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Πάσα άποστο}.il προς τό Άρχαιο}.ογικί}\· ΔελτίΟ1' γί1'εται πρός τόν τμημα·

τάρχην του άρχαιολΟΥικου τμήματος του ΎπουΡΥείου της Παιδείας.
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ τον ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΣΣΑΝΔρον.

ΤΟ ΧλΛκονΝ ΚΟΜΜ,ι,

"Η έν IIέλλη ανασχαφη της Άρχαιολογιχης 'Εταιρείας (Πραχτιχα 1914.
1[j Ι 5) έφερεν εις φ.....ς έν ετε, 1915 χαι μιχρσν άγάνωτον πήλινον άγγείον μeτα

διαχοσίων τριάχοντα ενος χαλκών νομισμΙΙτων και ενος άΡΓVρoύ τετραδράχμου.

-Ηδη κατα τον χρόνον της ευρέσεως ε:τΙ των όλιγώτερον χατιωμένων χαλχών

κομματι",ν άνεγινώσκeτo ευχερώς τΟ νoμισμαιικQν έ..τιγράφιον Β Α Σ Ι Λ Ε Ω Σ

Κ Α Σ Σ Α Ν Δ ρ. Υ. ε.,ιί δε του άριστα διατηρουμένου άΡΥνρον ιετραδράχμου

ι" '::τ,'ιράφιον Α Λ Ε:Ξ Α Ν Δ ρ . Υ ~()τε εΙτα κατετέθησαν τα νομίσματα εlς τΟ

Έθνιχον Νομισματιχ;,ν Μουσείον χαι έχαθόρθησαν έ:τιμελώς υ;ιο της τεχνιχης

υπηρεσία; τού Μουσε(ου. ά;ιεχαλύφθησαν τα χαλχ« ;ιόντα φέροντα το όνομα

τού Kασσάνδρ~υ. Ό τόπo~, lνθα το ευρημα έγένετο (Πρακτικά 1915,243). χαί

η τΟ ;ιάλαι σχετικώς μιχρα τρέχουσα των νoμισμάια/V αξί" :τείθουσιν δτι ταυια

θα 'ισαν μικρο. οικονομία θυρωρού ιινος "της οικίας, σστις υ:το χινδuνου :τοτε

απε,ληOεlς ή δι' (Ιλλον τινα λόγον d:τέκρuψεν έν τψ δ.....ματιφ έ-",είν~ τΟ χρημά

τιον. δί>ν ήδυνήθη δε μετα ταύτα να α.,τσλά6Ό.

Ά:το νΟf"σματικης α:τ6ψεως εlναι άξιον :τροσοχης το ευρημα δια την σει

ι,αν τίi,ν oufIGuλωY και μονογραφημάτων, των i.-n τη.. ο.-ιισθιας δψεως τών νομι

σμάτων ά:ταντώντων. :τλουτ(ζεται δε δι' αύτού σημαντικώς ή μέχρι τουδε γνωστη

:τενιχρα νομισl,ατικ,ι του Κασσάνδρου (Head HisIOr. tJUUl' 228), της δ:τοια..

ένόμισα ε"καιρον «.:τ& της αφορμη .. ταύτης να έ:τιχειρήσω χαι γεν.χωτέραν τινα

'.ξέτασιν. λαμσάνων ύ:τ' όψιν :τλην τού ε"ρήμαιο .. τη .. Πέλλης και τα έν τφ έν

Άθήναις νομισματι:<ψ μο"σείω ά:τοχείμενα χαλχά νομίσματα .ού βασιλέως .ού

του, ,ίJς χαι τΟ έν άλλοις μo"σείolς καΙ. συλλογαΙς εύΙΗσ:Χόμενα, δσα δι' εντu:των

καταλόγων χαι περιγραφών έγένοντο μέχρι τούδε ;ιροσιιά. ;ιαραιιηθεις δε δια τας

;,φισταμένας :τεριστάσεις πάσης περαιτέρω :τροσπαθείας πρας συγχένιρωσιν καΙ

άλλου άνεκδότο" τ"χον ύλικού έκ δυσ:Τt>οσιιων ή ά:τροσίτων συλλογών. ΤΟ βραχύ

της άρχης τού Κασσάνδρου, ;ιρος δε τούτοις τΟ περιωρισμένον των εiς την δ,καιο

δοσίαν αύτού ύ;ιαγoμ~νων χωρών διευχολύνovσι βεδαίως την έξέτασιν τών νομι_

σμάτ .....ν αυτού. άλλα δεν ά:ταλλάττουσιν έντελώς ά.:τΟ τών πάσυ νoμισματl:-:f:ι

μελέτυ δι' αύτην ,-ην φύοιν ιων νομισμάτων σ"μφvων δυσχερειών.

Elς τΟν ΔιευΟ"νιην τού Νομ.σμαιικού Μουσείου κ. Σ60ρώνον όφείλω χάριν

δια την φιλόφρονα :τροθυμίαν, μεΟ' ~ς ;ιαρηχολούθησε ,-ην έργασ(αν και δια

,ρ.ι:ΑIυ,ΟΙΊΚΟΝ ΗΛτιυΝ 1918
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2 Γ. ΙΙ. ΟΙκονόμου

την διευκόλυνσιν, ην παρέσχεν είς αύτήν. Εύχαριστώ ώσαύτως καΙ τον νομισμα

τογνώμονα κ. Κωνσταντόπουλον δια την άρωγήν του. τα έκμαγεία έγένοντο

ύπο της τεχνικής ύπηρεσίας τού Νομισματικού Μουσείου, ό δε φωτοτυπικός

πίναξ ύπό τού Β. Παππαγιαννοπούλου.

ΤΟ εϋeημα τής Πέλλης. Της προσθίας όψεως τών νομισμάτων τού εύρήμα

τος γενικός τύπος εΙναι ή έντός στικτού κύκλου κεφαλη νεαρού Ήρακλέους προς

δεξιά, φέροντος λεοντήν, τής όποίας ή κεφαλη χάσκουσα περιβάλλει την κεφαλην

τού ήρωος, οί δε πρόσθιοι πόδες εΙναι συνημμένοι εμπροσθεν ύπό την σιαγόνα

κατα τον γνωστόν τύπον καΙ τό από τού 'Αλεξάνδρου τού Μεγάλου εΙσαχθεν

είς τα Μακεδονικα νομίσματα ύπόδειγμα.

Ό οπίσθιος τύπος εΙναι διττός, καΙ έπΙ μεν τών μεγαλητέρων χαλκών

ύπάρχει ίππεΌς γυμνός προς δεξια βαίνων καΙ εχων ύψωμένην την δεξιαν ώς

στεφανώνων τον 'ίππον αύτού, δια δε της άριστεράς κρατών τον χαλινόν, έπΙ δε

τών μικροτέρων χαλκών νομισμάτων ύπάρχει λέων πιιος άριστερα κατα λείαν

τινα πλανώμενος η θραύων δια τών οδόντων δόρυ βοηθούντος τού δεξιού

προσθίου πέλματος.

τα νομισματικα έπιγράφια, ιΊπαντα κατα κανόνα έπΙ τϊις ι>πισθίας όψεως

εύρισκόμενα. λέγουσι ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡ· Υ, τού ο μικρού ιίντος δεδηλω

μένου δια στιγμής.

. Έκ τών συμβόλων δ μεν ίππε υς εΙναι έκ παλαιοτέρων μακεδονικών νομι

σμάτων είλ~lμμένoς, Ιδί/f δε τού Φιλίππου τού Β', είτε τό όνομα τού βασιλέως

έκείνου ί,παινιττόμενος είτε καΙ εΙ; ανάμνησιν ίππικής νίκης τι') πιιώτον τεθεΙς

η καΙ καθ' όλου τό φιλιππότιιοφον τών Μακεδόνων δηλών ώς καΙ έν νομίσμασιν

άλλων τόπων συμ6αίνει (πιι6. Ι. Miiller NulllislIlatiqIIe dΆ1eχaιιdre le Gralld
344. Head HN~ 224), δ δε λέων ό μετα της συμφυούς αύτφ άλκής καΙ μετά

τινος πείσματος θ ρ α ύ ω ν τ ό δ ό Ρ υ δεν εΙναι πολι, συνήθης νομισματικός τύπος.

Εκ τών άρχαιοτέρων Μακεδόνων βασιλέων μετεχειρίσθησαν αύτόν ό 'Αμύντας

ό Γ' κατα την δευτέιιαν αύτού βασιλείαν, 381·369 π. Χ. (BMC Maced. ρ.173

εiκ.-Ηead H~ 222. Σ60ρώνος ΔΕΝΑ χνιι σελ 26 πίν.4.8-1Ι) καΙ ό ΙΙερ

δίκκας ό 1". ;\1;4-359 π. Χ. (BMC Mac. ρ.175 εΙΚ. Head ΗΝ 222. Σ60

ρώνος αύτ.), άπαντ~ δέ, ώς έξ άφορμής τού άργυρού άγγείου τού βασιλικού

τάφου τής Soloklla παρετήρησεν ήδη καΙ ό Σ60ρώνος, καΙ έπΙ νομισμάτων

τής (-)ιι!tκικής Καρδίας τού πρώτου ημίσεος τού 40. π. Χ. αίώνος (Fritze Ν()

IIlisllla Ι πίν. Ι. 1 καΙ 4. Head ΗΝ 259), έπΙ νομίσματος τής Καμπανικής

ΚαΠIJης κοπέντος μετα τό 268 π. Χ. (Head ΗΝ 35) καΙ έπΙ νομίσματος τών Σάιι

δεων τών μετα τό 133 π. Χ. χρόνων (ΒΜC L.\'dia ρ. 238. 8-!Ι ρl. Χ ΙΙΙ, 11-12).
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•
E~ τα δ"ο,α δύ"ατα, \'0 :ΙQοστιθfl έκτο; των νοιιιομάτων τού Κασσάνδρου χα,

νόμισμα τη~ Μοκι60,",,,η; Μεθώνη; του 400-354 (Head ΗΝ 218) και χαί.κοι·;

s,""ta11s τη; Ίταi.ιχη; πόλΕως Mateola των χρόνων 25(1-21; :τ. Χ. Ι)'Ιa<:dοnald

H,,,,t,,r;a,, Col1ectiol1 Ι 57).
Μετό τον Άμυντα,' χαι τΟν Πιρ6,χκοι' φαίνεται Ο,. 10 σύμβολο,' :τεριέ:τεΟε<>

εί; άΧΡη<Iτ.αν Εν J\ιοχεδονί",. δη δί 10 :τρα/τον άνελήφθη Ι':ΙΟ ,οί' Κασσάl·δρου.

Αλλ' εΙναι :τυοφοl'Ι; δ1l. δ:τω; ΚΟ' έν ιοί; :ιαλαΙΟ1ίρο,; .,.ε"'Ο,; χρ61'ΟΙ;, 06100
xαl Ε:τι Κασσάl·δΡ'Η" ή ε.'1' τών νομισμάτων αυτού χρήσις τη; ζωηροτάτη; :ΤQ(lΟ

στάσεως δεν εlνα, ουι-οτο" να εlναι dfIoIQo; .010Q,,,ij; σημασία; και α:τλη 11;
1"1"10.; τωl' :ιρογεγενημένων. 'J-j ν:ιο τού λέοντο; θρούσις του δόρατο; συμβο

λίζει "ά"τω; την υ:τό 10;:' βασιλέως χατασόν1ρ.ψιν σηl.α\·ηχοϋ Ηνος έχθροϋ

τοϋ χράωl1; αύ10;:' χαι την ά:101ΡΟ:1ην ιιεγίσ10υ χινδόνο\!. Ά\·άλογο. δε :1ΡΟ;

1ην :τοράστασι" 1αό1η\', χαί:τεl' ά:τσ 1η; οΙω\'Οσχο:τίας δρμηθείσα •. άλλα :τάν1ω;

χαι αυται :τι'ος ώριομένον τι σχετιi;όμεναι γεγονό;. δόνα\'ται \,α :τροσαχθώσι

:ΤΙ1Οχείι'ως εχ \'Oιlισμάτων αί 10ϋ σ:ταράσσον10; δράχον1α άετοϋ γνωστότα1αι

:ταρα'Η,ίσει; 1ων νομισl,ι.Ο1ων 1η; -Ηλ.δο; (4;1.421 :τ. Χ. B~IC Peloponn. ρΙ Χ

12-Ι~ ΧΙ. 6-~.-- Head ΗΝ 419) χα. 1η; Χαλχίδο; (19.-146 :1, Χ. Head 359

εΙχ. 2(2) χαι αί 1ων "ομισμάτων 10ϋ Άμόν10υ 10;:' Γ' εχ 1,,)\' βασιλέων 1η;

J\ιαχεδΟ\'ία;, σι"γχρονοι τοΙ; 10ϋ θραόοντο; δόρυ λέΟ"10ς (381-369. Head 222)
χαΙ εΙς 1" αό10 ίσως άναq:ερόμε,·α. lσ10ρ.χΟ,· γεγονό;. ΕΙ; 10υ.; αυτου; χρόνου.;

Ο\"Ι·ιχε. χαι ή ε:τl νομίσμα10; της Πύδνη; όμοία :1aQdQfQ<lI; ιΒ::trc ~Iaced. ρ.!ΟΙ

(1),- ::tIacdOl1ald Hll11ter. Coll. Ι σ.282, 10ϋ 38(1-3.9 :τ. Χ). 'Εχ 1ων Σ,χεί.ιωτι

χtί,,, :τ,iλε,,,,' 10,· σ:ταράσσΟ"τα δράχοντα άε10ν Ιχει χρυσούν νόμισμα 1ων Άχρα

γα"1ίνω" τού 4lf,-406:1. Χ.. σόγχΡΟ"ον δι εΙνα. χαι σVγγενί; το έχον τον σ:τα

",d<lOO,·ta ί-αγωο\' ΙΙε10ν 1η; αύ1ης :τόλεω;, af1q:d1EQG :τ.θανώ1ατα αναφερόμενα

εΙς 1φ' χα1Cι 1ών Άθη''<lίω'' νίχην των Συραχοσίων, ήτι; ά:1έ6η εΙ; ώo:rέλειαν

α:τό"1ων 1(»" Σιχελ.ωτών (::traCdOlla1d HC 15.,24 :τίν. ΧΙ 14.160,49 :τίν. ΧΙ l!i),
'Εχ 1ών Ί1αλ,χiι;,ν :1όλιων έχε. 10ν 1ό:τον ή Ae~ernia χα1αoταθ~ίσα ϋ:το 1ων

Ί'ωμαίων ΙσοτέΙ.ε.α :1ε(l1 τΟ 263 :t. Χ. (::.Iacdol1ald HC 22, 3). ΕΙ; τ/ν σε,ραν

1aojnl" ανi}χη χα, ό νομ.σl,α"χΟ; 1ό;<0; 1η; ~lαχεδO"IKη; 'Αχό"θου, ό Ιχων

",ν χαταβάί.λΟ\'1α τΟν 1αύρον λέον1α, δ.όη όφορllηθεl; :τιθανώ1ατα ά:το lσιο_

,-,.χο;. ΤΙ\'υ; γεγο\·ό10ς κα1έσ1η ούχl ιιόνον σχεδον μόνιμο; 1η; :τόλεως νομ,σμο

τιχ"ς 1".'10;, άλλά και άλλως 1'1; :τόλεω; :τ α Ρ ά σ η Ι' Ο ν, δ:τω; iIIo:rai\'na, fK το;:'

έν Παρ,σίοι; ά:τοχειμένου μεγάλου Qvay;'{iq:ou, δ:τερ ευρέθη έν Άχά\·θω. η'0 δΙ

ώ; ν'ψίζεtαι. ένlε1ε,χ,σl.ένoν ε:τί 1Ινο; των :τυλών 1ης :τόλεως (Friedrichs.\\ΌIΤers

C,ipsa\,giissι: 38. Brιo"n. Βr\1ckmanπ Denkmaler 231& κα'ι κείμενον εΙ; 641-645
σελ.1; R. Scl1roeder. Νομίσμα1α, Perdrizet Re\·. Νιlω.1903,313.Head H~ 204.
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Γ_ rr. Οlοο"';μο,'

'ΑΙ'αφέρω έν τέλει "αι 10\' ΙΙ' ,ω 01όμα1Ι εχοντα ι;) δόρ" χ" ...ιιωρί,ν Υρ,,:ια

νομίομα1'" το.. naL'τo"a:,alol, παρα MacdonaId Co;" T\'pe~ (I~ΙO.~) η. lu:,.
Περ' "ί.;'ων \'ομισμαε. n':ιων '1ρυ:ιος διαλαμ6άνει δ Flln":angier rv Ros<:I,."
!ιΙL Ι. 2 ιι. Ι762χέ.

θο ;lδ";να1ό Τι; :ιαρα τΟ είρημένα "σι δΗα l"α\'Ο ,·α σ''''α'1ά'1υ :ι"υα

δεί'1ματσ 10ΙOU1,,"· #:Ι"'ι"ίων ιι ...μ6όί.ω\'. αί.ί.· εΙναι αρxeια :ιρ;'~ ,ον ήμι:'1ειιοι'

Ο>α/ΠΟ\' ,α :ιαρα,εθέν,α, fξ..άζ", δτ ν\,,' 1ηι' ί010ρι"η\· αΙτίαν ,,-.,. νσμι(\,,(.Ι\<·

"ου τύ:το" 10\' Καιιιιά,·δρσ....
ΕΙΙ'α, '1Ι'ωοτον δ,ι ό Κάοσανδρο; μeιά το,' θά\'α,ον ,ο;. :ια1Ρ"; '.-\\" ...,6

'ρου δεν άνε'1νl~ρ,σε τον U:' ε>ι.είνου "αταΙΙ1αθt;ντα ~ν ~Iα"εδσ,'ίρ t:! ι μ ε ί. 'ι' η Ι'

, ω 'ο' β α σ ι λ έ ω ν Π σλυπfQχσν.α". άί.ί.' αυ.lΙς άξι",,' 'ην αρχη\, τα", ην εο.; διαδηχηι,

101' :ια,ρό~. ά:ιοθα\'ό\',ος ,ω ;ΙΙ9 :ι. x~ α:ιεχώρηοε τη; (n·λη; με1a ""ν :ιει"

αυ10ν)(Ο, θYjΡQς προιιαοιζόμενσ; παρέμεινε χωρ\.; οl"ων "α; ,η\' ά:τι', τη" 11";..,

:ιέρχσ\'.ο;; .,αραν>lει,άζω'o· ά.'001ασίαι·. ~Iη' ου :ιοΗ' δε όντω; 'Ιε"γε, ε" \!"Xf·
1\ονία; χαι δ,α 1η; θΡ(1"ι"η~ Xl\lOoVl\oo... φθάνε, εί.; 'υν Έί.λ,Ιιι:ισ,·",,' "αι Ι\ια

περα,ο"ται εΙς 1ην 'Ασίαν, lνθα 01'νεννοείται μeιά 10~ ωιιαν,ω; ά:ι"χηQl,ξα",υ;:

τον Ποί,υ:ιέρχοντα)(Ο, δι' ou,oii έι,,"ζΟΙ'1σς ε{:; την έν 'Ασία ';'1"ο.άοιαιι,,· o"",ii
·Αι·τογόνον. ΕΙς 1ηι, ιιυμμαχίο\' πρoσ1ίθεtα, "αι ό .\νσίμαΥ.ος "αι πυλεις Tt\'r; με.a
,o~ ΒυζαΙ"tίου. ~ΙεTα μα'Ψά~ :ιερ,πε,είας αιι.ρα,εία; Ιν 'Αιιία "αι Ι\· ·Ελλόδ..

ό Κάσσονδρος "ιρέφει τη\· :ΙΡflοοχήν '0\' :ιρος .ον "ί'ριοι' αί'.ο;, ιι",,:ι,'ι·. 1η\·

Μα"εδ"νΙα\'. "α; μεtά αγώνα >ι(>αιεροι' γίνεtαι """,ος 1ης :ιρωιε"""οη; "αι τ",-,

πί.είστου ,ης χώρα; "ο,ά 10 ξα\l τσυ ::116. lΙιε)(Οι Ι-διιαιουτο, 10 έ:ιί της ~Ια"ε

δονία; "ράω; αυ,;)". bολο«uνοuμiνης τη;; ailIIOA,;"OI' Όί.νμ:ι,ά/)ο;: "αι έξο\!,.

~oμένσ" εΙς 'Αμqί:ισλl\' τσυ νε"ρσυ βασ,λέω; 'Αλεξάνδ"ο\,. TfioOUII';\'ωv 11••i'λος

των γάμω\' to'-, νέου (iρχoνTσ~ 1η; ~Iαxεδσνiας μετα τη; lx ';1; Φεοαία; :-';,χαο,·

:ιόλεως θ"''1α,ρος το,, Φ,λίιι:ιο\' θεσσαλυνίχης.0"1'" δ," το 31."~ _~, Χ, λ'Jγίζεια,

χαι i!:ιi, τω\' χρσ\'σ'1ρόφω\' ώς :ι\lίi"oι' ',0; της όρχη; τοί' ,έως χ,ί_ιόιιχ.,,· Καο

σόΙ'δροl' (Nie~e Ges<:hi<:htt der ~,.. "IId 11,ak. SL Ι 2.;[,1. 6.,0 δ,. ,11,',0" δΙΙ1.ε1(.1Ι

και ή Χ":Ι'] ,ωι' νσ)Ηοl"ί1ων αί'1";"

θα ήδ{,να1<' τις νά !Ju\·bfGtl :ιριις ,α :ιρώτα ταυτα ισ10φχα χατο\ιtιιί,ιια.α

'0ί' Ι'ίο," αρχσν,,-.ς χα, "". θ\lαύΟ\',α .0 δόρ ... λίοι·τα. ι;ι· μΙ, ',,,,,,λυη· η ':ι, ,ίό,ν

νομ,οματ",,' 10,'1",ν :ι«~,o ... ιιία TO~ 'ί1λοl, '0ί' βαιιιλiω;. 1\0"; υJ,εί:ιε, ι:!:π",

άυ,,,,ν με1ά 1";' ήσιιχάζον1υ; Η"ντος τύ:τω\', Έ:'Ιειδη δΕ εΙναι "','ωιι",,' δτι ι"ν

• Η.ι....." ~".J.,..,""", op~o~ .';,0" rΙοJ.",ίΡΙ"'" ,o~ ό.,ο,ο. ",όQ,o.o, 00' ;",ν.ο,""οο ""Ο'"

Ο'" γ...... ' ό Hoch,,1 G.; ..-h Po"co'no."'o" "13~, Ό ,,;.,οι; IloJ.ua"j. t ... q:<ι;"'''' 6" ,1'0' 6,"",~

""γ,οο, ο",οό: ,';.'0; ό ι."op",~_, 'OOιi .~!; .''YY_.~c,. ~,o" ••• ~, "","", ·λ."o~< ,1"", ο.. , ,,, ι.,

γ..,...." ""0'';0,0 .0;' δ ••ο••';',ou.
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,
τίτΑυΥ ιο" f:ια...λέω; n ,·\<ί.."ι.ιv<'ll.',,; u,·tXafir. rι~'αδίί1εΙOΙ)ν τψ 301i :1:. Χ. συΥχρόνω;

Τ<!> "Αν1ΙΥόνφ. '\'lμ'lτ~'(φ και ~~I.εύxφ μετά τήν έν Κίί:ιι'ιιι u."i. 10" Δ'1μητρίον

><uιιιναυ,,,ί1.ηδιν ιοί, 11 τολεμαl"υ. είμευο ήναΥl<οσμfVΟ' νά ,ίναζητή<'ιωμεν 6λλο

IfH<>l'.><i,v ><ΟΙ"ι,ΙIι.'μα ."" "ooodVIlI."lu. ώι; !i..σ.λέω.; πλέΟ1', Ινα Ι" τούτου έ"μ'l·

νι"πι..μεν Ι" ... v,ψι(lμοτι"i,v n;:ι"ν. ο ...'Ιέν μ'" q'0("[10, α:τuυδα.όΙΙQuν:tολεμι><όν

κ". 11,' α"ιην 1η" βαιι,ί.είαν τι," Κιι"σ,ί"δι,ου 0'1μοντι"ώτιυυν ίΙΙ10ι""ό ... γεγονός
"ο". ιό όπι, ,,,ί, ;-\0,. :τ. Χ. μέχι" ,,,,, υανό1αυ αύ,oi'ι (2~1 ι6) Ιι'1, ή ή 1ψ 301

:τ. Χ, Υεν"μiνη ><0••ίλλιι,.. δε ",uUμί,ν αημειυ;'σα δια 10. ιών Διαδόχων :ΤQόΥμΟ10

μεyιiλ'l ,ϊν1α/ς Ι,· Ίψ,iι μ,ίχη. '0 f:τίq,()ιj"ς ν"ν άηΙ'10λο; TU'V :ει,,; τον Κάσ.

" ..νδι,υν (ιυμμιίι",ν μΤ_γαί.......'ιI;"λ," "Λν1ίΥ" ..."ς Ο, ιΙΙ; ιη ... χοτοιη ... τυί' άια ...o~

XΙ"i",\>.; τ"" Μ. "Λ4~,i ...δι"", ι.ί:ωω""ψας χα' Itt'QoOC'I; νά δ,αιηρήO\J την δ.υ.χ ...
ηχ;l'" , ...,'"ητα u,"τ"u" "'ι'" "λίΥ"" δ.. lτι ~ ....σl.νOε.ς δ,ό τώ i.αμ,'Qώ ... 'QΥω ... τοίί

άπ' ""'ι';", ">1.;τ,,,ν ι,,'" τίιλ"ν τ"ί, ΙΙοσ.λέ,,>; ItQ"oIt"l.'iou τOζ ε.ς τε αύι"ν Χα,

είι; ρ.""τ"" .,,,,1' Λημηιl.'ίuu, ά:τνΟανιν Ι ... ιψ :ιεδίψ ιης μάl.'l~ μει" αύτού δ~ ι~έ-

λ,.,ε χα' ,,<iI; όμf(l"'; χ, ...δ" ...υς ι,;,.,. δ.αδ"χ.χώ,' ι!1t.χQ01ι.ώ uitt...tI; τuIίvuvtiov

χα. ηύ~ήθ,l(lα\' δ,ό 10ί, διcιμfλ,σμuv ιης εΙΙ; τυν "Α",τίΥο υν ItQdttQuv ίιItΟΥΟ-

μέv>I'; χώι,ος. Χαι,,,χιη\!.(ιι,χΟς εΙ"'α, Λ ItOQti 11 ί-υυτάι,χψ Ι ΙΙ. Δ'lμ'1ΤQ'ΟU χεφ. 29

διόλΟΥ"ς' ,1,,"I!,,!,,~·,..ν ,\,. π"Η,;,ν JIt, ,ό.· 'Άν"Υ"ν"ν ""ί ..ν~ ..;,ν nfρJ ..υ,ό.. ,lιt,Ι ...

"ι( ,/πι "ι ",."". β,,,,,Α,,... • ιί.·" Υ"Ρ' ,lιtι .1ι.ι.,1" Ιμov ο"ιιπ<Ιν 'Ι"1Η>Ι"; dH"
,(,1μ'/ιρ",,, ,.,I~Έν,,,, β,,,ιιι,;ιι· Κ.., ιιιυι" μιι", Π'1>·ιός Ιbιίζω .. "ιοί πιρ'(Ι".,π .....

Ιι," "Ν,ν /Ει", πιιΑλ,;,ν 'Ι""...,Ομ<',ω.. νΙ" αύ,όι, ιfφtcΙΙb,ω .. ιπρ.".

'11 Ι ... Ίψψ ~Hα "u. ,ί θάναιο; ιού "ΛνηΥό...υυ ιεQματ'οιις μακρο", αΥ';''''Ο

έιτ,κι'ατίI0εω; KU. άνακονψ,οιις ι"ίο; ουμμάχου; Οlt"νδα.οιότυν χ, ...δίίνυν τον

κ\!6101,ς ..ύι,;ι.... εΙνα, ψυο,χώται"ν ...ά ύ",οΟέοωμεν δη Ισνμδολ,οθ'1 "α. lν ό ...ο

μ"'ηστικ,ί, η,ί, ΥεΥυ""'η" ν"μ,οματυΙψ ιύ:ιψ. εΙς 1η ... IIf\!i(ltOG,'" ταύιη ... εlΧάζα/

κα1ίι ταί,τ .. ,;" α"'αιl έ\!εια. χα, Ο, 1."11 ι';, ... "'ομ,ομάτ",ν τού l\oood bQOu άνα-

ψα,νόμΡ...."ς :ταλα"',, Μα><εδ"ν.κ"ι; τύπ,>; τυύ OQoIίo"'ΤUI; Ιο δόι'υ λέυ ιοι;. δοτιι;

τά"σ._, τη ... \·"μ'(ιμαηχη ... ταύτιιν (ιιιι,ό ... εΙς ι,ι Ιτο; :tOI ιτ, Χ. Σ1>IQ~ε1α' δί κα'

όλλ",.; i1 εΙκαΟ'α α;'τη. i-tiv ά"υΗλέψωμη κα. ,;Ις ιά νομίσμαιο ιών ονμμάΧα/'"

ι"ίι Ι\αοοά ...δι",,, ΙΙαο,λέα/ν Σε4ύκου χο, Λυοιμάχυυ. ΣΙΙQό ης ιυίι Σελεύχο.,

φέι,υ\."" Ι,,, ηις ().ησυ.ας "ψε"" Νίκην σιεq-ανuί,(ιαν ΤQόo,u.uv ε! ...α, κα. καιά

ι".,. Η<,:,.,\ ΗΝ 1f>1 εlχ. :1:12 ",Ouv"'" δτι Ικό:ι'1 μετά την έν Ίψψ μάl.'ιν. 'Ο(l(lίί

ι"ις "'1.'''; ι" αύτ " γεΥυ"",; συ ...δέει", κω l.οΑκυί1ν ...όμ.σμu τού Λυοιμόιου Ιχυ ...
';':1ΙΟΟ"ν ,l.'dII",,,," (H<':oιιl ΗΝ :lK!,. ~lacdu\\aId HC ] 4:{Ο.4-6).

Κοτά tDi11U δ', ...ατα. τι; ...0. ει:τιι δη Ι ... ιη νΙJμ.σμαηκ!ι τον 1\0oodvbQou
έ:ιι 1';.... μ'XQ,;,ν l.αλκ,;,ν ν"μ.σμι.ί1", ... Ο, λέα/'" άνΟ'γει χα. κλε,ει την oftQdv. δ.ότι

"'ρ', μ'''' ιυίι :iOI\ :τ. Χ. 6.:τα"'ιΥ " ItQO; lIF~,α κοΟήμε ... ,,, χα. ησυχόζα/ν Μακεδο-
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6 Γ. Π. Οiκονόμου

νικος λέων, μετα δε το 301 π. Χ. ό όρθωθεις και θυμωθείς λέων συντρίβει την

εχθρικην δύναμιν. Δεν είναι απίθανον δτι ό επί τινων χαλκών απαντα)ν τύπος

τού άπλώς προς δεξια η αριστερα βαίνοντος λέοντος ανήκει εις τα μεταξ\! τών

δύο τούτών χρονικών όρίων έτη, ϊσως είς το της αναλήψεως του βασιλικού

. τίτλου, το 306 π. Χ, καΙ εις αυτο τούΤΩ το γεγονος αναφερόμενος. ΕΙναι δε γνω

στον δτι τον βασιλικον τίτλον ανέλαβον οί αντίπαλοι τού Άντιγόνου ουχι μετα

σπουδαίόν τι ϊδιον έαυτών στρατιωτικον κατόρθωμα, αλλα μη ανεχόμενοι την.

ύπ' εκείνου και τού υίού Δημητρίου ανάληψιν τού τίτλου μετα την εν Κύπρφ

. ναυμαχίαν, δτε ό Μιλήσιος Άριστόδημος αγγέλλων είς τον Άντίγονον την νίκην

τού υΙού προσηγόρευσεν αυτον βασιλέα. «Τοσούτον ϊσχυσε κ6λακος φωνη μία καί

τοσαύτης ένέπλησε την οίκουμένην μεταβολής» λέγει ό Πλούταρχος Δημητρ. 18·
στηριζόμενος είς την έπίφασιν μόνον της εκτελέσεως.

ΕΙναι δε άξιον σημειά)σεως το παρα Πλουτάρχφ αυτόθι λεγόμενον περΙ

τού Κασσάνδρου: «Κάσσανδρος δε τών Cίλλωl' αυτόν βασιλέα καΙ γραφόντων καί

καλούντων, αυτός, ωσπερ πρότερον εlώffει, τας έπιστoλdς εγραφεν», διότι εκ τού

του φαίνεται δτι επί τινα χρόνον καΙ μετα το 306 ό Κάσσανδρος απέφευγε

την χρησιν τού βασιλικού τίτλου, μάλλον εκ διπλωματικών ύπολογισμών και

άβρότητος πολιτικης προς τους περι αύτον μεγιστάνας η εκ μετριοφροσύνης

και αντιπαθείας προς την βασιλικην έπωνυμίαν. ΚαΙ ό περιορισμος δε τού πράγ

ματος παρα Πλουτάρχφ είς την αλληλογραφίαν, σημαίνει δτι εν τφ δημοσίφ

βίφ ή χρησις τού βασιλικού τίτλου ιθα εΙσήχθη ευθυς μετα την ανακήρυξιν τού

βασιλέως. Έκτος τών νομισμάτων τεκμήριον της χρήσεως τού βασιλικού τίτλου

είναι καΙ ή παρα τφ Dittenberger Syl1.3 Ι 332 Μακεδονικη εκ Κασσανδρείας

Ποτιδαίας επιγραφη ή αποκειμένη εν τη εν Άγίφ Όρει μονΌ Δοχειαρίου:

'Εφ' Ιερέως Κυδία βασιλεύς Μακεδόνων Κάσσανδρος δίδωσι ΠερδίκκCf Κοί

νου τόν αγρόν κλπ. (Niese Geschichte Ι 321 σημ.5).

τα άλλως Υνωστ'α χαλκα νομίσματα τού ΚασΟάνδl/ΟV. Έκ τών άλλων

χαλκών νομισματικών τύπων τον Κασσάνδρου συχνός είναι, ώς εκ της συνημ

μένης ώδε γενικης αναγραφης φαίνεταΙ, όέχων έπΙ μεν της προσθίας δψεως

τού νομίσματος δαφνοστεφη κεφαλην 'Απόλλωνος, έπΙ δε της 6πισθίας ύψη

λον τρίπουν μετα τού λέβητός' η δλμου έχοντος τρείς κρίκους, άνωθεν δέ, επί

τινων εκ τών παραλλαγών τού τύπου, καΙ παραπέτασμα, ου ύπεράνω. ύπάρχει

κλάδος δάφνης.

ΈπΙ προγενεστέρων τού Κασσάνδρου νομισμάτων της Μακεδονίας ό Άπόλ

λων, ουλόθριξ και βραχύκομος, καΙ το σύμβολον αυτού, ό τρίπους, απαντώσι

συχνάκις κατα τους χρόνους της προ τού Φιλίππου και αρχομένης της βασι-
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λεία; 'Η'''''' "υτ""όμ'''' "',!,<Of.ar"X,,:'1ia; έ\' 1Ι01Ηα'ι,ι., Ι\· 'υλ""θω. έ" 1α1; :1όλεο.

1']; Χ"ί.κ.δ.κη; "μ"ο:r",-δία;..... '.-\κ"νθω. Ιν 'Αμq;L.. όi.ει, Ιν <lI.i.i:r:ro.; κα, dij.a

Χ"ύ. δ.ιί,.. ' δί! 1υ :rt"'γμ" '1ην 0,,,,,ι,δ,,,ό1']'" χα' 1ην ΕΚ1αο,,, 1'1; λα1l.'εία; 1"ύ

Ά''''ιλλ",να~ Ιν 1αί~ χώι-α,; 1α''''''; IL. :\Ιιlll~T XHηιί~πι. d'.-\I~". 341. "Ό B"~g~,

ι)~ :\I"C'~dott"''' "",,cri,. :;Ι" "".). ΕΙ1α ά.""\·1α και f:r' νομ,ομάΗιιν 'Ιού Φ,λί:r:rο'l.'

10ύ Η', Κα. εlνα. μη δυν'll"ν 'Ί ,':ri, ιού Ψιλί:r:rου Η.η".; το," "ομιομα1ι"υ,'

1"<'.... 'u ΙOj:rOU να ,;φείi...1αι εί; ":ri,ίI" 1ψην εΙ; 1"ν οίο1ω ευρεία; λα1ρεία; d:ro
λα,'αν1α Ιν ,\Ιακεδον'ι,ι. υεΩν χαι να είναι μόνον Ι ....ανάλ.ιψι; :rl.'οί;:rάι-ξ""10;

1l·,:r"U. εΙν'Η δ' "μ"'; :rt!laV"'1Elf"V ι,1l εχε •. μαίj.ον ί010ρ."η\· 1η" αί1ίαν γν",_

0"1; 0,,0.1; 1f1; oχ~"ε,,,; 1<)" Ψιλί:r:rΟ" :rQ"; τη\, έ:rιοιlμοτά1ην έν 100 έij,ην.χι:ίι

"ι;"μ'" ~oτίαν "ι; λα1l.'εία; 10ύ 'Α.τόi.i,ιιινu;, 10υς Δεi.q;ού;. υί ενδ,"αομο' 10ύ

Miil1"r ηθ' ,ίν. :rlf"; 1ην Υ,-,ίψην 10," La\"~dolli Spicil~gio 54 "'1.1.1, Ι;5 δρν qai

\'"νΗ" ."χυι",ί. 'Ωοαίί11ο1; avaq;aivr1U' ~:rΙ 1'1; ....ι'"σθια; δψεω; κα' ..λι.ων 1lν",ν

ν'Jμιoμά1ω" ίl διαδεδεμf\"1 "ε,μ.ί.η 1"," Ά:rόλί.ων,,; ή ά\·αμι,..'1\οκουσα 10ν Πολυ_

κλεί.Ε,Ι"" \ΙUδ"UμΗ"ν- Ά:.όλί",)\·α. ,,:rObibOvru. δ .. τα νομίομα1α ταύ1α εΙ; 'Ι..,ν

'Λi.έ:;"ν,'ψ"ν 1"ν :\Η'ιαν fl εί; Ην" 1",ν U.""j\'U."UJV αίιτω εν :ΊΙα"εδονία διαδό

χων (I'~ad ,,:-; 121,.12").
E:r' 1,;,ν "..,μ,"μάΗ,)ν 1U," h:.."oci,·blJ0ΙO ή ",;νδεσι.; 1'1; κ ο μ ώ ο η; xeq;ui.ij;

μ~lι. ",;, ,1ι,ί.η,δα; καA ισ1ιj dvafIq;r'll.'1010" "Η :rlJI',xe'1a, :rει,ί 10'" 'Α:rι.iί.i.ωνσ;

ΒεΙ.α'ω;. ,;,; el:rov ηΛ.I. ίl έν )1"χεδ"νί,. δ,άδοοι; τη; ί.α1ρεία; 10ύ Ά:rόi.ί.ωνο;.

δ",,; κΙ" ';Ι; 'Ιχ,-,,;υ; ί'" 1η; ....όλειο; ΊΧ\·",ν 1η; Β"1Τιαία;. ενθα χα; μαν1ει"ν

"ί,,,,ύ ',:riIlJl[\". η'" γν",στ,';. fιίι ;110 f:rut."it; δ.κ",oί~,γία 1η; υπι', 10ύ Καπ-

ο"νδl.',,,, Χl."lπεω; 1"ύ ν,'.Ι.Ιιομ"ΗΚ"," 1U "U, άλι.' Ιν χιιόναι; OV1oo %ε>ι,ν.lμένα.~,

,υ; ". χl.'ό,'"ι ,,,"1'" Τ(Ο,ν άyιlινιιιν :rι,,,.; έ κι'ά1'1σιν, οί μf"10' :raV10iιo>" γεγονό1ων

ίoω~,,>ι""'. "ομίζω δΗ ε!ν,,, ειίλOγιlΙHI.'"ν να ~ψίlσω,..εν ,ην «11ίαν 1η; υπό 10;;
Καπ"άνδιι,,,' fxi.OyiI; '10;; Τύ ....ου ...<1.1),0\' έν οχέοει Ην, α';10;; ....I.'U; 10 χα' lL..oπολι

Τικη; ά:τόψεω;.•ο!\'; δ" μάλΙ"1α d:ru 1αύ1η;. οημανΗ"ώ1α1υ\' -'εί" ...κ'''' 'ερόν.

Τό φfι.ον1α ι"ν Ά ....όλλωνα >ιαι 1ΙΙν ι',λμ"φι'ψον 1ιιί.:τ()υν "ομίομα1α 1αύ Κασ

"άνδι,ου εχ"υοι :rciV1a 1;' έ:r'ΥI.'Uφ.ον ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚλΣΣλΝΔΡ γ 'i ΚΑΣΣλΝΔρ·γ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ, άν'ιχου"ιν ϋρα είς 1ην ":r" του 30".29;:r. Χ. χρονι>ιην :reQiobov,
{ν !Ι "", Uφείi.ομεν να άναζ']n'ι""'μεν ΙΟ1υι"κόν 1ι yε'(oν,~ ουνδέο'- τ<'ιν β...ο.λέα
:rlf"; 1" κόν11.'0ν "ι; ·Α ....ολί....νείοι' λα1ιιεία; κα. :r..",U<1XOV άq;()Qμην εΙ; ιήν νομ.

Πl,α1ι>ιην άΠ01ύιιωσ.ν,

ΝΟΗ ι', Κάο"ανδι",; δ.έμεινf.ν Ιν ,\ελq;"ί; «ναφέιιει 6 ΙΙλού1αρχο; έν β.

Άλε~άνδ",o ... 74. νομ(ζ", δ •. κα, άλλως "~ιoν παρα';M~"'; 10 δλ"ν χωρίον.••Υό1ι·

"," Λ' Ά".,ιιο."".. Ιφοβ,ίιιι ,,'" .ιιυς ""ίΛ"ς Ι'Aλέ~<1\·δl.'o.;), ών 'lόί.ιιςμt:ν d"l"""o
χόος ~'" .-\ "ε Ktί""",,"""'ς ιίφί"." με.. γ,,,,.,,{, ,."""" ,,,,,,'ός Λ. β",,{Jά(,>ου:: "w:ic; "ρ"'"
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Γ ΙΙ U .....__,

•..-v....... .ι" ιlιj .rδρσμ ...Ι~oι; ·εM,l~'.ώc" ...; ο,,,,,..,ι,, ....ροί .."',.. .",1'1;" '(......:.c.
l"ii<UJI :ιρρ..-.c.iο ..ρο•. Ό ιι· ΆU'=Ώ."""••~"ίoδ.1 ...ι ι\>α!'ιί ,~"" '.' ~ '!"'.r';'~

..,..s""" rot: .r'ΡCΙ'" du.tfOr/ρo,; ....0'0, ''1'' .","~'ι~:ιρό; , .r ••~ ,·ot.~.),o ...ι"ο,;

.",,; .a''1'J'''f'O_.a; ·λ ....ι:ιιί.ρο •• U"". " fJι>"~';."""'''' ια. λ"ιίοοσ \ ho.ι",,'ω•
• ". λiy,,;;. ''f"'J •Ι_"Ι'l~ δδδ~ ΙΙ"',""-...,,..,; .",1Mr ιιΛι.,..•......."ι< .I~~ί '••..,.... ...
•0; not.i~;. φο}οο ο; Μ ,οι· K"ooιί~ιo ι,,,.. ' σ,·ι'" "'1",1". ,1.........' .., 1•.
"" -"o..()d~ ".0 '~i".r ..... ιί~α",i.ιion; .. :-ι~ί!'α""""" ,.σ".· ,..,ί.·". 1.,.1 .ΙΝ> •

....ομ.. ι.. 'ω~ Άρoo",ιI~o,,; .t; Ι..ιί••(.... ιό.. ~.ί".... ΟΙ ;ι.'1 λ ί ι .
<ΙΛι ; ιο". d.""",,:ιot>; ηj••.. Τ,,'ι· JI~ ",..ω .ι ι.ι\.- ...

οα:ι όο- 17"'''1''\)0.. ,» φtι.r'; ,Or Kσ ~., ιδ lJio;. ώαl, ; ,"'•• .r{"i..,..~ "oί.i.<ιl";

.,6,1 .ν 6ό.ω .. βσoι~.~o .. l" "σ."".'" ιοί; ',.:.ι ••ω .. ; , •. I,Α.
"ο;; :Ι'~ι σιoίί~ισ ..σι ",ώ οο- '0"'" ιίιodpιί ·.-ι ;ιί .."Ι ,. ,I ..~.ί.. ,1;

dφo-ω :ιΑ,Ι"lπο f'Plao ρσ.lά.."ιί........ ...:....0 .σι μ.;~.., " ..σ~.ιι'l....ι·,,,. '~'T"Ιιί•
........ ....~ ''Ι. "\1" ·Ρηιώ; δt :'Iα(ltιδίδ" δ Πί.ούιηι,χο.; δ.. Ι;, , •. \4oί. ιι ιιiι;

t.....,oόtI'oν "uvIδ δι. δ Kά",,(I,·l\ι,o.:; 'iJa...·... ι.... ι;δ,l .V..... ro.i.......0Ι ".ι..ό". ι';;

·EtTιf&>; .. lιι t. tI" ft dλi-ωγ βίω" 1<.1ι' δη ..11. ιοί. βί"., '0'-' .\η,ιηlι,ίι,,' ,Ιγαι

40"'('6... δΗ δ Πί.OIίlα(lXo.:; Υ""'"'ΧΙΙ άx(t'!Sω; ιό xαιιi ιη.. ά'·αΧήQ.·t,γ ."ί· :ΙΙ'';''

1'QO'' χ.λ.ά(ιχοιι Κο<ιοά,-6{ιο" .1; βo",iJo χiιι χαl· ώιοί.ο\,&ία,· άναιι ;ι".ιν .. ί·ι ..
"-; βoo,)Jo \"QC.; :ιάνl~ lήν μ,ιιό ιό 306 .....Qiuδι. .... ';"α, <Ι"άy>cη ,'ό ιά;... , ..

ιό YΙ:YO~'~ ιό Ιιη 306.291. &''''0 d'''O:I0X(fi''OVIQ' ι;; lη .. χα' ν...μ,'Ωl,αιιx.~κ;
i.:ιobηί.(l\Jμ,fνη ... W.; ιΙ..ο... X{lOV,xiIV "IQioδo,·.

ΕΙγα. ΙΟΙΟQΙΧώς; Υ"α/Οιόγ δη χαl :ι(lό"Qογ μ,". δ Kιioo",·δ ι,,,; γlι{.ιilηoιν

h Iiiqfl τη!; Έλλόδο;; tναί).άooων ,η~. 1~·10..θα ηΥ,μο"ίιι,' 0"11'" ....ι....; .il '" .0"
Ποί. .......I"χο,.. ο;. :ιol~ διώχω,' χαl :ιοιt διωΧόμ,.vo;. ιί;).ο ..,...,ίω; Ωιfι'ι';" ......,bo
,Οηχl\' ι:ι' ο\lι'ι; ά.....ό 10U 306 ..... Χ, Κο, "QO ιοί. 311. ι"ί. r,o,';.l,· ,;, , ..i :Ι'Ι...

KιJ_~(/O'r ...., πιοuμα/ο....ο, .I .........0.r0.. duιA''''''~ ~:ι... ιjι",..... :ιι,,·,; ..., ....""."..
.... , ο....."η..ο; 'y(/..φ..~. (Δ,oδωQ.111. Ι05~ χιτ' ά:ιό .οί· 1.0.'; 31 Ι ..iXΙ" , .." )\111
δι.. ι;-αί,.. ιοι δ.. 11 Έ)J.όι; .1χ.ν ιiι{ι.ί μ,Ο",μώ"Qόν ""α ""Q'ov Ι" το.,ν Ιν 0"1'11
xol ;"Q' o\lIflι; fQ,tόνlων ~ία...δόνω'· (:'\ieR GrKh;rhtr ι.:-Ι1;· ... ι,(j. ιό; ,·,\..H,j;

dVHQ"JiOfIΙ; 10\0 KIot:ι(h Epirotis<:hr G6C:h;(htr 12j1~

·Α,).' ά....ό 10\1 306 δ Κόο"α,·δQΟ;. δ Ιν ιιiι αίι,<iι Ι... ά,..,,,ηι'ι'!ο; ,,,,·.,·,ν

βαοιΜο, χα. δ Πολ":ΙΙQχων μιιό lην lξ Έλί.άδο; d''Q1.ώι'η"Ι\· ,οί· \ηιιηιι,ί",·

χαlαί.ομ,6άνο\l", ,ην 1.ώQον "01 dO<foί.iI;o\JnI :τω; 1'1" ~α"1ώγ ",'ι""ιηιιι O()ιr

δ~ ι<iι 304 dνcι<fαί''fια. αόθιι; ι,· 'EiJ.dtI. δ Δημ,ήlοιο; ώο; '.ι.ι"""η; ".". ·Εί.ί.ψ

νίδων :ιόλιων. 07.ξδόν ά....α"ο ή Πιί.ο:τόννη"ο; χα. ή OIfQfb Έί.ί.ά; :ιί.η,· ".".
Α[ιωλών ι(,ο(οχονιο Ι,· 7.'Qol 1Ο .. ΚαοοάνδQΟI' (Δ.όδ. ΧΧ, 100. 6). 'Υ:'Ι"{)",ιι'ζ,,.

Ινια ..θο ιό ΙΟlο"lχώι; οημονιι"ό .. άιιuιO .. ψήι;-ιομ,ο ιό ι.... ~."oxί..ι:",,; ιίΙ'1.'''·IΟ;
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ιο,' ;ltl~ Ι είζ έ"",ν,,,' Η"ν έ,,' ~ύξη,;τ;τ"ιι ~υ;'") 4 ταξ,ά('χω,' Ίη"ιιεν",', ο:ιερ

.,ίψεΟfν t,. Iai; άνασχα'ιαίς "ι; έν ·ΑΟήναl.. άγυι,ά; έδηιlOσ,ειισα έν ιη ·Αρχ.

I~IIO. 4411. :ιει""λαΙΙε δί' έσχ...ι"'.. χα. ί, Hiller εί; την Diιι"nb. S~'IIog'" Ι 345.
Τ" ψ"lψlOμα ε""ί,·". ,i>; ilb,1 έν τ ''1 ;τ,.'α/τη δημ<>σ,εΙ'<>ε, [ιχα<>α. avaq:iprtat εις

ιην lΙριίσ,ν των ''\Ο'ιναίω,' 1α;.ά('χ",,· χατά 1>lν έν >:1ε, 304 γενομι!νην άιυχη

""λ",ι»<ίαν ,,,,ν 'ΑΟηνών υ;τι, ων Kanndvbl'ov, :ιροηγήΟη ιιε :ιάντως. χατ ΆνΟε

σοιι"",ν" ψψr,nΟι'ν. ιη; μετ' "ίJ :ιοί.υ ε;τεί.Οού<1η; έν Ίψ<:iι χι.ίσΕως, :\Ιετά την

έν ''\Ο'ιναι; iyxat,intan.,. Ι:"χε,ι.ε. ιω ;\O~ Ο, Δηl,ήιρω; την ά;ιεί.Ει'Οέρωσ.ν

';'1; Ilελ<1·""'·VΉσoιι. ΊΙ ""ι•.,υσία " ••, Ληιιηιρίου έν ΆΟήνα.; χα. έν Πε},ο;τον

νήn", "αι 'Ι l\<>ήΟε,α τ",ν ΆΟ'lναίω,' ίJ;τ(. ιον ·Ολυμ ....όδωι><1ν ;τρο; ιην ,,;τό

ΤΗν Ιi:αοσάνδι."υ :ι"ί,,,,ι,χουμι'.νη'· Έί.άτε.αν. "ε(Οο"σ.ν " .. καιά τά Ε1η 3Q4-302
:ι.Οα,·,;,ταια ;1 Η".,,>ιία δη α,·ηχε .... KanncivbQOO. "σ1l; ήτο ήναγχα<1I,ένος

,·ά IIItJiΊ «ιιυναν εχεϊΟεν ταύοl;. Ί Ι ;τοί.lοςιΧία τΙ"!; Έλα,εία; δεν έχε, ύ'Ρ,<1I,έ

νην "ιν χι".ν"λ"γίαν. τίΟεται 111' ίι"ί. τ"υ R"locll GrieCII. G,,~chicΙ,ιe 111. Ι σ.170

εΙ; ι(, ..",; :101 ;1. ":ΙΕΙ' χαι ",OavJ"tQ"" q:aivnu., εΙς ,ο 303. Ό PonHo,,'
D"II,!lica 1I1 1;12 χαι l)jtt"mb"rK"r SyII.' Ι 361 δημ<>σ,n;<>νσ, τά ευι,εΟέν,α

ι'ν Λελ'rοί; α,;",ί.ογα <1Υ.ε1lΧ"" αι>χα;α ε....γράιΨαια. Ό D" Saneti~ C;ontnbuιi

;,11" ,;ΙΟτί" "Ι"1Ι1,,';,, Ιν n"loclo: SIIIιli di Storia anιίca 11.21 χω ό \Vill1eIm

Αι!,. ίllitt. III~ί, 21Α Οε"'Ρ<>',σ' δΙΙ"αlί)ν ιην εΙ; τCι arlnw.; l,ετCι το 306 Ιιη

χι."νολ,;γη<1.ν ,ου γεγον,;ιο;. Σ,ιιιε.ώ<1εω; ιί';ων U,.. ;ΤΡ"" τον Κάσσανδρον εΙνα.

ι.' :ιει" του .1ι>άγμαιο; U.... ' ,οϊι Ilaunuviou ί.εγ,;μενον Ιν Χ. 111, 7: Φω..lων δε

,,1 ,.χ,,,·ιε,; ·1--'i"lF,,,.., ,,"';οχ"" 1"(} "Ι Κ"ο",ί,·δ(}"υ :ι,,;",,(}ι<ι'a 'Ολυμ:ιιο"ώ(}"υ oφi

"", <ι... 6ν",·,,,,;, λ/"ν,,, ,ω :·ι:ι,.λλωιι ,ίn":ιi... :.-nυ,,, .. εΙ,; Λιλφ"vc. 1Ι,,'ι, ~~ αύιοϊι

.'ξ,ίγεΗΙΙ ,iIι ;τ,Οαν""ατα. ού1.' ;το,)..;-, ίlστ~ρo\". (;ιε Εnτuλη τΟ ανάΟηl,α ~I; Δελ

Ψ""ς. Ι\ιl;"ί",; ι'. K"<1navbQιJς δεν εΙΧΕ χράτσ.; ε;τ\ του ,,';του, ωσΤΕ νCι ιιη

άνΕ7,Ο[1 την ,,!,εσον ...ι.<>συ"λήν. Φαί\"ηα. δ1' ί,ντως u" ;τρ<> τού 301, δτε εχςιίΟη

ί) ιύχ') to>" Ί\\"τιγ,;ν"υ έν Ίψίi" ό Κάσσ"νδρο; bfV εlχεν αναΙ.ά6η την lσχ"ν

α"τ<>" Ιν 'EλInbL Ί'Ι''Ι''lι""ν ιίl; έ ...αναλήψιω; ;1 α ...Ο.1ι,ρα; :ιρος έ"ανάλ'ιψ,ν

τών ny,f'nt",y τι"ν ΆOφ'ίi,ν χα. τον Κασσάνδρ"ιι εΙνα, ιό U;ΤfQ Π""ε,δί;τ:ιοιι

lil1tXi.v ψ,l'l ,nI,tI, υ:ιιρ ι,νηl,ονιύη έν "ΤΙ. )i!)!) '11 .1. Χ. έ:ιά\"οδον "Qin6ewv ιL."IO

σταί.';'·,,,,ν :ιι.ος τ"ν Κ,ίσσανδρ"ν. ννν χα' έν IG ΙΙ' 641. DiΙΙ"nα S~·1!.3 Ι 362.
Ο. ;τι.ι'σ(\ε.; "U1O, ;τ,Οα\"α/ταια ιL."Ιεnτάλψ,αv ;τρ"; ι<>ν Κάσσανδρον dq:oϊI με1Cι

την έν Ίψω IlάΥ.η'· χαιεiδ"ν <>. Ί\Οηναιο, "ΤΙ ιά :ιι>άγματα ο\:"λ.νον δρ.στιχώ

ιει,ο,' υ;ΤfΙ' ι<>;, Κα<1<1ά,·δι>"υ.

KατCι :ιάντα "ι.α ,a'>ta ίl έν Δελφοί.. :ιαροοοία τον KanndvbQ<>I.> ώς βα<1'

λiως οιι'ιί1.ε, ,·ά τεOfι ιΙς ιCι eIίOu.; μηά τό 306 Ιτη η ιΙς την α:ιό τον 301-297
:ιει,ί"δ<>ν,",ε, μετά lην έν Ίψl" διανοι,ήν, η Έλ1.ας rbQinxEto ύ;τό ιον Κάσσανδςι<>ν.

Α"χ.ω.\It1,1Μ<>'; H.\TlU)I 19'8 2
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ω

·lοω; α:το6λέ:των 11': εΙ; την έν 10ί<; μ1Το. τη,; "ιφαί-η; τού 'Α:ιόλλω"υ; χι.. του

τρί:τοδο; "ομίσμασl τού Κασσά"δρου :τοροτηρουμο!νην δ.αχύμανσ,,· τη; δ,οn,.

;τ,<Ιοεως 101' έ;ΤΙΥροφίο" (ΚΑ1:ΣΑΝΔΡ γ ΒΑ:ΣΙΛΕΩΣ-ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡ γ)

δύναται ,..'ι, d:Iobu,on τήν '·ομ.ισματιχή" ταύτη" σεlQάν. τη" ο:<ο;ον έθεωρήο<ιιιεν

οχΕτιχήν :τρο; του; ..'iεί-φοU;. μάλλον είο; την :ιριΙΗφ' η εΙ; τή'- δευτίραν χι,ον.

:τεο;"δον. τοσούτφ μ6ί.;.0\· "α6' 000\', δν 6σα προηΥο\lμe"ως :τερ' 10\' 1,':τυυ

ΤΟ;, eQQVO\'tO; δόρυ λέο\'το; ηl«,σα εΙναι όρθά. εΙ.; η1" δευτέρα" d,,;, ΤU1' :ωι

:τ. Χ. :τιρίοδον d.\oήXOI!O' τα μ,χι)() έχεl"α '·ομίσματα. ';"v O('Y1.QO\·Q εΙ,·(ιΙ !iε(ίαίω;

τα >ΙΟ,νον 1χο\-τα τον :ιρόσθ,ον ".:τον, τή" κεφαλήν 101' "Ηι,αχλέοι.;. μεγαλήτεΙ1α

νομίσματα. έ:τ' τη; δ:τισθίσ; δψ~ω;; ιών δ:τοιω,' ν:τάι,χει δ :τι,υ; δε;ι'" βαίνων

Ι"1:τεν;; δ oreq;ovιίIv τόν ί."1:τον αίοιου καί τCι δ:τοίσ ιόρέθησα,' ό"αμεμιγμένα

μετ' έκι,νω,' §ν τψ ευρήματ. τη; Πέλi.η;.

Ό συ,·δυασμσ.; τη; κεq;αi.η; του 'Α:τόi.λωνο; 1,."11 ιη; :τρ"σθια; "'Ψ~"'; καί

lσί' ΤΡΙ"10δσ;; έ:τί ιη; ό:τ.σθία; δψεω; ιου ,'σμίσμ"το;, ώ; άκι,,6ώ; d:H'\'lQ έ:τί

Κασσάνδρου, δη' ευρίσκεται έ:τί :τ~σγενεστέρω" \'ομ.σμάτων ιη; ~Ia>tpbuv,a; η

μό"σ" έ:τ' τώ,' νομ.σμάιων ιου β(.σ.λέω; ιη; Πα.ονία; Χ.κάρ;ι:ου (:140-31:'> ."1. Χ.

Head ΗΝ 238). Έκ δέ μεταγενεστέρων ΜαχεδονΤκώ" άναq;έρω τά νuμίσματα

ιη; ΆμφL"1όλεω; ιώ" έτών 18"'-168 :τεΡ""10υ (Η. Gabler ;":ordgr. :\I,,"ze,,·:\Iake_
dou;e1l άρ. 3).

Φα,νειαι δ' ότι ό Κάσσανδρο; δεν ~λα61\' ώ; :τρόιυ:τον τη; νομισματική;

ιαύιη; σε.ρα; ..'iελq;ιχοu; ή Φωκικου; ιύ:του;. διότι έν τοί; ..'iεί.q;ικοί; ίΊ Φωκικ"ί;

νομΙσμασ. δεν d:τα\'τQ. Λμο.ο; 1\':τολογικό; συνδυασμσ.; (:τρ6.."1ερί μη' τών ..'iελ,,-.

κών νομιομάτων τη,· εΙδικήν :τραγμαιεία" toi' Σ6σρ,;,νο" BCH 1~!ιι; 1 ><f.
Head ΗΧ 340. :τερί δε ιώ" Φω,ωιών καθ' όλοι' BMC Ce1lcral Greece σ. 21 xi.

:τΙ". 111.- Head Η).; 338).
Ή κεφαλή τον Ά:τόλλωνο; Ιχει μαχρCι\' ιή" κόμη,· καί ψο1ρει οτο1«α"ο"

δά/Jνη;, άλλά χαρακτηρισιικο; εΙναι δ "EQIttl"O'; ,'ψηλός ιι,ί:του;, flων κάιω

:τόδα; λέοντα; κα. μεια~,' ιών σκιί.ώ'· :τρο; συγκράιησ,,' αύιώ" 11\'0 σ'~ιrά"oυς,

ιrέρων δε δί.μον η ί.έ6ηια μ~ια ιριών κρίκων κα' Ι"1' αί'ιών σιέψανον δά'f'·η;.

τη .. j:ιι ,oiί 'ίβ,l,Ο; !στιφιί ..ψ (Eόσ~6. :τρο; Μαρ,,- Ι ρ. Ι Ι;Ι;. 31).
'Ο τό_"10; ο{'τος ιου ιρCπoδo; δη εΙναι κοινό;;, άλλά ."1αρισιΥ ειδικώ; άνα

tιηματικόν ίΊ {:ταθλον ΙΡΙ"10υτ Ά:τολί.ώνειο,·. 'Α"αμιμνύΟΚα/ δ.. έχιυς ."1Λείσιων

άλλων νομισματικών :ταραδειγμάτων,ιiιινα εύκόλω; δύ"αται τι; να ουγκ{\'ιρωσιl.

ιην ό:τύ της d."1όψεω; ταύτη; δ,δαχτικήν νομισματική" σεΙΙίΙα,· t,i", Ί\6δήΙίΙων.

έ,' tι :ταΙίΙα το\' χαρακτηΙίΙ,σιικον ιη; :τόλεω; ιύ:τον τη; :τροοθ,α.; όψεως. ;jtu,
ιόν γρυ:τα, ή ό:τισθία όψο..; φέρε. σύμ60λα σχ~τι><Cι' ."1QO; το δνομα του δλογρά

φως άναγραφο",b'ΟU άρχονιος, μεια~ί, δέ αυτών ήει ώς 01'μ60ί.ον ιο;:; άΡΧΟΥ10;
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"
Π ιiθω\'o; δα<J""'Ο11q-η τοί:ιοι'\' (';τοδηλΟ\ι\'τα τον Π ιiθ,ov 'Α.:τόi.λωνα. Πρ6.

Gardner T~'~s ;>4. :\IaC"dol1ald COil1 T}'pe$ 39 "ι". Ι. l!i.
ιτρnΗ':ια,· δ;, 10>- 1('ί.:τοδο; {Ι,-α, :τ,θα,-,),' δη #χιιησ'μξ\ιοav χαι το νομί.

σματο 1<<Ιν Ψ,ί,Ι:ι:ιων. 1U'" χρόνω" τη; αυτσ"όμοl! "οπή;. τα <riQono 10'- έοτεμ

μ~ν"v T\Ji:toυv. Head Η:" 21 •. D:\IC :\Ιaαd. 96, Ι. 'A"ao:riQW δε και τα \-01'('
"ματ<.l Γή; Ι::ί'l'"δ.χείο;. :.,θα,·ω; :ταροδ,)<ο •• 6νόμάτο; τη; "αooανδιJεία.;.

το\> 2!1~-:.!!'-1 :.ΣΡΙ,Ο.' :•. Χ. B:\IC :\Iac. Ib. Ι.

'0 n\'1o; το;· 'Α:ιόλλωνο; d"αμιμ'ΊΙ0~' μι.. καθόΛου τον εκ τη; αίο).η;

τόχνης.. ιcάϊ,.στα δ;. τη; πλαστική;. :τοραδεδομέ"ον nJ:ΙΟV τού χομών10; 6", ".θα_

(ι'1'δο;. ;1 di.λ",; ...αρ,ητωμίνο.· 'Α:ιόλλωνο;. diλά ίοί", dva>lcιi.Ei Ι" τών :τ;'cιστιχων

"':τω,· "ι'· Ι,· \fi.(~oi; fi'(,>fBfioa,' μα(,>μαρίVΗν Xf<fa),TJV FouillM d~ D"]pb"s
t ... ",. Ι\· μΙ LXXI\', (ιη; flfl ;,fλ"μέ"ην την χόμην, <fl(,>E' δε :ιε(,>ι "ι,την ,...al
τ., f,io",' ωί' με,,;,:ιο,' τα"'ία". 'Ενθ"μοι"ιμηό; η<; τά; Ι:ιl dγγείων rbiq &.λα χα,

:ιλι.ισηχά; ...αραστάσεο.; το;:; ,II,(,>Oq:O(,>o;:;",o; Δ,ονί'σο" χαl α"τό το Ι:ιίθεtα το;:;

θεο,' ,',1λ'η,,',ρ,l; χαι ",ΤΡ'l,l.-όρο, ώ; χ"ι την :ιεQΙ τη; μlτ(,>α; :ια(,>άδοο,ν ώ; μεt(,>ια.

οτιχη; ;1 ΙJερα:ιει'ηχή; τή; ι.ίθη;, Τσω; θά :ΙQοήγετο νά d...οδώση τΟ <Ιγαλμα ει.;

τΩ" ."11,",""(1"" και "Ο ταΙ'τίσ!] αuτο :ιρος το ι~..O τον Παuσανίσu χ.. 32. Ι μνημο

νεuόμηο" (Η"άθημα ,ώ,' Κ'·ιδίων. 'λi.;.· l."flbT] ή ταινίωσ..; τής χεφαλής bfV flva,
d......x;.f'OHxO'· Η<Ιν :ιε(,>ι τδν "\,όνuοο,' χαQαχτηQισΤΙΧό", dAio' flfL ώ,; γνωστόν,

χαι ι'ί},;,ην έ:ιινίκ,ον. χ,,(,>,α(,>χιχην και :ιαvηγ"Qιχην σημασίαν, l'fiQHO δέ χατά

την μαι'Η'ρία" Η<Ιν μνημείων χαι u:ιό θνητών χαl υ:ι' dθα"άτων, σuδέν υ:ιάρχει

Ιμ:ιόδ,σ,', ϋ:ιω;"ι ..\rA'fΙXT] ΚΙ<fαλή :ιαQαμεί'1l Ά:ιόλλω,'. "Α"αμιμντισχω την σιιχΙ

άτι'χή d:ιό:ΙfΙQα" τη; ε(,>μηνε'ας χαι α(,το(, τσν ΠσJι.uχi.ειτεΙσu Δ,αδσ"μένοu ώ.;

'λ:ιόi.;'ωνσ; ":ιό τον F. Hat,s"r Jahr6h"ft" νιιι 1905.42. ΙΧ 1906,279. ΧΙΙ

Ι !109, 100, το(, ο...οίοu δεν φαί,·εtαι δη έχλόν,σαν την θέσιν αl dνη(,>Qήσει; τού

Lo",'}' Jahr"sh. 190!i. 2t;9 και 1907.229. ΚαΙ 6 έ:ι; τών νομισμάτων τον Κασ·

σάVΔ('ou α ...αντών τ,,:ιο; τού δα(Jνοστεφονς Ά:ιόi.λωνο; τον εχοντο; ...ερΊ το

μΙτω:ιον ταινΙαν (ΠΙνα; dQ. 5), εχτο; τού δη flvcιl ~ν t...1 :ιλέον Ιχ μνημfίοu IIaQ
τ,,('ιον τη; χαΙ ι':ιό τού Ά:ιόλλωνο; ΧQήσε~ τη; ταινία;. dvafIIfIΝUoxtI :ΙΡΟ;

τούτοι; την Δελφχην χfφαλην ~χαl έ....ΤQί:ιfl νά εΙχάοωμεν δη δuνατον ε....φα

νέ; η άγαλμα τον ·A:ιόJι.λωνo; Ι.ν Δtλφoί; νά Ι.χρησίμεuσεν ώ; :ιρό",...ον τον

νομισματικού τι"ι:ιοu το;:; Κασσάνδ(,>ο" χα; άλλων, τοσούτφ δέ μαJι.λoν. ><"θ' δσον,

ώ; avmTtQffi ιςi'θηκα. δεν εlνα, κα; αύτό; 6 KdooavbQo; ;Ινο; :ΙQΟ; τό Ιν Δελ

φοί; μ''ΤΙμεία, τα 6'''0Iα έο..εσχέφθη και Ιγ'νωσκεν. Ή ενστασ,; τον Lo,,")' Jahr"s
h"ft" νιιι 271 δτι δ,α τού; έο.. ι τών νομισμdτων ύ:ιά(,>χοντa.; τυ:ιοu; χεφ"λών

δεν δuνάμεθα να ά;ιώμεν έκάστοτε έ;άρτησιν d...o :ιΑασllκών :ΙQοτύ:ιων, μόνον

Ιν .s:ΚQQ γεν,κότφι Ιχοuσά τινα (,:ιόστασιν, flval db"vaTOV να ΙφαQμοσ&η ε:ιΊ
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"
"εΡΙ:Τ1,Uοn;. καθ' δ; εl,-σ, δυ\'Q1η ή <Ι:τόδε.;ι; τη; ι';σι,ηΊσεω; ταύ"ι;, (ϊ:τ",~ .~. χ.

Ι" 1ω ,'nαδ()υμι'νφ συμ6σί'·ε •. Τσύνα"ιίο\' (Ιναι Υ"α/(ι1('" χαι ,;ί,λω; εΜ'''Ύ'''' ';11

κα, ιών χορο><τών ιών "ομισμάτω,' ή ><αλλ'19,,·,κη .'1fQΙOU<1ia <1υ1.να ι'ξηι",ί,<>

Ι" 10;' .•ί.Ο';10\l τη.; μ.εγάλη; ,011."'1; ΚΟΙ συ1.να ά"ιι'Ύρα,ιε τά δημ"'IΨΥ'lυ,'",,,

:τρότυ:τα έ><ιίνης. δσα ('τε δ,α 1'1" θρησ><εt'1''''lν (1)';έο,,' ιΟ;' Kαίoί."Ι7.'·'HΙU"'; (ί1'

δι αί'1'I" Τ'I'< l(αλλ"ε1.,~ ..ιOl" αύ10ίο <Ιξίαν ;1 )(0' /'ι,' d"'f",Et,a εl7."'· ,ί.'''Χ1'lσρ,

\1:1>'Q01.0\· θι'οιν Ιν τω 1ότι "Οllμ«).

'\':τοί.εί:ιετα, ., σε,ρ", .,; r.ΟΙ)UΧ1η\,>'Ο1,χό; ,ί•.1<>; εl,'ΟΙ ;1 ",,1,,λή 11,,;.
ίod δ ο; ><1.1 α να 'f ο Qο ί, σ η; :,ι,ο; δεξιά ή <Ι\l,ο,ιι"ί, ":το ,η; ":1Ο<1\1ίο; δι ';\1'."';

ΉQά"i.ε,α δ:ιι..α f] "όνη ή ""1.1""'1 (.-\\οαγραφή Α 11. Β Ό.").

Ή "ε(fαλή τη; Παλλάδο; ώ; \οομ"Οl,α",,<'>; τί,.~,,; εΙΟ'lχlΙη .(~ ,ή,. ~1α"ε·

δΟ"ίαν υ.~O ,οι· ·Αί.ε;άνδρου. δ'<\η οί,δ;.ν ά:ιαν'4 .~{H)γινP,,,ει.,,,o 'ο"μ,σ,ια,,%<'>,ο

"'OQdbr'γIiO' ~Iueoi.oy,,,,j); βΙΙ\αί",; ;1 'Αl:Ιψο,ί bF\' εl"α! ;1',·,1 :ΙΙ"" ι<>,'; ~lα".

δόνα", δ,ότι ουνδέεεα, "11"'~); :ιρος ,ου; iiOΙt>O'; 1"" βασ,λ,,,,,,, lιo"rlI,,,·,,,,,,.

γέ\ooυ~ Πιρσέα "Οι ·Ηρα"ί.έα. ,r,\o ιο:ιηρ;ι :ΙΡΟιΗά,,; "α; ,δίαν F,' II'ί.ί.\1 ".~" "1\·
έ:,ωνυμίαν 'Αλ"ι; ΙχOυιlα λατρεία'ο (L :\Ιίill~Γ ;.;I"lIi~"I. ΑΙ..". !'. H~..;,,· Ι),·

:\la<:..d. ~<:T. 2, "F.)
Αλί,ό. "αι 10;' \00μ,,,μα1,,,οί· τούτου ,υ:ι"υ ωί' Κασο,ί\οδρ",. ,ιιν ."λ"γή,ο

δεν θα Ij,o OQeO\' νά άΠOδώιlωμ1\' ι,; ά.~λη,o μί"ψll\· ",,,. :ιι"ιγεγε'·ηl.f,·".\·.

το<'οί'τω μάλί.ον "αθ' δσο" δ1'ο εΙ"α, δγν(ll"το; υ\'τε ή :ιι"ι; τ,'" "1,,,,\· '''ίο ·Λί.• _
;dvbQou ί.υσσώδη; Ι1.θρα. ή άΥαγΟ;'σα αl'"Ο,· εΙ; "1\0 >';ί"',ωιll\ο .~α\·,;'; ".~".:,;,.",.

Ι"είνου. oιJτε 'Q "ατ' '.iJ" λε;ά,οδρου ρη τα.; .~QQob,bdIit"o,o .~ιIOιlω.η,,;"· ",'., <Ι;. Ι' ί", .~.
.~Qfi, 10 άν",τέρω :ιαΡα1εθ,\ο Yo"'Qio,' το" lli.ou,dQYo<lI· "α\ ί." ... " Ilα",,«\οίο; r,o
IΧ. 7.2 "'Qo"roμlvou "'IQi ,η; ιΙνο,,,οδ"μήσεω; ,ών (-1'16""0 Ι,,ιγε,, Χ"ι';:'" "Ι'"

:ι,θανον δ" "α; εΙ; ,ι,,' '·OI""IiO",,<'>,· τί·.~o'o τή; ·ΑI4'I",ί. ":Ι';"'''α! ["".,.',,,,,;,
γιγΟ"ό10; άνάμ,'·ηο,;. δ:ιω; "α; ι'iί.ί.ω; "αθ

Ο

δί.<ιι' ",ί; \00,,,,,,<0,,,,"; τ,;.~". "'"
:ιάσα \'ομ,Ομα"",1 λε:tτομέQειο l:t' 1ώ\0 "α, ε;ΟΧ'I" ιlUI,I;oi.,,,,j),· ""<11"''1'"'''';'''
τοί.τ""ο μ"η"είω,ο δ1'ο ε(νοι εΙ"οίόν τι γιγ()νό;. άλλα .~,ί'·H"'; ιι.~,"fί.ι-·,,!,α """.
:ιού "νο; "oeOlQ,ol,ivo\' ε.,ε ά.~{, μι.θο},ογ,,,ή; "αι et"IO".l·tl"il~ ,ί.. ,ί.~o.

:ιοί.,,,,,η; "α; ,,,,ορ,,,ή; Η"Ο; dφορμ,iΊ; \P..rc}· Gard".. , Τ."ι''''' "ι G,. L"';I1,
:\Ia<:douald Coil1 T}·p~S). Ή ,o,oQ'''Tι dq 0Q,'Tι 1Ω" I'Ηι1 τή; ·Αθη'οά. ,·,,1,101""
το; 10υ Κα ..σάνδι.ου δ.,ο εΙνα, ά:ιίθα'οο" δη εΙ,'''' ή .~ι)"; ,ι'.; ΆιΙ,I'·"'; ,,, ..οίl
..ύ10;:· 01.fOI;. ή,,; δl,ω; :ιί:Ι11Ι εΙ; ,ή\ο .ΤQ,~,ην ιή; 'ιγιμ"""" ",.,,,,,,. ".ι""δ,.,·.

1η,· τη; Χ'''',αρχία;. δ,ό" ,..ατα τή,ο δ,άρ"ε,αν τη; βα",ί.,ία. "ό·1<Ι'· h.,· ,'lhI"
νήθη νό: f:tQ\'ii.e[J εΙ; τό:; ΟΑθή"ας δ Kd()oo,·bQo; u:tί. 1";' .\'1μ'11ι,ί"" %,Ηεχ"·

μένα; I'έχρ, ,,,ίό 301·30u. δτι 0\ Άθηναίο, "α. f:ι,σήμω; δ,α .~{lεσ!'εόα= d:t,,
σ,αί.ε'ση; εΙς τος Κυ"J.άδας έδήλοισο" εΙ;: ,ο,· .\ημήτριο'ο f:tα\'ει'χιiμε,'"'' f"
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..
'fης έν Ίψ<i, μάχη.;, δτ, δΕν ή<Jαν δωτεθεψένο, ν<Ι δεχθώ .. , πλioν μηδένα τών

βαηιλέων εις 'Αθήνας!

.\,α ,0''10 δέ δ1>.ν ωιω,λείεται δ" δ νομισμ."""ος ούτος ι';πος elvol ι."ιιχνά

ληψ,ς τ()ι; "μοίου της πρώτηι; ΠΕριόδου VOf.IσJiOIO,. τού Καnσό,νδρον, "οπέντας

"ιθαν,ί"ατα εΙ; άνάμνηn,v τής έπί <uIV 'Αθηνών κνριαρχίας 0';,0\0.

Τ,', παι,," M;o",,~ι O.,scτ;ptio" τόμο Ι ίί] όρ. 571_ ΆνΟΥΡ. 86 :ιερ,γρο

φόμεν.." νόμ,nμα μετά κεψαλης Παλλάδα.; "Qονοφορο,;,nης δ~Lά ΚΟΙ ";ΗΎραφ'ο"

ΑΣΆΝΔρογ. δ:τ,...θεν δέ μετ'έπιγροφίου 0ΕΣΣΑΛΟΝΙΚ κο, Ιιτ:το\! tQi

χον,,,.., '.ν δέ τω πεδίω "οιούνη.; ώς σ"μ6όλου. πρΟΕοχόμενον έχ τής συλλογής

l'ell1b,,)ck, γεννι;ί τινα δισι....γμόν και θα '110 ιίνάΥ><η νέας πορσ.60λης της πιρ'

ΎQοφης ΠΨ!ος τι', πρωιόινπ"" χα< Ι:ρεύνης ΠΕρί της ω,Οεντικότητος ου,ο" τούτο\!.

'Εκ ι<ί,ν voμ'01μaHXiUv σεφων της πρώ~ψ;: περ,όδου. πλην του ~ύπoυ της

:ΑΒ'lνάς, αί λ",παι δ~ν εlνα, ε\ί;(ολον νά xaBOQ,oBm01L
11 σε,ρά ι.\,ι,ς-τρί.:>;οιiος (Mio"""t D"scr. Ι 571 άρ. 767) ~ενίζε, πως δ,α

'ην σύνδεσ,ν το" 'Oίo-r"b"., "ρος τον Λ.α. 011.1..' εχε, στήρ,γμα άναλόγο\!ς ,,\!ν

b\!a01μoi,., Χα, L-r' ιiλλων άοχαίων νομισμάτων. Τον α\!τόν ouvbua01μo" Δ,ός χαι

rQίo-r"bo.;: είφίσχ"μεν ι.';;, νομ,σμάτων της ΜεΟ1οήνης τού 280-146 :τ. Χ.' Macdo_
"ald HC Ι1 0'1... 14:-1 "ίν. χχχνιιι 19. "αραδείγματα bt dλλων θεων η ηρώων

χα, ,ι,ί;...,l'Ιος άναφέρο' Άρτέμ,δος-τρί... οδος, Κεντορι:πων της Σ,κελίας μετα

τΙ, ~41 :τ. Χ. περi.πO\!: Μacdοιιald Coi" T)'peι; 120 'Ι-!ραχλi,,\!ς-τρί.-rοδος

rης Ηάσ.",: ).,[;""",,, O"scr 1 4:'13 K\!~έλης·~ρίπoδoς της Σμύρνης μετα.

",> 1:10 π. Χ. πεοί... ου: Macdo"ald Η Col1. ΙΙ, 363 "ίν. LII,:2. H"ad ΗΝ' 593.
Ί Ι τ,,,,,,ίτη ""νδεσ,ς δ,ν δηλοί βε6αίως άνrιστo,χία\' τού τρίποδο.;:. ώς nνμ

tιόλ"". :Ιt"'ζ τον εμπρ""θεν τύπον. άλλα. πάντω.;: :ιρέ:τε, να ληφθfl ώς έκ.-ιροσω

",ο;,σ.. δ,α. ΤΟ'"~ rQίo-roboς χω('",τ/ν Ιδέαν. τήν αύτήν. ην χα, πάντοτε ο1λλοτε, fjro,

τον Ί\π"ί.λ",να.

Υ Αξιο.;: "'ιμε,ώσεω.;: εlνα, ωσα"ύτως δη έχ των σε,ρων της πρώτης περ,όδου

Ι'.;νη ;1 το;, .:>;('ος δεξ,ό χαθημrνο,' λέοντος :ιαρέχε, έχτός "νων dVE\! μονογρα

φημ"των "ντ"":ι,,,ν κα, ί .....νσ. μετά γραμμάτων η μονογραφημάτων.

ΜονΟΥραφήματα ..ο, μ'''ρο αύμβοlα τών νομισμάτω... τοίί Κασσάν_

δρου. Ί~"ί ".,ν ",λεί(nων χαλΧ,,",ν νομ,σμάτων το;; Κασσάνδρου ύπάρχουσ, χατά

χαν.ίν" μ ο ν" γ t'" φ 'Ι μ (1 1α χαι μ ιχl) α. λεγόμενα ΟΙ ν μ t\ ολα, ών :ιαοαθέτω άχρ,

',τς E;'I'E"'lt",,v Ι-ν τω "uνημμf,νω γεν,,,,;, "υντάγμαtι τόΊν νομισμάτων. Τά μονο

γοαq.ιjμαΤ(1 τα"τα 'Ι εlνα, άπλ.... γράμματα η α"οτελο;;νται έκ πλε,όνων γραμ

μάτων εί~ε έν "aQGOi01e, είτε έν "υμπλέγματι. ΤόΊν μ,χρόΊν nνμ6όλων η μονο_

γραφ,lμάτ",ν ή "αιlOυσία έπΙ το;; νομίσματος δεν εlνα, γεν,χή. 'Αμφότ""α τα.
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" Γ. Ι!. Olxo""~o"

xαραx~η('ισ~ιxα ~αυτα ~λλείπo"σιv .,ντελώ.. έκ μ•.ν tOw νσμιομαηι)ν τη.. α'. περιό.

δου έκ των σειρών Ι-ΠΙ Υ, Ικ δf.•ων νσμισμά..ων,της βΌ πε{ιtόδου έκ ιών σει

ρών Β 1 Ο!, δ. Β ,Ι). 6. 7. ΙΙ. 10.
'Η χρήσις τών μονογραφημά'1ων καΙ. τών μικρών τύπων fι συμβόλων έπί

τών άρχαWJV νομισμάτων ~τo σφόδρα διαδεδομένη, απέ6λεnε δε εκάστοτε Τι ε.κα

σταχου εις ::ιοικιΛ.ους σxoπoiις: δ,αΚQίσεως η ;(αρακτηριομου των νομι.σμωικών

σειρών, <ι)στε δεν "Ιναι δuνατoν άπο μιας αφετηρία.,; να προαχθίί ης εις την

έρμηνείαν τών παρ' δλην την σμικρ6τητα αύιών άλλως σπουδαιοτάτων τούτων

σημείων, ότε μεν δηλούντων χρονολογΙαν της κοπης, ότε δε δντων αρχικών γραμ

μάτων ονόματος ι'i(lχOνιoς ~ ονόματος πόλεως, άλλοτε δε πάλιν σημαινόντων

το μεταλλεΙον, έξ συ lΛ.ήφOη ό άργυρος τού νομίσματος, ως έπι ιών υστέ(lων

άττικων τετραδQάχμων σ"μ6αίνει (Σ60Qωνος Rivista Italiana άί Numismatica
1908 313. Sundwall Untersuch. iiber die aH. Mίln""n neueren SΙiles, 110,2,
Oikotlomos Athell. ΜίΙΙeil. 1910.296. ΝεισστΙ Σ60ρώνος ΔΕΝΑ χνιιι 1]9)

καΙ ΙΧλλοτε ΙΧλ/ην έχόντων σημασίαν.

Ό μετ' άκρι6είας dξιοθα"μάστο" !ξετάσας τα νομίσματα το" Άλεξάνδρου

τοϋ Μεγάλο" χαι του Ψιλίππου L. Muller κατέληξεν άλλοτε εις το συμπέ(ιασμα

"'η τα μονογραφήματασυχνάκις δηλουσι την πόλιν, ήτις εκοψε τΟ νόμισμα. Άλλα

ή κα" δι' άλλων ποικίλων συνδυασμών !πιτυγχανομένη ύπ' αύτου κατανομη αυτη

των νομισμάτων κατα τόπους δεν dπεδείχθη πάντοτε άσφαλής, διο ένδεiκvυται

<'ίκρα προσοχη περΙ τουτο. nQ6. τάς αντιρρήσεις του Σ60ρώνου !ν ΆQχ. Έφημ..

1~92, 147. Head ΗΝ! 224. Macdonald Hl1tlter. Coll Ι 296 σημ. 299 σημ.

'Εάν ης άπίδτι εις τα iπί των νομισμάτων του Κασσάνδρον άπαντώντα

μονογραφήματα πείθεται δη τούλάχιστον συνδνασμο1. γραμμάτων οιοι ό f!iC.,

δ ίιπ' άρ. 38 Πις αναγραφης, ό ΚΑ, ό ΠΥ, ό ΥΠ, δ φί\_φll\ καΙ οί δμοιοι, δυσκ6

λως Μνανται να σημαίνωσιν αριθμητικην τάξιν ίΊ <'ίλλην άQιθμ"lτικην διάΧQισιν

Πις νOμισματlκης σειρα/;, Oτl δε τούναντίον τοιαυτα μονογQαφήματα εΙναι πιΟα

νώτατα β(lαχνγραφΙα. όνομάτων εΙτε προσώπων εΤτβ ,όπων. 'Ενισχύεται δε

ή πιθανότης αδτη ΧαΙ έκ rης νπάρξεως τοϊ, αντοϋ μονογραφήματος έν διαφόροις

σεlραiς, εις διαφ6QOVς, χQονικώς αναμφισ6,1τ/τως καθωρισμένας,περιόδου; άνη_

κούσαις, ώς π. χ. σνμ6αίνει ώς προς τα μονογ(lαφήματα f'Jε.. Λ, ΠΥ, Φ, τα όποια

άπαντωσιν έπΙτε νομισμάτων τϊις πρώτης περιόδου (316-306) και συχνότατα

έΠειτα έπ' νομισμάτων τηι; δεντέραι; περιόδου (306 - 297). 'Ωσαύτως εΤναι άξιον

πολλης προσοχης δτl τινα των μονογραφημάτωντούτων άπαντώσl καΙ. !πΙ νομι.

σμάτων τών έπομένων βασιλέων καΙ 'τών QQχών τijς 'Ρωμαϊκης κυριαρχίας μέχρι

rης κoπijς των avtoΚQQ"toQlXWV "ωμαίκων νομισμάτων, οτε έκλεl.πoνσι 'τα μονσ

γραφήματα Χπρ6. Gabler Makedonia ιι. Paionia σελ 1-74).
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"
'Εκ ,,,ίο brlI"Iιi .... ,.· tιιύ",,, "ιψύ,l,εν,,; τις "qeIAf, να f"f)(Hivn 1ην ά,n.ην

>ι". ι:ι, (ίί.λα Ύι>υμμ"τα η Ι'"νυ'[ρ""ήματ" έν τϊι αι-τη θέ,,~ι 10ύ νσμίσμα1υ,;

ά:τ"ντU.νtα. 'Εν τη χα1α1,iξει το,''' μ"ΥIJΎι,α'ιημο:ίιων ιοί- εύl',jμαtο; (Ηl.'ακλη;

ί:ιπείί;. 'IΙΙΟΟΧ;'ή;-λέων) ;;ί."ιο"" .u; βάσ,ν {ll iι,," την χο.ί.'αν 10ύ 1;1110,-, ή τού

λέι,ντ<>; υ:ιάι';Ι;"" μ"νΟΥρά'ιl]μα ;1 '" <ίντ' ι.ιιιτoiΊ ά:ταν1ιϊ,ν σίψ6<>l.ον. δ.όι, :ιαρε.

,ηt>Ψ'U UH U:τi. "ι,; θ'σεω; 1αίίl11ς "ύοΙ,,<>τε ,λλε",,<ε, 1" 1.αραχnlρ,σωιόν τούισ

σημείlJν, έν φ ά:ι'" ιών δl.λω\' ίν 1!1 άνu'(vαφίι άνα'Ι1l'ομένων θέσεω" εl ...α, bιIvu

ιόν να I:Ηεί ..,ω", Ύt>άμμU1(Ι ή μον"'fι,uqημΙΗ" tj χω ,,(_,,6,,;.(1. Τό "ατά δεύτερον

λόγον "uxv"" μυ""yρι.iιι,ημα ή <1':'1'6";.",,, εl"α, τ"~ :τρο τής "'f(fui.iJ; ιού Ιι:ιου,

δ:ιει. έν τίι σε,ιιν ,,,,. λέονt<oς l.θειUΙ ,..'ttl.'civ", αίιωί'. Τ.:, μεTα;iι ιών δίι.... "ροσ

θ'ων ""ελών του L't,IIJU χαρα"1111.'.σ,,,,όν. ιό "':ιι>ίον εlνα, ,,6νlυΗ ΥQάμμα μονή

Qε<;. "Mlf:r"lt δί" σίιμ:rλεΥμα ή σίιμ60λον. d.'t"vt'i! ένίοιε Ι", τώ,' νομ.σμά1ων τού

αύτού rIJ:ro~' ιοί. ί."t.'tέω; "α, έν τψ ΤΡ'Υώνιρ ιιον vti..wv 10υ L't:rlωo; "α, ,ου L't:rou.
Ι.οτ, δί" 11>.' ,ίι.οτ",' ",υ λέuντuς ,.θεια, "α ,α "ανόν" μεια;iι τών "Qυσθίων αυτου

"Hbά!ν. Τό Υl.'άμμα τουτ" ίσα/<; εΙναί η 61.'.θμ'lι,,,ι,ν ή αλλ" ι, 1.αQα""IQ,στ",όν.

"ι.iνιω<; ίίμω,; δεν qoα'νειω βvαΧ"ΥQU(f'α ονόμαιο;. 'E.'t, τή; "ε,ρά,; ιου 'Απόλ

λωνΟζ - TQ"'tobu; ιι:. μυνΟΥραφηματα fl σίίμβολ" ιίθεντα. '"αΙfQωθεν του ιρί

1Ι0δ,,<;. tlvu. δί" oυv,lef"HI.',,'" δίίΗ. Άλλ' ύπάΡ1.ου". "α, "ε.l.'α; μεθ' εvOς μόνο!)

μ"ν"ΥQαφ,jμαιο.; ειrε άυ,στευα είτε δε~,α τού tQ"'tobo.; "Ctμένo~'. ώσιε διν φαί

νεται πυιον εΙναι ιό σημανι,,,,,..εQΗν έ" τών δίίο μονΟΥραqoημάιων.

τα μ"ν"Ύ\!αφηματα της IιΡ';"1Ι1; πει"όδ"υ tlvu. υ,άχ.στu. ιI.'tuvtWvta μόνον

tll' ιών μεια το" πρό,; δε~.α καθημεVΙH' λioνιo,; νομ'σμάτων εί; δί·ο θέσει.;.. "αιω

μετα τι, πέl.'ας ιυ" δ,χοι"μημένυυ fΠ'Υραφ'οι' έν Ιψ έςtρyω "ω άνω προ της

"εφαλης ι"" Huvr".. η έν til ftiρ~ μόνη.

'Εκ τών μ<>νΟΥQuφηματων ιής u .. περ,όδου ""euvW.. τό u:r' αρ,θ. 6- ί ΗΡ

δηλ". πόλ.ν ']lι.άχλΗαν. 'ιτο, την Σ,νn"ίιν. ιην .\υγ><ηση"ην ή 1ό Ήιιά

"λειον της ιι.ερία,;.

Τύ ~ 6Jtανιq. χαί l:ri τών νομ.σμάιων τη; β'. JtΕQ,όbου (15. 19. 21. 29;).

ί"ως δί" εΙνα, ;,νΟμ" .ΟΤQυ,,';",lι>υ ι'i\!1.<.νιo,; νομ,σματο"οπίας,

Τό nv απαν,ών "1.εδόν έν ιi..'tάσω; rul.; "ε,ραίς εΙνα, .",θαν';,.uια δ,lΑ.ω.

ιι"ι,ν της π"λεως 11 ίίδνη;. Τό vn έν ..... IiO. έν άλλη θέσε' ό.οτανιών, ίσως

"ημuίνε, "νομα :rQU"';,Π,,,'.

'Ο"αύτως τ" Φ (11i. 7-1.,9) ή Φ,λ (8U-1s6) "υχνα όπαντών δ'ιλοί σημανι,·

"ίιν ην" πόλ,ν. Τυύη. δί" έμφα',·εια. έ" toi:i μεΥαλου αQ,θμοi:i τών έ"δόσεων.

()ί Ψ. λ , π π '" .οτλ 'ιρούσ. ιους uvou; τη; εί"U"'ας.

'Ε" τών νομ,,,μάιων της bt"tlQa; "εQιόδου η Ι' σε.l.'α τού 'Απόλλωνος

Tv.It<JlIu<; lΙαρέχε,. ύις εΙοτον. "ατ άμφοτέρας τας ε~ dφΟvμης roi:i έ:rΙΎραφ'ου
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16 Γ. n. ΟΙχονόμο\'

(Κασσ. Βασ.- Βασ. Κασσ.) γενομένας ύ:τοδιαιρέσεις και έκδόσεις άνευ συμβόλου

η μονογραφήματος (13. 18), αϊτινες μετα των άλλων όμοίων ά:τροσδιορίστων

έκδόσεω", ά:τοτελούσιν ίσως, κατα :ταλαιαν γνώμην, έκδόσεις κατα διάρκειαν έκ

στρατείας γενομένας. θα ήδύνατο να άναμνήσTl τις τα ρωμαίκα στρατιωτικανομί

σματα. τα ό:τοία δμως ρητως διεκρίνοντο των άλλων νομισμάτων δι' ίδίο\! έ:τι

γραφίου (LEG. κ.τ.τ.).

Άλλη έκδοσις (14) εΙναι ή q:έρουσα ώς χαρακτηριστικον τον έξ όκτι~) άκτί

νων ά σ τ έ ρ α. ό ό:τοίος μόνον ένταύθα της νομισματικης ταύτης σειράς ά:ταντ~

έν Φ ά:ταντζί συχνότατα έν τη σειρζί Ή ρ α κ λ έ ο υ ς - ί:τ:τ έ ω ς και έν τα\; σειραίς

τού λέοντος. Τον άστέρα ήρμήνευσεν ό L. !\Iίiller σ.138 ώς σύμβολον της ύ:το

τού άδελφού τού Κασσάνδρου Άλεξάρχου κτισθείσης έν τη Χαλκιδικ!] Ο ύ Ρ α ν 0

πόλεως. ά:τέδωκε δε εΙς αύτην :τάντα τα νομίσματα. Eq:' ών ά:ταντζί ό αστήρ,

ούχι μόνον των διαδόχων, άλλα κατά τινα :ταράδοξον άναδρομΙΚ'lν δύναμιν καΙ

νομίσματα roi:' Φιλί:τ:του τού Β', μετά τινος βίας των :τραγμάτων δεχύμενος δτι

11 Ούρανό:τολις δεν ητο νέα :τόλις, άλί.α μετονομασία τού 'ΑκροάΟωνος. δστις

εΙχε :τιθανως το αύτο σύμβολον, τον αστέρα, έκληροδότησε δε αύτον εΙς την

διάδοχον. 'Αλλ' εΙναι γνωστον δτι ό άστηρ ά:ταντζί συχνάκις έ:τι :τ(}ογενεστέ

ρων και μεταγενεστέρων μακεδονικων νομισμάτων δια<rόρων :τόλεων ώς μικρον

σύμβολον. :ταρα:τέμ:τω δε :τ. χ. εΙς BMC !\Iacedonia Παιονίας 5. Μακεδονίας

καθ' δλου 9,13,22,24. Άμφι.τόλεως58. Πέλλης 89. Ποτιδαίας 99. Στόβων 104.

Θεσσαλονίκης 109. 112. 116. Όρθαγορείας Head ΗΝ 203 κ. ά. και :ταρα Giibler
αύτ. συχνάκις. Προς δε τούτοις εΙναι αστήρικτος ή άπο τού Dro.)iSel1 :τροερ

χομένη βεβαίωσις δτι ή Ούρανό:τολις είναι διάδοχος τού 'ΑκροάΟωνος, διότι

ύπ' ούδενος των άρχαίων :ταραδίδεται τούτο. Ή Ούρανό:τολις έκτίσθη παρα

nιν άρχαίαν •Άκανθον :τιθανώτατα έ:τι τού στενού ίσθμού της χερσονήσου τοί'

'Αθω (Niese Ι 258). Είναι δε άξιον :τολλης :τροσοχης δτι ή Ούρανό:τολις εκοψεν

ίδια νομίσματα αλλου έντελως τύ:του, τασσόμενα δε συνήθως εΙς το 300 :τ. Χ.

:τερί:του (Κumisrnatic Chrol1. 1880, 58 - In:ihoof - Blnmer ΜΟl1l1. grecques 96.

Head ΗΝ 206).

Κατα :τάντα ταύτα είναι δύσκολον να σταθη ή γνώμη τού Mίil1er, φαίνεται

δε :τιθανώτατον δτι ό άστηρ δεν εΙναι το:τωνυμικόν, άλλ' άλλο τι σύμβολον, πιθα

νω; τού άρμοδίου έ:τι την κο:την άρχοντος διακριτικόν.

'Εκ των έ:τομένων της σειράς ταύτης έκδόσεων ή 15", 19", 20" καΙ ή 29"

εχουσι το "Ι Ε , δ:τερ γινώσκομεν ώς δηλωτικον τού τό:του έ:τι των νομισμάτων της

Έ ρ μ ιόνη ς. Έ:τειδη δε κατωτέρω έν έκδ. 33" ά:ταντζί Ει, γνωστον ώς μονο

γράφημα των νομισμάτων της Έ:τ ι δ α ύ ρ ο υ, ά:ταντg δ' έν έκδ. 34" και το γνω

στον νομισματικον μονογράφηματων 'ΑρκάδωνR., (Babelol1 Traite des lliOl1l1aies
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"
,ΙΙ !>03 ·Eιψ"I~η~ "'1:13 'f'::t,liOUtoo\!. ~82 "Αριιόδιον). Λαμ!kινoμένη; u,,' δψ.ν Χ(ιΙ

τη; Ιν ΙΙr.λο:ιuννήσ<!. δια1ρ,6Ι;ς toii KoaodvliQou. δεν [Ινα. (οω.; lν,ιλώς d:n
00\1'''' .,ά ύ.,,,OΙ.•HιJf1ε" ύτ, ,,(Ιός IlεA.o:ιoννrισ.αxiιι; πόλε.ς σχε.lΙ;οηο. οΙ bιlIόor.L.I;

0,:,.0. χ.... 4λλοι τη .. αό>ης σε.Ράο; ΦΕ_Φη-εοu;_ΜΑ_Μοv"νείαι; 11.. ...., dAλo

,,6νΤ011. μ,Στά τη; :ιτιιuσηxoooηι; εις τοιαύτα !;ητήμοτο ΙφΙιltτΙΧότητος.. Τό Ιν <tfl
"ύι'Ο OΣΙι~ tν txδ. 2:1_,/[, 110. br το oε~ 10ii Ί-IQΩ.xλi.o...;·l1uι:έως 46-49 ά.,Ο\l.

των μσ""'Υιιdφημα ΚΑ ίσως ι.Ινα. δηωτι.χόν τής :ι6λι:ωt; KooιιovlI(tCia... "100' 000"

ι... το δευ1ίov οε.Ριί. ιί:ιαντΥ ""ί. τήν xoιJ.όoν 10ii t-mOU. εΙνα. 6QO bι τών dπα.

ιοοltήΗ"" ,.QV<'Υι>αφημάτwν. ώι; εΙ,σν άνωτέοω. θά ά.'VΙ).ιίετO νd ..(χάσω"ι. ... 61<
1.1"'0. μΟVOΥιι6q-ημα ι;ιΙίταν 10\0 KaonIίvbQOU, διό" δε... εlνα. Yf\IιxΏς Ιν dπ6ooιι;;

loiς iXΔ,)or.o. tr.ιIELJoInoν. ιi"ως :ι. l. ουμβα.Ινι. Ι:τι τών νσμ.σιιότω", του 'Α""...
y6",o\l, ι..οο "'lIQa τή", dναYQoιpil", 6λοχλήftιΟ\l του 6νό~ατ~ \lItdftllEI χα. το !OOν~

Υ(lάφ,lμο τα';; βαοιliwι;. -O~α.o", :τοράδε'Υ!ΟΟ όλαyικιφio~ χαί βool\lYOOOfio~ το;:,

0",6~ατ~ vu~itw .ιτι ΙlO~E'" χα, t.... τών νο~.ο~άτwν του MoxcbdνQς βααιλάιιι;

Ι ΙαΤftιdο\l 34U. 31!ι :τ. Χ. (B~IC Μ aced. 2,6. 3, Ι 3. 16 ΙνΟα το ~oνoy~φ'1~α άνα

λ\ίw EUo "α τ Ο άσ u). 'Ωσαuτwς Ο\Jμ6αίνt:t, vo~iI;,w, 1tΩ, Ε"'Ι τώ", νομιαιιότων του

βασ.λiως A;,δoλioντoς. ΙνΟα το G"lVdx~ 4...α"'τιeν μσνoyoάqπιμα ;;Υ διίναται

νά δηλοί το χα' ολΟΥοάφως κεί,>Lwιν βασ,λ,ιιΟν δνομο (BMC MaC'O'd. 4'4_5'
!t. 13-6. 1[1_11. 19 το" 31[1-286 Jt,. Χ.).

ΚαΟ' o~o.σν ΤQ6:το'" Οά ήδiινoτό τις ",Q06αίνων νά d."Ο'ηίμu >ιολλος bιδ~

oεlς r.Ις ;ιιιολλάς ",6~.ς οlον ΑΙ r.lς τήν ΑΙάνην, 0 Etς ιην θΕοοαλονίιιην ""τ.τ ..
άλ.λ' άνt" άδ'ΟΟΕίοτο" αοφολείαι;.

'Ι::ν τέ~. τη~ άναΥocφης τώ", νομ,σιιότων το';; Kασσάνlioo .. χατr.τάχίΙηοαν

4.... άι., 1:16- 91., Οσα, Ικδ60Ε"; της σε.ράς Ί 'oαxλΙOUς- Uι.;IIIίως ηουο,ν ι'" τfι Οέοι.

το';; ""o.ώδσ\Jς ;ι,0ΙΙUKτηO,σ"KOυ σίί~50λo'" η μόνο", ή ~r.τ' άllων t", άλ.λΊΙ Ικ

τώ", συνήΟι.ιν Οέσεω", Υιιαμμάτω"', μo",oyoαφη~άτω", fι κα, o"~Gόλω,,,. Ό MUlIr.r
αiιτ, ρl. ΧΧΧ 111.Σν ιJ.ναφioι' ώς κο' ι:τί "'oμ,o~άτω", το" Konod",bQOU άποντώντα

τα oiιμ6σλα: do,iQQ, φiιλλo'" κισσου, λαμπάδα, κιοαυνόν, βδΤftl"ν,

μήνην, ΚΟQUν'l"', ",ίi"', Oiιooσν, 'Q;:το"ν. Ά", όofl.ώι; δΙl0fι τις δτι τό ;:'πό

τή", κο.λία", το" Uι.πέως χαι,ακτηοισΗιιόνεlνα. ,Oπων"μιιcδν, ,δΤΕ Ιν 1φ dQδΤQφ

(Ικδ. 1:16) κα, τώ ΚΕQΟ\J"'Ψ (Ικδ.1:Ι9_9Ι) Οα είχομε", νό dναΥνωΟΙσw~Εν 11'lν

IΣίλλαν, fιτ~ Ιν 11 'f! αiιτoνόμω κα, Ιν 1f! ~ιτίπιιτα νομ.οματοιιοπlCjt Ιχε.

τα οιίμ60λα ταυτα. Άλλα κα. ή θεοσαλονίχη ώ~ τό:τo~ κοπής τών νo~'oμά

των τής δε\ltέl!σ~ Μακεδον,κ'ις μεοίδος Ιχε. ~'Koόν σιί~60λoν τον κερα"νδν

(Gablr.r 60). ΙΙεΙΗ τών Ικδόσεwν τοιίτων ΙΙQοκειμίνοu σημι.ώ την ύπ' άο,θ. 91
lιαραλλαΥίlν, κο(1' ίιν ύ κιραυνός ευοίοκετα, κατακόρυφας ",ρο ,ο" 't.llnOu, την δ~

ύπό την κ,,,λίαν Οέσ.ν καταλαμβάνε. τό Υράμμα Λ. Δεν φοί'ηΤΟΙ :τ,Οανον δ••
ΑΡΙΑlσΛΟΤIΙΙΟΝ ~.AτlσN 191~ JI
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Γ. Π. ΟΙ'Κονόμοι'

:τ('όκειται :τερί σκο:τίμου διακρίσεω~. άλλά μάί.λον :τερί Υι'χαία; έναλλαγη.:; τών

;ι.αρακτ '1Ρ ιστικών.

'Εν άί.ί.τι έκδόσει (~3. 94) :ταρουσιαζονταιδι:τλά σίψβοί.α. μ ή ν η καί ~uτ Ρ \'';.
ύ,,· το δεί'τερον εί'ρίσκεται καί μόνο,' (8 ί) είτε ύ:το τήν κοιί.ία'· είτε :τρό τuί.

Ί:τ:τοι' (~'3, Π έί.ί.α 186). έάν έν τή δευτέρq. ταί,ττι :τεΡΙ:ΤΗσσει δεν :τρόκηται

:τερί τη.; αι.τη; εκδοσεω; 93, Ό βότρυς εΙναι γνωστο; ώ; σίψβολον τη; :'ιΙαρω

νεία; καί τη; Μένδη;. άλί.' εΙναι σ{'μβολον καί έ:τί νομισμάτων τη; Θεσσαί.ονίκη;

τών μετά το 168 :τ. Χ. χρό"ων (Β:'ιIC :'ιlac. 109. 3). -Ωστε. έάν δεν :τρόκηται

:τερί :τροσω:τικού συμβόλου. :τρό; ταί'την q-fQE, ή έκδοσι;.

Ώσαί.τω; ή κεφαλη βοος έκδ.88. τήν ό:τοία" :ταρά τον :'ιliΟl1l1et άνα

φέρει καί δ :'ιliil1er 209 άρ. ί 50 ίσως φέρει :τρός τή,· Φωκίδα κατά τον δεύ·

τερο,·. Ή 95" τέλος εκδοσι; τη; σειρά; ταύτης Υχει ί.:τΟ μεν τή,· κοιί.ίαν τuϊ·

ί:τ:του τ Ρ ί:τ ο υ ν, :τρό δε τη; κεφαλης αυτοί' το καί άλλως ά:τα"τών γνωστον

μονογράφημα ΦΙΛ. Ό τρί:τους. δστις εΙναι :τανεί.λήνιον σίψβολο," συχνότατα.

ιί:>ς ά"ωτέρω rl'to,·. ά:ταντQ. ώς χαρακτηριστικο; τί':τος τώ" "ομισμάτων τώ" Φιλί.'t·

:των. :ταρά δε τά δημοσιευμένα ά\'Τίτυ:τα (Β:'ιlC :'ιlacedΟl1ia). το έν 'Αθήναι.:;

νομισματικον μΟ\'σείον εχει καλή,· συλλογήν :τρωτοτί.:των τε καί έκμαγείων τών

σειρών τοί.των, ΟΑ,· άρα έρμη"εί'σωμεν καί Τ(' μονογράφημα ώς :τεριέχον τΩ

Όνομα τη; :τόί.εως. θά έχωμεν έν τή έκδόσει ταυττι τή,· καί άλλω; γνωστήν νομι

σματικήν τ α υ τ ο ί. ο γ ί α ν μικροί' συμβόλου καί μονογραφήματος. :τερί της ό:τοία.:;

:τρβ. "οη Fritze Die :'ιliil1Ζel1 "011 PergaulOD (Abll, BerIil1. Akad. Ι ~ 10 :\111IaI1Jo()
32 μετά τών έκεί :ταρα:τομ:τώ'"

Καί το εν τή OEIQQ. 'Α:τόλλωνο; - τρί:τοδος ά:ταντώ" ώς σύμβοί.ον κ η Ρ ί,

κ ε ι ο ν (εκδ. Ι, 22) ί':τάρχει ώ; μικρον σί'μβολον καί έ:τί τών διαδόχων τοί' Κασ

σά"δρου βασιλέων. GabIer αυτ, 2!! άρ. 13. Ή δε δ (,ι ς εΙναι μεν σίψυολον Ηί,,·

αύτονόμων νομισμ. της 'Αμq- ι:τόλεως καί δί"'αται νά εΙναι καί έ"ταί,θα το:των,·

μικον σί'μβολο,·. δεν ά:roκί.είεται δ' δμως '<αί ώς :τροσω:τικον σί'μβοί.ον άρχoντuς,

Καθ' δλου δε ή έ:τανάληψις fj καί ή διάρκεια τών αυτών μΟ"Ο'ι'ραφημάτων

Τι συμβόλων έ:τί μακρον χρόνον. ύ:τερβαίν(.ντα τήν ήλικία,' ένος :τροσ(ί:>:του. έρμη

"εί'εται διά τη; :ταραδοχης της κληρονομικότητος τών άξιω'.ιάτω,· Υν τινι οίκο

yr,·riq. ύ:το τοί' "011 Fritze αί'Τ. 2ί - ~Ol1l1SUla Ι. 11
'Αλί.' δ:τωσδή:τοτε καί δν έχωσι :τράγματι τά κατά τά σύμβολα καί τά μονο

γραφήματα ταί·τα. άσ<rαλες :τόρισμα ε'ναι, δτι έν τοίς νομίσμασι τοί' Κασσά,·δρο\'

διακρίνομεν :τί.εΙστας εκδόσεις. τώ" δ:τοίων δ άριθμος έρμηνε'.Ίεται εκ τη; διαρ

κού; κινήσεως καί της ταχείας έναλλαγη; τη; κυριότητος τώ" διαφόρων τό:των

της τε κυρίως 'Ελλάδος καί της Μακεδο,ίας ά:το τοί. ένός ήγεμόνος εΙς τον άλλον

Ή τέχνη τ';,,, χαλκιίη' νομισμάτων τ')ί. Κασσάνδρου δε,· εΙναι έν :τάσιν άρί-
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~oμίσμα"",α "",ον βασιλεως Κασσά\'δQΟ\' 19

"τη. ώς συνήθως άλλως συμβαίνει έν τοίς νομίσμασι διά την :τοι%ιλίαν τών χει

ρών. αίτινες %ατεσ%εύαζον τας μήτρας και αίτινες εΙναι άντιλη:τταί ούχί μόνον

έν Τ!Ί αύη-] aELQQ. άλλά %αι έν τΏ αί·τ!] έχδόσει. ώς δει%νί'ει ό έν τέλει φωτοτυ:τι

κος πίνας. Διά την λε..ττην έξεργασίαν %αι την ζωηρότητα του ί.τ:του δια%ρίνονται

αΙ έ%δόσεις αΙ εχουσαι το μι%ρον σύμβολον ί.:τΟ την %οιλίαν του ί.τ:του. Ιδίq. δε

αΙ διά του κεραυνου και τού τρί:τοδος χαρακτηριζόμενα~ Σκαιά δε εΙναι ή έκτέ

λεσις τιί>ν μετά μονογρ. 0.

Μία τών έκδόσεων. ώς :ταρετήρησεν ήδη ό Ποστολάκκας Κατάλογος άρχο

νομισμ. του 'Εθν. νομ. μουσείου 259 άρ. 1587 :ταρουσιάζει έν τι!> έ:τιγραφίφ χρη

σιν του C, ίσως δε καΙ Ο άντι Ω. έν τΏ λέξει ΒΑCΙΛΕΟC. καΙ τοί. C έν τΏ λέξει

ΚΑCCΑΝΔΡ . Yj = 'Αναγραφη Β σ.5η 108. Πίν.31.

Παράδειγμα άδιαC!'όρου χρήσεως του C καΙ του C άνα<rέρει ό Ποστολάκ

κας έκ νομίσματος του βασιλέως της 'Ιλλυρίας Γενθίου του 165 :τ. Χ. Ε!ναι δε

άξιον σημειώσεως δτι ήδη :τρότερον έ:τί νομίσματος :τάλιν Ίλλυριοί' βασιλέως.

του Μονουνίου. ά:ταντQ. ή διά του C γραφη τι!> 300 - 280 :τ. Χ. Head Η:\' 316.
Ό ΗίΙΙ Handbook οί Gr. and ROll1. coins 213 μνημονεί'ει: νόμισμα της Κώ

άρχαιότερον του 300 :τ. χ.] B~IC Caria 195. 1'3 %αι άλλα έκ του αύτου τό:του

άρχαιότερα του 190 :τ. Χ. Νόμισμα του Σελεύκου του Β' της Συρίας 256 - 226.
Imhoof- B1IImer Monn. Grecq. 427. 'Εν ΣαΛα.τίζL Ά%ράγαντι και άλλαις Σικε

λικαί<; :τόλεσι :τρο του τέλους της 3η, έκατοντ. εχομεν ίτο C. ΤΟ δε C εΙναι νεώ

τερον, παρατηρηθεν το :τρώτον έ:τί νομίσματος του 'Αντιόχου του Δ' 175 -164

:τ. Χ. Imhoof- Blumer :\1. Gr. 430. Θά~ήδύνατό τις %αι άλλα νά :τρoσθέ<ηj' :τ. χ.

νομίσματα Φαιστοί. 300 - 250 :τ. Χ .. Πραισου 400-148 :τ. Χ .. Πριανσου του 200
π. Χ. Head H~ 474.476. "Ηδη εχομεν μεταξί. τών άρχαιοτέρων %αι το :ταρά

δειγμα του νομίσματος του Κασσάνδρου. Καθ' δλου δε έν ταίς έ:τιγραφαίς το

μεν μηνοειδες σίγμα ά:ταντQ. ήδη ά:το του 40. αΙώνος :τ. Χ., το δε όρθογώνιον C

σημειουται το :τρώτον τι!> 129-138 μ. Χ. Larfeld Griech. Epigr. 273. Γενετικώς

το όρθογώνιον σ εΙναι :τρότερον του μηνοειδους. διότι :τροφανώς. νoμ~ω. :τρο

ηλθεν έκ της ταχυγραφικης μορφης του τεθλασμένου Σ ήτοι του L. δ:τερ :τρο

βαίνον ά:το της αύτης άρχης εφθασεν εΙς το όρθογώνιον, του ό:τοίου ταχυγραφικη

έξέλιξις εΙναι το μηνοειδές. Ή έ~έλιξις α{'τη έγένετο :τάντως έν τΩ έ:τισεσ1.·ρμέVΌ

γραφ!], ή ό:τοία :ταρέχει εδαφος :τρος τοιαύτας τρο:το:τοιήσεις. Διά τουτο δε και

ή πριοτη έμφάνισις του C ά:ταντ(i έ:τί όροσήμων και λίθων ί':τοθή%ης. :τροχείρων

δηλαδιι μνημείων. Ή έκ :ταραi.λήλoυ χρ'Ίσις ε:τειτα τών διαφόρων σχημάτων έν

δημοσίοις καί ίδιωτικοί<; γράμμασι δεν άναιρεί την γενετι%ην :ταραγω'ιήν, ούδε

εχει τινά σημασίαν, αν έν τ!] έ:τισήμφ γραφΏ :ταρουσιάζονται βραδύτερον <ά γενε

τικώς πρότερα. Οϋτω :τ. χ. έκ τών χρόνων του αύτου βασιλέως ~10νoυνίoυ εχομεν
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20 Γ. Π. ΟLxoνόμοu

έν Βερολί\'<ρ χαλκού\' κρά\·ο; φέρο\' στικτη\· έ:τιγραφην Β α σ ι λ έ ω; ~I ο ν ο υ

ν ίου μετα σ εχο\·το; την όρθην γραμμην καμ..τύλην. \\'iegand ΑllΙΙI. Ber. KllIISts.

ΧΧΧΙΙΙ 191120 Abb. 16 = Schroeder Jahrbuch 1912. 32ί. Beil. 11.6. Ι:!. ι;.

Ή ά\'άμιξι; τώ\' σχημάτων τού Σ καί ή χρησι; τού Ο άντί τού Ω. άν καί αϋτη

δεν εΙ\'αι έντελώ; βεβαία. δια:τιστούσιν άμέλεια\' τού χαράκτοι' τού νομίσματος

τού Κασσά\·δρου Ι) καί :τρόχειρον κο:την ύ:το βαρβαρικη; χειρός.

'Ω; :τρο; το σταυροειδε; σχημα τού Φ :ταρατηρώ δτι τούτο καί εν έ:τιγι>α

φαί; ά:ταντq. ήδη ά:rο τώ\' μέσων τού 4~:τ. Χ. αίώνο;. Larfeld Gr. Ερ. :!ί 3.

Έκ τη; γενικ;ι; ά\'αγραφ;l; τώ\' νομισμάτω\' εΙ\'αι εύκολον το συμ:τερασμα

δτι τα :τλείστα τών μετα τού :τρο; άριστο λέοντο; εΙναι ύ:τοδιαιρέσει; κερματικαί

τών μετα τού Ήρακλέου;- Ιτ:τέω; μεγαλητέρω\' χαλκώ\' εκτος Τ;l; σΙ'γχρόνο\'

εύρέσεω; καί δια την σύμ..ττωσιν τώ\' μΟ\'ογραφημάτω\" 'Αντιστοιχίαν χαρακτηρι

στικών εχομε\' μεταξiι τώ\' έκδόσεων 42: 9ί. 55: 99. ί9: 100. 62: 1()[, -\ Ι:!. 61; : \ 06.
52 : 110. 53: 111. ί2: 114. ί ί : 115. ·Ισω; θα ήδυνάμεθα να εχωμεν άφθονώτερον

το ύλικον τη; συγκρίσεως.άν ήτο έφικτη εί'ρυτέρα εξέτασις τού ί':τάρχοντο; νομι

σματικού :τλούτου rfu" ά.τοκεκλεισμένω\· νύν σι·λλογώ\·. 'Αλλ' (,:τωσδή:τοτε εΙναι

σημαντικωτάτη ή :τροσθήκη τού εύρήματο; τ;ι; Πέλλη; εί; τη\· μελέτην.

Το άΡΥυρουν τετράδραχμον του :4λεξάνδρου. ΤΟ μεταξί· τι;'ν χαλκών

νομισμάτων τού Κασσάνδρου εύρεθεν έν άρίστη διατηΡιίσει ιίργυρο;.ν τετρά

δραχμο\' τού 'Αλεξά\'δρου ζυγίζει γραμμάρια 1ί.12 καί εχει έ:τί μεν τ;ι; ιϊψεω~

έντο; στικτού κύκλου κεφαλην \'εαρού Ήρακλέου; :τρο; δεξιά. φέρουσαν λεοντη\·

κατα τον συ\'ήθη τύ:τον. Ιτί δε τών \·ώτων ~ία άετοφόρον. τα ά:το Τ;l; ,'>σφί'ος

καί ά\'ω γυμνόν. :τεριβεβλημένο\' ίμάτιο\' ά.τΟ τη; όσq ί,ο; μέχρι τών σφ\'ρών.

γυμνό:τουν. καθήμενον :τρο; άριστερα έ:τί θρόνου εστερημένου ερεισινώτι>\' καί

τών συνδεόντων τού; :τόδα; κα\·ό\·ων. στηρίζΟ\'τα δε τη\· άριστεριιν έ:τί σκή:τ.

τρου κομβωτού καί ά\·έχοντα έν ή) μετ' άντω:τη; Τ;l; :ταλάμης :τροτετιιμενl1

δεξι(j μικρον άετό\·. Έ\· τφ ύ:το το κάθισμα τού θρόνοι' κε\.φ μΟ\'ογράιι ημα r=;-:.
εμ..τροσθεν δε τη; δεξιά; κνήμη; τού Διο; κατακορύq:ω; δελφίνο :τρl>; τα κάτω

εχω\' την κεφαλήν. ·Ο:τισθε\· τού σκή:ττρου έκ τώ\' ά\'ω :τρό; τα κάτω ΑΛΕΞΑΝ

ΔΡ· Υ. Το σχημα τού άετοφόρου Διο; τάσσει το \'όμισμα Ek τη\· :τρώτην τάξιν

τη; ταξ"'ομήσεω; τού Mίiller Ν Α ρl. Ι. τα δε κατα μονογράφημα καί τΩ σύμ

βολον δμοια \'ομίσματα εύρίσκονται ύ:τ' άριθ. 542 τών :τινάκων τοί' Άλεξάνδρο\'

χαί έν σ. 190 τού κειμέ\'ου καί :ταρα Macdonald HC Ι 304. Ι' 1. Άρχ. 'I~q:. \ ~o:{.

99 άρ.4. :τίν. ί. 1 (Κεραμό:τουλο;). ΤΟ·αύτ. σ.1Ο8. άρ. 21. :τ (ν. ί. ~ τετράδραχμον

Άλεξάνδρου μετα τού δελφίνο; δε\· άνήκει εί; την Ι τάξιν. Ί Ι :τρώτη αύτη

τάξις τών τετραδράχμωντού Άλεξάνδρου έκό:ττετο μετα τη; ΙΙ Ι. κα <α την κρα-
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το;'"ον γ ...,Ιψην. άπι' 1<Οί, 3;14_300.,. χ. "ο. Μ.ίγω υσιερον Ιν Mo"eb<)V;Q "οΙ

Ι1l λ"'πίι Τ"ιε ε"ρωπο',.-ίι 'Ελλtiδ •. d..,i, δ" ιο;, 300·2Jo10 τΟ άργυρο;:;ν "όμμα {χε.

ι" ... "',:ι,,,, 1;1'; ι,ίξεως Ι\' Iiead ΙΙΝ 2~7. "Ο.,ως "ο. ΟΙ dλλο. άλλαιο;ου άμεσο.

δ",iΊ"χ", 10;' Ί\λεξtiνδρ"u. oi';,w """ ί, Κάσσα...δρος Ι MOKebOV;Q δεν {"οψε-ν

;:δ,α χι",η" κ'" oι,yυρίi ν,'Ι'ί"μοιο, ,;ί.λ· lξηκολο,',θησε Ι"δίδω ... ιο χρυσον ... "α'

"ι'Υ,'ι",;,ν "'\μμ" ',"eiV"'J, π."ιεl·'ειο, δ ... ';Η ή 4' .,αρα ΜωΙετ τάξ,ς πεQ.λαμlΙάνε'

ιας ;'KiΊ""ε,; ωl',I,,~ Ι"ί, Ι(ο"""νδιl<,υ' Head 22Jo1. Το εύρη!,ο της Πκλλης έν 10U-
",ι.:: iΊ.iΊάη"., ΟΤ, τ.τι,άδιHtχμα η'ις Ι" 1άξεως elIQ;""OV10 Ιν χρήσε .. καια :τάσαν

δΙ< .,,(Ιαν'·'ιηl .. "Ο, έκό,'η"ον. lπ' Κα"σ,ίνδρ"υ, δ,;, ΚΟι όρΟό1ερον εlνο. να ε ..,ω
ι,,,ν Υ.... ,,,.;,,,ρ,,ν. !"'1.l"" "ί, Ικ νεωιέι,φν εύ~ημά1ων "οφέσιερον φανjj ιι', πράγμα,

r,,, ί, K""ηανiΊι'"ς μοειο;ε.(>,ηΟη iΊ,α ,α ΟΙ'Υιιι,ά "ο. χι'ιισά νομίσμαιο ιΟ δνομο

κ"" """ ι".,,,υς ",ι, 'Λλεξtiνδι>"". Iιla~d"'lald HC Ι 334.
ΊΌ..... iΊ.λφίνα. ί,:τ"δηλ"ϋνιο .,αl'άλων ""λ,ν. ε;,ρεν ίjδη δ Μυ]Ιετ ώο; δευτε~

ρε"",'Ι" τί,,,ον .πί ι. 1<"ν νομ.σμ,;ιω,· ι"ί, Φι1.ί:τπ"υ ιου Β' "ο. ι.,. νομ.σμά1ων

1<"" π1..;"I",ν ι,ί,ν .""μ" ...ων ~"σ,λiων ι;].; Μ"κεδ" ... ίος. Έ:τ, bF. ι,;, νομισμά1ω ...
ι"ί· 'Αλεξ,ίνδρ"υ ."ι,Ιη"εω. ,,;''''ς "υνδεδει,ι'ν"ς l,ε1α Ι';lν συμβόλω ιης π"λλης

"Ο, 1;Ι'; 'ι\!"Ι''''''λfω~, ~1;,]!εΓ άι,. ΙΗ·ΙΚ ΚΟΙ 7j. Τ;, μονογρ. rι: ευρι'Οη με1α συμ

Ι;όλα'" "νηκι',ντ",ν ,[ο; ι,ιν Β. 'Ε1.λάδο. ~Iii]]cτ "ιο. ]j3. 520. 55]. 553-6. Έπ\ 1ώ ...
ιο;αλ"",ν "'>μ"'Ι'. τη~ .t,"τ"""'μ"" "ο:τl'ις τ;ιο; Άμ,l, ..,όί,εως δ δελφ,ν δεν φαΙνειο,

ν., .Ιν", σ,',I'I\"1."" τη~ ",·,λειι>;. 'Ι) Σιl"ι,,;,ν,,~ lν Ί\ιιχ. Έφημ. 111113. 14Κ Ι τα

μετ" ι",-, ι",ν"γι,,,,,·,·ιl,,,,,,, rι: "",μίσμ"ια τ<);, ψ,l.ίπποιι 10;:; Β' "οι ιον Μ. ·Αλε·

ξι,νiΊl''''' .i.,,,δii'l... Lς 1;1'· α';τ;ιν .,όλ.ν "ι" τ;, αί.. ι, νομ.σμ"ι""ο-,ε;:"ν. Όιι εΙνο,

1;;,ν :τι.. ;,,,,,ν Η"''''Φ''' ",ί, Ά1. •.ζι, ...δρ"" δ.... ΕΧ"μεν άηφι,λη Τf>ιμήQ'Ο να δεχθiί..
μη'. ΕΙ "ο' 1<' .,ράγμ" δη tl ...o, άπΊU"νOν' Άι>χ. Ί::q,ημ. 1903, !OQ.

ι ι t" "'" ~ν ΙΙiί,λ!I .",ι>ίιμοι,,-> "ι>οiλεuσ,ι:; ιου νίου ιεΙl'αδρά).μου δεν

i'ιι",νιιτ", L:ΤΙ "'" .,,,ι,Ι,ν,,,~, να "χt] ,,,·α ~αΙ'''τη10. i'I", τ;ι'" έξα"ρίlΙωσ,ν ,0ν 1όπσυ

ιης κοπης 0';,,"'. 'Ει,,, "ο, έ.,. ιι"ν σ.ργυι>iί,ν ΙσΧ"Ό .i,.. ,,(,ι έ:ιι των χαλ"ών

ι"ί, Ι("σσ"νδι,<)" έδi'χθημεν. ';1< τί, σημοντικον μ<)νογράφημο iΊ σύμ60λο ... λομ
lI,iv., τ;I'· u.,;, Ι1ιν "",λίο,' το;, 'ίπ.,ου θέσ,ν. ητις έν το,ς τε1ροδQάχμο.ς άντι·

"ω,χεί εΙ, lην ί,π" ",ν θρΙ>ν"ν θ;..,' .... Τ';1ε έ:τ. ι<);:; lεtρoδράχμoυ 10 μονογρ. π-:

εΙνο, lι, ",1μο'·"Κ.'.... ~ημftu"iο,' δ, ,j" ιι', μονογl'. il":' ά.nOντςί έν tfJ ύ:το τον

'ι,π" ... θι'ηfι ",,; •.π; χ"λχ,,;, 1";' Κ"σηά,·Ορου. Η",ΗεΓ. Co]!. J 336 άρ. 17. συνδε

δεμf.ν"ν ι,εια ιο,' μ"νογι>. Α Ι .,ι,ο της "εφαλη.; τον 'ίππου. θα ήιο δμω.; δύσ

""λο.:; :τ'."" ".,Ο""μ'Ι "νευ νΙας ά"αθεωρήσεως ολο"λήρου τoiί dQYUQoiί "όμ·

μ01"'; 1"" Ί\λεξάνδρ<)υ. 'iJOOIί1WO; Ο., 11ΙΟ άναγ"οία ή πλήQης βεβο.ότηο; περ.

Πι" έρμηνΕία... 1iί" :τ"ρομΟΡ1"ύν1ων συμlΙόλων κο, μονογροφημά1ων.
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦ/1 ΤΩΝ ΧΑΛΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ.

Α" περίοδο .. 316-306 π. Χ. - Άρχη τού Κασσάνδροu

ανευ βασιλιχου τίτλου.

Κεφαλη Διος δαq"οσtεq:ης "ρ"ς

δεξιά.

] ~ι;oππ ..ι D.,.,;crίΡι;<>n 1I !>'1 ".

Τρί:τους.

ΚΑΣΣΑΝΔΡ·γ

&(1.1 .1;.
11 Κεφαλή ΠαiJ.άδο, δεξιά. ΚΑΣΣΑΝΔΡ

ΚΟΙ''''''Ι- ιύξον - ψ.ιρ"lρα.

Λ"ω,' ΚB{)'H.rνOς πι",, δεξιά. 'Ε:nγρά

'fΙΟ,' ΚΔ.ΣΣΑΝ Δρ·γ. "Λ,·.υ συμ

GUi... l. ίl JΙ<>'·ΟΎl'α<fίιμut<>ς.

':/ ~Ι;oηΠ"1 D..~cripl;on ..3

111 Άσ:llς μακεδονικι1· ΚΑΣΣΑΝΔρ·γ

Κ(ιάνσς δο.σψ"'· la dc"" :1i,,'1"e1te.~~

3 ~lionnel Supplemenl (Ι 11 :C>:II! ><i. άρ.) Τ,,,:'.

IV Κράνος. Κ έν τεl(1αγ';"'ω δια τεσσ"(>ων γ(>ΒI'-

ι,ι"ν δ'Iί.ΟI'μf,,·ω.

·Α,.οι,ίι,πο, ~ι.; ,άν K<.ίooα,·δρo~ \·πο ,α,' ~1;<>Π''',1 J),,~ι" Ι :•• 1 "ρ.• ;:,

Κqιματι>«ιl "ποδια",έσε".

Κεφαλή νεα(>ον ΊΙ(ιαχί.έου:; '1.-,,
ι>ονιος }.εοντη,· (ιυ'·ημμέ,·,I'· U:1O

1ην σιαγύνα. "(,>ος δεξιά. f" στι·

v

><1ω ><""λω.

4 ~lίoππι'l .sUΡΡΙemι·nl. ',.~9 Άθηνα, (~oμ,,,μ. \10."0"""1 11 ,Ί 1:,\'1 (;)
=l1ι....ξ(! d(ιI 2. (~Iol"do":11d) lIu",cr. C..l1 (Ι ;\;Ι~ "'-.) Ι.

νι Όμοίω;. ·Ομοίως. 'Εν ,έΙ.ει 10i" i:rtYl'uq;iou. έν

τω έξf,ι,γω. ε,' μ'''·''Υ(><.ίΨ'lμα ί) δύο

><ε;ι:ωρ"",ί·\"α. ,;.v εν ..... (1" 10" J.f,OV_
ωζ. ,'ii.1... δf κ',1ω,

, "- ..., "- -",
, ΕΥ

'Aefjvα, ΑΕ ,:/~,1 111] TO'~O"ρά"η:; 1":IΙ;'\".111=Π(~.Ι. 3.

Ηυπι..... Col1 :! ~l;oππ<·ι .suppl. δ4()
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,..
"\"ή.-,,, I:.,._.~ .\' .11 J,Iio,,,, ..t S,ιp"I :>41.

Ν

,.,

", . •
11'"'11"., ";..11. :'1.

·ΛIΙOI~." Ι:.".,. κ;.ι;·' I,,·ak,· :-:11 10." :1

Η" n.ερίoδo~ 306-297 π. Χ. - Ό Κάσσανδρο," βασι)..w...

306·305 ... Χ.

Α. Κ .. ,. "λll 'Λ:τ,;λλ",ν,,~ Αυσί'ωμσ.;

.'I""'\,,,otf,l,il~ δεξ"ί.

0.. Κ<ισσάν6Qου β<ισι~.

Τρί.:τοιις μπά λ"lΙηιο; :.ια, "(Ιό",,,\, 6ν.."
<1υμ6όΙ.ΙJυ ><ΟΙ μονΟΥ"Ο'ιήμΟ10ι;.

τυ έIΙΙΎραφ'Ο" .~GQGj.AYjM",,. κο. ~I<α

lO\.....U.. ,· ιοί, ιρi.;τοδο;.

ΚΑΣΣΑΝΔΡ· γ - θΑΣΙΛΕΩΣ

1;1 ",0"1",,,,, ~"'. 1:~ΙΙ; _', ΚΖ

Β. Ί 'ιωίω.;. ·Ομοίως. Ι<ΑΣΣΑΝΔΡ -γ - θΑΣII'ΙΕΩΣ .

.\εξια έν ιψ :τεόίψ άι"ηρ " ά><τίνα/ν.

I~ _ * ',.\1.;1'-"' 1'~II_ ΑΙ-: ;!-Ι:'_ΠΙ". 6. II"πι,-, Cull ,; I.c:ak" ΝΗ

10. :.Ι". "I;"""c'( I)c.,..,r;pt. 79t1

[' '()μ"ίω~ 'Ι'",ν;" '"11 ."ί. ατε.!,ίν,n, '()μ"ίως, I(ΑΣΣΑΝΔΡ·Υ-ΒΑΣIΛΕΩΣ.

II"I'.Ii.il,Afl Ι" μ.,,,,Iξ,,ν. '~"ατέρ",υεν τοί' τρ, μον"Υραφήμα,α.

Ι ,', "- ~

Ι " Μ

" "'
Δ. ·Ομ..ίω".

,>, ',0,11'-1"<0, Ι"·'"

ε. 'OItu(",;

'"..,-1 ...''' Ι ~IO•• " .\ 3" _ ΠΙ.... 5

''\"'-1"'" I'~'I'

Ii. BασιM.ω~ Κσσσάνδ"ου

υμoί",~, άλλα tQ έlξ'Υράφιον 8ΑΣI·

ΛΕΩΣ_ΚΑΣΣΑΝΔΡ Y.O"δΙνφαίνεtα.

σ,ψΙI()ί.()ν ίl μ()νΩΥράφημα ~ν τω :τεδίφ.

'Oμι.>,,,,~. ΒΑΣΙ"ΕΩΣ - ΚΑΣΣΑΝΔΡ' Υ.

ο.· γ"ατ.'ρ,<)θεν flf)νΟΥι>αφήματα ή

μ()ν"Υυ"φημα-,ηΊμt'lο},,,ν Γι μόνον

σ,'Ι'6"λ()ν

! Ι' \1"""''-1 S"I",I~,,, [,;,.ι
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21 k.. ~

22 Ί:(

2:1 i« +
24 9
25 ~

26 ~ Μ

2; Λ Α

2~ Λ ΑΙ

29 Λ. 'Ε

24

30

31

32

33

34

35

φ:

Μ

ΜΑ

Γ. Π. Ο(ΧΟ'\'όμο\'

~lίonnet Description ;99. ;80. Hunter. Coll. " (τό σύμ60λον

δι·σδιάκριτο\·).

Άθηναι Α-Ε 24$.1910-11 ..\2 4". 34. Leake:--iH 10.22. ~lίoη

net Descript. 801.802.
Hunter. Coll. ; (στέφα\'ος δάφνη; ύ:τιρ τόν λέ6ητα). ~lionn"t

Descript. ;95. Leake ΚΗ 11,21 (τό μΟ\'ΟΊράφημα &6έ6αιον).

~Iionnet Supplem. 556.

Hunter. Coll. 16. ~Iionnet Descript. ;98

:'ιIiοnnet Suppl. 555.

Leake ~H 11, 23.

~Iionnet Descript. ;9;.

Leake ~H 11,19.

Άθηναι Α - Ε 250.

Άθη\'αι Π. 190$-9. Ι 24. (Τό σύμ60λον λαμ:τας χειρός)

Leake ~H 11,1;.

Leake ΚΗ 11, 18.

Άθηναι Π. 1908-9 Ι 25.

~Iionnet Suppl. 553.

301 π. Χ.

~lίonnet Description ;91.

Κεφαλη νεαρού Ήρακλέους δεξια φέ

ρουσα λεοντην συνημμένην iJ:ro
την σιαγό\'α. Πέριξ στικτος κύκλος.

Ι *36

ΙΤ
ΑΙ

*3; ΑΙ

*38 ~-III-
39 Δ Τ

Ί:r:rεiις νεαρος βαίνω\' :τρος δ.• εχων

δε ύψωμέ\'ψ την δ. «(,ς στεφανώ

σων τον L-.::rov και δια της άρι

στεράς κρατών τον χαλινόν.

ΒΑΣΙΛΕΩΣ - ΚΑΣΣΑΝΔΡ· γ

~10νoγραφήματα και σίομ60λα κατα

τέσσαρας θέσεις ητο ι

α) iJ:ro την κοιλίαν τού 'ί.-.::rου,

6) μεταξiι τών :rροσθίων :rοδών 'ί.-.::rου.

γ) άνω έν τφ :rεδί~ εμ:rροσθεν.

δ) ίί:τισθεν τού Ι-.::rέως.

Άθη\'αι Α-Ε 235 (:τρ6. 41 τη; &ναΥραφης). Πέλλα (=εϋρημα Π.

Ιν Νομισμ. μοι'σείφ Άθψώ\' 191;, Η) 2-8. Π{".7.

~lionnet Supplement 546.

~lionnet Description ί92 (astre).
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."
, .

Δ

"
".Αλά &(Ι.!' 10

Ζ Μίοιιπcι [Jcseripl. 1t<!' (dans Ι,. cbamp symbole inconnu).

Θ

Θ

'AOήwa, ΙΒ' Ι τ".60"" 1896_97. 113_ΠΙ.,. 8. 'Αθήνα, 1910·11
Κ ε' 33 I1iHo .ι". 11· 2:l. :'ol;oon<o[ Supplem. ~6"_

liunIer. Col1...,t;on :!Q,

Θ I[\,,!\~' C"lI. 1!Ι. :'oΙ;oπηeι [)..,,;cript. 7>'3. ί9:'1. Suppl. ~"'8.

Κ :'1;0011"1 ::>upp1. :'>63.

•
11 Ηλιι ~_ 2;1

Δ
Κ

Δ'

"

11 i λ." 24 ·2[, (2';). Ι [unt... r. CoJl ]~. ~lίoππel Suppl. :'>6:'>.

,\Ιίο"",", SUPI'I "44

·.~!Hϊ"'" 1:",\'4. 1Ι<!'1_!12 16'11 [liAλo 'Π·31_Π.". 9. Huπter.

\.'011. Ι;,. I ....ak ... SH 1'1. Μίσηπ ..., SuppI. :'>62.
"'\U;I"'" Ι,,!,!'>

Λ

•

""X"IOΛonKO~

II.λ'" 1"4 ..~i.;Mi,,nncI Dc.cr. 180

',\0,1,-,,, 11'11'_11 ΑΖ ~4:12 Hu"ter. Coll. 19 Mionncl D....cr.184.

11;).1." "Ι_Π/ν. 12.

!1u"ιcr. ΙΌI1. Ι ί,

Ι1Ηλ .. I'~. t<:I, l.c"kc:-:H I~ ~1ionncI Dcscr. ίί9

11.0." ΟΙ<.

',\0,'1 ..,,, 1:'\''1 ,\Ε :!:Ι:Ι. :!4Η 11 ••• " 441·6\1 (:>0_ΠΙ... 11). Hun_
\ ..... CnlJ. 1\1 .\Ι,""""Ι ])~5C'. ,1,1",. L~ak .. ~H Η (;)

"'\0"1'-'" Ι><!'I_I><!I:!. ΚΖ 11 IIΗλα 1111_.4 (66_0,,,.10)_

rIiH" ΙΙΙΙ_ Π/ν. 13. H"nt. Col1. 16.

·Aθ'·I~α, ΑΕ 2;19, 1!1I'1·10C»! Ir-.:'I. 11iHa ΙΙ9_96 (1!9=llΙν.14).

1.""kc}.;H \J. Μίοnncι Dcscr.•89.
-Λθ'·ιν", ΑΕ 23", 1I 11108·9 1,26><α. I1Ηλα9'.IΟ3(89_Πιν. Ιδ).

• ~ΛTlON 1918 4

•
•

Α

Λ

Λ

'"
Μ

'"
Θ

R

'"
'"
'"
'"

Τ

60

,;ι

"

u[,

•
:",:~ Λ τ

:,;,

Τ •
:,~ Λ

Τ
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~6

ιv
6 .. Π ,...
68 Π ..
6\1 Τ i"'1

~ '""(1

.. ι +
J(>

.. 2 '*' >;.

.. 3 + Τ

ί
......

..4 +
>;> ι

70 '*' Υ

70 ~ .•,
ι ι 1<.

71" 1<. Τ

'".9 1<. τ

τ *J ~
80 Α τ i

τ ,> !
81 Α

8:1 -k Τ,.
83 ~ Φ..
,.-:-ι.

* Τ

~6
~

χ

86
ΙC lf-ι.c::

8 .. ~
ioι.1"i )-:-....

-'-'Ι.

:'I~ '\.
~() "-

Λ

91
1

Λ

\12 ::!J

Γ. Π. ΟΙχονό!-lο\.'

ΙΙ έλλα ΗΊ4.

:'>lionnet Supp1. 04\1.

:'>1ionnet Supp1. 066.

:'>1ionnet Suppl. 04".

Π έί.i.α 100 (:). I(\t).

'Αθήναι ΑΕ :134. 1:,>9.. Π έλλα ω .. ·114

'Αθή\'αι 19ω.11 .\2' 4", 31. 1~\l2·3 Κθ' 69i,1. 109>'\. 11 ι'λλα 11f>·

1:10 12.. (:) (11\.= Πι". 16).

Πέλλα 128·1:16. Leake:\H 4

Hunter. Coll. 13.

Π έλλα 13ί·140.

Πέλλα 141·141'. Leake:\H ti. :'>Iionnet Supp1. f>:'O.

Π έ λ λ α Ι 4!.- Ι Ο.,.

'Αθήναι 1099. ΑΕ 2.," χα. Π έλλα 1,,4-1"0 (1,,-; = Πί". 17\. Hun

τ"τ. Coll. 11.

Πέλλα 1.. 1.

'Αθήναι ΙΒ' Ι Τσι60Ι'Ρ. 114. ΙΙέλλ" 1":1·lίl' (1 ..:1=Πί".18)

Leake :\Η ".

:'>Iionnet ])escr... ;ι. ...

Hunter. Coll. 1:1

Πέλλα 1,,4;

:'>Iionnet Descr. "81.

'Αθή"αι ΙΒ Ι' Τσι6(\ι·ρ. 18%·9" 9". Πέλλα 193 194=Πί".19.

)Iionnet Descr. "94. Supp1. "4,,.
:'>Iionnet Supp1. 042 (tete de bceuf).

ΙΙ έλ λ α 1.... ·1 "9. I.eake :\Η Ι Ι.

'Αθήναι 1391-92 .\Γ' 4=Πί". 20. Πέλί.α 1Ι<1ι·lq;, (1"'1=
Πί". 21). Leake :\Η ω. :'>Iionnet Supp1. ,,43

'Αθήναι 1910-11 ΚΕ' 31.

:'>Iionnet Supp1. 00 ι.
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~ομLσμαtα τού βασιλiως ΚασσάνδQO'-' 27

93

94

96

Leake :-JH 13. Mionnet Descr. ί82. Πέλλα 186·18ί.

Πέλλα 188 = ΠΙ". 23.

Πέλλα 189·100 (189= ΠΙ". 22).

Π έλλα 195 = πι". 24. 'Α6έ6αιον σύμ60λον ύπο την χοιλίαν,

άστηΡ ανω χαί οπισθεν ίσως Τ.

3'1 σε,ρά: Ήρα"λfΊς· Λέω" βαδil;ω" δεξ,ά. 306·301 n. Κ.

Κεφαλη Ήρακλέους νεαροί. δεξια έν

λεονήΊ. Στικτος κύκλος.

9ί ΔJ 01'01 ~!ionnet Suppl. 538.

9Η I'i'\ Μ ~!ionnet Suppl. 53f>.

99 Τ 1\ ~!ionnet Supp1. 53ί ...
Τ

100 ι ~ ~!ionnet Supp1. 53ό.

Λέων βαδίζων κατα λείαν τινα δεξιά.

ΒΑΣΙΛΕΩΣ-ΚΑΣΣΑΝΑΡ'Υ

ΜονΟΥΡ. η σύμβολα κάτωθεν τής κοι

λίας καΙ άνω η εμ;τροσθεν.

'0 Mionnet δεν άναφέρει άχρι6ώς την θέσιν τών μονογραφημάτωνχα; σι·μ6όλων.

4'1 σε<ρά: Ήρα"λfΊς· Λέω" βαδil;ω" άρ,σ<ερά.

(N~ρμαTΙNη ύπoδια'ρ~σι{).

301 π. Κ.;

'Ομοίως τύ :τρ. Λέων βαδίζων :τρος άριστερά.

ΒΑΣΙΛΕΩΣ-ΚΑΣΣΑΝΑΡ·Υ

Κάτωθεν της κοιλίας καΙ εμ:τροσθεν

μονΟΥΡ. η σύμβολον.

101

102

103

104

105

106

lΟί

ΙΔ

Α

Δ

~!ionnet Descr. ίί6 το σνμ6ολον θύρσος.

Άθήναι 18 Ι Τσι60νράχης 110 1896-9ί.

Hunter. Col1. 23 (ΡΙ. XXIlI. 13).

~!ionnet Descr. ίί8.

Hunter. Col1. 22.

'Αθήναι 1906 - ί Λθ' 12' το ΙΑ μεταξυ τοί, ήρμένον δεξιού πoδi:>ς

και τοί"ι παΤΟ{1ντος άριστεροί"

Mionnet Descr. ίίΊ.
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Γ. Π. οι",,";μο.·

5., ae'l1d: ' Ηl1α ..ΑI/, - .4.10>" dewτel1d 6l1αύω" δόl1υ, 301 n. Κ.

(",.....a... ιrcι; "noduι~.tIι.f).

Πέλλα ΊU5=ΠΙ", 29.

Πέλλα 201:\ = Πι", 30,

Λέων :τρός άρ. βαδίζων θραί'ει δόρυ

διά τώ" ι')δόντων βοηθουντος τού

δεξιου .τέλματος ύψωμένου.•Ανευ
συμβόλων 11 μονΟΥραφημάτων.

8ΑΣΙΛΕΩΣ-ΚΑΣΣΑΝΔΡ· Υ

ΚΑCCΑΝΔΡ·Υ)=ΠΙ".31. Leake:-:H 24

'Ομοίως. Μετά μονΟΥραφημάτων καΙ

συμβόλων άνω καί κάτωθεν τής

κοιλίας.

Πέλλα If!9·2()(I (Ι f!l' = Πι". 25).

Πέλλα 201 = ΠΙ". 26.

Πέλλα 202.203 (202=ΠΙ". 27).

'Aθίj\'αι 1588 (ό λέω\' πατεί Ιπί δό"ατος, ο{' ή λόγχη δεξιά). 'Αθή.

ναι Τσι60Ι'''' 18f!6.7 ΙΒ. Ι ωΙ<.ω!l. ΙΙέl.λα 204 = ΠΙ". 2Β.

'Aθίj\'αι Σ. Βλαστός 1!ΙΟ4-05 .\Η' 21

109 Α

!ΙΙ

110 Λ

τ
...

Ι Ι Ι Λ

112 ,."

113 Δ ;..
114 +

•
115 *

Α. 'Ηρακλής όμοίως.

HΊil 'Aθίj\'αι 1:'>87 18ΑCIΛ€ΟC

(ίη his mouth?)
Β. "Ωμοίως.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚ

"Ι:τ:τος τρέχων, 'Εν τι{> :τεδίψ κο\!ύνη.

Κεφαλη Παλλάδος κρανοφορούσης

δεξιά, .. ΑΣΑΝΔΡΟΥ

116 Mionnet DescT. 77 Ι (Pembrock).

7., σε<l1d: Παλλd, -"Hl1d..Aeta διιλα.

(M~,μ.o"HC", νnοd,ο.ί,.ΟΙf).

ΒΑΣΙΛ , .. ΚΑΣΣΑΝ

Κορί.νη - τόξο" - q:αρέτρα.
Κεφαλη Παί.λάδο; κρανοφοροί'ση;

δεξιά.

11 7 ~Iionnet Descr. 772. Snppl. 552.

Β., σε<l1d: Παλλά, - ΚΟl1ύνη,
(χ.,μ,aI'ΗΙ;' Unod,o~.oIf).

Κεq:αλη Παλλάδος κρα"οq:uροί'σης

άριστεριί.

118 'Αθη,'αι 11\01 = ΠΙ". 34.

Γωρ\'τό; μετά τόξου.

ΑΣΙΛΕΩΣ

κορύνη, tj; σ :τού;; δεξιά.

ΣΣΑΝΔΡ·Υ
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Κ('όνnς "ατ'" τι>μην ,iΙ'1<'ιτε('ciν. θΑΣIΛΕΩΣ

Λόπη ..,('Ο<; δεξιά.

ΚΑΣΣΑΝΔρ·γ

ΙΙ!' Ά&η .. ", 11. ι/ω!!_!!!! 11'", Ι· ,,,,Ο,φά Υ""φι\' "'Υ,,"μμος ,'Χ'η' I1392_93 ΙΖ,6:

Ιι Ιόη;'ιι μ,~"",ί"" ,ης ..""ηΥοvμiνης ια Υ"όμμαι" ΒΑΣΙΛΕ, , ΚΑΣΣΑ.
,<-tyα.l.Iι""" _ πι". 32.

ι",,,ι;,, ΝΗ SuppI. σ:! ΒΑΣIΛΕγΣ (5;") ΚΑΣΣΑΝΔΡ·γ

~lίo''''~1 I)",cr, 7ί~

8ΑΣIΛΕ.....

κορύνη, 'lς ό "oiις δεξιό.

ΚΑΣΣΑΝΔ

Ι;Ι" ·"tιη .. ",::'::.ι 11~'~ .0;' 11' Ό Ι Ι I"~,,όν .όμ,ομα _ πι". 33.

',\"",0.;; μ""εδοvι>ιιj, ,'ις έν ιψ ΧfVIΡψ Ι Κ x~,όν<)<; Β

μονΟΎ('όψιιμα Υ έν,ί':>ς Η.

ΕΙ..", ζήηιμ" tiv άνήκ""ο,,' .1.:; ιό .. ΚιίΜα.ό"ο. ια .ομίομαια ιαύια :\Ι;οα,It:Ι S"p
μΙ",,,,,,,ι ".;0 ,,111 .. "11 κ'" <Ϊ(>. ",,7,

ΤΑ Ι,,;'" Ίν φοτοτηιιι.;ο ΓιIΝλι.;1 "'ΟΜΙΣΜΑΤΑ.

"""y""ψil 6. " " ..αΥ"αφ" ,;~ 2" "ναΥ"αψη 1'0\:1.., ,
" ,;[). 26 ""., - "
!ί, 1\.1, .,- • Ι 11 .-,, 1:> 1.1 ί.~. " ,"

:, 1.; " ίll, " '"" " " "
., - 115, :17, 11' " " 108-

• ~2, " 00 32 1111.

" " 21 \)(). 311 ""'" "~ 2~ ~ι,->. " - 11 ~,

" ,,:'Ι ~:I ~Ι4. :'15 κ ••μi.σ" ο. '"!2 .~ >, :!~ "
ΓεΩΡπΟI Π. O,,,,ONO..,OI
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Η flKQN ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ.

'Ε,. εω ΚαΟολι.χω της Μο,·ης 10ί· :--1. :-::_~ηλαίσυ. "λην 1ης ""CI''f'1IΙOu

έχ ",Iρομαnιίχη; ά"αγλύφο" ε,,,,,,'"'' τη" Hιoτι'ixo" .•ης "",ηΕlιίnης. χαεα τη"

"αι,άδοn,ν. υ.~O 10ύ l::tiayyri.InΤO" .\0,.",1 (βΙ εΙχ, f" Ilαι,,,~,,. κα,,,,,.). ""άι,χε.

q:ορηεή lΙς l", <τα"ίδος εΙ,,';,ν [\,,0; "ί.ωni"" <τήμερ"" '1",i."nn,'Ι'Τ"'η. ij,. σΙ μ",·α.

χσ, Ιχουσ,,' α,·αρnjnf., i", τής Β..~1.ευι'ίi; ."ύ :-;"0" κω αι,,,,τιι,ά 1'ις ιι ••ι,ίδος
10ύ Τίμ"λου. δ,· ,ϊς εΙσέι'χετω 1Ις εΙ; ε,),' Ill",Orn,v '0" ;"'ι.ο" βήματο;.

Ή είκ';,,' έχε, ύΨος ε"ος μέ1ρο" "ω "λό10ς o.r,6 ι' .. ε!νε 1'ι" ε,,;'οε,δης "ρος

1α άνω' Ι" αύlΌ "OQintOtω ή θεοεΔκο; βι,ε'ιοκροτο;-'n(l. "oOηl'.\·'1 '''' ΟΡ')"Ο1l

μεγαλo"ρι.~o"ς (Ο"1Ι"Οζ "ό"ον τα .~λo"σίως O,OXExonIIIJIIf\'D "ί.άγ", μέι,η δ,α

κρί\'ο\'τω) κω στηι,(ζΟ\1nα 10υς "όδας τη; έ", ""σ""δί",,' dQ.n1f.l'" ;,>1αεα, ;)γι

"0\',,,,;1; έ"δεδΙ'μέ"η "ωδ,κη μOCI<j:f) εεΙ"ο"σ" ",ς χείι,ας f\' είδει 1'Injnew; :ιι",;

,η" ΘεΟ1ό,,0\,' ή θεοτΙ>",,; κλί"ε, "1\' "f.qa).;I\, "ι',,; 1" 1'ι.'>μ1\'"'' "l\l·,ζI",.~,,\, "ω

lκεεί\'ι, 1η,· δεξ,ά". Ο!Ι>\'ε, br,x,·tio,'na αύτ,ι "ρ"; ,ο (Ιε,ι>" βι,f,l,ος. 1<1 ,'1",,,0\'

εις τας άγκάλας εης 'Jf(1f.• ' {, ΊηnΟ"ζ εύλογεί 1,ιν δεΔμε\'",' .... ι,ι της .....ξ ..,ζ. '\. ώ
δι,ι τή; άι..σιεράς ,,(,αειί είλl1άι..ον (βλέ"ε εΙχ, fίς "αι,έ\,(). 11 ί\'. 2).

"Η εκφρασις ιού "ι,οσω""υ εης θεoει'iκoυ εΙ,·ι. ;ICIfl",; κ,,, γί"'".ί''' ,,('00
~λΙ"1Ι' 10" ~εόμε,'O" με1ά 1<\'ος UΊ.ίψεως 6,ια "ω σ10ι,γης κα, εχε, Κατ,. τό 1ι,ία

τίεαΡ1α έn1ραμμέ,·0\' 10 "ι,όnω"ο\'. Ι" 'ί' (, δε'>με.\'ος ilf' αύ(11)Ι''''; "'"'' μ'Τ«l

"ο\' οΙ",'ε, «γαί."α1ώδ,l <τιάσ,\'. 1'1' 1ά χαι,α"Τ,lρ,Οllκά 10" "ροιτ,;,,,ο,, "α,'"",

"ώtα1α "ω 1'1" Χ'>μη\' ,,\. τω μέσω χ",ι..ζ,ομέ"η" "α, "("το,,σα,' """,01\' ' ••'
ιών ώμω\" εέλ"ς (, Χ("σ10ς Ιχει ι",,,ία\, ntQ0<j:11" "", "ριτιτ,;,,,,,,, "ι,,,ς τη\' Ηεο

1όχο\'. δ,ευΟύ"ε, ύμως τυ βί.έιιμα ,,(,ος l<,,' θε.ατ'lν "αι έχε' "Κ'Ι ι,αιτl\' ΙΤ""""υ,,,

ουδόί.ως δε ",,,δ,κήν.

'E\'Hό.~ωσ,\' .~(>oξε\'εl 10 i,·Oιol,o 1<;'\' εΙ"ο\,ιζομέ,'ω,' "ροιτ,;,,,ω," η Hεo,ι'ixoς

εί\'ε Ι"δεδυl,έ,·η "λoυιτίω~ "τυχούμε"ο\' ίμά"ο\, Χι,ώμα"'~ (Ι"θ';ος "υα"ο'>. ά,'α_

δuιλoύμε"Ι>\' χα1α 1η\' δεξ,ά" της χιίρα και "ί.-ηο\, "λίγω κάτωθε,' 1<;'\, καλ,;>ς

δ,αΎ(,αιιο"έ\,ω" γο,·άτω"· χαμηλ'"ε.ι,ο\, δ,α,,(,(νειαι (, .~OΡ'I·"(H'ί'ς ΧI1'~\'. iχων

όμο(ως :ιλουσω\' κα, κα"Ο"''''I'' "1ύχωn,'" "U Χ("σ,,)ς εl"ε Ι"δεδ"I,έ\,ο; .... " .. χ"ρι
\'ου χιτώ,'Ο; δ,ακεκοσμημέ\'ου Q,'ll,ιoUt,fu,' "α, "ραιτί\,ω,' ροδάκων' ύ χιτα/\' χαλύ

"τε, εό fjl"It\1 ιού στήΟους κω 1,)\' δεξ,ό\, βι'αχίο,·α. ιηύ λαιμού κα. τ"" λ,,,.~(Oυ

IλiQoιo; ιο(' στήΟους ά.-τσμ';'·0\'10; γ'ψ'·Ο", t\' άι 10 άλλο ιτ';ιμα "αλύ"ιε.ιαι ύπο
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πτυχ"'το., 1.(lUI),.06 ψατί"υ. Τέλ"ς ί, δεόμενο.; φέlιει βασιλοχην ΠΟQφύQαν lv είδε.

χλαμi,δο.; δι':' πό"πης κάτ",Οεν l"ύ λαψ"ν συνδεομF.νην ΚΟΙ κοσμουμένην δια

ΠQασίνων κλά!'\".>ν εΙ; πο.κίλα συμ..'lλέγματα και b,'lyyia κατα σεΙQαν ΈQQαμμένων

/π' της χλ"'ι"',δ,,ς κίίκλ",ν. "ΤΗνες πληΙΗ,ύν1αι με δικεφάl.oυς όετο\ις και φαντα

σ"κ""ο; σ"νηνωμ>'νους ,1YHItH",nou; δράκoνΤQζ. τα; κεφσλας της θεοτόκο\l και

την Χιιισω;' πε,,,ιj'ίλλει 'ι'unοσ1F.φαν"ς. 'Ολόκληρον το ι'iνωθεν τη.; κεφαλής

τού δεημfν,," ,1π"μέν"ν βάΙΙο; τη; εικΌVo; καταλαμβάνει bτιγραφη έχ δεκαΟΚ1ω

<ιτίχων δια κεφαλαί",ν Ύι,αμμ,i,,,,,, γεγ"αμμένη καί δ,αιρουμένη εις την Ι.ν τφ

lΙΙ..;"l'" στίχω ΠΙ'''Όηγ",-,Ιαν 11-1; Ηεοτόκου:

ΜΡ θγ Η CnHA....,UJτICCA.

τό ,'κ π/ντε "τίχ",ν μετά ""J.λ,;,., 1,,,ημάτ,,,ν ,·,νομα 10\1 δεομένου lΙροσώ πον:

IWANNHC ΔΜΚΑC Arr€AOC

ΠΑΛΑΙΟΛΟΙΌC ΡΑΜΛ AACKAPHC

ΤOPNIΤZHC ΦIΛΑΝθΡWΠIΟC

Ο ACANHC ΤHC Υ'Ι'ΗΛΟΤΔΤΗC Κ

ΦΙΛΟΧΡΙCΓΜ Δ€CΠΟΙΝΗC ....ΥτΟΚΡ ....ΤOPICCHC

><.." (Ο .ξijς εΙ; ίαμι;,><"υς τριμέψονς <!πίγραμμα:

Ω (μο,) ΠΡΟ WPAC ANSOC €KΤ€TMHM€NON

IΔ€ ΠΡΟ ΚΑΙΡΟΥ ΤΜΤΟ Γ' €KK€KOMM€NON

IΔ€ ΚΛΑΔΟΝ θΑΛΛΟΝΤΑ ΠΑΛΑIΟΛΟΓωΝ

S....CIA€WN KPATICTWN €IC ΓΗΝ n€CCINTA

Φ€Y L'f.-i'j) ΤΟΜΗ ....WPOC Η ΤΟΥ eANA TtI

OION ΤΙ Δ€INON TOIC 8POΤOIC Ο QANAΤOC

OYΔ€N ΠΡΟΤΙΜΑ OYΔ€ TWN (,,6",,) TIMIWN

ΟΥΚ ANQOC ΟΥ(δ., KAAAOC ΟΥ 8AACTON XAOHC

ΟΥ ΠΛΟΥΤΟΝ Μ ΔΥΝΑΜΙΝ OYΔ€ ι.."ν) ΔΟ:ΙΑΝ

ΑΛΛ ΑΜΑ ΠΑΝθ' €KACTA (""μ)ΦOP€1 fAXYC

θ€K ΤAΔ€ KPINONΤOC APPHTOIC AO"'OIC

€I ΚΑΙ €A....CCWN TIC ΦΥΓΗ nAAAIOAOrUJN KΡAΤ€I'

11ε"ί ';1.; ε,><ό"ο; ταίίτ'!; έχομε" τας ~ξης πληρoφoρίQζ πει;ηεχομένας ευ;

τΟ .ΙΙι,,,σ>< ..νη,άριον. ,η" Μονή; το;, Μεγάλο\l ΣlΙηλαίον. 10 l",boekv υπο τον

. Μ" ~"ν""θ.. ,,, ."',,"'... ''''0,00.''''.,,', b",,, 6 μ',ΟΥ,,"""" ,~ν Ι~'"ι'QΟ<rι" ό~ ,ω" ~""_ <ii< "οό

'0< Κ φο.Ι~J,..< lio' οο,."Ι"..) Ο•• Ι,ή .....". '"'''''''' .0' ."...."'Υ".... ,.Ο. xoQ".,~"O , .... η/ο" .."''''''
.,,~ """'''''~~". η"•• "ο" "';"0" οΙ,; ,η" μ""Υ""φή" "11" "I'Q"μμ';',,,>,,. ", €. ι; "'" ω, ι"οο.. δό "". ,<>11' •
"". ,'1~ βψ"χuΥ"""i"" 100 ".,6Ι"μ". ,,,;. ΑΙ "υμ.ληQώ".«; ,,,ο Ι~,yQιόμμ",o< ..ι ..."61'''''' ι",ο 01.0
νό~oυ ,ου ιι οι.""".."''' (~~.~. "",..,) l,η"ήOt,_. οσ; Ι""ύθσ ώς ".σΥο,,'σ, .σ, '~"υx'''' -ο".ά ."ώ,

""." ,.o,,""~"< .α; ",.J,,,.,),,..~,o νι; ,ω ""ω. ι .,; ,,;, ~ζα"" ",,,,,,η Τ ·
.1." οω ••1••",.."η.", .",<ψ:; μ".y"ιOφη~",.6<ιλ"ο,,,, ό~ ,ό>" ,,,,.. ,Ι,,.. ,",Ο ,,,ο 0(><. "Υ".""'"
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32 Γ. Α. Σωτηοίο"

Κωνσταντίνου ΟΙκονόμου τού έξ Οίκονόμων Ι: «πώς καθιερώθη' το πρώτον

ή εικων αυτη εΙς τον Ναον ούδεν έκ παραδόσεως βέ6αιον εχομεν' δσον δ' άπο

τών εΙκονιζομένων- εχει τις συμπεράναι, φαίνεται δτι βασιλόπαις τις τού γένους

τών Παλαιολόγων έτάφη έν τφ ίερφ Μοναστηρίφ, οΙ δε συγγενείς αυτής (ήγε

μόνες Άχαίας ίΊ Δεσπόται τυγχάνοντες της Πελοποννήσου) πρσσήνεγκαν Ιερον

dνd""ημα το εΙκόνισμα, τιμώντες την παντάνασσαν τού Μ. Σπηλαίου σκηπτού

χον και αμα και της έαυτών συγγενίδος την μνήμην παραπέμποντες εΙς τούς όψι

γόνους _.. 2. τα γράμματα τών έπιγραφών εΙς τα κράσπεδα της είκόνος το πρώ

τον όντα γεγραμμένα, έπειδη της ύποκειμένης σανίδος ή άκρα έφάνη κατα τόπους

ύπο χρόνου γεγηρακυία και πονήσασα προς το θρηπιδέστατον. μετεγράφησαν

έκ νέου προς τ' άνωτέρω μέρη της είκόνος (δθεν καί τινα λάΑη παρεισέδυσαν

είς την έπιγραφήν), ίνα μη παντάπασιν άπορρυέντα συναφανίσωσι καΙ την μνή

μην τών πρώτων τού εΙκονίσματος άφιερωτών •.
'Εκ της μαρτυρίας ταύτης τού Κτητορικού γίνεται φανερον δτι ή έπιγl'αφη

μετεγράφη (ούχΙ άκρι6ώς μάλιστα) άπο τών άκρων της εΙκόνος εις το άνωθεν

της κεφαλης τού δεομένου χρυσούν βάθος κατα τα μέσα τού παρελθόντος αΙώνος,

όπότε έγένετο πάντως καί έπισκευη της είκόνος, ώς ή σήμερον παρατηρουμένη

ζωηρότης τών χρωμάτων και ίδίως τού ένδύματος της ένθρόνου Θεοτόκου και

τού 'Ιησού δεικνύει. Ιητήσας να έξακρι6ώσω τα κατα την έπισκευην της είκόνος

έμαθον παρα γέροντος μοναχού δτι ή Μονη ένεπιστεύθη ταύτην εΙς τον έξ Αίγίου

καταγόμενονζωγράφον Κ Φανέλλην, δστις ένεδυνάμωσε μόνον το χρυσούν βάθος,

έφ' οί. εύρίσκεται σήμερον η έπιγραφη καΙ το ενδυιια της Θεοτόκου και τοί' Χρι

στού' κατα την μαρτυρίαν τού μοναχού, τα πρόσωπα της Θεοτόκου καΙ τού 'Ιησού

και όλόκληρος ή παράστασις τού δεομένου προσώπου άφέθησαν άθικτα- ή άκρι

6ης έξέτασις της εΙκόνος πιστοποιεί την άλήθειαν της άνωτέρω μαρτυρίας, ή δε

πεφημισμένη εύσυνειδησία και άκρι6εστάτη γνώσις της βυζαντινης τέχνης τού

παραγνωρισθέντος ΑΙγιέως ζωγράφου, τού ζήσαντος κατα τα μέσα της παρελθού

σης έκατονταετηρίδος, ούδεμίαν άμφι60λίαν περι ~ούt'bυ καταλεί;τει3.

ι Βλ. Κτητοοιχόν η ΠooσXυVΗτάoιoν τής Ιιοάc; χαί βασιlιχης Μονης τού Μεγάλον Σπηλαίου, ΟΑθή·

νησιν, ~ΩM (1840), σελ. 16·17. Ό ΟΙκονόμος. ώς Ύνωστόν, έξέδωχε\' έπεξεΙΟΥασμένον τό παλαι()\' Κτη·

τοοιχον της Μον;}; 'tov -Ησαίου χαl Συμεών, τΟ συγγοαφέν τφ 1510 (:"Ιο6λ. χαί Παοάοτημα).

, Ό ΟΙκονόμος έν ,φ Κτητοοιχφ δέχεται τό παοιοτώμι\'ον ποόσωπον ώς νεάηδα' ώς δΙ έξηγεί αντόθι.

έν σελ. 16 σημ.2, ή ,-εάνις αντη δύναται \'ά εΙνε ά."tόΥΟV~ τού !ΙΙιχαήλ Παί.αιολόγον τού έξ "Αγγέλων (1260).
ο{'τινο; υΙό; ήτο δ 'Ιωά\ονη; Δούκα; Παλαιολόγος. κατά τό\' ΠαχυμέQην ('IσΤΟQία Μιχnήλ Παλαιολόγου

βι6λ. Α" κεφ. 30)' τ.ην ύπόθεσίν του στηQίζει δ ΟΙκο\'. είι; μαQτυQίας πεQί τώ\' συγγενειών ή Ιπιγαμιών

τού οίκου τούτου τού Μιχαήλ ΠQός τούς Ραούλ. ΛασκάQει; κλ.-τ. ΚατωτέQω. ώ; θά ΤδΌ δ ά\·αγνώστη;.

άλλω; έQμη\'εύεται ή παQάστασι; τη; εΙκό\'ο;.
• Ό Κ. Φα\'έλλη; ηκμασε\' ώς ζωγQάφος ά..-τό τού 1833-1869 (τ.ην άQχαιοτέQαν εΙκόνα του EVQov

έν τφ Ναφ τού ΠQοφήτου ΟΗλιοϋ τη; ·Αμφίσση;ι τά; δέ τελευταία; i\' τti ΜηΤQοπόλει της αντης πόλ.ecoς)·
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"
'() ι""""'; i'(lfI'; ""'-'Ir\'[ μέΧι" l"ύl'lι lη ... ιlχύ"ο lαυ1llν εlνι δ G. ~ΙIlll!ι'

",',101; v,' Ι!Ι :1f.t'; 11"~""1t,,,j>,, :τι."tlιι>:ιoyιιoφ,,;,ν l'ιλί111 10υ '. δl,,;"ών :τιιιί .ης

ιν Μ ,'ΙΙIΙ"} (.'ν 1'~) άι,ιιιιει,ψ "Gt,t""i.lIniq> ωίΙ :-<'QQOηItO'; τής IΙαναΥίας ιού Βι.ον

",χί<l,··"'\.I·ηlΙ>,,'-) ωI1."ΥΙΗ,'Ι'ίας ."i'ι δε...:τό10υ θεοδώι.ου Β'. ΙΙαλοιολόΥου χα1.

μ~1ιi ... ί,τα μ''''''χ"ί, t-)ι"δ'''l'ή,,,υ, λiyιι 6η .01 #.:τί ΤΟ'1.<JΎQοφ,ών βυζανnνοί

.'ι,,,,,,,,:n'Υι""I·ί,,. ιΙνι ...... '110<; Ι><ιιλinεως "QO'; 1ιiς Ι", φΟQη1ών [Ι"όνων 10.0ύ

1(';. :τι,,,(lOίyrι δι u.; :ται.όδε'Υμα την ~l,ttiQG" tιxu,",Q, ~ς μύνα" ιi;τί,oίίν (11.[

"',,"'μι. ,η; "ε.ι aAi'); ",ί. δ.ομέ""" :ΤΙ10σώ:ιου :ταυοθ#.τε." IU :ιιιόιιω:τον 10i'ιτo

'IΧόζη ;, ~Ιίl1eι .ϊ" ε[νι "εΙς vi".. l!ολιι,,,λόΥΟ'; :ιι,οώι,ως ά:τoθαvω"., "OΤ(ιr

ΗΙ",' Μ, .νι"" ti.~ ε:ηγι,ιιιιής 1ής εl"ην"ς. δΙχετα, ώς ίνα Ίωάννην Παλα,ο

,....Υα". χωι.ί.; "" ""θ"ι.ί"ιι 1ίς d"ι>,~ώς Ι" 1ώ" CfEQn"tw" τλ (;νομα 10ύτο

Ilιιi.",,,λ,Iyω'· :tαι.ί"1ΙΙΤ'" ~ν 111 tl>«'i,,~

Il ι'Ο1"" όξεt,ίoι.,I,Ι" .,,,1<..,,θα 1ιi τής l:ηΥι>αψής 1ής εl>«'iνος ταύτης τού

~ι. ~:tl)i."ίω. ;;y..μ~" ,Ι,αι.αί1η"ί Ηνα :tει.ί 1ών β"ί,α"ηνώ" :tQοοω.10ΥQαφ,ώ".

,<ιι!I,',η"" μ,ίί.,,,,,, 1", ί,ήlllμ" 1ή; 1.Ι"'''"λογίας τής ιΙ,,',νο<; μn"η ή Ο"ΥΧΙ"Η"ή

μFί.ι',,1 Η"" 1Ί" ..",,,l1ε,,,,ί,ν 11"~""II"ώ" :tι..."ω:t"ΥQαCf,ών :tι...ς τη" ήμιτέιια" δύ_

"" ν,ί "αll"ι,'''IΙ'

ιι •.ζ..ν"",'; :tι",,,,,,,,,,,1ι,α,1ίας Ι.η"μη ""νήθως τός "υΥl.ιιό""υς :tQος 10υς

~'''Yι.,ί,I",·ς ;1 l.ιιι"ίΧ1,,; ",.ν 01."" 11..",λεί,lυ 1"" Maxι:bn"o,; μδl.ΙΙ' τή:; άλωοεω<;

χι",,,,,,,' (,ι,... ,,,ί, 1-1 1Ί'1λ. ,,1<0''''1'; μiΧι" 1ώ" IIi"wv τού Ι Ε) Χο"μ,,,ιΊς ~ lιιιαΗχάς

μ"ι"ι ,ί; (')Υεμ""'Χ" .,,,,,,,,,,,,,,. , ..:t,x"i,; 6ιιχοντα.;, "1ήτ,lιιας ~ o1"G"o,vtn1Iι:; ~Io"ώ"

ίl ·1-:""i.,ln ";'''.l.''Ι'ηγ"ί,.; ,'Q'I,; 1'1"..""" μη",,, :-.-"ώ" χ.6.). τιΊς :taQ,n1W μέ"ο; ~ u:ttQo"w
10'1 "Ι" 1'''10'; "'" ~α.." ευι"nχιιμiνω" ~ #." 1ψ ~ιiιιθη", με1αξι' 6λλο,ν 10'l.0YQG'
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Γ, Α. Σωτ/οiο,-'

Περί τών προσωπογραφιών τούτων ήσχολήθησαν έκ τών νεωτέρων ό Gn-I

DeiSen ι καί ό Millet 2. Κατα τον πρώτον <αί προσωπογραφία ι τών Βυζαντινών»

εΙνε σ"νέχεια τών χριστιανικών προσωπογραq;ιών της Αίγί'πτου (τών γνωστιυν

δηλ. έπί μομιών της FajUD' παραστάσεων έγκαυστικης τέχνης). έν αΙς 'Ι γραμμη

άντικαθιστ~ την πλαστικότητα. το σχέδιον τί, χρώμα και ό τί'πος τον ιiτoμικoν

χαρακτηρα' κατα τούς βυζαντινούς χρόνους. είς τα ψηφιδωτα ί.. χ. τού Ι Η'. αί,ί,

νος. δίδεται είς τας προσωπογραq;ίας συνοπτικος και Υενικος zaQaxηlt" κατα

την τελευταίαν περίοδον της βυζαντινης τέχνης άνανέωα/ς τις έτοιμιίζΗαι Ζαί

άναγγέλί.εται, ;τρέ;τει όμως ;τολλοιl; άκόμη αίιί)"α; v' <ίναμέ\,(I)μεν δι<'ι νά ε,ί\~.!(I)

μεν άί.ηθη προσωπογράφον»".

'0 ~lil1er τούναντίον νομίζει στι «αί βυζαντιναι προσωπογ(!α«ιαι {χυ"ΙΗ

;τοί.i.iι\' όμΩι6τητα ;τρος το είΚO\'ι~όμε\'o\' πρόσω;το\', τΟ ό;τοίο\' συ\'ήΗω.; :τιστ(ί).;

άντιγρά,μται. (ποζάρει ώς λέγομεν)' ώς άπόδειξιν δf της άκ(!ι(ιειπιίτ'l; είί.ι

ΚΡ"'εία; τοί' βυζα\'τινοί' προσωπογράφου., προσιίγει άφ ένο; ftf\' τα κείμε\'α

Ηϊn' Ι1ιζαντινών εκκλησιαστικ(ί)\' καί κοσμικ(ο" συγγραq::έων καί ά" fΤfΙ)U\' αιιτα

τα μl'ημείιι' έκ τών κειμένων καταδεικνί'ει την σπουδαίαν θέσιν. ijv κατείχεν

ή προσωπογραq;ία εί; την ζωην Ηυν βυζαντινών' και την εΙ·λά(\ειαν. ίΊ\' είχον

Ίουοι,\,ιιι\'οί, ιι\'αγόμε\'αι Υνωσταί :τ:ροσω:τογραφιαι τή.; Ραδέν\'η.; χαί ParenlO: '[οι·()τι\'ια\'οί·. Ηfοδω"ας.

τώ" ιιρχιε:τισχο:τω\': ::\Iaximianns. Reparatus. Eupbrasills κ, ά. (:τρδλ. Datton. H:'-'zantine art anti arcUaeo·

tOK\', 1911. σελ t)4t> χαι είχ. 5. 213, 214 χαί 21δ) χαί αί. εί; την ω~·την έ:τοχην δυνάμε\'αι ν' άναχtJώσι :τροσ(.ιl·

:τογραφιαι. αί. είχονιζόμεναι εί; διάφορο. μέρη τοί' :\αού τού Άγ. Δημητρiου θεσσαλονίχης (βλ. [)altoII.

έ\·θ' ά\'ωτ. σελ. :{26 είχ. 198)' αί. ά\'ωτέρω :τροσω:τογραφiαι. ώς: χαι ΤΙ\'ες τώ" άρχαΙOτfρων χειρογράφων.

Διοσκοι'ρiδου χ. α .. έΧQησiμευσαν :τιθανωτατα (1); :τρότυ:τα είς τού; βυζανΤΙ\'οί'ς ζωγραφο\.'ς. δέν \1:τάγο"ται

όμως εΙ.; τόν κ\'χλο\' τής χυρίως: βυζα"τt\'fις τέχνης. ον έχομεν άλλαχού σαφεστερον καθορίσει (:τρδλ. Σωτη·

ρίου. Χριστόν έι' ΤέΧ"Ό' 1914. σ. 11 j κ. Ι). Οί. χατωτέρω άναq;:ερόμενοι συγγραφείς δέ\' χαθορίζο\.'σι σαφώ.:;

τό όVΗL τών ,,:τ' αυτών έξεταζομένων :ΤQοσω:τογQαq:.ιώ\', Ε\'εχα το{'του δέ :ταρατηρείται χαί ή άντiθεσις τώ\'

γ\·... !ι<;ι\" τι'n" ;.. έλληνιστικό; τύ:το; μέ τό (οοειδές :τρόσω:το\' τούς μεγάλους όφθαλμούς:. τή\' ενθείαν ρίνα χαl'

τυ μιχρο\' στo,ιu, δεν ύ:τεQt>αίνει τόν θ . αίώ\'α' ά.."tό τής Μαχε60νικής ομως δυναστείας :τ:αρατηρείται :τλειο·

τερα :τροσ:ταΘεια ά.."tοδώσεως τού :ταριστωμένου. ώ; βλέ:τομε\' τούτο τό :τρώτον είς τόν :τρηγη Αίιτοχράτορα

ί:τί τοί' ά\'ωθε\' τών Βασιλικών :τυλών τού :\άρθηχος τής Άγ. Σοφiας Κω"ι:τόλεως: nιμ:τάνου (βλέ:τε Σωτ/·

ρίου. Άγ, Σοφιαν. 1917. :τί\·. ::;-Ό καί σελ. 99 κ. έ. εχδ. Συλλόγου ώφεί.. βιδλίων), τήν σΙ'νέχειαν δέ χαι :τρόο'

δον βλε:τομεν μετά ταύτα (τόν ΙΔΌ α~ώ\'α) ες τόν γο"υ:τετή Λογοθέτη" :Μετοχiτην, έ:τί τού τι·μ..."tά,·οι' το"

:\αρθηκο; τής :\Ιο\'ής τής Χωρας (Καχριέ·Τζαμί) Κω,'ι:τ:όλεως (πρδλ, Datton. ενθ'ι).νωτ, είκ. 245 σελ. 416),

ι \V, de Griineisen, Le portrait. traditioDS bel1enistiques et inf1uence$ orientat~. Rome. 1911.

G. ::\tillet. Portraits byzantins. ένθ' ά'·ωτέρω.

Grίineisen. έ\'θ' ά\'ωτ. σ. 97 -99.

Ό ΔαμασΚΨ'ός λ. χ. κατά τό\' Η .. αίώ\'α έ\· τ~ ά..,"'tοδειχτιχφ του ι,oγ~ :τερί τών είχόνων. τόν ό:Τ:ΟίΌ"

ά:τ:εut-tU\'fι :τρο:; :τάντα; μfν τούς ΧριστιανοΙΙς άλλά χαί :τρός τόν βασιλέα Κωνσταντί\"ο,' τόν Kαδαλi,'o\·.

f.fγει: • :τοί.λοί γάρ έ" τοίς οίχοις αί'τών εγραψαν είκσνας τώ" άνθρώ:τ:ων, είτΕ οί γονείς τών τέχνωι' είτe

τα τέκνο. τών γονέων αύτών διά τόν :τόθον χαί τήν σχέσι\·. ην εΤχον :τρός άλλήλους, .. ούτω χρη ί.ογι"'ζεσθαl.

(σνμ:τεραiνεt ό Δ,). χαί έ:\ί τάς τών άγiων είχόνας, ότι :τ:ρός υ:τ:ομνησt\· ήμετέρα\' χαι άΥά:την ... ά.."tεγQΟ·

φ,lσαν εν Τf ταίς έχχλησίαις χι:ι.ί ταίς βi6λοις- (Migne. Ρ. G. τόμ.95 σελ. 313).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:28 EEST - 52.53.217.230



Ή είx(~)\ι του Παλαωλόγου της Μονης του Μ. Σπηλαίου 35

ούτοι δι' αυτάς, τοποθετούντες προσωπογραφίας εΙς τούς τάφους, ενθα μετέ6αινον

νά κλαύσωσι τούς νεκρούς των ι. ώς μνημεία δε παραθέτει τάς ;rροσωπογραφίας

τού Όσ. Λουκά τού Γουρνικ!ώτου (επί τυμπάνου τού άριστο κλίτους της όμωνύμου

παρά την Λεβάδειαν Μονης-ψηφιδ. τών άρχών τού ΙΑ" αιώνος)2 τού ιερέως Γεωρ

γίου Κλαδά έν Κρήτη (τοιχογραφία τού ετους 1383) 3 καΙ μάλιστα τού Δεσπότου

τού Μυστρά Θεοδώρου Α', Παλαιολόγου (t 1407)' έν τφ άριστερφ παρεκκλη

σί<ρ τού Νάρθηκος της Παναγίας του Βροντοχίου (Αφεντικό), δπου μάλιστα

ό Δεσπότης παρίσταται διά διπλης προσωπογραφίας: ώς λαϊκος Θεόδωρος και

(ί)ς Θεοδώρητος μοναχός ό. Κατά τ<'>ν Mil1et, ή θρησκευτικη εικονογραφία καί

ΤΙ προσωπογραφία άποτελούν δύο διαφορετικά είδη' ό βυζαντινος ώς άγιογράφος

έργάζεται έπΙ τΩ βάσει σχεδίων η μικρογραφιών, έν Φ ώς προσωπογράφος εχει

(ϊλλην τεχνικήν' καλύπτει λ. χ, όλιγωτέραν επιφάνειαν και παράγει εργα λεπτό

τερα' εχει αίσθητικην γνώσιν και άποχωρίζεται άπο την βιομηχανικην τέχνην

μεταφέρει τέλος, λέγει ό Mil1et, ό τεχνίτης είς τάς τοιχογραφίας την τεχνικην

της ζωγραφικης τών φορητών εικόνων. Έκ τών δύο γνωμών ή ύπο τού Mil1et

ι 'Ο κατά 'Ιόν 11'. αΙώνα άχμάσας Μανουήλ Φιλης λέγει έν ήΊ μο,'φδίq. του έπ, του Δεσπότου Χύρ

:Ιωάννου του ΙΙαλαιολόγου: cΠλήν ουκ έπαη'ώ τους χε"ούς φυτοσπόρους,

οι τoUς τt.tφοuς δρώσι χα, τάς εΙχόνας,

χα1 τός έφεξής άγνοουντες ελπίδας

έ:η60ώ,'ται δυσπαθώς τouς φιλτάτους

ώς ούχέτι βλέψο,'τες αύτοίις έχ τάφων_ο (Μαν. Φιλη, εχδ. MiIIer. τόμο Ι, σ.394)

άλλαχου π(iλιν της αύτής μονφδίας λέγεται ύπό του ΦιΙή:

-ουδέ γραφιΧή τouς έμoUς λυει πόνους,

ην έσχάτην έχουσι παραμυθίαν

οΙ παρ(! νεκροίς δυστυχουντες έν βίφ_ (έ"θ' άνωτ. σελ. 410).
Τά χωρία ταυτα τά ΠαQατιθέμε,'α έν μεταφράσει καί ύπό του Μ il1et δύ"ανται έκ τών έπιγραμμάτων

μάλιστα του Φιλη νά πολλαπλασιασθώοι χα, εΙ"ε δηλωτιχά τ;ις διαδεδομένης παρά Βυζαντίνοις χρήσεως

τών προσωπογραφιών.

1 Βλέπε τήν ψηφιδωτήν εΙχόνα του 'Οσίου Λουχά του ΓουρνΙΧ1ώτη έν τφ πολυτελεί εργφ τών Scbultz

καί Barnsley. TlIe Jnonastery of Saint Luke of Stir1s. ίη Pbocis, London. 1901, Plate 42, δεξιά (έπί του

ανωθεν καί «QtotEQQ. τής Πύλης τυμπάνου). Εις τήν εΙχόνα ταύτην του ΓουρνιΧ!ώτου, ην χα, δ M1IIet

προσάγει (~ς άπόδειξιν άχρι60υς προσωπογραφίας, νoμίt;oμεν δτι μεγάλη άπεδόθη σημασία' εΙνε άληθές

δτι δ ψηφιδωτής άνηγράφει τό μοναχιΧόν έ"δυμα τής έποχης μέ δλας του τάς λεπτομερείας, ώς πρός

τό πρόσωπον.όμως δέν εύρίσχει ης διαφοράν άπό άλλας ψηφιδωτός παραστάσεις, όπως 1. χ. την εΙχόνα

του 'Οσίου Λουχα (βλ. έγχρωμον έν άQxfJ-front1spiece-). χαθως χαί τήν δεξιά τού Γoυρνι~ώτoυ εΙχόνα

Νίχωνος του Μετανοείτε (ΡΙ. 42) χ. ά. Προσωπογραφίας, ώς διαγράφει αύτάς δ M111etI μόνον έν ΤΤΙ ζωγρα.

φικΤΙ ΙΔ'· ΙΕ·. αίώνος δυνάμεθα νά συναντήσωμεν.

, MiIIet, Portraits bY1•. ενθ' <ίνα/Τ. εΙχ. 1 σελ. 8 (extrait) έχ του περί τών βενετιχών μνημείων τής Κρή-

της έργου του]. GeroIa.
• 'Ένθ' <ίνωτ. εΙχ.2 χαί έγχρωμος πίναξ του θεοδώρου ώς μοναχου πρ6λ. καί MiIIet, Mi&tra, ΡΙ. 96.

b <Η τοιχογραφία εΙνε χατά 'Ιό πλείστον χατεστραμμένη, διααφζεται δέ ή έπιγραφή :

c'Ο αύτάδελφος του χραταιου χαί άγίου Δεαπότου χα, Βασιλέως θεόδωρος διά τού θείου χαί άΥΥελιχοϋ

σχήματος μετονομασθείς θεοδώρητος μοναχός-.
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Γ. Α. Σωτηρίου

διδομέ.νη είς τας βυζαντινας :τροσω:τογραφίας ερμηνεία, αν και εΙνε όμολογου

μένως ενθoυσιωδεσ~έρα τού δέοντος προκειμένου πάντοτε περι ψηφιδωτων και

τοιχογ!!αψl,"', εΙνε δμως ή άληθης και ή επι βαθείας γνώσεως της βυζαντινης

τέχνη; τής τελευταίας κυρίως :τεριόδου βασιζομένη' ά:τόδειξις τούτου εΙνε και

ή ήμετέρα είκών, ήτις έχει μεγαλυτέραν άξίαν καθόσον εΙνε ή μόνη επι <fορη

της είκόνος άρτιώτερον διασωθείσα βυζαντινη :τροσω:τογραφία', Έν αύτη πράγ

ματι συνυ:τάρι.ουσιν αί δύο τεχνικαι εκτελέσεις, αντίθετοι προς άλλήλας, ιJlς

α:τοδεικνύει ό Mil1et· ή ενθρονος βρεφοκρατούσα Θεοτόκος έχει βαθείας φωτο

σκιάσεις, δι' ών επιζητείται, ώς γενικως συμβαίνει εν τη βυζαντινη άγιoγραφί~l,

να παραχθη ή εηύπωσις άναγλύφου' τούναντίον ή άριστερα επι (;ιχροκιτρίνου

βάθους παριστωμένη μορφη εχει ελαφράν, μόλις διαφαινομένην, φωτοσκίασιν

τοσούτον άδιόρατον, ωστε τα ελαφρα και καθαρα χαρακτηριστικα τού :τροσώ

που να φαίνωνται κεχαραγμένα επι μονοχρόο1:l εδάφους ή ώχρότης δε αύτη

τού προσώπου εντείνει τους ώραίους θερμους τόνους της :τυρράς κόμ1ις και

την αύΤΟΖρατορικην χλαμύδα, την κοσμουμένην δια των δικεφάλων άετων και

των άντιμετώ:των δρακόντων Ζ και ε:τι της όποίας άπλούνται οί :τράσινοι κλάδο,

είς :τοικίλα συμπλέγματα. ατινα γίνονται ακόμη :τοικιλώτερα εν τη παρυφη

της χλαμί,διις ".

Γεννάται ήδη το ζήτημα: είς ποίαν εποχην δυνάμεθα ν αναγάγωμεν την

είκόνα ταύτην. Δια την χρονολογίαν της είκόνος τού Μ. Σπηλαίου εις δύο τινό.

δύναταί τις να στηριχθη, την τεχνικήν της έκτέλεσιν 4 και την μετα πολλων

χασμάτων διασωθείσαν επιγραφήν. 'Ως :τρος την τεχνικην εκτέλεσιν της είκόνος

:τολι, ύλικl)ν δια συγκριτικην μελέτην ;ταρέχουσιν αί τοιχογραφίαι τοί, Μυστρά

χαι τα ιστορημένα χειρόγραφα.

F:i; τας τοιχογραφίας τού Μυστρά βλέ..τομεν :τολλας είκόνας μετα προσωπο-

ι Μέχρι τοί,δε δύο μόνον φορητάς έπί σα\'ίδων εΙκό\'ας Υ"ωριζομι\'. έν αΤς εί'ρίσκονται μυζα\'τι,'αι

:ι:ροσωπογραφίαl' τή" ήμετέρω' καί τήν δημοσιεuθείσαν έ" ΑΕ. 1911. σ. 17ϊ ύπό Χ. Βέη εΙκόνα τών Μετεώ

ρων' ή ,ηκροτέρ(ι)\, διαστάσεω\' flx<iI\' αύτη (Ο.89ΧΟ.80) εΤνε άφιέρωμα τής Μαρίας Άγγελίνας Δοuκαινcις

IlαλαlOλογίνας (.,. 1314) καί εΙκονίζει την .. ενσε6εστάτην βασίλισσαν ΆγγελΙνα,'~ :τρό τής βρεφοκρατούση.;

θεοτι)«()\, έν στάσεl δεήσεως. Δυστυχώς εΙς τη\, μετ' ά:'ιολογωτάτου κειμένο1l δημοσιευθείσαν είκό,'α ταΙ,·

τη\' ούδεν διακρη'ι::ται, έκ τής έρμηνείας όμως του έκδώσαντος αύτήν φαί,'εται στι 11 προσωπογραφία τή.;

'.Δι γγελίνας εΤ\'ε ά'ξία μεγαλυτέρας προσοχής.

, ~lil1et, ~'θ' ά,·ωτ. σελ. δ, βλέπε αύτόθι και τά δύο σχέδια τής κεφαλής τής είκό\'Οζ (fiK. 3) και tU)V

ά"τψεΤ<;lπω\' δρn.κ<J\'Η.ι)ν (fi~. 4).

~ ),lillet, έ\'θ' ά\'α/Τ. σε/.. δ .

• Διά την τεχνικην έκτέλεσt\' και την έπίδρασιν έξ άρχαιοτέρων προτύπων πρ6/.. τήν λίαν διαφωτιστι·

κήν μελετην Ι. Σ60ρώνου έν ΑΕ. 1917, "περί τών άσκληπιακό)γ μνημείων και τής κιονοί.ατρείας έ\' Άθη·

ναις_ σ. 78 χ. έ. ίδι~ δε τά. ά..-τό σελ. 94-104 λεγόμε\·α.
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γι,αφ ...,ν όμo.α~ οχεδ',ν ιεχνοιιοοπίας :τιοο;; τήν εικόνα του Μ. Σπηλαίου' ώ<:

παιοόδειγμα :τιοοοάγομεν ένιαυθα ιην έφθαρμivην δυ"ιυχ,ίις ε."όνα ιου Αύιο

"ι,<ίτ"ρος Μανουήλ Παλαιολόγου (1 ::191-1425) γι,αφεί"αν :τιθανό,ιατα τψ 1418'
ln, το;; δεςιο\, ιοίχου ιο" Ν. παρεχχl.ηοίου ιου Νάρθηχο;; του Ναο;; τών Άγίων

~εoδ,;ψων ιου Βιοον,οχίου (εΙχ. Ι), i:tl τι) εύ"αιρί.... Ι'I~ χοια τό 14 Ι 5-14) 8 δια

μονής το" Γν Μυ"τρΥ. ;,τε δηλ. "uνειελέoθη χα. ή δΙΟΧ""μηο,ς ιου περικαλλ"ύ.:;

- -
(

~""
>C$';: ιι.-ν11
'>~." :-tx.\'~J-, .
)~ t ':! 'ιι.\

r

... :_'
.~ ~. ,__ .,.;1',

"
,

./

Ναου'. '11ς έν τΩ ειχ"ν, ωύ Μ. Σ:τηλαί01'. ο"τω "ο. έν ήΊ τοιχογραφίQ τών

Άγ. θε"δ,;,ρων το" Μυι!τρι'ί: ή θεοτό"ος δεικνύει ek τον "ίόν ιης ,ον δεόμενον

Μ ανο"ήλ. ίiν ό Ί 'lοοί-ς ευλ"γεί' ό Α υτοκράτωι> μόνον έvταύθα :ταρΙ"ιαται "ατα

κι,ότοψ,ν (ρτοΙίl) έν." ή είχ,'''' του Μ. Σπηλαίου Εχε. και' ένώ:τιον ιο δεόμενον

• '1,;_ .,;,. "'ηπ,,,,,~,,," '."an';". ,Ι. Μ,."•. • 06 ~1;!I<t. 1'.';0. 1910. ~,. 91',

• "Ο "';11.. δό. δό,.".. ύ" δ οl_ο.,tό"""" οι,. Δ "",ο_qά••,q ,",o.o"~}, oUJ.' ,τς ,,;,. 1ΙcιJ.α,οJ.όγ...
...,,,μοζό,, ....... Mo.,,"~~' ~ 'f.qo",,,, I~,yo"q;, "'ΟΥ"όιο... ο, μ"ά ,όi. nqOo'jQo<;,_όi.'ης oq:qJ.μci,φ.

οδ,,,,,,· ." ~αq",,'oς ,"" ..o.,~ι. ΙI"Ιο,οΙ,,_ ;,_."""" δ,,,,•....., .~. 1nι.oQάY"" e.o,,;,,o, .0, ....... " ......
α < ,/). Ι<,ψ,α••
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"ίΙ6"ω:ισν ,. ώ; :ι(.ος τας λ"ι:τάς ,ίμως ί.ξ:ltoμ€(.€Ιας, την πιVχωoιν τής H€oτ6.ωυ

κα' ιο;; '1ηοο;;, την διεύθυν"ιν το;; βλ~μμαιoς ιο;; ji"έφο"ς π"ος τυν O€ατήν.

"αι :ΙίΙσ:ιάντων τάι; χει('ονομίας :τ<.ιίI""I(,€ίιαι μ€γί"ιη όμοιάτης',

Άα/ "αι εΙς τι. ιστο(.ημέν" χειψ)γQα""α ruι,ίσκει ιις άνάλσγα πα('"δειγμ"τα

"α. tδίω~ ώς π"ο; τη" ""τα μ'.τωπσν ά:ιει",)νιοιν κι•• τΟ ήγεμονικόν ο',ν1'<υμ,,'

ούΤωζ είι; την έν Ι Ι {.('ιοίοις (~Ι συοείσν '\σίi6,,0,,) φυ;.αoo"μFνην ι""(.ογραφίαν

ιο;; ιδίου ΑύιοκράΙΟίΙος ~Ιανoυη1. Ilαί.αιο;.ογου. :ια('ιοτωμένο., μευ' "ί.Η"λή"Ηυ

τη; ο",ογενείας του, ην ευί.Ηγεί ή θ€Oτ6"ι>ς μειά ..." Χι"στ"" (εΙ". 2)'..-ιαι'ιι
Τ'1ι,oiιμεν τούς δύ" έν τ~ μέσω ν"",τέ"ο"ς "ιoύ~ (θεόδ",ι",ν κα' ·,\~διοι.Jνι",'ν)

'χοντας την αύτην οτάσιν μ. ιΟν δε"μενον τή: eUι,)VO'; ΤΗ" ,\1, ~:Ι'1λαίσυ "αΙ

q;l"σντας τι, αύτσ ι'νδυμ" με όμοιαν οχεδον διι.""ομ'1ο,ν· η μι"ρογ"αφία εlνε

ΧίΙσ\·σλσγημ'.νη τω Ι~02. Τεχvι"ως αίΙα ή εΙ"",ν το,, ~1. ~:ιηλαισυ έξειαζ"μJνη

:ΙQbtει ν' dvaxeu εΙ; τα; άι'χάς ~ τά μέσα τ<>;, Ι F. '. ΙΙ"',νος. εΙς ην δηλ. ι_...ο;ι:ην
ά"άγονιαι "α. τ' dvwtlQW ....αρατεθένια :τα('ιιδείγματιι_

Ύ:ιοί.εί.....εται fjbr, να έ~ιταoθπ τΟ δ"σ"Ο;.';)1ιιτον ζήτημα τής rρμ'1νείας ιής

L... ιγ"αφi'jς. 'Ι-Ι {~-ιιγ"αφη τής nχ6νος διιιι(lιίται. ώς ει:ιομεν. εις τη,. :Ι(lΟΟ'1γο

"ίαν τής θεοτό"ο" (ΜΡ θΥ Η CnHAAIWTICC.... j·. το nVOIA" ιής άι""ιερο τής

'Ev , ..1<; ''''I''l'qo",'''" , ..~ !oι",,'qio .., ,'q"""""oyqo",.o, ~..q;"''''<ά' "". "".ά ...,,, Μ" .q';"o"O·
""Η. "".' ....~ ..... )01;'1". !οι;,,,'. ρ,. '070. l.en ~..q"""'O' ~ ..~,~q, ,όii ~ιιόii 'O~ 'λτ "1 0"
Kvι;>α Kαλ~ Κ..IΙοοΙα..ό......,υΥ"" """""<1'''', "vi>ι; "" .""μ,";' .... .:... μo Vι ιK..λl..,.~I. μ ..ά ''''ο ~

,~; ·Α."'Ι. Λοα."",''''Ι< '.α.·' ,.ο.' .... ".oιw;.",o~ XΙb~ ... ,,,'o.o~ ('0'''' .....' .."'0.1- .α,· Ι ....,. "''''<
"α" ....α ..... "". ο. ".,.........."""""' , ι. 1'1 102'_

• Ή 8'0.ό_ο; .... , .. ,nO Dq.""' .... οΙ<; ,ά•• ~,,""'io.... μ..ά ,""α.....ο_ ..... Οι ...,,,.....μ<i, .... Ν.....
...'1..""''''.... ~"""',.. ,α, Ι. Μ"",.,.; ο •• /ιό. δμ ..,oμόq","", ~ιιδI- M;l1~,. !οι;'"., Ρ' 99', 10'~'_ Μά.ο. Ι •
.... ,ιrι' ~_'α.α, οα,' Ι~".,.o.. n,,8. ,~...&.~......".,..~;....n' .1<; μ..........,ι""" ...'1....,...; .
χ...... Ι. Σω.~" Η"., μ",l ...... χ"'". 'Λ"ι Δο""", Τόμο Η __ Iloq"'~' 00._:16.• ι. 22 II.q, , ά

.~. &.>.0...,. """o ~...q_""" ,"'•• ι ,toμό .....1<; ...,.............. μ ......v ...,ό""'. Ν 1<; 'ά< δ.,ο'''''

oυb μ.ιq, .0»6. oiιt.δό&ol ""μοο Ι .... o~,o, οα; ,~~ Do~.. ,.~~ .<ψοΙ&ο " δ α ~o".., , .. i

"""α ...,ιιΙ!Ιή ..,,,.. Πι. ~..,ά ,ό.~o~ I.&v......'o~oy..< &.'........., .ά δ..._ι ,. βά .,q..τμ "θ<i....

,δ,ο.ι."",,, .1<; """".ιή μOM'~'

• Τ~. "".ι..;,........,..,...e........ •ι.ά ... , ..~.~. D """•• iqωo: Ι ..... inιό .00 Σ. Λ"μ~νo" ι.δοΘΙ.,.

ΙΙ:οι..ι..;,- β,,~_ ..", ........ 'όο<ο" "'i ,~ .;,.0 ~<; "" ό '911 ., ..θ....... Ι~θια~"'" I~ Ρ"μο.

Β",ι,..' b, ,;..o. Λfbtα.., 1911, Ν" S9~_ χι .\lo....,;,~ Ι. <tI μ' oyq...... "oq"""'o, μ"ά .,1< ""~..
~"" .o~ ·"Ii.~< "" ~ ,"". Ί υ ~ .oi Ά ~_ χι JoIΟ'..'"ιΙ. .:.; ........"., "", ...

... ,ΙΙ~ .013 D>OU Ι"' μ"'''lόο; " μ ομ.ι;.,σ., Mα,f\cιlo<; 0"0<-; δό "". ~ .";ι,,,,,,, , ..υ 'ΕΜ"'Ι

~ εφ~",I Ι~.O μο"'Χ'Ι "". ,:,..,...uιe-ι Ύ"ομο-ΙΙ, 'Αλιά .... Ι. , .... uloi. ,o~ ό Ά.δ.,6•••ο<; Ι~"o ""...-
.<0: "'" μ .. ",,,,οοόαθ'Ι Ά ...._,,,,, _oi ό θ.ΟΟο><>"<. ,~••toό,α ,όii ""..... 0 .tιw>μ~v " ..... ,ι""'. μ μ".

σ&-ι θ<αδ""""ιο<;. Δυο....,"" .1<; ,~ q.."e.μ•..,. ι., ..ι.eo .1 ..........~. I~"'o....... Ι. ,0(0 &.-" ~.όii

ιι-.ι.,. K αI.ότo~, δto , q , .., ...ι..;,,; Ι""'ομiq , Ι'&οο;""'ο<;, ~_.._. ~o δμ", .

....ω.- "Οόο: όμ ..... ''κ ~ ..~,ιo"< .ι "".
• Dq"'" ~ μ.""θfι Ι.",υθ.. δ., ό ' 0<; Πι< 800....0,' .~< Ιι.,.....μ.",ι<; '1""'0<; &.......... ' ,00) ι.....ο

.~<; Σιo~"""'''' <;, ~oθόα ... ~ "q"',I ..ό"•• <Iq"''' .... ,ό β.,Ι_. Ι. '" ~ &...,ι"" ....ι..- J~ '6 .I~".. δ..-
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'~1""""~'01""':1: ,!ο, .,ο"'!" .-;>' 'Υ"

-t.... ,~,.""" ., ><O""δ....~ 9''''Q. ·>o)~".o~"J ~, '''9 'ο. ~nl' ,.'!')..~~ 1,,1 Ρ'9 .... ο.....

..~ '0'0."1 1" »><1,.008 ~ ι- "!1" ........."1, , ......... 1'" ~...,. ο, ••~O u ""9~ "!9 ~'"I" o.~••

,χ ..ο ι»!I\λΨ"1 οι;ιq !'»< υήο"g '!" I~ 'ΛΟΙΙΙ;Ι1 υ"",!""r.ιι),,,"1 "Iή~ . ι)οι: ,ο" "Ι," '.'1,,"

Λοή""Ψ"1.υ" "ήΟ"9 q' ~ 'ΟΗθJlυ,)"ι: 'Λ~1"CΙ>,,'!' ~.:' '~!"""""~"H ~<11 ~ι)υll '()!'!:
-0"0"9 Ij. ,υ""",!,1 :'\!.ι:bυd'!'"I'~ :!μ l;,J'ΙΛΨ"1 ':,.,,~, υl ~I' "~"'\Ι~ "ΟΛ~ήΥU::".

«υήο,,!! yl "'"Ο": '~U1~'rH ~~., ~1, ..<η')01'1(),(01ι;ιυ :.ιι...)"Ι:ΟJΙΙ

,,01Ο1,)ΧΟ"(,,1> 1"" :.lι1910'!:W1ι,1 ~\μ (ΛοlOή9')0Ι: '1 ~ι) :'ΟΛ!';. '.\ο""μ ::'cn~m :'Ι,μ Ι;ΙΙΙ;!

e '·11#

l!θωίJlιyl.,ήιιo ι;ι" 'υIO"~Iι;! oή ..~Χ ""λ~'I,:,ι:~ .~, ι:.ιι...""". '.' ·:~"Lιι:ω,).!,,"'!:'φ '~IΙ"1Λ

-ί)o~ ':'ΙΙδυ""9ν "(,:,O()d ·:'o'!'~,!:o,r.ι'("υ ~,,'(.}.λ\," '~Ι"'π"\I ()ή"ΛΨI:1 φι",1 '?' 'ο"

(:ιιι..."9ωι.Ι υήΟΛ!.' "Ο,"':''' q> :Ιρ !,!.θ,δ"ο,ι;! Ι;Ι" ,()lυΛΙ;Ιι;! ''''lO> .()ήΟΛΥ ΥΙ ~A(),ho<)u

,~xι ,ιoι:~ηgoί)ι: CΙOAplcnlo,imo: '30' ",oIιA,α/c"~'q ,ο" Λ()μΟΥΟΛοί)Χ Λιι.ι ()'\'/ "0)0

-υήlι" "ΙΙ,"1ι.ιw ·Λ~r.ιι)ι.,"1 "o,)ηήή~ Λιι" ~~ !υ" )~ ι,ί)οή :.ιι...1'ήο~q """~'''-'θ

" ""'..Τ""Σ -Ι( w" '~"OK ., •••o.'-"fu ....... j ?'........!.
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Γ. Α. Σωτηοίου

'Ιωάννης Δούκας δ Βατάτσης) '. Εις μεταγενεστέρους δμως χρόνους, lνεκα τής

έπικρατούσης τότε τάσεως προς άνάδειξιν ύψηλής καταγωγής, παρατίl;)ενται πλειό

τερα έπώνυμα καΙ εΤνε γνωστος δ πρωτ06εστιάριος: 'Ιωάννης Ραουλ Κομνηνος

Δοι;κας •Αγγελος Πετραλείφας, ώς άναφέρεται :ταρα Πλανούδυ το όνομα τον

υίον τούτου τον Άλεξίου Ραούλ'. ΑΙ έπιγαμίαι τών διαφόρων άρχοντικών

οΙκογενειών προς μέλη τής αυτοκρατορικής οΙκογενείας η τών οίκογενειών τών

Δεσποτών Μιστρσ.. Ήπείρου καί Νέων Πατρών (πολλάκις δε καί προς οΙΚογε

νείας τών φράγκων κατακτητών) έπηύξανον πάντοτε τα έπώνυμα τών άπογόνων

κατα τον ΙΔΌ καί μάλιστα το πρώτον ήμισυ τον ΙΕ .. αΙώνος. ουδεμία άρα άμφι

60λία ύπάρχει, δτι καΙ έν τυ έπιγραφη ταύτυ τον Μ. Σ:tηλαίoυ δμοία περίπτω

σις παρατηρείται.

Άλλ' άς έξετάσωμεν εις τίνα δυνάμεθα ν' άποδώσωμεν τ' άναγραφόμενα

έπώνυμα' έν τη έπιγραφη τονίζεται το έπώνυμον: δ Άσάνης, δπερ έπιτάσσεται

τον έπωνύμου τών Άγγελοδουκών ('ίιπο το δποίον φέρονται οΙ δεσποτικοί οΙΧοι

τής Ήπείρου καΙ τών Ν. Πατρών οΙ συνηθέστερον καΙ Κομνηνοδονκες λεγό

μενοι) τον τών Παλαιολόγων (τής βασιλευούσης δηλ. οΙκογενείας άπο τής άνα

κτήσεως τής Κων,,'πόλεως άπο τών Λατίνων μέχρι τής άλώσεως αυτής 'ίιπο τών

Τούρκων, καθως καί τών Δεσποτικών οίκων τής Πελοποννήσου), καί τών έπωνύ

μων τών μεγάλων στρατηγών τον Βυζαντίου: Ραούλ, Λάσκαρη, Τορνίκη καΙ

Φιλανθρωπηνον. ΤΟ έπι;)νυμον Άσάνης €χει, ώς γνωστόν, τήν άρχην άπο τον

ήγεμόνος τής Βουλγαρίας Ίω. Άσάν, τον συγγενεύσαντος προς τους Άγγελο

δούκας Κομνηνους τής Ήπείρου το πρώτον 8 καΙ προς .τΟν οΤκον τών Παλαιο

λόγων μετα ταντα '. Τέλος οΙ οΙΧοι ο(,τοι τών Παλαιολόγων καΙ Άγγελοδουκών

ι 1Ι06λ. Η. Μοήι&. Die Zunamen bei den b)'z. HiAtorikern und Cbroni.ten, (Programm des
Κ. Human. G)·mn. ίπ Landabut ιαΓ de. ScbuIjabr 1896.97) 1 Teil, οιλ. 81· 38 (πιοί. τή~ :ιαoαθίoι~ όνό·

ματος χαι ίπωννμ.ον Τι ίιιιΧλήοιως) χοί αιλ. 39~'2 ("ιοί τή~ "αοαθίαιως όνόματ~ χαί δύο Ι"ων/μων).
• Βλl"ι (οτ. μονΟΥΟ. Α. Xατ~ή, ΟΙ Ραούλ, Ράλ, Ράλλα" Kircbbein, 1909. Νο 2-3. αιλ. 18 χ.l.

• Ή ΟΙΧΟΥινιια τών "AΎYfλoδoνxών ίΟνΥΥίνινοl "oό~ τόν I}Υιμόνα τών BoνλyάQων Ίωάννην "λοάν

_τόν ΣΧύθην άοχοντα τον ΑΤμον-. άφ' δτου δ θιόδωοο; ylνόμlνo~ χUo,ος τή~ "Αδοιανονπόλιωι; (122δ)

.αί oννOOΙUΑ~ μιτά τών ΒονλΥάοων. 1να μίνο άνινόxλητo~, αυνήψι αΥ"θήχην μιτά τον "Αοάν xcιί "oό~

ίδοα,ωσιν ταύτ/~ I~ήτ/oι διά τόν όδιλφον τον MανoUΉλ 'tήν θυΥατιοα τον "λαάν Μαοία\' (π06λ. Μηλια

oαιcη. 10τοοίαν τον βασιλείον τή~ Nιxαίa.~ χα, τού Διοποτάτον τή~ Ήπlίqoι.. "Αθήναι, 1898 αιλ.261).

·λί.λά χα, δ ω,ος "λαάν μιτά τόν θανατον τή~ αν~ύΎoν τον Mαoί~ τής ΟirrYοιχή; Ιλο.δι oύ~νyoν τφ 1~~7

τήν θνΥατίοα τον θιοδ<όοον ΕΙΟήνην (βλ. ΜηλΙ00άχην, ίνθ" άνωτ. οιλ.329).

<Γι "Οτι Ι} Ο(ΧΟΥίνιια τον "Ασάν Ι}λθιν .k ί"ιyαμί~ πoό~ τόν ο\χον τών ΠαλαιολόΥων. άιιoδιιxνUιι

ό δι\ιό~ ατοατηΥός τον δ,o,xoνντo~ τόν Μνοτοάν Kα\'ταxoν~ηνoύ (πατoό~ τον Aντoxoά.τoo~ Ίωάννου

Kανταxoν~ηνoν) "λνδoόν,xo~ Παλαloλόyo~ "λσάvη~ (νΙό~ τον ήyιμόνo~ Boνλyαo~ Ίω. "λαόν), όσ,,~

μάλιατα διφχηοι τόν Μνστοάν όπό τον 1816-1821 (βλί.,ι MiIIer, ·)στοοία τ," Φoαyyoxoατί~. χατό μιτά·

φοασιν Λάμ.ποου. Α" οlλ. 370' ποδλ. αυτόθι οlλ.•0-6 χαί τo~ νΙο"" τού ΊαααΧίον "λαάvη Μιχαηλ

xcιί "λνδοίαν) βλίπι τίλος πιο ι τού yίνoν~ τών "Αοανιδών ΧΟί. Σαχχιλίωνα ίν ΑΕ. 1886 αιλ. 2.2 •. Ι
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..
Κομνηνών δ". "υγγενt"ων δΗιμών ήσαν συνδεδεμένοι προς τα; ο,χογενείας των

μεγάλων <>'{'Ο"IΥ",ν, ώι; tx :τολλ",ν μεληών Ιχε. ΧΟΙ0δε,χθή' χο, μάλιοτα b
ιοίι χρηαψωτάιου μέχρι τ,ίJ... ήμερων μας €Q'/OU τον Du Cauge·.

Ό άνoγρα<~,)μενoς «ρα {ν ιίι εΙχόν, IΟυ Μ. Σ:τηλαίου 'Ιωάννης Παλαιο

),,"'1'0; :τρέ..,ε. ,·α εΙνε οτεν,,; <'Ι"γΥενης των 'Ασάν, νά ρέη εΙς τας φλέ6ας 10υ

αΙμα Η;,ν Άγγελ"δΟHl.ών. να ΙΧΗ συγγένειαν ,,{'ος 10υς βυ~αν1"'oύς οτρα

τηγΟ"ζ και .1ι,,,:τ,ί,'των να .(νι ,1';"'0; βασιλέων, ώς ή έμμε1QΙ'Ι; έ:ιιγραφη ά:ται

lε;, ίl.ις U.'\<>κ<οl.εί "ί""" .";'"/,\,,,, Oo:iHOV1U Ιlαλα",λόγων, ~α".λiων "ρα,l_

Ι1,ω" "Τ' ί, u"\'(.l1o,; ιί'μΙI':τάζι. εΙς niιbt\· λΟΥιζυμενοι; • πλούτον, δύναμιν
, -,

",,, ''''ι;αν.,

'Ε:. .'1; !,"'.O,l; τι;,ν γf.νεaι."Υ,,,i;,ν χίΔι'ιων και δ.ωcλαδιi>σεων ,ών βυζανιι

"ι;'" "ίι",γε,·ε.,;ο,· ,1" :ιl.',·,,,,,,:ι,,ν ;'\(,,,α,ω ιις "ι, ύ.~oOέ,,". εΙ; ίί δύη.....,ω .... ά:ιοδο

lΙι;,,, ι ,'" "",,,\,tι> ~:ι ωε,u κα; ν' άιομ' ',ζ,,,,, ι" "ί σ, '7.'" tl)" έ:ιιγράμματος. :ιροώρως
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42 Γ. Α. Σωτηοίου

οΙκοι τιί,ν 'Αγγελοδουκών και τών Παλαιολόγων εΙχον κατα τον ΙΔ' και ΙΕ Ό

αίιί)να ποί.λαχώς δια συγγενειών συνδεθη προς τας οίκογενείας τών στρατηγών

κα; ναι'άρχων: Pαoω~ Λάσκαρη. Τορνίκη και Φιλανθρω:τηνού. Ό 'Ιωάννης

Παλαιολόγος της έπιγ(>αφης '1ΤΟ :τιθανώς Δούκας·Άγγελος ό Άσάνης εκ μητρός,

εφεψ. δf και τάλλα έ:τώνυμα ενεκα της συγγενείας τών οίκων, είς ους άνηκε. προς

τας άνωτέρω άρχοντικας οίκογενείας. Εύνόητον είνε δτι ή λε:ττομε(>ης άναζή

τησις τιον άμέσων συγγενικών δεσμών :τλην τών δυσκολιών ας :τα(>ουσιάζει.

ούδόί.ως δύναται να διευκρινήσ1] και το ζήτημα, καθόσον κατα τον Ι Ε' ίδίως

αίώνα. ενεκα της τάσεως :τρος άνάδειξιν τού γενους, συμφί'(>ονται τ<Ί. /Ίιακεκ(>ι

μένα εί.; :tQΟΥενεστέρ()υς ΧQό\'συς μεγάλα βυζα\'τ ι να όν6ματα.

··ο.τι δ{'ναται να καταστήσυ :τιθανην την ά:τόδοσιν τού δεομένοι' :τ(>οσιο:του

της είκόνος είς υίόν τινα τού :\εσ:τότου Δημητρίου Ilαλαιολόγου :τροώρως άπο

θανόντα, είνε τΟ έ:τίγραμμα. δ:τερ θρηνεί τΙ, «:τρσ wva; έκτετμημένον άνΟος και

:τρΙ) καιροί, εκκεκομμένον» ητοι «τον θάλλοντα κλάδον τών Παλαιολ"γων τών

κ(!ατίστων βασιλέων»' ό :τοιητης θρηνεί δια την άωρον τομην τ ο\" θανάτου. δστις

ουδεν π(>οτιμ(i: «ουκ άνθος, ουδε κάλλος, ού βλαστον χλόης, ού πλούιον. οί' δί,να

μιν ουδε την δόξαν,. ΤΟ τέλος δε τού επιγράμματος, νομίζω. δτι εΙνε «εί καί

έλάσσων τις φύγτι, Παλαιολόγων κρατεί> δηλαδη εν Φ δύναται να διαφύγη

ελάσσων τις τον θάνατον. δμως τών Παλαιολόγων κρατεί' τούΤΩ δε είνε σύμ

φωνον και προς το δλον νόημα τού επιγράμματος και επικυροί την γνιομην, δτι

Παλαιολόγος εΙνε ό θανών. Έκ τού δλσυ άρα Ι;τιγράμματος γίνεται φανερον

δτι πρόκειται :τερι άμέσου συγγενούς τού βασιλεύοντος οίκου τ(ίJν Παλαιολόγων'

έ.πειδη δε ουδεις τών τελευταίων Παλαιολόγων παραδίδεται ώς έχων άμεσον

συγγένειαν προς Τ01'ς 'Ασαν πλην το\" Δημητρίου. μαρτυρείται δε Ωτι οίιδεις

τών πέντε άδελφών και υίών τού Μανουηλ εΙχεν άρρενα τέκνα, δεν άπέχομεν

της άληθείας ποιούμενοι την ύπόθεσιν, δτι πρόκειται περι υίού τινος τού Δημη

τρίου, 'Ιωάννου καλουμένου, προώρως άποθανόντος, δστις δεν μνημονεύεται ύπΙ)

τών ίστορικών της εποχης έκείνης.

Άλλα τίς ή σχέσις της είκόνος ταύτης προς την Μονην τού Μ. Σ:τηλαίου,

ένθα ή είκιον διεσώθη;

Είς τούτο νομίζομεν δτι δύναται να βοηθήσ1] ήμας τΟ τέλος της έπιγραφης,

ήτις άναγράφει τΟ όνομα' άνωτέρω συνε.:τληρώσαμεν το χάσμα μετα τΟ επώνυ

μον: ό Άσάνης. δια της λέξεως γόνος τής ύψηλοτάτης και φιλοχρίστου Δεσποίνης

Άύτοκ(!ατορίσσης ... Δια το ελλεί,-τον όνομα της Αύτοκρατορίσσης δύναται ίσως

ή ίστορία της Μονης τού Μ. Σπηλαίου να διαφωτίσ1] ή μας. Ώς γνωστόν, τΙ,

Μ. Σπήλαιον άναγράφεται ήδη εν τ<9 χρυσο60ύλλ<ρ τού 'Ιωάννου Ε. ΠαλαΙU-
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Ή εΙκών τού Παλαιολόγου της MoVΗς τo~ Μ. Σ;τηλαίου 43

λόγου (τφ 1(48) ώς μεγάλη Μονή, εξαρτωμενη εκ τού Πατριαρχείου (άρα Σταυ

ροπήγιον), είς ην οι προκάτοχοι τού 'Ιωάννου είχον ε:τιδείξει εύνοιαν δια της

παροχης κτηματικών δωρεών, ας επικυροί το είρημμένον χρυσόοουλλον, το εκδο

θεν ίσως δια :τολιτικους λόγους (βλ. κατωτ. εν Παραρτ.) τη συστάσει τού :τρώ

του ίσοοίου Δεσ:τότου τού Μυστρα Μανουηλ Κα\'τακουζηνού(1348-1380). Ούδε

μία δε άμφιοολία ύπάρχει δτι καί οι μετα ταύτα αύτοκράτορες καί μάλιστα

" Μανουηλ μετα της συζύγου του Έλένης η Είρήνης, οι γονείς δηλ. τού Δημη

τρίου Παλαιολόγου, ο'ίτινες άπέθανον άμq;ότεροι ώς μοναχοί εν Κων'πόλει, εδώ

ρησαν πλούσια κτήματα είς την Μονην τού Μ. Σπηλαίου, καθως και οι Ι.'ίοί των

ι\εσπόται του Μυστρα (θε6δωρος. θωμας καί Δημήτριος)' δτι ί,περ :τάντας διε

xvίo!] δια την άγάπην της προς Ti]v λΙονην ή σεοασμία Μήτηv τούτου εξάγεται

ίσως έκ τϊις επιγραφης. ά)ς καί κατωτέρω θα είπωμεγ μετα εξ ετη ά:το της εκδό

σεως τοίι χρυσοοούλλου (τφ 1354) 11 λΙονη του 1\1. Σπηλαίου ι;ψίσθη {'πο τού

πατριάvχου ώς διαμονι) δια βίου του VΕλλψ'ος :\Ιητροπολίτου Τ(;}\' {':το το"'ς

.\ατί\'ους κατεχομfνων Πατριο\' τοί, «έξάρχου :τάσης 'Αχαίας" 1 Τ' ά\'ωΤfQω

είνε t;vxouoa άπι\δειξις της μεγάί.ης σημασίας ην είχε το 1\1. >:τ1jί.αιoν ι;:το Ηον

μέσων τοί, ΙΔΌ αυονος %αι τοσ :τλοί'του η τών χτημάτων, ιΊτινα t~%f%τητο, :rαϊ.ί.α

τών ι',:τοίων μέχρι σ1'lμερον 11 Μον11 κατέχει' όλόκληρος :τεVΙΟχ1) καΗ', Τ1)ν :τεδ,,;δα

το;, δ>'ΗΙΟ" Βουρών της Αίγιαλείας ι;νήκει εις αύτΎ]ν. τα Τρου:τ!ά, πλ;IΟο; οε

μι%~)(ί)\' μεταχί(1)" εί; διάqΌ(ια μέση τη; Πελο:τονντΊσου %αι μ<:ίi.ιστιι. {:ν ..\α%(ι)νίζL

(6,ς Τ11ν :\ΙονIΊ\' τϊl; :\IεrαμoΨί (ι)σεως εν Καvδαμύί.n Ο[τi-ί.οl') κατέχει. Οί.δι,ί.ως

(1σα fίνε &:τίΟανον f,ίς εν τα)\, μεΤΟΖίων τούτων τη; .Λα%(ι)\'ι%ης να ετά(~η ό :τοοι;)

υως (i:τοΟα\'(~)\' υί()ς τοί) Λημητρίου Ι Ιαl.αιολΙ>γου. Δεσ:τ6του τη; rΙεi.ο:ιοvνιΊσου.

~II f.t%t~)\1 άνηvηΊθη ύ:τερά\'ω το\' τάφο" του ι\τ() τ (1)\' συγγενών %αι τιον μο\'α

Ζ(ϊ)\" ο'ίτινε; έξ ευγνωμοσύνη; ανέγραψαν %αι το δνομα τη; μάμμης τού CΊ:τoθα

ν,,,'τος Έλένης, ητις εκ της επιγραφ;lς φαίνεται δτι έζη εισέτι.

"Α ν 11 {,π60εσις αυτη καταστfι :τιστευτη πρέπει να δεχΟώμεν δτι ό άποθανων

'Ιωάννης Ilαλαιολ6γος {]Το δεκαετες :τερίπου παιδίον, ό.φ' ο{; γνωρίζομεν τον

γάμον τού Δη μητρίου (1441) και τον θάνατον ""i; γηραιας Αύτοκvατείρας(1460),

γνωρίζομεν δε πvοσέτι δτι ό Δημήτριος άπο του 1448 11 . 49 διέμενεν εν Πελο

ποννήσφ. Το χάσμα της επιγραφης :τρέπει ίσως να συμπληρωOfι δια τού ονό

ματος της Αύτοκvατείρας. Τέλος την άπο της μεγάλης πυρκαϊάς της Μονης τού

1\I. Σπηλαίου κατα τΟ 1640 διάσωση' της είκ6νο; εξηγεί τΟ Κτητορικον της

"νΙονης (Κτητορικ6ν, ε"ο' άνωτ. σελ 1 ϊ): «θαυμαστό", λέγει τΟ Κτητορικόν, και

ι Πρβλ. τά :τερι χρυσο60ίιλλου καί δlαμΟ\'1ϊς τού )[ητρο:τολίτου Πατρών έν ).ΙίΙΙer. 'Ιστορία τής

ΦΡΗ)'κοχρατίας. κατά μετιί.φρ. Σ. Λάμ:τροι'. τόμο λ'. σελ. ·104.
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44 Γ. Α. ~τηoίoυ

σπως έκ τής προειρημένης τού Μοναστηρίου παμφάγου πυρκαιας ά6λα6ης

ή εικων διεσώθη' διότι τότε μόνην έκ τού θείου Ναού την άποστολικην είκόνα

διέσωσαν οί Πατέρες. ως ητε παράδοσις καΙ τα ύπομνήματα δηλούσι. ΚαΙ ίσως

αύτη τής βασιλίδος ή είκονογραφία το πρώτον άνέκειτο εν τινι τών εςω τού

Σπηλαίου παρεκκλησίων, κάκεί διασωθείσα μετεκομίσθη ύστερον είς τον Ναον

άνακαινισθέντα>' πρέπει μόνον να προστεθϋ. δτι το εςω τού Σπηλαίου παρεκκλή

σιον τού Προσκ\lνηταρίου πρέπει να νοηθΌ ως Ναος μετοχίου τού Μ. Σπη

λαίου, όστις ήδύνατο καΙ μακραν τού Μ. Σπηλαίου να κείται, σπο\l πιθανιίJτατα

καΙ έτάφη δ εικονιζόμενος 'Ιωάννης Παλαιολόγος.

ΓΕΩΡΓιΟΣ Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
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ΜΙΝΩΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΕΝ ΚΡΗΤΗι,

Α rJI'OTOMI:-<OIKOI Ι'ΑΦΟΙ ΠΑΙ'Α ΤιΊ ΧΟΡΙΟΝ roΥΡΝΕΣ.

εΙς τλ :τρωτον τε,ιχος του ε.τους 1~!15 ,ο" 'ΛρχαtOλ"γικο,ί Δελτίου έδη

μ""ιε""αμεν, έν ιιτεν!1 ""ντομίQ. :τ{lωτοιιινωι.κους 'άφους, ους εϋ{lομεν :ταρα

τό χωιιί"ν Γουρνες ,"', δι',ο φωτογραφίας αγγείων ευρεΙΙ"ντων ε,·τΩς των τάφων

καΙ εΙς :τα('ακείμενο,' λάκκον :τρο<>φΩρ<,l,ν,

Πλατυτέραν :τραγματείω' "E(l' ,ίί,ν κ,ε(""μ,;των άνέβαλον δια ,ο "~..όμενoν
έτος. έλ:τiζων /ιη πε(!αιτέρω f\,ευναι θα [φειιον εις φως καΙ άλλους όμοιους

,άφου.;. Άτυχως :τσΗαί δοκιμ<ι' εΙς !Ους :τέ(ιις α'(ιισυς κα' λόφους. ούδένα

Δλλον ,άφον :τιιωι<ψινωικον <ι:τεκάλυψαν. Διό κρίνω dναγκα,ον να προσθέσω

έν,αυθο "υl...-..λη(llJψαιικην :τεριγραφην των σπουδαιστε(!ων εύ(lημάτων ο'.ίηνα

καταν<>ούντα, "αφέιιτει-ον διά τής :τρ,)(,Uήκης :τινάκων. γραφέντων υπΩ Gi11i"l,o"

πατρός κιι, υιού. καί Ι><ανων φ'JJιnγι-αφικων ιi:τεικασμά'ων.

Έ:τειδη :τ"λλα άγγεια ε11ρΕIΙηοαν ιιμ<>ιάζον,α ακριδως :τρος άλληλα έκρί

ναμεν "E(llt,ov να δημΙΙΙΙΙf\ί"Uψεν <'\λα. :τεριοι,ισθέντες μόνον εί.; την δημοιιίευ

σιν y,uv ":τ""δαι<ηέρων έ~ {κά",<>υ ",:τι",'.

1. ΟΙν<>χ<>ίll"η (εΙ". 1) έχου"α ειφ\ι "χειικως ραμφό"χημον "τόμιον, χαμη

λόν λαιμόν. "αί λα6ην 'οξοειδη κυλl\'δρική,·. Ό :τηλός έξ o-i, έ:τλάσθη τΙ> άγγεΌον

εΙναι Ι;JΧl',ί!;αν()Qς, λε:ττός, κεκαΩαρμένος. -Ιχνη τρoχoiί δ"ν ψαίν<w,αι. ,ουναντ'ον

εις yi,v λαιμι',ν διακι-ίνι)\·ται "αφως '" ίχνη το;, :τλα,έως οργάν",' δι' ο{, έ!;ω

μ.αλίllΟη η επιηάνεια. ':\λλό καΙ ';:τί τής κοιλίας φαίν<>nω δμοια ιιημεια όλι

γ,;"ε(!<>ν όμως καταφανή_ ΙΙιιιν ':>:τ,ηθίι ,ο ι:ί,'!Υείον με". την ιi.-"Oξή('ανllιν :τ('ος

τίΌν ηλισν έ"τιλ6,;,ΙΙη ελα(fρ".<ιn, η μάλλον έλειάνθη 1'1«:' 'ριδής, ΑΙ δια μέλανος

χρωματος Ίι"'Ι'μαι έγι"iφησαν {:τι .ου φυσικ",,' "'lQQ;' :τηλο;:;. Ι':ίιρfθη εν,ος

το;, ιε(JO" λάκκο",

'Ομοια κ((τά τΟ ιιχημα αγγεία ε"l'έΟηιιαν :τολλι'ι εις ;τρωτoμινωiκό σ,ρώ

μα.α fv Κρήτη. '"εν μάλωτα τοιο;"ο (άριΟ Κρητικού Μουιιείου 4163). εUρεθ".ν

ει.:; Κουμάσα _ντος ,άφου :τρωτομινωικο;, έχει όμοίαν διακόσμηιιιν. Έ:τίσης

δμοι""ί,ιιν δι<ι"όlll,η",,' εχει "ι""χοf,,κη. ύ;ι' άQιΩ, Μου"είου 7104. εύρεΩεί"α

#:ν Τυλίll<:9 είς :τ('ωιομινωικι'ι _:τίσης "τρώμωα.
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"Εχουσι δι αμφότερα 1ό τε έ:χ τω.ίσου ,.0, 10 Ι.,. Γ.,υονών ,Ον ου,,,ν

πηλόν, εlναι χειροποίη1α χα; φαίνον1α. χα' εις τα δύ" ,α ίχνη ,,,υ nλατf.ως ~"λί

νο... έργαλείου, δι 0(, έ~ωμαλίσOησαν.

2. 'Ωοειδ4 μιχρόν ιίγγείον Ιξ ομοίου ;τηλο'-' "'\"'~ ΙΗ "ι",ηγο,Ίμενον. Άμε

λώ~ :τε:τλασμένον ανευ 1ροχού. Φοίνονται Ι:ΤΙ ι;ις L-τι't ιινείας 1" ιχνη σ:τ"Οοειδους

ξυλαρίου, δι' 0(, :τροσΕ.:τάθησεν ό τεχνίτη; να Ι;ομαλύνη ,ιιν Ι:ιιφάl'ειαν, οε"

χα1α/ρΟωσεν Όμως τουτο, η ατε!.,";' ':\ψ,ίι ο'ξηι,,,νΟη '" ';γγ"ίον έ1ρί6η :τι,,·ς

., ,
"

λείανσιν. "Εχει tώνην π1.ατεί'Η' :τερι τον λαιμον δια μέλονος ΧO';,I,α10~ "Οι /ίJJ..ην

περ; 111ν βάσ,ν. 'Εχα1έρω(lη' τοίι ,,,η'Ο,, κοι το:τε,,'"'' λαιμ"" '.χ')'''ο\·ια, δ,,,.

α..τοφύσεις διά1ρη10Ι έκ 1ώ\· άνω 'Itoi,; τα "oilu,. :τι",ς άν,ίι"ησιν. Ε'ψΙ:Οη εΙς

10ν λάχχον. ·ΟμΟιΟν ;τεοί:το" άγγεΤ"ν εύρΙ:Οη εΙς :ΤΟΙΟ110μιν",ίχ"ν Ο")."ν n<1t\f,

10 χωρίον Σί6α ο" μακρά\' 1;1; "'O",,01, (ο1ι"ο. l\Iουσεί,,,, (ΟΊε.:\).

3, Μ lXQ« οίνοχ" ίσχη ά:τ ιύσχη μo~ '.Χ 10'-' 0'''''1' ;τη1.01' κω χ"Ο' "ι",ων 1Ρ';

:τΟν χα,εοχε ...α<1μένη. Ί Ι λnϋIl αυτης είναι !'"ί.)."" 'f;oμ" δ"ίτι"I'Ο,· ί,ι"ζο"ιίως.
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"
Ό λαιμό,> δ,α"ι,ίνΕ1α, "Ι'> κοιλία; δια ~αθείας έπι ιού μαλακού Ι" :τηλοϋ

κεχαι,αγμΙνης Ύραιψης. '"'''ιν ''''''ην οε Ιχαρ<.ίχθησαν "ρος κόσμον και άλλα,

χιασται γρι.,!,!,"ί. Ε"ι>έΟη ει; ,Ον '''φα,' Λ "Oμoιαt οίνσχοϊοκαι ύ:τάρχουοιν

ιί; τ,) "ΨΙ'''''''' ;\1"...""1,,,- και ,ί.λλαι ιΙσ"αρες (άριΟ. Μουσείου 3498_3'::'01)

r"QEIlEW'" εί~ χ"μω:ζι ~'Iιεί"ς. ''',ι άλi.η είο\!εΟείσα εΙς Θέσιν Πάιημα :ταρι,

τι, Ilαλαί""σ,v,)\· (ύι"ΙΙ. 7U(2) και ί~_ιη ευι>ειΙείσ" εις ,ούς ,άq:nuς Σφουγγαρά

"'α ...... 11. Ι·ι" ..... ,·",.
-•. :\Ι"<ι,;,,, ri ....;,i."',· γ,'ν,ω,I.; ΙΙ:,·αΟημ«ι,,,,',.. ""ρεοε.. .;ν,ο<; 10υ τάφου Δ.

'ι> .τηλ':'; "ι>l>Ου";, 'Αν ,-ίχ" "!.ι,ί'ψα 'Ι ,:ιi.,>ιφη,. ""εlρίtiη. Δεν εΙχεν αΙΙΖ,,,ώς ""φα

λ'ιν. «νι. "i- χε.ι",,,. ε'χε μο'",,,,- δ.ίο ά''''φύσεις. Είς την ';.. ....:ι.αιολογικην 'Ε'fημε

ιοίδα 1~'1:! ιιελ. :!:!~ι .Ικ. :17 έχω 1'Ι'lιωσιεύσιι κωδ""σειδη εΙδώλια. UT,va βε6αίω.;

εΙ"αι ιιχε1ικα :<1.'0'; r" :<ροκεί!,εν",'· 1'Iιόrι καΙ f.κείνα :ιαριστ(,νουσι 10 κατώlΕρον

ηlΗο1" Ί"ν",κεί"" μοι,φ;ι .. κα, δύ" ύ.:<οφύσεις αηl χε.ρών.

", 'Ω"ειδες άγγείον χει(>οποίηιον. 'Ολίγον ύψηλ"τερο" lου μέσου rij; κοι

λίας Ιχε. ιiντΙ λαοών δύιJ α:<οφ""ει; αδ,ατρήτου;, Ό πτ;λο; περιίχει :<ολλήν

αμμ"ν 4:τιωάτην. Ή έπιφάνεω πο;.υ lεtρψμένη' διό έφθάρη ή άλιJιφή η ο.οσ

δl]:<"τε τυχΙ,ν u:rdpxιov χρωματισμό... - Εύρέυη εΙ; ιόν λάκον.

6, Χε.ρο:rοί'ιτο,; οίνοχσϊσκη t,. πηλoiί όμοΙου .'!ρό.; 10ν τών IIΡOηγO\tμένων

αγγείων. 'Ο tloaxU.. λαιμδι; και το ραμφόσχημον στόμιον εύρύτατα, Το. τοιχώ

ματα πολΙ. παχέα' ;1 τοl;οειδή .. λαδή {,ψoiίται πολυ προς το. ανω. το ανω i'ίμισυ

τού άγγείου ώς "αl 'Ι λαδή καλύπτετα' δι' έρυθρoiί χρώματος. δι' ο\, έδάφη

Εν μέ')ει και ή EoWtEQlXTι τoiί στομίου επιφάνεια. Toιαiίται oΙνoχo~σκαι εύρέ_

θησαν πολλαί ει.. τε το\ι.; τάφου.; "αί τόν λάκκον. μολονότι εις τΟ KΡ,lτ~oν

Μουσείι>ν δ~.ν ;,ιιαρχουσιν <'ίλλαι δμΟΙα! εχουσαι τόσον μεγάλην rήν λαδήν.

7. Κ"αθος εύρεθΕΙ; εΙς ,ον τάφον Γ. εlναι βε6αμμEνo~ εσωθεν καΙ lξωθεν

δια μ1λανος χρώματ"ς. Τ,,> σχημα φαίνεται πολυ άνε:rτυγμέvον έν :<αρα60λΌ προς

το. ,'ιδη περιγραφέντα αγγεία. ΕΙναι δε καΙ δια τροχού πε."lοιημένον. Ούχ ηΗον

εΙνα, βέβαιον ότ,- τΟ σ1.-ϊιμα τoiίτo ιιαρουσ'άζεται :rρω"(μώτατα έν Κρήιυ. Όμοιου

<:1χήμα,ο.; "ύαθο' ε\ιρέθησαν και τέσσαρες άλλοι εις τους ,άφους και τον λάκκον.

Πάντες εΙσΙ βεϋαμμέν"ι δ,' έρυθρού χρώματος, καΙ τροχήλατο,- Όμοιου σχήμα

10ς κίίαθοι u:rdOXOUOt>' Ρ.ις το Μουσείον 'Ηρακλείου πλην αλλwν καΙ οΙ i!;ης,

.:ύρεθένιε.; εις [(i",ou.; πρωτομ.νw~ούς. Άριθ. 37R6 εις ,αφον "Λγ. ΦWllας :ιαρό.

τήν "1rQ'IJIETρav Ιίδ.· Gn"n,;a σελ.!)ι:; PiR..1~Ι). ΆριΟ. !)6!)9 εις :<ρωτομινωικον

lάψη' Ι]λ,η(ί"",,' ι'υιlI.I;7,,2 ri.; .~t""roμι\"ωίκήν θtll,ον Σί6α.; παρό tήν Φαι

<:1,(,ν <iδημ"σίr"τοι,

11, ΟΙνοχ"ϊιιχη έχουιια τι,εlς λαo,iς, χειρ":ι,,ίητος. έξ ομοΙου προ,. rήν "ρΟ'l

γο"μΙνην .~ηλoυ. ~εΙ;αμμIνη έξω!!εν. :ιλήν ,,,ύ λαιμοίί. διό μέλανος χρώμα,,,ς,
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Ίω. Χατζηδuχι

έφ' ου έγράφησαν ζεύγη λοξών έκ τών άνω ;τρός τα κάτω γραμμών. 'Ομοίου σχή

ματος οίνοχόη, άλλα ;τολ'υ μεγαλυτέρα εύρέθη εΙς τον τάφον Α. "Εχει τ/ν αύτην

βαφήν, άλλα χωρις τα λευκα γραμμικα κοσμήματα. 'Ομοίου σχήματος οΙνοχόαι

;τολύχρωμοι και τραχωματικαl (iι la barbotine) ευρέθησαν εΙς τον θολωτον τάφον

της Άγ. Τριάδος ;τολλαί. Έ;τίσης εΙς τους τάφους Κουμάσας.

9. ΟΙνοχοtσκη τροχήλατος, ά;τιόσχημος έχουσα τρίλωgον το στόμιον. 'Η έξω

τεοικη έ;τιφάνεια ;τολ'υ έφθαρμένη' διι) δεν δι'νιίμεθα να εί:τωμεν άν εl;ι:εν άλοι

φην η βαφήν. 'Ο ;τηλος έρυθοός, :τεριέ;ι:ων άμμον λε:ττήν. Εύοέθη εΙς τι,,' λάκκον.

10. ()Ινοχοtσκη χειρο;τοίητος. έ;ι:ει το σΤΙJμιον ραμφΙ)(1;ι:ημον καί την λαβην

τοξοειδη, την κοιλίαν κωνικού σ;ι:ήματος. Ή έξωτεοικη έ;τι<rάνεια σώζει τά ίχνη

τού ;τλατέως έργαλείου δι' ου έξωμαλίσθη. Έ:τι του ξανθού :τηλού άμέ(1ως έγρά

φησαν δια καστανου χοώματος, δύο ;τλατείς δακτύλιοι ;τερι τον λαιμόν, τρίως

περι την βάσιν της λαβη;, εν χ εΙς την κοιλίαν καΙ τέλος ταινίδιον ύ:το το ράμ

φος καΙ :τερl το στόμιον. Εύρέθη εΙς τον ai,ro" λάκκον.

11. Δύο άγγεία συμφυη ;τρός άλληλα ,δια βοα;ι:έως κυλινδρικοί' σωληνος,

ου τα άκρα άνοίγουσιν εΙς το μέσον :τερί;του της κοιλίας έκατέρου άγγείο\!,

και δια κοινης τοξοειδούς λαβης (εΙκ. 2). 'Ο :τηλος εlναι έρυθρω:τι'ς άκιχθαρτος

;τεοιέ;ι:ων άμμον Ικανώς ;ι:ονδρην και λιΟάοια' διο το άγγείον γίνεται ;τολ!' βαρυ

σ;ι:ετικώς. Τι) άριστερον άγγείον εlναι σΖεδι')\, σ<rαιρικι')ν και κλειστον :ταν τα-
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χ6Οεν, συγκοινωνούν f"'Vov προς το παρακείμενον δια τού κυλ,νδ,ηκο;) σωλή_

νης. Το ",ρος δεξιαν εχει σχϊιμα συνήΟους ",(,όχου με τρίλω60ν στόμιον. 'E:ti
το;) ερυΟρού ;ιηλο;) φέρονται Χ"Οέτως έκ τ(υν άνω "'ρo~ τα κάτω γεγραμμέ

νι" δια λευΧΟ" τι>ι;τλαί Ύι>αfψαΙ tξίτηλοι ν;)ν κατα το πλείστον. ΕυρέΟη έντος

του τάφου Α,

'Οl,ηια ItEQi:tou ιΙγγε'iα εύρέΟησαν εν (άριΟ. Κρητ. Μουσείου 434) εις Κνω

σον είς στι>';ιματα μεσ(>μινωϊκα α', f,λλf' είς τάφον (E,'ans, Th~ To,"b of dοub]ι.

"χι. σελ. 1;1;1. Είχ. 14(i), δύο είς Κουμάσα είς τάφους πρωτομινωικούς, άριΟ. 4174

και 414;., εν είς ]Ιαλαίκασψον άριΟ. 471 7 είς στρώfιατα fιεσομινωϊκά χαι τέλος

<l'ia είς Ι·ουι>ν,,' ,α δύο είς την πόλιν ιIριO.IΙS43-11144 είς στρώματα ύστερο

μινωϊκα α" το δε tl'itOV είς τάφον ύστερομινωίκον Ύ' άριΟ. 3665 (Gournia
οελ.44. Ι Ιίν. ΙΧ Νο \) και σελ. 60 Ι Ην, Ι), Όποίος ;ιτο ι, πρακτικος σκοπΙ,.. των

τοιοτ'ιτων διπλών άγγείων δεν δυνάμεθα να ειπωμεν. Ώς ;τιΟανην μόνον προ

(;,.λλΟf,εν "ιν ίιπόΟεοιν "ΤΙ, IlCIIjoIfIeuov ίνα διατηρώσι θερμον ϋδωρ ή IafIan.
κήν "να πτιοανην 'ι άλλο οιονδήποτε ποτόν. Άν το άγγεΙον Ικρατείτο οίίτως

όΊστε τυ fIEV κλειστον σφαιρ,κον αγγείον να ε!ναι προς τα κάτω, ή δε πρόχους

πι"'ς τα άνω, εΙνε προφανες "ΤΙ το έντος τού κλειστού άγγείου υγρόν μόνον δια

στενής υπής χαι οόχΙ άπ' εύΟείας συγκοινωνούν προς τυν αέρα οα διετήρει την

αύτί)ν HeQfιoxQaoiav !ΠΙ fIUKQ6tEQov χρόνον. Ή σμικρότης τινών Ιχ τών αγγείων

ωύτυ,ν ουδεν σημαίνει' διότι ευρέθησαν ταύτα έντUς τάφων, έν ο[ς συνεΟά:ττοντσ

';''0 χτερίσματα αγγεία μικρότατα, ομοιώματα μάλλον τών πραγματιχων. Βέ6αιον

'ιμως εΙναι <3τ" τοιαυτα dyyeia διετηρήΟηοανέν χρήοει έπι αίώνας, άφού, ώς είπο

f,ty, κατεσκευάζοντο τοιαύτα καΟ' <3λας τας :Μινωίκας περιόδ<>υς απο της πρώτης

μ>'χρι τιις τελευταίας 11 έσχάτης Μυκηνα·ίκης. ΕύρέΟη έντδς τον τάφου Α.

ι:! Ilίν.3. ΆfιφΟι>ίσκος έχων δίλω60ν ti) στόμιον βε6αμμένος δι' έρυ

!)ι",ν χΙο<'ψατης, ί>περ :τσύ ι,εν φαίνεται έρυΟρόν, :τον δε σκοτειν6τει>ον Ινεκα

της άνωμαλ01l ύπτ')"εως. Ti, χρώμα έ:ιιτεΟέν δια χι,ωστηl'0;, ου φαίνο"'αι τα

ιχνη, "φϊικεν άκαλύ:ιτους τας λαβας; και τον λαψ6ν. Έπι του ξρυθρο;) χρώματος

~γl'άψησαν Ι'>,α λεuκοi, τι>ιπλαί λ,,;αί γ\lf'!'μαί ~κ των α,'ω :ιρο<;; τα κάτω' δ :τηλδς

ι:lναι ;avOO., <>1<>'0 ,) το;.ν πλείοτων ;τρο:tεl'ιγραφiντων αγγείων, είναι δε καΟα

ι>"ς και λε:tτi,ς lιη πεΡΙFχων αμμον. Τυ αγγείον ψ..ίνεται είς έμ~ χείρΟ:tοίητον.

μολΟ\'όιι περι τ,',ν ί.αιμi,ν φαίνονται γραμμαί τινες. ώς α;το περιστροφικής κινή_

σεως, αλλ' ούχι :ιαριίλληl.οι. τυ αγγείον ευρέΟη εΙς τον τάφον Β. ΤΟ αύτο αγγείον

έχω δ'ιμ<>σιε,;ση κω "έl'υσιν εΙς τΟ Άι>χ. Δελτίον έν ψωτογραφί",.

13. ΟΙ"<>χοί"κη (ΙΙίν, 3) έλλ,;της τΟν λαψόν. τυ στόμιον καΙ την ί.αδήν,

ι;"\",, συνε.:ιληι,,;,σ"μεν χωα μίμησιν άλλων όfιοιοσχήfιων, iliv ύπαρχουο\ πολί,αΙ

εις τυ KQtI"xi,y "'Ιουσείον. ΤΟ αγγείον εΙναι χειρο:ι"ίητον έκ :ιηλού ώχροξανΟου

A"XA'''.,,,rιh,,.'· Δ~.'1Ίω' ,9Ι8 ,
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Ίω. Χα.τζηδιί.χι

περιέχοντος καΙ λεπτ/ν άμμον. Άφού έπλάσθη το άγγείον έξωμαλίσθη δια πλα

τέως ξυλίνου έργαλείου, ου φαίνονται τα ίχνη έκεί δπου εχει άποτρι6Ό το χρώμα.

είτα έλειάνθη δια τρι6ης καΙ τέλος έχρωματίσθη κατα ζώνας έναλλαξ δια μέλανος

καΙ έρυθρού χρώματος, δπως διακρίνεται άρκετα σαφώς είς τον πίνακα '. ΤΟ έρυ

θρον είναι θαμ6όν, το μέλαν είναι στι)_-ινότατον, λάμπον ώς καλώς έστιλ6ωμένιιν

μέταλλον. 'Η κατωτέρα μαύρη ζώνη καλύπτει καΙ τον πυθμένα εξ όλοκλήρου.

Καί τέλος έγράφησαν άρχίζοντα έκ τών άνω τα έξης κοσμήματα. 'Επί της άνω

τάτης σωζομένης έρυθράς ζώνης περί τον λαιμον δια λευκού χρώματος δύο τρί

γωνα ένούμενα διά τινος τών κορυφών αύτών χ. Το κόσμημα τούτο άπαντq.

συχνα είς πρωτομινω'ίκα καί μεσομινωίκα άγγεία καί ίνα είπωμεν ώρισμένον

παράδειγμα άναφέρομεν είς την ύπ' άριθ. 5556 Κρητ. l\Ioua. φιάλην έκ l\Ιόχλου

φέρουσαν ποί.λα τοιαύτα διπί.ά τρίγωνα (Exploratlon ίη λ!ΟClι1οs bx R Seagers

σεί•. 36 είκ. Β). 'Επί της έπομένης ζώνης :τερι τον λαιμον έγρ(ίφησαν σιγμοειδείς

σπείραι έ,·αλί.αξ δια λευκού '] δι' έρυθρού χρώματος. Όμοιαι σπείραι είσί κεχα

ριιγμέ"αt περΙ το χείλος τραπέζης σπονδών (άριθ. Κρητ. Μουσείου 1621) εύρε

θείσης είς το πρώτο,' άνάκτορον Φαιστού (1\lοη. Αηι χιν πίν. Χ). είτα ερχεται

. λευκη γραμμη χωρίζουσα άπ' άλλήλων την μέλαιναν τα.ύτην ζώνην της ύποκει

μένη ς ε!!υυράς, Fq;' ής ούδεν έγράφη κι\σμη μα. ΚατόΠl\' ερχεται ή περί τους

ώμους πλατυτέρα πασών μέλαινα ζώνη, έφ' ιiς έγράφησαν έναλλαξ πάλιν διά

λευκο;, η έρυθρού κλαδία. 'Ι άκρέμονες δένδρων '] θάμνων. 'Υπο την ζώνη ν

ται'την ερχεται πάί.ιν λευκη γραμμη καί τέλος προς τα κάτω μέχρι και τού πυθ

μένος έναί.ί.άσσονται αί δι' έρυθρού '] μέλανος ζώναι.

Το (lξιοσημείωτον τούτο μικρον άγγείον εχει 1\υστυχώς πάθη πολυ έκ τι;"·

και!!ικ(;'" έπιδ!!άσεων. ούχ ι'ιττον ή διακόσμησις α;,το,' σ(οζεται ίκανώς ίνα μαρτυ

ρήση πόσον ίιτο ,ί,·επτυγμ.,νη είς τους άρχαιοτάτους τούτους χρόνους ή άγάπη

πρι)ς τc.( ποικίί.α χρώματιι και τον άρμονικον τούτων συνδυασμόν. και τέλος μαρ

τυvεί είς ο·ίΟ\· είχε q:.θάση άκμην ή βιομηχανικη κατασκευη τών χρωμάτων' μάλι

στα 1110 το;, ί.αμπρού μέλανος. Άλλα καί έξ άλλης άπόψεως νομίζομεν άξιον μελέ

της τι) c'ιγγείoν τούτο.

τας πε!!ι το" λαιμον σιγμοειδείς σπείρας νομίζομεν ούχι άπλα τυχαία κοσμή·

ματα. ι.ίί.λα σηιυολικας παραστάσεις.

την γν(ίψην ταύτην έπιρρωνύει το γεγονος δτι ά..-ιαράλλακτοι σπείραι περι

θέουσι το χείλος της μνημονευθείσης ίεράς τραπέζης τού Κρητικού Μουσείου εν

συνδυασμφ μετα μικρών βοών. Π ιστεύομεν δε δτι αί σπείραι αύται ποριστάνουσι

σκορπίους. την δε πλήρη άπόδειξιν τούτου έi_τίζoμεν να φέρω μεν έν ίδίq. περί το"

ι (Σημ. έκδ). Ό Συγγρα.φεύ; εΙχε\' ύ:ι' όψει δτι θά συ,'ωιJεuετο ή δημοσίευσίς του \ιπό χ",ωματισΤύΙ',

;τίνακος. Τοί)το δμ(η; κατέστησαν άδuνατοv αΙ περιστάσεις.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:28 EEST - 52.53.217.230



..
άν1!><ειμένο" τού.ον πραγματεΙ", ημών. Πριν η χοτολί:ιωμεν τΟ μικρόν ΙOU10

κειμ{ιλιον θέλομεν να έςαρωμεν •.ην παρατηρο"μένην μεγάλην άντίθεσιν μεταξυ

το;:; :ιρωιογ,;νο\ι τη.; άηΕιο:ιλ<1σι'κής κα, .ης τελειότηl0; Τ'1<; άγγεΙΟΥραφία.;.

'() άΥγειο:τλάστης αγνοεί άκόμη ή δεν θέλει να Οξροοέ;τι ;τολ" εις την έl<λΟΥην

χω .,,,, χαΟαρισι,υν του ;τηλου του, μη γνωρίζων, ή δυσκολευόμενο<;νά μnαχει

ιοιοΟίι τ(,.. τροχό", Οξ('''τιμά νά :ιλάοιι τΟ αγγείον διά των χειρών ΤΟ'-', έν Φ δ

αγγειογράφ"ς γνωι,ίζε, ;Ίδη τρία χρώματα. γνωΙ'ί!;ει τΟ λ<ιμ:ιρόν μέΜ-.ν l.Ι'α/μα,

δ;τει' μο;, φαίνεται στι, δεν ύΟΤΕ(.'εί ούδε ιών καlα την 1<λαο,κήν έ:ιοχην μελανών

αγγείων, γ\'ωιοί1;ει τΙΙν συνδuαΟf.Ον ιών χρωμάτων, χα. τέλ" .. δι' άσφαλοϋς χειρός

γράφει τα κoσμlιιιιnα. Ευρέθη έντος τού Ιεροϋ λάκκου. Ό :ινΟμην φαίνεται lξω

iιεν τετιoιμl,έν,,~, σημείον ότι, τΟ άγγείον έχρησιμΟΠΟΙ110η έπ. μακι,ον χρόνον πρΙν

ίl άφιερωΟη, Όιιοίου σχl)ματ"~, ισoμεγέOει~ άλ/α χονδροειδεί; άl.ρωμάιισται

οΙν<1χοtσκαι ευρ~Oησαν πολλαι εiς τον αυτον λάκκον,

Ι4, Ι Τοτ,ιιοι"ν ([Ην. ~) Κωνικ"ν έχον βάσιν δισκοειδί). Ό πηλO~ ώχρό.;.

λεπτός, έπιμ~λ,;,ς κεκαΟαιψένος, τα t<ιιχώματα λεπτότατα. ·1-1 γάστρα τού άγγείσυ

δεν έ;ι.. ι άκ:!ι6,ί,ς στρογγύλον σχημα, άλλά φαίνεται ο[ονεl πιεσΟείοα έκ των

"λαγίων ι",λακού .:ίντος FII του πηλο".

~αφίΊ σημεία τι>οχου δεν φαίν"νται, διακρίνονται όμως εί<; την βαοιν χυl<λ.

και χαι οχεδί,ν Jtαράλληλ.,ι γQfιμμαι μαρτυι,ουσαι δτι, έγένετο χρησις "'Ρριστρο_

ψιl<ης κινl)σ ..ως, αν μη τελείου τροχο;-'. το dyyeiov Ι6άφη καΟ' όλην αύτου την

έπιφάνειαν έσω καί έt,ω, πλΙ)ν της βάσεως, δια μίλανο.; χρώματο<;, L"1l τούτου

έΥιοάφηοαν ζίί,ναι δια λενκου διπλαί ι<αι διό χρυσοειδους άπλαί πλατύτεραι, ύπο

δε τ" χείλος Υύιοω γραμιιαι )1-,') διι' λευκού και ίσάι"Ομο. δια χρνσοειδ<1\ις έλα

'ι'ρίί,ς λ"ξαΙ "Κ τίi,ν ι'ίνω πΡ'''ς τα κάτω, ΕύρέΟη έντος του τάφου Δ. Ο[ χ.χ. Evans

κιιι MflCk<:l1;<iC Ο" κατ~τασσoν τ" άγγείον ωυτο διό το Ο"ι:ηl.α, το χρνσοειδές

χιοίί'Ι'ο, και τα γιοοι,!,οειδίΊ αύτου κοομ,ιιιατα εΙ.; την μεσομινωίκην α' περίοδον.

J". lΤOtl)t'''''' (1Iί,·. 3) όιιοίου τ«> προηγουμένω Οl.llματος περ, τη; χατα

σκευ,ι,; και ",,',του δια τ('οχου Ισ~.ύoυσιν όοα εt.πoμεν διιΊ τΟ προηγούμενον.

Είς τ;ιν βάοιν το" ύγγείου παι,ατηι",υνται γραμιιαί άl,φί60λοι, τουναντίον εΙς

τά<; "αΙ'Ειάς, "ΜΙ. δι' Ισ~.υρoΙ; φακου δ'Εl<ρίναμε\' ίχνος ΤΡ<1χου, το άγγείον

Ηίάφη έξωτευιl<';''; κατα ζ";)\'ας δια μαύρου χρώματος, έσωτερικώ; δε μόνον ίιψηλά

περl τ" χείλος, '1,;,,1 του μαύρου χρώματο<; <γράφησαν λεπταί ζώναι δια λενl<οίί

έξίΤ,!λο, "'J\'. Στηt,ίζε.ται δΙ: ή εΙκασία μου περl τ')ς υ;τάρξεως τούτων εΙς την

παρατllρησιν, ,'ιν και έπl άλλων άγγείων πολλοι έ6εσ(ιί{"οαν δτι, όοάκις L'II μέλα

νος χρ,~I,ατoς υ:τάι,χ"υοι λευκα 1<<101'''lματα ιιε.τα την ά,τό:tτωσιν του άοταΟονς

λευκου lt>"JItαt<>o; ιι>,νει τί, υποκείμε"ον μέλαν ζωηt>ότε(>ον ίΊ εΙ; τα μέρη €νOα

~μεινε l<1ντο άκάλ,,:ιτον, Τ" "'ΟΤllρων τοντο ~φερεν ακόμη "Qoo; κόσμον δύο
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Ί(ι). Χατζηδάχι

ΤIjUΖωματlκΙΙ; ~ωνας. Εύρέθη έντο; τοίι λάκκου, και άλλο όμοιον μέλαν, άνευ

q ανερα; "ί'ν γρα:ττης δια%οσμήσεως %αι αλλο είς τον τάφον Β μέλαν Ι7τίσης

έΖΟ" μία" Τt,)<LΊ-ωματικi1ν ζώνην ύ:το το χείλος.

ι'; ΚίJαθο; (ΓΙίν. 3) %υλινδρι%ός.έλαφρώς :τλαΤ\1ν';μενος :τρ('ς τα ,ίνω' λαβη

:τί.ατεία τοξοειδής. Πηλος (οχρό;, %ε%αθαρμένος. Δεν φαίνονται ϊχνη τροχού. "Όλη

ή έ:τι<rάνεια το-ϊ, άγγείου. πλην μέρους της λαβη;. έβάφη έσωθεν %αι έξωθεν δια

μέί.ανο; χρώματος. 'Επι τούτου έγράφη περι το χείλος ζώνη δια λευ%ού. Έ:τι τού

βεβαμμένου μέρου; της λαβη; έγράφησαν δια λευ%ο-ϊ> ταινίδια παράλληλα %αι έπι

της κοιλίας λοξ(1 ταινίδια μεταξυ διπλών γραμμών. Εύρέθη είς τον τάφον Β.

'Όμοια εί'ρέΟη<1αν %αι είς τον ί.άκ%ον και είς τους τάφους. άλλ' εί; τεμάχια.

1 ί. Ποτ'iριον (Πίν. 3) μικρότατον όμοίου σχήματος προς τους άριθ. 14

%αι \ i). Ό :τηλος καθαρός. ώχρό;. Χειροποίητον έχον τα τοιχώματα δυσανα

λόγω; :ταχέα. Έ:τι τού φυσι%οϊ:> :τηλού άμέσως έγράφησαν δι' έρυθρο-ϊ' άνοι

ΚΤΩί· τρεί; ζ<.inιαι είς το άνώτερον μέρος τού κάλυκος, και έ:τι το\Ίτων στιγμαι

όιά λευκοί'. α~ίτινε; δμως μόνον είς την άνωτάτην διακρίνονται σαq:έστερ()'\'.

Π ερι δε την βάσιν έγράιrη αυ.η ζώνη. (ίφ' '1ς έκφύονται λοξαι γ(1αμμαι στρο

r,Ii.ofIbfi;. Εί'ρέΟη εί; τον τάφον Β.

\ >i. Οί.\'()χοί·<1%η (Π ίν. 3) έχουσα τΙ, στόμιον Ραμφόσχημ(Jν. Πηλο; ό αύτος

(;φ.>,;;. καθαρό;. ΤΙ, άγγείον είνε χειρο:τοίητον. Έβάφη δλον έξωθεν :τλην της

i.al'ii; και τοίl λαιμού δια μέλαν()ς χρώματος. Έ:τι τούτου δε είς την %οιλίαν

εμ:ΤΡΟ<1Οε.ν rγράφη<1αν διπλαί τοξοειδείς γραμμαι δια λευκού και μεταξl> τούτων

ταινία δια Χ(Jι'<10ειδoί';. ~ύρέθη είς τον λά%%ον.

1 Η. 'Αμφορί<1Κ(); (Πίν. 3) εχων το στόμιον δίλοβον. Πηλος δμoιuς τοίς

:ΤΡ()}lγουμf"οις. Π fl...ll τον λαιμον φαίνονται :ταράλληλοί τι"ες γραμμαι κυκλοτε

('εί; α'ίτι\'ε; δυνατον να άπατήσωσι τινα να νομίση δτι έγένετο χρησις τροχού'

τnίl,,(!.\'τίο\' ()μω; :τερι τη" κοιλίαν φαίνονται γραμμαι λοξαΙ καΙ άκανόνιστοι

μα!..nυΙ,)οίιπαι Ωτι το άγγείο" εΙνα~ χειρο:τοίητον. Ή άντίφασι; εΙναι καταφανής.

Και "ί.ί.ο; διιως παρατηρηηΊ; ό καθηγητης Franchet (ϊδε Franchet Rapport snr

nne !nission en Crete et en Eg~'pte 1912-13), πολλην έχων πείραν τη; άγγειο

:τλα<1τι%η;. :ταρετήρησεν εί; το Κρητι%ον Μουσείον άγγείά τινα της θόλου της

'ΑΙ'. Tt>IciIΊo; Τυί.ίσου και αλλων τόπων. (ον ό μεν λαιμος 'iτο τροχήλατος, ή δε

%οιί.ία χειρ(;:τλαστο;. Το άγγείον έβάφη όλό%ληρον την έξωτερι%ην έ:τιφάνειαν

και την έσωτερι%ην τού λαιμού δια μέλανος χρώματος. Έ:τι τούτου έγράφησαν

ί.ε:τταΙ ~,~>ναι ί.οξαΙ δια λευ%ού %αι μεταξυ τούτων αλλαι πλατύτεραι δια χρυσοει

όl1ί,; (Οχροίl. 'Ε:τίσης έγράφησαν %άθετοι γραμμαι έναλλαξ δια λευ%ού %αι χρυ

<10ειδοί'; εί; την έσωτερικην έπιφάνειαν τού λαιμού και αλλαι λευ%αι μόνον

έ:τι τών λαβών. Εύρέθη είς τον τάφον Γ.
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20. Πρόχ.nVς (Πίν. 3) μόνα/~oς με στόμ.ον δίλ060ν, δ ετ.; των }.06ών 1Ι0λ"

μ.εγαλν~ερoς. ΤΟ στόμιον ΙλαGε τoιo,,~o σχήμα lIιεσθΈVτoς το" άρχιχώι; xvxλo

reQOI)ς στομίο\l δια τών δω<τΙίλων. Ιν Ψ ή~o άΧόμη μαλ.αχΟς δ πηλός. Ό πηλός

ώχρuς ειιιμελέοτατα >cε>eαθαρμΙνo~ .ά ~oιχώματα λειιrά. Κα. εΙς το άΥΥείον το"το

rιI σημεία το" τροχού φαίνονται μόνον :τερ' τον ~ράχηλoν. ΤΟ σχημα εΙναι 1Ι0}."

προηγμένον. διω<ρίνoν~α. (ιδη σαφώς ή βάσις, η χοιλία >cαι ό τράχηλος. Διό

την δ.αχοσμησιν διήρεσε το άγγε'(ον δ τεχνίτης εΙ.; ~ρεις ~παλλήλOVς 1;ώναι;.

,

Ι.. •
• , •

την μεν άνωrάτην τι tήν :τερ, τον λαιμον χα, την χαΤα/τέραν την lιερΙ ,ην

βάσιν ε6αψε δ.ό xaσr«vou Υ'ρώ"αιος, την δε μέσην εχρισε δι ώχράς άλοιφής.

Έ.-ιι rηι; άνωτάrηι; ζώνης έγραψεν έπι ro;' >caoravoiJ χρώμα~oι; ~6ξα περ' τον

λαιμον δ.ό λε"Χών σΗγμιΟν. Ή μεσαία ώχρα ζώνη έχει rήν ~1I.φάνε.αν ρ.Χνήν

διό λοΙών ιιλασnκών λειιτοτdrων γραμμών, L.." ταύτης δε δ τεχνίτης δ.Ιοπεlρε

ζεύγη ~lIιμήκων φ\lλλαρίων δια καστανο" χρώματος· τΙλος δε την >ι.ατωrάτην

άφη"-εν άπλώς kaoruvdXQO\lV. ΕύQΙΟη εΙΙ; τΟν Tdq;ov Β.

'Ομοίου σχήματος άλλο άγγε'(ον δεν ν:τόρχει εΙς το ΚρηΗ>ι.Ον Μουσείον.

21 >ι.αΙ 22. Δύο μ.>ι.ρα' ιι('όχοι (είκ.3), εχουσαι άμφόr6ραι εiiρντα~oν σ~ό

μιον ραμφόσχημον κα, βραχVΝ λαιμόν. Ό ;τηλος ώχρος >ι.6>ι.αθαρμένοιο. Χε,ρο-
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Ίω. ΧατζηδάΧι

ποίητα άμφότερα. Έπί τού πηλού άμέσως εγράφησαν δια μέλανος κοσμήματα

γεωμετρικά, ήτοι δικτυωτα τρίγωνα, όμοια προς τα συνήθως είς Κυκλαδικα άπαν

τα/ντα. Το ~1 εχει καί υπο την βάσιν σταυρον δια τού αύτού χρώματος.

Είς τον τάφον Α τέλος εϋρομεν ειδώλιον (είκ. 3) γυναικος όμοιάζον προς

πολλα ευρεθέντα υπο τού Marshall εΙς την θέσιν Πετσοq;ας, πλησίόν τού

Παλαικάστρου Σητείας (ίδε BSA. ΙΧ. Myres σελ. 356 καί πίνακας νπι, ΙΧ,

Χ, ΧΙ καί ΧΠ).

Πλην τα/ν πηλίνων άγγείων εύρέθησαν εντος τα/ν αύτα/ν τάφων καί σφρα

γίδες και σκαραβαίοι οι έξης.

Σφραγις α (Πίν.4) εξ ελεφαντόδοντος εχει σχημα κολοΌού κώνου. Ευρέθη

εΙς τον τάφον Δ. Φέρει τρημα διαμπερες πλησίον της βάσεως προς άνάρτησιν.

Έπι της πλατυτέρας εΠL,έδου έπιφανείας 'Ί της βάσεως εχει εγγεγραμμένους

δύο κύνας εχοντας τας κεφαλας εΙς το κέντρον και οιονει λειχομένους άμοι

Όαίως. Είς την άντίθετον μικροτέραν επιφάνειαν εχει τριπλούν σταυρον ΊΊ γραμ

μας τεμνομένας καθέτως.

'Ομοίου σχήματος σφραγίδες εκ της αύτης ϋλης και με άνάλογα κοσμή

ματα, υπάρχουσι πολλαι είς το Κρητικον Μουσείον εν ΠλατάνCΡ εύρεΟείσαι ύπο

τού συναδέλφου μου Ξανθουδίδου εντος πρωτομινω'ίκού κυκλικού τάφου, μήπω

δη μοσιευθείσαι.

Σφραγις β μείζων της προηγουμένης τού αύτού σχήματος και ϋλης (Πίν. 4).
Έχει εγγεγλυμμένα επι της μείζονος έπιφανείας τρία κερασφόρα ζίi:lα, πιθα

νώτατα αίγάγρους, βαδίζοντα το εν κατόπιν τού αλλου με τους πόδας προς

την περιφέρειαν, εν τφ μέσCΡ δε τρία άμυγδαλοειδη πράγματα συχνα άπαντα/ντα,

είς Μινω'ίκας σφραγίδας και Μινω'ίκα άγγεία. 'Επι Til; ανω επιq;ανείας εΙναι

εγγεγλllμμέ"ΟΙ τρείς σκορπίοι ελικοειδώς περί το ,-ιόντρον συνεστραμμένοι. Δια

να άντιληφθίΊ τις δτι τφ δντι σr.ορπίους ίίθελε να εΙκονίσυ ό τεχνίτης όq;είλει

να προσέξυ ιδιαιτέρως είς τον κατώτερον και θα ίδυ τότε Τ11ν xeq;ai.Yιv του έντό

μου άριστερςί, την ούραν δεξιςί καί είς το μέσον τους πόδας αυτού δηλουμέ

νους δια τριπλών γραμμα/ν. Γίνεται δε μάλιστα τουτο r.aTaq;avE; αν παραGάλυ

τις Tl1V προr.ειμένην παράστασιν με Τ11ν της σq;ραγίδος υπ' άριθμον Κρητικού

Μουσείου 1041 εκ Πλατάνου.

Έκ τούτου λαβων d1'OQ μην παρέβαλον τα είς το ,-έντρον της μεγάλης έπι

φανείας της αύτη ς σφραγίδος τρία άμυγδαλοειδη πράγματα προς παραστάσεις

αλλων σφραγίδων εκ Πλατάνου, επείσθην δε ότι τα άμυγδαλοειδη αύτα άπει

κάσματα ούδεν αλλο είναι '1 συνεπτυγμέναι παραστάσεις σκορπίων, 6:>ν η'ιν άληθη

σημασίαν ελησμόνησαν οι κατόπιν τεχνίται, εξηκολούθουν όμως να άπεικονίζωσι
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..
,αϊιτα δλως συμϋoλ,χii>ς χάρ .... της d.πOΤΡOπαίoυ δυνάμεως. fιτo.ς ώιεδίδεΤΩ παλαιό

θεν εΙς τον σχορπ(αν.

Τό παρα"είμενο" σχεδίασμα (εΙΚ. 4) δειχνύε• .ην τοιαύΠ)ν βαθμιαίαν με-ι;α

μόρφωσιν του ",χοψτίου ~ις άπλου" άμυγδαλοειδες φύλλον, δΠεQ ..οΙ εις όΟΤΕΡΟ

μι...",;"ά ο" αγγεία συχνά dnaVtq. τριπλούν ώς έπΙ το πλείστον, πολλά".... δε "αί

δ",λουν "οΙ λέγεται ύπο πολλών dρχαlOλόγων Ιερος ..61'60<;. ·Ιδε J.H.S. 190~

"εΙ.. 2,)~> εΙχ. 1ίΙ

ΣφΡΟΥΙς Υ (11'v.!» έ~ έλεφαντόδοηος ευρέθη εις 10ν τάφον Γ σχήμα

ήμίtι>μ<ιν χ"λίνδΙ1Ου. "11 γλ"φη εΙς τΤΙν έπ(:τεοον L""φανeιαν παριστάνει d:veoς

στουι>ονΟές iΊ τέσσοι>ιι φνλλα "t01Jl,OeWW.. διατεταγμένα, εΙς δε ιός τέσσαρα.;

γωνίας ιιεταl;ν τίi, ... φίiλλων ανά εν μικρον dveIiJiIov.
Σφραγ\ς δ (ΙΙίν. 5) μ,,,ρα έ!; έλεφοντόδοντος εύρέθη εlς τΟν τάφον Γ.

ΤΙ> "χημα της όμυ,άζε, προς ~ό χομ6,οε,δf,ς. '11 γι..1Jφ1ι Π(lρ,σ~άνε, δ1JΟ σκορ

ιnονς έσχημαΙΟ1<ο,ημένΟ1Jς f} δίio φύι..λα tIIl έδάφους σιικτου. ΑΙ έ-",6μεναι σφρα

γίO'lες εl1",v(ζ"νια, Μ(σης εΙς δ,1<ι..άσιον ιου φ1JσιχοV.

ΤΟ '1Ι',σ» σφ{!αγίδος e (llίν. 4) έξ έι..εφαν~6δoνιoς ευρεθεν εΙι; ιόν τάφον Δ.

ΤΙ, "χημιο ~ης εΙνα, σπάν,,,ν. Ί::ν τ4ι "ρητιχφ ιουι..άχ,στον Μουσε(ιμ δεν Ιχομεν

άλl..ην τ"ωύ~"υ "χήμΙΟI0ς. Ά"ιοιαν"ητος εΙνα, δ,' έμε "αι ή σημασία τής γι..1Jφης.

Σχα{!αιίαίος ζ (Ι Ιίν. ~) έλλι....ης Ι" lE1J"OV oteottl01J, ευρεθεις εντός τοϋ

τάφου U. Ί [ γλlJφil 1<ορ,στα Ο'Ι'''llJωl"ν, δνωθεν "αι xά~ωθεν ~oυ όποίου άνι'.ί

εν ι('(γ",ν()ν πληι,ες πλαγίω,' YQOJLllfuv. '() "χοραι'iοίος θα ;ιι..θεν εΙΙ; Κρήτην

έξ ΑΙγύΠI11υ' δ ..\τι "αι ή ύλη.•.ξ ;ις εΙνο, xα~εσxευoσμένoζ, εΙνο, Alγυπτιoxrι "αί

10 σl."ιι,α f,πίσης ΑΙγυπτια",\ν.

Σφ{!αΥk η (1ιίν.4) Ι" λευ)<ο(" (ιτεατ(τοlJ ώς δ προηγηθείς ""οροι'iοίος. Τό

"χημ" trl; ειναι 'ιμ""ι,οιρ,,,,\,,. l-:ίl{!έθη έντος του τάφ",. Β. ΕΙς ~ην έπίπεδον έ-",,

φάνειαν fxe, έγγεγλ1Jμ"νlιν παράσlασ,ν την εξης: 1<ρος την πε{!,φέρεlαν δίίο

έσχημΙΟl0:το,ημένους σχ"ρπ\<)υς "αί εν ~ρίγων()ν "ι..ηρες λοξών γραμμών. Ει.; δε

ιό χέντ\!ον άσαφές τι εΙΙ; έμε πράγμα, ί"ως τρία φίiλλα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:28 EEST - 52.53.217.230



Έπί της κυρτης έπιφανεΙας δύο Χιαστ\ τεμνόμεναι γραμμαΙ χωρίζουσι δύο

τριγώνους έπιφανείας πλήρεις λοξών γραμμών. "Εχει παρα την βάσcν διαμπερες

τρημα προς άνάρτησιν. Σπάνιον εΙναι καί το σχημα τούτο εΙς την Κρήτην. Ή

παράστασις δμως' εύρίσκεται δμοία !Ί μικρον διάφορος. καί εις άλλας Κρητικας

σφραγίδας. "Ιδε Evans Cretan Pictographs εΙκ. 79 σελ. 105.
Ή βάσις σφραγίδος Ο (Πίν.4) έξ έλεφαντόδοντος, εύρέΟη έντος τάφου Δ.

ΤΟ σχημα της δεν φαίνεται τώρα' εΙχε τρημα προς άνάρτησιν. ΕΙς την κάτω έπι

φάνειαν έχεΙ., έγγεγλυμένουςδμοκέντρουςκυκλίσκους με κεντρικην βαΟυτέραν στιγ

μήν. ΤΟ Οέμα τούτο κατα την γνώμην πεπειραμένων ΑΙγυπτιολόγων άνήκει χρο

νολογικώς εΙς την ΧΙΙ δυναστείαν (ίδε Evans έ. ά. σελ. 105 καΙ εΙκ. 77).
ι (Πίν. 5) μικρος σκαρα6αίος έκ λευκού στεατίτου εύρεΟεΙς εΙς τον τάφον Β.

Ή γλυφη αύτού κατα την βάσιν έχει δύο δμοίας παραστάσειςώς έξης εΙς το άνώ

τερον ημισυ εΙσΙν έγγεγλυμέναιδύο σπείραι δι.,τλαί, εΙς το μέσον δε τούτων άλλη

σπείρα, 11ς δμως το κατώτερον άκρον άπολήγει εΙς μικρον τρίγωνον. Ή αύτή

γλυφη έπαναλαμ6άνεται καί εΙς το κατώτερον ήμισυ της αύτης έπιφανείας της

σφραγίδος. Το έν τφ μέσφ σπειροειδες πιΟανώτατα εΙναι το ΑΙγυπτιακον σημείον

της ζωης Δ παρηλλαγμένον. ΕΙς την γνώμην ταύτην έστηρίχΟην παρα6άλλων

τον σκαρα6αίον τούτον προς τον ύπ' άριΟ. 71 τού πίν. νιιι I11ahnn Kahun and
Gurob. ΚαΙ εις τον ΑΙγυπτιακον τούτον σκαρα6αίον παρατηρούμεν δτι το έπί

πεδον της γλυφης διαιρείται εΙς δύο ήμίση. ΕΙς το άνώτερον φαίνεται ή .σιγμοει

δης σπείρα μεταξύ δύο σημείων της ζωης, εΙς δε το κατώτερον τούναντίον το

σημείον της ζωης εΙναι μεταξύ δύο σπειρών. Μόνον μία έγκαρσία γραμμη "EL,El
άπο την τρίγωνον κεφαλην εΙς την ημετέραν σφραγίδα. Τόσον μικρα δμως παρά

λειψις δεν σημαίνει τL,οτε. Ό κρης άλλως τε τεχνίτης ίσως δεν έγνώριζε τί έγλυφε

καΙ δια τούτο παρέλειψε την έγκαρσίαν ταύτην γραμμην καΙ συνέστρεψεν εΙς

σπείραν το κατώτερον άκρον τού σημείου της ζωης.

ΟΙ πρωτομινωίκοΙ τάφοι Γουρνιών περιείχον, ώς είδομεν, πολλα άγγεία

πήλινα, ατινα άδιστάκτως άνήκουσιν εις την πρωτομινωίκην περίοδον, τινα μάλι

στα τούτων εΙςτας άρχας της περιόδου ταύτης οΙον τα ύπ' άριΟ. :l, 3, [', 10 (εΙκ. 1),
20 καΙ 21 (εΙκ.3). "Αλλα δε τούναντίον οΙον τα έν τφ πίνακι 1 είκονιζι',μενα. ών

τι! πλείστα παρουσιάζουσιν ήδη τελείως άνεπτυγμένην την πολυχρωμίαν, κατα

τακτέα εΙς την μεσομινωϊκην β' περίοδον.

Το γεγονος τοϋτο δεν δύναται να έξηγηOfι δια της ύποΟέσεως δτι, εΙς τούς

ΠQωτομ ινωίκούς τάφους εύρέΟη εν ;1 δύο άγγεία μάλλον προωδευμένα κατ' έξαί

('εσιν, ούτε δια της άντιστρόφου ύποΟέσεως, δτι εΙς μεσομη'ωίκούς τάφους εύρέ

Οησαν κατ' έξαίρεσιν καΟυστεQήσαντα εν ;1 δύο άγγεία παλαιοτέρας χρονικης
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"

χι'ονολογίο.ς τών ΠQοχειμένων τάφων

σφραγίδες. Ui>δε,; :ιιστεύω αμo:rι6άλλει,

",ερ,όδοιι" διότι δέν ευρέθηιιαν μόνον δυο η τρία αγγεία της νεωτέρας "EQt6bo1J

μεtα~υ αγγείων τ/ς :ταλαιοτέρος, η τονά:ταλιν. Ένταύθα οχεδΟν τΟ i'ιμισυ ΤΙ τουλά_

χιστον πολλά μεσομινωικ" άγγεία ευρίσκονται μετα πρωτομινωΙΚών και μ6.ί.ιστα

tν εν, και ιψ αύτφ μ,,,φl> βόθρφ και εις τον «ντον τάφον. Έ;ωμένως ουδεμία

άλλη ύ"όθειης χωό την γνώμη" μας Χα/ρεί ένταυθα, ίΊ δι, τά τε λεγόμ'Μ" πρωτο

μινωϊκό. άγγεία και το. νομιζόμενο μεοομινωϊκά είσι σύγχρονα, χαι δη ή ταξινό

μησις 1"ύ Κο E,'a"s εΙς τούτο τούλάχιστον το <!ημείον ε;{ΕΙ τι τΟ τρωτόν. Ουδ"

πορετηι"ιΟη μ,ίων εΙς τούς "QOXeIμlV01J';τάφους νά εύρΙσκωνται τα :ωλυχρωμικα.

άγγεια (τα κιορίως υπί, του E,"alls μεσοιιινωϊκά β' λεγόμενα) έν αυναφε(Q. μετό. των

:τρωιομ.νωικωναγγείων και μάλιστα ΠΡα/τομινωϊκων α'. Ό Χ. Ξανθουδίδης άνέ

οχαψε ;τρωtoμινωίκο(,ς ιάψΟ'υς ;τοnους εΙς την κοιλάδα της Γόρτυνος και είς

πάντας έπα\'αλαμGάνnαι τΟ φαιν"μενον, ·Ε.τίσης και ή 'ΙταλΙΚ'r άρχαιολ"γ",η

έν Κιη'l'!Ι ':\;τοιιtολ,ι ,,', αΗΤΙ, παρετJ\ρησε εΙς Οόλους τής "\γία; Τριάδος παρα

Iilv Ψαιστσν. Και δια μεν τους τάφους τ06τους ,']Οέλησαν νο. έζηγ,]σωσι τό φαι·

νόμενον δεχόμενοι στ ... οι τάφοι διέμενον €ν XQ1]<lEI έ;τΙ μακρο"ς αιωνας, άλλ' εΙς

τους προκειμένους τάφους τ,,':'ς μη ;τεριέχοντας ;] "λίγους νεκρον; ξκαστο .... πως
να Ι'οεχ()ωμεν τοιαύτην ύπόΟεσιν; ;1 πως \'0. έρμηνεύσωμεν το γεγονύς δτ" άκόμη

δεν ευρέ()ψ,αν τάφ" ;τεριέχονιες μόν"ν με"ιψινωϊκα άγγεί", αλλα σταΟεvως εΙνε

τα"τα ανάμικτα τοίς πρωτομινωϊκ"ίς; ΣχεδiJν ;τάντες οΙ έκτελέσαντε; έν KQ1ItlI
"ναοκαφ,ος, ίΊ μελnιιοαντες τα έν τφ ΚΡ'lΤΟΚΨ Μουσείω ευρήματα δέχονται σήμε·

ρο" οιι, πολυχρωμ,κα άγγεία κατεοκευάζσντο και κατα την "QwτofLcvwiXfJV ;τερίο

δον. Λέγ"ντες ομως τοΙΙτο "μολογΟΙΙμεν οτο τα πολυχρωμικα f, Καμαραϊκα άγγεία

είσι ο,'γΧ(>Ο\'α των ;τρωτομινωιχων .•Α(>α ή π('ωτομινωικηκα; μeσσμ,νωϊκηπερίο

δος εΙναι μίο καΙ ;1 αύτη ;ι τοίολάχιστον έλuχιστα άπέχουσιν άλλ,μων χρoνικ~

καλύ:ΙΤΟlJοαι όλλ;ιλας.

Τ., ί.π· ΙμοΙ ουδόλως δ,στuζω να έζηγήσω την μεγίστην ιεχν",,]ν διαφοράν,

,Ι'ις παι>ατηρείται μοα!;υ αγγείων σλω; πρωτογενων, «τονα δνομάζουσιν δ κ.

E,'a1J~ κcιΊ "1"ck"lJ~.ie Πί'ωτο",νω.κ';" χαΙ τ",ν άλλων, <Ίτονα οί αυτο. χαρακτη

ι,ίζΟΗσιν ύις μεσομινωϊκιι α' xcιΊ (Ι', F.t; ;τασαν χώραν καΙ εΙ; πασαν έ:τοχην

ύπ<ίι,χουσι καΙ καλ"Ι xcιΊ κακοι τεχνίται., κcι\ έρχασιήρω καλλιτεχνικών Ιργων

και έργαι1Τ']Ι,,,, (\αναυσουι'γΙας. ΚΟ-ι σκεύη δια τους δvvατοuς και :τλουσίους και

σκε{'η δι" ι"ν λωΊν.

Ί Ι Χl'ίισις τ"ί, τροχ"" κατ<' Τ'ιν :τε!.'ίοδον ταύτην ε1νcιι λίαν άμι:ι:(Βολος. Ώς

r"lΊoμH ΚΟI'" "ι" "~lHyιoa'J,ilv 1<;'" ,ίγγείων, ~π' ωΌδενος ψα(νσντω σημεία τρο

Χ"" ,ί\'αμψ,σΙ;,·ιτιιτιι.

Λ". το,ν ύΚι'ι('rnτει,ον JψισμiJν της

ΧΙ"lσ,με,Ί",'ι1,ν αί ι,ν ",·,roi.; εί'ι>εΟείσο-ι

AI'XAIU.\O!"""" Δ>:.\ΤIU" ι~l~
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58 Ίω. Xατζηδci.lCι

δτ!., αύται κατεσκευάσθησαν κατ' ά:τομίμησι\' Αίγυπτιακών πρωτοτύπων Τι είσή

χθησαν έκείθε\', Ή ύλη, το σχήμα, τούλάχιστον δί.ο F; αύτιί)ν τής ζ και ι, και

αί παραστάσεις άκόμη μαρτυροϋσι σαφ(ί)ς την F; Αίγύπτου έπίδρασιν.

Ό Flinders Petrie εύρε σκαραοαίους έντος τάφων άνηκόντων άσφαλα/ς

είς την δωδεκάτην Αίγυπτιακην δυναστεία\'" διότι φέρουσι το όνομα Σεσ,;)

στριος τοί' πρώτου. Προς τούτους όμοιάζουσι :τολΙ! καί οί ήμέτεροι σκαραβαίοι

και πιθανώτατα εΙνε σί'γχρονοι τούτοις, πάντως ούχι :τρογενέστεροι.

Κατα την χρονολογίαν τού Ed. r-.'1e)'er, ή δωδεκάτη Αίγυ:ττιακιl δυναστεία

διήρκεσεν άπο τού 2000 μέχρι τού 1788 προ Χριστού. Είς την χρονικην άρα

ταύτην περίοδον άνήκουσι και οί πρωτομινωϊκοιτάφοι Γουρν,ϊ,,·.

Β. ΜεΣΟΜΙΝΩϊκοι ΤΑφοr.

Παρα την όδόν, ήτις άγει άπο τού χωρίου Άνωπόλεως τής έ,-ταρχίας Πεδιά

δος προς τΙ, νοτίως κείμενον μικρο,' χωρίον Καινούριο έφάνησαν κατόπιν βρο

χής γαστρία πίθου Μινωϊκοί'. τα Υαστρία

διέσπειρον οί χωρικοι ώς άχρηστα. ΠρΙ,

ήμεριον δε ό Ίωάν. Βασιλάκης :ταρετήρ,l·

σεν έκεϊ :τλησίον πίθόν έντος λάκκου και

εν κύπελλον, δπερ και έκόμισεν είς τΟ :\10υ

σεϊον. ΤΟ Κ{'πελλον είναι τού σχήματος τών

λεγομένων Keftin ήτοι τών άγγείων, ατι"α

οί Keftin (Κρήτες 'Ι Νησιώται) είκονίζον

ται είς τον τάφον τού Rekll1are ώ; φέρον.

τες δώρα προς αύτον (είκ. .'». Το χρώμα

Είκ. 5. ΜεaΟl-ΗΥω;"κον κύπελλον. τού κυπέλλου εΙναι άνοικτον έρυθρόν, άλλ' f:-

χει άποτριβή πολλαχού. Ό πηλος λεπτος

κεκαθαρμένος και ύπέρυΟρος. Αί παρειαι ro1i άγγείου λεπταί, ή λαβη πλατεϊα.

Σημεία τού τροχού καταφανή. Χρονολογικώς κατατακτέον το κύπελλον είς τΩ

τέλος τής λεγομένης μεσομινω·ίκής.

Έι_-τίσα; ΟΤΙ θα εϋρω τάφον τής έποχής ταύτης μετέβην είς τον τόπον. οπου

εύρέθη το προειρημένον κύπελλον, και δια μικράς έργασίας άπεκάλυψα μικρο"

λάκκον έσκαμμένον έντος τού μαλακού βράχου κοινώς κούσκουρα, η άσπρουγα

λεγομένου έν Κρήτη. Ό λάκκος είναι ώοειδης άκανόνιστος, ου ή μείζων διάμε

τρος 0,90 το δε βάθος 0,60, στενούται δε καταφανώς προς τα α"ω. Έντος τού
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λά"κου εl:lιέθη "ε(μενης πίθος μΙ><1Ι0ς (εΙκ. 6). Ή βάοι.ς και ή πll~ 1ην γην

πλ&."IιΟ: OU10)) ~.Ωlllllίζoντo δ,Ο: λίθων άκανογίοτων_ "Εφε('ε δε και πώμα πλα

κος άκανονίστου .:κ :ι';,('"υ λίθου. Ύπο ~o χεΤλος έχε, δύο τοξηε.δείζ λ,,60:; διιι

ζηντ("ς "ω ΤΕιν,>ι;ηας ηλίγ"ν ;τιιος το: ,iνω. Ή έl;ωΤΕΙΙι"η του πίθου έπιφάνεια

Ιχεl βλα«ϊl ύ.πι, "ίς κωιι,κΟ:ς (π,δράοεις· δεν εχει χάηη το ~~"ίχll,ημα αύτης, μόλι.ς

δΙ δ,αΚQίν"ντα, ,,;,Ι.'α "αταλ",6άδες δια μ"ύιιου χρώματ"ς κατειιχ(.μεναl άιιο του

χείλους .11.'0ς την "",λίαν. -Υψ"ς τ"υ π(θοιι 0.13. διάμ. Ωτομ(ου 0.4~.

ΕΙν", Ί.εΙΙ,<1.1"ίη",ς ,'ι; ολοκλ,ιιι"ιι. Ι Ιιιος τον πιιυμέν" <"1 ;τη'-ος εΤναl μεμιγ_

μέν"; ι,ει ,;1'1""'. ,\τις Ρ"υί.,."ε"" ;τ;'είn1l1 είι; την βάσιν Έλλεί;τεl μ,,,1Ι0ν τεμά

Ί.",ν Ο.κ τ',;. "l.εO.",,~ ·11 """"~ Hall "λόγεl ;,,,. εΙς τ" ....ς τάφου; του Σφοιιγγ"ρά

·n,I.'O: '" 1·",>,_,,·... ύ..η'lν''Ι'1r π"λΑ" ....; έλλ .."είζ "ίθου;. "1.,,11)1; νίι διιν'1θίΊ να εύρη

τΟ: μ'κι'Ι' ιε!,όχl«. ~I; "ο ε,κάζε, "11 "ί ;τίΟο, έλαμ6άν"ντοέκ τ'ις οΙΧίας το;; ve"Qo;;
,;,; εί,ιιίΟΚ<1"Τ", 'ΙΤ"Ι Ο.λ,:ιεί<; ενί"τε (Ιδε Th~ M"S~I"" οΙ Ulliv~rsit)· οΙ Peosy1.
val,ia A"lhr0I-,,,I"g,caI \'III>1' ...al'OII" TolI,. 111 άριΟ. 2).

Τ.. ΟΥ.;Ι!''' ιο'-, "ωηυ μ"lιτ"l.'εί ίiτ~ dyll"el ΧIIoνoλo'ιl,,~ εΙ; ~o τέλ~ της

μεο"μ"·"",,ϊιc i) , ...ς ιίΙ'Υ.ίις τ.ι; ....οτεQ"μ,νωί"ης bι0Xί)ς "ατα την τ~lνόμ'1σlν του

Eva",," Τ""", δ" Ωυμψωνεί :ιι,ος τον XQOVoλoyι.xov χαQακτηQιομΟν ~oυ έν~oς του

ο.....,υ τιίψ,," εL'IIEOfytO; κυ"ίλλου. 'Εντός του π(θου εύιιέθη ο"ελετΟ.. ένο, άνΟιιώ

"ο". 'F."f,h,1 6μ"', ι', τάφος εKε.~o όλως έπl"ολαίω... τό δέ λ(θ,νον πώμα εΙχεν
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..
bιπέIΓ[]. ΟΙ βΡΌΧΟ; και οΙ καιρ.κοΙ έν γένει Μ,δράσεις εΤχον φθεlQD τό δοτά. τουω

δ~ μό,'{)ν δύναμαι να ε[:τω v. της Ιξετάσεω<; ιών χαλύΤΕΡΟ" όωζομένων δοτών

χα, ιών οδόν.ων δι!, dνήκουσ, ταυτα είς :ιοίδα 14 :ιερίπου έτών. ΑΙ α:τοφύσει..;

ιών jI01«lfuv όστώ\' έλλεί.-ιουοι. διό δεν δυνάμεθα να προσδ.ορίσωμι;ν τΟ μήχ"ζ

τον σκελετού. Τό οτόι"ον τού :τίθου ήτο έΟ1ρομμένον :τρδ; δυσμάς.

Τό κρανίον εύρίσΚΕ10 :τορό τον πυθμ'lνα 10υ :τίθου. ητο, "ρος ανστο!.",;.

τα δε oκiλη ήσαν ουΥκεκχαμμένα ονΤα/;, ωστε ιά γόνατο :τρ<>έ6αΗον :τρό; ." στ,,·

μ.ον ,<>Ι, :Ι;ΟΟ\l. 'Η 0;0'; τώ" "'στών ;τρος ό-ί.ληλα μορτυρει δη δ νεκl!δ; έ.έΟη

είς τον :τίθον δλόκληρο; με την χεφο/'ην :ΤQΟζ τόν :nιθμένα 1«11 d:toσ"VΕΙfθη

ένιος αύτου, "αι ουχί μετα :τροηγούμενον διαμελισμον fl lνtaq:IaOjIdv. Ti. αύτ,'

:τορατηρεί χαι η Miss Hal1 είς του; τάφου; τής :ΙΡΟΕ.ρημένη; νεχρο:ιόλεω; ΕΙ;

ιην GiOIV Σφουγγαρά (Anthropol. Publications Ν" 2. 1912). Κρίνο,.σα δf έκ Ι11;

ΙΕχνΟΤQο:ιία; ιών ΚΗQ.σμάτων κα' ιών :ιίΟων dπoφαί"εται δτι, ή νεΚQόποί.ι; ήι()

έ\' χρήσει χαθ' δλην (ll" διάQκειαν ιής μεσομ.νωίκί';; πεQ.όδο... χα; ιή" i'OHQ"
μ.νωίχην α'.

Εί; 10υ; 1άφου; έχείνο ...; ή ταφη έγίνετο ώς έξης.. Έσκά."1ΙΕΤΟ μικρ,,; 1.ακ

κο; ει.; την γήν fι την αμμον, δ VEKQOC; έιο;ιοθεΗίιο καθήμενο; έν10; τοί, ί.άκκο,'

καί Ι"1εκαλu;ιτετο δι'ένο; άνεστραμμένου ;ιίΟου. Τό δλον δε έΟΚΕπάζε10 διά x,jJfOO
10;. Όμοιου; χαι OUYΧQ6vou; τάφους ά;ιεχάλυψεν δ χ. &:ager ο;'ίγα; έχΟ10"τά

δα; μέτρων προ; άνα10;'ά; εις την θέσιν Παχυ.. -Αμμσν. 'EVIOuOo ο. άδημη

οίευτοι ετι ιάφοι είσιν έοχαμμένο. :ιάλ.ν ένιος τής δμμου.

Ει; τον τάφον τη; Άνω:ιόλεω; φαίνεια. σαφώ; διι ό __eXQO; έιέθη ένι\.ς

το;:' ;ιίθου. εΙ1α έκλείοθη δ ;ιίΟο; δ.ά :ιί,αχό; χαί έτ~θη ~νιo; λάχχου άδαθο'·ς.

οτηρ.)';θεί;. έχε. διά λίθων. και ιέλο; έχα;'UφΟη διά χώμαιο;. dq:o\i AQ6τeQov itf
θηοαν Μο, 1ρία :ιήλινα άγγεία έν10; 10\i ί.άχχου. ά/): έ;ω 10;:' ;ιίΟο'·. Όμοιο'·

itEQίιoou 1άφον d.."1εχά;'νψεν έν Κνωσιρ δ χ. Evans τιρ ] 90 1. ·Ιδε BS.~. \·111 σεf~ 8~

χαί ειχων 49.

Προ; δνομά; 10\0 ΉQακλε'ου Ι> )';ιλ.όμειρα :ταρά τά; έχδοί.ά;. ιο\ο :τοιαμο;'

• Γόtη. εΙ; όμμώδη άγρον του :'οlεμετ - Βαχητάκη ά;ιεκαλύφθηοαν ;ΤQΟ έιώ,·

με1ά "αγδαία; βQοχά; τεμάχ.α ;τίθων. Ίδων ιαυτα χαί ;τεισθεΙ; δτι άVΉχoυσιν

εί; την μεσoμ.νωι>ιi}ν λεγομένην έ.."10)';ήν, μετ~δην έ;τ. τόπο... κα' έVΉργηoα δοκι_

μασnχην σκαφ»ν "Qb; όνακάλυψιν 1άφων.

ΑΙ έρευνα. μο ... Ιφερον εΙ; φώ; τεμάχια δεκάδο; ιοιούτων ;τίθων. συνάμα

δε :ιαρειήρησα εΙ; τον dYQov διεσ;ιαρμένα ολίγα τεμάχια μιχρά όνΟρ",;τ;'·ω,·

δΟ1ών. "Ενα μόνον ιάφον έ;Τ~lυχoν οώζονια άχ6μη ;τα/ον έχον1α οχήμα άνεοτι,αμ-
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μένου κώνου καί έντος αύτού οκελετον ώριμου άνδρός, ώς εικάζω έκ τών οδόν

των κα; της άδρότητος τών οωζομένων όοτών τού σκελετού.

Δεν ήδυνήθην νά λάβω φωτογραφίαν τούτου, διότι έντος μεν τού πίθου ήτο

δύσκολος ή φωτογράφησις. ή έλαχίστη δε ψαύσις τών δστών διέλυε ταυτα εις

θρύμματα ή. κόνιν. Ό ;ιίθος εκειτο με το οτόμιον προς δυσμάς. Ή κεφαλη του

vεx(lOtl 'ιτο :Ι\10ς τΩν :ιυθμένα. οί δε πόδες ;} μάλλον τα γόνατα JI(>oς το στόμιον.

~Ωστε l} xe'faλr) "[το ;ιρος όνατoλιiς ώς και εΙς τον ;ιαρα την Άνώπολ.ιν τάφον.

ΙΙαρά τΩν ;ιίθο" Q'l'"Uη κύ:ιεί..λον (άριΙΙ. Μουσείου 6559) δμοιον προς τΟ τού

Π\10ειρημένου τά'fΟυ, άλλά μεγαλύτεΡΩν καί πλατύτερο\( σχετικώς. τα σημεία του

τροχού καταφανη.Ό :ιηλiJ.ι; ώχροέρυθι'ος, καλώς κεκαθα(>μένος. Χρώμα δεν σώζε

τα~ Δεν δύναμαι δμωι; νά βεβαιι<Ισω αν δεν υ:ιήρχε τοιοίίτο έξ δΡΊ.ής ή αν άπε

:ιλύΗη καί έξηφανί"θη δια τι;,ν υδότων της βροχής, αιινα είοέδυον δια τής αμμου

εις τΩν τt.iφον. Οίιδεν άλλο κτέριομα ευ(>έθη.

'U ;ιίθος (1lίναξ β) εΙναι κατεσκευασμένο.; χωρl.ς τροχον έξ "ρυθρού

ώχρoίi ;ιηλού, ιι> συνανεμίγησαν :ιολλά λιθάρια και άμμος, πολυ δμω; όλιγώ

τε(>α OΧEllxii,; ή εΙς τl)ν της Άνωπόλεωι;. Ύψος πίθου 1,04 και ;ιλάτος οτομίου

0,60. "Εχει δύο πλατείας όριζοντίας κοομηματικάς λαβάς άντιχρυ άλλ,}λων, θα

8(1.8 καί μίαν ψευδή προχοήν, ώς είκάζω ~ άναλoγiα.; άλλων ομοίων :τίθων,

άντικρυ δε ταίιτης τ(>ίτην λαβην όμοίαν :ιρος τας Μο δλλα;, άλλά κάθετον καΙ

μικροτέραν. 1-1 διαχόομησις χαταλαμβάνουοα δλην τ/ν Ιξωτερικην έπιφάνειαν,

εΙναι δια λευχου χρώματος ".πι βαθέω.; καστανού. Παρα τον :τυθμένα περ,

6άλλουσι το άγγείον τρείς ζώνω. Εις το μέσον τό}ς κοιλία; Ιξα.--τλούται "πό

τάς :ιλατείας λαδάς άνά εν πελώριον έσχημαtσ:ιoιημένoν δνθος, ή όκτάκτινος

άστήρ, υπΟ δε τ/ν μικραν λα6ην και την :τροχοην ε"ρίοκονται ΤΡ8ίς έπάλ/ηλοι

δίσχοι και τέλος έπι τού χείλους και τών λαβών λοξα ταινίδια διά λευκού.

Ό πίθος ,,(;τος ομοιάζει πολυ :τρος <'ίλλον τοιούτον ευρεθέντα έν Κνωσ'i!, κατα

τεθειμένον εΙς το Μουσείον 1-1ρακΚίου ύπ' όριθ. 2768, καΙ δημοσιευμένον είο;

το BSA. Χ σε/... 9 εΙ,.. 2.

Άμφότεροι οι τάφοΙ, ό της 'Ανωπόλεως χαί ό τού Γάζη, εΙοι συγχρονοι

;ιερύιου, ώς μα(>τυρεί η εiίρεσις εΙς άμφοτέρους άVΆ ho.; κυπέλλου Ιντελώς όμοιων
άλλήλοιζ. Ό πίθος τής Άνωπόλεωι; καταταχτέος κατά την ταξινόμηοιν τού

κ. Eva"" εις την μ,σομινωϊκην γ' περίοδον' διότι καΙ αl χαταλοιβάδες, δς «χει

είσ" σ1,νηθέσταται εΙς την ;τερίοδον τα';την και τό σχήμα ΤΟ1l έπίσης.. Εις την

αύτην περίοδον κατατα"τέος "αΙ ό άπο τoiι Γάζη ;τίθος διό τε το σχήμα του και

τ;ιν δια"οσμησιν.

·11 μείς εις τά.; περιγραφάς μας '.ν γένει άχσλουθούμεν την ταξινόμησιν και
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62 Ίω. Χατζηδάχι

τους δρους οϋς καθιέρωσεν ό Evans δια τον Μινω'ίκον έν γένει πολιτισμόν' διότι

καΙ εύρίσκομεν έν τοΙς πλείστοις σύμφωνον προς τα πράγματα την ταξινόμησιν

καΙ όρολογίαν ταύτην, καΙ διότι ή συνεννόησις μεταξυ τών έρευνητών της άρχαιό

τητος εΙναι εύκολωτέρα αμα καΙ άσq:αλεστέρα. δταν μεταχειρίζωνται τους αύτους

δρους, Έκ της μελέτης δμως τών πραγμάτων εϋρομεν δτι ή διαίρεσις τών δια

φόρων περιόδων τού ΜινωΙκού πολιτισμού κατα τον Evans ένίοτε δεν συμ

φωνεί τελείως προς τα πράγματα, Ώρισμένως δε ή μεσομινωϊκη γ' περίοδος τού

Evans συμπίπτει χρονολογικώς προς την ύστερομL\'ωίκηνα' καΙ άποτελούσι μίαν,

δπως έπείσθημεν έκ τών άνασκαφών Τυλίσου. καΙ έκ της μελέτης καΙ τών άλλων

έν Κρήτυ άνασκαφών. Πλατύτερον δμως περΙ τούτου λόγον έπιφυλασσόμεθαεLς

την όριστικην μελέτην ήμών περΙ της Μινωίκης Τυλίσου. ήτις έλπίζω να μη

βραδύνη να έκδοθίl.

111. Ύστεοομινωίχ.οί τάφοι ε~ Γο'Θονε,.

'Αναχωρούντες έξ Ήρακλείου καΙ άκολουl:!ούντες την παραλίαν όδόν, ήτις

συνδέει την πόλιν προς τας έπαρχίας τού νομού Λασηθίου συναντώμεν είς άπό

στασιν δώδεκα χιλιομέτρων το μικρον χωρίον της έπαρχίας Πεδιάδος Γοί'ρνες
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,"
11(1<>.. "νατολαζ ""ί ..", χωρ,ζίiμεν,oς δ", μιΧΡ"ίι χειμάρρου. ί>ψ",jται λόφ,,ς

(l\ινΙΌ1όμ~νOζ έχ 1\1""γε ...6,,, ΠΕ1ρ"'μότι."· ε"·Ο(>'\II1(ο,ν. Διό τ"ϋ,ο δ λόφος

εΙναι l'ιιεσχ,σμΕ.ν"ς και διηι.λακωι.έν..ς "ολλο;ι;οίι b< τών ""'ρ'''''''' έ:τ,δQά

<ιΕων. Εις ''''''; "ρδπ..δας ΚΟ' τα= "ρο.; β"ρι,άν "λιτϋ; ίσοπεδοϋται τΙ, Fδαφ,,;

"στ'" ιό"ο".. Χt>ησ,μ".,<>ωύμεν<>v ά:ι,') 1"\0'0 χι.,ρ,χονς προς χαΗ,έι.>Υειαν σ,τιι'

t>ών ;1 έμφ\ηευσιν Η_ιιιών η αμπέλων. Εις '''ίος αγρούς τοντους πλησιέστατα

:'Q"<> 1" χι-ιρίον ;7.0"0,,· "ί χωι",ωϊ ,ο «λών.α αι,των. 11αν1αΧΩϋ είς τCις χλι

τiίς ταύ1ας ><0' 10iι<; αη.''',:,ς π«ροτηρ"ίινια, χOτεσ""ρμέvα γασιρία Μινωικών

~πoχών. 'Ενταύθα δ Καθηγη1ης Taram"I!i τψ 1898 (Mol1um"nti AnlIchi ΙΧ

σελ. 285) όδηγοίιμενος ίι..,', 7.(οI(>.><';'ν e,jQE λάQvοχος (,σΤΕρομιν(ο,ίχας χαl Υαιιτρία

ιης ,;ποχης ταύτης.

Εις ι(, ιiχρον ιης άμπ~λoι' ιών dδελφG,ν ·.οΙ,νδροl)λάχιl "εψένης εις Τ1lν βορ

....εlαν χλιτυν ιοϋ ιl.d'fOtJ ιούτου είιρ"θη δ :τρ(ο,τομινωίχό<; Ιερός λάχχος. ει.:; δ..
τό αλώνι ιο;Ό Έμμ. Δα<ι"αλάχι ΟΙ πρ(ο"ομινωιχο' ιάφο" ους περιεΥράψαμεν. (Εί.;

..ην άνω εί"όνα ;1 θέ<ι.ς του άλ(ο,νίου <ιημε.ουιαι δια ιου α, ιών πρωτομινω.κών

ιάφ(ο,ν δια τού π χα, ό Ιερός λάκχος δια τΟI) λ χα. τών ύστερομινωΙ"ών τάφων

Ι\ι' άριθμών). 'εν ω άνΕ<ικά:ττομΕν IO"tOI); έδοχιμάζομεν πέρις το έδαφος :τρας

εύρεσιν χαι άλλων <ιυΥχρόν(ο,ν τάφ(ο,,' χαί 1,,,ούιους μεν δεν εϋρομεν. εϋρομεν

όμως άλλο,'; ίoσιερoμινωί"oUς,γιν ιόν μεν ενα ήνσ~αμεν ιω 1\-J };" 10ίος δ 'ιiλλσυ;

τφ 1~ 1ϋ. Τούιους πάνιας ΠΕρ.γράφομεν Φδε.

Τάφος Ι (εΙχ.. 8 χαί 9). εΙς Τ1lν :τρο<; νότον :τλευραν ιοι; άγρου ιοι; Έμμα

νουηλ Λα<ικαλά"ι ίοπάρχε. ύψηλδς δέιη; (έν Κρήη) λέγομΕν δέιας τό ouvoQov
lΊ,ίο άγρ,οlν άν.σσϋψών. 'Εν ΤΤΙ λοι:τ!ι 'Ελλάδι χαl.ουσ. τονς roιoutouς συγή

Uως <ιτενονς άγρονς πεtοϋλες, δια I'J άιτο,όμως όμως έ:τιχλινες iΊ και κάθε

τον <ιίινορον αίιτGιν δεν υπάρχει ίδία λές.ς έφ' δ<ιον Εγ,;' γνωρίζω). "αι μαχραν

αυιου περί ια τρία μέτρα εύρΟμεν ιην άρχ,lν δρόμοΙ) λα!;ευτου τάφου δν

ήρχΙσαμΕν χαθαρiζoντες. 'Ε'Ι" ο<ιον Λ δρόμος :τροχωρε1 προς την ε'<ιοδον ιου

τάφου κατέρχειαι βαθύτερσν lΊ.iι μεγάλης κλίσεως άλλ' ~ χλίσις α\οτη, "αίτοι

πολυ άπόιομος μόλις bι.τρέπoυσα τό βάδισμα, δεν ';φόνη άρχε..η εΙς ιους σχό

ψαντας τον δρόμΟΥ διότι ήθελον :ωλι, βαθύτερον ιόν ιόφον, διό dπo δ.αστή

ματος εΙς δ.άσιημα ~σ"αψαν εις το πάιωμα του δρόμου :τέντε ύψηλiις βαθμί

δας (ίδε τομην έν είκόνι 11). Τό δλ"ν μη"ος ιοι; δρόμου εΙναι 10,50 μ. Τι'>

εύρος αύιου εΙς την άρ;ι;ην 0,15 μ. Ει,\ιυνόμενον δε έφ' δσον προχωρε1 :τρο;

τόν τάφον εχει •.ύρος προ Ι;lς θύρα:; τούιου Ι.6Ω. ΤΟ βάθος άπό ιού οόδού

της θύρας ιού τάφου μέχρι ιηζ σημερ.νής έ:τιφανείας ιού λόφου εlναι 6,90 μ.

1\1 παρεια' ιοι; δρόμου συΥχλίνου<ιιν ισ;ο:υρώ<; :τρΟζ ια δνω, άιτέχουσα. <Ιλλή

).ων εΙς την "ορυφην μόλις 0,80, ';νl\> προ ιού ουδού τσύ τάφου dπέχoυσ.ν
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αΙ.λήλων 1,60 μ.. ,:ις εΙ...ομεν (εtχά)ν 10). j,υo :ΤΙQί:τοu μέτρο "Qo τη; θύρος

10υ τάφο,", εϋ(lομεν εΙ.; ιό χώματα, ει.; Όψο.; α:το του :τατώιια10ς ΤΟ,- δρύμου

εν "ilQOV, δλόχληρον σΖεδον O>tελεlδν μη.ρου >ΙιΙνός, δοτά :τροΟ"'του κα, ίχνη

"UQ";, Ταη'0 είιρεΟέΥΙΟ 6ψηλ61ιρον του :τατώματο;, μΟΡΤ1'ροί,(Ι,ν ύιι, .τολύ μεtO

ril,· δ,άνo\~\ν lου rdq:OU και την σύί.ησιν 0';10,. κατέ6ησαν fvtoίoOa ι'ίνΙΙρω:τοι "α,

ώ;nησαν :τ('όδατον ouvobeulirnoI και ά:το τον .τιοι0,· a{"U)\' κύνη. ϋΟΗς ;;μως,

άγνωστον ;tώς, δεν ;]δυνήθ" να t"ψύnι. άΗ" E"'q:') έχεί δια ""\'1ύ:.

ΤΟ :τροο; την ταιroν άκρον τού δρόμου ~lO ;l'l.fjQe; Ι-,Οα/\- αχα,'"νίΟ1ων ίχο

νώς "εγόλ,ο)ν. ει; lούιων Ι:ι.ει μ~xo~ 0.80 1,. :Η(ιί;ιο\l. Οί ί.ίΟοι ."<(lo'rQ\",.,; άν~x"ν
εΙ; lον τοίχον, οστις ~τo έxτισμέν~ ;ι(lο 1~~ θύ(lα;. ά;ιο r<>u ;ιατώl.αι,,; Η'ίο δι,,;·
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ΕΙ; lu Ζ",,,ατα ιού δ,α_

ά'('ιιί",ν ({ο;lι,α"lα !,εν

1'1; ιίκί.ν,,; 11 f'iί,,,vor.

EΙ~ 9.

Ε'. 10.

"oό...~ "~..,.,... _;••~
••,.~ •• ,a ',' r4.

ι,,,υ 1'f:xΡ' lης ,ωι,,,φης, και οιοχι 1"'
""" εΙς 11' δ"'''Υμα της Βυι,ας δ:τω;

εΙς ,Η,λο"ς τι."" ..,ς ""Υl.ρ.i",,\ιζ. Συμ

'~~l'αί"Ι,l,ε" δέ 1""10 και Ι-κ 1'1;
.~"ρll1ηρηOεαJζ. <'111 οΙ n,ριΙI;νlες λί

Βοι ίι"α" :τ"ί.υ "tt>tOO.ilfι>O' 11 "ο"ν

Οίι ηι'κ"υ" ίνα φι".;,,,,,. lη" ουι,α".

χα. διί.1Ι :τ,;νΗς ε"ι,IΙlηοαν :τρο lης

ουρα", ούδεί; δε εΙΙ; 11' ίιν"'Υμα αυ

1'1;, οϋιε Ι_νι Ι," 1<>.. Οαλ';ι,,,υ· κα.

ι., ο:τουδα"ilει,,,ν- διύΗ :τοΗ.. ,; ".,ν

λίΟων εύι>έΒηοαν :τολυ "Ψ,l;'ί'lερ"

ι" .. &να.ψλί"υ τη; (JUQ";'

rΙΙ'" 11'1; Βυι,ας ωίι l<οφ"υ O,~O

""νηνl;ιοαμεν λάοοιον βαυυν (O,MU

Ι ,jO), ,',ι,υ"Υ,ο"",ν( Ι , ί Ο ΧO,9U), έΟ1"uμ

μfν"ν εΙ; 11' :τάιωιια Ι" .. δι>';ι",υ και

"tt"f:x"VIlI λάρνα"α.

l~αΙlαι,ίΟ1ανΙfς 1,'O1,," μακι>"ν xu,
βι.ουν δι",μ"ν :τρ"οεδοχώl,ενδτ .. ϊιΒέ

λ"μεν εϊ'ρηl,εΥαλο:τι,ι:τή ί.αξεvτΟν τα·

_. .φ"ν. ·11 :τι>"ο-

δοχία μα; δl,αJζ

αύlη διεψευ

"Οη' δ.όlΙ U ΟάλαμΟ; ήιο μ,κρόιαI0; κα; lα:τεινόιατο;

Ιν σxi01tt :τρό; lον δ.άδρομ"ν. ΊΙ ουσα α"ιού (εlx. 9)
χωι>,; καμμίαν διαΧΟΟ1μηΟ1.ν, Ιχε. ϋψο; 1,73 1'. ανο'Υμα

Ι,ιυ. ΑΙ :ται,αοιάδε; :τλαιυlαlα. α;.λ' ovzi ΙOO:τλalεiς.

ή δε~.ι. Ιχε. :τλάια; ι ι,., ή &ΡΙ<>lε,.,ά 0,90. Σ"Υχλίνοιο

"ιν "λαφρώ; :τρο; lά δνω. Ό K~'ρίω<; lάφο; εΙνα. I"ΧρΙΙν

λαξευτον ο:τ;ιλαιον Ι"/."ν εύρο; είς 11' :ιλαlυιαl0ν αύl"ύ

μέι,ο; 2,62, ύψος δέ Ι ,~IO μ. rk Ι" κέ"ll,>ο". Αϊ διαοιά

οε.; αύται φαίνο"'α. dXQ,Gi"ltt'"'' εί; 10 :τ"ι,ατιΟέμε·

ν.,,· δ"ΟΥι,αlφα ι.

Ευρήματα του τάφου 1.
δι",I'Ο" εί,ι,έ.ΟηΟ1αν Οι,αυΟ1I,αlα,
IU ,ϊί.λα. fv δε 10 ίι:τ' dt"O. Ι

AI'X"ύAύΓI~ύ" .ε.\1lo~ 1\11>< ,
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66 ΊύΙ. Χατζηδάκι

την προσοχήν μας διά τε τΙ. κόσμημα αύτού, δπερήδύναω γι! ιίπoδoθiΊ εΙς

την ύστερομινωϊκην περίοδον 6' η τον ρυθμον τών ανακτόρων κατα τι)ν

κ. E,·ans. Ούχ ήττον ή συνέχεια τών ανασκαφών απέδειξεν iin ανήκει και

τούτο εΙς την έσχάτην Μυκηναϊκην περίοδον, δπως και Π(lντα τα είιρήματα

τού τάφου τοί'του και τό)ν κατόπιν περιγραφομένων. Ό πηλ()ς εΙναι ύπιί

ξανθος καθαριότατος καΙ λεπτός. ΈπΙ τούτου νωπού ακόμη (~τέθη αλοιφή, είτα

έξηράνθη το αγγείον εΙς τον ηλιον, έστιλ6ώθη κατόπιν δια τριβής, έγράφη

το κόσμημα δια μέλανος στιλπνού χρώματος, καΙ τέλος έ6λήf)η είς τl)ν κλί6α

νον. ΕΙς τα χώματα τού δριίμου εϋρομεν μικρον χαλκοί,ν μαχαίt,ιον κατι(ι)

μένον, διαλυθεν εΙς κόνιν.

Έντος τού λάκκου, δστις εύρίσκεται εΙς το πάτωμα τού διαδρόμου πρΙ.

τής θύρας τού θαλάμου ίιπήρχε λάρναξ τών συνήθων χωρΙς κοσμήματα η

χρωματισμον οιονδήποτε. Το αμφικλινές κάλυμμα αύτής έπέκειτο ακόμη της

λάρνακος μαρτυρούν, δτι ή λάρναξ αϋτη διέφυγε την προσοχην τών συλη

σάντων τον τάφον καΙ έμεινεν ανέπαφος διαρραγείσα ι.όνον έκ τού βάρους

τών έπ' αύτης μεγάλων λίθων, οϊτινες κατέπεσον δταν διελύθη ό προ της θύρας

τού σπηλαίου τοίχος. Έν τιη,τοις ουτε εΙς τον λάκκον, ούτε έντο; της λάρ

νακος εύρέθη πήλινον αγγείον. Εϋρομεν ούχ ήττον έντος της λάρνακος δύο

γαλόπετρας τας έξης.

1. Φακοειδης γαλόπετρα έξ όφείτου λίθου (serpel1tine), a \'etoile (Πίν. 5, 1)

διάμ. U,20. Γλυφην έχει μόνον έπΙ της μιας επιφανείας ταύρον γονατίζοντα εΙς

τους δύο προσθίους πόδας, βιαζόμενον προς τούτο ί,πο ανδρος άλλομένου ύπέρ

την ράχιν τού θηρίου καΙ συλλαμ6άνοντος αύτο απι) τών κεράτων. Ό ανηρ φαί

νεται σχεδον γυμνος φέρων μόνον προέχο\,σαν ζώνην περΙ την σφηκοειδη, την

συνήθη τοίς Μινω'ίκοίς καΙ Μυκηναίοις, όσφυν αύτoϊi.

2. Φακοειbης γαλιίπετρα Ισομεγέθης τύ προηγουμένυ εξ όρείτου κρυστάλ

λου. 'Η γλυφη (Πίν. 5,2) παριστάνει δύο βούς παρ' αλλήλους έχοντας τα

σκέλη συγκεκαμμένα καΙ τους τραχήλους συνεστραμμένους προς τας ράχεις

μεταξι! τών όποίων 6.πυλήγουσιν αμφότεροι οι τράχηλοι εΙς μίαν μόνον κεφα

λην αντωπήν, ένιρ τα ζιρα παριστάνονται έκ πλαγίου. "Ανωθεν μεταξiι τών τρα

χήλων ηνεωγμένον r'ίστρακoν.

'Εντος της λάρνακος ταύτης περιείχοντο τα όστα ένος μόνον ανδρός.

Μολονότι δι> !,σαν MJ.υ έφθαρμένα δυνάμεθα, ώς έκ της σχεηκης θέσεως, έν fι

εύρέθησαν,. να εϊπωμεν, δη ό νεκρος εκειτο ανακεκλιμένος. τα όστα τού κρα

νίου εύρέθησαν είς το πρl)ς βορραν η το στόμιον τού δρόμου άκρον της λάρνα

κος ύψιιλιίτερα τών άλλων. Ή έπιγονατΙς καΙ το αντίστοιχον ακρον τού κνη

μιαίου όστού όλίγιρ χαμηλότερα τών κρανιακών εΙς το μέσον περίπου της λάρνα-
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Μινωϊχοί τάφοι έν !{ρήτr 67

κος. Τούτο δι: σημαίνει δτι, τα σκέλη εΙχεν ό νεκρος κεκαμμένα. Φαίνεται δε δτι

[Ι μία χειρ τοι,λάχιστον ε1Jρίσκετο παρα την κεφαλ~ν- διότι παρα τα κρανιακα

,;στα εύρέθησαν <'ιστά τοί, αντιβραχίου. "Εν <'ιστούν πτέρνης εύρέθη είς το άντί

θετον άκρον τής λάρνακος. Τι! λεπτότερα <'ιστά εΙχο1' διαλυtιη τελείως.

τα έν ηϊ είκόνι 11 αγγεία εύρέθησαν τεθραυσμένα κιnα τΙ) μάλλον και

{ιπον :\πι του κατωφλίου τής θύρας '} έντος τού τάφου. Πλην τούτων δε και

,lλλα τεμάχια, (i δεν 'lδ\lν~θημεν να συναρμoλoγ~σωμεν, και τμήμα τι έκ τρί

ποδος πηλίνης Τ()(1.πέζης. Περι τοί, τεμαχίου 1 εϊπομεν ήδη.

Είκ. 11. 'Αγγεία ύστερομι"ωϊκά.

2. Άγγείον έν σχ~ματι κρίκου η κολλύρας εχον μικραν τοξοειδή λαβην

παρα ΤΟ1' λαιμόν. Ό πηλος ωχρός, ακάθαρτος περιέχων κόκκους άμμου. Έπι τού

πηλού αλοιφη και έπι ταύτης ζώναι δια καστανού χρώματος, μόλις διακρινόμεναι

νυν. Τοιούτου σχ~ματoς αγγεία δεν εΙναι σπάνια εν Kρ~τη κατα την έσχάτην

Μυκην. επoχ~ν, ουδεν δμως όμοίου σχ~ματoς άγγείον εύρίσκω είς τΙ) Κρητικον

Μουσείον ανήκον είς παλαιοτέραν χρονικην περίοδον. Σημειούμεν τούτο' διότι

πιίντα σχεδ(,ν τα σχήμιnα τών ίJστερομινωϊκών αγγείων άπαντώσι1' άπΌ niJv

,τυωϊμωτάτων Μινω'ίκώ1' χρόνων.

J. Ψευδόστομος αμφορεύς. Γlηλoς λεπτι'ις καΙΙαρώτατος. Έπι τού πηλού

ιiλOιφ1Ί α,χρά, εΙτα στίλβωσις δια τριβής. Έπι τής αλοιφής έγράφησαν λεπται

ζ,;,ναL δι' ερυθριιυ λαμπρού χρώμαως περι την χαμηλην βάσιν και την φακοειδή
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"
κοιλίαν. 'Επί ,ων ώμω\' εγράφησαν άνθέμια έσχηματοπσιημένα. ~y'oντα την άρχην

ούτων d.πδ "ρ,ναειδη ο'ίνθη !Ί ά"ο άνθη ιτα:τl!ρου παλαιοτέρων μινωικών χρόνων.

άλλ' ο;)τως ήλλοιωμένα ώστε άσφαλώς, ό αγγειογράφος ιΊγνόει τί ~y(laq •.. 'Επ,

τού φράσσοντας το στόμιον δισχαρίου ελι~ δια του αiι,oυ χρώματο;. Ευρ,Οη εις

τεμάχια προ τής θύρας του σπηλαίου Ιπι τού πατώματος .ον δρόμο\!.

4. 'ι\μφορί"χο; ψευδόστσμος. Πηλός. άλοιφή. κσΙ στίλ6ωσι..; τή; επιφανείιις

δια τρι6ής τα αυτά και εΙς τυ πρoηγoίiμενoν. ΠΙΡ' την βά",ν χαι .ην κοιλία" "Η

ναΙ Ι;ώνα~ δια χρώματΟζ δμως σιιλ.τνσν μέν. άλλά βαθέως χαστανον. μάλλο" μα,'

ρου. τα ι.τ' τών ώμων κοσμήματα εΙναl Q6Il13ot πλήΡΕις λοξών γραμμών καί :Ι[1«

λοειδή χυρτσ. τα,,·ίδ,α. Ευρέθη έπ' τοίο χατωφλ(ον τής θί'ρας ιού ο:τηί.<ιίον.

5 κrι'7. Δύο κύλι"ε~ σχήμαtO~ ιτολ" μεταγενεστέρου. ΔΙ-ν διαφέρουοιν άλλή

λων ή κατα το:. μέγεθo~ ολίγον. Ό πηλo~ ώχρό;, κιτρη'ίζων, άλλ' άκάθαρτο;. ΕΙνε

βεβαμμέναι άμφότεραι καθ' δλην αυτα/ν την έΑιφά,·ε.αν ΙοωΟεν κα, ~ωθεν δια

μέλανος χρώματος, έ~ιτήλo\l έν ιτoλλoί~.

6. Φιάλη μόνωτος με μικραν αίι},ακωτην ιτρο)';οην κα' )';αμηλον δακτυλιοειδή

Αόδα. Ό :τηλος ώ)';ρόξα,·Οος ουχ, τελείως καθαρός. Άλoιι:rη έκ του α':'τού :τηλΟύ

εσωθεν υπέρ\lθρo~. Μη)';α,·ικη στίλβωσις. Κα, εις τ/ν εικόνα διακρ(νοnαι τα ίχν,l

του στιλflωτήρος. Oίιδεlς r.ρωI4ατιομός. ΕυρΕθη έσωθε" τής θύρας.

Ψηφοι περιδεραίου rov rιiφοv 1 (εΙχ. Ι 2). Εις τον ιτνθμένα τη,; :τρος άρι

οηραν τφ εΙ"ερχομένφ έντος του σιτηλαίου λάρνακος εόρέθησαν :τολλαι ψηφοι

:τεριδεραίων. Ταύτας διείρα"τες εΙς κλω"τας άιτηρτίσαμΗ' HJ 6ρμονς. (~)ν ό βρα

)';ύτατος (Ι) :τρος τα (iνω τής εΙκόνο; 12 om·i"taral άιτο τέσl1Ο(1ας μό"ον μικρούς

ρόδακας έ; ύαλώδονς μάζης, ητις τώρα φαίνεται έ)';ονσα φαιον )';ρα/μα' αρ)';ικα/ς

61'00; 10 )';ρώμα θα ήτο κνανουν ώς φαί"εται εις το\ο; ρόδακας του \Ι:τοκειμένο.'

δομου (2). ά.,ταΟll!;ομέ,·ου έκ :ιέντε μεγαλ\lτέρων όμοίων ροδάκων. ΕΙ; τΟν μεσαίον

~_κ τούτων διατ/ρε;ται καλώς 10 άνοικτον κυανούν χρώμα.

Ό τρΙτος (εΙκ. 12,3) δρμος ά:τοτελείται έκ δέκα καρδΙΟl1χιιμωνφύλλων έξ

ύαλώδονς μάζης, ητις .ώρα φαίνεται εις τινα φύλλα φαιά. εΙ~ dHo λευκή.

Έκάστη ψηφος των τρ.ων τούτων δρμων διαιτεράται οριζοντΙως .':τΟ δύο

παραλλήλων τοημάτων. δι' ιr,ν διήρθησαν άνα lv εις έκάστην ράμμα κα' ο;:;τω;

οί δρμοι κρεμάμενοι :ταρουσιάζουσι σταθερWς την κυρίαν αι'ιτα/ν όψιν :τρος τα

έμ;.ρός. ΕΙ; την εΙκόνα νομίζω ότι φαΙνεται ΤΟ\;10 σαφώς.

Ό τΕταρτος όρμος (ε[κ. 12,4) άιτηρτίσθη έκ διαφόρων ψήφων έξ υαλώδονς

μάζης, ιταριστανουσα/ν π\lρηνας καριτων, Ιδίως έλαιων καΙ ιτασ)';αλιάς (Sir'''g''
Persica) καΙ έκ τριών έ:τιμήκων κρεμαστών ψήφων. Ί-J ύαλώδης μάζα έχει χρώμα

είς τινας ψήφους άνοικτον :τρδσινον, εις μίαν όνοικτον κυανoίiν καΙ εις dna.;
λενχΟν ή},λοιωμένον εΙς φαιόν. Πάσαι "Ι ψήφοι τoίi ΠE(lιδεραίΟ1J τούτον. ώς κα;
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1ων επ()μf_νων, δια,ρυπων,α. υπο ι"ας απλης δπijς- διότι σ1ΡΟΥΥ\ίί.ο. ούσαι εl,-οι

άδιάφοι,ον ο,ανδηΠΟ1ε Ιπιφά'·ειcιν και <Ι,. "aQOlInIciOWOIV_
'υ ""μΙI10ς iίρμoς (εΙκ. 12. "~Ι uπηρτίnl1η dn,', λε:ηCtς b,nxoe,bei.; ψηφίδα~

f_x λευκής μάζης_

'υ ί'κως (είκ. ι 1, oi) _~ όμ"',,)" η1ηψίδων προσ'νω,-.

'υ ιωδομος (είκ. ι 2,'ί) ~_κ ψψfων σφαιρικίί"· κα1<'ι 1" μάλλον καΙ l'j110V, έκ

μαζης, "cι\ ,;" 1εσσάρων ψή,l·ων δ,αφανους σαρδ(ου "0\ ό>(1~) όρε"συ κρυσ1άλλου.

'υ Ii"" "0\ ~I"" (εί"_ 12. f! - 9) Ι" λεπτων μ,,,ρων δισκοειδων ψηφίδων έ"

μάζης φα ",ς.

Τό u,,- άρ,Ο. 10 σωμά"ον έχει σχημα στιλ6ω1ηρος. Ι" μάζης λε,,""φαίσυ.

Δεν εl"αι άρα ψήφος περιδεραίου. Δε-.· εlναι συ1Ε σφραΥίς· δ,ό" ούδεμίαν

έχε, Υλυφήν.
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Οί υ:ι' άριθ. Ι Ι κα' ] 2 εΙναι τρειι; ψήφοι έ" :τορσελάν,l,> :ιαριστάνoν~ε>

nlUτίλλου; άντω:τονς. οlοι ευρίσκονται συ;(να εΙ.. Mυκηναι><oiι .. τάφου; ;(νυσοί

ή έξ υαλώδου; μάζη",

Ό αριθμος 13 εΙναι ψήφος έ" μάtης φαιάς :ιαριστάνουσα άνθος "ρ,νοειδές.

-Εχει τρεις δ:τάς.

'Ε:τίσης "αι δ αριθ. 14 :ιαριστάνει ανθέμιον,

Ό άριθμος I~ συνίσταται tκ τριών ψήφων φαιάς καΙ λευκής :<ορσελάνης

:ταριστανουσών να..,τίλλους δρωμένου .. έκ :ιλαγίου καΙ άνεστραμμένο.., ... "Εχιι Ι"ά

στη δ,.;ο ό:ιά", Ό εΙ.. τήν κορυφην άριθ. 16 ε{ναι ψηφις έν σχήl,ατι ανο."το"

δι6άλ60υ "στράκο..,.

ΕΙς τον :τίνα"α 5. 3 α:ΤΡ.ιχονίζιται μιχρα δισκοειδής ψήφος έ~ ορειχ"λκου

Ιχouσα γλυφας γραμμι"ων κοσμημάτων, ευρεθείσα έντός τή; αι'τής λάρνα>ως.

'E~ 6000" ει:ιομεν γίνεται δήλον δτι ό τάφος oίiτoς έσυλήθη έν μέριι είς

Ι:τοχήν :τάντως προελληνικήν' διότι ουδεν γαοτρίον ή άλλο άντι>eείlιενOν είιρέθη

είς τα χώματα του τάφου ;1 :ιέρ'; :ιλησίον ανηκον εΙς ά/.λην :τερ,οδον :τλ'ιν

τής Μινωϊχη;,

Είδομεν δτι. ό tκ τού δρόμου λάκκο;, :ιεριέχων μίαν λάρνακα. διέφυγε την

:ιροσοχη,· τω,· "λεπτων. 'Α:ιόδειξιι; τούτου. εΙναι δτι ή λάρνα; ευρέθη είς Πιν

CΙΡΧΙKη,· αίοτή; θέσιν φέρουσα ακόμη το κάλυμμα, Έντος δι ταύτη; ε"ρέθη

(, σκελετος {ν δ.αλύσει μέν, ά1.l.' αδιατάρα"τος. και μία γαί.6:ιετρα (:τίν. 5, 4). '0
:.ίθος είναι αχατη;' τι δε γλυφη :ταριστάνει βουν και μόσχον υ:ιο τα";την θηλά

ζΟ"τα, ένφ ;1 μήτηρ στρέφει την κεφαλην λείχουσα τουτον θω:τευnκω;.

τα νομίσματα Κερκίορας ά:ιο του 585-300:τ. Χρ. καΙ τό του Δυρραχίου και

Ά:ιολλωνίας της Ί}J,...,ρία; έφερον δμοιον τύ:τον :τοί.υ κατώτερον δl,ως τεχνικως.

ΟΙ "λέ.τται φαίνεται δτ. δεν υ.α60ν τον κό:τον να δ.αλύσωσι κανονικώς τ/,ν

:ιρο τής θ,;ρα .. τοίχον έκ των άνω, ίσως δεν εΙχον πρΟ; τούτο καιρόν. αλλ' έν βία

δ.ήνοιt"ν δ:ιην έν αυτφ, και διό ταίοτης είιρόντες την θύραν του σ:ιηλαίου. την

μεν :τρος τα δε~ια λάρνακα έθρυμμάτισαν χαΙ διεσχσρ:τισαν τα τεμάχια εις τι>

:τάτωμα του τάφου. την δε :ταρα τον μυχον λάρνακα ;ινο.ξαν μόνον μετα

χινήσα"τες το κάλυμμα αυτής. και Ιλα60ν δοα κτερίσματα εύρον έντο; αό,ή;.

την τρίτην τέλος :τρος αριστερόν λάρνακα ούδόλω; ήνο.ξαν, σ:τενδοντε.; ίσως

να έξil.θωσι τού τάφου καΙ απογοητευμένοι' διότι Τι λεία δεν ίι:τήρ;ε" ανάλογος

τω" :ιροσδοχιών.

Τάφο .. 2 (εΙ... 13 και 14). Είς τον αυτον αγρον δυτικώτερον. 6 :τερι.-ωυ

μέτρα. ε{,ρέθη άλλο; τάφος δμοιος, oίi δ δρόμος :τολλψ μακρότερο; "αl βαθύ

τε('ος Ιχων μ;IΧ(>; 1i;,36 J'. ~γψoς δε ΙΙτο του κατωφλίο" τής θύρας !,έχρι τού
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-,
"ηι,ερlν"'1) ~δάφnuς 1,:jf) (,δε τομή" ~ν εΙ,,- ]3). Tiι. ωιχώματα τ"ι; δρόμου σνΎ"λί

νΟ,-<1,\, ,σχυl'ιί,ς ,,(lo; Ι" ανω (εδρο; δρuμοu "ρο lης θύρας εΙ.; 10 δάπεδον 1,50 μ

εΙς ,ην lωρυφήν Ι,ω), χα, ε!.ς άπ,-\οτασίν τινα d"ό τής θύρας il '''-;Υ"λ.σις ε!νω

• •

Ι

Δ

__________________ • __ ···Β

r
•

ά,,(;μη t";ι.:uρ"τ"()α (εΙ", Ι!\). Εις την κυ(>υφην του βl'ιi)';οu ;1 ά,,' άλλήλων άπό

<11""'0:; 1';'" ω,χυ>μ,ότων το,', δρόμου μόν<.>ν U,I\(J, Και η χλί"Ιζ του δαπέδου συ,,,ίi

πρ<>ς ,11V Ούl'αν ωυ tιίφoυ εlνα, :το}.,', ά;,όHlμης, /:ιέ" ίoIIdQy.ountV ϋμ{ος βαθμίδες.

fιρ,) της !1ιίρα; κω εις ,i."tdOIon,y dIIi, τοl',τηc; .ι.77 f', εί'l'έθη εΙς 10 "6.",,,0
τού δι"ϊμο\l inl«Iμ!H;;VO; λ,ί""nς tEll'ιiyOIvo; ,....ταί.αμl!άνων ίιλ.., .. σχεδόν τ<> "ί.ά

τος ωυ δl',Ιμ"υ, 'Εν α,;,ιί, (ίδε εΙ,.. Ι:Ι) ε"ρέθηnαν 1ρεί; λάρνα"ε~. Ή "ία I<)u
1<))" έχε, 1" "ιιν'lθε~ "Υ,;ιμα χα' 1" άμφ,xλ,ν,,~ Χάλυμμα, Y,ωρ~ ΧΡ<Οlf,α""μό". η

χό"ι,ημα ιτλα"τιχ"ν σί"νδήΙΤΜε. δ,ό bi!v έφωτrιy"αφήOη. ΟύδΙ:ν Χ1έιlισμα.

Λάρνα~ 2, ΑΙ γωνία, αυτής χ'" {Ου χαλ,ίμμα10; εΙ", βε6αμμέναι b,'tQuevoii

ιiνo,xτ"ί, Χι,ώμα10;. ou η έΧ1α",; ,:lρί"Οη έκ τι"ν :lQOItQ(l)V δ,α γραμμ",ν xat.>Q
l(1t,o(i,v δ,' nςέως μεταλλιχο;' έΡΥαλείου έιτ, 1n;, νιο,ιτ,,;' πηί.n(j (εΙχ_ (4)). Έχτος

τί(ς λιiρναxoς εί,ρέΒη il γαλό,~ετQα (.~ίν, :;, ."),
'Ο λωος Χαλκηδόνιος γαΜ-ιΚ1όχροuς, ήμ,δ",<ιαVΉς (I.ait de vielleJ Ιχων

'",ι,α~oε,δε1ς Υ()(ψμας έναλλαξ ά,'σ,,<τo~έρα; χω <1χοτε,V{)1έρας. Ή γί.uq;η :ταρ'

<1τ,ίνε, βοϋν ξ'",νΗ, δ,α tnii δε~",O Ωιτισυί"" :ιοδ"ς lσν αυΥ,ένα, έν Ψ καια6,6άζε,
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συ\·ηλουται :ι:ρος

ε:., 15 T"....~ ~~.._
~......'M.~ 2 .4.<i

.0''1 .~. rA.

ει•. 14

Ισχυρώς την κεφαλην προς τα κάτω. ίνα

q;Οάση δια ,ου ""δΩ; τΟ ύι, ,ης ράχεως

ζώο". δ.ΤΕΡ δάκ"ει 0';,0\' είς ril" ι,ίζο\'

,0υ ιραχήι.ου. ΤΟ ζώον ~zεl κε<μ:ιί3I\· μεν

ώαε, πτφ'ΩΟ:; ουραν δε και "ωμα ώαεί

ιχΟ,Jος. Εις ~υ μέοι>ν τι:. σίiJμo αυωί. ,,6.μ

:ι.εται οχηματίζον ίωον ι'iνωOεν, ι,· <1' εΙ;

τΟ αυιl1 σημείο,' πoραtηρoύ"ωι κάτωΟεν

δύο γραμμαι ο[ο\-ε\ πόδες. Ό βΟ1,ς :Hlt11

",άνη,." με ΠOλλilν έ"",έλε,ον ά""Υ"

γραιιμ,ι.νο; ~κ H)U φυσlΧ()\·. Αί λε:ιτο"έ

ρειαι των μελών δηλοί,ν,αι με Οου1'Ο(l"lν

dXQt6eIQV εΙ~ n(JlW μικρο,' ιεχν<n'(ιΥημο.

Και ;1 δύσκολος δΙ; κάμψις ιου αύΖένο;

και ή κίνηΟ1ζ 10ϋ ξ'oJoνtoς :'(Οδός α"εδύΟη

σαν οχεδΟν δνευ διαστροφής. TO';VOI',LOV

10 έ..\ <ού βοος ζώον είναι γεγλυμl,f.νο"

με πολλην άοριοτίαν, ουδε δ"νάμεΟα "u
ορίσωμε" τουλάΧ1Οιον ····:;:=F=:J'<'.:::
rι.ν ή"α, ;πην6ν, δΠΕΡ ;"

π,Οα\·ώ,ατον, ;1 ;1.Ο"ς η

άnο ζώn\'.

n μεγάλη αϋτη

ά\'τΙOεσ,~ δύναται ν«

,ςη,l'\Οί\. ;<(>0' ημiiς, ον δeχOόψ .... δΗ δ Η.χνί,η; άvτέγρ,.,ψεν

αλλη\' :ταί.ΟωτΕQQ\' γαλό:1Ετραν η σφραγίδα. ~φ' ή; ,-,:ιηρχε

1'6,·1)\1 δ β"ϊ<ς. ;τ('ο"έθη"ε δ' έπι πλέον έξ ίδΙας παρατηρή

σεως '" ."[Τηνιίν, ό:ιερ αντέγραψε" ούτως άτέχ,·ως.

Λάι>\'α;; 3. 'Οι,ο,α ;",0' δλα tfi προηΥ<lυμέ"η, (Ιλλ' έ,·.

lελώ~ άδια",;σμητος διο δεν πα(lαθi,σμεν είχό"α ταύι%.

ΠεριείΙ_Ε δυμ"", ou,-ιon,,,,,,,o,, l~ 7~ φαχΟf.,δών ψηφίδων έκ

qaIii; !,ΙΙζης" :ιί.ην 'ούτω\' Ι\/; ευρέσησα" .~ ... π"λύ μικραί

ψψτίl'oες Ι" "Ι; OU"I; υλης ιΙτιηελουσοι :ι,Οανώ,OlΟ dλ

',ον {ψ!Ι"Η'

-Εξ", δ. '11<: λ"I.'"c."ο. ";'(',Οησα,, ιά εξ,]; χαί.κΙί. (είκ. 17).

Ι ΠψίΧ()1', y.ui.Ivu~,,,,il !,ε",υμ,;"η ίιλίΥσν εί; τι, "έσον.

Ή ;ΤΙ>ΟΖΟ;Ι :το/.;, "ι;ικρά. ι;ι"ί.ωω•. ,δ,l;. Ή τα"'ιώδης λαCiή
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ΕΙ. t/'J

ΕΙ". 17

_L:.

"
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τΟ σώμα διό τριών 'Ρ.ων, ενος εί.; 10 κάτω και δυο είς άνω άκοον. ΤΟ πάχ";

τών 10<χωμά1ων 0.001. 'Η λα6ή έχει πάχος δι....i..άσιον 0,002.
2. ΞΙφος δμοιον το οχημο προς 10 ει.ρεθ1:ν εΙ; 10υς 1άφους των Καλυβ,,;,,'

άριθ, Μουοειου 690. /11011. Αυι χι\,. 1904 οελ. 63:>. Ή λαl!ή. ής μόνΗ" μικ~,,:'

θρύμματα έσώθησαν, ή10 έξ έi..έφαν1oς.

3και 5. Δυο ~υράφια πλα1έα. Σχημα σύνηθες Μυκηναϊκόν. Σώζονται ""Ι,

ΤΡΕις ήi..οι είς την Π1έρναν ~κατέρoυ 'lQo; ουνήl.ωσιν της φθορείσ,lς ξι,λί"η; ί]

όστεtνης ί.αβης. Πάχος 1ης ράχΕως 0.006.
•. Άρυτήρ. "Εχει σχημα μικράς φιάλης ",ε χαμηi..ην βάσιν. Ί-Ι ύψη).>ι ι'α(;,ι

συνηi..οUτοι δι' ενος ήλου.

6. Μαχοιριον όξύαιχμον. Εί; 10 οωζόμενον μέρος τη; πτέρνα; εΙ; lν.,--,~·

Ύ:rijρχον δε και άi..λoι προς συνήλωσιν της φθορείσης ί.αl!η~.

'1'1 1ρίιη των έν τω i..άKκφ Ι.αρνό-κω" (είχ. ] 8) διοκρινεται διό ιό δλως άσ,··,

νηθες μέγεθος αύιής. "Εχει μηκος 1,35 μ. εσωθεν. Ουδεμια όλλη των εν 1ω KO'l

τικφ Μουσrίω λαρνό-κων της <,~..oχης ιαύιης εχει 10σοίοτον μηκος. Τό σύνηθες

μηκος 10ιΟυτων l.αΡ"άκων εΙναι περ'ι τό 0,80 μ.ο 1,00, δύο δ~ μόνον κι::ι ε;<ιι_

ρεσιν ή τού Άρτοά (ΑΕ. 1904) καί f] έκ Παλαιοκό-οτρου BSA VΙΙΙ πίν. Χ\ΊΙΙ

και xlx εχουσι μ-ηκος ],20. ΤΟ κάλυμμα ιiμφικλινές, οίον και των άλλων ι.α~l

νάκων ΑΙ γωνιαι δηλούνται πi.ασιι.>«ΪJς προβάλλουσαι ολίγον τού Επιπέδου t"",
παρειών "ExtL εΙς τός ι,ακρας πλευρός υ;ιο 10 χείλος πλαοτιχην :ιροέχο,'σα,<
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ταινίαν στενήν, ε;("υ(l(T~' ηειραν έντυπώιιεων δια τού δακτύλου. ΤΟ Χόσμημα

τούτο «:ιανlι' ιιυχνα FI~ χονδρά π'ιί'.ινα :ιρωτομινωιχα άγγεια, ίδία πίΑους. Δεν

εΙνω δΙ; ιι:ιόνιον κιπά τ'ιν μακραν χρονικην :ιερίοδον της Μ ινωικης τέχνης

ν' ά"αφαίνων",ι εtι; :ιol.iι "ψίμ"υ, έποχός σχήιιατα αγγείων και διακοσμη

τικά (Jέμα", ""'lκ.-.νΤΗ εΙς πt"ι>'μωτύιοu; χρόν.-.υς κω ά:το :ιολλού περιπεοόντα

είς ιι;(ρηιιτίαν.

'Ενιο',ς 1;1> _.άι-ν"κο> τ,,,,τη; ..t/ιην <σιν εΙς Οριϊμματα διαλυθέντων δστών,

"λλ' άll,l,αλ",ς Fyi,; μόν"ν ,.ίνΟρω.του. ουδεν ευρέθη κτίρισμ.α :τ)ην της "{αλά-

ΠF1(1ιις (1Iίν. :;, i;). Είναι ""τη ψαχοειδ,'};. ώς καΙ ;} πρότερον πε(ΙΙ'Ναφείιια. έΧ

Σαρδίου λiOου. Ί;;π( 1η; :ιροο,iψεως ε;(ει έγγεγλυμμένην αγελάδα στρέφουοαν

την χεφαλην κα, λείχου"αν υ",:ιευιικως τον ύ:ι' αυτην Οηλάζοντα μόσχον.

'11 χίνηιιις ιού αύχέ,'''; "ιιο"ϊζει ΠOAiι προς την της προηγουμένης (Πίν. 5,4).

ΑΙ Αε:ιτομ.,ρ.,αι Τι"" μελων και ιού κορμού f..tίσης καλως ά.tοδεδομέναι. ΙΙαρα

τψιων Μ τις rruYlQJv(~; έν .tαι-αf)ολfl τά γύψινα e-.<μ"γεΙα τίi,ν γαλοπετρων(n ίν. 5,
άι,ω. 4 και (;) και "ava!),H.",v ταύ1α πρΙΙς την γαλόΠΕΤ\!αν (ΠΙν 5, άριΟ. 5) δια

"t,ivr, άμέ"",; μεΟ' "':Ι""'1; "ληΟείας "ρισ101ε;ι:νι>tίi'ςάπέδωκεν ό τεχνίτης την δια-
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φοράν τού λεπτοφυούς σώματος της άγελάδος :τρος τα; 10("' άνδρο""';",,,. Χα.

ρωμαλεωτέρου σώματος τού ταύρου.

ΕΙς το πάτωμα 10ί, δρ,ίμου :τρο της θι,ρα; χα, έ."t, t<lV κοτωφί,ίου τοί' Ηολ,ξ

μου ευρέθηπαν το. έςης x1f.QioItoto, πάντο εΙς τεμάχια (ε(ιι. 19).
Ι. Μ",ρος (εΙ", 19) ψευδόσ.ομος άμφορε1ί;. Πηλός ςανθό; ηλείω; "Ε%080ρ

μένα;. άλσιφη ΙΚ δισλνοεως όμοια; άργίΗου, fλαφρά λείανσις δια 1ρ,6ης.. Έ:τί
,ης άλοιφης έγράφηηο\· διό καστανού χρώματος :τιρ, τήν κοιλία" ζώναι ά:τλαί.

μετοξ':' δε ιών δίio άνωτάτων ζω\·ών ΟΕιρά ρόμ6ων, πί.ηρουμ.νων διό ληξών

Υ(ίΙομμών, {πι δε τών ώμων άνθη :ταπύρου, έσχημΟ10:τοιημ.να τελείως κο, άγ\·ώ

ρ,στο. Περι τάς λο6ός ταινία, ώς κα; δα><τυλ,ος παρα τήν lidotv τoίi αύλοε,δ()υς

άνο,κτον στομίου χα11έλο; ελ,ξ {:τί τοίο οωματο.. ΤOίi ψευδOίi; η χλειoτoίi (Ι1(",ίου.

2. Κύλις (ε!κ.19) αμφωτο; με ύψηλό" :ιόδα.:Πηλό; ύ αύτό;. Παχύ <IτριJψα

"έί,α"ο; χρώματος, έςιιήλου "ν", έχάλυ:ιτε όλη" τή" έ:ιιφά"εια" ιοϊ' άγγείου

lοω l<αΙ ~ω.

;1, Ψn'δόοτο!ιο; ά!"J"t'''''ς. (εΙI<.19). Κοιλία φακ,ίσχηιιος. Πηλό; ι<α, τεχ"",

ιt>():ιία. οία %αl ωίi ί·:ι' άι,,". Ι, ['ει,Ι

ιφ' κοιλίαν δ"σ ύκτά:ιοδε; άντικι....
"υ.,μ<ι)\, ><αταλαμ6άνο"τες 11":. 1(;.ν

fσl.ημοτο."10,ημf.νω" ."1λΟΚ",ιω,· εΙ.:;

δύο σειρά; δλην ιήν f;'ttq,IVEIQ" ιης

χο,;'Ιας τον άΥγείου ά:ιό rii,,' ,;ψων

μέΧQΙ τΙΊ; χαμηλης δακτυ;'ωfιδoίiς

βάοεως. 'Ε.τΙ τών ώμω" εις τ;, ."1(1"
σθων ημισυ α"θη πα."1ύl'ου έσl.η

ματο:ιοιημι"α, εις δε ιό ,;:ιΙηθ",ν

δύο ",όδαl<ε; (εll<. 20).
4. Κ';:ιελλο" (εll<. 1~!) αω1<l" έξ

έι,υθl'Οίι :ιηλον χο"δ(lι>ειδ,,;ς ,ίχ....
OdQTou, όλως άχι,ωμάτιnτι>". Ι::ίς

.η' ,. εοω έ:ι,φά"ε,ο,' σ","ει ι·,.η
EIw,20, Ά .... όψ.• ",."δ••• ό...~ ..."'.Qi.....ι... ΙΙΙ. 3. '>

καύσεως.

5. Φιιil.η ι'ίμqω1ιl;, :ιηλυ; (εll<. ! f\) ι<αί ΧQωμοτισμΟς 0(0; (ι της κύΑικ<>,;

υ:ι' ,Ι.(ιιθ. 2.

6. Κύλιξ με χαμηλι,ν ,.,όδα (ε[κ. 19), μU"ωτσ..· :ιηλό; χαί βαφή ιCι αύτιi.

,. Κέ,ρ",,; (εll<. :?1. Ι) ητ", δίσκ<>; 'Ι φιάλη αμφωτο;. "Εχουσα έντό; αίοτ'ι.;

οvμ:ιεq ,'κ,;ω τέn(Jαρα ιn"μεγ.'()η κων,%ά κί,:ιελλα καί εν ,"l<ρότf;(lΟ" έ:ιΙ ωίi χεί

λου;. -O,HJΙO; :ΙΕι,ί:τ",. Κ'!ι"'ι>; εl" ..,;υη t" Ilαλαικάστρω ΣητΕία; (άl'ιθ. ~Ιoυσεί<>υ
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~.'>f>I. BSA. Χ σελ. 22]). Ol κερνοι αναφαίνονται έν Κρ'ιτη άπο της .-τρωτο

IΙΙ"ωι"ης έποχ,ις (ίδε ΞανΟουοίδην BSA. Χ ιι σελ. 9 κ.έξ.).

Μ (εΙ". 21, 2). Τράπεζα πρσσφορών 'Ι μικρος βωμος τρί.-τους. ·Ομοιος ευρί_

σκεται ακόl"ι κατα χώραν είς το μ'''ρόν 'Ιερόν τ;ις Κ"ωσου (Evatls BSA. νιIl

σε'-.. 96 εΙκ. 1'>5). Ή κ<:lτοσκευ'ι τών βωμίσκων τούτων' εΙναι lντελώς ιδιόρρυΟμος.

Ί) πυΡ;lν εΙς ιΟ κέν'ρον αύτών συνίσταται έκ ,<otvfi; σ.ροσίl,ου γης. ουχl έκ

καΟαράς άργιλλώδους. ώς οα έπερίμενέ τις Έπl του πυρηνος ιούτου ,-,-,άρχει

πει,ί6λημα '.κ χρίσμα'~ άσβέστου εχοντος πάχος 0,045.

ΤΟ χρίσμα ιουιο ά.ταράλλακτον προς {κείνο, οπερ μειεχειρίζοντο οι Μινωι

κοι και Μυκηναίοι προς έπίχριοιν τών τοίχων τών οίκιών, {δωκεν ό-φορμην εΙς

λε...ιιομερεστό-τας έρεύνας διότι δεν περιεχει άμμον, ούτε αλλην oύσlαν πλην

της ά,,6έστου. ΕΙναι όμως έξ άλλου γνωστον δτι χρίσμα έξ άσ6iστoυ μόνον χωρις

άνάμι!;ιν άλλης κόνεως η άμμου δεν διατηρείται. Έπι τέλους μετα πολλας χημι_

κας και δια τσυ IIlX{lOOΧOItlO)) άκριβεστάτας έρεύνας παρεδέχθησαν δτ~ εις τό

χρίσμα τούτο άνεμιγνίίετο με Τ;lν άσβεστον κα1 λευκός ιιτανόλιΟος τειριμμi

\'ος είς κόνιν, ώς γίνεται σήμερον είς τα μαρμαροκονιάματα (ιδε Rod<=uwaldt
T;ryns 11 σελ. 2 11).

9. θυμιατήριον (εΙ... 21, 3) έκ χονδρni) πηλοίί φαι"" άκαΟάρτου,περιέχοντος

πολλην άμμον και λιΟάρια ανευ άλΟΙΨ;lς καί ΧQώματος. WΟμοια ε"Qεθησαν έν

Κρήτη είς τάφους κα' είι,; τα ανάκτορα. Έν δε 10ύιων Ei>QEUtv είς τάφον παρα

111ν Κνωσον περιείχεν άκόμη, δταν •.i>Qεθη, άνθρακα;, εφ' <bv lQQL."EIo ό λι6ανω

(ο; (ίδε Eval1s Τσωb ο! th", dOl1bl", ax..", σελ. 13 Atch",olog;a νοl LXV).
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"
ΕΙ; τον δνόμι>ν εuρtθησuν και bvo φuοικσ' 1ρίτωνε~ (Tntol1 DoIillm)

(~ι". 22 άριθ. Ι "οΙ 3). Τι>ιοίιτοι δέν λεί:τοιιοι "χεδδν ές oύδενί,~ 1d<foU τής ε."10

χή; ταύτη;. EUQioxoVYOL 0")'.""1010 ><σ\ εις :τρω10μινωϊκο(';, ου)'.. "παγίως δt

χοΙ εΙς Μ,νω,,,ας nl"ίας. Φο(νειο, Γιτι ητο δγα:ιητή tQ0<ri) "08' δλ~ τας μ,νωί

χα; :ιεριόδου;.

2. 'Αγγείον ί~ άλαtlάιιτνο" (ε')(. 22) Γι γύψο••_ ΣυμπΑηρούμενον θα άπετέλει

θuλο>cοε,δr; άγγεΙον δμοων :τι',,; τα ει,ρεθέντα 11< τής αύτής ί.λης εΙς τού; tdqou;

των Καλυ6ιώ\' (~IOll. ALltichi χιν "εΙ ~!>3) καΙ εΙς 1(,ν Βασιλικ"" Tdq:ov Κνω

<10;' ,Pr~h. tombs-i\r<:heolo~ill ..,>1 LΙΧ <'!ti.. Ι4Α f'X. 2:,).

4. Μ,,,(,όν 6",;,,10\- Ι" Τ"I' συνήθο,'<: λίθου f,ίιQ,ιτ:.ομ';\'ο\> έν ΚQήηI101', λεγο

μfνaυ δχονύ:ΙΙ1Ρ[! lεΙ", 221.
5. Τό ~μlσυ κιιάθο" f>< <1τεατ(του (ε11<. :!2)
6. 'Αγγείο,· LΚ σΤΕατί..", (εΙ>!. 22) Τοιαίιτα άγγεία μΕ ψυλλοειδη έξ(~θεν

διακοσμησινάπανιώnι σuνηθέnιαια εΙ.; :1ά<10~ ια; #11 Κρήτη dllaaXO,l,d<;, ...αρου

"ιαζόμειια ά:το τη; :1ρωτομ.νωίχη .. περ.όδου.

ί. ·Αγγείο\' (εΙχ. 22) ~x χροχαλο...αΥΟ\·; Π"ι,ιτιχ"ίι λίθου, έχον εΙ; ιό lιέσον

τη; κοιλία; δύο ά;τ<>ψιiσει, oριζO'·lίω~ άδ,ατ",ήI0υ~ άντι λαδών κοΙ {,:1Ερ τούτα;

δ,',ο έ...άλληλα :1;.Ο<1ι,χά χο",Μνιο. ΤΟ <1r.ημα. οϊ λα60ί. χα. ια δ,αχοσμητιχα ΧΟ(>

δΑνια κο\ oυτi:ι .. ό λίθο; άποιιτώσ, σιινl\θω~ Εις λίθινα άyyεiα ε;'ρισΧόμρνο ~νιi:ι;

"ι,ωιομινωίχώ,· ιά<fω,·. Κω" μάλλοιιΙμ;ιει",ο; τ'l; Κvητιχ'ι.; άΡ1.αιολΟΥία.; αΥ,·οών

Τ"'= :τεριστάσει;. i,q' άς εί'ρέθη τΟ άΥγείο\' T<>ίJI0. θα έλεΥεν 01'10 π(>ωτομ,νωϊχόν.
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ΟΙ ΠF.QΙΥραφ"ν1ες τάφοι δμοιάζουσι ttQoo; άλλήλο ..... οίι μόνον Χα1ό riιν

1«11ιlο"ευην "α. 1(, σχήμα, άλλα l<Οι δ.ό1l fι άποφQάttων 10 nπήλαιον τοίχα; 1)10
ί"Ηnμένος ΠQό 1ής θύρας "α, iιψM'1" π"λiι ίιπιι' 1(, άνώφλιον 1αύτης.

'Αμφότερο. δ~ lxoun,... εις 1υν δρόμον τάφον έσχαμμένον, ίν φ έτάφησαν

ουχl δούλοι fl χα1ωτέQας τάξεως ΠQόσωπα. "π,,)~ άλλ01ε ι,πε1έθη δ.' ιΊλλου ..
1άφο ..... άλλα ιιέλη ti'jo; "["ΟΥενε,ας ο,;χl όλΙΥ,,,τερ,,ν τιμώμενα 1ών 1αφέν1ων έντόο;

1ώ ... Οαλιίμων, ώς άΠOδε."νίιεtαι υπό τ~ τι'ις λdQvaxG<" "αι 1α έν αίι10Ι.; είιρεθέ\.1α

"1ειο'σμα1α. Ψα,νεται δ.. ,;11 ίι1tin1ησαν "αι τι1ν ω"1ην τύχην χατόπ.ν. Έσυλή

θησαν δηλ. άμφό1ερσι σΙ τάφοι χα, 1α. μ~ν π"λU1ιμr.tεQα τών χτεQισμά1ων Ιλα

60ν οί Xλ.fΠ1α .. 1α δέ dyyr,1a f"θQαuιιαν "α' δ" ιι"ι1ρπ.nαν ώς χα, τινα<; 1ων λιιQ

νά"ων. Κα1α ",ερίεΡΥον δΙ σύμπτ.:.,σ.ν δ,'::φυΥε την "'(lOQ"xiI... 1ίίΊν συλητών δ εΙ.;

1όν δρόμον αμφοτίρων 1ίίΊν 1ά,1 ων έσl«1μμ':'ν"ς λιίl<Χιι;

Tάφo~ 3. εις 1υν αύτυν άγι,υν ",,1ω περίπου μέ1ρα δυ1l"ώ1ερον 10ύ 2°"
1άφου εύιιομεν διιυμ"ν, ίίν "αΩαQi!;οντες ίπειιιμένομεν, ότι θα συναντήσωμεν χαι

1Ρ{10ν ,;μοων 1άφον. Ταχέως ';μω<; είδομεν ';1 .. lnQQXEttO "tQl ώιλή.. τάφQΟUι

εις 1υ προς νότον ιΊχρον 1ής όπο.ας ;εύρομεν μι"ιιαν λdρναxα Ιχουσαν ύψα; 0,16,
μή"ος 0,53 (εlx.23) μη περιέχουσαν ι'ι λεΠ1ό1α1α χώμα1α. ·Αν εΤχον θάΨu tV100;
αίιτο;' νε"Υνον δΙν δυνά,ιεθα να είπωμεν με1α βε6αιό1η10ς, διό1l οίι μόνον ίχνος

όστών δ/>ν bnijQxev, άλλα "α' 10 περιεχόμενον λE1t10V χώμα έφαίνε10 "αθαρώ

1ατον, μη naQoun.d1;ov τίποτε 11' όμοιάζον πρuς το λεΥόμενον σαQ"όχωμα. Ό

πηλι',ς ,;,χρός, "Ιος ό τών άλλ,,,ν ίντα"Οα είιρ •.Οέντω ... άΥΥεί",ν, περ.έχει πολλήν

<'iμμον, ",λ~{ιιτην δ" εΙς την 'Ιάιιιν. '11 ιΊμμος έ1έθη πολλή έπίτηδις, χα, 10 dyyεLov

~y.νε βαρύ1ατον, ΊΙ διαΧόσμησ,ς έΥQάφη δ.α "ασ1ανού ΧQώματος.

Τάφος 4 (εΙI<.24). Εις παραιιείμενον αΥρόν, χαμηλό1ερα χείμεναν άνευ-
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οσμεν d.U.ov ιαφσν ησ\'ιο ώ.; Ι;η;. ΕΙ; ισ\' μοί.αχί.ι\' βι,67."'· (.·\Ο·"1\.' ...·Υ..;1
Ιο><6φ'1. δQ6μι>;. δ,ή"ων t; 0,-α10i<iι ... :ο:(>ό; δ,'Ομά; >:0' ;7.'''\' ει; τ;"· άι,χ'ι" "".
,,).610,; O.i;j. nC>OlωQώ\, οίί1ω "οό; δuol,ά; ι6αθ,ί",Ι1'" "oi Ι"1;'ΟΤ"\,ΙΙ'" ,i,.....· • ί~

ιό 10.0; ό"ΙΧlll0ε βάθο; μι" Ο.Μ μ. :ο:λάτσ; δ, 1.-15 μ.

Κατά.'Ην Ιο><άq:η ><""λι,;<ό; λά:ιuco; έχω ... δ.ά"ιl,,,,, ....>.-1\1. t!6tt".; I'.~I;,. Eί~

ιό "άτωμα τσύ ).ό><><ο" 10ύ10υ. "οοά τή" ι,σοδο\, δι;,ιί 1<;' [ισιι'χuμi\''''' ,·... ;""'('1

δι1!τι(lσ;. ,",,'''061[00; "αί βαθνnοο;. ό,·ωι,άι.ω; "UXΊ.Ott\"j;. tlUΘ(lv;. HJu".; ,'"'
το" όιιό το\ι δα"ιδου 10\0 "ρώτου 0,76 μ. δ,άμ.Ο.I!!.

'Ε"ιό; lοίί μ,,,οον τού10" βόθοου έτέθ'l ή ίΔΟ"α; Ι'. ·Ε,·τίι; δ, τυί' 1,,"γUΙ.""

λd"><o,, οΙ λdO\'o"ε; Α χο, Β. ΑΙ λό:Q"Οκες ιυιιέθησα\' ιl.;: τή,· αοχ",ή,· ο,·τ,:;,,· fI.'ol\'
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"

ΕΙ... 26.

ιο σύνηθες

>tαλ(ψμιπl1

χα. α( μι,ν Λ χαι ΙΌ δίερρωΥυίαι πολ/αχώς, συνεχρατο\ον10 δια των ~.ν α"ταίο;

χ"ψόlων εΙς το αρχιχον αυ,ών σχημα διατ/ρ.οίοσαι α"όμη ..α\ ιό "αλύμμαlα

α,'",;,ν, Τουναντί(}ν δf ή λάρνα; R εΙχε "alQ(lQruon εΙς σωρον Υασlρίων ενε><α

nj; πιεσεως σωρου λίθω,', lΙσ1lς """;,,εI10 lαύτης, TOUI0 φαίνnαι σαφώς είς

lη\· "Ql'OIlO~IIh1lv φU!10γροφίαν (εί".2.,,) ην έλά60μεν αφοι. ~."αθαρίoαμεν

1f,,, τάφον, αλλα πριν π"οίξωμεν τός

λ"ιι"ωίας.

-εχουσίν αΙ τι.>είο;

Oηκoειδ~ς ozίif,a κ«ι ια

άμψιχλινη,

'Λξιnσ'Hιείωτoς εΙναι ή εΙς lας

ο1τnα; :ωριια; της λάΙ"'ιιχος Α ~«6ή,

fjl\ς ομοιάζει πι,υ; lας λα6ας ,0υ

μεσομ"'ωϊ""" "ίOou έ" ['άζη (lJίν. 6).

Είναι δε το, σχήμπ ιο"'" τών "α(lών

σ"ν'IΟες μ"" εις με",ψι"ωικούς, (1.~α

ν,,;'Τά1<1\' 1'1" lουν"νlίο,' ε!.; (Όστει,ο

μι"",,,,,,,,'~ 1.l"'vo,,;. ΕΙν", κω ιοί""

fV ",,,. π"λλΙ;,ν ποραδειγμιίlων.hI' (~,ν
α,..,δεικ'·',εl", ,',11, έν Kt'il1T1 fI';.μαια,

τεχνοτρο:τίαι. κ«ί ΟΧ'If,αlα παλαιο_

lατων μινωικίί,ν Χι",ν",ν λησμονη_

θέ\'1<' έπl μιικι"ι; πευιόδ"υς fΠ'Η'α_

φαίνο"ται είς i.ozdtou; χρόνους τη;

Ι,σιει.>,ψινωϊκης πει.>,όδον.

'Ο ;,ν liΊ λάι.>νακι Λ σκελετυς

διετηι>είι<> OZEtI>t(;'" καλί,τερον δι"

έλά60μεν q;ωτ"γραq;ίαν (εΙ><.2!:) αύ

10U ώς εκεl10 έν 1" λάρνα>tι άφοιρέ

"αντες ,α διερρωγύτα τεμάχια αύτής.

Ό νεκρο; έκε"" ϋπτισς στρέφων τήν >tεφαλην έλαφρώς προς δεξιάν, Ή δεξιiι

χειρ έφέρετυ πρίος 10 πρόσωπον, ή άρισ1ερα προς τα >tdtro. Τό σ>tέλη ήσαν

κε>tαμμένα, διο ιό γύνατο έ"ραloίiνl0 ύψηλά. Ό σ"ελετος q;oIVEIat ανήκων εις

ώριμον ανδρα.

Τίί,ν δύο ιίλλων λαρνακων οϊ σκελε101 ήσαν '10λio σεσαθρωμένοι.

Κτερίσματα (el>t. 27) εύι,έΟησαν t>ttOς της λάρνα>tος Λ ό "ύαθος (άριΟ. 1) και

δ μικρος χαλ>tο;'ς κι-ΟρέΠlη; 6. 'Ο >tύιιθος ειναι έ" ξανΟού χαΟαρου πηλού καΙ ή10

.Px.JoM)I"IKO~ ~K"1Ί"Ι; 1~1~ 11
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K.....~•• I ...i•• • /. 717. Ζ

\

"Ι'ΟΙ; ':1"Ζ;I; ';':ΥΙ"",

11,·\i."·,,,· "ι,λ,,·:'Ιl.'ικ,,'· "Υγιί .."
rίκ. :?'.:!. Ί Ι ... ,,,,,,;,,I,,I,,ι~ ""1",' .~i.η'·

τ'';; 'Ι ""'''ιι'''''''' ,ο; ':1'· ει";,,',, :!ί Η·

Τ Ι'" 'ι" "'",, ;τ ί. 'ΙΙ'" ι'; 'ιtI ί."" ι'" '"οι"· "1."

:;",·τ"",· γυ"ιι,ι,ί,,·. ;ΖΙ" α"τικρ,', κι>·

"μ Ψ'" ,ΤΟ 'υι"'" "0 ,. ""Ζ'Ι ιι" τo.~oι.1 """0"
:,I,.~Ao';l· :τfί.l'"",· .0". :!><. -0,,0'" "'πι;,,

ιι. ι., Ι"ΚΙ':"· 'Ι ",ί.ίll",," ""'''1 υ.'; ';:τι

τ",· ZfiA'",;, Ει,ι",llψ,",ν κ,,, εΙ; ";';''''';'
"ψ'ιω,,: Ι'>Ι ll·,,,,,,,,i,;. τ<'φΗ1'ς Ει' ΚI."IΤll. ·11 ,ί,ιq-ωτ,,; 'ι ιάl',ι (:1) εύρέΟη ομοίω;

11'" τ'ι; i.,il.',·"",,~ ,;,; κω τ;, Ζ"ί.""υ" κuτο:τιι'Ο" (6). ""ι 1(' ι""ι'Ο" ΚL·I.."δρ.

κο,' <.Ι1'''Ι''',,11.'''·''''' ,i';ψ;",· (><). κ", '<1;; uyyti"u ιού",,· ,ο "Ζ;Ι!Ι" ι·.~tνθι,!,ίi;ει

ομοί"ι' "Ζήl,,,,,,;. ·~ι""τ"lιι"",;κά.

Τάφο," 5 (εί", :!~I). Εί; uyl.';,,· "Ψ'ιι',·"ει..,ν '<E{I,EV1'" ~:1ι τη~ ιιύτ;ι;, κί.Ιl1ίo~

τ"ί, ;";'I"U I'Ι'ι":Ο'I""ν :τλ,lοί,,,' ιiΙ).ήλ",," "ί δύ" t.~ό,ιι"", "'q,,,.
"() ".... ι,ι"Ο. :', l'l"ιιι ί.,'κ''''; ''ι'Ο''Υώ"",; Ι:τtμή"η; lz{j)\" "Ί προ; U,·",";.it.,

">:ι."ν ""ω;, ,Η;01l""1Ι'Ι'",,, Τ;, 'Ι;l,ω~ ..",ί.,,'1 "'u },">:>:"'1 3.:10 Ι" ώς "οΙ το βuΟος

""ιο'; o,r,o μ. Τ"" :'Ι" Ι-Ι"ΟυτΡ-ι,,,,, 'lft'''u;. ",;:; ί.,'>:κο'1 ;1 ιο'; Κ'1ρίως Hi<JO'1 10

,ιη"".; :!,!.Ι! ,Ι. Τ" :τΑ"",; O,JιO ,ι.

'E"ιo~ "'" ΙΙ'ψ"'1 ι':"II.'Ζε ,ιί" λ"ι,,,o~ 1";; "'1"ήΟ"ν; τύ:,ο'1 (εΙ>:. 30).

'1';"10'; "ι'"ης ί,:τ'\I.':ι."'· lύ ,j(lf,l't,,,i,,· σ"ελετών, Εί,. 1;1" :,αρU1ιΟεμt.'·'lν <JWIO
γι"". ία' (είκ. :1 Ι) ijv ";',,,I;,'Ι'ε,' ;:,1 ";:,,,,, clflp-n,,,;. «μι< ~"aOaQinal,EV ,α :Ι,ώιιαlα.

δ"",l.'ί"'''·I«Ι τ .. 1ρία ,<l.',,,·i,,. Τ;, εν τ"ύ,,,,,· :'ι'ος τi.ι κ"ιω :ταρ"un,α::;ει "αφώ; καΙ

ιω;(.ψμ';ν"ς fn,"(lE>, )Οα' (ξ,,,ΟI'ν 11,,; IΙ""'~"'" :l.t";'fIOl,";. Ι~<1ήί.".., νυν. 'Ο αγγε,ο.

:τλά",τ,Ις .'"",,'10'1 "fn,,!,,ν,,,,;ω'\; ",,,ιί,, ...,;: κ.·ύll,,,,;. Ί."'Ι"; ;;ι,ως να /I"ν,l()fι να

:ιλάnll ";,,ω λt:τ,u; ,i.: .~"ι'E"'=,

Ύ.~;, "1'- }~ίιoν"κ" 11 ε(Ψ_IΙ'l ;1 "'\-"1."1"'>(>1 ~ lείκ. :!ί). Tu",,;,,,, "ί"":ι.οΙ"κα.

u""v,i;,n, :ιί.eίn.ω ιί; ""'; "φψ"ι'; )1"",1"";",,,,..; Χι";ν,, ...;. ΤΙ, εΙς '" <ι,-", μΙιοος

1'1';: ,,,,.ί.ί,,= Κ';"Ι"1!'" Ι;ν", γnΧ1Ι!""Η."1.,,,1μέvnv .;,·(JH; ....",η""",·

·1·:!:,.,'i'I" ΤΙ); i.",!",,"<>ς 1'. ''''1'';
1<>" f\"41""\,,,,, II,;II~,,,,· [,ψ/Οηη"" Τι.

iyi'l"',,,Z'I!'"'' fX (Ι"""""" ,,'{γl-;"" ...
"1-:;",(1", κ",i"ιη."νΗ.ι, ,ί.... ο, ,'Oίj <ΙΗ'Ι'ί",'

ί.,,~(~,; :Ι\J;'; 1i" .., "111'';'''' "';λ..κι: ';'ι ί

ν,,,,.,,,, ".....ξ{, ".". :Ι"Ι.'" ""l'i'\,;,·,,,·
Τ;, (Jt.,,,, ":"'''''' ""zl·.:. "", Ι";' :1"ί.",,,.
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Οί ιί"ωτέρω "CQIYl'oq:i"tc; τ,,"οι

ιί"ήχουσιν εΙς τή" <'ίψιμον ~["'ω;κiιν

:τερ'οδον, άί.!.· εΙς ιρό\'ου;,καθ' U ι 'ς δ;,,·

εΙχο\' άριίσTl σημεία :ταραχμή; τϊι; χε

ραμευτικϊ}; τέινηζ μό\'ον δε 10: n'α:ττυ.

κοσμήματα ειχον "ιιιματοποιηθή, '(1

χεραμευς δύναται "α καθαΡ!:;!J χαι "ι,ο

παρασxεuάζη τυν :τΙ.αστικό\' :τηί.ό\· 11:-

1"••0< "ο .., ..." ..,..., δ.

τα; :τυελίδας τών οφθαλμών. τα

δε δύο άλλα φαίνονται ,,00;' τα;

άνωτΕρας γωνίας ώς δύο ,ηραγ

Ύ\'λ.Q, όγκοι χώματο,," Καίω, ;]
κατάστασις τών υοιών :ιτ{) τ<>,

αύτη ώστε δεν l"έτρεψη "χρ,Ηε_

στέρας :ιαρατηρήσει;. ο,"Χ ,'ΙΗΟ\"

δυνάμεθα να [':τω με" ii", κα, (>1
{ρεί; σκελετοί άVΉ,.<>υσι" είς #νll·

λιχω;. ών ή μία γυνή. Π ,θω'(,ν

μα, φαί\'ετω ;'τι οί VO'I.'O\ 11,,"
έτάφησαν ουΥΖΙ,όνω;. άλλ' 61' τα

~_~_j' ~~' -;' """!' ~ οστδ τού :ιρώτου :ιορ,ψεl'ί"Οη-

ό i 2 3 .. :, Μ. σαν ίνα τοφη δ δεύτερος. ""'Τ<Η'

δε πάλιν δ σχεί.ετΟ; rnoOe 1(, αυτ(,

ίνα έντοφ,ασθΏ δ τρίτο; νεχρ,ο;.

OUΔεν χτέριομα ε'!ρέθη ",·τός τη; λάι"

νοκος. Έκτος αύτη; 6,,00; ιΙν τιjJ λ.ίκκω

ri,oέOIJoav lα έν τΩ είκό", :j~ άγγεία.

Τάφο( 6. "Εν μέτl.,<,,, d'·010;',"';'
'Ερον έν τψ αύlφ άΥΡΨ εύι,έUη αλλυς

.άψος τετράγω"ος τ<'.ι σιϊ}μα- μϊρως

χαι :τλάτο; 2 μ. βάθος} μ. 'Ε"10ς αίιωίΊ

((,QiO!) μία μό,'Ο\' λιίρ"α; (εl1<. 33) ω.ω;
"δ,ακόσμητο; ,;'ς κα, {Ι ω(ί :τροηγου

μέ"ου Icl'fOU. Έκτο; τϊ}; i."ι,>ν",χο;

ouSi:v άλλο εί'l.'€Oη 1'1 3-4 Η!ιάι", ι'η

{"αίω" όστώ" α"θρώπου.

Ε;. 39
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41,~, ;φ' 00"''' t ... U1 ... ΧΟ'j<ιιμtίitι ιΙς α"ιόν, δt.ν ό>rνιί να λι.ιό"!) χα. δ.' άί.ο.φης

"αl διό. Iι.'IGi'~ ιην ιπ.φάνι.αν τii.ν άγγείων. το. ΧQwμα1α, δτινα μ.&ιαχt'οιζιtα,

..Ινα, U{t....tης :01>"'1'110;. ΙΧflvια ;..άμ...... αχεδόν μεια},λ."ήν. Σημι.ω.Ι...ν δl!; ;,11

Γ

t(';'τα συνηγ,'γ("lμεν d,.i, ιό. ε,·,εί,έΟlε'.!ο ίσω; ι6,ν έν ιol; lάφα,; ύγγε(~ν, δ,όtι

ιiμη.:"τιι,,,, ,,{ μιγ"λnι lαΙίσ, EIXnv <,I,,;"jefj, ιiίρσμιν IΊt ή"ιίς fIιIvn~ οϊοα dyytIa
χαιαψι,σ,·ι'I<'ΙΙΙΗις ιγχατν.λι,ψαν ni χΗ:τται.

Κι"ίι τήν Ι.,υχήν 10"lην έν κι,ήηl χατα χανόνα lθο.ηον ισιις νεχροίο; ΙΗlμ

πτύ"""νι~; 16. :Ι1,~μα1α. και ένα:ιυθέτσν.ις ταυια ένιο; λαρνάχων u>; ;τολλάχ,ι;
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1:10_ 33.

Ι:ιμ :ιαΡΟΤ'lρηθη και έ;I1Υηθη ,ι~;) αλλοl.; (ίδε Ιδ'\1 Ξανθο"δίδο" Α Ε. 1~94
σελ. ι χ.έ;_ Tdq;oI 'At>tni,)_ 'Ο >:",,;.,,- "ί·το; μ>;ι:ρι Ο'Ι]μερην δύο μόνο" παρουσίασε

<rα,Vfψεν,κα; έ;αtρέorις 1<.<= fξη; F:i; I\ιιί."ό,oνιjν,ο{, !'οχρο'ν τη; Φαιστο\' (Sc",,;
~ Scopert~ nεl1ιο l1ecropηli <Ι; Γha,,,ω~ l~υ?'" Sa\"!g"o"i) δ καθηΥητilς S,H"iJ:1!c>"i
:τ«ρετήQηοn' U1L, L.,l τσ;:' ί.,·,φ,Ι' '" :Ι;'ΟΙΙQ,ώtεQΟ, τάφο. δει, εΙχον λάο'·σκας.

Ό αυτος δμω; :Ι«QοτηQfί "ΤΙ,

tqai\"f10 σαφίι; ει'ριία κηί.Ις

υ:ιό .οίο; οχεί.ετού;. ήτις "i-,
"ΙΤΟ δ"\·Οli,\· "υ. :ιρο.\,χη1<Η η

έξ d:ιοο,,,·θiοεtος σ",·ίδο; ":1"
κειμένης Τω \'εκρψ_ Ί Ι σ",'Ι;

αί'τη ΧΟI' έμε οίιδ,',· ,;;).0 ;110

ι'ι ξυλίνη λάρ\·αξ. 'f" ",no :ιιιρά

δε'Υμα :ΙΟQπη"ίIΟη εί; Iuv "ί

q::OI' Μο"λ,οl'ώl' Σηlεία; ά:ιο

τΟ\' σι'νάδελ<fον Ξο"Οο\,<"ίδ'1"

(ΑΕ 1904)_ Ό τάφο; ε;χ. l'Ιί,ο

,·εχρο':';. " ~ηι>o.; τοι;ι,",,· >ν-. " .. . ~ .
ω; Ι.α",·«χ,,; .ηjl...νη;. " "ει,-

τει,ος >':ΤΙ ιοί, l'Ια:τέI'Ι,,,,. είχεν

;':τί το;' :τροσώ:του χρυσ;]ν :τι"'

ο,,,:τ/δα, ητις :τιθανίί>; εΧόομει

ξυλίν'1'· λάρνακα ti.1,,01'VHOri
οα'· (Στάη; ΑΕ Ι~I()\: ΙΙεl"

της Z,,'Iσ€ως Μ ιικη,·α'χ';"· τι'·ων

χοομημάη",·).

ΟΙ :τlωZιlηρo. ήι,χ"ί'νιο

οκάπτο'·η;: λάχκον. έν ,:, υ:τί

θε\Ον 1'1" :τ>;λίνη'· ί.άρ'·αχα τ;μ πει"εΖΟ1<οαν τυν νε><ρόν. έκάλιι:ττον δε ΧOlό:τιν

t<iv 1ε ί.ά><><ο,· χαΙ liI" λάρ,"«κα διο χι.,μάιω,·. ΟΙ Ι.άχ'ω, ι'ιοα,' τ"οο,· "δαθείς εΙ;

τοί'ς τάq:ους. οι',; άνεοχάψα!,εν. ,;,οτε το χάλυμμα τής λάρναιως θό :τ(>οείΖ' \Οίό

έδάq::οιι; fl lOι'ί.ιiΧΙOIOν 00 tψ;ι.ίνΗΟ· d'f' fτέρΟ\< οΜεν οημείον :ταρηηρήσαμεν

μαρτιιροϋ" "'1> έ:τεΟ'''ι,εl'Ο'· τΙ;μ!lο,' ύ:τε" IU" tdqo'·. Φαί"εται ότι 'jρχοϋ'·το καΑυ

:ττ oνtε; ΤΟ χά ί.ιιμμ« τής ι.άι,,,αχο.; δι' έ:1l0ωρεύοεως έ:τ' α Ι'τής ολ ί γο\< χ,ίψ«τQoς.

ώς π"άττουοι "αί ο'ιμει,ον '.1Ι τώ'· τάφ,"ν. Είς τΟν rdq:o'· 5 έν μιq. χαί τ1l αύτη

ί.ά"να><ι εϋρομεν τρεΙς Ο)'.;'εlO\,;. Ωί ,·._><ροl :ΤΡΟ\fα,·ώς 'τάqηοα'· ουχl ουγχρό

νως άί.ί.· dq;oii itdq:'I δ :τ,,,,,τ,,ς ,·ε><ι,,·ς "α"ι μετο χ"ό,·ο,· ΤΙ\'α ά:τίθα"ε χαι δε\>-
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"
~ε(lo" μθ.ο;; <ης οιnήι; οΙκογενείας., άνo~ανιις ιόν τάφΟΥ χαι ιην λ6QVQ:Ι<<Ι ιθαψον

χα, ισίίιον Ιν ήΊ αυτί] λάρνο><, ;ιά(l,ν ο.χιιW)μία;. "αραιι!ρίσσνιι;ς ιό. 0010 IOU
:<οώ,οιι. Τ" αυτό lit ι."(Ι<1Ις<1lν όιαν ci.-1f.θα,," ό 1{>'ΤΟζ νεχιιό;. Οι λ6χιιn. :τo1λά>tι~

εΙνα. ,.[yCΊλol ίνα :n:Ii"lajoI6dvωoL :τI.εU:ινo; ici{,,'Uxa:;.
Ι)! "luuσιώ1ΕQ'OL bQUΣoouιι. ΙΙαθυlαιο σπηι.a,α, είο; u "iQOUOL δο6μα. μα"ΟΟ'

χα, (πι").,,,,Ι .... Έντός 10'; ιι:τηλι:ιΙου ω;(οθηείτοι Μρ"αξ. tv b d..,OtIθt:t(l. f:>

vεxQό<; "l1\'ισιαλμένoc; ιιόνΤΟ1Ε χα' χατ' έθιμο .... άλλά ΧΟ; χα1 ανάΥ"'η .... Πάν<ε;

οΙ τέως. I{ιευνηθiντr.ς 10'0"101 td'fOL έν Κρήηι :ιερ,ιλάμBαvoν 3 - 5 ~ναxoς

tΖl.'ηοίμr.\ΙΟv I:ισμiν..... ώ<;; '<0.\10; o."nyEYεLαχot 16(4:0. και 0117.1. δι' Ινο joIdw>v

νεxQό .... ~ν 'ιδιινήθημεν νά έ~ωe(lι6ι,>oωl,εν άν ιό 016μ.ο,," ιο\; σ:ιηλαΙο" r...uίEΤG

διό τού 10ί1.0υ χαί ό δρόμα; Ι,τί.,1ι.κιίίτσ Ζωμάn,,,' ",ετα την :ΤQwιην ταφή .. αμΙ:·

οως. χαϊ l>ιενοiitΟ "άlιν ό δQιiμo:; "α1 'ιν"ίγεl" Ι/) olιiμ,oν :τι;>ό; u.,nbuxitν δε".

lό'Ρ"" vr.xo"iι >101 o,j, ... >loθ~ή;.

Ι Ι 'Οανώlερο" νoμ~... i;n μόνον ή Οίιρα το" ...τ/λοίοιι d.,Eq.Odoorto διό '0'
7.n" μειιί ΙΟ" ΙνιC:Ι\fιc:ιομ6". ~A" :ιι:φαδειθώμεν το"ιο ~ηΎείια. ά6ΙύOΙ~ χα, ή

[\IQ,n..:; Υι:ιη,οί..." ΙνιΌc; ιο;; δQόμoιι. ο" μιi""" εί; 10 Λ6,:ιεδον αύιο;;, 6.Ι)..ά χαι. ε(;;

"ψηί.ό,εοο ατρώμα1α 'Ε:ι'ιιης Ι\'Y()Oiιμε" χα; το"," ένιό<; 1WΝ δQόμ ..." lιειύ ltq)
ν(i" ... " βΜlοο ..... Ο,", έldtεuo", 6,q:oίI ""οίνετο 011, δ "uoίω; ο:ιηί..α,ώδης 16.11'0<;
δt" ήδ""οτσ να :ΤεQ,l6.6η dlla; 1.6.ρ"ο><α;.

10 lΙ ... τ:!:Η ...... >ΙI.ι:
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..
Μ γ Κ Η Ν λ Ι Κ λ.

Α.IΧθΎΟΦΑI·IΑ.

Ό Τσούντα; (Άρχ. Έφημ. 1~91. 3~ εξ. Μυκήναι 4f>. 2~0 εξ.) ""ι ύ

Beloch ε:τειτα (Gr. Gesch.~ Ι 1. 302). άναφερόμενοι f~ τήν γνωστ,!ν :τ"ι,,,Τ'i

('ησιν. δτι οΙ 'Ομηρικοί ~ρωε; μόνον έν μεγίστη άνάγΚΏ ι ετρωγον ΙχΟί·;. :τ"Ι',,

rIjQOUOIV. δτι ούτε έν :-.1υκήναι; οioτε έν ΤίQt'νθι εί'I.'έθησαν ';(1Τι1 ίΧΟI'ων "ί'I\F

αγκισΤQόν τι. καί συνάγουσιν. δτι {ι Ιχθuοq-αγία ίιτο ι'ίγνωστο; κατά ΤOI'; '''''''1
ναίκου; ΧQόνοu;~. δτι δε οί ά\·θQω:τοι ijl.'loI(1tl\· \·ά έΟίζωνΤαΙ fi; "ί'τ,!ν ""τιι

τυν ΧQόνον. έν ι!J διεμΟQφώθη καί ηκμασΕ\' {ι έ:τικ,ι :τοίη(1Ι;.

'4-\λί: ά; έ:rαναi.άυωμεν τίι\' έξέτασι\' τ<ο" γνωοτ<ο\' %αί ."'~H)Tf(""o\, ιιι)χcιιo

λογικ(ο" εί'ρημάτω\' καΙ :rροσθέτο\'τε; δ.τι ά\' τι'χΩ\' f'χωμε\' \,fC.;tTf\!O\,. (ί.: ίί"lH)

μεν μ'i:τω; δυνάμεθα νά διδαχθιίψεν διάq-ο\!,',ν τι.

Καί :τριί>τον άνεUQέθησαν εΙ; τά έl.'εί.τι" τϊΊ; κεΚιΗ'μενη; Ι Ι :τ,',ί.fω: τ 'ι;

ΤQοία; (:τεQί:τοu 21\00 - 2000 :τ. Χ.) στl.'ώματα εξ <'στι,''' ίχlil'ω\' :ωΧf" ",'Χι'ι

μιά; σ:τιΟαμ,ι;, ιί,; "Qί~ει ό \ϊrchο\\' (Sc)IlieIl1al1l1 IIios <1. ;{Ι;ΙΙ' Troja (1. 1';:.).
ΕΙ; τά; λιμ\'αία; κατοικία; τ'ι; Β 'Ιταί.ία; (Helbiι-: Die ItaIiker ίη der Poe
bene σ. 1Γ»~ εύQέθη ράχι; Ιχθύο;' ό δε ο. K"lIer tAntike Tierwelt (1. ;12-.:

σημ. 303) μνημο\'εύει καμάκω\' ητοι Ιχθuκfντl.'ων fX κέι,,,το; fί.(ί.ι ... · f"t'f
θ~\'των έν τοιούτοι; λιμναίοι; συνοικισμοί; τη; Έί.6ετί,,;. :τ1.'0(1f τι ί'ι,' κω ;ότι

οΙ άQχέγονοι κάτοικοι τη; άνω λίγύ:ττου ETQEq-O\' τol'; \'εκι,οl'; "('Τ,'''' κ"ί ,'>ι'

Ιχθύων εί'ρεθέντων εΙ; τού; τάφου; τnϋ Gir\1"a. Όυ.ί.ά καί εΙ; τά; Κ ,."ί.,ίί'l,,;.

ώ; :ταQατηQεί ό Τσούντα; (Έφημ. Άρχ. 1"~Ι". 1~ι~ εξ.). κωά τοι,; Χι";"""ς

τού Κυκλαδικού :τοί.ιτισμΟύ (2500 :τ. Χ.) Οιί ίί(1θιον οΙ ιίνθQω:τοι :τί.ίι\· ύ(1τι,εων

καί τά εύκόλω; άγρευόμενα μαλάκια κεq-αλό:τοδα. EI'Q';'" δε fίω ί'ι,',,, .ίγ"ι

στρα άνευ uγκων, σχετικιί>; dQa :ΤQωτόγονα (Έφημ. Άρχ. ιιψ~) (1. 104 .'Τιν.

10. 3~, 39). όμιί.εί :τερί άλιεία;. ά:τοδεχόμΕ\'Ο; βεβαίως ούτω σιω.ηιι.ώ; ""ί

Ιχθυοφαγίαν έν τοί; χρόνοι; έκείνοι;.

ι Όδ. δ 367 έ;.. αιι:ι ΥάQ :τeQί. \'ήσο\' αι.ωμι\·οι ίχθ"αοοχ(lv γ"·αμ.-ττοΙ.; άοΥχι<1tQ,ιΙΟι..·. ίτfι\Ι, 1'1,- '(α·

Ot;QG ί.ιμό.;. χαι μ 330 .χαί δή <iYQav ίφe:τeοχοv ά;.ητeύο,·τe.; ά,·αΥχυ. (χΗίι.; όQ,,·,Ηα.; tf <rιλα.:: δ.Η χ""

Qa.; iXOLto •. Ό Hentze Οtl\·άΥeι ίχ τώ" χωQ,ω\' τούτω\' χοί άλί.ω\· - μ :?bl. Χ :-\84. τ Ι 13. δια τα ό<1ΤQeα

·1;.. π 747 - δτι οί ηQωe; ηοθιο\' μό\'Ο" ί\· ά\'άΥΧΟ ίχθίι.;. ά).i: οί :ττωχοl ά..·ΗQω:τu, οι'χ\·ό ί:τ\ιι,ιΗΟ\' lοί'ΤΟ,

ά<r' OV ή άλιe~α ί)το ί\'eQΥότατο,' ί."Ι:ιτήδeι'μο.

1 Etxe ΥQαφη χαί ά\'αχοι\,ωθή δημοοιΥ. ή :ΤQόχeΙQος οΙ-τη μe;.ftη. δτι: μΝ ά\,ιχ(},,,'ωο,,, ό '1'<10\·..·10..;.

ότι μetα τα ά\'ω μ\'ημο\'euθntα δημοοιeύμαtο avtofi ά"αοχο:ττω,' ί ..· ~Ι\·xη"·αι.; e\'Qf δ\·, , ή t\)1O ...ιτtά

ίχθύω\' ί" tοϊ; ίQeι:τίοι; ο(χιώ\·. άλλά δί\' ίδόθη a~tUJ eί'ΧUΙQια \'α YQ,I\'~ :tf\H τοι'το\.'
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υ δε 'Ιωσήφ Χατtηδάκις (Άρχ, Έφημ. 1:)12,232.3) σύ μόνσν λέγεΙ,

δτι αυτος ~υρεν εν Τυλίσω της Κρήτης (άναγσμέ"Ι1 είς τους μεσομινωίκους

και ,',στερομινω'ί>ωύς ;ι;ρόνους δηλ. 200()_ 14 αιώνος π. Χ.) αστά ι;ι;θύων, άλλα

και βε6αωί, δτι εν γέν~1 εν ταiς άνασκαφαίι; εν Κρήτη eIίQIOXOvtaL ι;ι;θνων

οστά, J.:ιι; τίνας άκρι!!ώς χρόνσυς άνήκσυσl ταυτ .. δεν γνωQίζομεν, άλλ'δν άνε

χωρσϊ'μεν εκ ,,;,ν γνώσεων, «ς μέΧQΙ tuίibe εί;ι;ομεν ΙπεQί tUIι tητήματος τού

τ"υ, θό Ηέγομεν. ΟΤΙ άνήκοvσι ταίiτα εις τάς παλαιοτέQας :τεQlhδοvς του μινωl

κnυ ΠΗλιtlσμου, ίνα συμφωνήσωμεν προς τα εvt'ήματα τή<; Τροίας κα' τών

Κυκλάδων. l1αντως Τ" :ται,άδειγμ" τής ΤυλΙσου κατα61tίάζει ήμας μέχρι τής

14 τούλάχιστον έχατυνταετηρΙδσς. 'Εν τφ μέΗΗ τότε λσlΠoν ;ι;ρόνφ ΟΙ .κάτUl

xul τής παρiιλίας τής Τ(.>οΙας. τών Κυκλάδων καΙ τής Κρήτης ήσθων !χθίίς.

~ενεκα δε τής συχνής έπιχοινωνίας χαΙ τής φύσεως τών πραγμάτων, μάλιστα

εΙς τός dyuvou.; 'Ελληνικας νήσσvς καΙ παραλίας, εΙνε πιθανόν, 011 ή άλιεία

καί ή β\!ώσι.ς τών !χθνων θα έ~ετεΙνετo κα' είς τας λσlΠας Έλληνικζιι; άκτι1ς.

ΚαΗ; τοι,ς μεlέ.,τεl1α χρόνο\!ς, τοίος τελε\!ταΙσυς ;,στερομινωικσνς, δηλ.

τσίος τελε\!ταίυ\!ς κυρΙως μυχηνα'κούς, J,y τα τε;ι;νικα :τl!οiόντα εiίQηvται μάλι

στα εν ταiς ΈλληνιχαΊς χώραις κατεσ:ταρμένα 1(1400- 110011. Χ. περί."1σ\!) δεν

εύΡfθη τεκμήρι';ν τι Ι'ιεικνύσν, δη οΙ άνθQωποl ήσθιον lχθυς' Τνα δε έ:τανε1J

ρωμεν τΟ έδεσμα τουτο. IIQL"1fl να κατελθωμεν εις τσυς ομηQΙΚΟ\ις χρόνσ\!ς.

ΤΟ μεlαςι, κείμεν"ν ;Ι;ΡUνIΚΟν διάστημα εΙνε άγνωστσν αν περιελάμ6ανεν εις

τυ (,ψσλόγων τών άνθρώ:των τούς Ιχθύς.

"ρέπει nμως να έςάρωμεν, ώς άποδεικνύσυσιν αί άνασκαφαί, δτι, καΙ κατα

τούς :ταλαιστεQους χQόνο ..... του ΚQητσμυκηναϊκσίi πσλιτισμσίi καΙ χατα τούς

νεωτέρσ\!ς καΙ κατα τους Όμηρικuuς (Ίλ. :Τ, 147). οΙ ανθρωποι ήλΙεvoν κα'

iIQmyov άφθόνως τα δlάφΟQα δστρεα της θαλάσσης, :τιθανώς δε καΙ τους ο\!

χνσUς έπΙ τών άΥΥείων εlκονιtομενοvς ,"κτώπσδα<; καί τα δμοια tfua, τουτσ δε

'IΥεν, εννοείται, εις στενην τών άνθρώπων προς τήν θάλασσαν σ\!νάφειαν καί

σvνήθεlαν και θά ϊΊγετό τις να IILoteIίOII. δτι καΙ προ τσύ ΌμήQΟV κατα τΟ

γεφ\!ρωτέον κενον !;ι;θvοφαγίας χρονικον διάστημα θα ~I{) πιθανη ή γνώσις

τής αλιείας καΙ της βQώσεως των ί;ι;θύων, άφ' σύ μάλιστα δ 'ΟμηQος γινώσκεl

τσUς κυρlωτέρσυς τρό:τους τής άλιείας καΙ τα δργανα αύτής :τροηγμένα' διότι

καΙ τήν διd του καμακιο\! Τίτοι της ΤQιαίνης ('Οδ. Κ. 124 l1ρ6λ. Τσούνταν εν

Αρχ. Έφημ. 1898, 200 ες: δ Ποσειδών εΙνε ώ."1λισμένος δια της "'ριαi."ης,

της. ίχθυ6όλ"υ μα;ι;ανας. τ"υ Λιο;ι;νλου "E:rττ. 133)' άλιείαν εγίνωσκε καΙ την

, ΊΙ 'v"','" .όι:I~.", .:.; oόp~oλo. "Κ'Ο""'" ι. φ,.,ο.<ίι, δ δό Itall (Old", <j~,I,•• ,Ion ο, 0"0<'

0.2!>8 "'" ",O;'.n ""b'~\fKY ο. 149) κ'" ή J. .. , ..;'0" (o~,.) 6;,""'0" οη :. nοο,,6ώ, ~'o ~QO"~K~'
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90 Α. Δ. Κεραμοπονιλοu

δια δικτύων (Χ. 384) καΙ την δι' άγκίστρων (Π. 408, Ω 80 έξ. δ 369, μ 253,
332). Έμφανίζεται μάλιστα ή άλιεία ουτω τελεία εΙς όργανα, ώστε προϋποθέ

τει μακρα,· :τl!ότερον άσκησιν, 'ίνα καταλήξη εΙς την τελειότητα έκείνην, καθ' ην

το άγκιστρο,' καΙ μολύβδαιναν εΙχε προς ταχείαν καταβύθισιν, καΙ κέρας βοός,

τιθέμενον είτε άντΙ φελλού (ο. Kel1er ε. ά. Fisch) είτε προς προφύλαξιν της

δρμιc1ς ά:το των όl\όντων των Ιχθύων (Hent7.e).
Άφ' ού λοι:τον οστρεα θαλάσσια ετρωγον πάντοτε, Ιχθύς δε ήλίευον καΙ

ετρωγον εΙς τας :ταλαιας περιόδους τού κρητομυκηναϊκού πολιτισμού καΙ κατα

τους Όμηρικο,',ς, fπειτα χρόνους (πρβλ. καΙ (Ήσιοδ.) Άσπ. 213 έξ.), δια τίνα

λόγον θα ά:τείχοντο των Ιχθύων μόνων έν τφ μεταξυ χρόνφ της ύστάτης μυκη

να'ίκης :τεριόδου:

Άλλα τι, πρc1γμα δεν fχει ούτω: 'Εν τφ κεκαυμένφ άνακτόρφ τού Κάδ

μου, δ άνέσκαψα έν μέΡfΙ έν Θήβαις καΙ δπερ άνάγεται εΙς τους ύστερομινω'ί

κους χρό"ους, οίίς ζητούμεν να γεφυρώσωμεν έν τίι γαστρονομικίι ταύτη έρεύνη,

εύρον :τi.είστα όστά ζφων έκ των φαγητων των ποτε ένοίκων τού οΙκοδομή

ματος. Μεταξυ δε· αύτων, έν τφ άσφαλεστάτφ καΙ μάλιστα άνοθεύτφ των στρω

μάτων της άνασκαφης, τφ κεκαυμένφ, εύρέθη μεταξυ όστων, ψηφίδων δρμων

καΙ άλλων κοσμημάτων χρυσων καΙ σπόνδυλος Ιχθύος, κεκαυμένος καΙ ούτος

καθως καΙ τα έν τφ αι;τφ στρώματι λοιπα εύρήματα. ,Τοιουτοτρό:τως ποριζό

μεθα τεκμήριον, δτι καΙ κατα τους έσχάτους μυκηναίκους χρόνους ήλίευον καΙ

ησθιον Ιχθύς, ησθιον δε ού μόνον οΙ πτωχοΙ άλλα \(αΙ οΙ βασιλείς, άφ' ού το

όστούν εύρέθη έν τφ άνακτόρφ.

'Υ:τώπτευσα, δτι δ σπόνδυλος ήδύνατο να εΙ"ε ούχΙ Ιχθύος θαλασσίου

άλλ' έγχέλεως (πρβλ. 'Ιλ. Φ 203, 353) των περιωνύμων της Κωπαίδος (Παυσ.

9, 24. 2. Άριστοφ. Άχαρν. Μ80 έξ., 962· ΕΙρ. 1005. Άπ. Μ)2, ~34. Λυσιστ.

35 έ~.. ί02. Άλκίφρ. ΙΙΙ, ί, 4. Άντιφ. παρ' Άθην. Μ, 359,58' ί, 2\1i)c Πολυδ.

νι, 63. Μάτρων έν Parodor. epic. gr. re1. έκδ. Brandt. σ. 63 στ. 3!! καΙ Άρχέστρ.

ήδυ:ταθ. άποσ:τ. γιιι στ. 6. Krnse Hellas ΙΙ 5 ί Μ. Bnrsian Geogr. ν. Gr. 19 ί

κ. ά.). Φαίνεται δέ, δτι δ εγχελυς δεν έλαμβάνετο ώς Ιχθι'ς (<< έγχέλυές τε Ιχθιίες

τε- ·0". f. ά. :τρfiλ. καΙ \Viichter Reinigungsvorschr. 99 Ι), άλλ' ώς εΙδος οφεwς,

καθΙ;)ς δηλοί ίσως καΙ το ονομα αύτού (έκ τού έχις' πρβλ. λατιν. anguis
anquilla)' ίισαν δε κατα τους κλασσικου; χρόνους οΙ έγχέλεις πατρο:ταράδοτον

παλαιον fδεσμα έν BoιωτίC;Ι καΙ έθύοντο καΙ τοίς θεοίς (Άθήν. νιι (29ί) 50).
Ά:τετάθην δε προς τι)ν έ:τιμελητην τού 2φολογικού Μουσείου κ. Γ. Δ. 'Αθα-

"α'ίχό; θεό; τού Αίγαίου ;το).ιτιομον, ταυτισθείς μετά το\'ι Διό,= τών Άρείω\' etta. Ό Ήσίοδος άποσπ. ϊli

(Rzacb) Ηέτιι (J,ύτό,' :ταράλληλο\' :τρός τόν Ποσειδ(ίι\,α (πρβλ. {'sener Rbein. Mus. 1898. 280.
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"
νασόπουλον, δσnι; ο.:ιήvτησF. μοι τα. .ξης .δ περΙ 0\.0 δ λόγος σπόνδυλοι; δνή_

χε, εΙς [χ&ιJ" τελεόστεον (τύπ"" "ί",κος ~Tca f1uviatilis). U6.v'fro,> δμως δεν

""άο<."τα. ..",,1 fΥχiλ"ωι;, οίιnνοι; ΟΙ σπόνδυλο. πα,,"ουσιάζοηο. δλως δ.6

φαQΟ" Ό καθ"Qισμο.; το;; "!δαιις "οίί .χν/οι;, άποβαίνει buσXEQTι~ ενε"" της

έλλείψειος των d.."tοφύσεων χοι ενεκα το;; ομσιομόρφ(} ... της κατασχευης ltOQa

πολλοίς εΙδεσι., δι' ίί ό καθΟι'ισμο.; εΙδών μεταξio των τελεσστέων ιχθνω" στη

ρίζειαι έπι δλλων χαQοχτήρων. ΕΙς τύ. εΙδικό βιδλίο (Morraιι κλ.) ουδεμία διά

Κ1,1'Ο'ς 6.δ.κ1] μνημονεύεται ώς πρας την χατασχευην τ,,," σπονδύλων μετα'ξio ιών

διαψ"ρων είδών •.

'Αλλ' έχομεν κοι etEQO" ΤΕκμήριον, ϋ" ήλιεύΟΥ10 Ιχθύες έν 10ις zQ6VOL<;

τής τελευταίας ύσΤΕρομυνωίκή; :ιεQ,όδου: ΈνιΟ<; θαλαμοειδούς μυχηναίχοϋ

.άφου έν θή6αις εύρον έΥώ χαλ>wvν άΥκ...,τρον J κοθ' δί.α δμοιον προς τα κα.

ν("Ι" έν χρήσει, €χoν ι'ίΥκον και φέρον εΙς το όπ'σθιον ακρον και λείψανον σύρ

ματος, δι ου. καθω.:; σήμε(10ν, ένίσχυον την όρμιάν, Ινα μη κόπτηται iιπo των

οδόντων των ι;ι;Ούων. Το εύρημα το"το έν ήi τελειότητι καΙ αρτιότητι αύτού

προϋποθέτει μακραν Ωπισθεν αύτο;:' άνώττυξιν καΙ άσκησιν της άλιείας. Έπειδη

δε {, ·Ομηρος προσθέτει εΙς Τ(' άΥκι(\τρον κέρας βοός. τΟ όποιον κατα τΟν Η"π_

ι~.e. ώς είπι-.μεν, έJ(ρησ'μευεν αντl τού σύl!ματος, τοιαύτη δε διασχευη δεν εlνε

πρ'-\οδος άλλΟ όπισθοδρ6ιιησις αδααιολόγητος (μάρτυς ή σημερινη χρήσις). δι

καιο'ύμεθα δεχόμενοι την Υνιί.μην τοϋ K,,!ler, δτι το κέρας έπι 'Ομήρου ήτο

αντί φελλού (:ιρ6ί.. Ά ..."ολ. παλατ, fI, 23, 27 έξ.) εΙς την 6ρμιαν μακραν το;:'

dYKIotI.'OU.
Τοιουτοτρόπως "χσμεν μφαρτυρημένην συνεχη την άλιείαν και Ι;ι;fιυσφα·

Υίαν είς τε τσύς πρωtμου; κρητσμυκηναϊκoUς και τσύς ioστερoμινωίκoUς καΙ τους

ΌμηΡΙKOUς ;ι;ρόνους. Έξετείνετο δf: η ιχθυοφαΥ'α ού;(1. μόνον εΙς τας έπιθαλασ

σίους χώρας αλλα και είς τας μαKρ.Uν της παραλία;, καθως αl θή6αι, κειμέ

να;, ;, δηλο. μεγαλην και d,'TO μακροϋ χρόνου διαδοσιν, δταν μάλιστα ένθυμη

θώμεν πόσον δυσκόλως μεταδ'δεται ή συνήθεια προς νέα φαΥηΤ<Ι και έν ταlς

ημέl!αις η!ιων.

Ούτω δε έννοοioμεν, δτι ουχί έξ ά,τλής σπoυδiΊ .. τών ζφΥράφων ΙΙ,τειχο

νί!:οντο Ιχθύες έ:n lQγων τέχνης καθ' όλους τούς χρόνους TOV ΚQητομυκηνα'i

KOio πολιτισμού. αλλα έκ συνηθείας καΙ γνώσεως τού προς τροφήν χρησιμεύον

ΤΩς ζφου. ΊΌιαvτα μνημεία μετ εΙΧ6νων Ιχθύων εΙνε μεγάλα άΥΥεία έν τfi JI
πόλει τής Τροίας (Schli"mano Troja σ. Ι6δ), σκεύη τον κυκλαδιχου ΠOλιtι

σμον τής Σύρου (Έφημ. Ά"χ. 1899 σ. 89 έξ.). τοιχογραφία τής Φυλακωπής

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:28 EEST - 52.53.217.230



λ. Δ. Kιoaμo"o~~λov

της Μήλου καΙ :τήλινον σκεύος εΙκονίζον δνδρας. :τιθανώ; άλιείς. κρατούντας

Ιχθύς (Excavation at Phylakopi :τίν. ΧΧΙΙ). ό δίσκος της Φαιστού έχον Ιχθυν

ώς γράμμα (Καββαδία προϊστ. ΙΙρχ. 457). πηλίνη λάρναξ τού Παλαικάοτρου

της Κρήτη; (αύτ. 472). dYYEia dνέκδοτα τών Μυκηνών. δτινα μελετ~ :ΤQΟ;

Ικδοσιν νύν ί> \\'ace. dYYEiov της Ίαλυσσού της 'Ρόδου (αύτ. 497). μικροτέ

χνημα τού tdc:rou τού Ηαφειού (Άρχ. Έφημ. ΙΚ89 :τίν. 7. i'» καΙ δλλα (δρα

:τ. χ. Hall Aegean Archeol. σ. 86. 91).
ΠερΙ Θηβ(ι)ν :τροκειμένου θα ήδύνατο να εϊ:τυ τι;. δτι ή άλιεία τών Ιχθύων

ήσκείτο έ" ταίς :τλησίον λίμναι; Tρεφί~ καί 'Υλίκη καί τη Κω:ταtδι. δτε αύτη

δεν ητο ξηρά' ητο δε ή Κω:ταί; ξηρα dχμάζοντος τού μινυείου 'Ορχομενού

(:τρβΙ Gordon Cllilde J. of. Hell. St. 1915. 199 έξ.). δστις. ώ; :τιστε('εται.

κατεσκε('ασε τα d:τuξηραντικα αύτης εργα (Kambanis BCH 1892. 121 έξ. 1893.
322 έξ.). καΙ μετα τήν :ττώσιν αύτού καΙ την dνάδειξιν τών Θηβών ώς :τρώτης

βοιωτικη; :τόλεω;' το γεγονος δε τούτο ή μεν μυθολογία dνdγει είς τους χρό

νους τού Θηβαίου Ήρακλέους. δστις κατέβαλε τους Όρχομενίους φράξα; τας

καταβόθρας. δι' <r,,, έξέρρεον τα ύδατα της λίμνης, καΙ κατακλύσα~ την χώραν.

dφ' Ij; Ijντλουν τον :τλούτον καΙ την δύναμη' οί Όρχομένιοι (Εύρι.τ. Ήρακλης

48, 220. ~ιoδ. 4. 10, 18. Παυσ. 9. 38. 7 :τρβί.. 25. 4 καΙ 26. 1. Ά:τολλοδ. 2. 69),
ή δε ίστορικη ερευνα εΙ; τον Ζ' αΙώνα :τ. Χ. (:τρβλ. \\'ilamo,,;tz εΙς Eηrίp.

Heracl. 4~ Gruppe Mytho1. 64. 78. Beloch Gr. Gessh.! Ι ι 269. Bntten,,;eser
Ι ndogerm. Forsch. 1911, σ. 2 Drerup Homer! 104)' το δε πυρ:τοληθεν dvd
κτορον τών Θηβών dνήκει εΙς τους έσχdτοuς μυκηναϊκους χρόνους καΙ δεν φαί

νεταΙ. δτι ό:τισθεν τού χρόνου τη; καταστροφης έζησε σημαντικώς μακρον βίον.

Άλλα το μέγα :τληθος τών θαλασσίων όστρέων, δτινα εύρίσκονται εν τε

τφ Καδμείφ dνακτόρφ καΙ έν τοίς χώμασι τών μυκηναϊκών τdφων έν θήβαις

('Άρχ. Έφημ. 1909. σελ. 76, 104), δεικνύει. δτι τών dνθρώ:των ή :τρο; την

θάλασσαν συνάφεια ητο Ισχυρά.

Ή :τλησιεστέρα :τρος τας Θήβας θάλασσα εΙνε η της Άνθηδόνο;, d:τέ

χουσα :τερΙ τας 3 ι,! α/ρας. Ή :ταραλία της Άνθηδόνος, ένθα τα έρεί:τια της

άρχαίας :τόλεως, εΙνε σήμερον dκατοίκητος εχει μόνον :τεντdδα κτιρίων :τενι

χρών. dκατοικήτων το :τλείστον τού ετους. το πτωχον χωρίον Λουκίσια άπέχει

περΙ την ι. ~ ώραν d:το της θαλάσσης. οΙ δε xdtoLxoL αύτού εΙνε το :τλείστον

ποιμένες καΙ όλίγοι γεωργοί. Ό κόλ:τος δμως καΙ ό λιμην δια τον :τλούτον

τών Ιχθύων αύλακούνται ήμέρας καΙ νυκτος ύ:το :τλοιαρίων dλιευτικών :ταντο

δαπών. 'Εντεύθεν κομίζονται Ιχθύες εΙς Χαλκίδα καΙ Άθήνας άλλα καΙ εΙς

Θήβας σχεδον καθ' έκάστην ημέραν. ΕΙνε δυνατον ή φύσις της θαλάσσης να

ητο διάφορος κατα τους dρχαίοuς χρόνους;
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Άλλ' ίνα μ'l εΙΧάζωμεν ωlλώ.. περι τούτο\!, ίδο" η ;..έγε, δ "αΜ τον Γ'

αίώνα π. Χ. (260-230) ό"μάσας ΊiQα"λείδης δ "ριηχό.. (Geogr. gr. min Ι,

102 _ Frgm. hisL gr. ΙΙ, 25& ε~. Fab";c1ILs Bonner Stud. Kekιιle gew. σ. 64)-
.Λ\!τ,l δι>, (ή Άνθηδ~,ν) εl",ο,V()ς (πρδλ. Πλουτ. Κεφ, Έλλ. ><atay{l. 19),

εύοψος, σίιων σπανtζoυσα δ.ό τΙI την χώραν εlνα, λlιΠράν. ΟΙ δ' fVOIXOUvtεo;

σχεδόν πάντες αλιεις, (,π' άΥχιστρων χα, ιχθύων ιτι δε "α1. πορφύρας "αl σπόγ

γων τΙlν βίον iϊχoντε.., h αίγ,αλοίς τε "α, φύ"ει "α. "αλύΙSαις χαταΥεγηρα"ό

τες πυρροί ταίς "ψεσ, πάντες τε λεπτοί, τα δ' d"QQ τών ονύχων :«ltaΙSe6ow

μένοι. ταίς χατα θάλατταν Ιργασ;ω .. προσπεπονθδτες, πορθμείς ο; πλείστο, "α.

να\!π',γοί, lην δε χώραν ουχ οlον Εργαζόμενοι άλλ' ούδε εχοντει;, αύτο"ς φό_

σ""ντες ά.'tογόνο\!ς εΙνω Γλαύ"ο\! τού Οαλασσίο\!, δς «λιεν .. ην ομολογο\!μένως •.
Ί Ι "ατυστασ,ς αϋιη [σχυε "ατά lον Γ" αιώνα, άλλά η μνεία τού Γλαύ

χου τού θαλασσίου, όφ' οίι οη,";χοντο εΙναl> οΙ ΆνθηδόνlOι. "ω το τε"μήQιον

της ,ίναλλσ""του φύσεως της θαλάσση.. δε,,,νύουσ,ν, οη χω προ τού Γ' αιώ·

νος παραπλήσιο, 'ισαν οΙ όροι τού βίου Ιν τfj παραλί'ί' ταύΤΌ' Πόσον χρόνον

πέρα\' τού Ι'· αίώνος έπιτρέπετα, να χωρήσωμεv, δειχνύε, η μνεία ιού γενάρχου

της πόλεως ταιιτης τών άλ,έων 1'λαύ"ου (Παυσ. 6, 10, 1.9,22,6-7. Mythogr.
gr. (F.."la) ΙΙΙ " 3!Ό ΣτράΗ. 4, 40!:'. GrιIpp .. Gr. R ..ligionsg..sch. 69, 471.
Ρaιιlν _Wis;;owa R._ Ε. λ. GΙaukοs 8. Rosch.. rs Mytho1. L ..x. Glaukos. W .._

ckl ..iLI f.v. τή ΖωγραφείQ) Β,!ίλιοθ. ΑΙσχύλου δρόμ. τόμο Ι σ. 69 έξ.) η "α. ή

χαταγωΥη ιού έπωνύμου τίΊ; πόλεω.. ηρως "Λνθα υΙού τού Ποσειδώνος "αΙ

τ·ης Άλ"υόνης χατα την παράδοσιν (Παυσ. 9, 22, 5. Annual οΙ th.. Br. SC.
1896/ί σ. 106 έ~.). Ό Γλαmcος εlνε μυθ,χον ΠQδσωΜν. Άλιενς ων ΙQρ,ψεν

έαυτον εΙς την θάλασσαν χα, έγένετο θεος προστάτης τών άλιέων χα1 τών θα

λασσοπόρων, λατρευόμενος ώς το.οντος ονχι μόνον έν 'Λνθηδδνι άλλά χα\ πολ

λαχσύ τών χωρών τσύ ΑΙγαίου πελάγους (δρα PalLly- Wi~sowa Glaukos. Ιίπ·

g ..rl .. Archao1. - ..pigr. Mitt. 1894, 119 έ~. "" d.)" τΙ, δπ,σθεν μέρο .. του σώμα

τος αυτου ήτο lχθυδμΟQq;ον, τοιαύτα, δε συγ""άοεις φύσεων χα, nUQaywyat
θεών "ατωτέροl! βαθμον, δαιμόνων λαίχων έν τοις μετέπειτα χρόνοις, εΙνε :<λη_

ροναμια τού "ρηταμυχηνα"("oίi πολιτισμου ι. τοντο δε δηλοί "α' το πληθ~ τuΊν

ύποστάσεων, ύφ' άς Ιλατρεύετο εις δ,αφόQΟV" τόπους ό Γλανχο.. •. Ά~ιoμνημ6-

, [1,~, θoι~,oμαo"'.ας .αl o.,~,αλ,,'o.ό"" J. ·E"ά~, δ~" C"ok Ι. Jou.σ ο' Η,". "" "\"1, θΟ η.

σ~8λ. χα, ,ά, .ι.~ θ"λοααό... ,,~II,.... lΙ.θο..σομ«Υό>Υ·I!n, βο,""".ό>ν IIrι..... P'n"o'_CbIp;" Η'..
d. Ι'." Χ, ά. ,"19 Ι\. _ Όο" ""ι Κ,] ο;. S.b'.σ•• ,.ι.. 1918, 29 •. ci

, Ό rλ"όΠ<oς '1'0 g"J.ci"",oς <Ι, δ ,1."",,1><; 'ο.,'' ...., δ "Α.,,,, ,ίο_ ή Νηο.ός, "δ 4λλο ow.-
μ"'" (σοδλ. Σχ. Λ".ά~o. 3Ί6. W,L.",,,wit....1"""1.. un<L ...000 Η. 1811 ~""".όI"Oα ,ης ~';o.o.;

,,~,o" ~o'" Φ"~x",, ή Φ"ο.", (~!xθύς) ιι..,,,,,,,χ_,ο nooς ,ή. Τηθν. (~δo,o.o"l' σ08λ. Πλ';', Ζ,&.

'';!. Wl Β "I.(• .;.b .00",.. 11<6. "Ιχό•.• Lς πι.. θ.α'" 119Ι': .α' Ei".... 00"'. Ζ.,ΙΙΙ"., 2Ί •.
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..
νευ~Qν δ' εΙνε εντα"θα, δτι 6 Γι"αu><σ; έι"α'f{lεuετο χα' έν Ποτνια1.ς. τφ π{lοα

στίω τών θηδων, υπο τύπον "α{ιεμφερη :lQo; τΟν <oii '1""(0,-, Ποοειδώνο<;,

δοτις Ηατρεύετο έν θή6αις ('Ησίοδ. dσπ. \04 tt Άρχ. Δελτ. Ι~Ι7, 357 ~!;.).

Δεν εΙνε λο,:τσν ιταράδοl;ον, αν Ιν τόπφ ltQοενεγ"όντι τον δαΙμονσ της

οl"ε(ο.; η οΙκειο:tolησαμένφάςιολΟΥώταια την λατρεία.. autoii δεχώμεθα ιταλοl.Q

τστην ιήν ασχησιν tij; τε αλιείας χαι τής ΙχθυΟ<:fογία... ο":'δ' αν έν το1.ς γεί_

τοοι θήβαο.ς ευρΙΟκωμεν έντος τών μυl<ηναίχών τάφων τα τεχμήΡα/ αύτή; καΙ

:tιoτείiωμεν, δη Τι Ιχθυοφαγία, μαρτυρουμένη Νι τοις παλαιotς "{ΙηιομυχηναΊ

χoiς χρόνσις ΚΟ' παρ' Όμήρφ, δεν ήτο άγνωστας χαι έν ΤΟίς IIna!;i, ύσΤΕΡΟ

μινωίκσ1.ς.

Περί τών μετέπειτα χρόνων λέγ~ι 6 WiJamowitz (Staat und G~sells.

57). διι οΙ ~Eλληνες (Αtoλε1.ς, Δωριείς. Ίωνες) Ιλθόντες εΙς την Έλλάδα δεν

έΤQωγαν ιχθυς, ο{ηνες εΙτα ήσαν η κυρία τροφή τών άνθρώπων, γεν6μενοι

(ερο, τών θεών μάλιστα τών χθονίων κα' τών VΙKρών κατ dκολσuθιαν' πρ6λ.

Wacbter Reinigungsvorschriften 95, 99, καΙ "σα ύποδεικνί,εl ό Fehrle Kul

tische Keuschheit 46).

Β. ΟΡΝΙθΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ.

Παρετηρήθη ήδη. δη δ άλεΧΤQuων κα' τΟ θήλυ αότσυ. αί όρνιθες. ώς

καλουμε\' νυν τα σVVΙQσφα ταυτα του άνθρώπσυ ζφα, δεν εύρΙσκονται Ιν τοις

:ταλαιοίς 'Ελλην,χοις μίιθοις ofjtt Ιχουσl πρώιμόν ηνα θρηmιευτικην σημαοίαν.

'Εθίιοντο μέν τφ Άσ"ληπΙΨ dλε"τρuόνες, ως γlνώmιoμεν πάντες (Πλάτ. ΦαΜ,

66 E.-Dieterlch ΚΙ Schr. 40, SchefteIowitz Da.s Stel!vertretende Huhnopfer
σπορ. πρ6ί... Πολίτην Aaoy(l. νι, 3Ι7έ~)', αλλ" κα, η λατρεΙΟ του θεου τού

του κα' ή "tQ' τής θυσΙας παράδοσις εΙνε νεώτεραι καΙ κείνται πολυ μrx"Qαν

τών μυθοπλαστικών χρόνων της Έλλάδος. 'Ο ~Oμηρoς "αΙ δ 'Ησίοδος ώς καΙ

πάν λείψανον της παλαιοτάτης ποιήσεως dyνooiiOL «τάς όQνιθας~.

Ή βατραχομυομαχΙα(στ. 192) γινώσllεl τo~ dλέxtoQa.;, ώστε "αΙ άν άλλως

δεν ήτσ γνωστόν, δτl η επικη α6τη παQψδΙα εΙνε νεώτερον ποΙημα. θά ήρυό

μεθα Ικ ταύτης της γνώσεως Ισχυρον τεκμήριον χατα της δμηQικης ή τουλάχι

OIovlrij.; λίαν παλαώς καταγωγης αυτου. Ό ~Oμηρoς γινώσκει μόνον τα XIJQLG!
dνδρών δνόματα Άλi!κτωρ ><σΙ 'Αλε"ΤQuών '.

, Πό .. δί. ί6ό.,0 6 .. ~ι.; 4λι.,,,,,ώ. δι;>ο V.'I<b ••• R';~I~~r••~ ••<b.;t,.o 93 t\.
, π.~ι <00 δ.."l~"" δ Ι::"",άΙΙ"", (Ρ. 6ω) .......' .·AJ.<><.~""" ><';~.oν ."'~' ί...~θo. ο'; φuω..oy..

", .... '11 ,.""'0 ό><; δ 'HJ.<.,~~.' ,o0 δό 1;<i>OY ,δ &νο"", φ""i. 0\ ".,ι.",οι. ο.δΙ".. ι,,; Όμ~~""

ιyνeoθo" οδ ".~ 11'..(11<'0" δ δ~θooδάι:r.< ~,,~ά '0..., ......0"... _
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Μυκηναίχά' 6' όρνίθων Ιοτορία

"Αν ητο γνωστόν τφ Όμήρφ τό πτηνόν, ή ύπερήφανος στάσις καΙ σκευή

καΙ ό πολεμικός χαρακτήρ αύτοϋ θα ήδύναντο να άποτελέσωσι στοιχεία παρα

ιiολης τινος τούλάχιστον iΊ θα έμνημονεύετο ή Ιδιότης αύτοϋ τοϋ να προαγ-

Τά δνο ταύτα όνόματα παράγουοιν άλλοι έχ τού άΙέξω δηλοϋντα τόν διώχοντα τά χαχά πνενματα

χατά τήν μεταδοθείοαν πιροιχήν πίοτιν (δρα Schefte)owit7. Οιι steIIvertretende Hubnopfer οποράδην

χαί δή χαί ο. 62), ην χαί οήμερον εχει δ Ιλληνιχός λαός, άλλοι έχ τού α χα, λέγω, λέχτρον, έρμηνεUOν

τες τον OμOλiKΤOρα (σχ. Λυκοφρ. 1094) ή τον άγρυπνσν ήτοι μή κοιμώμενον ή μή επιτρέποντα τoiς άλλοις

νά χοιμηθ<ί}οιν, άλλοι έχ τού ήλέχτρου (είτε τού μετάλλου, χράματος χρυοόύ χαί άργνρου, δ ~τo γνωοτον

έν λυδίq, είτε τού όηηνώδους προ'ίόντος τής Οαλάοσης, δ έπίοης ήτο γνωοτόν άπο τών μυχηνα'ίχών χρό·

νων) έχοντος το λάμπον χίτρινον χρώμα τής πρωίας, τού φωτός δηλ. χαί τού ήλίου, του -ήλέχτορος

~περίoνoς. (τ, 398 = ήελίου ~περίoνσς μ, 398 κ. ά.).

'Ο Έμπεδοκλής (263) καλεl ήλiKΤOρα τον ήλιον ώς εν τών τεσσάρων στοιχείων τού κόσμου (.ήλi·

κτωρ τε χθών τε καΙ ούρα"ος ήδε θάλασσα.). Ήλεκτρίς εlνe επίθετον τής σελήνης' άγαλμά τι τού 'Απόλ·

λωνος εν Δελφoiς νεώτερον Ικράτει άλεκτρυόνα (ΙΙλουτ. π. τ. μiι χρ•• lμμ. τ. πν6. 12), επι δε τής άσπ(·

δος τού Ίδομενέως εγγόνου τής ΙΙασιφάης ΟνΥατρος τού Ήλίου εν άΥάλματl τού Όνάτα έν ΌλυμπUι

ητο ώς έπίσημον Ιπίσης άλiKτωρ (Παυσ. 5, 25, 9 Ιξ.).

Καί τής "Ηλέχτρας δέ τό όνομα έρμηνενεται ώς όνομα VΗρηίδoς ννμφης τών τό φώς άντιπεμπόντων

υδάτων, εΙς δΙ τάς Ήλεκτρίδας νήσους μετεμορφώθησαν αΙ άδελφαΙ τού Φαέθοντος (πρβλ. Ύγίν. μ. 154).
Ό l'reIIwit7. (Etymol. Lex,) διά τό ζιρον άλέχτορα ή άλεχτρυόνα χυμαίνεται μεταξν τής έχ του

άλέξω χαί τής έχ τού ήλέχτορος Π<lQαγωγής. Διά τάς άλλας οημαοίας τού ουοιαοτιχού άλέχτωρ δέχεται

άνάλογον έτυμολογίαν.

'Ο L,o M,y,r (H_ndb. d. gr. Etymol. Ι, 297) τον άλέκτορα παράγει επίσης εκ τού άλiξω, = ώιο·

χQOuων, άμυνόμενος. "Αλλά τό άλεχτρυών οχετίζει πρός τόν ήλέχτορα, τόν λάμπovτα ήλιον.

'Ο Pick' (Or. P,r_onn,nn. 879) παράγει τά ονόματα τών 'Ομηρικών άνδρών Ικ τού άλέγω (φQO\O

τίζω, 'νοιάζομαι), Ιν «' εΙς τήν πρώτην Εκδοσιν τού βιβλίου ΤΟυ (151) Ικ τού άλiξω ('Αλέξ·τωρ ώς εκτος

άντί έξ·τος) λέγων, ότι το 'Αλεκτρύων προς τδ 'AλiKτωρ Εχει ώς το Ήλεκτρύων προξτο ΉλiKτωρ.

'Ο δΙ σ. Curtiu. (Orund•. d. gr. EtymoI. 136) το ΉλiKτωρ, ήλεκτρον, Ήλiκτρα, Ήλεκτρύων παρά·

γει έχ τού σανοχριτιχοϋ ark· άχτιν060λείν, ark· as . άχτίς, ήλιος, χρνοταλλος, χαλχός arkis = λάμψις.

Δηλοί δμως, ότι τήν έτυμολογίαν οτηρίζιι εΙς τό ταυτόσημον τού ark· ιι = ήλιος χ.αί θεός τού ήλίου

πρΟς το ΌμηριχΟν ΉλΙκτωρ, δ οτε μεν μόνον δτε δ' ώς επίθετον τού Ύπερίων κεlταl. 'Ως ρίζαν θέτει

το άλκ 'σον προς το _rk, εν δε τφ dλκ άνεπτύχθη εlτα το ε ώς εν τφ άλiξω εκ θέματος πάλιν dλκ'

διά τήν Εκτασιν δε τού α εΙς η παρα6άλλεl το τηλε· θάω τoiιtέστιν ταλθάω εκ ρίζης θαλ.

·0 WiIamowjt7. (HermeI ΙΗ99, 78) λiγει, δτι το όνομα τού όμηριχού ήρωος πατρός τού ληίτου

(Όμ. Ίλ. Ρ 601 Ιξ.) ητο Ήλεκτρύων καί ουχι 'Αλεκτρύων (ή 'ΑλεΚτtuών), διότι Ικ τού όνόματος τού

ζφου ουδείς δμηρικος 1ιρως θά (.νομάζετο.

·0 Kretscbn1er (Kuhns Zeitschr. 33, 5;)9 Ιξ. χαί Eranos Vindobonensis 122) λέγει, ότι έχ τού

ήρωϊχού όνόματος 'Αλεχτρυών χαι 'Αλέχτ(ι)ρ ώνομάοΟη το πτηνον έπειδή ή άγωνιοτιχή iνvoια τού όνό·

ματος προοήρμοζε πρός τήν πολεμιχήν φνοιν τού πτηνοϋ' οντω ώνομάοθη τδ ζιρον δ"χάοτωρ χατά τόν

δμώνυμον 'ίίρωα, δ πίΗηχος διά τήν οιμότητα Σιμίας η χατ' εύφημιομδν τής άντιφάοεως Καλλίας, δ όνος

Μέμνων (πρβλ. Κερδώ ή άλώπηξ).

Ό Schrader (ReaIIe... ι1ρθρ. Hahn, Huhn) εχων ύπ' οψει χαί. τόν Kretscbmer, δέχεται, δτι τά όνό.

ματα άλέχτωρ χαι άλεχτρυών εΙνε πιΟανώς τά αυτά πρός τά τών άνδρών τού ·Ομήρου, άtινιι~άνάγOVΤαι

εΙς το άλέξω, άλεξrιτήρ άλχτήρ χαί οημαίνουοι τόν άμυνόμενον, τόν πολεμιοτήν. Φαίνεται, λέγει, δτι εις

τό πτηνόν έδωχαν τό χατά διπλούν τύπον έν τφ επει είι(lιoχόμε\'Oν χνριον όνομα, o~ ή οημαοία άνταπο

χρίνεται προς τόν φιλόνιχον χαραχτήρα τού ζφου. 'Ως πρός τό όνομα τού πτηνού έν ταίς (νδOευρωπαϊχαiς

γλώοοαις διαχρίνει δ RcIII'ader δύο τάξεις: η δηλ. όνομάζεται τό πτηνόν χατά τήν φυοιχήν φωνήν αύτΟ1\

λαμ6άνει δrιλ. όνομα ι.:lνοματοποιημένον (πρ6λ. τό ·Ελλ. χόχχορας) η χαλείται διά λέ;εως οημαινονσης
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96 Α. Δ. Κεραμοποίιλλου

γέλλη το πρωινον φως. ή τόσον έπιβαλλομένη είς την φαντασίαν τού άπλού

άνθρώπου, οΙοι ήσαν οί των έπων άνθρωποι.

Ό Hehn (Kulturpflanzen und Haustiere" σ. 260 έξ.) προσέθηκεν, δτι

ούδ' οί σημιτικοι λαοι έγίνωσκον τας δρνιθας, διότι και ή Παλαια Διαθήκη

άγνοεί αύτας καθ' όλοκληρίαν. Φαίνεται δε βέβαιον, δτι και τοίς Αίγυπτίοις

ήσαν άγνωστοι, διότι, έν Φ έ,;τι των Αίγυπτιακων μνημείων άπαντωσι παντοία

ζφα, άγέλαι δε χηνων, και ίερογλυφικαι δε έπιγραφαι καταριθμοί'σι τον τοιο\)

τον πλούτον των Αίγυπτίων, ούδεν δμως ίχνος έμφανίζεταί που των ορνίθων.

Δια πολλων έρευνων εύρέθη και εΙνε ηδη προ πολλού γνωστόν. δτι το

ζφον εΙνε ίνδικης καταγωγης και έξ 'Ινδιων είσήχθη είς Κίναν κατα τον ΙΛ'

η ΙΕ' αίωνα π. Χ, εύρίσκεται εΙτα άπεικονισμένον έπι βαβυλωνιακων κυλίν

δρων τού Ζ' fl ς αίωνος, έγνώρισαν δ' έκείθεν αύτο πρωtμως οί 'Ιρανικοι

λαοι Μηδοι και Πέρσαι, παρ' οΙς το ζφον δια την θαυμαστην αύτού ίδιότητα

να προαγγέλλη την πρωtαν, το φως, προσέλαβεν ίερότητα έν τiΊ θρησκείι,ι τού

Ώρομάζου (πρβλ. Πλουτ. π. W [σ. Η. ΌσΙρ. 46 έξ.). ήτις ηύνόησε την διάδοσιν

αύτού (Hehn ε. ά. Orth παρα Paul)' - Wissowa R Ε. λ. Huhn. Scheftelowitz
ε. ά. 1'>6).

Τούτου δοθέντος προύχώρησαν οί άρχαιολόγοι είς πορίσματα, δτι άφ' ού

το πτηνον εΙχεν έγκλιματισθη είς την Περσίαν, ήλθεν έκείθεν είς την άκτην

της Μικράς Άσίας και είς την Έλλάδα μετα την πτωσιν τού Λυδικού κρά-

τόν χράζοντα. τόν χαλονντα, τό\' ιi-δΟV'tα. Τά τής δευτέρας τας.εως ονομα'tQ πεQ"ΟQ~Ο\'"'tα, ixao'tOV εις

μLαν γλώοσαν, πλήν τού γερμανΟΥΟ'tθιχοϋ bana= .. ήι- χανός άλεχρυών. (Ήσνχ.)· πρ6λ. τό Έλλην. χαλέω

λατ. calare, πρός δ 6 PrelIwitz συνδέει τό ύπ· αύ'tοϋ πλασθέν Έλλ. ·χάλλα (= άλεχτρνών) έχ τού χάλ

λαια χ.'t.λ. Τά ώνοματοποιημένα δνόμα'tQ εΙνε μάλλον διαδεδομένn χαί. :ταλαιό'tερα. άνήχοντα εΙς τήν

άQxέyoνoν γλώσσαν, δτε τά δνομα'ζόμενα 'ζφα ήσαν άχόμη άγρια. Άλλά 'tOV'tO εΙνε έ;ω έντελώ.; του

θiματός μου.

Ό Ο. Keller (Antike Tierwelt Η, 144) φQονεi. ότι έν τφ 0.1 ΧQύπτεται τό σ1JQιαχόν έ6Qαίχόν

άQθQον, !ν δέ τψ 8KrOJe τό έ6Qα":χόν :"ΣεQσιχόν Keter = στέμμα τον :ιέQσου βασιλέως. ώστε τό άλέχτωQ

"ά δηλο'ί τόν έστεμμένον, τόν φέQοντα λόφον. ΠαQα6άλλει δέ τήν θεάν ΆλεΧΤQώναγ λαΤQευομiνην έν

·Ρόδφ. ένθα εΙνε πολλά τά στoιχεtα τηζ σημιτιχή; έπιδQάσεως ίσως. λέγει. ό :τετεινό; ητο τό 'ιεQόν :"Στη.

νόν αντήζ (ΠQ6λ. χαί \ViIamow1tz Hermes 1879, 467 έξ. Malteπ Arcbiv f. Religion.... ΧΙΙ. 1909. 3(4).

Ό Useπer (G~tternaιaen 17 Ιξ.) παQάγει τά ονόματα ΆλεΧΤQώνα. ΉλέχτωQ, ΉλεΧΤQύω" έχ του

elector . van, ο-δ τό υ έφωνηεντοποιήθη ώ; εΙ; τό Άλχυών.Άλχυόνη. ΚεQΧ1Jών, :\ευχυανίας, χαί εLς τούς

τύπους vat ,'a έν ΤΟΙζ δνόμασι MaQoVa;. Μινύας χαί τφ δελφιχφ Πωλύα.;, Πολύας.

Ό δέ Six (oQa Jmboof - Blumer χαί O.:Keller Tier· und P11anzenbilder σ.3δ :"Σί..'. Υ. 40 έξ.) εύQί

σχων μεγίστην όμοιότητα των παλαιοτάτιι)ν είχόνων τού άi.έΧΤΟQΟ; έ:"Σ\ ..'ομισμάτων (:"Σ. χ. τής Ί μέQα.ς)

ΠQό; ώQισμένον εΙδο; Ινδιχον άλέΧΤΟQΟ; (gallus Soπerati). τού :ιολεμιχωτάτου των Ι"διχώ,' άι..εχτΟQω..·.

έ'ςαίQει τό Ιδιάζον ΧΙΤQινωπόν ΧQώμα τού πτιλώματο; αντον. :ταQα:τλήσων :ΙQό; τό του ήλέΧΤQΟΙ' άλλά

λάμπον μεταλλιχως χα\ ά.ποφαίνεται ύπέQ τή; ΠQό; τό ήλεχΤQΟ\' χα\ τόγ ήλέΧΤΟQα συγγενείας του άλέ·

ΧΤΟQος ώστε τό ζήτημα δένΙεtνε όQιστιχως λελυμέ"ον;ονδέ δυ\'άμεθα νά λύσω μεν αντό ήμείς. ε!. χαί :"ΣQΟ'

ΧQίνομεν τ.ην γγώμην τού Kretscbmer χαί του Scbrader.
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"
,,,υ; δηλ. "λίγΟΥ μετά τCι μέ..,ο ιου -;" αιώνος :ι. Χ. ΙΙ)4Ι; «λα/ι'Ι"; τών Σά(>

δΙα/ν). 'Λλλό ":ιαρειηρήΟη. ίi" ίl10 ίjδη "t>ti1eQOV γνωστόν 10 tφαν Ι.ν Έλλάδ.

καί, διό να μη «ναφέρωμεν 1{, :ιαράδειγμα (01. 864) .(Ου eEuyVtbo; (:ΤΕQΙ ιό

5110 ;οι. Χ. :ι1.'6λ C11rίsι- Κώνσια "Itπ. της "Ελλ. Λο)'οτεχν. 1, 138. 238 Ι~.).

:τ"ρ' '" ίο:τάρχ<>u<l. <'Ιιίχοι άν(lχον1ε.. χο, είς τυν Ζ' "ίώνα, άνοφέρομεν τα νεώ

ΤΕρο Κ"ι,ι.νΟ,α"ό άγγείο ιό αναΥύμενα εΙς ιό.. όριά; ιου ';' ;ι. Χ. ώς και τCι

,;χ. :ω}.ύ νειίlΙΕρα Χολl<,δ,><<<, ατινα έ1.•>\ισιν εΙκόνας άλεχτρυύνων (FHrtwallg1~T

Samml. Saburoff :ιίν. XLVIII)" εΙνε δέ τούτο τα :ιοί-αι"τατα ,ιν'1μεία, άι,να

μαρ1υρ"ίiσ, :ιερΙ I1"Ι'; δ,αδΟΟε"" του ζψου τούτου Ιν "Ελί.άδι. Ό \Veickert μόλ.

<nα (Alnen. MitI. 19Ό~, 2U9) λέγε. ίiτι <χυτά την μΟQn'Qίαν τών :ιαλαιοτέ

ρων )<"Q,ν()ια"ών άγγείων "!Ji...e. τό :Τ1ηνόν να ητο γνωσ1όν "α, διαδεδομέ

ναν i]b') "ατα tuv 11' αίώνα :τ. Χ .•. Ί\λλα τούτο εΙνε ύ:τερ60λι"όν "α\ ίσω;

:τ\!οέρχε1αι ;,,, λάΟιου; 1Ινύ;, διύτι 1U "oQI,.t).a"i)v άγγεlον \ViJ1isch Allkorin.
Ihische Thon,ndusIrie εΙ". 017, ΙνΟα u ά}..ε"τρυ,;.ν εΙνε έ:τίσημον άσ:τίδο;, δεν

εΙ><ε :τ(ιλαι<i1ερον τ,,;' 600 :τ. Χ. (...ρω_ αύ1. σ. 1!>1 "αΙ KretscIluιer Die Gr.
Vaseninschr. σ. 27. '0 δε Schefteiowitz Ι. U. άναφέρει "αΙ γνώμην το;, Δαρ

ιίίν"υ, ';11 ti! :ττηνlιν "ιλΟεν εί; Εύρώ:την 1q> 60Ω :τ. Χ. 'Αφ' οδ "ίίτω ή διά

δοσι; αύτού εΙνε "oi.a.otiQo τ'l; έ:τε"τάσεω; τού KQci10u; τού Κύρου, δεν

Ιμε.νεν άλλη δ'E~oδo; Εκ 1i]; ο....ορίο; ;1 να δε1.θώμεν, ΟΤΙ .\νδοί. εμ:ΤΟQΟ' διό

τη; μεγάλη; βασιλι"η; ύδ"ύ ('Ι lροδ. !>, :'2). ην '-ιρεύνησεν ύ Radet (La Lydie
el le monde grec aUK lemps des Mermnades IΗ92 :τ06}~ Perdrizel Revue
ArcheoI. 11\9:1, σελ 1601 έ;. \Vesιberg Κlίο νι 2.',9 έ~), μετοβαίνον1ε; :τρ~

έμ:τ"ρεί"ν :το\,αν 1<Ι,' TauQ"u, ,κυμι<1αν "αΙ δι~δωχιιν τό ιερόν τών ΠεΡ<1ών

"i"U<l"",' 1;ψ"ν..1::" .\υδία; cνκυλω; δ.εδυΟη τούτο εί; 1ην Έ}J.άδο.

την τ"ιαύτην "αταγωγην τού :ττηνού δει"νύουσ. "α\ λ.αίχό ονύμ010. άιινα

~<lw<lev ό 'Λι,,<Ι10φάνιl; υνομάζων αυτ.:, Πέf}<Jη" (δρν. 411f>, 707, 833) 1'1 Μήδο"

(:!7ί), u,; ;Ι!.εί; "αι.ούμεν 1νδ.αν,,ν την 1νδι'''ιν ϋρνιθα, φασ.ανόν 1ό Ικ 10ύ

<1>"<110; :Τ1ην"ν, ύ'ς οΙ .\οτίνοι έκάλε<lαν X01U 1όν F. :\Iarx "αί 1όν \ι.ϊΙanlο,,·ίιΖ

(Phi1. Unlerscuh. ί, 78 :τι,ω,. PaIιI)'· \Vissowa i. ά. 2f>20) gallIιs gaIlina τό

:τερί "ί, ύ λυγ,,; "Τ'lνυν, γνωρίσαντε; α"τό b< Γολατίο;, l,.t)a εΙ;ιε "ομισοη

ί<lω; ύ:τ':' Φο.νΙ"",ν Ο"J.α<lσο:τUοων. Ό Κρατίνο;: δι ("ΛΟην. \J, 374) "α}..εί 1ό

1;,Τ,()ν .περa...ο" δf}"'''."

την βι,αδείαν γνU,<lιν τού "Ηινού Εν Έλλάδι δει"νύει "αί ή Ι}.}..ειψ.ς όνΟ

μωο; :τρu; δ,'ιλωσιν ""ίι Οηλυ"ού (:τρ6λ. την :τλατιομένην η "αταγελωμέVΗν

dJe""f}vo."o" "Λι,,<ιl"φ. "εφ" "f)6), εΙ "0\ "00' ούδενΙ erbe. τών :πηνών διο

<rέρε. το uQQev τού ο,μεο; 1ύσον, ϋσον εί; 10 ειδο; 10ύ10.

Ί Ι νεωτέρα ίοωρια τών ορνίθων δεν εΙνε δuσ:ταρα"ο},ο,jθητος ούδε Οό

A"XAlu,\Ur'MU" .HATι<.l1'i Ι~'8 13
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διατρίψω :τολυ :τερΙ το θέμα τούτο. Ό Πίνδαρος (6λ 12. 20) γινώσκει τον

.ένδομάχαν αλέκτορα., ώς δ Σιμωνίδης (άπ, 123) τον .δμερόCfωνον άλέκτοι)α.·

έ:τίσης 6 ΑΙσχύλος (Εύμ, 813) καΙ 6 ΆρισΤΟCfάνη;- τα σ:ταρτιατικα άνάγί.υΨl

δεικνύουσιν αύτον ώς δώρον :τρος τους νεκρου; (\\'ilamn\\'it" ε. α.). 'ε:τι τ{,η'

Παναθηναϊκών αμφορέων ε!νε :τιθανώς αγωνιστικον σύμβολον' έ:τΙ τών τάφ"ν

καΙ έν αύΤΟίς ύ:τοδύεται την ψυχην τού θανόντος η ε!νε σύμβολον α:ΤΟΤι'ό:ταων

(:τρβλ. \\'eickert ε. α. καΙ Scheftelo\\'itz ε. α. 52). Ό Αίλιανο; (ΙΙ, 2~) άνcι

Cfέρει ίστορίαν, καθ' ην δ Θεμιστοκλ;ις αγων τον στρατον :τρο; μάχην lVf!lI)\"

σίασεν αύτον έ:τιδείξας μαχομένους αλέκτορα; καΙ ζητοϊ:'ντα; την νίκην έξ ιί:τλη;

φλοδοξία; καΙ ούχΙ ύ:τερ :τατρίδος καΙ :ταίδων καΙ ίερών. Ό Πλάτ",ν (νομ,

"ΙΙ. ί~9 Β - C) δυσχεραίνει δια την μανίαν τών Άθηναίων :τρο; διατι)(}ι"ην

αλεκτρυόνων καΙ :τρο; αλεκτρυονομαχία;. Ό Άριστοτέλη; εχει :τρώτο; τ(, υνΩμcι

άλεκτορΙς ώς έ:τίκοινον τού είδους δνομα. ώς ίιτο :τρότερον τ(, άλεΚΤι'ιο,ιη'

('Αι'ιστοCf. νεφ, 663, α:τόσ:τ. 23ί), δ δε Τίμαρχος κατηγορείται ύ:το ΤΩ;' λΙσχί

νου (1, 53), δτι διημέρευεν εΙς τα κυβεία :τρος θέαν τών Ιδιωτικών άλεκτι)υΩ.

νομαχιών μη αρκούμενος εΙ; τα; κατα Ποσειδεώνα μηνα τελoιoμένcι; ύ:τ(, τη;

:τόλεως έν τφ θεάτρφ (ΑΙλ. ε. α.) κατα τρό:τον έ:τίσημον. ον μαρτι'ι)εί κcιί ;1
έ:τΙ τη; ανακλίσεως η τών :ταραγκωνίων μερών τού θρόνοιο τού ίερέω; τοί· .λιu

νύσου έν τφ .λιονυσιακφ θεάτριρ γλυ:ττη α:τεικόνισι; αλεκτρυονομαχι<ίη' τελοι'

μένων ύ:το τού :ττερωτού δαίμονο; τών Άγώνων. Ήσαν δε καΙ αί.λcιχ();' τ;l;

Έλλάδος :τ. χ. έν Περγάμφ (Πλίν. 10. 50) καΙ έν Τανάγρι;τ (Πcιιoσ. ~). 22..l)
:τροσCfιλεί; αί αί.εκτρυονομαχίαι,τούτο δε μαρτυρο;'σι "i.il" t;l; "ι'α:ττ;ι; :Τ"ι'CΙ

δόσεως καΙ εύρήμcιτα αρχαιολογικά, ώ; :τλαγγόνε; καΙ αγγεία κcιl άνιί"ί.ι·(ι cι

:ταντοδα:τά. Φαίνεται μάλιστα. δτι τα; αλεκτρυονομαχία; έγνώρισαν κcιl 'τέί.ε

σαν :τρώτοι (Perdrizet ε. α.) οί ευθυμοι .\υδοί. εΙ; ΟΙ'; α:τοδίδεται ;) εϊ-ι'εσις

καΙ αλλω\' διασκεδαστικών :ταιδιών. :ταρ' αύτών δε :Τι'ωίμω; έγν'~ι'ισcιν ti]v

τέρψιν ταύτην οί 'Ελληνε; καΙ δια τούτο εύρίσκομεν αλεκτρυoνoμαχίcι; κcιl

έ:τί τών μελανομόρCfωναγγείων τού ';" αΙώνος :τ. Χ. (Kleil1Il1eisterscltalell :τι)Ιίλ.

Six έν Gaz. ArcheoI. 1888, 202).
'Αλλ' dCf' ου το :ττηνον έγένετο γνωστον έν Έλλάδι :τει)ί τ(, Ι;ΟΟ :τ. Χ ..

<ταντάζεται :τάς τις την εκ:τληξιν, ην ίισθάνθ'lν, δτε έν τάφ[> μυΚI]\'cιϊκ,;) τιί!ν

Θηβών άναγομένιρ εΙ; τον ΙΔ' αΙώνα :τερί:του :τ. Χ. ε{·ρον "λΩωι'; Ι!Ηίη' (Άρχ.

Δελτ, 191 ί, 196).
ΕΙς τους τάφου; κατετίθεντο tQOCfal α:το τών :ταναρχαίων ΧΙ"ον",," τ(, δ,

εθιμον τούτο, γνωστον μάλιστα έν ΑΙγύ:ττιρ. ήρμηνεί'Οη ιό; έΧΩν σχέσι\' :τι)";

την μετα τον θάνατον ζωην τών ψυχών' ή έντάφιο; δ, ζω,] cι(-τη δ,ν ,·]διΌ •

'\'ατο έν τη Cfαντασίι;τ τών ανθρώ:των να δια"έΡ!1 σ:τοι·δαίω; ιί:τ(, τ;l; ":τιγείll,.
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"
χα1 δ.α 1υί>η' τά X!Et>inJ\"H' 1ών νε,<(,Ιών εΙνε ιιντ,,,είμινα UQμόζοντQ εΙ; τά;.

ε:'τΙ lίl; γϊι; ά"ιίΥ""; ιών υ.νθ....ώ:ιων, (ί:τλα. άγγιlα. ώ10γλυφίδε;. κιένις. ο",η

:11(>0, Ι'''χαίl.'.α, iuI.'Uφι(.t. ux,iVOI, ><00",;lμ010 χ.τ.λ. Συνηθέιltοτο ιυρΙσχονται

χα; χύ1ρα. IoI"ye.\.'.XU' :ωλλ;ιν U;1001iiOU. χι,ιηο.ν "ρ,ν τεθώο,... εΙ" τόν 1dq:OV
(Άρχ. Δελ.τ. 1~ 17 σ. 12!1, 131, Ι 60, 182, Ι 94. 226 .. 233,' 24 Ι), λείψανο 1QO

",i>v :ΤΟ\.'ΙΤ'1ιο'ιll,ιοαν :ωλλάκ,<; l" "\ικ,ι"οί,.οl,, τάφο.; χα, εΥ'" δΙ- α..,ιός είiρυy

"rι1ίί ",,,,-,,,ίι "1l1νηίι lvtn; άΥΥείυυ έν μυxηναϊ"ίi. 1όφφ τη; AΙγίν~ (Ά"χ.

Έφημ. Ι!! ιυ. 20.). Τίι έθιμον δέ δΙΙ1ηρήθ,ι μο"ρου; οΙώνα.;' δ.ότι, Τνα ;ιερ,ο

Ι)ιοοω ,",iVIJV είς :ιαιοι.ιδείγμοτα 11'1; έμή; "είρα;. εύρέθησον δοτά "'><Q:0U :Ηη

νου Ι,· τύφφ 11"1; M\lKιιλησσυiι, άναγομένφ ει; 10~ :τερί 1U 500 :ι. Χ. 1.ρό

νoυ~, ."α :ι"λλιΊ κα, συκα καί άμύΥδα},α lv 1ΙV :ιολυανδρίφ των θεσ:ι,έων των

:ιεο"ντ",ν εΙς 1ην :ιερ' 1U Λ,jλ",ν μ";ι;ιιν τοίι 424 :ι. Χ. (Πρακτικα Ι9Ι Ι, 1;')3 έ~.),

",α ."1άλ,ν lv (::ΙήΙ;u.; έν τ"φο,; 10υ :ιρώτου ήμίσεω~ 10υ Υ αlών~ :ι. Χ. (Ά"χ.
.ι:Ιι:,ιτ. ε. u. 21:1,217. 22!,) "α. δ01ρεα θαλάοο.α lv άΥΥιί'ι). κεχλε,ομένφ δ.α

:ιώμα1"ς 01ΙΥανώ:;., έν1ό.; 1",,"ου 10υ δε"'1έρο", ήμίσιω~ του Δ' αtών~ :ι. Χ.

(αύ1. (IFl 2;14), lλαiuι δΙ: lv 1άφo.~ 1ή; Xαl.~.ίδo;. 1.0ν μα"εδον."ών :ι.Οανώς

ίΊ τι :ιαλα"'1,ιιοων ;ι;ρ.iνων.

τα έν 10'; veUltlιo.JI~ τάφο,; τών Θηβών ΦιΊ ιυρον κα1α tήν αυτήν μα....
01α ύνuο"αψ,j,·, "αΟ' ,'ιν KU' 1α l-v 1φ μνημονευΟένη μοκηναϊκφ ταφιιι. ώ01ε ή

ρο:ι11 1"υ να ύ:ι"Ι;λF.:ιu, :ιριι~ τoυ~ οίΊτω oυλλεyoμένo ...~ q:λο,οuς των <{ιων ώς

:ιιου; ψλο",υ; ,!,ών "ρν,θος ίιτ" ϊιδη δεδομένη "α. έν1ιυθεν ή ε",ιληξίς μο ...
κατα 1ίιν χιο.;ν"ν τη" ,j,νu""αφη;.

ΜΕΤ" μ,ηαίuν ιιεΙΟ':"1λάνηοιν :ιρΙΙς ιϋΡΕΟ,ν oτηρίyμαTO~ ιινος α'10δε,,,VΎOν.

t,,;, (,τι ΟΙ '....ΚηνuϊΚο. χιούν,ιι, άνtιOέ1ω~ :ιρ~ 1α άνωτέρω lK1EOivta :ιερ, 1ϊl~

δ,αδ"ο"ως τών ορνίθων Ιν 'Ελλιίδι, Ιγνώιο.l;"ν 1U :Ι1ηνόν τοίιτο, l~;ltαou lK
bEU1F.QOU ιι', "ιλλω~ EUttU; ιυριιμα κατα 1U :ιαριι.οΙΙν θέρο; lv θή6α.ς κα, εύρον,

",. "ι <,.λ",ο, tOU .[",U ϊι τών ωών, διν ιΙνt δρν.Οος άλλα χ,ινό;. Καί 1ό :ιιί;ι;ο;

1"U κιλιί",ου .. καί ή ά"1'" 1ή; "αμ.."1υλό1'lΗις εΙνι καΟαοα 1ε"μήρ,α 10ιίτου. Οϋ1ω

1U εϋρημα 1ών (-Ιη6ών δ,α 1ής αΡVΙ"Oεως αυτοίι έ:ι,κυροι την χε"τημένην .Υνώο,ν '.

Ε',,,,μεν.•;" οΙ ;ι;ήνες ;ιοαν Ίνωοτοί lv ΑΙγιί:ιτφ lK :ιολα.ων χιιόνων' γνω

ιοί1;ομεν υtι "Ι Κεφ"ού, ΟΙ ""tO'''''' τής Kρή1η~ καί 1ών ,'.ΙΙ.λων νήοων, εΙχον

, '~:••ά .......o~ Κ' "ι.;;.ο, ~. χ, .....ο_«Φί.... ~.~' ;μοα ι. Π"'''',ο '1'1 ;'~;"αθ •• ΙK_Uιι) .~ς 'λ.".

,~< , ...ά .ό '''0.10"" ΟΙο"< .~oo. ~oό_ 1~'ιι.; ,ο, ..ό" δα.."'" Δμφό"α" ~~I."" '<4il.cι.

ΟΙ ι,.,..... ,,,ο· ",.• δ Z.U; μ""μ"α«""'''' .Ις ••'''''•. ~ 6ί 'Ρ"μ_..",,'" ~Ιμoo.ς. 4λΙη μ"ο,l,~ ~ς

Λ;,δοι. ι',\~"λλάδ, 111. 10. G, Σχ"λ 0'1'0. 1r.1. Κ.ΙΙ.. Tb; ••• d, Κ, ••. "".." tlj6, Ο",ρρ' Ιδ f\. S;.·
<k. Ο..".,.ωb"•• '~9), .~ χή ι ~""", ~..λ..,';"o<>. ,ης .ι.......T'i< ,.... bG",e....1o; .~. Έλλ<lΔU'

b",,, άΙι...< .ό. uullo'l'CΙo' ..(; 0(; .Τλ_υ. ~"H ... ~ ""...(ιι .0G ""'_'0""". _ Όα" ••"ως , ... Πoλ~

.η. Ι. ·E...."~~.". A.t. "αO~. ·A~; ....." ... 1.~.,'4.... • γιi....
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100 λ. Δ. Kε~",oτι:oύλλoυ

έμπορικας σχέσεις μετα της Αίγύπτου, ώς δεικνύουσι και ΟΙ εν Έλλάδι ευρι

σκόμενοι :ταλαιοι σκαραβαίοι και αΙ Αίγ"πτιακαι τοιχογραφίαι αί είκονίζουσαι

νησιώτας φέροντας άγγεία μυκηναίκά.

Γνωρίζομεν :τροσέτl., δτι ό ·Ομηρος (Όδ. Ο, 1 ί 4) γινώσκει τους «ένι οίΚ(!J

άτιταλλομένους χηνας». ·Οταν έχω μεν νύν και τo~'ς .φλοιους αύτων έν θη6αίκ,Ι>

μυκηναίκφ τάφ<!J, δυνάμεθα άδιστάκτως να είπωμεν, δτι το οίκόσιτον τούτο

πτηνον συ\'έζη μετα των μυκηναίων άνθρώ:των. Πιθανως μάλιστα δεν εΙγε έ:τεί

σακτον έν Έλλάδι έξ Αιγύ:ττου, άλλ' έκ της κεντρικης Εύρώ:της, ένθα έν :τλή

θει ζων ήδίΙνατο έκ της άγρία; καταστάσεως να :τεριέλθυ εί; ti]v ημερον. λύνα

ται μάλιστα να εΙνε και ίθαγενές.

Δια να συμπληρώσωμεν την είκόνα τού μυκηναίκού οίκιακού :ττηνοτρο

φείου δυνάμεθα ίσως να :τροσθέσωμεν και τα; νι'ισσας, α; είκονίζει. νομίζω.

ήμέρους και ποικίλας μετα των νεοσσων αύτων κατα φυσιοκρατικύν, (7); μοι

φαίνεται, τρόπον άγγείον εύρεθεν ύ:το τού Vollgraff (Β. C. Hel1en. Ι \)()-4.

3 ί ί έξ.) έν •Αργει, εί και έ:τιζητεί ούτος όμοιότητας έν τη είκόνι τού :ττηνοί'

προς άλλα :ττηνα τού Νείλου' άλλα το άΥγείον δεν εΙνε :τροίον ξενικό,:. έ:τοιι'Ίθη

κατα :τάσαν :τιθανότητα έν Έλλάδι η μάλλον έν τϊι Άργολίδι, αί δε νησσαι

ώ; και οί χηνες εΙνε, ώς εί:τον, :ττηνα :τιθανώτατα ίθαγενη έν Εί'ρώ:τυ, μεω

:τεσόντα δια της άνθρω:τίνης φροντίδος έκ της άγρίας καταστάσεως είς την

ημερον. Πρf.:t ε ι δε :τάντως να Ijoav γνωσται αί νησσαι έ:τι των 'Ομηρικων και

των :τροτέρων χρόνων, εί; οϊ'ς άναφέρονται τα όμηρικα έ:τη, αν το ,)νομα τη;

Π."νελοπείας (Πηνελό:τη;) έγένετο άληθως έκ τού Π."νέλοψ (Solll1sen Α rch ϊν

f. Rel. Wiss. 1911,524 = Kuhns Zeitschr. 1909, 20ί έξ.), σηrιαίνυ δε τούτο

τφ όντι ti]v νησσαν (δρα και Σχ. Άριστοφ. ·Ορν. 1302 Ο. Kel1er Die antike
Thierwelt ΙΙ, 234 έξ.).

Έλέχθη. δτι δεν :τρέ:τει να πιστεύωμεν άναγκαίως, δι'ι τα :ττηνα ταί'τα

ήμερώθησαν και έτρέφοντο ύπο των άνθρώ:των τότε, ϊνα ά.,ολαύωσιν ούτοι τιί>ν

<i>fuv και τού κρέατος αύτων, άλλα μάλλον :τρος κόσμον τού οίκου και τέρψιν

έκ της θέας αύτων' φέρεται δε ώς ά:τόδειξις το :ταράδει γμα τη; 11 ηνελ(':τη;.

fjτις έτρεφεν είκοσι χηνας και «ίαίνετο είσορόωσα» αύτοι'ς (Όδ. τ. 537). .,.\ λλίι
οί λόγοι ούτοι δεν ά:τοκλείουσι την βρωσιν των χηνων, διότι και ήμεί; νί'ν

τρέφομεν κοττύφους και :τέρδικας προς κόσμον τού οίκου ήμων. άλλα Οηρ(;)

μεθα τα :ττηνα ταύτα και :τρος τροφην ήμων αύτων. ":\ ν δε έ:τολλα:τλασι<ί

ζοντο εύκόλως κατ' οΙκον, θα έτρέφομεν αύτα άναμφι6όλως και :τρο; τροφήν.

ώς :τράττομεν :τρος τας όρνιθας και τα λΟL,α οικόσιτα :ττηνά, έ:τίσιl; τέι):τοντα

ljfIfi; όρωντας αύτά.

Περι των έν τοίς τάιroις φων δ Rhode (Psyche' ΙΙ 40ί) λέγει. "ΤΙ εΙχον
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,,,
")(αθαqtlκην εννοιαν. Ό Poηlsen (Dipylongr«ber und Dipylonvasen 32 έ~.

''ι(>6λ 22 έξ.) φQονει, δη. έν Φ κατ' «QlCt; εΙχον ώς ή ρόα χαι ό φαί'.λ(,ς dφQΟ

δι.οιο"ην έννοιαν - ωιαύτη δε έννοια οα άν'ιεσ~oίy'ει, άν οιιθως εννοώ ~όν λέ_

γοντα 1αίί~o, εΙς τους χρόνους, :τερι .r.v πρόκειται έντανθα - με'ιήλλαξεν e:.....nta

ή σημαο(α αυτών, διδομένων "'ς Ορε.:ττικης τροφής και έπl.%ουιιήματος κατά

Τ'Ιζ άδυναμίας τών νεκρών. Ό Dieterich (Μυττ"τ Erde Q. 103) έιιμηνενεl τας

tν ιοί; τάφοις Ρόας. τα φα καΙ τι'ι. διάφορα σ:<έρματα ώς ά,ωοκο;ιονντα εις

νέα" γένεσιν (Nachzeug1lng). ·0 δε Nil$Sotl (Archiv tur Religionswiss.1908
σ. 530 έξ.), π«ρ«!ιάλλω" την προσφοράν ιών ωών προς τΟ a1f,a τών έπ1. τών

τάφων αίμοτηρών θυσιών, δ έδιδε ζωην τοις νεκροί; (IIQa την νεκυιαν της

Όδ"οοειας), κα, πρo~ τα; αΙμακoυρlας (πρfiλ. St~ng~l H~rm~s 1906,235 εξ.),

d....οφαίνετα, τελευταίο;, δll την αύτην σημαοίαν εΙΖον κα, τα φα (όρα κα, J.
Harrίson Prol~gorn. ιο th~ Gr, r~]jg. 629). Άλλα tοιαότη ερμηνεία πρού

",oOetEL βρωσ.ν των ψων· τούτο δε συμφωνεί καΙ "'ΡΟζ την επειτα καΙ μέ;ι:ρl.ζ

ήμών συνήΟειαν.

ΑΝΤΟΝΙΟΣ Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΙΙΙΙΟΣ
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΚΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΝ

Παυσ. Η, 53. !!: το δε χωρίον το ύψηλόν, έφ' o{j και οί βωμοι Τεγεά

ταις είσίν οί πολλοί, καλείται μεν Διος Κλαρίου .. Ό τεί.ευταίσ; και συστη

ματικω; εί.; την τεγεατικην τοπογραq:ίαν άσχοληθεις \'. Berard (BCH. 1892,
:,22 - 549 ρΙ. ΧΙΙΙ) ταυτίζει τό χωρίον τού ..'\ιό; Κλαρίου μετα τού λόφου τού

χωρίου Μερτσαούση, ένφ την Fκρόπολιν τοποθετεί έπι τού λόq:ου τού 'Αγίου

~,;)στη. Αλί: υπερ της άντιστρόφου τάξεως συνηγορούν περισσότεροι λόγοι.

Οί,δεν ίχνο; ί.ατρεία; έσημειώθη μέχρι τούδε έπΙ τοί, Μερτσαούση. ένφ έπΙ

έκεί"ου τού Άγ. Σώστη πάμπολλα. Έντό; τού περι6όί.ου τού περιφΊμου δια

TI]V άq:θονίαν των έκεί ευρεθέντων πηλίνων είδωλίων ίερού τη; Δ,]μητρο; καΙ

Κόρη;. ευρισκομένου κατα την ΒΔ κλιτυν τού λόq:ου, συνεί.έχθησαν κατα την

άνασκαq:ήν μου τού 1910 καΙ κεραμίδες με έντύπου; έπιγραq:άς: Κόρας,

:Αοκλαπιοϋ και Τύχας (Πρακτικα 1910, 275). Έπειδη δια την τελείαν άπου

σία>' πα"τό; άρχιτεκτονικοϋ λειψάνου φαίνεται άπίθανον, δτι αί κεραμίδες έστέ

';αζον τρείς διαq:όρου; ναο{'ς, πιστεύω, δτι έντός τού περι6()λου εΙχον ίδρυθη:

τέσσαρες τoίJi.άχισΤOν μετα τού τη; ..'\ήμητρος βωμοί, εί; οϋ; άντεστοίχουν ίσά

ριθμα. εύτελη πάντως την κατασκευην οίκήματα. χρήσιμα εί; στέγαση' ϊι δια

Ι[ {.λαξιν των ά,·αθημάτων. Εί; τα οίκήματα ταύτα, ατινα εΙχον θέσιν θησαυ

ΡΙ~)\', άνηκον αί ευρεθείσαι κεραμίδες. "Επειτα εί; άπόστασιν 300 μ. καΙ κατα

τl]ν πρό; βορράν βλέπουσαν κατωφέρειαν τού λόq:ου π«ρετήρησα εί; μεγάλην

έ'κτασιν υπ!, τα; οίκία; τού μικρού χωρίου πολυάριθμα συντρίμματα άγγείων

καΙ πηλίνων είδωλίων, βε6αιούντα την ϋπαρξιν και αί.ί.ου παρομοίου ί~·ρoίl.

Ταύτα πάντα ένθυμίζουν βε6αίω; του; πολλου; βωμους τοί' Παυσανίου. "χι

δε άτόπω; <)νομάζεται τό χωρίον υψηλόν, άq:ού ό λόφος τού 'Αγ. Σώστη εΙναι

ό ί'ψηλότερο; δλων (706 μ. ένφ ό τού Μερτσαούση 679 μ. και ό μεταξι, 6υ3.

Ίδε χάρτην BCH έ'. ά.).

Ό λόq:ο; αρα {]ΤΟ ίερό; εί; τόν ..'\ία Κλάριον, ου τό άληθινόν ονομα {ιτο

κατα την παλαιαν έποχην Κράριος, δηλ. Άκραίο;, Ύψιστος (παρα τό κέρας =

ακρα. κορυφή, Κ(ε)ρά(σ)ριος), 00; δηλούσι τούτο οί Κραριωται των έ.:rιγραφίσν.

Κλάριος μετωνομάσθη ό θεός κατα του; χρόνους τού Παυσανίου κατ α παρε

τυμολογίαν (τού κλήρου των παίδων Ενεκα των Άρκάδο; Παυσ. Ε. ά.). Άφ' έτέ

ρου εί; την τοποθέτησιν τ;l; άκροπόλεω; έπι τού λόφου τού Μερτσαούνη συν

τρέχει πρωτον μεν ή μεγαλυτέρα γειτνίασις πρός τα τείχη της πόλεως. Ό •Αγ.

Σ<οστης υψούται εί; τρ,πλασίαν σχεδόν :τρος Β άπόστασιν, :τερι τα 1.')00 μ.

·Επειτα .αν, σπως φαίνεται :τιθανώτατον. ή υπό τού Πολι,6ίου μόνου άναφε

ρομένη (\-. 1 ί, 1 - 2) <οχυρωμένη ακρα τη; :τόλεω; συμ.:τί.-ΤΤl1 :τρό; τό" λόφον
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'"
ri,v ';Y()μαζόις~ν()Y Ψ..,λα><1ρΙδα \);,1(, τού ΙΙαυσανίο\) (1-1, 41:1. 4), ουδεμία ιΙλλη

(},'σ ... ιivto...,,,I<t,IVttUL :ιληρέστει,ον εις 1;1" ε:τωνυμίαν. Ά:ιο τού ε[Qημένοu λόφου,

,,,ς α:τΙ. φυλο>ιιίου. ,',δ,iναντo οΙ Τεγείiτα, νά ><α10"τεύωο. ε.:τίση.; "αλώς ιό 1Ι{,Ι0';

την .\α><εδαίιωνα σύνορο, ιήν δδ"" 10ύ "AρyoUς ><σ. την l" Μαντινείας ~oδoν.

'ΕρεΙΙΗΟ 1Ο\) ναού Ά"τέμ.δο, Κναχεάτ.δος. 'Εν BCH, XXXVI, 378
χαθώρ,σα "1" Οέσιν τoίi υ;ι,) τού rιαυσανίoυ αναφεQομένοu lι(lοϋ τής Άρτέ

Ι',δ"" .\",νάτιδο... ,iδηγηθεiς έ~ l:tιγροφής "αί άλλων εύ"ημά1ων. Σήμερον tι

!ιέσ,.; ΑΡΥετ", ΆσπΟ.α ><01. dV1(L"IOIιQiveta, εΙ.; την :ΙΤΡΙΥQοφην τού :ιει,ltηγη10iί,

σημτlο;,ν1<); :J Ι>1ιοδια Ι" Τεγέας "ατά την ;'Ιρος την .\αχων,><ην όδόν. Μετά

τούτο "νημονε"ονται ιίΊς 1(1 ιιερίπου οτάδια 6πέχοντα :ιεραιτέ(ιω τά ί(lεί:τια

τoίi ναού lής Ά(lτέ,.ιδQζ Κναχειίτιδος (Παuο. Η, ;)3, 11). Π{ιάγματι μετά ημι·

(ιεία; ώρα; :ω(lεΙαν utto ιής Άο:τέλας φθάνομεν εις ιην θέσιν Πε(l:τό(ll., δ:τοu

άναγν",\.'lζομ,.ν εΙς ιά ~:τΙ του βράχοu αύλιίχια τά ίχνη τη; άρχαΙας Μου χαΙ

l<αιαιΊαί\'οντες εΙς ιον ~αi.>ανΙ(L...όιαμ<Jν Ιννοουμεν χαλώς τήν άl<oλoυθoiίσαν

:τερί του Άλφεlου ά'Ι'ήΥη(lιν ιου Παu(lανίου. Άλλ' oiίτε λείψανον άρχαίου ναου

:ταραιη(lε'ιαl εΙς τα :τέριξ ot",tt Τ" υ.άχιοιον ';ΟΙΙίΙαχον. Μόνον εις ι ':, ώρας

:τρ'''' ια ά(lιστει,α ά:τιiστασ,ν χαl ύψηλά Ιπl τής λεγομένης ψηλής ΚΟΙίΙφής εύρί

σχι>νια, ιά Ιρεί:τ,α τoiί ύ:τ' έμου ιο Ι 907 άνασl<αφένιος ναου τής Άριέμιδος

~IΙραxτ,xά, I:J()7, 120 ><Ι.). Ψαίνεια, :τολύ τολμηρον νά ταυιίσωμεν τα Ιρεί.... ια
ταiίτα προς τά τής Κναχεάηδος ιου Παυσανίου. Άλλ' δταν άναλογισθωμεν,

,;τι :τρο; τήν 'lμeτέ(lαν Άρτέμ,δα θά ώδήΥεl πα(lέι<6ασ,ς τής εΙΙ:: Λαχωνl><ην

,',δου, uρχι>"έ\'η πε(lί....ου Ιχ (ιη"είου u:τέχοντος έΧ .\ψνάι,δο; :τερΙ τά ΙΟ στά

δ,α, π\."'; δΙ: ΤΙ!1ίτοις 6τι :τει" ιών Ιρε .....ιων τής Κναχεάτιδος φυο,χον εΙνα,

μ,;νο\' νι, '·ι><"υσεν δ Παυ(lανίας, είixoλoν εΙναι να Ιννοήοωμεν την :τερΙ τάς

u:τ,,(ιtά(lεις άναΧ(lί6ειαν. Δ,α τούτ" fιά ι....εθίiμoυν νά μη εΙμαι δισταχτιχος εις

Τ'lν ά\'ωτέρω ταύι,σιν.

Τδ χαλουμενον Χώμα. ·Ηδη ύπο 1U,V ι,ογίων τής μεγάλης E!tpedition

,le la M"ree (P"il1on BobIa)'t' 143) ΙταυιίοΟη έπιιυχU..; τΟ Ηαλ.wμεvοv Χώμα

tof, Ππυ"ανίου (1-1.44, Ι, [ι, 7), ϋ:τε(l Ιχ(lησίμευεν ώς σύνο(lον τών ΜεΥαλα:το

;',tu,v. ΠαΗαντιέων "αΙ Τεγεατών, πρ'..; tilv ι<ατα το χω(lΙον ΜπεΙίΙμπάτι Ι:τΙ

toij λαιμoίi τής πεδ,ιίδος :ταρατη{.'ουμένην δ .....ι,ήν οε,ραν λίθων, b<ιεινομένην

Ι~... Ι 1()ο() ,Ι. :τεΡΙ"10υ ><αί '1νώνι>υ"αν Τ" ΙSι>υΝUν Γ"ράιΊαρη :τρΟς toij; ιiπέναντl

:τεtρ".δεις λ';φου;. ΟΙ ι,ίΟ"ι ιiveir.ov το έπ'''ωριuθe.ν χώμιι., δπερ ήμ:τόδιζε τά Ι"

τής :τεδ,άδ,,; τoij IIuHUVti<Ju νε(lα να συ{.'ρέουν εις τ" χαί άλλως btlvU"; "ατα

,,;'υζόμινι>ν :Όlα\·ΟΟ"(ιι><',ν πεδίον. 'Ως πελl;,(ιιος "χελετΟς Ιχι, ..."1ι)νιος μεΥαθη\.'lου

διατηι.είταl οή"ει>ον ti, ύδραυλ,ι<,',ν ιούτο Ιογον τών παλαιών ><αΙ 6νομάζετα,

U:τi. τών :τει""ί"ων Χτήρl 1ής .\ίμνας fl (,:τλώς Χτή(lι. ΕΙναι πιθανόν, δτι τα
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104 Κ. Α. Ρωμαίου

χώματα θα εΙχον ήδη παρασυρθή και κατα τους χρόνους τού Παυσανίου και

έντεύθεν δύναται να έξηγηθϋ δ προσδιορισμός: το καλούμενον Χώμα. ·Ο:τως

και αν εΧl1 άσύστατος εΙναι δ Ισχυρισμος τού Lοήng (J HS, 1895, 35) δτι ι'ίλλη

τις θέσις άνταποκρίνεται καλύτερον προς την περιγραφην τού :τεριηγητού περι

τών συνόρων. Ό γνωστος δια τας σημαντικας τοπογραφικας έργασίας του

•Αγγλος άρχαιολόγος έπρότεινε ώς καλύτερον άρμόζοντα τον ήμίσειαν ώραν

:τρος ΒΔ άπέχοντα :τετρώδη λόφον τής Άγίας Παρασκευής, δπου φαίνεται

μακρόθεν μεσαιωνικος πύργος έξ ύλικού άρχαίου κατα το πλείστον έκτισμένος.

Άλλ' έκτος ι'ίλλων δυσκολιών οΙ Τεγεάται ήθελον έκτείνει τότε την Κύριότητά

των μέχρι περίπου τών τειχών τού Παλλαντίου. ΤΟ τοιούτον δεν ήθελεν ευκό

λως έπιτρέψει εις τους γείτονας ή πόλις τών Παλλαντιέων εΙς έποχην μάλιστα

καθ' ην εστω και δια τας παρερμηνείας τών λογίων τής Άρχαιότητος εΙχε κατα

λά6ει την θέσιν μητροπόλεως τής ·Ρώμης. Άληθώς' δεν ύπάρχει φυσικώτερον

δριον μεταξυ Τεγέας και Παλλαντίου τού προς νότον στενού λαιμού της πεδιά

δος, δπου το Χτήρι, δστις ώς οίονει ίσθμος χωρίζει και συνδέει το τών Παλ

λαντιέων προς το Μανθουρικον :τεδίον. Και έν γένει μάλιστα μετα την δια τής

βνασκαφής μου βε6αίωσιν τού Ιερού τής Άθηνάς Σωτείρας και τού Ποσειδώ

νος ώς κειμένου έπι τής Βίγλας (Πρακτικα 1910, 275) ή τοπογραφία μεταξυ

Άσέας και Τεγέας ή σχετικη προς την περιγραφην τού Παυσανίου δεν εΙναι

ουδαμού σκoτειVΗ η άμφί60λος. Γνωρίζομεν άσφαλώς δτι ή έξ Άσέας (Φραγ

κό6ρυσο) δδος άνέ6αινεν εΙς Βίγλαν, δ:του τα έρείπια τού ναού, δτι το Γκρά

6αρη εΙναι το Βόρειον, δτι ή δδος διέσχιζεν εΙτα την :τεδιάδα τού Παλλαντίου.

δπερ άφηνεν άριστερά, και δτι τέλος εφθανεν εΙς τό καλούμενον Χώμα. Έκεί

θεν δια τού Μανθουρικού πεδίου, δηλ. της σημερινης Τάκας, δ :τεριηγητης

εφθανεν εΙς Τεγέαν.

ΤΟ δρο, Κρήσιον. ΕΙς το ζήτημα άν το δρος Κρήσιον μετα τού έ:τ' αυτού

Ιερού τού •Αρεως Άφνειού πρέπει να ταυτισθίi :τρας τον πετρώδη λόφον τού

Βουνού ή να ζητηθϋ προς το Καμάρι θα δδηγηθώμεν βε6αίως έκ τής διευ

θύνσεως, ην εΙχεν ή δδος ή άγουσα έκ τού Χώματος δια τού Μανθουρικού

πεδίου εΙς Τεγέαν (Frazer, Paus. νπι, 44, 7). ·Οτι η δδος διήρχετο κατα μήκος

την πεδιάδα, δια μέσου της σημερινής Τάκας προς την Κερασίτσαν, και δεν

έξετρέπετο προς βορράν, 'ίνα άφήση το Βουνο προς τα δεξιά, νομίζω, δτι έξά

γεται έμμέσως έκ της περιγραφής τού Παυσανίου, μνημονεύοντος, δτι το Μαν

θουρικον πεδίον εΙχε μήκος έξήκοντα σταδίων. Φαίνεται εύλογον να ύ:τοτεθϋ,

δτι την άπόστασιν ταύτην δ περιηγητης εμαθεν έκ τού σταδιασμού τής δδού.

Το μήκος άρα ταύτης συνέπιπτε προς το τής πεδιάδος και προς το Καμάρι

:τρέπει να ζητηθfj το Ιερόν. Έπι τού Βουνού δεν παρετηρήθησαν ίχνη άρχαία.

κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΣ
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ΑΝΑ ΤΗΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΝ.

γενομένην περιήγησίν μου dνO.

Ι 917 μέχρι τέλο"ς Ίανο"αQίοu

"

.ην πέρυσι

Δε><εμ6ρΙου

'Αφότο\l προ 60 έτών ό Leon Ηεο ...εΥ διά 10ύ μνημειώδο\lς βι6λίσu ΤO\l.

Le mofl! Ο]Υιl>ρε εΙ ]'Αkarιιaιιiε. παρέσχε γενι"ώς τελείαν εΙΙιόνα τής ορεινής

και dno"hrQO\l χώQας με τά έ"πληΙιΗΙιώι; πολ\lάριθμα "αι έ~αιρέτως διατη·

ρούμενα 1είχη, ουδέν άλλο έδημοσιεύθη εργον. α;ιον νά παρα6ληθΉ ;ξρος την

καθ' όλας 1άς dπόψεις d:τεστρογΥιολωμένην έ"εΙνην ;ξραγματείαν. Τού BIIr.>iatI

.. ι έπι"ρίσεις ήσαν dvd~IQ, λόγου. ,0υ ΟbεrΙιιlmmεr 10 βιβλίον "υρΙως ιστο

QΙXdv. τα δε δΙ;ξλα τα~είδια του Noack δέν dπέδω"αν εισέτι τά προ πολλσύ

dναμενόμενα α:τοτεΗσματα.

Περι,,>ρ,σμ,ξνα ήσαν "αί τα "ίρδη τών γενομένων dνασ"αφών, έ~ ών προί

χο\lν ή άνασ"αφή τού ναού το(ο Διος έν Στράτφ ύπο των Γάλλων (1893~ τού

ιξπιφανεΟ1ότο" μνημείου τής Ά><αρνανΙας. "αί η των 'Αμερι"ανων ><α1Cι 1ην

;ξόλιν τών ()Ινιαδών (1904). MI"QdrEQaI έργασΙαι f.YIvav ύπο του ><. Σωτηριά

δο" "α τα 1ην Στράτον "α, ,α ΚόQοντα (1908) ><αι υπ' εμού εις νε"ρόπολιν

10ύ 'Ava"ro(llO\l (19Ι5). τουναντίον λ\lσσαλiα ή10 ><αί εφάμιλλος τής βοιωτι

"ής ή λαθραία 1υμβωρυχία 1ών χωρι"ών, έμπνεομένων d1\1lW" ένΙΟ,ε "αΙ ύπο

ίσχ"ρων εντοπίων χωροδεσ:τοτων.

Άλλ' Γι.ν αΙ νε"ροπόλεις ε:ταθον μεγάλας ζημίας Ιια, 10 λ\lπηρον θέαμα

τών t_"ατον1άδ",ν dvnt"rwv τdφων άπο"αρδιώνει 10ν :τεριηΥητήν, δμως τα υπε

ι,ήφανα lψημι"α :ταλα,ό"αστρα μι!:νουν έ"εΤ εις 10 πείσμα 10;:' χρόνο\l α/ς έπΙ

10 πoλiι ,;ρΟ,α "οι no(lilO"V μέγα ύλ,,,ον εΙς ~ην σπουδην τής τοπογραφίας

"αΙ ίση>ρίας 1ων 'Α"αρνάνων. Δέν εlχον τειχισθή μόνον α[ "αθαυτο :tόλεις,

,ιι.λ' ε"άσ1η τούτων εlχε "αι άλλα :τέρι!; μι"ρό1ερα ττ'χΙσμα1α. ,0ίoW'ilV δε πάν

11"ν!η δια1ήQησις εlναι έ~αιρέ1ως "αλή. έπειδη ><ατα μέγα μέρος έ",Ισθησαν

~.π' (ιο\lνών dnO"iV1(1WV. ΟΠΟ\l ού1ε προσχώσεις ού1ε νεώτεροι σ"νοιχισμοΙ ή10

δ\lνατΩν να τα έ~αφανtσO\lν. Τδ :tHjOo.. "αί ή σπουδαιό1ης τών οχυρώσεων

:ταQεlηρήθη ,'ιδ,] "α1ά την Άρχαιότη10. cELιIl δΙ. ποιο πο,ι,ιοl χαι Τ'1ς- Άχαρ,

-νιί-νω-ν ΤοΙΟτο με-ν χερσαίοι, τουτο δ' εναλοι τόποι "αυμαστας- δχυρόΤ'1ται;

EX<WTeςo., λέγε' ό Πλού,αQχος ("Αρα1. 50~ Έπειδη δε φ\lσι"α το. ,είχη δεν

,ίποτει.οί,ν το ίiλoν τοίί dι,χαίου ΠOι.ιησμoίi "αΙ έν 'Α><αρνανΙ .... εΙνα, φανερdν,

,;" εΙς 10 άλλο'" λαμJtι,δν βιβλίον τοίί Ηεο ...εΥ πολ/ο. εΙσέ" δύνανται να προσ

τεθούν fl bΙO(llJwOoiiv,

Το,ίτ;)" πείQαν Ελαβον ><ατα

την 'Α"αρνανίαν, ά;ξΟ 1ων άρχων

~1'X ..JoΛυΤΙIιυιι ,ι:;..Τ!υι; Ι"18
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l()!\ Κ. Α. Ρωμαίου

τοίl έ:τομέ"ου ετους....Αν και οϋτε χρόνο" είχο" άΡΚΕΤΟ" εί; συ"τέλεσιν σχε

δίων ά~ίων δημοσιεύσεως,ούτε τι, στοιχειώδες έφόδιον τής φωτογραφικής μηχα

νής εφερον μαζί μου, δμως δια το :τλήθος τών έρει:τίων οχι μόνον :τοi.i.α έδι

δάχθην - έ:τεσκέφθην έν δλψ 29 μεγάλα και μικρα τείχη, έξ ών 4 ά:ταραtlιρητα

μ~χρι τουδε - άλλα και ήδυνήθην να καταλήξω είς συμ:τεράσματα χρονολο

γικά. χρ;ισιμα, ώς θα έκτεθfι κατωτέρω. "Ε:τειτα τα το:τογραφικα κέρδη δεν ήσαν

με\' μεγάλα. άλλ' ούτε και άσι1μαντα. Είς τοίι(ο συνετέλεσε\' έκτο; της άκριυε

ητέρας έξf,τάσεως μερικών τό:των και {l Ζρησιμο:τοίησις της γνωστή; μεγάλης

χαί.κής έ:τιγραΙi ής ΤΟΙ' Θέρμου. Τέλος άλλα :τροσκtlιματα τής έρεύνης, cll; i]
βεΗnίωσις ναοι, του Lιιός Καραού έν 'λστακ<D με σχετικi]ν έ:τιγραφi]ν και έρεί.

:τω. αλλου ναου έν "Οίw"tαις, δύο ίερών :ταρα το Θύρρειον και ίκανος άριθμ(ις

έ:τιταφίων έ:τιγραφών δεν ίΊσαν άμοι6i] !ιικροΙ. λόγου ά~ία.

ΤΑ ΤΕΙΧΗ

Μεγάλαι είναι αί έκ '[(ί)" άκαρ\,ανι%(ί)\, tELZ(j)" έντυ:τώσεις, :τοικίλαι και

άκατιΙ:ταυστοι. Σχεδον καΟ' έκάστην ό τα~ειδιώτης f-ZEL να ά:τολαύσυ ti]" θέαν

ένl.ς :τάντοτε ένδιαφέροντος άρχαίου φρουρίου. Δι6τι δεν ά:τέχουν κατα μέσον

ϋι.}Ο\' :τλέο\' τ<ίnι ~~ - 4 ώρών τ() εν του άλλου. 'Άν έ:τικρατ[ι iΊ αύΤΙ1 παντού ~()ι

χοδομία. ή :τολυγωνική, δμως ί] διάφορος φύσις του ,οχulιωμένου τό:του :τρ';,

τol', {:τειτα ή :τοικιλία του σχεδίου και αί λε:ττομέρειαι ά:τοτελουν σειραν μέχρι

τέλους γοητευτικήν. 'Αλλ' ύ:τερ :τάσας τας έ:τιστη μονικας :ταρατηρ;]σεις έ~έχει

τι, θεαματικl,ν μέρος. Έδώ το τείχος διέρχεται ύψηί.Ον και έ:τι6λητικυν δια μέσου

\nΙ>ικ')μων δρυών. έκεί :τερισσότερον έρει:τωμέ.νον καί.ί,:ττεται και στολίζεται ύ:το

θιίμνων. :τεραιτέρω άναρριχίίται είς βράχους. :τρος ους συγχέεται :τρος στιγμi]ν

Iίl; αί.ί.ο εργον τής δη μιουργίας. Τώρα ό ύψηί.Ος :τύργος μέσα είς ά:τόλυτον έρη

μίαν. έν<D δ ίjί.ιoς λ,ίμ:τει και ούδεις άκούεται ψίθυρος ζωής, διηγείται άφι;,

νω; καΙ άδρομερώς είς τ(n' μικρον κάτω έ:τισκέ:ττην τίιν μεγάλην ίστορίαν του.

:ΊΙετ' (,λίγον 1] γειτονικi] :τύλη με τους λιθίνους ογκους νομίζεις δτι :τροσλαμ

Ηά"ει ζωiιν είς τ() σάλευμα των σκιών, :τού όί..ίτουν έ:τάνω οί σειόμενοι ίl:n')

το" ανέμου κλάδοι. ΤΙ ζωi] κατόπιν γίνεται έντοι'ωτέρα με {ll" :τροσέγγισιν

το Ι. :τοιμνίου. Ή σ'1μαντικll μορφi] του βοσκού με την άγκ~ίτσαν έ:τι ύψη

i.o;. μέρους του τείχους. αί :τάσας τας άνα6άσεις τοί.μώσαι α{γες και οί ά:τει·

ί.ητικοΙ σκύλοι :ταρέχουν τόσας άλλας ά:τόψεις. ·Οταν δε μετα τόσα θειιματα

και συνθέτου; έντυ:τώσεις μέλλιι να ά:τοχαιρετίσιι τις τΟ μαγευτικι'n' .ταλαιόκα

στ~oν, σκΕ:ττεται βΕβαια, :τόσον ά:τιστεύτως όλίγα :ταρέχουν αί φωΤΟΥραφίαι. και

:τόσΩ\' :τuοτιμ<>τcρα εΙναι τα έλεύθερα σχεδιάσματα, ώς έκείνα τοίι :ταλαιοίι ΗeΙΙΖe)·.
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Άνα τήν ΆχαQνανίαν JUί

Έγράφη δικαίως, δτι καΙ υ:πρ τα :τερίφημα τείχη τής Μεσσήνη; έξfχουν

δια τι]ν έ:τιβλητικότητα καΙ διατήρησιν τα άκαρνανικα τείχη, μάλιστα έκείνα

{(ον ΟΙνιαδιον, της Ι1αλαίρου (Κεχροπούλας) καΙ τής Λιμναίας (Kαρυασcι\!ά).

Άλλ' οΙ άρχαιολόγοι σ:τανι<ίnατα έ:τισκέ:ττονται δια το ά:τόκεντρον τους θα\!

μασίους τό:τους καΙ οΙ φιλότεχνοι η ζφγράφοι τους άγνοουν. Δια τουτο ας μου

έ:τιτ\!α:τΗ νι" :ταραθέσω έδιο τα; γνώμα; έκείνων, οσοι συχνότατα έ:τισκέ:ττον

ται τα μεγαλειι\>δη έρεί:τια. Είναι γνώμαι χωρικών ij :τοιμένων έκ tG,v :ταρα

κειμένων χωρίων, α'ίτινες ση μαίνουν, ·δτι "] έμφυτο; εύαισθησία δύναται να έκόη

λωΟΗ άνευ σχολικίι; :τολυμαθείας καΙ μόνον έκ τής συχνή; θέα;. Ίδου :τως

ά:τ,]νΤψ>ε χω\!ικο; έκ ΚατοχiΊς, δταν τον ίιρώτησα. αν του άρέσουν τα άρχαία

τοίΊ Τ\!ικιι\!δοκάστρου ({(ον ΟΙνιαδών). «"Ακουσε να σου εΙ:τG" κύριε. ΤQιάντα

χρόνια γl'l,ίζω έκεί κάτου στον Τ\!ίκα\!δο με τα πράματα. 1Ι<'ι κιίθε ψορι" :του

θα :τεQάσω ά:τι, τι]ν Π<>ρτα - τι] βδομάδα δε ο" λείΨη να μι]ν :τεράσω - θα

σταθιο και θα δι\>κω ετσι μνια σημασία σ' αύτα τα χτίρια». Ό θαυμασμος γfQΟν

τος βοσκοί' ύ:το τα τείχη τί]; Ι1αλαίρου δεν είχεν δρια. δl,,, τοίΊτο έξέσ:τασε εΙς

το συμ:ΤfQασμα, δτι «οΙ :τέΤQε; αί.τες θα είναι έτσι ά:το το Θεο βαλμένε;». ΊΌ

:τρόσω:τον άλλου νεαρου βοσκοί', δστι; με ώδ11γησε εΙ; το ύ:τερ τίιν Π λαγιαν

τείχος τοί, ιΙQχαίου ~oλλίoυ. ίικτινοβόλησε με τόσον ό)ραίαν λάμψl\' :τρ(' καλ,ος

διατηρουμένου τμl'ιματο; του :τολυγωνικοί' τείχους, ωστε να βεβαιωθώ. "τι ό

συνοδό; μου ίιννόει <lQLaHt αίσθητικώς το άρχαίον έρεί:τιον.

ΕΙς τι]ν σ:τοl·δΙ]ν {(ον άκαρνανικ(ί,ν τειχG,ν καΙ τrιν κατανόησιν συνετει.ε

σεν, ώς :ΤQο:ταρασκευ'l, t] :ΤQοηγηΟείσα έ:τίσκεψις και μελέτη τοί, τείχου; τής

αΙτωλικiΊ; Πλεl'Qιί,νος (KdatQo τιι; Κ"ραρήνης). Το τείχο; τουτο διατηQείται

θαυμασίω; και είναι ',νωστll; ΧQονολογίας, εύθυ; μετα το :!i\-I, :τ. Χ., οτε Δημή

τριος δ }[ακε()ων κατεσΤQεψε τι]ν :ταλαιαν Ι1ί.ευρώνα. Ή τοιχοδομία είναι. ,i>;

καΙ 1'1 τιί,ν λοι:τιον αΙτωλικιίη' τειχιί,ν του Γ' αΙώνο;. κατα το ψευδισοδομικον

λεγ6μενον nύnτημα. %αΗ' δ οί λίθοι είναι τετρά:rλευροι, εχουν τα; στρώσει;

όριζοντίας καΙ του; έκατέρωθεν άρμου; συνήθως καθέτους και ενιοτε :τλαγίου;.

ΤΟ ϋψος τιον δόμων δεν είναι :τά"τοτε τι) αύτό, ούδε συμ:τί:ττουν οΙ άρμοΙ εΙς

το μέσον τιον ί':τεQκειμένων η (':τοκειμένων λίθων, ένίοτε δε σ('μβαίνει ύψηλο;

δόμος να σl'νεχίζεται δια δύο μικ()οτέρου ϋψους σειρών. γομcrουμένων εΙς άί.i.ή

λους τιον λίθων (enιpieteIllen ι).

Τι'> :τλευρι\>νιον. ,ίς ε'ί:τωμεν οί;τω. σύστημα τής τοιχοδομίας. καθ' δ συ"'1

θεις εί"αι :τροσέτι οΙ όρθογιί>νιοι :τύργοl, ά:ταντi;i έ:τι :τλείστων άκαρνανικGη'

τειχιΟν. 'Αλί.' αν έξαιρέσωμεν τα τείχη τiΊ; Στράτου, το;; 'ΑμCfιλοχικοί' "λργσυς

καΙ τοί, Πραντο; ούδεν τείχο; άλλο είναι έξ όλοκλ,]ρου έκτισμένον κατα τ(,

σύστ.]μα τουτο. Τούναντίον :τάντα τα άκαρνανικα τείχη έκτίσθησαν άρχικιί);
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108 Α. Κ. FωμαLoυ

κατα τον πολυγωνικον τρόπον, αί δε έπακολουθήσασαι εΙς ύστέρους χρόνους

έπισκευαΙ η προσθηκαι εγιναν μό\<Gν κατα το ψευδισοδομικον σύστημα. Έχει

γραφη δτι έκ των τεχνων ή άρχιτεκτονικη είναι ή όλιγ(οτερον ύπομονητική.

τα παλαια κτίσματα έξαφ'ανίζονται χάριν των νέων. Άλλ' δταν πρόκειται περΙ

τόσον έκτεταμένων τεχνικων εργων, οία τα τείχη, τα δποια ούτε συνήθως κατα

στρέφονται καθ' δλην την γραμμην κατα την αλωσιν ούτε εύκολον είναι να

άνακαινίζωνται έκάστοτε έκ βάθρων, φυσικον είναι να περιμένυ τις καΙ ύπο

την ριζικωτέραν έπισκευην μερικα λείψανα έκ τού παλαιοτέρου τείχους. Οϋτω

το παρα την Σκορτaϋν τειχος, ένφ κατα το φαινόμενον παρουσιάζει παντού

το νεώτερον ψευδισοδομικον σύστημα, είς τρία διάφορα σημεια διατηρεί κατα.

την βάσιν το παλαιότερον πολυγωνικόν. ΚαΙ το δυτικον σκέλος τού ύ:τερ τον

Καροασαραν φρουρίου διασφζει τμήματα τού πολυγωνικού τρόπου, ένφ δλό

κληρον το λοιπον τείχος κατα την έζωτερικην :τλευραν είναι διαφορετικόν.

Άνέφερα τα δύο παραδείγματα, έ:τειδη μέχρι τούδε δεν παρετηρήθησαν.

'Εκ τούτων καΙ πολλων άλλων βέοαιον άποοαίνει, δτι έν Άκαρνανί~ δεν εκτι

ζον κατα τους παλαιοτέρους χρόνους ίσοδομικως. Άλλα πως τότε θα έξηγηθfj

το παράδοξον φαινόμενον τ(,)ν τειχων της Στράτου καΙ τού •Αργους; Ταύτα

είναι μόνον ψευδισοδομικα καΙ δεν παρουσιάζουν ούδαμού ούδε κατα την βάσι\'

λείψανον :τολυγωνικού τρφ:του, όφείλουν δε να είναι παλαιά, τούλάχιστον τού

Ε' π. Χ. αίωνος. 'Εκ τού Θουκυδίδου γνωρ ίζο μεν, δτι ή Στράτος ήδη κατα το

γ' ετος τού :τελοποννησιακού πολέμου ητο ώχυρωμένη καΙ ή μεγίστη :τόλις

των 'Ακαρνάνων (Β, 79) καΙ δη το •Αργος καΙ εΙς παλαιοτέραν έποχην είχε

τείχος (Β, 68). ΤΟ παράδοξον έξηγείται άναμφισοητήτως έκ τού διαφόρου ύλι

κού. ΟΙ άργιλικοΙ σχιστόλιθοι η άμμόλιθοι των πέριξ μόνον εΙς όρθογώνια η

το πολυ εΙς τραπέζια δύνανται να κοπούν. Στρώματα τοιούτων λίθων έπάλ

ληλα καΙ με συχνας καθέτους τομας παρατηρούνται παρα την Στράτον έπΙ των

λόφων, παρουσιάζοντα καταπληκτικην όμοιότητα προς τα τείχη της :τόλεως. ΤΟ

αύτο ύλικον καθορίζει καΙ την τοιχοδομίαν τού •Αργους ώς καΙ τού γειτονι

κού Πραντός, το κάστρο της MπελεXριvιάσας, ώς θα ίδωμεν. Ήτο άρα γνω

στη ή τοιχοδομία της Πλευρωνος καΙ κατα τους παλαιοτέρους χρόνους, άλλα

δεν έγίνετο ταίιτης χρησις είμη κατ' άνάγκην. Τοιαύτη άνάγκη δεν υ:τηρχε κατα

το Ξηρόμερον, οπου ό άσοεστόλιθος ηύνόει τούναντίον την χρησιν τού :τολυ

γωνικού τρό:του. ΙΙραγματικως δ άσοεστόλιθος κόπτεται ώς έπΙ το πολυ είς

σχήματα χονδροειδως πολυγωνικα καΙ όχι α,;ταξ μού συνέοη να έκλάοω ώς έρεί

πια πολυγωνικού τείχους λίθους φυσικως άποκεκομμένους άπο τού ύπερκειμέ

νου βράχου.

Ώς έδείχθη, δτι το κατα τους ύστέρους χρόνους προτιμώμενον ψευδισο-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:28 EEST - 52.53.217.230



"',
δομικο\' σ\iστημα εΙναι πολοlΙ,,, έν "~"αρνανίy. ούτω δύναται νά ώtoδε,χθή.

δτι ><α. ttl 1ΙολυΥωvt)<ι.ν δεν ι!λησμονήθη έντελώς και εις την νεωτέραν ιιερίο

δον. ΤΟ χαια την dνατολι.χil" πάροδο.. άνάλημμα τού θεάτρου των Οίν,αδών

εΙνο, άμελές πολυΥωνι.χόν, έν~ το κατά την, δυτικην εlναι πλευρών.ον. 'Η παρά

την Κομπω"ην άνώνυμος μέχt." τουδε άρχαία πόλις παρουσιάζει "avrou, έ:n;l

των τ",χ';''', των δημοσίων κατασχευών τής άγoρdς (Ηι.UU:Υ, ρl. ιχ, 2) καΙ

των <δΙα/τικ,;)ν οικιών, άποκλειοτΙΧώς τον 1Ιολυγωνιχδν τρό.,ον, δ.ν καί.μερι.χα

έκ τών ιιολυ:τληΟι"γ τούτων οΙκημάτων οα έχτίσθη<'lον βραδύτερον. έπε,δη άσφα

λώς 11 πόλις )«1τω"είτο κα' εις νεωτέρους lQclvou.:;. Κα'ι έκ Παλαίρου έσημείωσα

έπιοχευ11" "ολυγων,κην γενομένην έ~άnαντoς άΡΥότερα. Ή χαΙ δλλοθεν βε60ιου-

μέ ...η άλήυε.ιι, "ΤΙ τα πολυγω κό τείχη δέ ... έγχατιλείφΟησα ...-Ι ...θυμίζομε .... δτι

η ά"'ασ"αφη τού κ. Κουρου ιώτου άπέδω"εν πlΟανώς εις το ... Β' μ. Χ. αιώ ...α
τυ γ...ωιn"'" ά ...άλημμα τής l1 ...υ"Ος- μέλλει ...α χpησιμεύσu κατωτέρω εCς το ...
καUΟt!ισμΟ Τ01, ., ...όματο; του τείχους ύπέρ το Καρ6ασιιρά ....

Λ"τσ όητ" ... εΙ ...α" "ΤΙ πά ...τα τα πολυγω ι"α τείχη δ/:ν ιΙ ...αl τής αύτης

έπσχής. Άλλ' 11 δ.άχuισις δε ... εΙ ...αι πάντοτε εύχερής. ΤΟ τείχσς τω ... Οί ...ιαδω ...
άναφίΡΕται άπΙ, των μέ<ιων τσύ Ε' αίώνος κατό την πολιορκία ... "αι άλωσιν

τής π,Ιλεως "πΙ, των fχ Ναυπάκτσυ Μεσσηνίων (ΙΙαυσ. ιν, 2."». ΠραγματtΚώς

Ηό εΙναι παλαιότεt!Ο και ως έχ γε ι"ων λόγων δυ ...άμεΟα "α συμπεράνωμε ... δ

τε.χισμΙ,ς τι" ... άκαι, ανι"ω ... πόλεω τούλάχιστσν των παρα την θάλασσαν. δεν

ΙΜ Ιγl ...ε πολ" fjt!abίottt!ov των άιn.ων τ.,ύ l.' α!ωνσς, δτε άπωκίσΟησαν ύ.:τΟ

των ΚΟ{1lνυίω'" 'Ι Αευκας "αΙ το 'ΑνακτόρlOν. Τό σφtόμενον τείχος. άν έ~αι

ρ"σ"'μεν τας ~",διαγνιl:ιστoυς "t!οσUήχας των όοΟογωνίων πύργω..., τας ύπ" Φιλίπ_

που τοί, Ε' Υενομένας. εΙ...αι βε6αίως αύτο τουτο τΟ άρχαίο ... τείχσς. Χαρακτη

ριστικα τής παλα,,>τητος εΙναl, "τι τΟ τείχος προχωl'εί εΙς συνεχη γραμμίιν dveu
γ",... ι",δίί, ... Π{10ε;οχων (r.,dan~) "αί "ΤΙ μό ...ο... δύο πύργοι ίοπάρχουν χαθ' δλην

την μεγάλην Η"τασ,ν καί ουτοι πολυγω ...",οί (πρ6λ. H.,ozey, 440, 442). ϊσως
παλα.ότει,ον ,ι"όμη εΙ...αι τΙ, παρα τη ... 'Ρίνανην τείχος της Μητροπόλεως, δπου

οΙ λΊUo, εΙ"αι Τ{1ιιχύτεροι μ •. άρμο;!ς ",λιγώτ~ρoν εlργασμένουζ, έλλείnoυν έντε

λG'ς οΙ πύt!γΙ>L καί ,Ιντί ιούτων χρησιμεύουν όλίγαι γωνιώδεις :ιαρεκ6άσεις.

Έδω κατα την dνα",λικiιν πλευρόν δύ ...αται να ίδΊJ τις την διαφοοα ιωτέ-

t!U" έt!Υασίας. Τ" Κl'ημνι<lθεν τείχος έπεσκευάσθη κατό πολυγωνιχον με τρό-

πον. ,ίλλ' ,Πω; διαφΙJQΕτιχά. ΟΙ λΊUoι ι..ελεχήυησαν καλως, με προσαρμογίl ...
τελείαν καί τς, ,Ίλον εΙ...α. Ιπιμελες ,!.λλα μικρότεχ ο.... έπειδη Ιχρησιμοπο,ήθη_

σαν χαί λίΟ"ι μ",ροί καί τετράπλευρο, επιμήχε Αλλα τείχη με τραχυτέI'Ουι;

ετι λillου~ δεν εΙναι άνάΥ"η ν<'ι εΙ ...αι π"λαιό,ερα του τής Μητροπόλεως, Ιπειδη

τη\, τριιχύτη1ά των δυνατυν ν,. ι"ψεiλoυν εΙς την σπουδη ... καΙ την προχειρό-
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"ο λ_ Κ. p... ,..,;o~

ηιω fl ει.;; οίκον"!,,,,,', ... λ.;γ<J\', Άλλα βεσαί ...; :fοι.ί> :τοί,α.;,,, τειχ,,; εΙ"". τ,',

><οη.l τη" Ποί.α.ιομάν,ναν εΙς I"κιιi.ι ίχνη δ"tτηψ":'μη'"ν, μ\''}lω\·ευΟ'.ν δι ,,}.ί·

γων ί.έ;εω\' ύ:ιί. τοίι Hc"""y (σελ. -I2!J). Ί Ι ι<ιιχ"δ"μί" δ~\' εl"ΟΙ "χ;τεψι,αημ'

νως "οί.υΥων.><ή, Ι:ιειδη οΙ ί.ω". είναι τιο"';ι;εί; και έφΟαιομένσ., b,OI,1Q<,uvtOI

δί toi'twv ιό :ωί.ύ δΟΟ σειροί. Ί\ί.ί.' ;) ."ιολαιύτη; εΙνα. φανΕt>'" L,ε,δη ,,', τεί

1.0; εΙχε κατερε';'τωΟϊl καΙ ;τερ,:,l"•• ει; ";Ι;l'η<nίαv, οτε ίlΥέl'Οη ,,'ι ." ί.αμ:,ι'ό,;

σφζόμενσν μέγα :to',uywv.xi,... τείχος. ·Ιοω; δια 1""l'U; σ><αφ'); γί"n δυνω.'"

"α ό".σΟn ό χρ('''',; 10'"' :,oi.UIHtft>01J lε.χ;"I'I'ι''';, διίη. ""Ι'" " τμΙ-If'" ",,1()"
υ,"'Ι,'ρ1.0\l\, ίίσl\!Ο"" γιωμετ!!,,,':' '"'l'''.Ι'l.ίψινα έκ τάφων.

Συμφώι'ως :τρί,; τα τείχη ΤΟ]; :ο.Ιητιο,,:ιtiί.r,ω; κα' των Οlνιοδων :ιι,ι':ιε. "α

χωι,ίηωμεν τα :ιο;'οιι,τει,α μέρη κα, των ί."ι:ιων ιιι,,,υι,ίων ά;τί, τωι, :ιι",ηιJη

κωι" αίτινε;; ηυνΙητανται εΙς :τίιιογ"υ; "ιοΟ"γων.ο"ς κ'" "ί"'κλ,ιιο" μι'ι,,Ι. ι'"τι

ημένα κατα τα ψε"δ"ι<,δ"μ.κί,ν ηύιΙτημιι. Τ".:;τ" έ:ιιοαςεν ε:ιιτυχω; ί, ] leιι"ι:y

ώς :τρί,; τ.... Κί.ιοοντα, τί, Η,;ι,ι,ε",ν κα' τα; Ψ",τΙο;. 'Αλί.α :ιοι,ι'ί.ε.ψε νι; γεν••

"",ύηη τηι, :τοροτήι,ησιν, ύτι οΙ ψε"δι(l<>δ,ψι"',ί :ιύΙ'Υ'" :ιι",η.τί·ΟηιΙιιν :ι"ντ"ί,

εΙ; τα :ιοί.υΥωι,ικα τε,'χ,l, ώ; Ιν'πχυπ.; το':; ,',χ,'ι'''ψιιτ''; Υι:ν"μι'νη εΙ~ ν.'ωη'ι'ο"

ι:ι"χηι, (aprcs coIιp), Ui>Yι,. :ιιιι'εδέχΟ'I, πχεωιω; :ιιο',; τί, τείχ,,; τί"!; "\ί.vζίο;.

ύ:ιου "ι μεν :Ι1"ΡΥΟΙ εΙΙ'αι Ιπ"δ"I"ΚΗί, τα δ~ μετα:ιύΙΟΥ'" :ι"λυΥ",ν,,,ά. ύτ, .";,τ,,

<iqeii~fU' μ,iVQν εΙ; τα; Ιδωτιο,,:ιίιις των ί.ιΟ"Κ":ιων (πεΙ 4()!!~ Ο,;διιμ',ο, υ"ω;

εΙναι δι'νατι... να δε.χΟΩ. ύτι nVΥ:ι.ι"iν."ς Ικτισαν κατα ΤΗ,ος δί,,, ΤΙ"':ι""ς. Τ"ι!·

Ι'αντίον, ύταν όλ"κληιο"" τμίιμα τείχ.)\ι~ "ψ.;,ν~τα. εΙ; Ι""χ'ιν ι'εωτ,'ι",ν, :ιί'(,'Υ'ΙΙ

κα, μιτο:ιύ(>γ.α εΙν", ι....ίηης ψε"δ.n,,~"μικά. Ούτ", η δ"τικη :ιί.ε,ψα τ.." τεί·

χους τίι.; Ilοί,οΙ(,'''υ εΙνα, "οτ' αί,τ"ν τl,ν τρ,;:ι"ι' ;X'Inμ'·"'] μ;' δο'", κολ.ί,.; σψζΗ'

μoiv"v; :ιίiΙΟΥοvς κατ' αΙ'τiOεσιι' ''''Ι''''; το, ,."ι....,,,. :ι"ί.VΥ",ν'κ',ν τείχ<>;. ΊΙ «ί,τη

διδακτικη όντίOιnις :ιο(,'ατηι,είτο. καί εΙς τά τείχη τ"ί, Ηυρι,εί",,, τής ~",,(,'Ιας

(κάστ(,'" τι]ς Παί.οισμάν, ..ο.;). τω" κ"ρ,ivτ",ν. Άι'" i'rFl"'v κο• •ίί.ί.α :ΙΗί.υΥ",ν,κα

τιίχη. ώς εκείνα τ';"ν ΟΙν.αδώι· κο. τίις :ο.lητρn:ι.,i.εω;, πnιι,ίζουν την "οι,ιιτή·

Ρ,lιΙ.ν, <ίτι τά "αί.αια ταύτα οχ"ρωμοτικα l{>yo .ΙΧΗν ι'ί.οχίστ ..υς :ιίiι,γ"υ; ;1 ""τ.

τ"ίiτωι' :ιοι'εχ6όσε.ς, ....Οι'τΗίί δ' ΙΧιιριό(,'χει ι,,' α,'τών χα, κατα τα; Υω ..Ια; ;1
:ι,,;,υΥων.χη το.χοδομίο. Ούτω τ', ν.;τι" .. :Ι"',"Υωι'ΙΚ'''' τείχ<>; τ"ί, Η"(,'ι,.ί",, Εχει

κατα την ΟΙπ.ν Ilυ{>y"ίiλιo τ{>εΙ; :ι"ί.υΥω"ιΧ,,"; :ιύΙ'Υ"υ;, Το' :ιαι,Ι. "ιν Κ"μ:ι".·

την τείχο; Ε:ι.ει κο. τα; δίi" ....v{>Υοειδεί.ς: lξ"χας τίις β,,{>ε.α; ....ίiί.,.; ι':ιίπη; :ι"λυ·

Ύ".νικά:;.. μέΎος ...."λυΥω ...χί,; :Ι"Ι'Υος """ιοχε, χ"' Ι,, τ"ύ τεΙχο,,; η]; ΨΗ<τΙα;.

"Ε:ιετοι Ικ Τ""Τ""', ότι όηύκι.; ΙΧ'''''Ε\' :ιίίΡΥ"vς ψε"δ,η..δ,ψ,κ..iι; χα' μετα:Ι"ι'Υ'"

:ιοί.υΥι"ι',κά, δ"ω.; εΙ.; τά K,il"'VYU, ',υ.,,~ίoν, Ψ".. ίο;, ~uv(,'io,' xαl άί.ί."χ<>", "ι

:ιίίΡΥ'" ,,{;ΤΗ, εΙναι "οι,έμω,ητοι ι...."ι"'πτεΟι' ..τες κοτ,;".ν ε!.; τ,; :ιιιί.ιι,,' ""λυ

Ύων.χα τείχ'l'

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:28 EEST - 52.53.217.230



'"
Τ" α""ι,,,,,,,,κ,, ,εί;ι;'} .Ιναι ""τω ε~ύ;ι;ω~ ",δωιτ,χά δ,Ι. "ι ... Ι"τορίιιν ,,;,'"

δ"ο ","'01l'U10'" ''''Ζ."δ"μία;. Ί\χι,μι, δ.δ,ίιl>ωυν "'" :τε!), til; άλ'lΟ,νί"l; καμά_

t'u;. ';Τ' ;ιαι,,' τ'ι" ,1:ΙΙΗ>"ίαν ,ίi,\o' ιιγ'lιιείων ή xaH",,,.,,iJ ητο γνωt'l.η είι; 10υς

·1':1..1,'1""; ><(.Ι( εΙς του; ""1..«,,,,,\"1\); !",n(.Η'ωU; Y-t>UV()U;, K«l άν μη α:τοδ,ι,σω

lι~" εΙ; ,;,v ':' di),: εΙς ,;,,, Ε' «[",v" τα τείχ'ι τι;',, ΟΙνωδών καΙ ,ιl" .lνα:τύ.

(Ι:Ι'"Η<>" Zt,ov,xiioς lιεl'ίΨ'ιI,Ην ><αμαι",,',ι" :ι"λ'l", ""ω; 1" γεγονός, δη α;"η

αν"ίΥ""'Ι •. Ι; :ιί.,ί,ο; :ι..ι-ι μ.. ίiψ. 2.Κ:, (AJA, ]!J04, ]61) "α, "Ρ" :τάν,ιοιν δΗ

εΙ",," Ι.• ,;.'ι "",ι. IΙI" ,,,,,ζ,,,,τίαll 1<'Ι"'Ι"', ,!""lIe,XVVfI, "1' δε" :ΤQόχειται έδίi> :τερ!

:Τl''''''μί",,, έ'Ρε"t'fnεως, ΑΙ λι);αl ,,':φιίι,α, εΙ"", υαfιιι« της νεωlέQας !"α"νι

ΙΙ;);, λέγι<, " H"HZCY ("fλ 4,-,11). '\~ν ε!ναι δε 1"""ν "α(.',ίδ,,;ον. """ν ""νήΟω;

ιμιίνε1α., ,;,. ~ν ,jl α ... "ιι!\ντ,,,,ι z.';'l't,t Ι'χ'ιιιεν 11'εις καμαt>ωτ,Ί; "ύ},,,; (Οlνιάδαι,

11 ,ί),ωl" ,ς) καΙ ... ,,Ηυς Ι/'ευ/')",ι« iI"I'"n,i;, ,:"" 1{, Η,;;ιJf ιδ/:; ;,,,έ(.'Ο,,ρ, ,,, ...11" Ο ...οθέ

1ει Υ"';'''''' τ,,; "l'αγμ,Η,,,ί); "α,,,,l'~' lIt>t"EI ν,Ί "ή ..."lIα6λi"ω"ιν τΙlν έ;ω

l'ετι,,;)ν b"'1fi~'If"'Y ιια; 1" ,,1..10,,; τ';,ν d"at>VUV,,,,;,v 1Ι,;(';,'" ϊ=:"ε'1Ι' ιίδομιν

άν"'1έι"" ,;)ν ';'lιιμ"ν"'1,ίΗI" Χι,;)"ιν 1,,; ""ί.υΥωνι,,;); τ,,'χ<1....0μία;. "Αν ),<1,,,δν

~"•• ,;,ν l,εΥ,ί),,,,ν ""λ';,ν "ηΙ 111; "αμάρα; μετεχει(.'ί!;""Η' ίι"έl'θ,'(.'"ν δρι~υν1Ι<'"

0,'1 ή""),ούΟ,,υν δύ" ,l,,, ίαι. "l'ίi'H'" ΟΙ, ""1ε<11ρέφετο ή έ" 1'-1; ει"όν,,; .,;-,ν

"ολυΥ,;,,,,,,ν f.v,".""'''';, υ εl' ,;" ', ...οια; "ι λ,θ"υι>γοΙ εΙν,,, "ολ" ~'I).ύlυ."HI.

,\I,,,ιι,,λ",,<1τα IΜ EU1'1I τι; ,Ετι>ά"ί.Ε"l'<1ν ),ΊU<1ν. "αΙ ΤOu,,,,, ,ιιιιι>ύν. "αQΕι,6<1λλύ"

,'ενον ,'Ε1α;ίι 1';'" ""λυyωνι"ίi,ν."Ε"ιιεα '11" "ίνδυνος να Οραυ<1θη 1" 1oιnυ,,,ν

'-'''~ι,O''ι,,,ν. bl,'1I Ο<Ί ~δέχε.o 1" Ι" 1,;,ν z.ovbl'ίi,,, ...ολυΥ",νΙ"",ν i.iOων μέγα βά

ι',,;. ,1:Ιfl' αδύν,ΗΗν Είναι ν" ι,ι,αω",,,υ;ι ""ι ,ίi,ν "αΟέ,,,,ν "1αOμίi,ν. άΊς 1"U11>

είνα, E;JKI>),I>V ,,(.Ιτι' 1" <1U"HII'(I τ"; δι' έ"ψ,)"ων λε"1Ι;;,ν "λα,,';)ν "α1α"χευής.

τοnΟΓΡΑΦIΚΑ

Anλf'ATIH'tITON ΤI':IΧΟ:Ι: TIlt Π"Ι'''ΧI':ΛΟΙΤΙΔΟ1:

ν,ο ,ί'l'α; ν,,,;..,; ""ι ;';-e"Z"Il't"" κα1,Ί 1'ιν "Ι,Ι<11ιι",ν liz.OIfV ,<)u 'ΑΖΙ'

ί~""" ιια; Η,\ ΤΟ;, fl""""" 1';"1<1II',il''1 (!Oί'i Yl'aOfO!liv<)U ιιακίi>; ~"ί 10ί'i γαλλι.

"ο" χ,ί1'1<)υ κα; ""ν },<),,,ίi,,, Κ"lLrι~."lιιrί) ι",)ί"ιι<>ν,<1, ,<1 "ψ,,>ματα 10ί'i Σκοπό..

'Ε"Ι fv"; Ι.; α,;,ίi,,, (J,,"t>X.' 1ιίχ"; "ι'χαίο". υ"ει, "α1,Ί 1UZ'1" /')~ν ""l'ετ,lι>lltJ,I

;ι,,' ο ο'ι/'ιη/,;. o"δ~ (ι,,(, 1ίi,,, ~ν ΟΙν".δα,; "-l'yα<1l1~ντων ...... μεΙΗιιαν';,ν. ·11 10.""'

ν.",ία. 1";' ::::κο"ι1. εΙν", 1'Ι"""τ(,,, νι. "ι,"~ι'χε1αι ,1"" ην<>; αΙ'Ζ.αία; ~xl>"ιl;,

ε"Ειδ'l "",', 16)\· },ι;φ",ν ",,;.,",ν ,1ι,,,,.,, 1'\';""1", τις "" κα1Η ...n"1Ι 1ήν ι,,,,,δον

τοίι ιι"ι>ινΟ,αιι<>;, κύλ..."υ. ElbIX';"El"'" ;1 11~"ις, ';"0" τυ ,1t>XU,<1" 'It>O"l'ιn", "αλεί_

'α' Πόeτες δ,α τ;)ν "εΥ';I',I" fιι~ί δ""ΙΙΙ'Ο"μf."'I" λα;ευ1;)ν Ι"Ι 1"ί'i f1t>uz<J" νl",_

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:28 EEST - 52.53.217.230



112 Κ. Α. Ρωμαίου

φην (niche) ή και άλλας έκλειπούσας. Ό περίβολος τού τείχους δεν εΙναι μέγας,

:τερι τα 1500 μ., και δεν διατηρείται καλώς. ΟΙ λίθοι, τραχείς και όλίγον πελε

κημένοι, :ταρέχουν όψιν πελασγικού τείχους. ·Ομως ~ξ, διαγραφόμενοι εΙς μίαν

ή το :τοΜ δύο σειρας λίθων, ήμικυκλικοΙ πύργοι, σπανιώτατοι άλλως έν Άκαρ

νανίq., φανερώνουν την νεωτέραν έποχήν, ητις άκριβέστερον εΙναι δυσόριστος.

ΕΙς 500 μ. ά:τόστασιν :τρος την θάλασσαν ύψούται πύργος μονήρης καλώς δια

τηρούμενος, καλούμενος ·Ελληνικ6, τοιχοδομίας παραπλησίας προς την της

Πλευρώνος. ΕΙς εϋρεσιν τού δνόματος τού άρχαίου χωρίου δεν εΙναι εύκολον

να έ;τιμείνωμεν. ·Ισως δεν εΙναι άτοπον να συνάψωμεν τα έρείπια προς τας

Άθήνας της Άκαρνανίας, μνημονευομένας ύπο τού Δημητρίου τού έκ Σκήψιος

:ταρ' Ήρφδ. 1, 330 καΙ Στεφ. Βυζ.: έβδ6μη 'Ακαρνανίας, ώς Δημήτριος,

'Αt1'ηvαίοvς έν τπ Κοvρήτιδι κτίσαντας π6λιν Άt1'ήvας προσαΥορευσαι.

ΜΗΛΟΣ

Ό Στέφανος δ Β. μνημονεύει κώμην της Άκαρνανίας Μηλον, προς την

είδησιν δε ταύτην συνηψεν δ παλαιος Μελέτιος (Γεωγρ. τόμο Β', 292) το

κατα την έ:τοχήν του σφζόμενον χωρίον Μήλα. Έν τούτοις η εΙκασία τού Μελε

τίου πρέπει να άπορριφθfl έντελώς, έ:τειδη το ήδη άπο τών μέσων τού ΙΘ'

αιώνος έγκαταλειφθεν χωρίον μεταξυ ΙΙοδολοβίτσας καΙ Παλαιομάνινας ουδεν

κοινον εχει :τρος την καΙ άλλως προβληματικην ταύτην Μηλον. Ή το:τωνυμία,

του Μίλα ή και ή Μίλα προέρχεται έξ όνόματος προσώπου. Μίλας, ονομα

οΙκογενειακον ύπάρχει ετι εΙς την γειτονικην Παλαιομάνιναν, χωρίον, όπερ ά:ιο

τού τσέλΙΥκα όνομάζεται καΙ Κουτσουμ.-ιίνα (ή καΙ τού, ώς καΙ άλλο γειτονι

κον τού Ζόγα καΙ ή Ζόγα).

ΤΟ ΔΙλΤΕιχΙΣΜλ

Έ:τΙ της μεγάλης χαλκης στήλης έκ Θέρμου, όπου ή συνθήκη τών ΑΙτω

λών καΙ Άκαρνάνων, άναγράφεται και δροθετικη κρίσις (γαϊκον κρίμα) μεταξυ

τής χώρας τών ΟΙνιαδών και Μητροπολιτών: δρια ... το διατείχισμα και dπο

του διατειχίσματος εύt1'vωρί~ δια του ελεος είς t1'dlaaaav. (Λ 1<:, 1901j,
5 ί κέ.). Ό Β. PowelI (Α]Α, 1904, 143, 2) έζήτησεν άτόπως τι') διατείχισμα

τούτο βορείως της Παλαιομάνινας και νοτίως της 'Ρίγανης, ό:του ή Mητρό~

:τολις. διότι τότε ή χώρα τών Μητροπολιτών θα έξετείνετο προς νότον μόνον

:τερΙ την ήμίσειαν ώραν, ένφ ή τών ΟΙνιαδών βορείως της πόλεως περΙ τας

:τέντε. ΕΙς την άτοπον γνώμην προηλθεν έκ της έσφαλμένης άντιλήψεως, ότι ή

Σαυρία άνηκεν εΙς τους ΟΙνιάδας, όπερ ουδαμού στηρίζεται. ΤΟ μέγα τείχος
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11.'1

Τ11; Πι.i_«ιoμάν,νας αν,lχεν ώl.',σμενω; είς την σημαντικην :τολ,ν τ';,,, :\Ιητρσ_

:,ο1.,τ,;'ν, είς ''';''0 δι' δεν αντ,τίfJετα, ή σχετ,χη είδησl; του Διοδώ(>ου (ΧΙΧ,

t.i" ~) :τε"" '·ις κιη",,~ι,ω. 'fo:πε,δη το διατείχ,σl,α Οά ηγε,ο απ" τή; δε~,άς

ίίχΟη; του "\χελΨου "I.'U; τ" ελος, τ" συνεχές :τρ"ς τήν ;"'Ιελίτην τ';,ν J~'χαίων

(τΙ. nημε(l,νuν Λ"σίν,), ανεζ'ιτησα νύ. Ευρω τoίi,o βορείως τή; Ποδοί.06ίτ"α;.

Αλλ> αί ό\,ευναί μου δF.ν έIιέτυχον. ;"'I',vnv :τερ' την ,,",ραν νοτί",; ,0'-' βορείου

"Fl.'ntO; του ελου; έ.τι υ:τερκειμένου λόφnυ έ:τε"κέq:Οην τ" παλαιόΗαοτ"ο του

Άϊδημήτιιη. Του,ο μνηl,ηνεύεται α:τλ';>ς ίο:τ" τoίi H~,,~~)' (σελ. 4.',.). Εlνα, μ,κρον

Ψι"'1;ι""ν μόλl; ]4)4)4) μ. :τερlqει,εΙα; fX λΊUων σΧΕδ"ν αΡΥ';,ν χα. Εν δ,αλύσΕ"

T u νΙ< Η.υτίσωμεν ,oίi,,, "Qu; τ;, i':Iι«τείχ,σμα τίΊς υροθε"ί«; δ,ν "υl16,6άζετα,

"l.',,; τll\' "αλ",; Υν,,,σ1ην σηl,«σίαν til; H~εω;. Άλλ' έ:ΤΕ,δίl η,ο βέΒα,α f:τ,q:α·

νη; IIέ.σl; τΙ, ;,;τ~l.'κείl,εν"ν ,,,υ εί."υς τ"ίiτ" qρο"l.'lον, δεν εΙναl έ:τ, τoίi :τορόν

τι.ς το.,λάχ,σΗ,ν ιiτ,,:τoν να ί':τοΟέσωl,εν, iί" τι, F:Τ. των συνόρων υ:τάρχ"ν χο'

τ"; δ,',,, ~,,;,ι,α; [,:τωσδ'ροτε χωρίζον Ι,χο(.';,ν Εχολείτο κατα την 'Αρχα,ότητα,

Δ,ιηείχ.σι,ιι.

ΔΗΡΙΕΙ:Ι:

[IF_I." τ"ί, ,{,;τ"υ Τ11ς α"αρναν,κίΊ; ταύτη; κο,νό1ητος έχομεν δύο χείμενα

,,;,Ι.'{ι. ΙIΡ,;Ηον τ;, άνωτέψ., μνηllονευΟ;'ν χωι,ίον ,οίι Δ,οδώ(lου (ΧΙΧ, 67, 4)
Συναγαγων δέ (6 ΚάσOiινδρο;) τους 'ΑΗαιινανας εΙς Ηοινην ΙΗΗληοίαν,..

συνεβουλευεν tH των ανωχυιιων (ozul.'''''' τα ZEl(>oYQ.) κοΙ μ,ΗιΙων χωιιίων

εΙς όλίγας πόλε.ς αυνΟ'Ηήαοι.,'" πε.αδΙντων δt των 'Ακαιινάνων οΙ

πλε'α ...σι μεν εΙς Στιιατον πόλ.ν ουνώΗηααν, όχυ"ω1"α1"ην οiiααν και μεγί_

ατην,οι ..ιαδα, δέ καί τινες άλλοι συ..ήλ"ον Ιπι Σουιιίαν, ΔειιιεΙς δε μεδ'

lτΙρων εις Άγιιίν,ον, Κωα ταίiτα ή σ"μ60υλη του Κασσάνδρου τυ 3]~ ;τ, χ.

<,,'νίσΗ<Η> εΙ; τ", ν" ""y"tvtl.'",O';,n, οΙ τα "UQGi,EO(i(l,a χατα ruv 'Α~,ελψnν

Κ"ΤΙIIX";'~ΤE~ ο,\κ"l.'ν('νες είς ολίΥα μεΥάλα φι,ουι"α. Οϋτω :τλείστο, "υνφχ'

"Ο",ι<,ν F.;; ~Τl'ά1<>ν, "ι Οίνιάδα, ώ; σ,ει,ηΟέν'Ες (ί...ό τ"ίι 33u ,ή; :τολεώς τω"

Χ"Ηιλ,lψΟείση; ί,:τ,', τς;,ν Αίτ",;',;,ν μετ' ιiλ;'ων ('ι,,,σ,κύ. ~Ιη'Qο:τολ,τών) είς ,ο

μέγα τε'/.Ο; til; ~αυρί"ς Και οΙ Λει"εί; εΙς τ" α:το 1nίi 3:l] d"αι,ναν,κuν "Αγρί

νιον. Ί'" δι,ίτεl'ον σχετικ;,ν κείμεν"ν εΙνα, ή oovfhjxη 10υ Θέρμου. Άναφέρε

ται έκε, " Ληl',εύ; '!:::τίi.αoς u,; εΙς έ" τ':;,ν otl.'atηyi; ... τ';,ν Άκαρνιίνων. Έντευ

Οεν μιινΟ,ί.ν"l.εν, "ΤΙ Ληρ'είς ιιναι τΙ, αληΟi:ς υν"μα αντ' τής :ταl.'α .'Ι.,οδώρψ

Υι,αφή; Κα, iJn η\Ηη, ά:τε,έλ"ον ωίτόνnμ"ν κο,νότητα ιJxαρναν,xήν, δν ί.ά6",

f,εν ί,:τ' ,;ψ,ν 1ην συν'IΟει"ν, ""ο' rl" μάλ,στα ΟΙ τιτλούχο, ώνομάζ"ντο συμ,l,ώ

"ω; ."11.';'; τι, ,;νοl," τής εαιnί;,ν :τ,iλεως. nI.'U; τοντ<>,ς, L"tE,bYι Εν τΤΙ έ....Υραφη
τής ""νΟ"I",1ς οΙ σ,I.'«,ηΥΟ' ιJναφιρOντ,,1 κατ' αύστηι,';,ς τηρουμένην ΤΟ:ΤΟΥρα_

λ,'ΧλlU.'"I'ιΙΙ"" ~~.'.,.,".~ 1918 Η.
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φικην (JEl\iIIν (.. Οινιάδα, Λη\iιέος, ΣΤ\iατίου, Φοιτιάνος, Θυ\i\iεί,Jυ, Άνακτο

\iιέος, Λευκαδίου) άσφαλιο; ί)δηγούμεΟα. να ζηnΊσωμεν τους Δη\iιείς μεταξυ

της Μητ\iοπιιλεω; της LΤ\iάτοl) κιΙΙ τιον Φοιτιιον (σημ. Μπαμπίνη) κιΙΙ φυσικιι

έπι της δεξιάς ιJ7.0ης του Άχελι(>ιιι,. ΛοιπΙ.ν έξάπαντος μεταξυ τιον τΙΙπων, ους

κατψκουν οί Δη\iιείς, δεν διστάζω να κιιταλέξω την α/χυ\iωμένην πε\iιφανη t1X\iaν

την ιίνομ;χζομένην (J11IIE\ioν Λι,κοΙΗτσι και τι, δlΗικιJΗε\iΟν κείμενον IIlX\ii.ν ιι,\!ού

\iιoν :τα\iα τ)ιν LXOIlΤOi,ν. Οί κατοικουντες διεσπα\iμένοι το)'ς πέ\iιξ HlitOIJ; Οιι

IΊτο 'P\illνlIIoν νιι ένισχίισΗ)σι τ)ιν 'P\iOIJ\iIIν τοί, :τλησιοχι;)ψη, Άγ\iινίου. ('Ι [
Οέσις τίι; :τΙΙλεω; άνατολικιο; ιΪ.τέναντι τίις LTt.tLTOIJ σημειoίJτιι.ι ti\iOiίJ; !Ι(ινον

έ:τι τοί, xtL\iΤOU τοί' \VOodIlOlIse, AetoIi,t και ιΊχι έπι εκείνου του ObeI'}llllllllleI',

AkarιtaH ielI).
ΣΟΛΛΙΟΝ

Είς τι\ν κατ' έξοχη ι· "\iEIJνlITijν τίις 'ΛΚΙΙ\ivανίας (1ι1·είλομεν κιι! τl}ν τιιί,·

τισιν τίις ιί:τοικία; τιον ΚΟ\iινΟίιl)\', τοί, ~oλλίιιι,. μι' τα ".1I'\i ιι" ΧΙI)\iίον τίις

Πλαγιας ύ:τά\iχοντα "\iείπιιι πίχοl)ς (lIellzex, :1!lί κέ.). λ/ιιωίι,,: οί Ι'ε\iμα\"Οι

ά\iχιιιολιιγοι :Τ\iοσεπάΟησαν να μεταΟέσιη,ν τ" Ii\iXlIiol' ιϊνομα ΠΙΙ\iα r,lI' ί'\iμί

(JXOI' της Πογωνιας. ουτος ΠΙΙ\iιll)σιάζει IIIX\ilI λείψω'α λιμενικιον f\iγιι.ν, επειll)ι

εΧ\iιισίμε"εν ύ)ς λιμ)ιν της Ι /ιιλιιί\iΟ", ιίλλ' ούδιψοί, ψιιίl'ονΤΙΗ .τλl}σίον f:ψί:rια

τείΖου;. Ί'οιΊνιιντίον έπί T(in' ί,ψιιλ<ίnl Ριί.Ζεων ίΊ;ΙfV τ-Ι\' Ι Ι ί.ιιγιά\', Τ1;)\' %ατευ

χομένων Π\iΙ'; τι\ στενι\ν τίις :\ευκ1δος ι\κτι\ς τοί, τείχους τοί' πα\iΙΙΤΙΙ\iI}Οι'νrος

{,πι\ τuί' Hcllzcy ύ:τά\iχοl)ν και δί,ο ι1λλα IIlX\itlTE!.'It, Τ" ί;ν έπι τιον Τρικόρφων

κιιι τι') ι1!.λο έ:τι τοί, Φαγια. ΤΙ. τελευταίον πλιισllί~η :τε!.'ισσΙΙTl'\iον π!.'Ι.ς TIII'

θάλασσαν, ίί:τιιι, οί ί)!.'μίσκοι τη; Βα{}ειαβάλης κιΛ τοί, Βαρικου κιΙΙ ιΊ μέγιις

άκιινιινιστος τι\ σχίιμα :τίι!.'γο;, ίίστις λι'γεται l(ιισΤ\iί. Ι':ίνιιι εί,νΙΙΙΙfOν ,'νπί,Οεl'

Τι) «:τα\iέπλε1Jσεν ες Lιιλλιον» τοί, Θο"κ"δίδο". :\ ί ΚιΗοικίιιι ίισαl' ;ItL\ilI rlll'

Οάλασσαν, άλλιι τα φ!.'ού!.'ια ι':τι τιον ιίποrι'ιμωl' &ιιχειl)ι' ι'ισαν ιΙσψαi.fστε\iα και

:~πuοστάτευον καλύτευον ;(χσαν τίιν ;τ~:υιξ Z(~H}(Ι\'.

ΛΙΜΝΑ/Α, Ι 11'ΑΚΛΕIΑ. EXIN()~:

·Οτι τιι {,:τι'!.' τον Krι!.'(\ιωιψάν μεγαλοπ!.'ε:τη ~!.'είπιιι τείχους ιινιικο"ν ι'Ι

τιιν υ:τι) τοί, Θουκυδίδου (Β, Κο. Η κιΙΙ Ι Ό Ι Οli, :η κιΙΙ [Ι οί."Ι,ίο" (\', :,. 14. lί, ,Ι.

Ι 4, l) μνll,ιονεl)(ιμένιιν Λιμναίαν εινιιι ι'κ τι;)ν IIEI)ItI"HirtIIl' σll!"'·ίωl' rίις ιί.κα!.'

νιινικ;ις το:τογ!.'αψία;. Οί ro;r"tlET"j,νrE; ι'διί) ιιιν Ί [\iιίκλε.ι((\· BtII'Si,lll (C;c"ι.:Τ.,

ι, ι ι Ι) και ()1)e)'IIIIIIlIIltI' (ΛI"lπι:ιιιίcιι, :Ιί xf.) 'I:ι.Ο,lσιιl' 11'''·"'· ί,;I'ι'ι ι,'" ;ι,ίΟΙΙΙ'

, (Ι· '" ' • "") . • . Ι Ι
να :Τ()Οι1 εσωσι ΚΗΤΙ οι υ:tt~4.!κι...ιΙΤΙ%JI'; ~Ί': τιι,: ιLιΊα ...:~ΙΙTOI·": γ\'ω!ΗΙ; '[011 λ.':Ι ';:Ι'

και τοί, HeIIzey. ".\1' δ Θουκυδίi)ιι; ι'ψιλεί :τε!.'Ι rίl: .\ιμl'ιιία; ι;)ς XIrIμII~ ιίπι-
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'Ανά ιήν 'ΑχαQνανίαν

χίστου, άριστα εΙναι δυνατον να τεθή, στι τι'; παλαιότερον τείχος της Λιμναία,;,

σπερ ητο πολυγωνικδν, εΙναι νεώτερον τών πρώτων ετών τού πελοποννησιακοί'

πολέμου. την ύπο τού Πλινίου (Ν. Η. IV, 2) μνημονευομένην 'Ηράκλειαν (πρ6λ.

καί Στεφ. Β.) ό Hellzey τοποθετεί (σελ. 381) έπί τοί, όπερ τον Άμαδερον τεί

χους καί άποδίδει εις την αύτην το μικρον φρούριον της Μαγούλας μετα λει

ψάνων ναού, το κατα το άνατολικον μέρος της πεδιάδος της Βονίτσης κείμε

νο·ι. Τον δε συγχρόνως ύπο τού αί,τοί, Πλινίου άναψεl'όμενον Έχίνον άποδίδει

εις το φρούριον της 'Ρούγας (σελ. 378 κΙ). Νομίζω, ότι ή άντίστροφος τάξις

εΙναι ή όρθή. Διότι το έδαφος της νησιζούσης Ί)ούγας μόλις εξέχει ύπιψ τιιν

θάλασσαν 1 η 2 μέτρα, δυσκολώτατον δε εΙναι να άποδοθή είς τήl' άλΙΤΗή

έκτασιν το όνομα τού 'Εχίνου, Ι;πεl' .\ξάπαvτoς προηλθεν έκ παl'ομοιι;ισεως

προς τον θαλάσσιον η χερσαίον fχίνον. Αί 'Εχινάδες νήσοι ει.'αι ύψηλαί, δια

τούτο καί μερικαί έκ τούτων ώνομ,iζοl'το 'Οξείαι, ό δε παρα τον Μαλιακον

κόλπον Έχίνος, σήμερον Άχινός, rIlIIiOXEio επί 40 μέτρα όψηλού κωνοειδοί,ς

λόφου (PlIilippson, TlIessalien !>4).•Αl'ιστα τούνιιντίον δύναται να άποδοθΌ

το όνομα τού Έχίνου εις την έΤ':Ψλν θέσιν, ε.1τειδη προ της παραλίας ύπιίρχει

έκεί ή μικρα νησίς Κουκουμίτσα (έσφαλμένω~ Κουκου6ίτσα έ.1τί τών χαρτών)

όνομα παρεμφερες προς το τού Έχίνου. Κουκουμίτσα εΙναι ή μικρα κουκοίψα

σημαίνει την κούπαν εις τα πέριξ, Πl'οέρχεται δε ή λέξις άπο τού ιταλικού CIlC

cllnla, όπως καί το κουκουμάρι, κουμάρι καί ή αιτωλικη κουκουμέλα ή σημιιί

νουσα τον μύκητα. 'Ως οί νεώτεροι εχαρακτήρισαν το νησίδιον ώς μικρον κύπελ

λον, οϋτω οί παλαιοί ητο δυνατον να παρα6άλλουν προς έχίνον. Άπο τού

νησιδίου εΙτα εϋκολον ητο να έπέκταθΌ το όνομα είς τον έγγυς :rαραλιακι'>ν

συνοικισμόν, περί ου έγραψα όλίγα έν ΑΔ, 1!) 16, Παραρτ. 50, όπως καί είς

τους πλησιοχώρους κατφκημένους τόπους. Έκτος τούτων συμφωνεί προς την

τοιαύτην τοποθέτησιν καί ή :rαρα Ι1λινίφ σειρά, όστις εξερχόμενος τού Άμ6ρα

κικού κιίλπου καί περιγράφων τίιν νοτίαν παl'αλίαν άναφέρει πρώτον την

'Ηράκλειαν εΙτα τον Έχίνον καί τέλος το •Ακτιον. Το να όνομασθΌ 'Ηρά.

κλεια το έπίνειον τού Θυl'l'είου ούδαμού Πl'οσκρούει, διότι τα πρότερον άκαρ

νανικα θεωρούμενα νομίσματα μετα της έπιγραφης ΗΡΑΚΛΕΩΤΑΝ αποδίδονται

άλλαχού (Gardner, Catalog. ΟΙ Gr. c. νι 137).

Ο Λ 11 Α Ι

Οϋτως έκαλείτο όlQισμένως το λεγιίμενον σήμερονΆ γριλο60{ινι, την γνώ

μην ταύτην ύπεστήριξαν μετα τον μέγιιν Leake και αλλοι. Μόνον προσέκρουον

οί διάφοροι έρευνηταί εις την έπί τού λιίφου τούτου απουσίαν τού αναμενο-
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116 Κ. Α.' Ρωμαίου

μένου τείχους (:τρβλ. Θουκυδ. Γ, 105: τείχος έπι λόφου Ισχυρον προς τfj

ί1'αλάσσrι .. δ ποτε Άκαρνανες τειχισάμενοι κοινψ δικαστηρίιρ έχρώντο).

Άλλα την δυσκολίαν είδον αΙρομένην, δταν κατα την έ:ιι του λόφου ερευνάν

μου ήδυνήθην να :ιεισθώ :τερι της ύ:τάρξεως τε(χους έγκλείοντος ναόν, :τερ ι

βάλλοντος την άνατολικην ύψηλοτέραν άκραν του έ:ιιμήκου; βουνου. Το τείχος

διέφυγε την :τροσοχην του Henzey (σελ. 209) και τών άλλων έ:τειδη διατηρεί

ται κακιί:ις. Σωροι :ιετρών έν διαλύσει άλλα συνεχείς και φανεροι ύ:ι() τα :τρι

νιί(!ια σημειώνουν το διάγραμμα του :ιεριβόλου, δστις δεν ητο μέγα;. ΕΙ; δύο

σημεία διέκρινα μάλιστα δύο σειρας λίθων τραχέων κατα χώραν εύρισκομένα;.

Ό ναος είναι ευμεγέθη;, 32 χ 14. ίΟ μ. :ιερί:του, ώς δυσκόλως δια τοι'ς θάμνους

,jδυνήθην να μετρήσω. Είχε :ττερόν, :ιρόναον και ό:ιισθόδομον. Βάθος ό :τρ,,

ναος και ό:ιισθόδομος είχον άνα 3 μ .. ό δε σηκος έσωτερικον μηκος 12 μ. λιατη

ρουνται 1 - 2 σειραι λίθων του κρη:ιιδώματος. Έργασία καλή. Συνδέσμου; :ιαρε

τήρησα ζητοειδείς και με σχημα δι:τλου ταυ. ΤΟ ύλικον ElvctI λευκο; ώραίος·

άσβεστόλιθος. Mετα~ύ τών σωρών λίθων συνέλεξα άσήμαντον τεμάχιον μικρου

:ιωρίνου δωρικου κιονοκράνου και θραυσμα έ:τιστυλίου με σταγόνας του αυτου

ύi.ικoυ, έξ ου μετρείται :ιλάτος τριγλύφου 0,4~. Ή δια της σκα:ιάνης ερευνα

βεβαίως δεν. θα ά:ιοδώση Aoi.i.α εΙς την Ιστορίαν της άρχιτεκτονικης, άλλα :τάν

τως άξίζει δια την έ:ιισημότητα του τό:του.

ΠΡΑΣ

Ή :τόλις ϊι κώμη αύτη τών Άγραίων μετα της Δεμφίδος εγινε γ,'ω

στ,] έκ της μνημονευθείσης συνθήκης εκ Θέρμου. Ήσαν και οΙ δύο ουτοι

συνοικισμοί δυτικώς του Άχελψου και ώς φαίνεται τον Πράντα ώ; δυτικώ

τε\,ον κείμενον άλλοτε άντε:τοιουντο οΙ Άκαρνανες κατ' άντίθεσιν :τρος την

Λεμφίδα. Προσέτι οΙ Άγραίοι του Πραντος είχον, μανθάνομεν έκ της ε:ιι

γραφ;ις, συνοριακας διαφορας :ιρος του; Στρατίους. Και άλλοθεν, εκ τού

Θουκυδίδου δηλ. Γ, 106, 2, γνωρίζομεν, δτι το βορείως της Στράτου "ρος

Θύαμος, ό σημερινος Πεταλας, άνηκεν είς τους Άγραίους. Προς τα εκεί λσι

:ιον :ιρέ:τει να άναζητηθfι ό Πρας. Έ:ιειδη δε βορείω; της Στράτου μέχρι

της :ιεδιάδος του ΆμφιΛοχικου •Αργους ουδεν άλλο τείχος ύ:ιάρχει έκτο; του

:ιαρα την Κεχρινιαν κάστρου της Μπελεχρινιάσας με την ώραίαν δεξαμενην

(Henzey ρl. VII), είναι θετικόν, δτι το ι)νομα τού Πραντος ένταυθα :ιρέ:τει

να ά:τoδoθfι·
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ΔΙΑΦΟΙ'Α ΕνΡΗΜΑΤΑ

λ:Ι;ΤλI(Ο:Ι;

\17

Τά λείψ,,"α της :ιυι"εOlς ταύτης lxouv :τι,ο :τοΗο" ά"αγ"ωριοθή έ:τι θέΟΡ_ως

,Ι:τεχούοης • " της ,;,ιοας «:τ" το" :τ"ιο"λιαχοίι "εωτι!ι,ου ο'U"οιχ,ομο", δ01lς 0"0
ι.άζετα, χα, :τάλ,ν ά,τ" της d,τεΙ..εul'1F_ρώnεω;δ,ά το .... άι.χαίο" ον6ματο.;;. Έ"ταίιθα

fΟΧΟ" τα ιιημαν1lχ ...τειοα ε"ι,ιιματα τη,; <ίλη; :τει"ηγησΡ.ως όχ' άνευ της O'U"

δι.ομης τ,,;:; φιλαι'χαίου χ. Χι•. ~"υι.o", :ιρ',ς "" fχψράζω χαι έδω τός ευχα

ρισιίας "ου.

ΊΙ ;ται,α1lΟεμ,;"η εlκω" Ι <ίιτ"δίδει τ .... " τύ:το" "φραγίδος έ,τ; τεμαχίου χερα

μίδ"ς, τί, ,',:ιοίο" είιρο" 2()Ο μ. βο,!είως τοίι τείχ"υς. Ή έ:τιγραφη δεν εl"αι

:ιλήιοης χ,,, "ι ά"ιίγ"ωσις ά6ε6αίιι. Άλλ' εl"αι :ι,tJα""", υ1l €χoμεν έδω τ(, έθνι_

χί,,, Τ1Ίς :τ"λεως, "ις 0\ ιτολίτα, Η.έγο"το

'Αιιτιιχ'ι""ί χα. 'ΑΟΗιχυί, 4ς ';"ΟΤΙΙΧυι lH_ ~ Α /]ζΛΝ nχ. i
γη" "λλω; χαΙ ή ;ιιiλις «)bc.rhumm.,r, 3!>, \' l'\ _
26"-" 21j~). Άναγ'''ώοχω λο,:ι .... " ΆσΙτα_ Ι:Ι~ . •.

",ων ωχ, τα δύο τελε'Uταία γράμματα el"CII
ψα"F_ΡU". ,;" ά:τε,υ..εοαν νεωτέραν :τροσθήχη" εΙς lij" οφραγίδα χοΙ σημαί_

νουν μ""ογ\,.'άψημα "γνωοτο" :τοίον. την χεραμΙδα χατέθηχα εις το Έλληνι

χ.,,, οχ"λεί"".

'() 1<';το.;; της ε'Uρέοεως του ""ωτέ(lω "οτράχου εΙναι :ιλήρη,; άρχαiων

λΙθω". μεταξίι των δ:τοιω" έ~έχoυ" οΙ άνήχονιες είς ναυ" dςl6λoyo" του ι\'

αίωνος, μ';n" τοί,δε "μνημιi"ευτo" έ" τίl βι6λιoγριιψίq.. Ό χωρος άνήχει εΙς

τΟν χ. Χρ. ~oυι",,,. iίσnς άνείι{'Ε χαιά την χαλλ,έργΕΙΟ" βάθρον έ"p~,ίγραφo"

:τρ" 1Ινων έτων χα. ""τ'!'"ιε" έ:τ' τοίχου του χτημοτος :ΤΕ{'Ι τα ,jO μ. άνατολ"

χώς τού "aoU. Ί'ι. βάθρον έ~ "06εοτολ(θου. ϋψ. 0,62, :τι.. 0,87, :ιάχ. 0,37 φέρει

έΥγλυφην ""01, μήχ. 0,43, :ιλ. 0.13, βάθ. 0,07 εΙς i"Oeolv ά"αγλύφου. Έ:τΙ της

:Τι'οούψεως ."τυς :τλαισίου d"ay."U,OXOVta. τα ε~ης:

Ι.{'οπόλο, Δ,lΙς Κ,,{'οο;;

Η"".λ"Οδα. .\';κων".
,\".ων 'HQ-άνλ",δα

κρ,i"JΣJΣος "-\θ"",,,ον

"\vτ,yoνoς rI,oloμ",ov

:-Ιί"ρ~oς Σψ'"

,\"...θ,<>:; Κ"HIVQdTεoς

Κ"λλ,Υί'ης .\ΜιΡίνο
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Συνέσται

Λύκιος Πολυμνάστου

Σωτίων Έσπερίωνος

Σωτίων Λέοντος .

Διοκλής Νικοδίκ"υ

•Ανδρων Φιλήμονος

Παίδες

Λέων Σωτίωνος

Νικόδικος Διοκλέος

Μάγιρος

Βά60ς Δελμάτ«

Παίδες. Σωτηρίδας. Λυσίστρατος

Άμύντας. Δαναός. Άζάμιος

Χρήπαμος. Ώφελίων.

Ή επιγραφη ανήκει εΙς τον Β' πιθανώς π. Χ. αιωνα, ώς εκ τών χαρακτή··

~ων φαίνεται (εΙΚ. 2). ΕΙναι δε η ανάγνωσις παντού βε6αία, επειδη τα χαράΥ'

Ε/κ. 2.

ματα παντού διετηρήθησαν. Μόνον την καμπύλην τού Ρ τijς σημαντικωτάτης

λέξεως Καραού δεν ήδυνήθην προ τού λίθου να διακρίνω. Άλλ' ή ανάγνωσις

εΙναι ασφαλής, επειδη διάφορος εκδοχη φαίνεται αδύνατος.

ΈπΙ τού βάθρου αναγράφονται τα ονόματα τών αναθεσάντων την λιθίνην

εΙκόνα, οΤτινες προηγουμένως συνέθυσαν καΙ συνευωχήθησαν κατα την εύκαι

ρίαν έορτης. Δεν άπετέλουν θίασον κανονικον καΙ διαρκη, αλλα κοινωνίαν εξ

εκείνων, αΤηνες γίνονται κατ' Άριστοτέλη (Ήθ. Νικ. 1160α) .θυσίας ενεκα καΙ

συνουσίας». Τοιαύτας αναγραφας συνθυτών έχομεν πλείστας αλλαχόθεν καΙ με(lι

κας εξ Άκαρνανίας, ώς εκ Θυρρείου. Παλαίρου καΙ Λευκάδος. Φανερον εΙναl,

δη ό τιμηθεΙς θεος εΙναι ό Ζευς Καραός. ΠερΙ τού Καραού τούτου γνωρίζο

μεν, δη ετιμάτο εν Boιωτί~ (Ήσυχ., IG. νπ 3208 εξ 'Ορχομενού: (Διι] Καραιοί.
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Άνά τίιν Άχαιινανίαν 119

Πριiλ. ιΊνιίματα Βοιωτίίιν Καραιιιγένης, Καράϊχος, Καραίων κ.τλ 11 ιΟανώτατα

καί ιΊ Κεραιιις τη; βοιωτ. έπιγρ. έν BSA, ΙΗ97, 106 εΙναι ιΊ αύτιις παρετυμο

λογηΟείς πριις τιΊν γνωστιιν έν Ηίιιίαις Δία·Αμμωνα) καί θεσσαλί~ (Φωτ. λεξ.

έσφαλμένως Κάριιις). Ί / έ.:τίκλησις εΙναι ή αύτή πρι,ς την ωϋ Ύψίσωυ, Ύπά

του, Κορυφαίου, Άκραίου, Λοφείωυ, 'Επακρίου, διιίτι προέρχεται άπό τοϋ κάρα

ώς ήδη οί συγγραφεί; τοϋ ΊΙσυχίου ήρμίινευσαν. ΠριίΙ και Ν. lΙαππαδάκην

έν Α.\. 1916. 233 περί τίίιν Άκραίων της Χιιιρωνείιις. '() Sv!llIsell (Rh. Μ.

Ι Η9Η, 1:17) ιίπέδειξε λαμπρίίις, στι καί {Ι τεγεατικιις Ζεύς Κράριιις (παρά τιι

κέρας = κορυφη κεφαλή Κ(ε)ρα(σ)ριιις) ένταϋΟα άνίικεL 'Ι/ έν Άκαρνανί~ λα

τρεία τοϋ ..lιΙις Καριιοί' ένισχύει ι"χι μιίνον τήν ιίνωτέρω f.ρμηνείαν της έπι

κλίισεω; άλλιί καί ένΟυμίζει, στι ίι έτυμολογία τίίιν Άκαρνάνων, παρά τιΊ κάρα

(πρfii.. Κιίρνος. Άλί;:υρνα), ώς ιίρεινιίιν εΙναι τούλάχιστον πολύ πιΟανίι. ΕΙναι

περίεργον, σll ιίναγράψονται εξ ίεραπιίλοι. έν~1 έξ Λπιγραφίίιν τοϋ Άκτίου γνω

ρίζομεν. στι εΙς ίμο {Ι ίεριιπιίλο; τοί, Άπιίλλωνο; ,', καί έπιίινυμος τοϋ έτους.

Βέιίαια οί ίεραπιίλοι ούτοι άντιστοιχοϋν πριις τοί·; ιίλλαχοί, ίεροποιιιί'ς, έπιμη

νίους. ίεριιυργούς ίι ίερυμνίιιιιινας. ''Εξ εΙναι καί ιιί ύποπρυτάνιε; της παρο

μοίας άνιιγραιι ίις έκ (-)ι'ρρείου (IG, !Χ. Ι. 41:16). ~I ίιπως εκαστος τιί,ν ύποπρυ

τάνιων καί τίίιν ίεραπιίλων iπιμηιιιwει εΙς τήν διοίκησιν τίίιν [tI1ii1v. εΙναι δε

ιΊ ιίριΟμιις αύτίίιν Ι'ξ άνάλογο; πριις τό γνωστιιν f.ξάμηνον έως τίίιν Άκαρνά

νων; (Περί τοϋ έξαμίινου έτους πριίλ. OberhIIllllller, Akarιt. :1:1). ΤΙI πρίίιτον

άπιιντ~ ίι λέξις συllέσται. Άντιστοιχεί πριις ωύς συμιίιωτάς τοί, Ηυρρείου (ΙG,

ΙΧ. Ι, 4Η7). Άλλ' εΙναι προιίληματικίι ή καταγωγιl ωϋ ιΊνιίματο;. Ilροέρχεται

έκ ωϋ σί,νειμι (πριίλ. εύειιτω) ίι έκ τοϋ συνεσΟίω; Ί Ι τελευταία έτυιιιιλογία lΙά

φανίι ίι πιΟιινωτέριι. σταν ένΙ)υμ'ιΟίι τις τούς σιτη"έlιτας τίίιν σπαρτιατικίίιν

στιιλίίιν καί τοί'ς ιiλλollεν συσσίτου; καί συμποσιαστι'ις fX πιιρομοίων ιίναγρα

φίίιν. ΆκολουΙ)οϋν δύο παίδες. οϊτινες εΙναι υίοί δύο προμν,ιιιονευllέντων συνε

στίίιν. σπως σ"μιίαίνει καί έν τ!ι ιίνωτέρω έπιγραφίι ωϋ θυρρείιιυ. Μετά τιιν

μάγειρον δ,ιιιιισιεύοντιιι κιιί τά lJνιίματα f.πτά ιίλλων παίδων, οϊτινες εΙναι δοί,λοι

καί στεροϋντιιι ωϋ παη,ωνυμικοί,. ώς καί έν τίι έκ Τροιζηνος έπιγραφίι, BCH.

17, Ι :!Ο.•Αξια σ,ιμειι;,σεω; ιΊνιίματα ώς πρωωφανίι. κιιΙΙιίσον γνωρίζω. εΙναι ίι

Λεσφίνας. ίι Λελμάτιις κιιί {Ι δοϋλος Χρίιπαμο;.

Είς τιΊν \ίιι ΚιιραιΊν άνίικει πιΙΙαν,;ιτατα έκτιις τοϋ ιίναΙΙίιματος τούτου

καί αύτιις {Ι πλ,ισίον ναιίς. Αί διαστάσεις τοί, μιίλις διαφαινομένου κρηπιδι;,.

ματος είναι περίπου 20 χ 12 μ. 'Εκ j1αlΙμίδων με δύο ίι τρείς κάτω ταινίας

διαΚ\iίνονται πέριξ ίκανά τεμάχια. πριΊ πολλοί' έκωπισllέντα έκ της άρχικης

Ι)έσεως. ~ημαντικoί λίlloι εΙναι τέσσαρες. σχηματιζιίμενοι εΙς ωίχον παραστάδος

ιΊπισΟεν, πάχ. O,li4. καί έμπριΊς κιιιαλίιγοντες είς ήμικίονα, διιιμ. ο, 7~1. ι\ιαφέ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:28 EEST - 52.53.217.230



120 Κ. Α. Ρωμαίου

ρουν τ<ον έσωτερικων κιόνων τής Φιγαλείας,Ικαθόσον αΙ παραστάδες δεν είναι

Ισοπαχείς προς τους ήμικίονας. Διέκρινα προσέτι μεταξυ "σωρού λίθων τεμάχιον

φατνώματος έξ άσβεστολίθου με λέσβιον κυμάτιον τής αΙJτής λαμ..-τρας έργα

σίας, ώς τα τού Έπίκουρίου Άπόλλωνος καΙ μικρα άδιάγνωστα συντρίμματα

μαρμάρινα. ΑΙ έλπίδες τού μέλλοντος.έρευνητοίί δεν θα ματαιωθούν έντελως,

διότι πολλοΙ λίθοι εχουν κυλισθη καΙ κρύπτονται κατα την νοτίως τού ναού

κατωφέρειαν.

ΕΙς την ύπόδειξιν τού κ. Χρ. Τζούρου όφείλω καΙ αλλην ένεπίγραφον

πλάκα, φυλασσομένην έπΙ τής άγίας τραπέζης των Άγ. Άποστόλω\' τού Δρα

γαμέστου. Ή πλαξ μετεφέρθη άσφαλως έκ των έρειπίων τής άρχαίας πόλεως.

-Υψ. 0,64, πι.. 0,5ί, πάχ. 0,15.

Άρτέμ[ι]τι 'Αγροτ(έρ,",,1

Θεογένης II εισιθέο\'

Καλλιφάη' θεΟΥένεος

Σώτων Φαιδρία

Φόξο; ~ωτίω\'o;

Φίλων Σωτίωνος

Πραϋχος Ι Ιεισιθέου

Λάμιας Σωτύλου

Σωτίων Ταύρω"ος

Σώτων ΣώΤα/\'ος

Σωτίων Σωτίω\'ος

CΗράκλειτος l\εο"τίσχου

Νίκων CΙππάρχου

Σωτίων Κλέω\'ος.

Συγκ~\'αγo,

Σ<ί)Τα/ν ~Λγησάρχoυ

Δημώναξ Αίσχύλου

Σωτίων Λευκίου

Ν ικόμαχος.: νΑνδρωνο;

ΝΙεοπτόλεμος l1αυσα\·ία

Λυσί] στρατος Φαί.αχρίω"ος.

ΟΙ χαρακτήρες των γραμμάτων δεν είναι παλαιότεροι τού Β' π. Χ. αιω

νος. τα γράμματα είναι μεγάλα, τα χαράγματα σαφή καΙ ή αναγνωσις βεβαία.

'Αναγριχφονται τα όνόματα των άφιερωσάντων κατι εΙς την Άρτέμιδα Άγρο

τέραν κυνηγων καΙ συγκυνηγων. ΈπιγραφΊI άναθηματικη κυναγων ε(ναι γνω

στη καΙ έκ Στείριος (IG, ΙΧ, 1,44) καΙ Ι% Μυλάσων .τής Καρίας (BCH, 15,
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".41). Οί ouy>tIYVoy<>l άπαντωσι τΟ "Qu>tov έν1αύθα. Ό 1ύ"<>ς 'Αρτέ",ιτι άντ,

ιού "αρό Λωρ.εϋοι χαl Βηιω1ηΙ; συνήθ<1υ; 'ΑΡ1άμιl, έ:τ"ναλαμδά'·ετα. χοΙ έδω,

<ϊπως χαΙ εlς την lς Άμtlρο"ίος έΠ'Υροφην ΑΕ, 1906, ;\91 "οΙ άλλαχοϋ σπα

νίως. 'Εχ των ην'ψάιων ό Ill)αϋ;(ος εΙνα. "νωσ10ς και έχ Σ1ρά10υ (IG, ΙΧ,

ι, δ:~1) "αι ό .\άμιος ές Ά",tιl)αχία; (π~,εoΙ;ευ11Iς έν 'Ρώμη, 1l0λ. IIS, 10, 10).

Koιv<>q;ovi!ς "νο",α εlνα. ό Φόςος.

'Εν 1έλε. οη",ε,ώνω ές Άστακού καΙ δύ" άοημάνιους άλλως έ.1ιταψίας.

έ.n.γl)αφάς. Ι) Xa}'eia. 2) Π}αλέμω1l0ς.

Π "' ...... 1ΡΟΣ

,:ι.. ιι.

1',', πρω,ον ιίl''' ,;ν<1",ο ε[ναι άl'ηε

νιχ(·,ν. '0 Φίλλομ.ιι. οίι1"ς κατήγε10 έκ

B"ιoxf.tW.. Τ'ις 'Η:ιείl)ου. ΚαΙ εΙνα. 'Ι

ιτρύ11η περί-ττ..,,,ις, χαΟ' ~c <)ύδεμία εl"οι δυνατ,," "ι'ι <ίντιι"χΟίΙ <ίντίρρησις, ώ~

η εύχι>λ"ς εχείνη. ;;" ό χαράχτης "αρέλε.ψε 10 1ελιχην ς δι' ά",',λε.αν. τα Βηύ·

l,εt" ~νtlι'μίζ""" "'..'0 :ιάντων, δ,Η ό Eύ01άOιnς λέγει ;τει,Ι τού "Αρά1"'" μνη_

μoν~ύ"ντ"ς bι έ.τ.γράμμα1' Ίλλυι,ιχΙ,ν ,;νομ" Κόπα,"α (πατήρ δε μ' ΙφυΩε

Κ,ί;ταινα. Εύο .. 14:,1, 19). ΆλλΟ: ια εί; -" λήγοντα dροενικά κύρια δεν εl"αι

παρ.:. πολι' σπάν,α χαΙ dλλαχ"ύ. Ό Ο""fίδει.φ<1ς Παππιιδάκης δημ<)οιεύε. προ-

λf'XAIOA"IΊMo~ ~ΕΛηu.~ 1918 ΙΙ;

ΦΙ).,'l'l'ά

Ηο,'χ;.τ,<ις.

'Ο ψι",λας τι;,ν ΆI'Ί."ΙΟ1ήτων Λ Γαρίδας άνε"ιιεν 1ρε.ς νεα; έΠΙΤ0φίος

01ήλο;, έξ tiιν έκι,ιnη "ol)tzel άνο εν (ϊνο",α με ωραια άνάγλΙΙΠ10 γράμ",α1α

το" Ι" ti, πολίι αΙ,;,ν"ς. Ι) ΚαΗ'><eά",εος. 2) Δ"t'><eα",,,Ιας. ,'Ι) τ,μο"έας, 'ΑΗά

,ήν ηημ"ν"κω1έραν "1ήλ'Ι', ευρομεν iv 1Ω ον Ζα60ρδα oΙχίr,ι τού Ι. ΧαοοχiΊ,

IIQ"t~'z"Iti",I,· :ιάν1ως οκ Κ""χιιοπούλα;. 'Ω;: χαΙ έχ ,ης εΙ><ό...ος 3 φαίνε1αl το

:ι~";",,ν (;""11" εΙναι άνάγλ,'πτ<>ν, 1"1 δ1: (ί.χ.ίλ<)υΟ",· ΟγχUρακτον. Τiι αύτσ :ταρα

lηψίιιΗ καl F'" δ,',,, ι,λλ<ιιν ιi"αρν''''Iχων "1ηλ':;,ν. 1η; i,.τ'ι Η"ΙΙΥ-"}' δημ.:ιοιευ

ιJεί(lη~ Ι!Κ Αε-τεν""ς (οε;" ~911), ι\ιχχ", Aιi,ιπων,,; χαΙ τiΊ; ί,π" Pr",HI"r Ιν ""1.
1~102. ;-\;\() , Ξενία; 'ι-:.τ"έλεο;. έξ Οί,·ιαδ,;,ν. ι\ια τούτ" ,,,,ί'οεμίο επιτρέπε1αι

ιiμ'f'ι6"λία. ,-"ι Η,,;, :ι~"ίκεΙH" περΙ ι',;'

ον,ί!ιατ<>ς εν"ς "ρο"ώπ<)υ ",ετα τ"ύ ΕΟ"ι

ΚΟ" "ύ10ύ, ιί,η ιε Οι'ι άναγν,ση"ψε,':
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σεχως άρχαίκην λοκρικην έπιγραφην με τοιούτον όνομα. Ό Φίλομμα ούτος

εΙναι βέ6αια ύποκοριστικον παρα το Φιλόμηλος Τ(ΤΙ άλλο. Έντεύθεν ό δι..-τλα

σιασμος τού συμφώνου.

"ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

~oτιώτερoν τού χωρίου περι το τέταρτον της ωρας συναντq. τις την έκκλη

σίαν τού Παντοκράτορος. Έντος τού ίερού φυλάσσεται και χρησιμοποιείται

όπωσδήποτε παρα την άγίαν τράπεζαν το κάτω μέρος μεγάλου λιθίνου περιε

λισσομένου δράκοντος. Διάμ. κάτω 0,60, άνω 0,47, ύψος 0,53. Περι την έκκλη

σίαν ύπάρχουν κίονες μαρμάρου της Καρύστου και άλλο άρχαϊον ύλικόν. 'Ώστε

ούδόλως άπίθανον εΙναι ένταύθα να ύπηρχε ναος τού 'Ασκληπιού.

ΤΙερι την ωραν δυτικως έπι της θέσεως Λυκονίκου ύπάρχουν δί,ο γειτο

νικα φροίι\!ια. περι (ον έγραψεν ό Ηeω<eΥ (σελ. 404 κέ.). Ένταύθα έσημείωσα

τα ίχνη τριων διαφόρων άγροτικων ίερων, περι ών άνευ σκαφης δεν εΙναι δυνα

τον ν(', γραq:n τι άξιόλογον.

θΥΡΡΕΙΟΝ

·E~ωθεν της έκκλησίας της Κοιμήσεως έπι της άκροπόλεως ευρισκεται κιο

νίσκος έπιτάφιος με ώραϊον γλυπτον στέφανον μύρτου.. Κάτω άναγινώσκονται

με χαρ(.(κτηρας τού Γ' ή Β' αιωνος: Σωσ{J'έν[ης] Σωστρά[:ι:ουj. Έκ της θέσεως

Στάθη λάκκο; έσημείωσα .την έπιγραφήν: Μνασικράτη χαίρε. Θέσις Παπα

ρό'ίδου 1) Λυσικλής Ξ[ένωνος. 2) Άριστόνικ[ε χαίρε. 3) Φιλίσκε χαίρε.

Περι τού χρόνου των τεσσάρων τελευταίων έπιγραφων δεν έχω ή να έπανα

λά6ω τι) και περι της πρώτης λεχθέν.

ΗΡΑΚΛΕΙΑ

'Εκ των νεκροταφείων της 'Ρούγας, δπου έτοποθετήσαμεν άνωτέρω την

άρχαίαν 'Η\!άκί.ειω'. υύδεμία έδημοσιεύθη μέχρι τοί·δε έπιγραφ1Ί. Με την βοή

θειαν τοίΌ φύλακο; Θυρρείου Λ. Τσα,-άκα κατέγραψα πέντε μεν έ:τιταφίας έ:τι

γραφα; εί'\!LσκυμέI'α; κατα χώραl-, δπου έξετάφησαν ύ:το των τυμ6ωρύχων iΊ

καλλιε\!γητι,,,', άλλα; δε :τέ,'rε έσημείωσα μετενεχθείσα; είς τΟ :τλησίο,' χω\!ίο,

Ι lαλιιίμ:τελο.

-Ροι·'γα. 1) σηΊλη άκεραία με αεrωμα. Σάτυρα χαίρε. Χα\!ακτηρε; Β' αια)

νο; :τ. Χ. :η μεγάλη; σηΊϊ-η; τι, "νω μέρο; με Μτωμα. 1.:<90q:ύρο; κοσμουμένη

μf %!.(ίδοl·; δtΗΙ{); ο\ιμ.ίί.ε%ομf\'αυ;. Λ·ύκε χαίρε. Γράμματα άνάΥλυ.:ττα ώραία
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1Ζ'3

~oύ Β' iΊ Α' αίώνος :τ. Χ. 3) στήλη ύψηλη 0.95 τεθραυσμέ\'η εΙς τεμάχια. 'Ανω

άναγινώσκεται: Ηρα .... κάτω δέ:

:'>ιjαία Παί.αιραία

~H]ραχλείδιιι ~:;ι?oν.

'εν τιμ α στίχ~ μόνον εν 'ι'ράμμα /.ει:τει τσ άρχικόν. Είναι q:;ανερόν, δτι

ή ύ:τερά"ω έ:τιγ(lαq:;η θα συμ.-τληρωθή: Ήρακλείδα η Ήρακί.~α χαίρε. Άξιο

σημείωτον δτι μεταξίl τών δύο έ;τιγραφών έ:τεφυλάχθη μέγας κενσς χώρος.

Προς ύ:τοδοχην γραφης τινος: Εύνόητον είναι τό δνομα έκ τ;ις Ήρακί.είας.

ΤΟ έθνικσν Παί.αιραία πρώτην q:;οραν έμq:;ανίζεται. Ό Στέq:;ανος εχει Γιαί.αι

ρεύς. 4) Δαμό~ενε χαίρε καί 5) Μvρτι χαίρε. Άμq:;ότεραι αΙ στηί.αι έντειχι

σμέναι είς :ταρακειμένην καί.ύβην. Παί.ιάμ:τεί.ο. 1) Γλαvκίνος, τεμάχιον στή

λης. 2) Σωτη[ρώ] έτωfνj ~y χαι[ρεj. 3) Οίκία Μιί.τ. ~ράκoυ. Σίμα, 'Αρί

στων, χαίρετε. 4) ΟΙκία τού αίlΙοίl.... μναιστρα, Αακράτη, χαίρετε. τσ

πρώτον 6νομα δεν ήδυνήθην να άναγνώσω. Σημειώ δτι τσ Σ τσ Τ καί τσ Ρ

έχαράχθησαν έν τψ αύτιμ χώρ~ ώς ά:τοτεί.ούντα σύμ.:τί.εγμα. είναι δε άδηί.ΟΥ

αν το σύμ:τλεγμα τούτο εγινε έ:τίτηδες η αν :τροέρχεται έκ διορθώσεως. 5) ΟΙκία

τού αύτού. Άνα~ίπoλι χαίρε.

ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΝ

τας εξ έ:τιταφίας έπιγραφίας συνεί.έξαμεν με τσν φύλακα Μιχαλάτον εκ

τινος νεωτέρου τοίχου παρα τσ τείχος της :τόλεως. 1) Καλλίφρων Κορκvραίος.

2) α:τλη μικρο. στήλη. Μαστακίς. 3) Συντρίμματα μεγάί.ης ώραίας στήί.ης με

ώραία άνάγί.υπτα γράμματα τού Γ η καί Δ' αίώνος.... ος θε[ΟΥεjίτον[ος,

4) ·Α:τί.η στήλη. Γράμματα ~' αίώνος. Α(Ι)σχρίωνος. 5) Στήλης μέρος. Ήρα

κλείας. Γράμμιιτα Β' αίώνος. 6) Μικρο. στήλη. Κλjέωνος.

ΠΡΑΣ

τσ νεκροταφείον της πο/.εως ταύτης τών Άγραίων πρσ πολλού εγινε γνω

στον εΙς τούς έγγύς Κεχρινιώτας, οΙ δποίοι πολλούς τάφους έσύλησαν. Δι' ημάς

άφηκαν μόνον μεγάλην έ;τιταφίαν στήλην έκ λίθου μελανοφαίου. φέρουσαν την

έπιγραφήν:

~A"τίγoνo; Π\.·ρρά""δα.

ΟΙ χαρακτηρες δεν είναι παλαιότεροι τού Β' π. Χ. αΙώνος. Άί.λα :ταρά

ξεν,)ν είναι τσ όνομα Πυρράννδας. Γνωστα είναι τα βοιωτικα Έπαμεινώνδας.
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124 Κ. λ. Pωμσi""

Παγώνδας, Φρυνώνδας κ.τ.λ. Άλλ' ούδεν έκ τών πατρωνυμικών τούτων και τών

μακεδονικών Σημώνδαι, Κλεώνδαι εΙναι δμοιον. Μεγαλυτέρα εΙναι ή δυσκολία

τών τριών συνεχών συμφώνων. Δυσκολία, ητις δδηγεί εις την λύσιν, αν δεχθώ

μεν δτι ... Άγραίος χαράκτης παρέλειψεν εν γράμμα. Πυρρανόνδας άναγινώσκε

ται έξ έπιγραφής τού παρα την ~αύπακτoν Άσκληπιείου (ΑΜ, 1907, 10, ;1,17)
και οϋτω θα ηκουεν ό πατηρ τού Άντιγόνου.

'Αθη\·αι. ~Iιι\'()υNριoς 191 !~. Κ. λ. ΡΩΜλΙΟΣ
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΑΥΛΙΣ ΜΕΤΑ ΝΥΜΦΑιον ΕΝ ΛΕΧΑΙΩ,

ΤΗΣ ΚΟΡΙΝθlΑΣ

111.""; τάι","ιτ"ι>ο (ΝΑ) 1η~ δη""<1ίας (,δ"ϋ 1ης άΥΟΟΟψ; Ιχ Χέας Κο"I ....
1.Ιου Εις ΙΙι..ίτ"ας χα' <1χεδ ..... έ ...α ...1< 10ύ άι>χαΙου λψένος 1ης κο"ί θον,1\ε1.αlο".

i ... θέαε, .Δ.α6ατίχ,., ενι>η1α, άQ1.αίύ ... Τ' x11QIO'" Qω"αίχώ ... χι>ό ω , δ",εQ :Τ{'Ο

ε(χ"σι χα;' 1εσσάQω ... Ηώ,' (1ψ Ι Μ!ι4) εΙχε ... ά...ασχάψει Ιδία,ς δα:"ιά αιι; ., ,δω_

Χ1ήηις 10ί' Χ"'Q"υ 1αΙί1αυ θεοφάνη, Ptν"ιης, KOQίνtllOς "εyαλoxπι"α1Iα~. 'Αλλ'

η " ...α<1χαψΙI Ιχεί ...η ΙΥέ ...ε10 "λωι; ΙQαα'1ε;(""Χ">ς κα;' άνεπ,σηl,,6 ...ω~, δ ..;τι ού

".;ν"ν "",δ~.ν ",~"ι 1αύτης Ιδη!ιοσ.ευθη, άλλά και ι', ά ...α<1καφείς χώ"ος dlfieI]
ε'τα παν1ά",α<1,... άνεrn1ήQη1oς, 1ά δ' ενΙ>'I"α1α εlxiΊ χαι ιi>ς Ε1"χεν, dλλα "ετε

χ,ψίσΗησαν ΕΙς 1ήν Ιν Ν. ΚΟQίνθω Ιδ.όΧ1ηων οlχΙαν 10ϋ άνα<1καφι!ως. ιfλλα

~Iς 1ήν Ι ... τψ ;(ωι,ίψ • Μελί<1σ,. Μα"λ, ... αύτού χαl " ...α 1έλος ΙΥχατελείφθη

<JQ\' ~.ν τ'ίο άνααχαφέντι χ,ίοι>ψ.

Τ"ίιΤΟ\l @...ε>«.t /Ι"" ύ>ς ά...έλαΙ;ο ... τη ... έφΟQεία ... 1ης Ι' άι,;(α.ολΟΥιχης πει>ι

φεQεία-; Ρπελήφθη ... 1ης έι>εύ ...η.. τι,,'" ΙQεuτlω'" τούτω'" χα;' 1ης πεΙ.',αυλλοΥής τώ ...
"vy)""...e"Bi...1U'... και 1ίιδε χαχεί"ε δ.εσΧΟQ:Τ'''I,έ ...u, ... ε"Qη"ά1ω ..., Έχ 10ύ'0," .;σα

dn':KfIV1" εl"έτι Ε ... ωί~ ΧτΙιμασ. Η. I'έ ... ,,1 Με.σα τη ... bτ.ζώσα ... 1.ήρα ... αν'0ύ.

Κυι>ία ... ~"ψίαν 1'.Υ1η, "πως δωQήση1u1 1φ Δ'ιμοσίψ, <'\πε" dσ"ένως αίοτη Ι-ωίη·

<1ε ..., ώ.. χαι ;, υl"ς α,·nή..... ΧΙ,. 1';;.Υ1ης, ΠQΟς "ύς εύθ,,; 161ε έ;έφQασα 1α;

Oel'f'Uς 1ης Κυ6ει,νή<1ε...ς f:.'χαι"nτίας. ~"YΧQ(ίνως Ι'άλ.στιι ή ενΥενης 1.ή"α tbu)
ι,ήσατο ill,iv χαι πάν1" τα έν 1ψ o\~"ΧΙKψ a"tf).; Ιν Μελίσ", χτήμο1ι άΙ>Ί.',ία,

~λυ,ίι>ιHμα Ληλ. Υλυπτιί. :ΤQοεQχnμενα Ι~ Ιτέ"",ν άνασιια,ι ών Ιν B"ηιί.ικιj,

(~ιx,',;,ν,) κα, άλλαχο;', Τα"1α πάν1α !.ε1αχομί"ας 1'11.'" διειί,,~ κα1έθηκα Ιν τω

Ι... ΙI"ί~ Κ"ι>ίνθα/ Μ""σείψ.

Άλλ' ' ...α ",,)ιπληι,ωθιl i. έ~'γασlα αυτη ~"ιι,επε νά έκκαfjα~"...eϊι χα;' 6 :ΤQ"

ε[χ()"'Τ"1~,αε1Iα.. "να"χα'1'ε'" έν Λεχαίψ ;("'1.'0'0, "<1τις έχ τη.. τελείας έΥιιατα!.εl.

ψεu,ς και ~ ...εκα 1ής πiQIξ χαλλιεΙ'Υεία; εlχεν d"'" :τολλοϋ "lebi,.,. 1ελείω.. ,,{,ί., ...
f;π.χωnlJίl. ":Ις 1ην 1αχείαν δι. 1αίι1ην Ι."ιίχ<οοιν <1"νε1έλεσε λίαν κα;' ή θέσις, Ιν

[Ι 10 tΙ>f:Vι",v, δ",τι το;"" χείτ,,\ Ιν κ."λ.ι;τηιι. fl" ηχη)l(ι1(ζει ή ανωθε" εΙ;

"ψ,>'; ,χαν':;,,' μ~.τ"o,ν Ιχτ",,'''μένη κ"ι π""έχουσα β~'α;((ί)δη; τ,,;:; έδάψ"υ; η,ε

φάνη. 1'",,,ίι1ας σ1ε,1 άνας (Ι ε~~χ"ντιι "λλεπάλληλα ύψι."ιεδα (I~rrasses) (Ι1.ημα1;'

\;ε. δ,',,, (Ι 1Qe.; Τι' .ι:τι, τι;,'" 1,:τωQε,,;,.,. 10ύ 'Αχι>"χ"ρίνΟο" !'~1.QΙ 1ή; θαλαηηη;
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(ιου Aeza(O\l) κορινθιακόν ~δαφoς. ο;'ιω δε "-άιωθεν εκάσιου Ίούτων είιι)ην<αι.

Κ<1ιλόιητε<;. λίαν :ιρόοφοροι :ιρο; ο\lνοικιομ"ν ;1 καλλιέQγεια'· '. ΙΙ{ιος "i.ήρη

ί.οι:ιΟν '.κχαθάριοι\' ιού χώρου ιούιο\l '.ζήιησα :ιαρά ιου Σ. Ύιιουργείου ιη,·

"δε,αν α\'ασ"αφης, ηιις και o:ιiθύς μ"ι έχορηγήθη μειu. σχετικης μιΥ.ρ,-,ς ",στώ

οεως. οϋΙα/ δε καιά ιl,ν μ;ινο Ίηύλιον ιού '·ιο\lς ]916 έ:ιελήqθην ,ης ,,,να-

~,'

.0
ο

•

.'

Ι
"

• ,
Ζ

•

-

σκαφης και έχκαθαρίσεως ιού έρει:ιίου. ηιι<; και ο\lνεtελέσθη ένιο; ~νo; ΙΙECΙ(

:ιΟ\l ιιηνός.

•

Το '.κ νεο\l ά:ιοκαλ\lφθ~ν έΡΕΙ:ιιον (Είχ. 1, 2 κα, 3) εχε, oxi'j,,,, όρθο

γωνίο\l :ιαραλλη}.ογράμ,ιο\lt μήκο\lς 31 μ. !:J(] κα·' :ιλ<il. :!2 μ. Άλλ' έκιος ιον

, n'Q; ,ο,;,..... tb< .~θ.o .. "","ο"",,,,,,ς Ι. Π. I(OQi.-θω ~πό Α. Σ~,.... [] Α Ε. !~9~o 113 • i. π ••. Β'.

ο Τή••• "~ό", Ι ~",o"".- .~"i;..o. ~....- .""εν .... "ροα".χθ.;ς ό Ι. κορι"ο .. ,~" ~oαμ;''''- ανΑ.."ο_

Ι.αιοΥ;,; 'o~ Mηxo... oόj ~. Κα~"ονά.ηi, ~pό< ο'· ..",p,ι~," .ά< θ.ρμ,ι< μΟ" .u,.ΟΡ,",Ιά<;.
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'"
Α,Β. περί60λος fι χi"j:tOς

μεν μfl><ος εΙνε 26 μ. .(.,

χοι εξωτερικός πρυς

περι6όλ"" ,0ύ.ου 10
",\)(',ως """,ίου υπόρχε.

....ωζοντοι ίχνη τινά' του

πλάτος 10.
"Απ" του κήπου τούτου, οίι δεν αψ!;εταt ή ειοοδος, όλλ'η" .. θα ήτο βε60ίως

έν tq, ,,';"<ρω τής βΟQείου πλευρdς, τής ΠΡC>ς την σημερ'VΗ" δημοσίαν όδ6 .....

εΙΟ1iQχετό Ης εΙ<; 1{, άρχαίον κτίριον δια τ{)ιών εισόδων (ο ο), ξl; ών βε6αίuις ή

X•.VtQL><T) ,.1" Χοί ή χυρία το" οΙκήματος ε.σοδος. ώς κειμένη Αν τω άξον, 10ύ

του, 0;'00 δε χα' πολλώ τών Λ.οι:των δύο ε ....ρυτέρα. Άλλα Χα, οι .{)είς αύτα.

είσοδοι, ,r.v σ,ί,Ι;""τiI.l οΙ ιJεμέλιo, μ"νον t",v παρασιάδuιv λίθο," αγουσιν εΙ; f"
χα, tU ου", μέγα χα. έπίμηχες δωμάτιον JH.!, ,;;ιερ θα ήτο οιονεί τΟ πρόίhJ.

ΡΟΥ 'Ι ό πρόδομος τπ;'; xtIQirlu. Το δωμάτων τούτο {χει Iti"jXoς μεν 2.~, πλά

τος δί> ι; μ. δια μέσου δ' αύτου διίρχεται υπογείως. άχολουθών ι<χ(,,6,;,ς τον

δξονα το" ΩΙκήμαιας. υδραγωγός οχε...ός (ti 6 Σ). I;ΟΤΙζ δ.α της κεν1(Ηχης ειοό

.δο" έχβάλλει ΠΡ"ζ τόν ~!;ωτεQιχi,ν "ΕρΙβολον. ΤΙ, ι::δαq;ος τοϋ προδόμου τού

το" ίιν ;τοιε πλουσΙιο)ς ,,:το "οιχίλιην τΙ, σχημα χα, "ολυχρώμων μαρμαρίνων

"λαΧιδίιο,ν χεΧι<λυμμένων. ':;,ς ,ί:τοδειχνύουσι ηί ένιαΙ,οϋ, Ιδίιο>ς :ΤΡΟ; την μεσ'ιμ

π(lινόιν :τλf_u~,(ίν. :ταρά τ;ιν :τύλ'1" Ι '. διασ",O~ντα μέ;ι;ρι τη; σ,'ιμερο\' ιχνη τ)ι;

':;,(,αία; ιαι'''ης διακοσιιiισεα>ς. Τ«),,« "χουσι σχ,'ιματα ιδΙιης γεωμετρικά, ΟΙΩν

-άλλ.ιλοtεμνομfν",\· κιίκλ",ν (ISIL, Ι'.,:,) ;</.;τ, (εΙκ, 4 κα, ,,) ύ,λλ« χαί αυΤΟ, ΟΙ τοί-
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χοι εσωθεν του προδόμου ήσαν έπεστρωμένοι δια μαρμαρίνων πλακων έν είδει.

όρθομαρμαρώσεως, έξ ών σ4>ζονται έλάχιστοι κατα χώραν.

Αύτη δ' ή τοιχοδομία τού δωματίου τούτου, ώς καί πάντων των λoιπω,~,

του έρειπίου τούτου, άποτελείται έξ άργων λίθων, έκ πλίνθων καί άσ6έστου

κατα το κατώτερον μέρος, μέχρι ύψους περίπου 0,80 ύπερ το εδαφος, κατα δε

τυ άνώτερον μέρος έκ σειράς πλίνθων, εστιν οτε δε καί περισσοτέρων,κατα ΤΟΥ

ρωμα'ίκον και βραδύτερον βυζαντιακον τρόπον, και έκ τής συνήθους ώς έν τφ.

ΕΙκ. 3. '"λποψ', έπαiιλεως Λεχαίον έκ της ΝΑ Ύω"ίας. Α έξωτερικος περίβολος. Β πρόπυλο"

ΓΓ χεντρική ανλή (ai'iJ.etoy). Δ διάδρομΟfj. Ε νυμφαίο... (δεςαμε'l'ή). Ζ άρχαϊΌς Atuilv Λεχαίου.

ΗΗ δημοσία όδός Κορίν{J.οv Πατρών.

κατωτέρω μέρει έναλλι'ιξ προς τας ζώνας τοιχοδομίας. 'Εν τφ προπύλ<ρ η προ

δόμ<ρ τούτ<ρ σ4>ζονται και lπτα. ήκρωτηριασμένοι δλόλι§οι κίονες, έξ ~ν

τρείς λευκοι μικράς διαμέτρου 038 - 0,26, μήκους δε 2,28 - 1,52 και τέσσαρες.

πράσινοι (όφίτου, verde autico) όγκωδέστεροι, διότι εΙς τούτων άκέραιος εχ~ι

μήκος μεν 2,90, διάμετρος δε 0,46, ΟΙ λοιποί είσι τεθραυσμένοι, του έλαχίστου

τούτων εχο\'τος μήκος 1,00 και διάμεtρoν 0,42.
'Εννοείται 5τι οΙ κίονες ούτοι δεν ευρίσκονται κατα χώραν, διότι ούδαμού

πλησίον τούτων άπεκαλύφθησαν αΙ βάσεις, άλλ' έτοποθετήθησαν έκεί κατι'ι την

πρώτην άνασκαφην έκ τού ένδοτέρου οΙκήματος, όπου ώς θα ϊδωμε\', ύπάρ-

ϊ.ουσι πολλαι βάσεις κιόνων.
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,,.
'Εκ ιού "ρώτο .. 10",ου bώμα10~ εtσερχ6μεθα δια μεγάλης μεν κεντρ,χης:

ε.σόδου Ρ εις 10 κεν1ρ",αν του "Τ 'Οίου διαμiQ.σμα ΓΓ, δια δέ οτενωιέρων

έκοτέρωθεν &uρων ΏΠ' ",L;; τα rΙXQa πλευρικά δωμάτια ΖΖ'. Ή κεντριχή ε,σΟ

δας Ρ έχει εύρος!> μ. 30, σφζΟV'<QΙ δ" εκατέρωθεν ταύτης ια θεμ~λια τών παρα

στάδων και δύο βάσεις ων.χω" κ,όνων, αν και οΙ τελευταία, aVtOL δεν εΙνε

βέ6αων ΈQ" ε'ίψέθησαν ><ατά χώραν, ούδέ εΙσι καν τών αυτών δια'nασεων (δμ.

0,69 - O,60~

ΤΟ xεV'Q',wv δωμάτων ;1 μάλλον αΤδοuοα εχει ι'ηχος μεν 13 κα' "λιi,o<;

f; μ. ~5· έχε. δε και αϋιη tQ δά:ιεδον t....εοτρωμένον δια ιού αυτού τρόπου ώς

κο. τΟ του "ροηΥοuμένΟΊ) δωμΟ1ίο ...., ήτα. δια μαρμαρ(νων "ολυχρώμων "01.><;
λων σχημάιων ά60κίσκων iΊ :ιλαχιδίων, αιινα α"oτελoiίo, θαυμάσιο'\' ψηφιδω

τόν. Τά δu'ι τούτων α..,ιoρτιl;.όμενα γεωμετ(>ι.χα σχήματα εισι τ(>ίγωνα, στα\l(>οι

μεια χ1Jκλων έν τφ χέντρψ χλπ, ώς βλi....ει τις ~ν είχόνι 4 χα; 5. ΤΟ δε μέγε

θος ΤΟ1Jτων ποιχίλλει άπ':' 0,06 μέχρι 0,22- oiίτω π. χ. τα τρίγωνα εχο\lσι πλά

τος 0,09 χαι iίψoς 0,105, τα τετραγωνιχά, τάποτελούνια τού; ota\lQoiJ;' 0,085
χα; 0.06, 10. (>ομ60ε,δη 0,22 χ 0,085, ΟΙ "ύ"λοl 0,015 "λπ. 10 δ~. :τάχος τού.

lων εΙνε περίπο\l 0,02. Είσι δ~ lαύlα προσ"δ"ολλημένα f",; παχέος υΠΟΟlρώ.

μα10ς ές άσβεσlσχον,άμ.αlο; μ.εια λε.....ης αμμ.ο\l, δ:τερ διατηQεί1αL εισέτι πολ

λαχού, άν "α; τα L... ' αύτού άβά"ια "ατα τ':' πλείστον ές,]φανίσο..]οαν.

ΑΙ'ΧΑΙΟ,\ΟIΊΚυΝ ΔΕΛΤίΟΝ 1918 ]7
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El)(. 5. Δάπεδον Ι)( πολυχρώμων άβαχ'σχων

)(αι βιιζαντια)(Ω lπίχρανα μετΩ σταυρον.

Άλεξ. Φιλαδελq:έως

'Αλί.α και οί τοίχοι :τέριξ της αιθούσης ταύτης 'Ίσαν όμοίως έπενδεδυμέ

νοι δια μαρμαρίνων :τλακων, ώς μαρτυρούσι τα όλίγα διαοωθέντα έτι τμήματα

τοί'των. Ώ; δ' έν τ<1> :τρoηγoυμέν~ δωματί~ και ένταύθα διέρχεται ύ:τογείως

ό αυτο; μέγα; οχετο; (σ σ), δστις διήκει ά:το Ν. :τρος Β., άκρι6ως κατα το μέσον

Τ'I; αιθοί'ση;, ύ:τάρχουσι μάλιστα δύο μεγάλαι τετράγωνοι ό:τα; έξ άφαιρεθει

σων :τλακων, δι' ών βλέ:τει τις

κάλλιστα τον όχετον τούτον λίαν

έ:τιμελω; και μετα :τολλη; τέχνης

είς ίκανον ϋψος καί :τλάτος κατε

σκευασμένον. Περι το κέντρον

δ' άκρι6ως τού δωματίου τούτου

ά:το τού όχεΤΟύ τούτου έκφύεται

βραχίων τις αύτού (τ τ). δστι;

διαγωνίως βαίνει ά:το τού κέν

η>ου :τρος το :ταρακείμενον :τρο;

άνατολα; δωμάτιον Ζ.

Συγκοινωνοί δ' ή κενΤΡΙΚ1]

αϋτη αίθουσα δια :τολλων θυρων

και διόδων :τρος :τάντα τα :ταρα-

, δ' Κ" ,κειμενα ωματια. αι εν :τρω-

τοις :τρος το βάθος, :τρος Χότον

δη λ. ύ:τάρχε ι μέγα άνο ιγ μα (Τ-Τ)
:τλάτους 11,25, έν τ<1> ό:τoί~ εϋ

ρηνται κατα χώραν τέσσαρες τε

τράγωνοι λίθιναι βάσει; (υ υ υ υ)

πλάτους 0.55 - 0,60 και άφιστα

μέναι ά:τ' άλλήλων κατα 1,80.

Έ:τι τc:ί)ν βάσεων τούτων έστη-

ίζ
' , •

ρι οντο κιονες μαρμαρινοι, ων

τρείς σψζονται έρριμμένοι κατα

γη; :ταρ&. τα; βάσει; των. Τούτων οί δύο εΙνε λευκοί, ό δε τρίτος :τρασινό

χοους (εί.κ. 2 και Η ΘΘΘ) των κιόνων τούτων αί διαστάσει; εχουσιν ,;)ς έξη;:

τοί, :τρ,όroυ ί.ευκού κίονος μi'jκος 2,70 διάμετρος 0.35. τοί, δευτέρου λευκοί'

μηκο; 2.80 διάμετρο; 0,31\. τού τρίτου (:τρασίνου) μέτρα 2,!J6 και διάμετι'ο;

0.41' ό τεί.ευταίο; ουτο; διατηρείται άκέραιος. Θύραι δεν ύ:τηρχον βεβαίως

μετα;ι' τιίη' ΚΗΊνων. bιότι οίίτε έν τφ δα:τέδφ, οϋτε E:rt των κιόνων σψζονται

ίχνη τοιούτων. :τιθαν(;nατα δε οα έκί.είετο το άνΟΙΥιια τοί'ΤΟ δια :ταρα:τετα-
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'Αρχαία Ε:-ιαυλις μετά νυμφαίο\) έν Λεzαί(~ .ης Κορινθίας 13 r

σμάτων (βήλων). Προς δε τα πλευριχα δωμάτια (Ζ Ζ') συνεχοιν(ονει ή χεν

τρικη αίθουσα δια των τεσσάρων θυρων αα' λί: ων τινων σΨζονται οί μαρ-

1,2ϊ.

~,εκαλύφθησαν τρία έπίκρανα βυζαν-

ΕΙχ. 7.

μάρινοι ούδοί' το πλάτος τούτων εΙνε

Τέλος έν τψ αύτψ κεντρικψ χώρφ

τινά κορινΘια'κούρυθμού μετα

σταυρων έν τψ μέσφ (Είκ. {)

και 6). Ταύτα έχουσι σχημα

κολούρου κώνου άνεστραμμέ

νου υψους 0.40 πλάτους Ο. ϊ] .">

και μήκους 0.94. τα έπίκρανα

ταύτα φέρουσιν έν τ!i προσ

Ηίι;χ ί;ψει άκανθωτον κόσμημα

μετα σταυρού έν τψ %έντρφ.

(ος είπομεν, λίαν έπιμεμελη-

μένη; έργασίας. έκ δε τού ρυΟ- ΕΙκ. 6. 'Επίκρα'νον βυζα')l'Ηακής παραστά.δος.

μού και της τεχνοτροπίας δέον

νάναχθωσιν είς τους πρώτους χριστιανικους χρόνους ητοι περι τον Ε' αίωνα.

Ή παρουσία των χριστιανικών τούτων άρχιτεκτονικων μελων έν μέσφ τού

άρχαίου έλληνικού έρειπίου είνε όντος

άνεξήΥητος, άλλ' έτι μάλλον έκπληκτικη

είνε ή πληροφορία. ην μοι έδωκεν ή

οίΚΟΥένεια Θ. Ρέντη και πολλοι άλλοι

έκ τιον παλαιοτέρων ΚορινΟίων iitt έκ

τού αι',τού χώ~.)oυ :τυοέρχο"ται ;rάντα

τα χριστιανικα κιονύκρανα. έ:τίκρανα.

(ος και άνάΥλυφόν τι παριστων κεφα

λην Μεδούσης μετα σταυρού έπι τϊl;

ετέρας ίiψεως (Είκ. ϊ). ίίτινα συγκατιι

λέγοντο μεταξυ τ('Α)" :τρος τ() λημόσιον

δωρηθέντων. ύπί, της χήρας Θ. !)έντη

άρχαίων (Είκ. i) και 9).
Πάντων των άρχιτεκτονικών ~/ί.ι\

:ττων ΤΟ{lτων :τα()έΖω ακριβη άναγυα-

(/,,]ν έν τιρ Παραρτήματι τσί,δε τσί, Τεύχους.

'Αλλα γεννάται 1\δη τυ σ06αρΙ". πρόβλη μα πώς :τάντα τα ί'τα τα al)iI. ι τε

κτσνικα μέλη χl)ιστιανικού ναοί, εί'Ρfθησαν έν T(~) ημεΤfl)φ έl)ειπίφ. "πει) Oi'Of"a
οσδε :τόρυωθεν .:ΊαQουσιάζει zριστιιι.νικ(~)\' και διι έΖΖI:ησιαστικ()\' Ζαρα%Τ1]()α:
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tS2

Ε/Η. 8.

Διότι και έκ της μέχρι τούδε περιγραφης τούτου πας τις άντιλαμ6άνεται ότι

το παρα το Λέχαιον dQxaiov κτίριον πάν dAAo ήτο η χριστιανικος ναός, dM'
<>ύδε μετεποιήθη η μετεσχηματίσθη ποτε βραδύτερον εΙς τοιουτον, διότι ούδεν

ίχνος τοιαύτης μετασκευης παρετηρήσαμεν έν αύτφ. ·Ο,τι δε τα προμνημονευ

θέντα dρχιτεκτονικα μέλη dvTΊxov εις άρχαίον χρwτιανικoν ναον τού Ε' η C'
αιωνο, εΙνε dναμφισ6ήτητονενεκα της τεχνοτροπίας, του όγκου και της δμοιό

τητος τούτων προς πολυαριθμό

τατα όμοια έκ διαφόρων ναων της

τε Άνατολης και της Δύσεως.

Έκ τoυ~κεντρικoυτούτου δω

ματίου (Γη, όπερ dπέχει θέσιν

dρχαίου dτρΙοv έν. τφ ρωμαϊκφ

οίκφ. δια των dνοιγμάτων τ τ τ τ

εΙσερχό,ιεθα εις έπίμηκες διαμέρι

σμα ii μάλλον διάδρομον (Δ Δ')

έχοντα μηκος μεν ι 9, πλάτος δε

3 μ. Και τούτου τό τε έδαφος και

οΙ τοϊχοι ήσαν δμοίως έπεστρω

μένοι δια μαρμαρίνων πολυχρ<ίl

μων d6ακίων, ώς των προηγουμέ

νων δωματίων. Έν αύτφ εϋρηται έπίσης έπι του έδάφους έρριμμένος κίων

λευκος dκέραιος, ίiμoιoς προς τους ήδη άνευρεθέντας, έχων μηκος μεν 2,4Η

πλάτος δε 0,36.

Και προς μεν τα έκατέρωθεν προς Α. και Δ. μικρα τετράγωνα δωμάτια

11 Η' ... διάδρομο; ουτο; συνεκοινώνει δια των θυρων ζθ εύρους 1,27, dAAa
αυται βραδl.τερον έκτίσθησαν και μετεσχηματίσθησαν εΙς παράθυρα, προς μεσημ

Ι;ρίαν δε ...ί.όκί.ηρο; ή πλευρα τού διαδρόμου τούτου, έκτος δύο έκατέρωθεν

,ίνοιγμιίτων 11 θυρω\' Χ\", πλάτου; 1,50, άπεκλείετο ύπο του στηθαίου Lιεςα

μενης Ε. ή; ή ι'>πισθία πλευρα dπετέλει· συγχρόνως και τ(ιν dvαλημματικοv

τοίχον Χ Χ. όστι; συνεκράτει και έστήριζε τα χώματα τη; προε;εχοιιση; στε

φιί\'η;. τϊι; ά\'ωτΕρω μνημονευθείσης, ϋψου; περίπου 3 μ.

Ί [ δε;αμενιl αϊ-τη εχει μηκος μεν 16 μ. πλάτος ~,50, βάθο; δέ 0.70. ή

1'1' έκπκα<ι.η tal.tIj; παρέσχεν οί,κ όλίγα πρ,ίγματα ήμϊν, διότι καί σ'lμερον άκόμη.

•:1; καΗΊ την (ίι'χαιύτητα, έκρέει έκ των ί'πωρειών του ανωθε\' ύΨΙΠfδο\' ίtδωρ.
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'"
-δπερ εΙχΕ μετα6άλει εις βόρδορον "α\ :τηλiι" τά Ιν αύΤ11 χώματα, ώστε λίαν

.δυοχερηο; d.:.έGη ή έ1Cι<αflύρ,σίς της. Άπεφράσσετο δι ή δεξαμενή έκ τών λοι.

πών τρ."'" :τλευριί;ν iι1\", στηθαίο ..., ύ:τυ τοίχου δηλ. μ,,,ρ,,ύ Vψoυς (O,ι:iO) ώ;

.tτεζOυλίoυ •. έφ" ο{, έοτηι,ίζοντο "ατά δ,ασΤ1IματCΙ, άνά 2,35 μ. ",Ιονε,. ώς μαρ

τυρ"υσ,... σΙ διαο<υθειοαι ,,«τα χώραν τι,εLo; βάσεις ΛΑ (ΕΙ". 2 1<0. 3) I<Οι δύο

λευκοί μαρ"άι.,νο, κίuνες, 61'0'0. "Quo; τουο; άνωτέρω :τερ.γραφέντες "οΙ ο,τι

weo; dνευρέθησQV έντ".; αύτή.; ταύτης τής δεξαμεVΗ;. δ:τ"" ".α; ,'ijv εVQηνΤQΙ (II'~

ώιο καΙ ',να τεμάχια /:ξ "'λλων όμοιων.

Ό Ετερος ιών έν 10 δεξαμεvil ".όνων

διεσώθη ά><έΡΟ'''ζ.

'Η δεξαμενή λο",,'''' αίίτη ')V έοτε

yασμ~νη ;nθανίον διά θολωτου "ρόφο\!.

ώς ε,θ.στ<> χ«τα τούς ρωμα'ί""uς Χl'ό

νους, (,:ιεoτηρiζno δ' ή στέγη αύτη ,,:ΤΙ,

6)Cl,;' 'Ιατό την :τρόο"ψιν αύτης 'Ιιόνων,

W<; βλέ."'1ει το..;: έν εlΧόνι Ι. ·O~ισθεν δ' δ

dναλημματι)C"ς το,χος σχηματίζε, τετι,α

ywv,)Cu;; Μ'όl'χας 'Ιατα διαστήματα άντι

ΟΤΟ'Χ"',ντα "ειιίJι,,,, :rQu; τά μεσο)C!<;ν,α

τής :rι,,,οθ,ας: ί1ψεως, έντυς των ,,:rοίω"

θό ήσ"ν άν,δρυμένα άγάλματα.

Τ" Ιδαφος τής δεl;αμενη.; 'ιν έπε- .......~...-..
oτρωμf:νoν δι dσΙ;εστο)Cον,άματος μετ'

Uμμου. :reQI τι. μέσον δ' ι1>ι(>ιβώς "λίγον τι ίI:rtQ τι. έδαφος l:rl το;;' ΠQοσθίου

<1τηθαί<>1) r':rf.ίι>χε, 6:011. έΙ; {ις έI;έρι,εε τΟ έν ηΊ δεl;αμE\'iι ϊ-δωρ. :rQo; τυν όχε

τΟν ι; 6. ;;οτ,; άρχετα, ά)Cι>Lβό,; ":τΟ του οημεί",) το ",του. δ.αoχ~ων δλό)Cλη

ι,ον, ό>ς eιδ"μεν, _τα ,ον "Ι;ονα Το αρχαίο" 'Ιτίρι<>ν. 'Υ:rάρχει μάλ.στα l!;wBe,'

''-1"; ο:r;lς. έ,· τω διαδ(>"μω. ΤΕτι>,ίγωνον μ,)Cι,ον πtιελσν. έντυς το;;' ό:rοιου iQQEε

τΩ ϊibwu, :rι,οτοu μεταχετευθfι εί; τiιν .,χετόν. Τι. δε στηθαίον τοϊιτο έκτος τών

κ",ν",ν 'ιν x"t "λλι.,,,; διαχε>ιοομημέν"ν, δι';lL ~:τΙ τή.; άνω έ.."'1ιφανεία; αίιτο('

έφει>ε Ηαυμ«στiιν έ" :τοί.υΖψί>μ,,,ν ,H;oxioxwv. :",λi-ώ μ,κροτέQων των :rρομνη

μονευθέντων. έ:τί'ΗΙ>"'Ο""

'Jo:"ατέι,ωθΡ,ν τ;Ί; δεl;"μενης ύ:rά()χ"uο, δύο τετράγωνα δωμάτ,α θθ. δ",

στιίσε",ν .ι,I,Η χ :U'". ,;". τό i':Iά:τεδο" καΙ οί τοίχο, E<f-εΡOν τήν αύτή\" μα(·

μαι>ί,,'Ι" I::riort""o", 'Ι'" l:rf,vIΊUO,V, ..,ίον ..αί τα :rQοηγούμΕνα, μετα μ.)CρU,ν

τιν",ν :rαι>αi.λαΥi;,ν :τει" τα σI,1ιι,ατα, 'Ε" τό,ν δοψατίων τούτων δια των θυρόη'

Ψ'!' εlσ,\,χετα, 11; ~,~ /Ί,',,, r'''t''',Et"j 1-11-1' (2,"':) χ ~.ω), έ:; ';,ν :rd;,..· εlσέρχι--
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'"
ιαί 1ις δια ιών θ"ρών Σ'Τ εΙς 1α δυο ΙΙΕρα μεγάλα δ"ψάι,α ΖΖ (6,5Ux5,2.')).
,ο κείμενα, ώς ειρηιοι ~δη, παραπλεύρως της κεντρ,,,ηι; α!Ηο\;<ιης Ι'. Κα. 10

μεν δυτικλν δωμά1l0ν (2') ΙΥ,ει lξoδoν (κ) :ιρίιι; τα ~""0ς .ης άρχαίας επαυ

λεα/ς. πλάτους 2,20 :ΤΕρι.ου. ~x δε του άνοτολ"",,, (Ζ) δι,. δύο υυρί;,,, (tS μ.)

εισέΡΥμσί 1ις όφ' ενος μη εΙς τΟ tnQdyoovOv δωμάτιο,' Ι (4)\5 Χ ;\.~O). άψ' ίτέ

ρου δε ιός 1 .... δωμάτιον Κ. ,,,ίi <ιύ,,,,, ι"lχ"υς. άλλα <ιτε",ίιΙΕΡΟ\' ε"εί\,,,,, κα,<1

f>' ΠΕρΙ,ου μίτρον. τα δύο τούτα αν",,,ί.,,,':' δωμάτιο συνέχ"νια. χαι ι',,.,,,,,,

νωνούσι δια της θύρας γ. δι' αυ,;ι; bi-: διέρχεται χαι \'π';γε,ο<; τις οχε1"", ""Ης

Υ,ύνΕ1<Η εί; 1()\' διαγ,;)ν,αν βιιοχίο,,« 111. "~ι, "υνηντήσαμη {><ψ""μενον ~κ ."ίό

κενιρ,κο(, οχε10;' i,· ,η "ΙθO'-'''ιl ΙΌ

'Αλλ' Ι"το; τό,ν δωμα1'''''' ΙΚ :τυος την :τλευψ:'ν lαύιη" ί':τάρχο\lο' "ω

IiHu μ,"ρ"τερα, ';,ν Ααραλεί:,,,, 1ην πει"γραφήν, δ",,, 1(, μέρος ωύτο εlνε λίαν

"α1ηρε,:τωμέ,'ον "α, Ιν μfρε, ""ηερωτέρων Υ,ρ"νων :τροσθή",1_ Ι lά,'I'»; τ" δlO

μέl.1,οlια lαύτο περ,ελάμσιινε 11' μαγε,ρει"ν, 1" ιΙ:τ"χωΡ,llήριον "οΙ δ,'>μά1ιuν

υ:τηρεσίας, ίαν τΟ "τίριον ,ου,0 ήν Ιδ,ωτι"η επα"λ,ς .

•

ΤΟ,Ο";1η έν πάοο ά"ρ,6εί<,< ή περ,γραφη 10;' άρχαί..... ,,,";,α\l FQEL'1ΙOU, UJtEQ

Μν άρχηθεν άνε""όΠ1ε10 μειά lης δεούσης έ:τ,οlημ"ν,,,η; έ:τιμελείας Ηό '110

",1μερον ." τω,· ,οραΙΟ1έι,ω,' >:0' σπ,,\ιlΙιιωΗι,ω,' ΤΙ'" Ft(',,,,,; 1"ύ,0" 6:Ι'1.0ί",ν ρν

'Ελλάδ, μνημεί,ον, θά:τ,μ.λοσσε δ' ημάς Αολλ",,· πι,ο4;λημάτων nzFbl,., άλ";1<ον

,,"να Αρα"ύ;nο"", "ύν ενε"ιι lής άτελοϊ'ς "ω ,;μFi.nή10V dq,' FVI'; ""ε 6:να

""αφής "α' ,Ιφ' '1ερΟ'" ενε"α 1ης παντελο;,ς ι!λί.είψεως πάο,l; έ"ΟfΜως, ;ιμε

ρολαγΙυυ ϊΊ 01αςδήπαιε σχετικής Αερ, τα,'ιtου δ'l!ιοο,ιύσεως. 'Ε" 1<"ν :<υ04;λη

μά1ων 10ύ1ων 10 μάλλον προl'χο" εΙνε υ:",,,,ν 11 {ιν 10 "lίρ\Ο" ""'10 κα, ,ί,·ι,

ο,,-ο:<ον έ~υπηρι'.lε, η oiκoδ"μψ,ί<; 101'. Κατ'. 1ην :τυ,ί"'lν "ν"ο"",ι 'Ι" Ρχουιι"τη

ιι;οθη τούτο ώς .eωμαϊχΟ" Αουτ"ό" •• ;"'0'Ι δF ,;,ς 10<ο'·lον ,(ρι,ετο, ά,·α τα

οτόματο πάνιων Ιν Κοι,ίνθω. τη,· :<ρ,"ς ""'1" ',ν"μα"i"ν Ι-Ιειlοίως :ται,,'οχιν ή

ii;ται,ξ,ς 1ης δεξαμη·ης "α, ταυ :τολυσχ,δ"ύς όΧΙ1,,;" di.i.· "ι'''Ο''Ο' Η<"1α ό:τως

βαπ""ΟίΙ ώς λΟΗ1(10ν 10 "τίρ<ον 10;,,0: ΊΙμείς ,,,,,λόΧ,"10ν "α1' "ί,δFνα 1(1'\

:τυ" :τε,θόμεθιι :<ερ; τούτου, δ,,,τι καί ,.ιι"δράν 11; ίδ,'ον fi,,· "'1.11 "'" "χεδί""

χοΙ '0ύ Μ,ο" δ,αγράμματας τών άρχαίων λΟ'''Ρ'',ν. 1<'''' 1f ελl.,1ν''''',ν "α, τι"ν

ρωμαϊκων, Ευθυς dν"λαμf)ά,'ειο, ό1' τ" _1αυ .... τί, ..\'1,α .. ,,· "ι,εί:τ,,'" :τ"ι'(Ι'" ,;π.·

ΧΗ τού να ι',μo,ά~η :τι,i,; 101O;"α κο, να :<ί''lι'''ί τι"'; π ..ί.λοπί...υς (Οι"',,; τι"ν

δημοοίων F"ε,,'ω,' ,δll,ψάτω,'. Μ<1ί.ϊ,ον λο,π"ν :τι"'><ε,τ,« :τει" Ib,,,,,,,,,,,, ",ΚΟ,"

"ο; l'Ιη ~πιιω.ε",; (Jfι""ή;. ,Ί,ι 1όrιoν :τληrιίo\' 1'1; lΙ"ί.,;σο,l; XF.,!,f"",,_ ]!Fιί",,,,;
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δεν oμo,ι:iζε, πρIι~ τι'ς κατόψεις ",ιν άρχαΙων έπα';λεων, ούδαμού δε dvevQo
ι.εν δμοΙαν lοιαι'την. καίιτει.> έρεννήσαντες κα' μελεηισαντες τα διασωθέντα _ν

ΠΟμ:lηt<f. ΊΙρακλείq.. Ι";ψη. Δήλφ και άλλαχού τού άρχαΙου κόσμον παρα

πλή"ια ιινημεία. άλλα το\"ο δεν αποκλείει Λ" τοιαύτη τις θερινή επανλις ην

'Ιαι 1ΙΙ ήμέτει,ον ~ρεΙπ,oν. Τό μόνον σκοτεινΙιν σημείον εΙνε ή δε~αμενή. Άλλα

τοιαύτα, ιiεξαμεναl άπανιωσιν εστιν "τε έν άρχαΙαις 0[κ1",ς 'Ιαι μάλιστα ομού

μετα κηπαρίου εις το t\ιiOo.; αύτων. ΑΙ δεξαμεναι μάλιστα αύται δεν εΙνε σVΝΉ

tlEI'; τινες • στέρνω. πρός ά:ιλήν περισνλλΟΥην ύδατος. άλλα τόποι άναψνχής

'Ια; δρ6σο". 1εχν"υργιlμα1α Π<Jλλdκις καλλιlεχνικα μετα άγαλμά1ων, γραφων

κλ..., . • Νιιμφο.ϊ.ο.. καλο';μενα.

Τοιαύτα Νυμφαία ύπήρχον πλείστα άνα τόν άρχαίον κόσμον, διεσώθησαν

δε πολλών τοιr"ιιων τα έρείπια έν Ι'ώμη (έπ, τού Παλατινοιι λόφον), έν τη

L-.αύλΡ' τού Άδριανού έν Τι60ύρω (Τί60λ,), δπου υιτηρχον πέντε. έν ΠομπηΤq .
•:ν ιυ Βορ. Άφρ,κυ κλ..-.. ,,1...-.. Κα; ένταύθα έν 'Ελλάδι διεσώθησαν παρόμοια

Νυμφαία, οlον τΟ προ 1ής Πειρήνης Κρήνης έν Κορίνθφ. εΙ1α έν Νιι<οπόλει.

'Ολυμπί.,ι. κι.ήηl κ14"1. (Περ; των έν ΚρήΤl1 πρ!ί. AIIIIllario della R. SCl101a

atCl,eol' άί ΛΙΕIlΕ ΥοΙ Ι UII lIiIlfeo presso ίl ρτειοπο di G"rtilla σεΙ 119-148
χα; "" llillr"O pre,;.,;o Ι" grar1di leτme σελ 149 -159).

Έπίσης Ο Στράβων κα; δ Παυσανίας μνημονεύονσί πολλών τυιούτων.

Τών Ν',μφα(ων lού1ων δ τύπος άνεΠ1';χθη κα' καθωρίσθη Ιδίως κατά τoν~

μα"•.δονι)Cο',ς χρόνους. οΙ δε !'ωμα10ι, οΙτινες Ιδιαζόντως ήρέσκον10 είς 10Ι

αύτα ιiναψυχης "αλλιτεχνι)Cά Ιδρύμα1α d:τειρο1tληθfl 10ιαύ1α dνίδρυσαν. Κα1α

ταύτα ή ημετέρα μετα νυμφαίον '~-.αυλις ιινάγεται πιθανώτατα είς τονς Qωμαί

κονς χρόνονς. δηλ. εΙς τον Α' π. Χ. αιώνα. οπότε ώς γνωστον δ Καίσαρ, εΙτα

δε ~) Αι;γουσιι>ς d..TjYElQov έκ θεμελίων 1ην 1ελείως ύπο τού Μομμίου κατα

σκαφείσαν Ηαυμαστην και έπαφροδιτοτάτην τού Κορινθιακού καί Σαρωνικο'·

'ΙόλπΟ1< μεγαλ<'iπολιν, νέα δε 'Ιαί ανθηρα άνεφύη αϋτη πάλιν έκ τής τέφρας τη:;.

Α"Ε:Ξ. Φ1ΛΑΔΕΛΦΕ1Σ
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ΜΕΓΑΣ ΠPQΤΟΜIΝQίΚΟΣ ΤΑΦΟΣ ΠΥΡΓον

(Πίν. 1 καΙ 2).

Κατά τον 'Ιανουάριον τοϋ 1918 οι λατόμοι καΙ έργάται της κατασκευα

~oμένης άμαξιτοϋ όδοϋ Ήρακλείου Χερσονήσου κόπτοντες λίθους εις θέσιν

Πύργον ι :τέραν τοϋ Κακοϋ ·Ορους καΙ της Παχείας •Αμμου μετά τΟ 14 χιλιό

μετρον ά:το Ήρακλείου παρά την παραλίαν της περιφερείας τοϋ χωρίου Άνω

:τόλεως Πεδιάδος άπι)ντησαν κάτωθι τού βράχου. ον ύπέσκαπτον καΙ διά φουρ-

νέλλων εκοπτον πηλίνας λάρνακας καΙ τεμάχια πηλίνων άγγείων καΙ οστα

,ίνθρώ:τινα. Μαθων το :τραγμα έξηλθον καΙ έξήτασα τον χώρον καΙ τά φανέντα

άρχαία λείψανα έ:τιφυλαχθεΙς νά ένεργ1'ισω την σκαφην καΙ τον καθαρισμον

τού τάφου (διότι περΙ τοιούτου έπρόκειτο) μετά την παρέλευσιν τοϋ χειμώνος.

'Ατυχώς Οι λατόμοι καΙ οι βοηθοΙ έργάται έλπίζοντες νά εϋρωσι θησαυ

Qoi.; είχον :τροξενήσει άρκετην βλάβην ούχΙ μόνον διά της διά. φουρνέλλων

θραύσεως τού βράχου καΙ της καταστροφης τοϋ σχήματος αύτοϋ. άλλά καΙ διά

της ιίνασκαλεύσεως της ύ:το το βραχώδες στρώμα νεκρικης έπιχώσεως, έξ ης

έθραυσαν καΙ λάρνακάς τινας καΙ :τολλά τών πηλίνων άγγείων. εις δε τούτων

eίχε παραλάβει καΙ τΟ ύ:τ' άριθμον 24 τ(lιπλούν σκεύος, προσαγαγων αύτο κατό

:τιν είς το γ(lαφείον της άνακρίσεως μετά την έπιδοθείσαν κατ' αύιών μήνυσιν

Κατά τάς αρχάς 'Ιουλίου έχων :ταρά τοϋ Σ. Ύπουργείου την άδειαν καΙ

την άναγκαίαν πίστωσιν ένήργησα τον καθαρισμον τοϋ τάφου έντος οκτω ήμε

(Ιών δι' εργατών 6 - 8 καθ' έκάστην.

Κατά πρώτον έκαμα την διαλογην καΙ το κοσκίνισμα τών χωμάτων, τά

ό:τοία είχον έξαγάγει έκ τού τάφου οι λατόμοι και απεμάκρυνα τά τμήματα τών

βράχων και την πολλην λατύπην τά άφεθέντα ύ:τ' αύτών καΙ καλύπτοντα κατά

το πλείστον την νεκρικην έπίχωσιν. 'Απο της πρώτης ήμέρας έπείσθην έκ μεν τού

:τλήθους τών οστών δτι έχομεν κοινοτάφιον, έκ δε τοϋ είδους τών πηλίνων

θραυσμάτων καΙ τών άγγείων δτι το πολυάνδριον είναι πρωτομινωϊκης έπ(}χης_

Έκ της έπιτοπίου έξετάσεως τών λατόμων καΙ έκ της μετά ταύτα σκαφης

αύτού ήκρίβωσα δτι ό τάφος ητο σπηλαιώδης έχων την είσοδον αύτοϋ κατά

την προς νότον έλαφeάν κατωφέρειαν, καΙ δτι το στόμιον αύτοϋ θά έφράσ

σετο διά μεγάλων μαύρων τιτανολίθων κομισθέντων άλλαχόθεν, ους άφήρεσαν

, Τό όνομα Πίψ'ΥΟ' έδόθη :εΙς τή\' θέσιν ταύτη\' έχ πύργου κειμένου ένταίιθα έπί Το\'ρχσΚ(Ηιτίας.

οδ τά ίχνη έφαί\'οντο άχόμη πρό έτών' έχρησίμευε δέ ίνα οΙ κάτοικοι τών πλησιoχώρ~)\' χωρίων ψρου·

(Ιώσιν ένταϋΟα νυκτός %αί ήμέρα.; καί εΙδοποιώσι τιίς άρχnς ""ατά τήν έμφάνισιν ύπόΠΤα/ν πλοίων.
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Ι3ί

Ο' λατόμοΙ, εΙδον δε και εγώ τινας ~ξ αυτών ",αρερρψένους ",έριξ, διότι τΟ

ΈJτ.,MΙOν βραχώδες στρώμα εΙναι άλλης ηυστάσεως, η,ο, πώρος λίθος μαλα

κός, Ι.ευκοκίτρινος.

'Ως εΙπον, το σχημα του σπηλαίου δεν δύνατα, νά δρισθfl μετά την ,1ενο

μένην καταστρ"φην όλοκλήρου του κουφώματος, τΟ δά;τεδον όμως αύτο;:' ήτο

το φυσικον χώμα τΟ εύρισκόμενον υ;το τΟ βραχώδες στρώμα. οίον π«ρατηρεΊ

ται και εΙς τδν παρυκείμενον αγρόν μένει αμφίβολον αν ήτο q;uo,xov τΟ σπή

λαιον έν δλ<!J ~ έν μέρει η αν έλαξεύθ'D. όπως απoτελεσθiΊ 6 σπηλαιώδης τάφος_

Μετα τΟν έντελη καθαριομδν τσυ τάφου και την άπομάκρυνσ,ν τών ;ταλα,ό

ιiεν ή δ,ό τής έργαηίας τών λατόμων καταπεσόντων βράχων και τής λατύ;της

έφάνη τΟ μέγεθος και τΟ σχημα του δαπέδου τού tciq;ov· ήτσ ;τερ&τσυ κυκλι

κον ~oν δ,άμετρον περι τα 7,50 μέτρα (είκ. 1).
AP:lAΙOAOrIKON ..ΚΛτJOΝ 1"18
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]3>1

Έπ• 10" δαπέδου 10ύ10υ έ.τέκεΙΙ0 10 ,'εΧ\'ιο<όν στl/iί:ψι;ι. ο,', ιό πάχος μΕτα

την γενομένην μάλιστα διατάραl;ιν πΙ/ο τής έμής σκαφης δεν ~τo πανταχού το

αύ,ό. 1'1.,,): έ...οίκιλλε μεταl;υ 30- 60 έκατοστων τσU μέτρου.

Έντός τού στρώματος τούτου ευιιέθησαν καΙ αΙ λάρναχε~ "πεl) τας ε,κοσο..

γλλιιι ι,ι'ν ,εθραυσμέναι καΙ Ηλειπείς, αΙ δε }.οι.ταί βε6λaμμ./!ναι καΙ ραγ,σμέ

να, Ινεκα τής ατελούς των έΙ; αρχής 6πτήσεως χαί τής πιεσεως των ενιός αύτων

'"-41...' . .

. .- ...--"'". - -)-';.;;..,.... .....1!'::-" .-...,.,..'
..ι...-- - :;,..... .."..

....-...L __

•

, ,.) .'.:.'~.,,-
."iι'" ...... ._ r

•

[(να αγγεϊα

ιάφου, χαΙ

μόνον πήλινα

αν εντος τού

παρεtηιιήθη'

αλλ' ι'iδηλoν

>:<Η έ;τ' α"των ;ι::ωματω" και λίθων, καΙ τά ;το/'υάριΟμα ;τήλινα αγγεια χαΙ σκευη

>:α, ιά άλλα κτερίσματα Ίά κα1ωτέρω περ,γραφόμενα (εΙκ, 2).

Όσια πα(lιτηρήθησαν αφθονα εντός των χωμάιων σεσηπόια καιί< ιι. πλεΙ

σ,ον καΙ ,εθ(lαυσμένα ά.-.ό πολλού, ώσΊε ούτε σκελετός ο"τε χl/ανίον και'-'1(1

θώΟη νί< έξαχ{}fl δπωσούν ακέιιαιον.

Καύσεως των όστων o-UΔεν ίχνος

πα(lουσιάζοu", σημεια toxueoii πυρ6ς,

πώς ύπέσιησαν ιην έ.τίδ(lασιν αύιήν,
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τα ,ίσια ,υς και 1α Κ1ερΙσματα ~φαΙνoν10 με1ακινημένα κ,Λ έν ατας":ι- και

εις τα μ{'ρη 101-' 1άφου 1α μι} θιχθέν1α ύ;το 1ων λατ6μω\' ά:ιο :ιαi.<ι.ιUς ε:ΙΟ1.ης

και δια 101"0 ο,,,ε ό 1ρό:1Ος 1ής 1αφί}ς 1ων νεκρών 1jtO δυνα10ν να δρισΟΩ,

~υνέΙ;η δηλ. καΙ εις τ" κοινοτάφιον 10\110 ό.1Ι ;ταΡΕ1'}ρησα καΙ εις 10i.,; :ιοί:υ

"\Ηθμους πρω10μινωικο"ς θολωτούς 1άφους 1ής Μεσαιιά;. 'Ε:ιειδΙ} δη;'. ήσαν

ο. τάφοι α"'10Ι πολυάνδρια συνοικιομων χρησιμο:ισ.ηθέν1α έ;ιι :'ΙοΗούς ίσως

ωώνας, εΙ; τό δ;ιοία εκάσ101ε εΙσήρχσν10 άνθρω:ιo~ ίνα θάψω,;ι νέους νεκροi.'ς

η και έ;ιιτελfσ"ισι 10. εί; τούς ΟανΙ;\'1ας νομιζ6μενα, ηναγκάζοντο νό: l'ε1Ι<ΚΙ

ν,;,σι 10ύς ;ι!!οτεΟ<ι.μμένους σκελΕ10ίος χσ.ί 1α κτερΙσματα αύ1ων και ές'Ηκονο_

1",,,'11 Ζωιι"ν δια "'ς νέας 1αφάς έντεϋθεν ή 1<ι.υαι.'1 καί ά"άμε';ι; 6σιων και

Κ1ερισμ,;των, καΙ πιθανώτ<ι.τα και ή άφαΙιιεσι; 1';,ν Ζρησιμω1έρω\' Κ<ι.' 1ιμιωτέ

ρων Κ1ερισμά1(1,ν λ. Ζ. 1ών με1αλλικω\'. Δέν ά;ιοκλείεται ίiμως καΙ ί] ύ;ιόΟεσι;

I'i.. και όφ' σι', ~;ταυσεI' ή l.ρησιμο;ιοΙησις αυ1ωγ :ιρός ταφ'}ν, άλλσl άνΟρω;ιο,

νεω1έρας f:,."χης εΙσ'ωχον10 εΙς 10υς μεγάλσυς 10υ10υς Χ<ι.Ι κατ<ι.φ<ι.νε!ς ίσως

1άφους κ<ι.1 άγασκαλευ()ν1ε~ 111ν γεκρικ,ιΙ' έ;ιΙχωσιν άφ'ΩρσυΙ' 1α χρήσιμα αυτοίς

κτερΙσμ<ι.1α.

ΑΙ λάρνακες δ.,γ εύρίσκοντο bι. τού φυσικού δα;ιέδου, cίij: ώς 1α π"λλό

";ΤΙ λίθων κα, δι} ουχ' εις 1,}ν αυτί}ν σ1άθμην 1ή; έπιχώσεως, άλλ' ά},λ<ι.ι χαμη_

λό1εριL κ<ι.Ι άλλ<ι.ι ύψηλό1ερ<ι., άρκε1α' δέ και έπι νεκΡικτΊς έπιχώοεως προγΕ\'ε

στέρας, δι' Ii ύ;ιό 1Ιν<ι.ς 10ύ1ων κα, άσ1α χαΊ χ1ερΙομ<ι.1α ευρέθησαν' έκ 10ύ

του έ;άγομεν το συμ.:1έρ<ι.σμ<ι. δ1l ου1ε έ!; άρχης •.τέθησ<ι.ν αί λάρνακες πυ.σαι,

0';1Ε χα1α τόν αύτον χρόνον, άλλ' εΙς διαφόρους έ.τοχας 1ή; :t.ι>ήσεως 10ύ κοι_

ν01αφίου.

ΙΙάvι<ι. τα χα1ω1έρω ;τερ.γρ<ι.φόμενα χιερΙσμ<ι.τα 10" τάφο,", εύρέθησαν έντος

tii>v χωμάτων παρά 1άς λάρν<ι.χας χα, υπ' αύ1ας ουδέν δέ σχεδόν έντος λάρν<ι.

κος. ΑΙ λάρναχες ησαν πλ>'}ρεις χωμάτων και λίθων (εlκ. 1, 2) χ<ι.Ι άραιων όστρά

κων και όσ1ων, ούδf,ν ό" άςιόλοΥον εϋρημα lντος λάρνακος ούδέ σκελε1Ος νεκρού.

Προφανως αί λάρνακες εΙχον χενωθη εΙ.<; ;ταλαιαν έποχήν προς διαλογήν 1ων

lv αύ1αίς χρησΙμων πραγμά1ων, επειτα δέ έπληρούν10 "άΙ.ν Ιχ 1ης Ιπιχώοεως

τού 1άφου Τνα Ιχωσιν εύχολίσ.ν ;ιρος lςερε"νησιν χα. τής αλλης έπ.χώσεως·

δι' α,,,ον τον λόγον εύQέθησαν ;τλήρει; άναγεμισμά1ων ονδέν άςιον λόγου

;ΙΕριεχδντων.

Π αρα 10 νότιον μέρος, 05πο,", μόνον ώς έκ 1τΊς φύσεως 10ύ lδάφους ήδύ

νατο να χε,1ω ή εΤσοδος 10;' 1άφου, :tαρε1ήρησα :tλήν των μαύρων τιτα\'ολι

θων. ους lμνημόνευσα πρσηγoυμέ~ως. χαι μίγαν λίθον οχεδον σφαιρ.χόν δια

μέ1ρου ύn~ρ τι. εν μί1ΡΟΥ πιθ<ι.νii>; δ 1.100; ού10ς lχρησίμευεν 1ν<ι. ά;ιοφράσσυ

111ν όπ'}ν 111'0 εΙσόδου' άν ούτως εl.Ό, είστ)ρχον10 εκάσ101ε εί; τΟν τάφον άπο-
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140 Xtoφtίvov λ. !!avBovaιI"

κυλίοντες αυτον' δ λίθος ούτος εΙναι της αύτης συστάσεως με το βραχώδες

στρώμα τού σπηλαιώδους τάφου καΙ φαίνεται σκοπίμως άποστρογΥυλωθείς.

τα έν τφ τάφφ ε:ύρεθέντα άρχαία εΙναι Ι) αΙ πήλιναι λάρνακες, 2) πήλινα

άγγεία και σκεύη ύπερ τα Ι50 άκέραια Τι άσφαλώς συμπληρωθέντα, και πλη

θος τεμαχίων dλλων άγγείων δμοίων, 3) τα λίθινα είδωλα, 4) τα χαλκά εγχει

ρίδια και όλίγα 'ιυσα κοσμήματα, 5) λεπίδια δψιδιανΟύ. Περι έκάστης τών

άνωτέρω τάξεων πραγματευόμεθα άμέσως.

Α' ΑΙ ΛΑΡΝΑΚΕΣ

Έντος τού τάφου iιπηρχoν, ώς εΙπον, πήλιναι λάρνακες ύπερ τας είκοσιν,

διότι πλήν τών φαινομένων 10 εις τας εΙΚόνας ι, 2 εiιρέθησαν και τμήματα

και τεμάχια dλλων παλαιόθεν τεθραυομέν(·'ν. Έκ τούτων έξήγαγον δύο και το

ήμισυ τρίτης και μετεκόμισα εις το Μουο,:ίον Ήρακλείου, δπου συνεδέθησαν

και συνεκολλήθησαν και άπετέλεσαν τας φαινομένας εις τας εΙκόνας 3, 4,

ΊΌ Ιδιάζον σχημα τών λαρνάκων τού τάφου Πύργου εΙναι δτι δεν εΙναι

ούτε αΙ συνήθεις όρθογώνιοι κιβωτοειδείς ούτε πάλιν άκριβώς λουτηροειδείς.

άλλ' εΙναι έλλειψοειδείς και πoλiι χαμηλα~ και στερούνται ποδών. Πώματα τών

λαρνάκων δεν εiιρέθησαν, εΙναι δμως σχεδον ~έβαιoν δτι ε!χον τοιαύτα παλαιό

θεν' τούτο ύποδεικνύει ή ύπαρξις τών τετρημένων άποφύσεων, αί δποίαι ούδένα

θα εΙχον σκοπόν, αν δεν iιπijρχoν πώματα, άκόμη δε βεβαιότερον μαρτυρείται

τούτο έκ της ήμισείας λάρνακος της εΙΚόνος 4, ήτις εχει περl το χείλος αυλα

κωτήν κατασκευήν (πατούραν) δια να δέχεται το σκέπεσμα. τα πώματα τών

λαρνάκων φαίνεται δτι παλαιόθεν μετεκινήθησαν και έθραύσθησαν εύρισκύμενα

εις το άνώτατον σημείον της έπιχώσεως.

Ό πηλος τών λαρνάκων εχει εις πάσας τήν αύτήν σύστασιν' έγένετο έξ

άργίλλου κυανωπης χονδροκοπανισθείσης και χονδροκοσκινισθείσης ή όπτησις

εμεινεν άτελής, δια τούτο δε τΩ έσωτερικον ήμισυ τού πάχους ώς έκ της άτε

λούς όπτήσεως εμεινε κυανωπόν, έν ιiι έξωτερικώς παρουσιάζουσι το πύνηθε;

κεραμεούν χρώμα. Ή έπιφάνεια τών λαρ\άκων εΙναι δμαλή και σχεΜν λεία.

διότι ήλείφθη δια διαλύσεως άργιλλώδους λεπτοτέρας.

Ή λάρναξ ι (είκ. 3) εχει μη'~oς έξωτερικον Ι,II<, πλάτος Ω,37 και ύψο.:

0,24 - 0,25. Ε!ναι μικρi)ν στενωτέρα κατα το έν dκρoν και εχει (ίπην FXQOiI;

εις το εν dXQov παρα τον πυθμένα. Φέρει έντος και έxti); άλοιφήν έρυθρο

καστανόχρουν διατηρουμένην πολλαχού. Άντι ώτων εχει τέσσαρας άποφύσειc

καθέτους εΙς τας μακρας πλευρας δύο εΙς έκατέραν, έκάστη δε άπόφυσις φέρει

τρημα στενον τόσον, ώστε μόνον μήρινθος πάχους συνήθους τηλεγραφικού σύρ-
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ματος δύναται να περάστι· το χείλος τής λάρνακος έπιπεδούται άνω προς ύπο

δοχην τού πώl!ατος.

Ή λάρναξ 2 (είκοιν 4 κάτω) εΙναι δμοία 1&Qος την προηγουμένην κατα

το σχήμα· έχει μήκος έξωτερικυν 1,20, πλάτος 0,38 καί ί'ιψος 0,28. Ή άλοιφη

αυτής έξωθεν μεν εΙναι έρυθρωπή, έσωθεν δε λευκοκίτρινος φέρει δύο άπο

φύσεις δριζοντίας είς έκατέραν τών μακρών πλευρών, έκάστη δε άπόφυσις ζεύ

γος στενών τρημάτων· έχει καί αυτη όπην έκροής είς το ετερον άκρον παρα

τον πυθμένα

Τής λάρνακος 3 (είκων 4 άνω) έσώθη μόνον το. ήμισυ κατα μήκος εΙναι

όμοια ταίς δύο προηγουμέναι; με μόνην την διαφοραν δτι έχει περί το χείλος

πλαστικώς δεδηλωμιΟνην αϊ,λακα προς έφαρμογιιν τού σκεπάσματος.

Καί αί λοιπαι τού τάφου λάρνακες εΙχον το αυτο περίπου σχήμα καί τας

αί'τό; περίπου διαστάσεις τινες τούτων στερούνται τρημάτων είς τας άποφύσεις.

lU :τάχος τών τοιχωμάτων τών λαρνάκων εΙναι κατα μεν το χείλος 2 Ί i

έως :Ι έκατ. είς δε τα λοιπα μέρη καί τον πυθμένα περί τα 2 έκατ. Το μένον

ά!!α κούφωμα (τουλάχιστον είς τας δύο άνωτέρω περιγραφείσας άκεραίας λάρ

νακας) εΙχε μήκος μεν περί το 1,12, πλάτος δε 0,32 περίπου.

Αί λάρνακες εΙναι βειiαίω; πρωτομινωίκής έποχής το ίδιάζον σχήμά των,

αί άποφύσει; μετα τών τρημάτων καί η συνεύρεσις αi'τών μετα τών άλλων

πρωτομινωϊκών κτερισμάτων oiιδεμίαν καταλείπουσι περί τούτου άμφιιiολίαν.

lΙρώτην φοραν εύρίσκυνται πρωτομινωϊκής έποχής λάρνακες μέχρι τούδε αί

πτιλιναι λάρνακες μόνον είς ύστερομινωϊκους τάφους εΙχον εύρεθή, καί μόνον

μία ευρεθείσα είς θέσιν Σταυρωμένον παρα το Ήράκλειον καί περιγρφείσαα
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τών πηλίνων λαρνάκων

(ούχΙ μακραν τού Πύρ-

τών νεκρών έντος

τοϋ τάφου Άρτσά

ύπο τοϋ συναδέλφου μου κ. Ίωσηφ Χατζιδάκι άνάγεται εΙς μεσομινωικην έ-πο

χήν '. Ή λάρναξ αύτη όμοιάζει κατα τΙ> έλλειψοειδες σχήμα της προς τας ήμε

τέρας άλλ' είναι πολλφ βαθυτε.ρα και εχει και τοξοειδείς λα6ας και 011χΙ άπο

φύσεις.

Περι τοϋ τρόπου τής ταφής

εΙΠον άλλοτε! εΙς την περιγραφην

ΕΙ". 4. Πή.ιι"αι ΙάΡ"ΟΗες τάφον HvfYolJ.

γου), δεν άμφι6άλλω δε Ωτι και εΙς τας πρωτομινωικας ταύτας λάρνακας οί

νεκροι έθάπτοντο άκαυτοι και καθ' δμοιον τρόπον καμ.."!τομένων τών κάτω άκρων.

Β' ΤΑ nΗΛIΝΑ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ

Τά πήλινα άγγεία και σκεύη άποτελοϋσι την άξιολογωτέραν και nημαν

τικωτέραν τάξιν τών ειιρημάτων τοϋ τάφου Πύργου. 'F,κ τών ύπερ 1Μ) άκε

ραίων η συμπληρωθέντων άσφαλώς εΙκονίζονται εΙς τας είκόνας 5 - 12 και !Ι ίν.

ι Ath. MitteilunRen 1913 σελ. 43· 4ί), Τρείς άΗαι όμοιαι μεσομινωϊχης έποχης λάρναχες (υρέθη.

σαν ύπό τοίι Χ. Seager είς τό νεκροταφείον Παχείας "Άμμου Ίεραnέτρoυ (R. Serager. Τhe Cen1t'ter~' of

ΡοcIΙΥΒΠ,Π,Ο" PhiIadeIphia 1916 σελ. 16 Πίν. ΠΙ. σελ 9.8 κα; Π". ΧΠ κα; ΧΧ).

, Άρχαιολ. Έφημ. 1904 σελ. Ι έξης, είκ. Ι.
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,.,
Ι, 2 τα κάλλιον διατηρούμενα xαi άνlIπροσωπεύονια δλ01Jς τους τύπους ]08

όριθμούμενα χα1" συνέχειαν εις τCις είχόνας.

Δύο μεγάλαι ιάξει..; παρατηρούνται εΙς τα άΥγεϊα ταύτα, άν άποδλέψωμεν

εiς την έζωτεριχην αυτών έμφάνισιν, ητοι 1Ι(10nον τά κεραμ6χρσα κιιι κιτρ!_

.-ω,.ά άl1ί, τού άριΟ. 1- 40 (είχ.. .1, 6, 7) χα! το 63 (της εικόνας 9), καΙ δεύτε

ρον τό μαυρα η JCaπ~ιστά άπο τού ΙΙριθμΟύ 41 -lfl8 (είκ. 11, 9, 10, 1 Ι, 12}

Ί Ι χάριν εύκολίας μύναν γενομένη διαίρεσις αύτη δεν ~ασίζHαι Ιπι χρονολο

γικής διαφοράς τα άΥΥεία αμφοn'ρων τιί)ν τάξεων έ('υΟρά χαι μαύρα ευρέθη

οαν ι5νι5μωοα και διεσταυίΙωμένα εν το έιιιχώσει, χαι θεωρώ βέtίoων έξ δοων

γνωρί\,ομεν χα; έξ lίHων Κf.1ητιχU)v χαΙ Κυκλαδιχα)ν άνασκαφα)ν 011 καΙ συνυ

πηρχον χαια 10 πλείστον τής ;ωονιχης περιόδου ιό ΤΕ έQ\ιΟρά και τό μαυρα.

'Η χρονολογικη σειρα καί κα1άιαξις τών άΥΥείων τού1ων πρέπει να σιηριχθπ

bι\ 6λλων οίοσιωδεστερων γνωρισμά1ων, ίjιoι τής σvσ1άσεως 10υ πηλου, 1ής

καιασκεvής καί του σχήμα10ς εκάστου, και τής διακοσμήσεως αύ1ών, περί {"ν

κα\ όμι),ουμεν έν τΏ κα1ωτέρω περιγραφό.

Γ' ΤΑ I<ΕΡΑΜΟΧΡΟΑ ΑΓΓΕΙΑ (Εί>ι :> - 7).

Ι) Πvfίdες ~ χvτρίdιο. 'Εκ 1ών κεραμοχρόων, άΥΥείων πρωτογενεσ1ερα φαί

νονται 1α vJI' dι!ιθ.!ι (εΙκ. 5λ 30, 31, 32, 33, 34, 35 (εΙκ. 7) και 73 (εΙκ. 9). Εlναι

.'ιυξίδες f] χvψίδια έχον1α σχήμα άλλα μεν σφαιρικον άλλα δε κυλινδρικον σl€

νονι.ενον άνω καί φερον1α πώματα ΙΙολω1ά. ών εσώθη μόνον 10υ l)."\' dl)Ie. 73.

Ό πη).ός 1ων φέeει άναμεμειγμένην αμμον πολ1.ήν. τα τοιχώματά των [{νοι

παχέα και δια ταϊιτα lχου(lι καί βάρος έξαιρεllκόν, Φίρει hασ10ν δυο (lJIοφύ

σεις Ητρημένας χαθέτω; κοι d\'1(lJ10X{Hvoμivoς προς ιϊλλας Τε1ρημένας άποφι:..

σεις του πώματος. ίνα δια.-ιιρώνται δοχεία καί πώματα διό μηρίνfloυ καί άνορ

1ώνται, Περί τu (ι1όμιον έχουοι περιχείλωμα ούχι κανονικΟν πρΟς Ι:φαρμcγίιν

του πώμα10ς Ινα ή lq;αρμοΥη αϋ1η Υίνηται τελεία ό κεραμευς εΙργάζετο ώς

εξής άψ' ού κατεσκεUαζε 1ό δοχείον καί τό άφινεν ολίγον νά σlεΡfOΠOιηθiΊ,

ηUλάκωνε διά τυυ δαΚl1ίλου πέριξ 10 χείλος, επλασσεν Ιδιαιτέρως 10 θολωτόν

πώμα, 10 bιέθηεν t."\\ 10υ δοχείυυ κα\ το έπΙΙζεν άρκηα ωοτε 10 χείλος του

πώμα10ς να πρooαρμoσfliΊ 1ελείως εις το πεl)ιχείλωμα 10υ δοχείου. επειτα το

dιτεoπα, καί άφ' ο{, έξηραίVOV10 και ια δύο έγίνη0 ή όΠ1ησις ούτως έ:'ΙηυΥ

xdvnc τελεία )ιαί σχεδόν Οlεγανίl ΙφαρμΟΥή του ιtώματυς προς 10 δοχείον, ώσεί
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144 :Στεφάνου Α. Ξανθovδίδη

έγίνετο δια μήτρας. Πρώτην φοραν παρετήρησα την άπλην αύτην και λίαν πρα

κτικην μέθοδον της τελείας έφαρμογης τού πώματος προς το δοχείον, ή οποία

ήτο και άναγκαία δια τα τοιούτου είδους σκεύη τα άπο μηρίνθου μετα τού

πώματος άναρτώμενα και φερόμενα, δ:τως τα σημερινα ξύλινα πινάκια τών

χωρικών τα χρησιμεύοντα προς μεταφοραν φαγητού μακραν της οίκίας. Ί J
έξωτερικη έπιφάνεια τών άγγείων τούτων φέρει άλοιφην έρυθροτέραν τού πηλού

Ε,,,,. 6. Dtjla"cι άΥreia ιάφο" ΠιΊργοιι Jρv{Jρό..

σφζομένην είς άλλα περισσότερον καΙ είς άλλα όλιγώτερον, εχει δε καΙ διακο

σμητικην στίλ6ωσιν συνεχη η γραμμικην είς τα δύο άγγεία 9 καΙ 35 γενομέ

νην δια μικρού στιλ6ωτηρος (brullissoir), δπως θα ίδωμεν καΙ κατωτέρω είς ΤΙΙ

μαύρα ύψίποδα κύπελλα, μη φαινομένην δυστυχώς είς τας είκόνας δια το άμ\l

δρον αύτης. ΤΟ ϋψος τών άγγείων τούτων εΙναι άπο 4 - 10 έκατ. Ούδεν ίχνος

τροχού παρετήρησα είς αύτα μολονότι τα σχήματά των εΙναι πoλiι κανονικά.

2) Κ6τυλοι και ποτήριον. 'Εξ όμοίου χονδρού καΙ βαρέος πηλού εΙναι

κατεσκευασμένοι καΙ οί δύο κότυλοι άριθ. 36 καΙ 37 (είκ. 7) καΙ το ποτήριον
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ο\ριΟ. 20 (εlx. G~ ΟΙ κό1υλοι ημισφαιρμςου σχεδi>v σχήμα~oc; ixouOIV αl1ΛUxωτ/ν

ιιροχοήν χαί αΥτμςρυ άπ<lφυσιν όQι!;Oν1ίως tε1ρηΜΈVΗν. Ό πρα/τος φέρει ΛΕu

XOXιtρίνην γάνωσιν έvτoς χαί έΧ10ς λΙαν έσηλβωμένην καί 1αινίαν γρωl1ην

μέλαινα περί 10 χείλος, ό δεύιερος Ι.(ΙυΟράν γάνωσιν έχιος έσιιλ6ωμένην. ΊΌ

ποΤήριο 241 (ε!χ. fi) gχει πόδα κωδωνοειδή καί εις 11.0 δοχείον προχοην αύλα-

Χα/1ην καί ανι:ΙΚQύ άιιόφυσιν δρι!;οντίως 1ε~ρημένην· χαΙ τού10 ίχει γάνωσιν

έρυΟρίιν έσηλιlωμένην.

TQ λοιπίι χει,αμσχροα άΥγεϊα χαΙ φςεύη έχουσι 10ν πηλόν καΟορον ι'!νευ

6μμου η λιΟαΙlιων, TQ ιοιχώμα1α αl11ών οl1χί παχέα, δι' δ χα, δε. εχο\>σι η'ο

βάρος 1α/ν πρσηγο\>μένων. Πάνια σχεδlιν φέρουσιν εΙς την έξω1εριχήν έπιφό·

νειαν άλοιφην η γάνωσιν λι.;1τ/ν χρώμαιος xιtρινoλεύxoυ, χαί Ι:ιί τής άνοι

ΧΙής ιαl1ιης γανώσεως Υρα;ηην Υραιψιχην διιιχόσμησιν έρ\>Ορίιν η άπσκλίνο\>-

APIAlιIλιIlΊιrιι~ .~.TlιI.~ 1918 19
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σαν προς το καστανόχρουν γενομένην δια σιδηρούχου άργίλλου' ή τάξις αύτη

τών γραπτών άγγείων εΙναι γνωστη και έξ άλλων πρωτομ\νωϊκών τάφων ι, και

έκ κυκλαδικών μάλιστα της Σύρου 2. τα πλείστα τούτων εΙναι καί έστιλ6ωμένα

κατα την έπιφάνειαν, ο"χί ι όμως με την λαμπραν στίλ6ωσιν ην εχουσι τα χυτρί

δια καί τα κατωτέρω περιγραφησόμενα μαύρα νψίποδα κύπελλα. Ίνα λά6υ τις

σαφη Ιδέαν τού χρωματισμού τών άγγείων τούτων ας ίδυ τον εγχρωμον πίνακα

Ι καί ΙΙ είς το άρθρον τού Α. Mosso περι της νεολιθικης καί πρωτομινωϊκης

έποχης της Κρήτης s.

3) Κρατηροειδες άΥΥεΖον. Το νπ' άριθ. 1 (είκ. 5) άγγείον ύψους 0,225

καί πλάτους κατα το στόμιον 0,18 εΙναι έκ τών ώραιοτέρων της τάξεως ταύ

της εχει πόδα εύρύν κωδωνοειδη συναπτόμενον δια πλαστικής ταινίας προς

γάστραν σφαιροειδή κεκομμένην άνω' έκατέρωθεν άντί ώτων εχει ζεύγος τετρη

μένων άποφύσεων. Ή γάνωσις έξω μεν εΙναι έρυθρωπη έντος δέ λευκοΚιτρίνη.

Είς την έξωτερικην έπιφάνειαν εχει διακόσμησιν έξ έρυθρών γραμμών διασταυ·

ρουμένων και σχηματιζουσών πυκνον δίκτυον καλύπτον δλόκληρον σχεδΟν την

έπιφάνειαν' καί ο πους έχει πλατείαν έρυθραν ζώνην κάι είς το κατώτατον μέρος

τρίγωνα- πλήρη η δικτυωτά.

4) ΟΙνοχόαι, ΑΙ νπ' άριθ. 5, 8 (είκ. 5), 10 (είκ. 6), 26, 21, 38, 39 (είκ. 1)
οΙνοχόαι η πρόχοι εχουσι πάσαι τοξοειδη λα6ην και στόμα ραμφωτον διευθυ- .

νόμενον προς τα άνω και άποτελοϋν αύλακωτην προχοην (Schnabelkanneu)

διαφέρουσι κατά τι άλλήλων κατα το σχήμα της γάστρας. ΑΙ τρείς τελευταίαι

φέρουσι μόνον έρυθρωπήν γάνωσιν άνευ άλλης διακορμήσεως, έν <9 αΙ τέσσαρες

πρώτα ι εχουσι γάνωσιν κιτρινωπην καί έπ' αντής την' γραπτην έρυθραν διακό

σμησιν. τα ύψη αύτών εΙναι μεταξύ τών 13 - 20 έκατοστών. Ή μικρα οΙνοχόη

άριθ. 63 (είκ. 9) διακρίνεται τών προηγουμένων δια την έπιμέλειαν της κατα

σκευής και την χαρακτην διακόσμησιν' εχει την γάστραν χαμηλήν, φακόσχημον,

ι Κουμάαας, ΆΥ' ΌνοuφQίου, Μόχλου .

• Ταο"ντα, Κ""λαδ,χά Ιν 'ΑQχαιολ. Έφημ. 1899 αελ. 78 ΙΙ. Πίν. 8.

ι Α. Mosso, Ceramica neolίtica di Phaestos e νυί delIIepoca minoica Ρήmίιίva εΙς ιό Monum.

anticbi d.i Ιίπc.ί τόμο χιχ, 1908 αελ. 142·216 Πίναι 11. Ούχί όQθώς ά Μο..ο νομίζε. νεολ,θ.χά 14

τεμάχια tοιοutων άΥΥείων εύο!θίντα εΙς δοχιμαοτιχόν λάΧΧΟΥ του άναχτόοου Φαιοτοϋ τό εΙκονιζόμενα

έν τφ Πίνcιxι Ι. ΚαΙ έν ΧαΙQωνείQo εύοέθηοα.ν π4μπο).).ο. τοιαυτα άΥΥεία ύπό του χ. ΣωτηoιCΊΔoυ (Άοχαιολ.

Έφημ. 1908 αεΙ 88· 89) ,ά όποια χαί άπεΧΆλεαεν αύτΔς Χ.ιιιώ ..... ΠOQαnλανηθείς όμως όπά της μνη.

μονευθείαης ΠQαΥματείας τoiί Μο..ο λόΥε. (R.vu. d.. Etud.. Gr.cqu•• χχν, 1912 αεΙ 289·290) δτι

τά 1f. τεμάχια του Mosso ιό έχ Φαιοτοϋ ούδεμίαν έχουσ, σχέσιν μί τήν Κοητιχήν χεοαμείαν χαί οτι

άα~ς εΙαήχθηααν εΙς ΚQήτην ΙΧ της βΟQείου 'Ελλάδος. 'Ο '. Ιω,ηQ,άδης δΙν ε!δεν ΟΤΙ εις ολους
τoiις ΠQω,ομινωϊ.οiις τάφους τής ΚQήτης ΆΥίου ΌνοuφQίου, 'ΑΥ(ας TQ.Moς, Κουμάαας .λπ. τά άyyεlα

τού εtδouς τούτου εύοίσχονται χα, πολλά χα, χαλά, δίν ένεθ\lμήθη δί ούτε τό ομοια Κuxλαδιχά.
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,.,
10ν λαιμον κο, την Π()Οlοήν κομψόΤΕΡΟ και πfuιoν την ~ωτερUΙΉν !:ιιφάνειαν

και τήν βάσιν άχόμη κοι τlrν λαιμον χαΊ τήν AαGTιv κεχοομημέ'να δια χαρα

κτών χανσνUΙΏν γραμμών κατά ουοτήματα Ιχθυαχανθοειδη' 10 ϋψoc; ουτη;

εΙναι 0,11.
5) 'Αμφοeε4, Οιfυφοl. Ό υπ' ιlQιO. 4 (ε[κ, 5) άμφορεύ; ~ ύδρίιιχη Εχει

Υ6.01ρον ώΟΕιδη, λαιμόν ύψηλΟν χυλινδ(Ηχ/ιν με χείλος άναοτρΕφόμενον προ; τα

lςω και δυο τοξΟΕιδείς λαΜς όριζΟΥιίας. ·F.7.tL χιφνω:ιήν άλοιφην κοι έπ' αυτής

δυο 1Ι1,0Iε(0; ταινίας μελαιναι; δΙOflιαυΡOυΜΈVα; ΧΙΟflτί [ίς 111ν yιIOt(lOY, εΙ; τόν

λοιμον δυο άλλα; ταινίας παραλλήλους χοι πέρις τού έοωlΕριχοϋ χείλους δώδεκα

τμήματα δμοιων μαύ(ιων ταινιών. Οί ΙΙμφόριοχαι Τι fιχύφοι 2 (Σ[Κ. δ), 13, 17,

18, 19 (ε[1(.5), 40 (εiκ.η έχουοι Υά'Ηρον ά:ιιοειδη, λαιμσν χυλινδριχον W(lV
νόμενον :ιρος τα ανω και Μο λαΜ; τοξοειδείς ιιαθΕ10υς :ιόντε; φΕρουοι γάνω

οιν κιτρινω:ιήν, Jα/Ι έ:ι' αύιί]; τήν έ(!υΟρωπήν Εκ ζωνών, ταινιών καΙ γραμμών
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148 Στιφάνov λ. Ξιινβουδίδιι

γρWlτην διακόσμησιν. Ό υπ' άριΟ. 40 :τατεί fJti Τllιών ποδίσκων. τα ϋψη αύτών

εΙναι άπο 11- 111 έκατ.

τα <Ιπολειπόμενα δέκα τρία έρυορα άγγεία καί οχεύη έχουσιν ίδιον f.xaOIOV

σχημα. Το σκεύος 12 (εΙκ. 6) άποτελείται άπο πόδα ίιψηλΟν κοίλον έχοντα xάτ~.

σχημα' κωδωνοειδες καί άπο δύο άνώτους κυάΟους κωνικοοχήμους προοχr.κοί..

λημένους κατα την βάσιν των εις το άνω μiρoς τού σιελέχoυ~ τού :τοδΟς και

μεταξύ των κατα το χείλος. Ή έξωτερικη έπιφάνεια έχει άλοιφην iQUOllclv έστιλ.

δωμένην, φέρει δε καί δ εις κύαΟος (δ f.τερος λεί:τει άποκρουσΟεις) παραλλή

λους ά6αΟείς αύλακας .

•Αγνωστος εΙναι η χρησις τού σκεύους έκάτερος κύαΟος φέρει κάτω δύο

τρήματα, τρίτον δε τρημα συγκοινωνεί με το στέλεχος, το δποίον έχει καί τούτο

τρημα διαμπερές. ΤΟ ολικον ύψος τού παραδόξου σκεύους εΙναι 0,1115.

Το σκεύος 24 (εΙκ. 5, Πίναξ 1) άποτελείται άπο τρία μηλόσχημα δοχεί,ι

~υγκεκoλλημένα καί συγκοινωνούντα προς άλληλα καί προς τον κοινον λαιμί,ν

τον άπολήγοντα :άνω εις ραμφωτην προχοην αύλακωτήν. Τοξοειδης ,λαβη συν

δέει τον λαιμον προς το εν τών δοχείων. ΤΟ σκεύος πατεί έπι tllIώv ραfίδωτών

ποδίσκων ένος έξ έχάστου δοχείου' φέρει άλοιφην κιτρινωπήν, και έπ' αύτης

διακόσμησιν έξ έρυΟρών ζωνών' το ϋψος τού σκεύους εΙναι O,12f•.
Το άγγείον 6 (εΙχ. 5) έχει τρείς μεγάλας λα6άς. KllOUvi,v σωληνωτί,ν διιι

τού τοιχώματος καί πατεί έπί τριών ποδίσκων' έπί της κιτρινω:τη; άλοιψης

φέρει εις το άνω ημισυ της γάστρας έρυOρQς δέσμας διασταυρουμένα; κατιί

τα άκρα' ϋψος 0,10.

ΤΟ ύπ' άριυ. 14 (εΙχ. Ιϊ) σκεϋος έχει χαμηλί,ν κωδω\'όσχημο\' :τύδα κιιί

γάστραν ημιωοειδη έχουσαν έννέα ά\'οίγματα παραΟUllόσχημα. ,1'ί, σκεϋο; εΙ'lIέΟ'1

έλλι:ιες καί βε6λαμμένον έξ Ισχυριiς καύσεως, δι' ην άπώλεσε την ιίι.ΙΗ(1 ήν ΤΟ".

καί εΙς την έπιφάνειαν έσχηματίσΟησα\' μικραι ύπαι έκ τίις ά:ιασΙίεσΤI~ηεως καί

άφανισμού τών λιΟαρίων τού πηλού' πιΟανώς τί, σκεϋο; έδέχετο ιί\'Ο!)ακ(ι; (ο".

μιατήριον η τι άνάλογον). Το ϋψος του 0.125.
Το δοχείον 7 (είχ. 5) έχει γάστρα\' άπιόσχημον, λαιμΙJν χαμηί.ί.\' κιιί ιψί..:

λαΙϊας τοξοειδείς' έφερεν άλοιφην iQUOllU\', και έ:τ' αύτίις IItu nτιί.lίωτίlllΟ; ζIί.\"Ι~

άμυδρας νύν. Εις το άνω ημισυ τίl; γάστ!)ας φέρει δύο σειρα; μιιηΤΙΙΗδ,;,.

έξΟΥκωμάτων διακοσμητικών δώδεκα εις έκ(ιτέρα\, ζώ\'ην' ίίψο; U,12.
ΤΟ μικρ,',ν άσκοειδέ; δοχείον 23 (εΙχ. Ii) έκ χονδ,!οϋ καί 1~,ι!)έo; :τιιλοίl fzrI

τοξοειδη λαιίην ένούσαν την γάστραν π(),',; ιί,ν λοξί,ν :τλατυ\, λιιιμίn' και :τιιτεί

έπί τριών ποδίσκων' έπί κιτρινωπίις άλοιφίις έχει ilIUOQcl\' γριιμμικίιν διακ,ί.

σμησιν' ϋψος O,O~J.

ΤΟ μικρόν κομψί,ν δοχείον 15 (εΙχ. Ιί) έξ έλαq'llοϋ ΚΙΤllL\'",:τοϋ ;rιιλoϋ fzEI
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.CΙq:OL(lIIιήv yd<1t(lov, λαιμον στενον κυλlνδρι.χΟν κοι τέσσαΡα/; olloφiiσεις κομ

ιπομένας.ιιρός τα άνω κο} txoύoo; 10 τρημα κα1ά την βάσιν 1ων, καΙ ;ιατεί

έπ, 1ριών πσδίσκων σώζει έν μέιιεl γρωl1ην leuOeilv εκ λεΠ1ών δι.χ1υω1ων

γeομμών χα! έκ ζωνων διοΧόσμησlν ϋψo~ 0,08.

Ό δίωτιις σκύφος Ι fi (εΙκ. 6) έχει την χl1ρlνωιιην άλOlφην χο, έπ' ούτης

tQueeoiv γ('Ο11τ1)ν διοκόσμησιν έκ γραμμών χα1α δέσμα~' ϋψος 0,08, διάμετρος

σ10μίου 0,06.

Τό δο:ι:είον 2f> (εix. 6) ε1ναl 1ών συνήΟων ε(ς 1ην πeω(ομινωίχην έπο:ι:ήν'

φέρει δύο άποφύσεις με ζει ι>ς οπων αοτέραν' σώζει έι)υοραν γάνωσιν έστιλ

δωμένην- iίψoς Ω,Οι •.

Τό ύπ' dele. 2] (είχ. 6) εΙνοl ΠΟ1ήelOν ύψηλόν εύeυνόμενον ιιρος 10 άνω'

έχει δύο άπσφύσεις τε1ρημένο; κά1ω καΙ δύο άλλης ιΙνηστοίχους άνω' εχει

γάνωσιν έι)υθeάν έν1ός χοι ' .ός· ή έξωτεelκή έπιφάνειο εφε(lε χοl διακόσμησιν

γeομμικήν γενομένην διό otLl6ootiieoς ιΙμυδρως φοlνομένην σήμει,ον' iίψoς 0,10.

ΟΙ dele. 28, 29 (εΙκ. 7) εΙνοl δύο ιΙρύταlνο\ έχ χονδρου χοι βορέος πηλού'

.ηουσl λαtiάς iiΠf(lμεγέθεις και ποχείΟς" ή ά),οlφή 1ων (ιiν ε1:ι:ον ποτε) έl;ηφανί

σθη, δεν εχουσl δε χαl ούδεμίαν αλλην διακόσμησιν.

Κοι το <1J<εύoς ι] (εΙΙC. 6) .είναι tκ χονδρού ιιη),ού' έχει σχήμα χ>:λωνοεl

δές, δύο ),α6"ς χονδρας O(lltOY1tOtI.;, χοl εις 10 ονω θολω10ν μέρος φέρει 1ρή

ματο πολλά' δεν ε!χεν η δεν έσωσεν άλοιφήν. ΙΙιΟονώς 1'110 GυμlατήelOν η άνά

λογόν τι οίχιαχον η ),rιτρευτι.xOν σκευος.

εις ούδεν tκ των ,ιροηγουμένων κε('αμόχρων άyγείιι~ν ιι(((,ετήeησα σημεία

1ης :ι:ρήl1εως τ('οχού, μολανό11 11να 1ων ιΙγγείων τούτων f~ouol σχήμωα χανο

ηκα κοι μαΡ1υρουσl πρόi1δον 1ης J<ε('αμευτιxης σημαντικήν.

Δ' ΤΑ ΜΑγΡΑ ΚΑΠΝIΣΤΑ ΑΓΓΕIΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ

Τυ. )ιαύρα καπνιστά άγγεία και σκεύη (εΙΙC. Χ. 12 ΙΗν. 1,2) dnOtεAOUIII

την πολυαριΟμοτέραν κοι σημαντι:,,,,τέριιν τόl;ιν 1ων ευρεΟέντων bι τφ τάφι~).

'Ως πρυ.; την σύσ1ασιν το;! ;ιηλού ιιύτων Ηγομεν έχ 1ων προτέρων δτι πλην

δύο ίl 1ριών, ών ,., πηΧiις εΙνοι κοΟ' δλον το π6:ι:ος τεφρός η μελονωπος (bllc.

cI1cru), τα λοιπα έ7,ουσι ;ιη),όν κει,ιιμυχρουν, τού α.τοίου δμως αl έιιιφάνειοι

ε[νοι K"πνΙ<1μένo~ (~)στε παρουσιιiζονταl κοτα το μΜ,λον και ~ηoν και 1αυτα

τεφρυχροα η ιιελανωπα (iHΙPasto~

Κα" il ιιuιuτης του :τηλού, και 11 τε;ινικη τών άγγείων τού1ων και τό σχή.

μωα και ή χρονσλογlκη κατάταξις αύτων δεν εlναι ή ούτη εις πάντα' δι' δ προ

f\oivoμEV κα1ωτέρω εις τ/ν περιγραφην έκιΙΟ1ων χωα σειράς.
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1) Ζκυφο, πρωτ6ΥΟ1'Ο'. ΟΙ iιπ' άριθ. 102, 108 (εl.κ. 12) σκύφοι φαίνονται

οΙ μάλλον πρωτόγονοι τής δλης τάξεως αν δεν εiιρίσκoντo μετα τών άλλων

άγγείων άλλα κατα μόνας, ήδύνατο κάλλιστα να τoiις θεωρήσυ τις ώς νεολιθι

κής έποχής τόσην εχει δμοιότητα καΙ ή σύστασις τού πηλού καΙ το σχήμά των

καΙ ή τεχνική των προς τα νεολιθιχα τής Κνωσού καΙ τής Φαιστού. Ό πηλός των

βαρiις άνάμεικτος μετ' άμμου καΙ λιθαρίων ούχΙ καλώς ώπτημένος εχουσιν άπύ

χρωσιν καστανόχρουν προελθούσαν έξ άτελούς καπνίσματος (inιpasto ϊι bucclIero
italico)' εχουσι σχήμα σφαιρικον κεκομμένον άνω προς άποτέλεσιν τού στομίου

καΙ ΙΟοπεδούμενον κάτω προς σχηματισμΙιν μικράς έπιπέδου βάσεως. Ό πρώ

τος φέρει δύο ρα6δωτας άποφύσεις καθέτως τετρημένας, δ δεύτερος δύο ζεύγη

δμοίων τετρημένων άποφύσεων. Ή έξωτερικη έπιφάνειάν των εΙναι έπιμελώς

έστιλ6ωμένη. Ύψος τού πρώτου 10 έκατ. τού δευτέρου 9. Πιθανώς το σχήμα
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'"
τών σχύφων εΙναι μίμησις oκUφoυ εχ ι«IλOX~ς λαΥηνοφόρov, 6πως τα J.ς

α'ύτ/ς ι((ιι σήμερον έν χρήσει μεtCιςυ αγροτων χοl ποιμένων 1Ι0τ/{ιια 1,) λεΥό

μενσ JfOtIlClιi.

2) ιltίo μιιcρα δοχεια. τα μιιψα δοχεία 55 (εlx. 8) "α1 104 (ε!ιι. 12) εlναι

χατεσχευασμένα εκ πηλού τεφροϋ χ(lΟ' ι'iλον 10 πάχος τό πρα/τιw Ιχει σχήμα

φακοειδές, λαιμό .. χαμηλον xυlινδρlκ(r, π{lός ύποδοχη .. πώματος. δiίo dιιoφύ .

.... ίTh
, .. , ,

'."

<1εις με !;εϋγος τρημάτων έχατέ{ιαν" ή έπιφάνειά 101.1 εΙναι bιιμελέoτατα έσηλ

6ωμένη, χα.τνισμένη μέλαινα' 10 άνω ημισυ εχει χαΡα/!τήν διαχόσμησιν έχ ζωνών

χαΙ τόξων έπαλλήλων το ύψος του εΙναι 5 αστ. το δεύπ(ιον δοχείον 104 εΙναl

μαλλον σφαl(lιχOv IιΗιν τής μικρας έπι:Iέδου βάflεως, εχει στόμιον στεν<rι με

αύλακα (πατούραν) διά τό πώμα χαΙ δύο ζεύγη στενών όιια/ν εις το χείλος ή

έπιφάνειά 10υ δεν εχει η δεν διετήρησε οτΟ-δωσι.., άλλά πΙηρουιαι κατα τα ανω

'Ι' ΤOIJ oγyeiou 1ι.'Ιο χαρwιτή; άφθόνου διακοσμήσεως έχ ζωνων, σιιεψων κατα

δέσμα;, λοξων γραμμών καί στιγμών Kαlα ζώνας το ύψο; του εΙναι 0,065.
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3) ΜΙΗρά φα~oειιJη δοχεία, ΟΙ άριθ. 96. 97. 9Κ (εlx. ι 2) ε!ναι χαμηλά

φαχοειδή δοχεία Ιχοντα στόμιον εύρύ. ΙεύΥος τε~ρημένων άποφΟΟεων bια~έ

ρωθεν .χαί χεϊλος μιχρόν προέχον. Ό έρνθρωπός ~ων πηλός ε!ναι έιτιιτιιλαΙιιις

χαπνισμένος χαί σήμερον φαΙνoν~αι βαΟέα ~εΨt'ά' ούδεμΙαν διαχ.ίημησιν φέριιν

σιν' τά Uψη των ε!ναι 4 - 5 έxατoη~ά.

4) Πώματα XVΤρώιι. Τά ύπ' άριθ. Κ6. Κ7. ΚΚ (εlx. 12) θεω(!ιί, ιίις πι;'μα~α

χντρώΥ δ πηλός των ε!ναι χονδρός χαί βαρύς. χαπνιημένος br f.:ιιπιιi.αΙω(;. Τό

σχήμα τού μεν πρώτον ε!ναι μάλλον δισχοειδές. ~ών δε άλλων lΙί,lι ε!νιιι έλαψ(!ιιις

χνρτόν άνω' εις ~ό μέσον ~ής άνω έπιφαVΕΙας φέρονηι λαβήν lIaxlui.ιoEIllfJ· ~ί)

πρώ~oν φέρει χαί σχιιινοειδή πλαηηΧήν διαχ.ίσμησιν. ιίl δε lIεί,~εΙH,ν χαί ~(!είς

άποφύσεις ά~ρή~oνς. 'ι! διάμε~ρoς αύ~ών xα~ά σει(!άν ε!ναι 0.2:1. 0.19[•. 0.1 [ι.

·Ομοια σχεύη Ιχονσιν εύρεθη εις π(!ω~OμινωΊXolις ~άφoνς ~lεηα(!ιί; (ΚιινμιίηΙI.

110Ρ~~ ΆΥ. Τριιίδα', Μόχλον '. ΣφουΥΥαρά' παρά ~ά ΙΊ,υ(!νιιί)' ίίτι ε!νιιι :ιι;..

μα~α χντρών ε!μαι βέβαιος χαί έχ τού σχήματο; χαί της έIILfIri.Enlf(!a. ιίνωlΙεν

διαχοημήσεως χαί τής χυρτότητος, χαι ούχί τρυfiλΙα III',br ύπωρllllιίχα πινιίχια

(Fnιit-staIIds). ώς ύπέθεσάν ηVΕς. Όμοια χαl4 τίι ηχήμα έΥΊ.α/(!ιιι nΧr:ιιίnμαια

χυτρών πήλινα ε!δον πολλάχις εΙς όρεινά χωρΙα πρίν εΙηαχθιίιηι χαί Υενιχευ

θώσι τά νέα έχ ΓαλλΙας χαί άλλαχόθεν εΙσαΥιίμενα πήi.ινα τnιιυχιίi.ια. ~ά {)πιιια

χατήΡΥησαν τά έΥχώρια θραψανιώ~ιxα χαί με~' αύτών χαί τά ηχε.,ιίηματιί ~ων.

Τό περΙεΡΥον μόνον ε!ναι δτι εις το\ις τιίφους αυτolις δεν εύ(!έlJηηαν χαι ιιΙ ηχε

τιχαί χύτραι' άλλ' [σω; δ λόΥος ε!ναι ότι αύ~αι ΙΙά έθραύηθησαν χαί ~ά Ημιί

χιά ~ων άΥροϊχα χαί άδιαΧόημψα ίiντα δεν έIIinu(!av ~ήν πριιηιιχήν 1(,)\' ά(!χαιιι

λόΥωΥ πόδες τούλάχιστον χυτρών πηλΙνων ευρΙηxllνluι ηυχνιί εΙ.; ~ά; ιιναηχιι

φάς, άλλ' ούδείς προσέχει εις αύ~oύς.

5) ΣφaιΡΙHά dΥΥεiα. Τά πέν~ε πρωτοφανη άΥΥείαΙ9. rιιι (rix. Χ). Ι;i. liιl.

69 (εΙχ. 9) Ιχονσι σφαιρΙΧήν σχεδόν yάσ~ραν. λαιμύν χωνιιειlΙή ά:ιιιi.ίΙΥιιvtα rΙς

στόμιον στενόν, ού πέρι~ χεϊλος λειτ~όν. Ό πηλιί; ~ων ιί(!xε~ά χιινll(!ί,ς χαι βα(!1ις

ε!ναι έρνθρωπός. άλλ' ε!ναι χαπνισμένιις χαί μελανω:ιί); χαί ιίn~ίi,Ιiωτll;' μ.ίνυν

τό ύπ' άριθ. 1;7 δεν Ιχει η.δεν διειήρηηε τό xΙΊΙΤVισμα. lΙιΌ ε!νιιι χr(!αμ.ίχ(!ιιυν.

Πάντα Ιχονσιν άνά δύο ραβδοσχήμους άποq ί,σεις χιιτά τους ιί,μιιυς Ητ(!ημέ

νας πρός άνάρτησιν άπό μηρΙVΘoν. Καθ' όλην την έιτιφάνrιαν ιι.έι.ιιυηι χα(!α

χτήν ΥραμμιΧήν διαΧόσμησιν χατά σνη~ήματιl χωρΦίμενΙI διά βαΙΙ"ιέ(!ων 11111-

• Ρ. H.IIJb~rr. Rapporto ιυιΙί IC8.i dt'II. "_ίoη~ .rch. Ιι.lίιη. 811 ΙΙΙΙCΙί. Tr.8d. rII .......10

n~II'.ππo Ι90Ι ίη Mtnor. R. Ιιιίιυιο LonIbardo τόμο ΧΧΙ 0.1.. ~S6 'ξ.

ι R. Β. St81,tr, Β.ΡΙΟΓιιίοη ίη tbt i.Iand οΙ MocbIoι, 1912 d'A. ιι ,Ι•. ~

• Bditb Η.ΙΙ, B8C8,'ation ίη Baattrn Cr~t~, SpbnunΙC8ru. PbiI8d~Ipbi8 19Ο'.! cι,Ι :,(, ιψ.υ. ιι cιη .. ·
» Ι(ί(, tt ρ .αί H8rri~t Boyd, (~ourni8. PbiI8d~lpbi. 011.. 66 ιΙ. 31. ,_
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'"
χωΡΙ01l.lιων ΥQομμωΥ είς τλν λαψilν έχουοι ΧΟQwcτός l.ιιαλλήλοuς ζώναο;. Τά

ίΙψη αύιών ε!ναl dιιλ 8 - 12 Dι01001ά.

6) Δίδυμο" oιc~. Τό ώι' dQLO. Μ (είχ. 8) δuιloίlν σκεύος dJl:olEMit(l1
1)1 δύο μιχ(lων άΥΥείων έχόν1ων σχημα πεπιεσμένης ΟφΟΙQας, συγκοινωνούντων

άλλήλοις δια Jής xoιA.iας ΧΟI έχόν1ων λαιμoiις χρouνoειδείς λo~o"ς 10~oειδης

λαΒή κοινη έχφύεtOΙ bc της οuvaι,ιμο)'ής ιών 000 άΥΥείων χαι JI:(lOOXOlλotOI

';νl,' είς dιι1;φυσιν ΙOCι6δωτην ένούιιον 10ι.ι; δύο λαψούς. Έκό1Ερον δοχείον

ποτεί έ:ιί δυο :ισδίσχων' f:ι πηAl'ις εlναι κο:ινιομένο; Εχ.ων σήl,Ερον άJιόχρωoιν

ΤΕ(Ηlόχρσυν' q:οίνονtαι )(01 ίχνη άμυδρας η,αμμι.χης διαχοομήσεω; δια ι'ιιιλ6ω

τήρος IU ύψος εlναι ο,] ].~.

7) Kiια"oι άπλοί ,ωΙ πολλαπλοί. Οί άριθμο\ 4~. -\7, 411, .~], M~ (εΙ)(. 8),
71, 72 (είχ. 10). ]()7 (εΙχ. ]2) ε{ναι κύαΟοι κατα μύνος ~ χΟ1α Οl.ψllλ€.γμαιο

όμΟLιiζΟV1ε~ ιiλλήλoις ΧΙl1α 1() ηχημα, ~,\ν πηλl\ν χαί 11Ίν χαραχιην διαχύσμη

ι'ιιν: ίδε ιiριo. 47, 4S εί~ lυν Jιίν. 1. "() πηλύς lων είναι άΡΚΗά χονδρή; και

AI·HΙO.\UI'IKU~ ~~A1Ίυ~ 1918 :,'0
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154 Στεφάνου Α. ΞανΟουδίδη

βαρυς και μαυρισμένος δια καπνίσματος και έστιλβωμένος ή χαρακτή των δια

κόσμησις σύγκειται έκ βαθειών άπλών Τι ζητοειδών καΙ τεθλασμένων γραμμών

κατα συστήματα κυκλικα περιθέοντα τους κυάθους καΙ τα στελέχη αύτών. Τι)

ύπ' άριθ. 47 εΙναι τό μάλλον άξιοπερίεργον' όμοιάζει πρός γυναικείον εΙδώλων

κωδωνοειδες κάτω καΙ έχον άντΙ χειρών τους δύο κωνικους κυάθους άνω εχει

άπόφυσιν πλακωτην φαινομένην ώς κεφαλην τού εΙδωλίου' έπΙ τού στήθους καΙ

τού νώτου ιίνέρπει πλαστικι'Jν ζ<i>διον κερασφόρον' τό ϋψος του εΙναι 0,11. Τό

46 άποτελείται άπiι τέσσαρας κυάθους συνηνωμένους εις στέλεχος τετράπλευρον

πυραμοειδώς ύψούμενον καΙ άποληγον άνω εις κοίλωμα μετ' άποφύσεως ϋψος

0,11. Τό 48 εχει τρεΙς κυάθους συνηνωμένους ύπεράνω ραβδωτού στελέχους

εχοντος πόδα έπιπεδόκυρτον' ϋψος 0,07. τα 51, 52 άποτελούνται έκ δύο κυά

θων έκάτερον συνηνωμένων κατα τρόπον σημερινης κοινης άλατοδόχης έκάτε

ρον σκεύος εχει πλακωτην άπόφυσιν έπέχουσαν θέσιν λαβης. 'Εκ τών τριών

άλλων άπλών κυάθων δ ύπ' άριθ. 71 διαφέρει τών λοιπών κατα τούτο δτι εχει

πόδα, λαβην κρικοειδη. καΙ άντικρυ δύο διακοσμητικας άποφύσεις.

8) Πυ~Ιδες. Οι άριθ. 53 (εΙΚ. 8), 62 (εΙκ. 9) εΙναι πυξίδες δ χονδρός κερα

μόχρους πηλός των εΙναι έστιλβωμένος καΙ καπνισμένος εις την έξωτερικην έπι

φάνειαν φέρουσι χαρακτην γραμμικην διακόσμησιν μεταξυ χαρακτών βαθυτέ

ρων γραμμών. Ή πρώτη εχουσα ϋψος 5 έκατ. εχει σχημα κολούρου κώνου με

δύο άποφύσεις τετρημένας καΙ χείλος ενθα προσηρμόζετο τό πώμα καθ' δν

τρόπον είπομεν προηγουμένως εΙς τα χυτρίδια 9,30 κλπ. Ή δευτέρα (Πίν. Ι)

εχει σχημα σκαφοειδες Τι έλλειψοειδες καΙ διατηρεί καΙ το πώμα, το δποίον

καλύπτει δλόκληρον πλην τού προέχοντος πυθμένος το σκαφοειδες δοχείον' δύο

ζεύγη τρημάτων άντιστοίχων εΙς τό πώμα καΙ τόν πυθμένα τού δοχείου έχρη

σίμευόν προς σύνδεσιν αύτών δια νήματος. Τό ϋψος της πυξίδος εΙναι 0,04,
τό μηκος 0,15 καΙ τό πλάτος κατα το μέσον 0,095.

9) Πώματα πυ~Ιδων. Οι άριθ. 61,64,65,66 (εΙΚ. 9) εΙναι πώματα άλλων

πυξίδων' καΙ τούτων δ πηλός εΙναι δια καπνίσματος μαυρισμένος έντός καΙ έκτός

εΙς την έπιφάνειαν' οι τρείς τελευταίοι φέρουσι καΙ χαρακτην διακόσμησιν άνω

καΙ εις τα πλάγια τοιχώματα έκ ζωνών, ζητοειδών γραμμών καΙ κύκλων' τό

ύπ' άριθ. 61 ύψηλότερον καΙ κυρτόν άνω καταλήγει εις κρικοειδη λαβήν, καΙ

άντΙ χαρακτης διακοσμήσεως φέρει διακόσμησιν δια στιλβωτijρoς, ης άμυδρα

μόνον ίχνη φαίνoντα~ οταν τις παρατηρήση άπο πλησίον το άγγείον.

ΚαΙ οι άριθ. 100, 101 (εΙΚ. ι 2) εΙναι μικρα πώματα δοχείων έκ καπνισμέ

νου πηλού έστιλβωμένα άνω. Τό 101 εΙναι πώμα στρογγύλης πυξίδος Τι χυτρι

δίου κυρτον άνω με δύο άποφύσεις τετρημένας, τό δε άλλο εΙναι πώμα σκεύους

έκ δύο κυαθίσκων' καΙ τούτο άπολήγει εις δύο άποφύσεις τετρημένας. ΚαΙ δ
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""
αριllμI~ 99 (είχ. 12) είναι IIlX{,'i,v πώμα YιIIIOΙPOI(I00JV ΙΙα/IVIOμέ'vOν ιiμιλώς

ψέρfι κόμ6ον ε~ τήν 'HI(.'υφtlν καΙ πέ(lι!; τl.ιιιιορος ttιρημένας απoφUιJεις.

ΤΙ, 10 (εix. 9) ε(να, IILX{lOv φοκόσχημov δοχείον Xα/!VlOτι)ν' εχει λaιμόν

Kυ).,νδριxl,ν στενόν, χαl 1Ι:(ι1α το μiσoν τής ΥάΟ1ρος ιέσσο{,'ος συμμt1IIΙXός Μο

φύσεις ΙEτρηΜΈVΆς

10) Σιινφι» δtωιol. Τά 81, 114 (είχ. ιo~ Βδ Ι(είχ. 12) εΙνοl oxuφo, δίω·

..

το, bc πηλού Ι01~ωμένoυ χαΙ XWΠIOμέ'vOυ. Ό 1ΙίΙώ10ς (VΨoς 0.095) φέΙΙΕ. είς

μεν ιόν χυριον 1IυθΜΈVO δ,οχόσμηΟ,Υ έχ ζωνών ytvσμένην δ,ά otJ1iwtijQoo;. είς

δε to /i)J.o τοίχωμα ΠOQαλλήλοuς ΧOQοχtας αύλαxcις' δ δεύτερος (ύψος 0,09)

εχΕ, μιχρό ώτα χα; δύο ΡΟΥοεlδεις Μοφύοεις ΠOίICι ιό οιύμιον, σώζει δ' ~ω.

ιερι.χώς χαί ϊχτ/ vρQμμlχης δllι οnλ6ωιήρος διοχοσμήσεως {, 1ιιί1θς lx βορυ

,Εραυ πηλoiΊ ουδεμίαν ι!1λην διαχύσμηοιν φiρε' πλην l1]ς Ιοχυρας οιιλ!ώσεως
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ΙΜ Σ.εφάνov Α. Ξανθουδίδη

έξωθεν' ϋψος 0,065. Τά ώτά του λίαν άνεπτυγμένα ώσεΙ κανθάρου έλληνικου.

11) Ποτήρια. Το 83 (είκ. 10) εΙναι ποτήριον όμοιον κατά το σχημα καΙ

τήν διάταξιν τών τεσσάρων άποφύσεων προς το 21, dλλ' εχει τοιχώματα παχέα

καΙ εΙναι έξαιρετικώς βαρύ' εΙναι Ισχυρώς έστιλβωμένον· έντος καΙ έκτος καΙ

φέρει καΙ αύλακώσεις διακoσμητικ~ς είς το κάτω μέρος καπνισμένον τεφρό

χρουν' ϋψος 0,08.

Το 79 (εΙ". 10) εΙναι ποτήριον μόνωτον έχον καλώς έστιλβωμένην τήν

έξωτερικήν έπιφάνειαν καΙ καπνισμένον μελανωπόν' ή ταινιώδης λαβή του, ή

κομψότης του σχήματος καΙ δ σχηματισμος του χείλους δι' άναδιπλώσεως μαρ

τυρεί μίμησιν μεταλλικου προτύπου' έχει ϋψος έννέα έκατ. καΙ διάμετρον στο

μίου 15 έκατοστών.

ΟΙ άριθ. 91, 92, 93, 94 (είκ. 12) είναι τέσσαρα δμοια κατά το σχημα

άνωτα ποτήρια η κύαθοι έχοντες προέχουσαν αύλακωτήν προχοήν. ΕΙναι έστιλ

βωμένα καΙ καπνιστά άνευ άλλης διακοσμήσεως. ΤΟ πρώτον εχει είς το χείλος

μικράν τετρημένην άπόφυσιν, τά άλλα τρία έχουσιν είς τά τοιχώματα άνω παρά

το στόμιον δύο ζεύγη τρημάτων άντιστοίχων έκαστον' τά ϋψη αύτών εΙναι

μεταξiι 3 - 6 έκατοστών.

Ό άριθ. 95 (είκ. 12) είναι χαμηλον δοχείον μετ' αύλακωτης προχοης

προεχούσης έκ του χείλους εΙναι έστιλβωμένον καΙ καπνισμένον' το ϋψος του

εΙναι 0,035 καΙ ή διάμετρος του στομίου 0,10.

Ε' ΤΑ γΨΙΠΟΔΑ ΣΚΕΥΗ

'Η χαρακτηριστικωτέρα τάξις τών πηλίνων του τάφου lΙύργου εΙναι τά

ύψί;τοδα σκεύη, α περιγράφομεν κατωτέρω.

α'. Όπωροδόχαl. Τά ύπ' άριθ. 3 (εΙκ. 5), 41 (εΙκ. 1;), 59 (είκ. 9), 74, 71<,
80 (είκ. 10) δυνάμεθα νά καλέσωμεν δπωροδόχας έχουσι περίπου το αύτο σχημα,

ητοι άνω δοχείον τρυβλιόσχημον βαθύτερον η άβαθέστερον καΙ κάτω πόδα κοί

λον άνοιγόμενον καΙ συνδεόμενον προς το δοχείον διά σφαιρουμένου έξογκώ

ματος προς λαβήν. Μόνον το πρώτον (άριθ. 3) έχει άλοιφήν ζωηράν έρυθράν

έστιl.βω!ιένην έντος καΙ έκτός. Τά λοιπά έχουσιν έπίσης έστιλβωμένας τάς έπι

φανείας καΙ εΙναι καπνισμένα καΙ μαυρισμένα έπιπολαίως. Τά ϋψη αύτών είναι

άπΙ) 15 - ί!Ο έκατ. Φέρουυιν είς τήν μίαν πλευράν του δοχείου άπόφυσιν έπι

μήκη δριζοντίαν τετρημένην κατά μηκος, το δε 80 άντΙ άποφύσεως έχει κεκομ

μένον το χείλος είς πρόχυσιν.

β'. τιι κύπελλα. ΟΙ άριθ. 22 (εΙκ. 6), 42, 43, 44, 45 (είκ. 8), 56, 57, 5Ι;

(εΙκ. 9), 75, 76, 77, 82 (είκ. 10) εΙναι κύπελλα ύψίποδα όμοιάζοντα προς τα
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'"
σημι{l,νά ιIIQJI'oJr61'",a 1ης ελληνιχης εχκλησΙας. εΙναι ια lJιlμtJJoIE{lOV )«11

IfXYLxtUIt{lOV KQlt<'lJltuQoμivu αγγεία 10iί τάφου. ΤΟ λαΥοιιόν 1101 Χομψον α\ί1ώ'1ι

σχημα, τα λυl1α τοιχώματά 1ων χο. ή Ιν γένει ιiμφάvwίς 1ων IIOQIu{looo. μΙμη.

οιν μtιαλλ",ών 1IQoIU."Iwv. Μόνον ιό πρώΤΗν (d(ι.θ. 22) ιο χaί μιχρύιιιιον εlναι

K€QOIIIίXQouv Ε1..0ν γραπτήν μiλα.ναv blX1\IWIYιv διαχόσμηο .... εις 1ην γάστραν

και μελαινας Υι,αμμας εις ιi,v:ιόδα. IΙάντα ιό άλλα εlναι μέi.oνα ίl βοΟέω; IΙ4 {Ια

έVI;,ς χα, ΙΧ10ς διό χa:ινίσμαιος. Ό IQUπO; 1ης X0100κtυης και διαχοσμήιιιως

ιών χυ:ιέλλω ... τούτων εlναl ΠΕQlΙΙου δ ΦΊ;" άφ' ού ι.,λάοθηοον ιό άΥΥεία εκ

:ιηί.οίι "αλώς XOOOt,lΙOIII'vOU, ώ:ιιηΟηιιaν εί.; ίB)';uιιόν :ιυραν ό;ε,δoίioαν (Cl1iS.'i011

()X}'d;lIIle), UII1ElIOY δ, xιιμηl.ωOεlσης της θι{lμοχραοία; τής χαμίνou hαπvίσOη.

ιιαv Ι:Ι1 ciΊριι;, καΙ ούτως ;'\t!ofIikIIHY 1ην μίλαι\'αν ίl lεψ(lόΧQΟuν έπιφάνειαν.

ηnς άναλόΥως τή; μείζον!'; ή ελάσσονος δlΟl'χεία; χα; ένιάσεως 10iι ΧΜ.ί.

ιιμΟ1ι>ς εlναι :!α1.υlέ{ιιι il λε."1101έι'α χαί εχει ένιονιιν ίl ατονον ιό μαύρισμα
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1!Ί8 Στεφάνου λ. ΞανΟουδίδη

'Ιδιάζον τών κυπέλλων αύτών εΙναι καΙ ή δια στιλβωτήρος διακόσμησις τής

έξωτερικής των έπιφανείας, οΤα φαίνεται μάλιστα εις τα άγγεία 77 καΙ Η2 τής

εΙΚόνος 11, καΙ εις τα 44 καΙ 77 τού Ηίν. 2' φέροντες δηλ. τον λεπτΙ,ν στιλ

βωτήρα (bruuissoir) 1 έπΙ τής λείας άλλ' άμαυράς έπιφανείας καΙ πιέζοντες

αύτον Ισχυρότερον παρήγον συνεχή Τι γραμμικήν διακόσμησιν στιλπνοτέραν καΙ

μελαντέραν τής άλλης έπιφανείας, καΙ ούτως ή στιλβωτή διακόσμησις παρου

σιάζεται ώσεΙ έγένετο δια μέλανος χρώματος ή ίσχυροτέρα αύτη πίεσις τού

στιλβωτήρος άφίνει άβαθεϊς αύλακας φαινομένας δια φακού καΙ ένίοτε καΙ δια

γυμνού δφθαλμού.

Το iιπ' άριθ. 42 κύπελλον εχει εις το τοίχωμα τού δοχείου μικραν κερα

τοειδή άπόφυσιν τετρημένην' ή καπνιστή του έπιφάνεια εΙναι έν μέρει άποχρω

ματισμένη, άλλ' έν τούτοις διακρίνεται ή λεπτοτάτη δια στιλβωτήρος γραμμική

του διακόσμησις' το ύψος του εΙναι 0,165' εις το σημείον τής άρμογής τού ποδός

με το δοχείον φέρει διακοσμητικας αύλακωτας ζώνας άφανεϊς σχεδόν δια τού

δφθαλμού άλλ' αΙσθητας δια τής άφής.

Το 43 εΙναι έκ τών κομψοτέρων τής τάξεώς του' δ Μύς του εΙναι χαμη

λότερος καΙ άνοικτότερος εχων καΙ τας αυλακώσεις' εχει τό τε δοχείον καΙ δ

ποίις την δια στιλβωτήρος διακόσμησιν' εχει καΙ τήν μικραν κερατοειδή τετρη

μένην άπόφυσιν' το iίψoς του εΙναι 0,15.

Το 44 (Ιδε καΙ Πίν. 2) εχει μικρότερον τον πόδα έν σχέσει προς το δοχείον'

άντΙ άποφύσεως εχει δύο άκομψα έν σχήματι θηλειάς ώτία' σώζει καλώς τήν

δια στιλβωτήρος διακόσμησιν τής έξωτερικής έπιφανείας τού δοχείου έκ ζωνών

'καΙ γραμμών κατα δέσμας συναντωμένων καΙ συνεχή στίλβωσιν εις το κατώ

τερον μέρος τού δοχείου' iίψoς 0,14.

. Το 45 εχει άπο6άλει καΙ τήν στίλβωσιν καΙ τήν άλλην δια στιλβωτήρος

διακόσμησιν, ης ίχνη μόνον φαίνονται κατα την βάσιν, εχει καΙ τον πλαστικον

δακτύλιον κατα τήν συναρμογήν καΙ κατωτέρω αυλακώσεις άβαΩείς εις τήν

κωδωνοειδή βάσιν εχει πέντε τρήματα έπιμήκη' ύψος 0,155.

Το 56 εΙναι το μικρότερον τής σειράς σώζει καΙ την συνεχή καΙ τήν

Υραμμικήν έκ καθέτων στίλβωσιν παραλλήλων γραμμών καΙ εις το δοχείον καΙ

εΙς τον πόδα' εχ~ι καΙ τΟς αύλακωτας ζώνας ύψος 0,1 1.

Το 57 εχει μικρον τον πόδα καΙ μέγα το δοχείον' φέρει ώτίον έν σχήματι

θηλειάς διατηρεί τήν στιλβωτήν διακόσμησιν έκ ζωνών καΙ γραμμών' ύψος 0.15.

1 ΠΙQί. τής τεχνικής ταύτης τών ΠQοϊστΟQΙΧών άΥΥιίων ,δε τό βι6λίον τού Ι. ΙΙrancΙleι. M.apport

ιυι une ωίιιίοη en Crl:te et en Egypte. Recbercbes tecbnitIues Paris 1916 (I~xtrait tles Nou'o'elles

arcbi\'es des missions scientίfiques fasc. lb) οελ. 14 χαί 18.

t Αυτόθι σελ. 16.
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<Ο.

Το .'ιΚ εχει ισομεγέθη χα! 1(ωνόσχημα 1m ιι(\δα χοι το δοχείον και εχει

χαΙ τον "λαoτuιoν δακτύλιον τη, συναρμοΥής χαΙ lα~ δ,αxooμη1lχά~ αύλα>ιώ

σεις ύ1l0 τουτον' ~ χαπνιστή Ι:ιιφάνεια qει ό"ΟΧίΙωμοηοθη χαΙ λά5εl dnιSxρω

σι" ανοιχτου τεφροϋ' εχει την ~ιxρoiν τ!tQημένην ΙΙΠόφuσιy ύψος 0,175.

Τό 7.'1 εΙναι 10 μiΥΙQτον της ιάξεώς του' δ ιιο1ις χα! 10 δοχείον χωνοειδή

καΙ μόλΙΟΙ0 δ ποιος εlνσl μεyrιλύπρoς τοί' δοχείου χαί εχει >!σl ιος διωιοσμη

τιχό:ς αύλαχωτας ζώνας διατηρεί χσλώς την έοτιλ6ωμένην συνεχΤ) διωιόσμησιν

καΙ όμυδρίιν την yραμμι>lήν ~ εύθειών ΧlΙΙ τεθl.oσμένωv Υ\.WΙμμΏV WιΤOlάτων'

εχει >ισί την τειρημένην μιχρα .. κερατοειδή ώιόφυσιν' ύψος 0,21.
ΤΟ 76 εχει [διό 11'''0 γνωρίσματα, ήτοι δοχείον σχεδΟν ημlσφαΙίΙlχόν, 01;16

φυσιν πλακωιην κιίθnον ΤΕιρημένην, φέ(ιΕΙ δε '1σί ιος διαχοσμηtlκας αύλακω

ιός ζώνας ουχι εις τον πόδα oiλλα χάτωθι τoiί χείλους διαιηρεί lv μέρει ιήν

σννεχή εΙς 10 δοχείον στ,ί..6ωσιν l«Ji 1ήν y{ΚIμμιχήν εΙΙ; ιόν πόδα διωιόσμησιν

χαl εχει ίiψoς 0,22.
ΤΟ 77 έ.ιι 1ών χομΨ01έρων 1ης τάξεω.; (tδΙ ειχ. I1 χαΙ Π'ν. 2)' δ πούς

ιου χωνιiσχ'lμος, 10 δέ δοχείον l«ΟΟωνόσχημον δ 'Ιούς του φέ{lει ποα/ς αύλα

χωτας ζώναι;' διαt'lρεί τήν μέλαιναν χωινιlJtήν έπιφάνειαν χαl 1ην Ο1ίλ6ωσιν

εΙΙ; λαμπραν I«JTd0100IV, ώς χαΙ 1ην γραμμιχήν σηί..6ω1ην διαχόσμησιν b γραμ

μών λοξών 1«J1Q δέσμας χα, εχ τεθλασμένων' εχει I«JI ιήν (llJYήOfl μlX(lCιν όξιο

χόρυφον dιιόφuσιν tεtρημένην' ιό VΨoς 0,21.
Τό 82 (εix. 11) εΙναι έχ ιών άξιαλογω1έρων' δ πoUι; χωδωνόσχημος χάιω

άνα1είνεται εΙΙ; σ1έλεχος λαγαρόν, 10 δέ δοχείον 'ItuxoiiTaI I«JtO ιο στόμιον lv
είδει μειαλλιχού άΥγεΙΟυ χαΙ άποιελεί πέντε σ1όμαια η ΈXρodς' ή χα.ιινισ1ή ιου

Uιιφ6νεια [χει λά6ει άπόχρωσιν βαθέος ιεφρού, tφ' ής ή δια σιιί..6ωιηρος γενο

μένη μελανtέρα διαχόσμησις έχ ζωνών γραμμιχών η ιαινιωδών στερείιαι ώτ,Ο\!

η άπoφίiσεω.;. ΕΙΙ; τό άΥΥείον ιού10 εΙναι χα1αφανεστά1η η άνtlγραφή μειαλ

λικού πρ01WιOυ' ύψος 0,205.
γ', Mιιc",α πα1"ήeιa. ΎΠOλει.-lOνtαι πέΥ1ε dvwtG μ,χρα :ιοτήρια η χύαθοι

ια ίιπ' άριθ. 60 (εix. 9),89,90, 105. IΟΙ; (εix. 12). "E:ι:ouσι πόδα χυριόν, χοί

λον δοχείον χωδωνόσχημαν χαΙ εΙναι χαί 1αύ1α μαύρα ij τεφρα Xα.mιισTά· ια

VΨη αύιών εΙναl 5 -11 εχαι. Oiιδεμίαν Ιχαυσιν διωιόσμησιν πλην τής σηλ6ώ

σεωι; συνεχούς μ6λισ1α είς τήν έξω1εριχην Uιιψάνεlαν.

Τά άΥΥείσ 1ών 6νω1έ{1ω ιριών ιάξεων α, 6, γ ηιοι αί διtωρoδόXαl, τα

xWιεί..λα χαΙ τα Π01ήρια εχουσι 1Ι0λλας όμοιόιηιας χαί άναλογίαι; χατα την I«JTO
OXtIJfJV τα σχήματα χαl 1ήν έv γένει εμφ6νισίν ιων πρός τα σννήθως λεγόμενα

Μινύεια (inιό tινων Λύδια) άΥγείσ' ευρεθέντα εlι; Όρχομενόν tής Βοιωιίαι;

όπι) ιού ~ί..εiμαν χαΙ 1ης ΒαυαρΙΧής άποσιολήςl, είς ΦυλαχωπήνΌ εΙΙ; Ά<rn,δα
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160 Στεφάνου Α. Ξανθουδίδη

τού'Αργους '"είς την νι πόλιν της Τροίας·, 'είς διάφορα σημεία της Στερεάς

άπό 'Ορχομενού μέχρι Θεσσαλίας και μάλιστα είς Λιανοκλάδι 6, είς πολλα μέρη.

της νοτίου Έλλάδος και τών νήσων 1, ήτοι Άττικήν, Έλευσίνα, Μεγαρίδα,

τάφον Άκροπόλεως Μυκηνών, Κάμπον Λακωνίας, Λευκάδα και Πάρον,

Έν Κρήτll έχομεν δμοιον iιψίπoυν κύπελλον και τεμάχια άλλων έξ άνα

σκαφης τού συναδέλφου Χατζιδάκι είς τό Σπήλαιον Άρκαλοχωρίου 8, ευρε δε

και ό κ. Seager δμοιον κύπελλον και ποτήρια μικρότερα είς την Βασιλικήν 9.

Ή διαφορα τών Κρητικών άπό τα Μινύεια της άλλης Έλλάδος εΙναι δτι.

τα Κρητικα έχουσιν (ουχl πάντα) και την δια στιλ6ωτηρος διακόσμησιν, έν φ.

τα τών άλλων μερών δεν έχουσι τοιαύτην. Σημαντικωτέρα δμως εΙναι ή χρο

νολυγικη διαφορα μεταξυ τών Κρητικών και τών έκ της άλλης Έλλάδος Μι

νυείωΥ τα Κρητικα δηλ. και τού Πύργου και της Βασιλικης και τού Άρκα

λοχωρίου άνήκουσιν άσφαλώς είς την πρωτομινωϊκην έποχην (ό κ. Seager ευρε

τα της Βασιλικης είς στρώμα παλαιότερον τών λεγομένων παρδαλωτών (IΠΟΙ

tled ware), έν Φ τα Μινύεια της Έλλάδος τίθενται iιπό τών εύρετών και τών

.πραγματευθέντων περl αυτών είς την άρχην της μυκηναϊκης έποχης δηλ. είς

την έποχην τών θηκοειδών τάφων της άκροπόλεως τών Μυκηνών η μικρόν τι

παλαιότερον' μόνον τα της Φυλακωπης άνάγει ό κ. Dawkins είς την μεσομι

νωϊκήν, παρατηρών δτι συνευρίσκοντο με Κρητικα K~μαραϊκα άγγεϊα. Ή σπου

δαία αύτη χρονολογικη διαφορα τών Κρητικών άπό τα λοιπά, και ή παρατή

ρησις δτι τα Κρητικά, έν Φ εΙναι παλαιότερα, εΙναι τεχνικώτερα και φέρουσι

και την ίδιάζουσαν δια στιλ6ωτηρος διακόσμησιν, μας κάμνει να iιπoθέσω-

ι Περί τούτων διά μακρών έπραγματεύθη καί λεπτομερώς περιέγραψε,' αύτά ό Forsdyke είς τό

JOlιrn.1 ΟΙ HelJ. Stιιd;es χχχιν (1914) σελ. 126 - ]56 εΙς άρθρο,' έπιγρaφόμε\'ο\' Tbe Pottery c.lled

Mil1yan ware, καΙ κατόπιν αυμπληρωτιχώς ό ν. Gordon Chilι.Ie είς τό :αύτό J. 11. St. XXXV, 1915

σελ. 196 - 201 έχων ύπ' όψιν του μάλιστα τά ύπό τού Χ. Σωτηριάδον εύρεθέντα παρά τό Δραχμάνι εις

Ηέσεις Πιπέρη, Γιανναχοπούλου καί Άγ. Μαρίνα'>,

1 BIIlle, Orchomenos εΙς τό AbhandΙ der pbiIos. pbiIol. KJasse der Bayer. AkadenI. der Wis.

"nscb. χχ]ν Band, Miincben ]901 σελ. 9, 15, 93.

• D.wk;ns .πό IJroop. Exc.v.t;ons.t Phyl.kop; ε1ς Β. S. Α. χνιι (19]0· ]911) σελ. ]6· ]8.

• W. VolIgrall, l'oo;lIes d'Argos εΙς τό Β. Corr. HelJ. ΧΧΧ (1906) σελ. 1·45.

• Scbl;em.nn, II;os σεΙ 538, 581 Troj. ond Hίoιi 246, 265, 290.

• Wace and Tbompson, Prebistoric Tbessaly, Cambrid~e 1912 σελ. 135 καί 186· 187 καί TOOUVIH,

Προϊστορ. 'Αχροπόλεις Σέσχλου χαί Διμη\'ίου Άθην. 1908 σ,λ. 260 εΙχ. 40, 42. 45.

1 Περί τούτων Ιδέ τήν πραγματείαν του Forsdyke σελ. 126·129 καΙ τής Prebis~ TbessaIy σελ. 169,

]86, 194, 222, 226, 229.

, Έδημοσιεύθησαν ύπ' αύτοίί εις τό 11. S. Α. ΧΙΧ (1912·19]1)) σελ. 35·41 εΙ•. 3, 4.

ιι R. Β. Seager, Excavations at Vas9iliki σελ. 211 ·212 είχ. 2. 'Άφθονα τεμάχια τοιούτων άμαυ

ρών ~αί μέ στιλ6ωτά γραμμικά θέματα άγγείων εl'ίQεν ό )(. E\'an~ είς πρωΤΟμΙ\'ωϊκά στρώματα της δυτι

κης αύλης τού ά\'«χτόρου Κνωσού (8. S. Α. Χ σελ. 21 έξ, καΙ ε[κ. 8) καΙ ό FJ. Pertie έν •Α6ιίδφ εΙς.

στοώμα Ι. Δυναστείας ('Άβυδος ΙΙ σελ. 38), τά όποία θεωρεί Κρητικά.
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μεν έ.ιιι ~υ βάσει ιουλόχιστον των μέχρι 10iίδε έγνωσμiνooν όιι 1α Κρητικά

εΙνοl πιθανώς κω ισ. πρόtv.'lO ιών λouιων, και διι lrι exlOι; 111'; Κρήτης

•
\ \ /'-

, ,

-1
,,,

.~-

εύρεθέντα Οά εΙναι αn(lμιμήιι[lς έJlOΡXΙOOtιlιαί των Κρηη.Χών ύστερογενείς '.

, T~. &''''0)'." ιο. I,a..dy~. ΟΙ< ,~ 1ιΙ"""ό .ης 'ελl~δ~ ""6,1,,.,a, Ι. ,ης Το..... νι .."",...
••j'o...... ό Cbil,l••1; τ. ό ... "Q'όI ~'ημo".oι> ό~θ~o.,

.ιPIAJOAorIKuJI JΚAΤION I~18 21
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162 Στεφάνου Α. Eo"θoUΔ'δη

Ή κομψότης καί τελειότης των Κρητικων αύτων άγγείων μάλιστα των

κυπέλλών φαίνεται σχεδόν άνεξήγητος άνευ τijς χρήσεως τού κεραμεικού τρο

χού. Εις .την έξακρίlίωσιν τού πράγματος πολυ έπροσέξαμεν καί έγω καί δ συνά

δελφος κ. Χατζιδάκις καί δη δ εΙδικώτατος και έμπειρότατος περί την τεχνι

κην των πηλίνων άγγείων κ. Franchet, δστις και τα τού Άρκαλοχωρίου έξή

τασεν έν τφ Μουσείφ, δτε πρό ρλΙγων έτων ευρίσκετο ένταύθα, καί τεμάχια έκ

τού τάφου Πύργου, α υπέιίαλον αύτφ τελευταίον πρός έξέτασιν. Κατελήξαμεν

δε εις τό συμπέρασμα δτι κυρίως μεν τροχού (tour), οΤον μετεχειρίζοντο οΙ

Κρητες άπό της μεσομινωίκης έποχης, δεν έγένετο χρησις κατα την κατασκευην

των άγγείων τούτων, έπειδη δμως καί εις τα τού Άρκαλοχωρίου φαίνονται εις

τό έσωτερικόν των κυπέλλων τροχιαί τινες ι ούχί κανονικαί ούδε παράλληλοι

πάντοτε ούδ' δριζόντιοι πάι;ιαι ούδέ συνεχείς καθ' δλην την περιφέρειαν, δμοιαι

δέ παρατηρούνται καί είς τινα των κυπέλλων Πύργου, εΙναι πιθανώτατον δτι

έκαμαν χρησιν άτελεστέρου τινός καί στοιχειώδους τροχΙοtl, tournette, ώς τό

όνομάζει δ κ. Franchet Ί καί δη άνευ στελέχους περιστροφης και χειρρκινήτου.

Τοιούτου τινός τροχίου κάμνουσι χρησιν και σήμερον έν Κρήτη οΙ κεραμείς

θραψα"οl ~ θραψα",ώτες (έκ τού χωρίου θραψανω τijς έπαρχίας Πεδιάδος)

κατα την κατασκευην των πίθων οΙ μεταlίαίνoντες καΙΙ' ~καστoν ιθέρος εις διά

φορα μέρη τijς νήσου καθ' όμάδας καί έγκαθιστωντες τα κεραμευτικά των έργο

στάσια' τό καλούσι τροχ13 (κατ' άντίθεσιν πρός τόν κυρίως ποδοκίνητον τρο.

χό", δι' ού κατασκευάζουσι τα πολλαπλά άλλα πήλινα άγγεία)· τό τροχι αύτΙ.

θέτει εις κίνησιν δια της χειρός βοηθός έργάτης καλούμενος τροχάρ,ς, καθ' ιιν

χρόνον δ πιθαράς (ό μάστορας) κατασκευάζει τόν πίθον, ώς φαίνεται τό πράγμα

εις την εΙκόνα 13. Πιθανώτατα τό τροχίον τού πρωτομινωίκού κεραμέως τού

κατασκευάσαντος τα κύπελλα Πύργου ήτο άκόμη άτελέστερον, στερούμενον καί

στελέχους της περιστροφης (τό άρδάκ" ώς λέγεται έν Κρήτη), και δια τούΤΗ

καί αΙ φαινόμεναι τροχιαι εΙναι τόσον άκανόνιστοι και ούχι συνεχείς.

ΣΤ' ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ

Άξια προσοχης εΙναι και τα λίθινα είδωλα τού τάφου Πύργου. Εύρέθη

σαν έν τΉ νεκΡικΉ έπιχώσει μεταξυ των λαρνάκων και παρ' αύτάς. Συνέλεξα τΙ,

δλον δκτω τα έν τΉ εΙκόνι 14, άλλ' υπijρχoν καί τινα άλλα κατακερματισθέντα

ι "Ίδι 'Ιό.ς τοοχιάς αύτάς εις 'Ιό άνωtίQω μνημονευΟέν άQθooν ,ον Χ. Χατζιδάκι οελ.•0 ιί.ιι. 5.

ι Rapport etc. οελ. 18 χαί μετά α1:ΙλίX0Uς αιλ. 50 ιΙ•. 8.

• 1δέ ε(χόνα tQOXίou ΚQ11ΤΙχού εις ιό Rapporr τΟΟ Praochet σελ. !lO εΙ•. 30 χο.ί τήν ίyxατQα,α·

α,ν ιών Τ(HJχίων αιλ.. 52 εΙχ. fι.
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1«I,iι ,ας ΠQοηγO\l ..iV(l~ άY(ll,ειςε~ κοι άv<ιoXΑΛησεις ,0υ νεχιιΙltου 01ρώμα1ος,

διότι Π(l(I6τήρηοα 110\ μερΟΟ:Ι τεμάχια b 10;:; 0\110;:; ΠQιισινω.-ιο\i ευθρουοιΟ\1

GXIOIOHe01J, έξ ού εΙναl ΧΟΗΟ1lfυασμένα 1,) τέσσαρα μεγάλα lη~ εlΧόvo.;.

Τά είδωλα 10'''0 ιελούσιν έν 1ΟΙς ιάφοις της Κιιή1ης τΟν 0(,,0ν ΣXO"Όv,

ϋν χα, 1,) Υνωοι6ιοια μο{ψάρινα ειδωλα ιά ευ{HOX6ΜΕVα τόσον συχνά ε~ τούς

τάφους των Κυκλάδων κοΙ δια 10;:;'0 Κυκλαδιχά ειδωλα λεγόμενα. TOιΑUια

ει... Η. Τ.. U"" • •r,..I••~.... Η."••.

είδωλα ε[,6 έΧ Κυχλάδων είοοχθένια, ώς beΙXVVtL ,ο εlδoς ιου μορμόρηυ χαΙ

10 σχήμα ούτω ..., είτε 1«Ιί ΈV Κρήιο '«110σ"ευοαθέπα b ΛΕUxoυ συνήθως άσ6ε

ατολίθου ποιηθένιο εύιιέθησαν άρχε,,) 1«11 ΈV Κρήηι εις IΙQW10μινωιχο\,ς ιάφου,",

~10Ι εις Άγιον ΌνοΙίφ(llOν καΙ Σητείαν" εις KoυμOOαν~. Πλάπινον, ΠορτΙ

, λ. Β••ο., C....n P;ClOK"pbo, L••d". 1996 ...Ι. 126·128 .Ι•. 1201- 184.

• "Ε. '0'0..... """••νio6'η ~.,ό λ. Moaω. 1Io'~"'OM' Μ.Ι Μ.d"'Π'Μ•• )1;1,•• ΗΙΟΊ ,ι•. 1i() ••;
,.~ ."o/i ",.bio,ori. Ι. 101,1,•• 1910 .ι.. 118.
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164 Ιιιφάνοο Α. Ξα.θoUΔιδη

χλπ. Ή εις τους τάφους τών Κυχλάδων χαί της Κρήτης χατάθεσις τών εΙδώ

λων α"τών θα εlχε θρησχευτιχον λόγον, χαί πιθανώς θα εΙΧονίζωσι θεότητα

προστατεΙίουσαν τους νεχρούς ι.

'Ei τών εΙδώλων τοϋ τάφου Πύργου το μάλλον άνεπτυγμένον χαί άνθρω

πόμορφον χαί τοϊς ΚυΧλαδιχοϊς δμοιον εlναι το μιχρον το δεύτερον έξ άριστε

ρώγ εlναι έΧ λευχοϋ tιτανOλίθOυ πλαχωτον χαί εχει δεδηλωμένα σαφώς διά

φορα τοϋ σώματος μέλη, ήτοι την χεφαλήν μετα της προεχούσης ρινός, μαχρον

λαιμόν, πλατύ στέρνον μετα χειρών μόλις υποφαινομένων δια λεπτης αύλαχος

χαί διασταυρουμένωνχατα τον συνήθη εις τα Κυχλαδιχα τρόπον υπερ τήν χοι

λίαν, χαί τα Χάτω άχρα οχεδΟν άτροφιχα χαί συμπεφυΧότα' το iiψoς του εlναι

0,10. ·Ομοιον έντελώς προς τοϋτο εύρον εις Κουμάσαν χαί άλλο εις Πλάτα

νον (άριθ. ευρετ. Μουσείου 125, 224).

τα τέσσαρα μεγάλα της εϊχόνος εlναι έχ σχιοτολίθου πρασινωποϋ εύθραύ

στου χατα πλάτος άποσχιζομένου' εlναι σχεδΟν άμορφα' άνω εχουσι προεξοχήν

προς δήλωσιν της χεφαλης, χάτω δε άπολήγουσιν εις όξύ. Το πρώτον έξ άρl

στερών εlναι χυρτον εμπροσθεν χαί δπισθεν, λείπει ά..-ιοχρουσθεν το Χάτω όξύ

τερον άχρον' το iiψoς του εlναι 0,30 χαί το μείζον πλάτος 0,14. τα άλλα τρία

μεγάλα εlναι σανιδόσχημα πλαχωτά. Το δεύτερον (έξ άριστερών) εlναι έλλιπες

τήν χεφαλήν άποχρουσθείσαν χαί σώζει iίψoς 0,42. Το τρίτον σώζεται σχεδΟν

δλόχληρον πλήν μιχροϋ τεμαχίου χατα το όξiι άχρον, χαί εχει φυσιχωτέραν πως

τήν δήλωσιν τής χεφαλής iiψoς 0.36. ΤΟ tfta(lΤOV εlναι έλλιπες χατα πολλας

σχίδαχας εlχε μαχροτέραν τήν προεξοχήν τής χεφαλής χαί σώζει iiψoς 0.33.

Το προς δεξιαν της εΙΧόνος άνω εlναι έξ άδροϋ λευχού τιτανολίθου, σάιζεται

άχέραιον εχει το σώμα έλλειψοειδες πλαχωτον χαί στρογγυλούμενον Χάτω. χαί

μεγάλην προεξοχήν τής χεφαλής iίψoς 0,18. πλάτος 0,08. τα δύο άλλα μιχρα

εlναι πλαχωτα άμορq:α, το μεν πρώτον έΧ ψαμμολίθου. το δε δεύτερον έχ οχι

στολίθου χαί εχουσιν iiψOς το πρώτον 0,11. χαί το δεύτερον 0.14.

Ζ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

Κτερίσματα μεταλλιχα ευρέθησαν όλίγα έν τφ τάφφ σχετιχώς προς το πλή

θος τών τεθαμμένων έν α"τφ νεχρών χαί τον μέγαν άριθμον τών πηλίνων

άγγείων (εΙΧ. 15). 11 ιστεύω δτι τα πολλα μεταλλιχα του τάφου οα dφ1ll.'έθη

σαν χαθ' ον τρόπον εΙ-ιον προηγουμένως. Είχονίζονται πάντα εις τήν είχιίνιι

15, χαί εlναι.

, Χ. Τσσύ..,α. Κοχλαδ,Χά ί. "ΑQχα.σλ. 'Εφημ. 1898 σ,λ. I;S· 194 Πί•. 10. Ι Ι
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'"'
1) ι,χεIfΙιΙ&4' εόρέθηοαν τlι δλον έπτά, δοα βλtιιoμεν εν 111 εlxιSη κάτω

dΙΙXtSμενoI έΙ d(lΙOtl!(lδιv χα! €ν μιχ{lOv εις 10 μroov της εlΧόνος. ΕΙναl lIιθιr

νώτ(lτ(l bt Xαλxoiί καΙ ούχί βρovτηοΙου (bron2~) J, ΜΥω δε II1θoνώΤCΙ10 διότι δεν

έΥίνετο μεν ώιόμη ή xημικfι 6;νό.lvσις, dU: bιειδή οι ..η.Μι, dναwοεις IIQ(010

IIIVΩl>lfuv εγχεψιδΙων οΙ γενόμεναι "iχρι τονδε υιιο το\ο Mosso lv Ίτoi.ίι;.. καΙ

του κ. Xcι1ζιδά1tι καί έμού {ν τώ δημοοίφ χημείφ Χανίων έδε~oν δη τα έΥ7..ΕΙ'

ρίδια ταϋτα δh εΙχον χασσΙlεqoy, nlήY έiαIΙ"των πεΡlJι1ώOεων καΙ εις αμα(lO

τ6:την dναloy(o.y!, πιστεύω δll ΜαΙ ιό 10ii Πύργου εΙναl bι χΙΙΛΧου μόνον, )ιοΙ

, τ.l.<",ο",," & •• I" •••b,••1.:; .....11•• • "ιι." "ιι<ίΤ'" _Ι>ός "..u."",., ~., iyQq•• "', _.,ή.",

n,. ιημ,Φ <i.M"".. ούδί. 11'<00; ""••"ί~ ~.,

, Ίι.. .0'''';,<1<; J<Oι...~,Ομ."C ο....ιUo'οι; fyx"o,Qi..,· ". JιI...", ι; A....i ρίο •• ,;,b. di ι."'.

ι d, b,,,o,,,, Roιn. 1908 (k..1, A«od.ιai. d.i ΙΟ.«ί ΟΟΜ CCCIV. 19ΟΊ), ",,,....,..ό<; Πι., Ι, 11 .,,;

.Ι, ,ό ήοθο... ,ο, .. X"ψδιi., "0; ,ο. 'Ao.<I101,,0"'" ,10; ,ό R, S, λ χα ΣU. 4•. ΕΙ<; ,ό ~,ό ...~.
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δtl άνήχοuσιν εΙς τ/ν λεΥομένην χαλιιολιθιχην έποχήν. Τά ήμέtερα #.Υχει(ιίδια

εΙναl oxEtlXώς IIUl(ld, χαί χιιονολοΥιχΏς τάσσονται εις τ/ν μεσαίαν έποχην tής

IΙQωtομlν~ixής ιιεQιόδοu, έρχόμενα άμέσως μεtά τά άQxαιότατα ιιάντο,ν βρα

χέα tQΙΥωνιχά, lιροηΥούμενα δέ τών μεΥαλutέ{lων έπιμήχων τον τέλouς τ/ς

IΙQωtομινωixής ιιειιιόδοu. Τά οχήμαtα χαί tά μεγέθη φαίνονται έπαρχώς έν τΌ

ε[χόνL Καtά τ/ν IItέ{lVΑV φέ{lοuσl tάς διιάς, δι' ών ΣUΝΗλoimo :ιΦς την ςuλί

νην η όσtεtνην λα6ήν' tO δεύtεQον χαί tO lxtov ις άριoτεQών σώΙOUOI χαί το\ις

Αειιtο\ις xaλxoϋς ηλouς. ΤΟ μάλλον dvεmuyμένov χαί Iιlθανώς VΕΏtEQOV τών

λοιιιών εΙναl tO lΙQώτον ές άQlστειιών δν λαΥαρώτειιον χαί ΙΧον ράχιν λίαν

δεδηλωμένην πλασtlXώς lIάXOuς xoνδρoiι σύρματος.

Τά δύο IEAεutaiα εΙναl άμ6λέα έιιyαλεiα πιθανώ; σμιλία. Το μετaςυ τών

δύο ιιιιώtων έΥχεl(ιιδίων εΙναl χαΜούς δllεiις η lIειι6VΗ ΤΕτραΥώνου τομής.

2) Χρυσα. Τά δλίΥα ΧQuσά χτεQίσμαtα τον tdφou φαίνονται εις το ανω

δεςιον μέ{loς tης εΙΧόνος' εΙναl χατά ΠQώtον δύο ψέλια έχ σύρματος σtερEoiί

(massif), το μεν μεΥαλύtερον έχ σύρματος σuvεστραμμένoυ, το δε μιχρ6ΤΕΡον

έχ Aε'ou. "EιιEIta εΙναl tlooaQQ έλασμάηα διοχοσμητιχά φέραντα σεL(lάς μιχρών

όιιών, δι' ών σuvηλοimο η έρράmoπό ιIou. ΔιοΧΆΡlον ις έλάσματος ΙΧον αύλα

χώσεις διαχοσμηηχάς χαί tιιημα ΈV tΙP μέσφ, χαί δύο μιχρά; όπάς εις τά όχρα

άντlσΤOίXOUς' Iιlθανώς έχόσμεl το στόμιον μιxρoiί δοχείιιυ. Καί μιχρά χρυσή

σtΙΙΟΥΥύλη ψήφος.

Η ΛΕΠIΔΙλ ΟΨΙΔΙλΝον

TEAεutaϊov άναφέ{loμεν τά έχ Μηλίου ι'ιψιδιαvoν λε.-τίδια τά συλλεΥέντα

έν jtιp τάφφ. Τινά tούtων φαίνονται εις το άQLGtE{lδv αν<ο ~μlDυ τ/ς Elxchoς

14. Τά δύο μεΥαλύtερα έχοοοl μηχος 7-1\ έχατοστών. Κλάσματα δμοιων λε.-τιδίων

χαί σχιδάχων ευιιέθησαν dQXEtd, ούχί δμως χαί πυιιήνες iι χορμίmcoι ό1l'ιδιαvou.

ΓΕΝIΚλl ΠλΡλΤΗΡΗΣΕIΣ Κλ' ΣΥΜΠΕΡλΣΜλΤλ

αΌ -Ελ"ι,",ις 1161..,.... d",,~ιωιι. Φα'νεται παράδοξος έν τφ μεyάi.ιρ τούτφ

IΙQωtομlνωixφ tάφφ ~ Ιλλειψις λιθίν<ον άyyεlωv oiιδέ iv τεμάχιον τοιούτου

είιιιέθη' δύσχολον θεωιιώ νά ίιποθέσωμεν δη υπήρχον άλλ' άψr;Qέθησαν εις προ

Υενεσtέιιας έιιοχάς ιIdvta χωιιίς νά άφήσωσιν ίχνος. ΛέΥω δε παράδοξον τήν

JύqQ0tιΩ Χβ1.1."Ισν χ., ιι1 τι JUIQOa1."oI,~ τrνόΙ' '.ι 'A~ ά.'Ο1ιιοιις ύu toi Διnhw,ow•• ΔIιf'O"

o,ou Χ"..,ιWυ Χα",..", .. "1.... 8σιuιCWΊ ίΠΙ'Q,&.ιιΥ 19'.,."''''' xaί Iaι~..., •• 1'" βrol.τ ... τ...'
Mιoocιqά.ς- χσί σδτοι i..,.ιqntQ"oa., nιν _νι,}." IUΙ,....., lICIOOtιιιqoιo.
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"7
ΙΗειΨιν ιαύιην, διότι εl~ πάvιaς 10υς άλλους 1Ιρωιομινωιχο\lς τάφους της

Κοήτ/ς χαί εις 10Υς ltιωχ01έρouς ε\ιρέθ'10αν πολυάριθμα ια Ηθινα άΥγεία ΧΟΙ

σUΝΗ, άπΟ1Ελούντο ,,6).1010 eL; ηνας έ~ α/ίτών λ. χ. τoiις του Πi..ατάνoυ, 10ύ

Μόχλου καΙ της Κουμάσαι; τιi dξΙOAOyώτOΤO ιών Χ1Ε{1ισμάτων.

11'. -ΕΑ.kιφ~ αφ(lΟΥΙΑ",ν ΝαΙ δ(!μω'l', ΟύχΙ όλΙΥώttQον άξιooημεlω1Dς

εΙναι χαί ή ποντιλης άποuoΙΟ οφQCΙΥlδων χαΙ όρμων lx του τάφου ΠύΟΥου

Χ(Ι1' δνtα/ooιν πρΟς τούς άλλους πρωτoμ,YωlXOiις τάφους, h olς εiιρέθησoν

ΠOλVΆριθμOI μόλΙΟ10 εις τους θόi..oυς της Mεσo(lίi~ ητοι ΚουμάσΟΥ, ΩO(n~

Άγια Τοιάδα, ΠλάτονοΥ, ΜΟQαθοχέφο;).ον '. 6..10\1 χαΙ πolJ.αl καΙ· χαλαl μάλι

ΟΤ(l. μεΥάλαι Ι; lλέφαντ0ς σφρογίδες σιινελiY'1ooν, ΚαΙ δια την ΙUΕιψιν lcιύ

Τ/" dχόμη όλΙΥώτερον δυνάμεθα να ποοοδεχθώμεν ώς o[τCαv την παλαιόθεν

σiίAηOιν ιου τάφου, διότι διιi τιi μΙΧ{ιΔ τουτο πράγμοτ(l. ij 1ιλεΙα σiίλησις εlναι

δλως dπΙθoνoς. Έπ(σης ου1ε λα/ινοι ου1ε μ~1αλλΙKOΙ ψijφOI δρμων εUρέθησoν

lν 1φ 1όφφ πλην μιος μlkQος χρυσης. α/ιε σφΡΟΥίδας άρο o\i1E δρμους lφε·

ρον ΟΙ lν 1ψ 1άφψ ΠύΡΥου 10φένιες νειιροΙ

Υ'. ΑΙ .Ιιtιιl"αJtE, "ώ 1"d: 1Ι"ή'l,Ι"α d)'J'.ία. 'Ως άνιισ1όθμισμα 1ρόπον τινα

1ών άνω1έρω Η.λεΙψεων lρχειαι ή πληΘUς 1ών πΥ]λ(νων λαρνόχων, καΙ 1ών

πηλινων άΥΥεΙων καΙ σκευών. Είπομεν προηΥουμένως δη νiιν το πρώ10ν πορου.

σιάζονιαl αΙ πήλιναι λάρνοκες εις πρω1σμιν. Ε..,οχης 1άφσν, πήλινα δε όΥΥείο

εiιρέθησαν μεν κοΙ εΙς 10\lς dλλους πρω1σμινωΙXoUς 1όφους όλλ' σύχ' εις 1δσov

πληθος και nOtJtlHOV κοι σημOνιuι61ητO 010 εις τΟν 1άφov ΠύρΥου. "Επει10

δέον νά αημειωθο χαΙ ή έξης διοφορά· 1ά πήλινα άΥΥεΙα 1ών dλλων μεΥάλων

1άφων 11. χ. 1ης ·ΑΥ. Τριάδος χαΙ ΠΊς Κουμάσας εUρίθηαoν πρό ndV1WV εις

1όφρO\lς ι; μικρά Κ1ΙΟμα1α IΚ10ς τo~ KUQCou eolw1oii 1άφσυ χεΙμενα, lν ίiJ εις

1Ον ΠύΡΥOV ε6ρ{σκον10 εV10ς 10ϋ VEKQtJtoii θαλάμου. ·Ακόμη Μρα1ηΡη1εov 011
1Ιρώ1ην φοράν εUΡ«ΙKoνιαι lνιος 1άφου 1α μαϋρα χαπνιστά ίιψίτι:σδα άΥΥείο 1ά

δμoιάζovτα πρός 1α λεΥόμενα ΜινύεlO, ii ΠE(lιεΥράψομενπρoηyoυμiνως,φέΡOV1α
χαΙ την δια σ1ιλ8ωτηρος δlOκοσμησιν.

'Εκ 1ών άνω1έοω ΠOρα1ηQήσεων δυνάμεθο να lςαyάyώμεν 10 συμπέ{ια ο

σμα. ΟΤΙ χα1ά τήν πρα/10μlνωϊχήν lπoχην δεν btExQd10υv πον1αχσϋ 1ης νήσου

οΙ ού10Ι συνήθειοl εν ποσι ΚΟ1α 1it<; 10φάς 1ών νExQών. Παρολείτι:ΟV1ες 1ας

δlOφορας δσον άφορο. 10 οχημα ΚΟΙ 10ν 1ι,όπον ΠΊς Kαταoxεuης 1σϋ 1άφσυ,

βλέπομεν δη άλλοχοϋ μέν le0Jt10V 10\lς νεκρούς ανευ Mιρνά>cων πηλΙνων (tσως

με1εχεΙQ(ζΟV10 ΞUλ(νας~ άλλά φί()ον1ας OQftOUC; καΙ περιδέροιο και σφραγίδα.;.

L.,tOQιJt1ov δε Κ01α ,ην 1αφην ι; καΙ κα1όπιν Jt(l1it τήν Vι1έλεσlν χαών ι; dUwv
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168 Στeφάνoυ λ. Ξανθουδίδη

νομιζομένων τά λίθινα άγγεία και σxεuάρια, άλλαχ~υ δε ώς έν Πύργφ έθα

πτον αύτούς έντος πηλίνών λαρνάχων, άνευ δρμων και σφραγίδων και άνε11

λιθίνων άγγείων, άλλ' έθετον άφθονα τά πήλινα άγγεία και σκεύη. Μόνον ή

χρησις τών θρησκευτικών εΙδώλων φαί~εται κοινή.

Ίσως τινες έχ τών άνωτέρω έλλείψεω\' τοίι τάφου Πύργου προέρχονται

και έκ της μείζονος πενιχρότητος τών κατοίκων τοίι συνοικισμοίι, εις ον άνη

κεν δ τάφος Πύργου' άλλά δεν συμβιβάζεται πάλιν προς τήν πενιχρότητα ή

πληθύς τών καλών πηλίνων άγγείων και σκευών. Τοπιχάς μάλλον συνηθείας

διαφόρους φρονώ δτι πρέπει νά δεχθώμεν ώς αΙτίαν τών διαφορών αύτών,

έπικουρικώς δε μόνον και τήν μείζονα η έλάσσονα εύπορίαν τών κατοίκων

τών πρωτομινωίχών συνοικισμών. ΟΙ εύπορώτεροl λ. χ. κάτοικοι της εύφόρου

και πλουσως πεδιάδος της Μεσαράς θά εΙχον μεγαλυτέραν εύκολίαν και εις

την κατασxεUΗν μεγαλοπρεπεστέρων τάφων και εις τήν διαχόσμησιν τών νεκρών

αύτών διά χρυσών κτερισμάτων και λιθίνων δαπανηρών άγγείων και έλεφαν

τίνων σφραγίδων και χαλκών και άργυρών έγχειριδίων, έπίσης δε οΙ κάτοικοι

τοίι ναυτικοίι και έμπορικοίι συνοικισμοίι τοίι Μόχλου θά εΙχον άφθονώτερα

τά μέσα νά άποκτώσl τά ώραία και πολύτιμα λίθινα άγγεία και τά χρυσά κτε

ρίσματα, έν Φ όΙ κάτοικοι τοίι πετρώδους και λυπροίι έδάφους τοίι συνοικι

σμοίι Πύργου δεν θά εΙχον τήν δύναμιν νά πορίζωνται τοιαίιτα είδη πολυτε

λείας και περιωρίζοντο εις τά έπιτοπίου πιθανώς βιομηχανίας πήλινα σκεύη

και τά άκομψα και άμορφα είδωλα.

Ο ΙΥΝΟΙΚΙΙΜΟΣ τον ΠΥΡΓον

ΟΙ έν τφ τάφφ Πύργου τεθαμμένοl άριθμούμενοι εις έκατοντάδας θά άνη

κον εΙς συνοικισμόν, δ δποίος κατά τά μέχρι τοίιδε γνωστά έθιμα της έποχης

του πρέπει νά κείται πολύ πλησίον τοίι κοινοταφίου. Διά τοίιτο καθ' ον χρό

νον έξετέλουν τήν σκαφην τοίι τάφου, έξήταζον έ;ιιμελώς και τά πέριξ προς

εϋρεσιν και τοίι συνοικισμΟίι'παρετήρησα πράγματι δτι άμέσως βορείως και

άνατολικώτερον τοίι τάφου δπου εϋρηταl μιχρον βραχώδες έδαφος (Χαλέπα

ώς λέγεται έν Κρήτυ) φαίνονται ίχνη άρχαίου συνοικισμοίι, ήτοι λείψανα κατοι·

κιών εις το βραχώδες έδαφος, τοιχία και λίθοι έκ διαλύσεως τοίχων και ολι

γοστά τεμάχια πρωτομινωίχών άγγείων, Ιδίως δ' έσημείωσα κανονικό λακκιί.

ματα μετά τέχνης και έπιμελείας λαξευμένα εις το βραχώδες έδαφος, όμοια

προς τάς φυσικάς κοιλότητας τών βράχων τΟς λεγομένας έν Kρήτn άροΑί.

{}ους, εις τούς δποΙους συλλέγεται το βρόχινον ϋδωρ, και διατηρείται έπl ήμέ

ρας χρησιμοποιούμενον \ιπο τών ποιμένων και γεωργών προς πόσιν και πότι-
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σμα ιών tιPωy των, Τιιl(lυτα ί.αξεuια ~olλώμα1(Ι ήQΙΟμησα ε~ τ/ν ΧαλΙ,αν

10ίl Πύργou ΠΕ(ι1 10 IiΟ εις buiφoQo σ'1μtία ιού υ."ΙιιτιΟφΟΟυ οuνοl~ιομοn.

ίσως δμως (,:ιάιιχοuol χοί ιίλλα χεχο1υμμένα ύ:το χωμάτων. Τό σχήμα ιών

:ιιi..r.ίιnωv ([ναι ωοειδές il )(υλινδΡIΚOν (Ιιενουμενην π(liJς το βάθος I'j χωνlχ6ν,

καΙ το μεν βάθος αύιών είναι άπο 20·40 έΚΟ1., 10 δΙ: πλάτος /ίνω 20-30. 'Η
L"Ιιμέλεlα 1ής έΡΥαοίας χοΙ ή χανονιχόιης ιού σχήμα1ος εΙ:; πολλά ιiπoxλείoυν

την ύπόθεσιν δι, ε!ναl νεώιειια κα1ασχευάσμα1α άΥροτων I'j ποψένων, χα! ΟΙ

χωρικοί δλ ΟΙ έξΕ1000έΥ1ες ύπ' έμι'ιύ ιπι τόπου ~ Ι6εβαίωσαν 011 ουιε χιiμνoυν

οί'lΕ δύνανται να χόμovν (ιήμειιoν tOII,l"tOuς d(ιl,lAΙOflιJς. Ποία δμως ήτο ή χ(lή

σις α';ιών εις Ι;'Υ αρχαίΟΥ συνοιχισμόν; "Αν ιιιιλλοl Ιξ αύ1ών δεν ήσαν πολ.ίι

βαθείς οα ήδuνιίμην νό υποθέσω δη ~σoν X(lijOIμO\ εις την ο!κι(l)\ην ο[χονο

μίαν τού συνolΚlσμniι, ίνα δηl.. θέ1ωσ, 1ροφήν χαΙ ύδωρ 1α/ν χα10lΧιδιων ζφων

χοίρων χι,.. θά l1aoUV δηλ ιόν σχοπόν, δν χαί ια λίθινα ,oveViIί I'j ,ου,,_

νίδιο. (ως λέΥοντιιl (ιήμE(lον) 1α όποία ευρέθησαν JIO(lQ την θύ{lOν εχάσ1ης

οΙΚίας είl: 1υν μlνΙlIίχυν σl,νοlκlσμ~Ίν 1α/ν rOUQVIWV ι. Και σήμιρον εις 1α Xw(lin
1ης Κ(ιιιτης μιίλlOια 1α ο(lεlνόlE(ια ε[,'αl σxεδUν ά:ταραί11j10ν O[XIOXi,v σχεύος

1ί, J.iOIVOV γου(lνίδι, εύ(llσχ"μινον έν 1ft αύλil τής ο[χίας I'j ιιρί, 1ής Ού(Ιας, ίνα

σιιίζω\'ι,,, χαΙ Π01~ωνταl ;'ν αύ1Φ ιι[ χοί(ιοl, α[ δρνιθες χαΙ {ίλλα μlΧ(ιU ζφα

nlΚόσl1ΙΙ.

-"ν, ω; :lισ1εύω, αύτυς εΙναl ύ (ιυνοιχισμ,',ς εΙς όν ,ίVΗxεν δ τάφος Πύρ

γΗυ, τότε f.XHIUI' ιας μιν X0101xia; ιών ζώντων :τρ~'lς άvαιηλάς, τυ δε ltolvo
1oi'FIHV ."I~,;,ς I'II,nljUς αί,ιoiι. Τό tolnίo10V :τα(lετή(lησα μέχρι τηϋδε ε{; Κουμά

ηαν, 11"ρτΙ IΙί,ά1ανον, Μο(lαΟοχέφαλον, ίσως δε ι~Ί πράγμα Μ,ν ε[να, nη;αίΟΥ"

ίσως ι.ί.1~Ί τό1ε ύ:τήΟΊ,εν ~ ιδέα, ην χαΙ :ΤCl{l' 'OμήQW εύρίοχομιν, διl αΙ ψυχαί

1ων Οαν"ν1",'Υ μετέfiα,νον :τρο.ς ζόφον ήερόεντα :τ(lί,ς δυσμας χείμενον. 'Εχ τής

10ιαίιιη; ΙάξΕUII; τής xnIOIXi..; τ~;lν ζώντων και 1ης 1ων νεX{lών έ!;ηΥείταl καί

1ί, ,ίλi.o φ"lν~;μEνην είς ιoUς X(l1]IIXOUς :τ(lω1ιφ,νωlκnυ; ιάφους 1ό vO χείταl

11 :τίιλη ΙΗί, ""1'01' ΚΟ1α χ"ν6να :τρ,'ις ,ίνατ"λάς, I'jω, να βλέιιtJ, π(lί,ς την ι<ατοl

χίιιν 1';,ν ζ,;,ντ~"ν.

χΡΟΝΟΛΟΓIΑ. TA.ΦOV πνl'Γον

'Υ :ΙHλtΙ1HΙΙI I·U elJIWl1tv όλίΥας λέξει:; κ..ι δ,ά τίιν Χl'ονολΟΥlκί,ν χα1ά

ι~.φl' 10ί, 1άφΟl1 Ι [(,IΙΥ.,l1. ·Οιι :τιίν1α 1α tv ιφ 1ιίφ,,, ευρεθέντα u(lXaίo άντl

χείμενα ,ίν,'ιχουσιν εΙ:; ιη~ λεΥομένllν πρωτομινωϊκίιν f:ΙΗΖ1jν ούδεμίαν ι1χω ιίμφl-

, 'r.. ,... J.<1Ii, ,,';ι.,_ !>ο'!'"'' '.1".'''1';""..." 'ι'" "', ",,,,,,,,,ης ι", ).Ι;.. Η.,'ιΙ ,ι...6, ι~

';,",,,ι r••,,,.. δ Ι.".. Ι o",ι.ιo,ιi>ς,..1;.".,1> '" .,,,ιι....; "'.... '.,'..' r••r'" ι. 'ίι ......" "1",,1.110, Ι.

'''1; ι,,~",; ....,; .., '.1';"""" "ιψι"" Ι.,,<'"'''''' λ,υ"'.,, 'Ι ~~.."., .1, ιι, ιι'\"ι ,ωl1,ω.
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6ολΙΙΙν μετά τά μέχρι το;;δε έΥνωσμένα περΙ της έποχης ταύτης. "Οτι έπίσης

άΡΧΕτή χρονική διαφορά ύπάρχει μεταξύ τών διαφόρων κτερισμάτων το;; τάφου

παρετηρήσαμεν άνωτέρω ιδίως εις τά πήλινα άγγεία καΙ σκεύη. Είδομεν προη

γουμένως δτι τά χονδρότερα καί βαρύτερα τών πηλίνων άγγείων έφάπτονται

σχεδΟν της νεολιθικης έποχης, καΙ πρέπει νά θεωρηθώσι διό το;;το ότι προέρ

χονται έχ τών πρώτων χρόνων της περιόδου αυτης ήτοι της πρωτομινωϊχης Ι.

•Αλλα πάλιν όντα προϊόντα τέχνης μάλλον προηγμένης ώς λ. χ. τά κομψά καί

λαγαρά ύψίποδα κύπελλα καί τά έπιμήκη χαλκά έγχειρίδια εΙναι νεώτερα καΙ

πιθανώς άνακτέα εις τήν πρωτομινωίκήν Π.

Άμφί60λον μόνον θεωρώ άν καΙ τό τελευταίον μέρος της έποχης ή πρω·

τομινωίχή ΠΙ άντιπροσωπεύεται έν τφ τάφφ' τουλάχιστον δεν ευρέθησαν άσφα

λείς τούτου ένδείξεις olαι εις τoUς τάφους Κουμάσας καΙ Πλατάνου, ώς λ. χ.

τά λΙΙΙν έπιμήκη έγχειρίδια καΙ ή άρχή της πολυχρωμιχης διακοσμήσεως τών

πηλίνων. δι' ών γίνεται ή μετά6ασις άπό της πρωτομινωixijς εiι; τήν μεσομι

νωϊχήν έποχήν. "Αν θελήσωμεν νά δρίσωμεν και δι' άριθμών συμφώνως πρός

τάς πιθανωτέρας και έπικρατεστέρας χρονολογικάς κατατάξεις τήν έποχήν το;;

τάφου Πύργου ίσως ό περΙ τό 2δΟΟ π. Χ. χρόνος εΙναι τό πλησιέστερον χαι

πιθανώτερον μέσον όριον.

Έν ΉI/ΑΧλιίιρ K(lήtης 16 Matou 1919.
ΣΤΕΦλΝΟΣ λ. ΞλΝθΟΥΑIΑΗΣ
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ΨΗΦΙΔQΤQΝ ΕΝ ΣΠΑΡΤΗ,

'Εν ιφ Χήπ!!:! 1ης tv Mαyoiιλq; ιης Σπ6,ρτης olκ,ας '0υ χ. Nιxoλάou Ψυχο

Y'JIoiI εiιρέθη IΙΙΗα ΣUΙ1έμllρlOν ιού 1915 ψηφ,δωlΌV, 10ύ 6Itoi01.l παρήω

tv1<riiea βραχεiαν π€ριyραιρην χαΙ πρόχε,ρον dIt€ιxΌV,o,V ΧΑ1α οηιιειώοεις xαl

φω10γραφiας ληφθείσας έν προοφ6"φ έν Σπό.ρΙΌ διαμονΠ μου.

ΤΟ ψηφιδω10ν {χε, σχημα πεΡΙ10" Τ€1ράγωνOV διαΟ16,οεων μ. 7 χ 6.50.

ΑΙ ψηφίδες είναι εύμεγέθεις, μέχρ, 0.03 μεγίοιης δ,αμέτρου, τα δέ xQώ

ματα αύ1ΏV I.tuxΌV, έρυθρόν, έρuθρόq:αιοv χαΙ πράΟ,ΥOV. ΑΙ παΡ«Ο16,σειι; εΙνα,

ΧΑ1α ζώνας διατεταγμένα' περι τε1ρ6,Υωνov XεYtιιlXήν ε!χόνα.

'Εν 1ω μέαφ τού δλου ψηφιδωτου έΥ10ς ωραΥώνου (1.065 χ 1.065) πλα,

σlOuμlvοu imlι ζώνης μα,άvδ(lοu (JtAd,0U; 0.23) έ(lυθρoq;.αίo" }πΙ AΕUXoύ, lδα-
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172 l'εωQΥίου 11. Οίχο\'όμου

φος πράσινον βαθυ και εν αύτψ Τρίτων λευκός, αντωπος το σώμα, βλέπων δε

κατα 3/4 προς δεξιά, μετα διπλης ούρας έκατέρωθεν ανελισσομένης, ανέχει ύπερ

την κεφαλην δι' αμφοτέρων τών χειρών κώπην ερυθράν. Ή κόμη, και αύτη

λευκή, παρίσταται φρίσσουσα δι' όφεωδών βοστρύχων. ΟΙ όφθαλμοι ε!ναι πρά

σινοι εν τψ συνόλφ δια μιας μόνης δεδηλωμένοι ψηφίδος, τα δε χείλη ερυθρά.

Αί θηλαι τών μαστών ε!ναι ώσαύτως ερυθραί, γραμμαΙ δε ερυθρόφαιοι χωρί

ζουσι μαστους καΙ κοιλίαν μέχρι της οσφύος. Πτερύγια, ημισυ έρυθρον καΙ

ημισυ ερυθρόφαιον, χωριζόμενα δια λευκης γραμμης, περι τους γλουτους και

έμπροσθεν. '11 όλη εικων άδρα και χαρακτηριστικη άνευ περιτέχνου λεπτολογίας.

Περι το τετράγωνον τού Τρίτωνος έχομεν τέσσαρας κεχωρισμένας παρα·

στάσεις κατα ζώνας.

Ύπο τον Τρίτωνα δύο λευκοι θαλάσσιοι ταύροι αντιμέτωποι (ίλλήλοις,

έκατέρωθεν δε αύτών καΙ εν τίj αύτίj κατευθύνσει δύο ζωηρώς καί.πιίζοντες

ίππόκα μπο ι.

Δεξια τού τετραγώνου τού Τρίτωνος σκιρτώσιν αντιμέτωποι θαλάσσιο,

γρυψ καΙ θαλασσία α\'ξ λεlJκοί.

'Εν τϋ ζώνη αριστερα δύο δελφίνες αντιμέτωποι έκατέρωθεν κοσμ1nιατος.

Ή ι'ίνωθε~ τού Τρίτωνος ζώνη ~χει εν τψ μέσφ δύο θαλασσί.ους Tl'liYOI'>
αντιμετώπους αλλήλοις, έκατέρωθεν δ' αύτών ίιμορρόπως σκιρτώντας δεξιόθεν

μεν θαλάσσιον γρύπα, αριστερόθεν δε ιππόχαμπον πάντα λευκα εν εl'υθl'οφαίψ

εδάφει, έχοντα δε τους όφθαλμους ερυθρούς.

Κατα ταύτα απασα ή περΙ το τετράγωνον τού Τρίτωνος διακόσμησις εκτΙ!ς

τών δελφίνων περιλαμβάνει μόνον θαλάσσια τέρατα. '11 είς τέσσα,!α μέ'!η δι!!

ρη μένη ζο ':ρ6ρος αϋτη πλαισιούται ύπο ζώνης, πλάτους 0.2,-" φεροί'σll: εν ί.ευκ(!)

εδάφει εύθυν και εσχηματοποιημένον κλάδον κισσού, εξ ού κατα aUJIJICΤl'IXU;

α;ωστάσεις εκφύονται ανα τρία φύλλα ίιμορρόπως και εν JIIXQ(i άπ' lίί.ί.Jιi.ωl·

αποκλίQει. Ό κορμος είναι ερυθl'όφαιος, τα δε φύλί.α πράσινα. ~'Icτα ταϊ,ω

ύπάl'χει το τρίτον τετραγωνικον διακοσμητικον πεδίον, και τούτο χι,ψισιας 1i έρον

παραστάσεις καθ' έκάστην πλευραν τού τετραγ(ονου και προς τα ifξω Ι;ί.f.10'"

σας. Πλάτος της ζώνης ταύτης ε!ναι 0.Η2 μ. ΤΟ έδαφος τώl' Elxul'll)v >'l'υΟριί

φαιον, αύται δε λευκαί.

'1Ι κάτωθεν τού Τρίτωνος παράστασις εχει εν τιjJ μέσΨ μέγαν :ιί.ατύστο

μον αμφορέα, τού όποίου αί κατα την κοιλίαν ραβδώσεις δηλοϊJl'Ται δια τη:

εναλλαγης λευκών καΙ ερυθρών κατακορύφων ταινιών, α'ίτινες άπι:λlΊγοιισι κάτω

εΙς ι'ιξο καΙ συγκλίνουσιν αλλήλαις, προοπτικώς δηλοϋσαι τον Ιίγκον. '() λαιμος

ερυθρος μετα λευκού πλαισίου, κατα δε τας lίρμογας τών λασών δισκία την

απο μεταλλίνων προτύπων μίμησιν δεικνύοντα. Όπισθεν τοϋ κρατηρος οιακρί-
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,"
\'0\'101 δυο X1001l διατεθειμένοι IIlι/άσινOΙ 86",001, συνδεόμενοι δι' ~Quθt>/iς 01ε

νης 1αινίας, ής ιό άκρα χρατούοl, JlιUΑνώτερov δε fλxouol, δύο ιιιστiρωθεν 10ύ

χροιηριις ίοιάμενοι σάτιοιιοl, φέ{JOν1ες καλαύιιοπα. ύ μεν δεςιiις lρυΙΙρόν Ιν ΙΤΙ

άριιηεΡ9 1<01 bιl 10ύ άριστεροίι ώμου στηριtόμενον, ύ δέ dJtέναV1\ πράOΙvoν

1άνά.,αλιν. Ίά σώματα xal σί χεφαλσι εΙνοι δλα λιυχά, εixovιtόμενα άδρομε

('ως "α1α πtρlyραμμα, ανευ έσωtεριxων λε..,ιομερειων, ιιοοε δ«Uψινoμενης δι'

6λλιιυ Χl1ώμαιος της J«iμης ίi ιού σφηνοειδούς πώΥωνος εΙμη μόνον τών οφθαλμών.

Δεξιά 10υ μεσαίου συμπλέγματος rdluQDς βαίνω.. πρός δεξιά, έχων δε έν

10 δΦ~ πράσινον ΘUΡOOν, ο!ι ύ Χόρυμιiος δηλούται δι' ει ψηφίδων (μιας έν

χέντρφ, πέντε δε Χύχλ.φ :ΙΕ{ιί αύτήν). IIQOIEiVEL την άρΙΙΗει,άν χείρα, έν h κρα

lεί βράχον έρυθρΌV, δι' οι, tIIIEi πιθανώς νά 1tE{lι6άλu 10v 6ντίιιαλον. ΕΙναl

έζωσμένος περι lην ΥλΟ\ι1αίον χώραν ζώνην lρυθιιάν, άπυ δε 10υ λαιμου ιίνε

μουlαl έρυlΙQOν χλαμύδιον. 'F.vovtIov ού10υ εφοιιμ(ί Κέν1αυρος :τράσινον εXΩV

χλαμύδιον, άπο 10υ λαιμου άνεμούμενον, ΈV δε το :ΤΡOlεταμέν"Q δΦ4 ράΒδον,

εν (Ι {vojj.uoaOVIOt λεlιKαI και έρυθραί ψηφίδες πρΟς δήλωοιν ίσως κόμΒων

του ςύλου. Ύπο 10~ :τόδας 10υ Κενlαύρου άναtετραμμένoς όξυπύθμενος ιίμφο

ιιεύς. Άριστερά του μεσαίου συμ..,λέΥμστος t.1ovoλaII6dVIIat ή αύlη Κεν1αύ

ρου χαl la1IiQOtJ οκηνη κατα ουμμε1ιιικην :ιρος την πρώ1ην ιΙντιστροφήν.

Ί Ι δεξια τού 1ετραΥώνου ζώνη πειιιΙ.αμΒιίνει δύο συμπλέΥματα. εί.λείιιεl

δΙ; κατά το dριστερoν α~1ής ι'ίxQΙIν ίκανυν μΈQo; 10υ ψηφιδωτου,

'AQI01fQQ :τυι,ίσ1αται ldltJt,oς Υυμνόι;, ού έχ ιού νώτου εκχ1J.ηει μιJ<QO

o~ριί. Ι;Vf.(ιύμενος πQOς ιίριοτει,ά. "υπισlΙεν αύ10ύ ίπ.,ε~ς :ιQOς ιίιιιστεΙΗί. ιί\έ

χων διό τής δΦι'lς 1Ιιν ~ρυθρυν Xαλινtιν 10ύ Ι'1ΠΟυ, ~ν δέ τη άΡΙΟ1ερ(ί φέ{lων

κί.άδον :ιρuσιν()ν ιίπολήΥον1α είς δiχρανoν,

"α:ιισlΙεν τ"ίι ί..1:τέω; έν τω δΦώ συμπίJyμιιτι τής ~ώνης ίσταται ιίνήρ (;)
ίj ld1tJQO; YllIIvi>; :ιρΙις δεξιά. ου δεν εΙναl σαφης 11 δQiίσις. Κά1ω εν τω εδά

φε, KαtIίr.nIUΙ xαi.αίιιιoψ. Ά:ιένανη 'ϊιnα1αι αντιμilω:ιOζ άΗος 6νηlι/ ϊι ld1tJ·
ν"ς τεί,·ι.,,' :ιι>όσω 1ιίς 7.εi(ι~ ώσει εΙς :ιιί},ην τιΝU :ι(lο~.αλών, "ΟπισlΙεν κλείει

τη,· :τnι,ιίntαnιν Kλάδιl; κισσοίl ορθl)'ί. Ι::ΙΙ; τον κί.άόον 1οiΊ10ν ίοω; ήνl0010ίχει

d(lIOttQi, ι'iI.λιlς ιι:ιολεοlΙεlς με1α τοίι ιίφανισllέν10'; τεμαχίου τοίι ψηq.ιδωtοίι.

'Εν tfl ιίριστειι(ί ~ώνη 10ύ τε1ρυΥώνου :ια(lίσ1αtuι εν 1ω μiσψ ΥελωlΟ

ποιό; 11ς πι,ι>ς ιίρΙΟ1εΙ'ίι ιίνάσφος 1ην ρίνα Kui ,;πισΙΙεν έχ τής κεφαλής Ιχωv

ixφu,,III'.voll, lΙύο βρα7.εί; IΙοιηρύ7.0υς, άνιςρρΙηων δι ,,:ιτiαν Ηιν χεφαλίιν ώοει

εχ μf.IΙ,lς. "'fQfI έπl τοίι ιίρισ1ει,οίι (;'ΙΙου όριζ"ν1ίω; πριioινoν θύιισov, εφ' ού

στηρίζει tTιI' άρισ1εριίν. πρΟlείνεl δε κατά παι,ιίJ.ληλoν σ7.εΟΟν κατεύθυνσιν την

δεςιιiν, {ις παιιίστανται Ο( δάχ1υλιJι πρ"τε1αμένοι κατίι 10μίlν. Μεταξίι 1ών ποδών

u:ιά(lχει μιΧ(,>ίι έρυΙΙρά άσπlς Ιχουσα ώς foΠiOIIIIOV άσ1έρα λευχίιν ές t.ηά ιίχlί"
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'"
νων, Όπισθ~ν Ι" "ρ Ιδάφιι στέφανος ΙρUΘρOς μιτα λn'Χ<ΪΙν άνθέω'" IO'φU;'

λων. Έ"OIΈQωθεν τoίi γελωτo"o.oiι σατύρου Uιπεiις ,.ρός αύlOv βα(νων.

'Εν 1t1 ΙΙνω ζώ"Υ) του ΤΕ1ιιογώνα" δύο τράγοι άνιιμιτω"οι. hoτiQwBrv

"ψηλoίi λυχνού;ι,ου σχ.ΙΙlώντ&ς..

ΑΡΙΠIΕρα σύμπλεγμα άνδρΟ<; δQμών10ς δεξ,iι ΠΙΙ~ ,nηνbν y~n,:ιόμ.oρφoν.

ο" προσπαθε' νά οuλλά611 την κεφοΗI" δ,ά τής Ιν τfi dQLOIEQq {ρυθοάς στεφάνης.

Δεξ,α δμοιον (Ιύμ.πλεγμα Υρυπός οιιμώντος προς άρ.σΤΕρά "ο. άνδρΟς άντε

Φ''i.'μώντος Ιπ' ο:ύτο'" "ο. άφιάσα\lτος ήδη δ,ά της άρ.οτ!(ιας lον dQLOIEQbv

;",δα του Πlηνoίi, ώιε,)"oVΝτoς δε δια 10υ Ιν 'ii δε~ι4 ά"οντίου.

Έ ... τφ Ιδάφει ύπό τον yρίiπα "οlάκειται δ4ς, αυτη με ... Μυ"ή, την δε

φλσγα ΈQυθραν lχouno.

Το ΤΕτράγωνον πλα."ωΙ ζώνη κοσμήματος συνεχoiΊς nπείQος πλάτους

".21 .... - Ο.2!!!>.

ΙΙερί 1" κόσμημα τούιο ακολουθεί άκόσμητοι; 4υκη ζώνη ~K μεγά~ων

ψηφΙδων "χουσο ιιι..ατοι; ο.δ!'>, άποκε><αλυμμένη δε μόνον πρΟι; Άνατολας κα.

Β"ρράν. Καια lην άνοτολ""lν πλευραν εΙνα. δραιη τελευταία ιις π.θανώς ζώνη

.'κ μ,κκύλων όπιοπλίνθων (0.07 χ 0.02 περίπου) καιεOKευα"μΈVΗ και κλείουσα

Ι;, όλ"ν ψηφοθέιημα.

Ί'ν τΟ δάπεδ,.ν τούτ" εΙναι μονηρες fΊ αν ε{ναι μέρας λ.θοοιρώτου δ.α

"'''''μή"εως με,άλου οΙκοδομήματος Ικ πλειόνων το.ούιων δ.αμερ.σμάιων dπo_

τελn"μέν"υ, δύναται να δεί~rι "><αφ",η €ρευνα ιού πέρ.~ χώρο",

Παρ' <ίλην την ,ίπλότη1α ιή; 1εχν.κής tx1ελέσεως ιού ψηφιδω10ίί, εΙναι

,Ιξιι. lIρo"oxiΊς ή άδρόιης ιής ι"φράσεως κα. ή ζωηρότης 1ής εΙΚόνο,"- fiιιc; μετά

,ής λ.ιόιηιας ιού χρωμαιικού πλούτου άναμιμνύσκει ιην άφέλειαν ιών "λασ_

",κ,;,ν άΥΥεΙΟ'Υ(!άφων.

Τά ιιαριοτάμενα όν1α έ" τού "όσμου ιών μυθολογ.κών ιερά1ων ιΟ πλει..

στ"ν ειλημμένα είναι Ιν μεν tft περ' ιΟν Τρίτωνα ζώvu έκ τού βασιλείου τής

θαλάσmι~, περ.έχονια δέ σχεδον πάνιας ιoVς Ικ Βαλα""Ιων και bιιγείων ,ϊν1ων

μιγάδ",., Ιν δε 'n έξωιερ.κn ζώνrι Ικ ιών ιI.:ιιyεCΩν μυθολ"Υουμένων ιερά1ων

τ,;)ν κυριωιάιων, σατύρων w". κενταύρων, [σως συμφυρομένων μει' άνθρώπων,

'Εκ lων παραστάσεων ιο πε.,' 10ν κρατήρα τής έξωτειιικής ζώνης σύμ

.τλεγμα φαίνεται 311. παΙ""I~ "αιδιαν συγγενη πρΟι; 1ην (,πο ιο όνομα ΟΝΟ_

:ιιίρdο γνωσιην παρα 10ις αρχαίο.ς παιδ.άν. Ό lΙολυδεύκης ΙΧ 116 λέγε" η

δε "καπ.\>δα, δοκ;,ν tν μίσω τρυπήσανιες "αlα....ηγνυουσι· όιά δε το;:; τρυπή

μαι"ς διείΡ1αι σχ,ηνίον, ου έκοτέρωθεν εΙς t><δέδειαι, ου πρός την δοκον βλέ

πων άλλ' άΠtiιlιιαμμένος" {, δε τόν Ιιερον πρός βίαν Ιλ"ύσας ώς ,α να"α αυιού

111 δ"κ,,, IΙΡΟilογαγείν ν",άν ού.ος δοκεί" χα' τΟ;;τΟ "καllέιιδαν έλκειν λέγ"υσ,,"
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t:ae' δ1~ μΈV10Ι Χ(Η 1Δ νώ1ά H"'~ ;ιι,>OOθέν1E~ άλλήλοις ά ...θέλ.χουσlν Ι ...Ι δεσμφ

δεθέν1~. Όμοι.α παQαδίδ~ι χαι ό. Eίo01άθιo~ Ι ... Παι,>εχ6. εΙς Ίλιάδ. χνιι 01.

389 (σελ 1111,22) ό δt Ήσύxιo~ "Qo~ 10tς 6λλοιι; δΗ Ο"ΗaπΙι,>δο tν 1"01" -dto
flιO"ίO~ άΥομένη ><λπ.

.Η Ιν 1φ ψηφιδω1φ παρά01ασι.; d:QG - εΙναl Ης πα,δια με1~iι σχωτέι,>δας

χαΙ διελχυσ1Ινδας. 'Ομοίαν δέ Η"'α "OQda100'Y πεQΙΥQάφεl ό Krause G)"mua.
stik u. AgoIIistik Ι οελ 323 οημ..:Ι έχ οφι,>αΥ,δολίθου (πΙν. νι ~ιx. Ι,α) δημο

οιευθέν1Ος έν 1ίΊ Galerie de FIoreIIce νοl. ιν liνr. 40.2. Δύο Ιφη60ι lλ.χΟ\lΟΙ

προς εαυ10ύ" δι' άμφΟ1έQων 1ώ ... Χ~LQώ ... Xρα10ίoVΙ!<;. βραx~ίας ρά6δουι; oυνδ~

δεμένος άλληλαι.; διά σχοι ....ο\l. ('Ο Roulel, πι,>ώ10ς ηρμηνευσεν ώς εις 10ICo,"1G

παΙγνια ά ...oφ~ρόμε ...α χα! 1α Μι άΥΥείω ... υπο Ιφη6ω ... xιL xι,>α10ύμ~ ...α λωQΙα.

νΑλλοl πιθανώς άναφlQουοι 1αν1α εΙ.:; 1oiι~ Ιμά","α~ 1ών Π\lΧ1ών Gardin"'r Gr",,,,k
8tl,letic "ρorτs and I",sti ...als 4U5. Το βέ6αlο ~Ι ...αl δΗ 1ά λωρία 1αίο1α ~I ...αl
.δυ ...άμ~ι π6 ... εΙ.:; δ,1Ι. έσχόπεl ό Χά10χος αύ1ών ά χι,>ηοιμοποιησυ! ένθα δ~ν εΙναι

έμφα ...tς δ1l π~ι,>Ι παι;οασχευής nQoc πάλην "QdX~L10L).

Άλλ' έν1ελώς όμοΙαν "QOC 1ην Ιν ΣπάQ1U nOQda1oalv δtν ηδιινηθην νά

~,jQW d'λλη.... Τά lX01lQweev 10ίο XΕV1Q'XOtI 10ύ10\l παΙΥνίου ο\lμπλέΥμα1α IIOQI-
01άνουσι οχηνην θηQε\l1ιχη .... έν fι 6 μtν Xέν1αuι;oσι; εΤ οl 10 θηι,>αμα. Ο δt σά1υ-

ι,>ΟΙ; ό χυνηyό~ 'Ο oά1υρo~ χρα1εί βQύχο..., 10ν όποίο προοπαθεΙ ...ά ρίΨυ π~ι,>I

10'" 1ρφχηλο ... 10ίο Kε"'1αί>(lOυ, δπως Ιν dQXOίoU; nOQOO1dOeOL θηι,>oc οΙ χυ ...η·
yol nQoonoeofiaL να ουλλά6ωσl θηQάμα1α. ΕΙναι 6 laq""'us, (6 βι,>όχος) 1ών

'Ρωμαίων, ό lass() 1ώ... ν~ω1έι,>ω ... Ί1αλών (~lί.,πιι",τ Romisch", Pri ...atalt",rt.
520 χΙ), "Αν εΤναι 6ι,>θη fι εΙιιοοία 10ίο P",t",rs",n Jahrb, Η196. 207 πι,>οιιειμέ

νου π~ι,>Ι 1ής έν ne1QOU1ldAel χίιλ.ιιος (Hart"'ig Meisterschalen Taf. LXI), έφ'

Ijςδύο νεα ...ίαl ο.ο"α","αι άπΈVανH άλληλων ιιι,>010υν1ε~ lxd1~QOI; οχοινίον, \ιπήι,>χε

χαΙ μ~1α~iι 1ών ά ...θι,>ώ ....ων η παιδια αύ1η. χυ"'ηΥη10'" ιιαl ούλληψιι; διά 10V βQό·

XO\l. Έπι 10;:' ItQ01fIQOC 10;:' ΚλΙ1ίο\l ιιαl ΈQΥΟ1(μου (χομεν ΠΟQομuία ... παι,>ά.

01αοl θηQας yeQOYώv iιπo νά ...ω... Π\lΥμαίων. (νθα άν1Ι βQόχου ΟΙ νάνοι μ~1Ψ

χειι,>ίζον1αι βQαχiιν ιιαΛ.αύι,>οπα, Furtwangl"'r· R",ichhold GriKh. Va"",nmal.
T",xt. Taf. 1Ι.

Σημειω1'.ον δΗ όμοίως nQOanoeel νά ΙQμηνεύσu ό Peters"'" ιιοί 10 Υνω·

σ10ν έχ Soιbiaro 6Υαλμα.. 10 6ποίον d'AAoo 6λλω~ ήρμην~υoαν, 1ελευ1α"!ον δ' Q

ΒτίΖίο ALιsonia Ι 1906 ώς Νl06ίδην' nQ6i Bulle Der schon'" Mensch' (1912)
.0~Ι 676.

Μεθ' δοα άνω1έι,>ω ~Ι'10ν νομίζω δ1l θά ηδύνα16 Ης dvstI πολλοίο δIΟ,ΟΥ'

μο;:' ...ά θεωρησΥι 10 ψηφιδω10ν ώς άνήχον εΙ.:; Έλληνιxoiις άχόμη χι,>όνους η

εις 10Uς ΠQώ10υς 'Ρωμοιχούς, 10υς -υπο 1ην ΜίδQαοι ... 1ης Hληνιxη~ 1έχνης
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καΙ της ι'λληνικης παραδόσεως. έν ι'λληνικ(!) πνεύματι κα~ δπερ καιιΊ σειράν.

Ι)1ίχΙ δε καΙ κατα σημασίαν τελευταίον. έπΙ ι'λληνικού έδάφους έργιιζομένους.

τα άλλα έν ΣπάΊ:,JΤll ψηφιδωτά. ηδη απ(ι πολλού γνωστά. άλλιΊ μέχρι τοίΊδε μη

τυχ()ντιι αξίας δημοσιε',σεως. είναι κατά τε τ(ιν χρωματικ()ν πλούτον καί την

άλλην αύτΙόν σ,ινΟεσιν τοίΊ ήμετέρου πολiι διάφορα. διιΊ τούτο δf.. νομίζω, κιΙΙ

κατα χριJνoν κεχωρισμένα καΙ δη είς νεωτέραν (ίνήκοντα περίο/)ον. "Οταν ποτf.

αποφαπισΟίl να (ίπεικονισΟ(ί>σι πάντα χρωματογραφικ(ίJς. οα είναι δυνιιτ(ιν νιΊ

γίνll καταφανης {Ι χαρακτηρ ι'κτίστου τιί>ν εργων το,ηων της τέχνη:. τιΊ {,:ιοίιι καί

διιΊ τ(ιν τι):ιον. ενlΙα εύρίσκονται. καΙ καΟ' έαυτά. εχουσιν 01'Χ\ μικριΊν ηllμιιοίαν.

ΓΕΩΡΓιΟΣ n. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
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λΝλΓΛΥΦΟΝ ΧθΟΝIΟΥ ΕΡΜΟΥ

(Π (να; Γ),

Πρό πολλού είιρίσκεται έν τη Άρχαιολογικη συλλoγfj τού Λιμένος Βαθέος

της Σάμου άνάγλυφον άξιοσημείωτον δια την έλληνικην θιιησκείαν. Κατα ση

μείωσιν έν τινι παλαιφ είιρετηρίφ της συλλογης, τό άνάγλυφον κατετέθη ίιπό

τού L. Curtius (τφ 1~06) εις αύτην παραληφθεν παρα τού έκ Μυτιληνών r.
Μοσχονα. Κατα πληροφορίας μου τ.ούτο ευρέθη έν Τηγανίφ έν τφ κτήματι τού

μνημονr.uθέντος Ιδιώτσυ, δπερ κείται κατα τό δυτικόν άκρον της πόλεως έπί

της άριστερας πλευράς τϊις δδού της άγούσης έκ Τηγανίου εΙς Χώραν.

Μη ίδι)ντες δημοσιευόμενον τό άξιόλογον μνημείον έπί τοσούτον χρόνον

π"ρέχομεν έντuϋθα εικόνα καί σύντομον περιγραφην αύτού .

..
Άριθ. Εύρ. ΗΗ. Μάρμαρυν. -Υψ. 0,31, πλάτ. 0,23, πάχ. 0,ΟΙ;5.

'Ol'l!ογώνιος στήλη λήγουσα ιϊνω εις γωνίαν οιονεί άετώματος, της δποίας

η δεξια :τλευρα εΙνuι έν μέρει άπΟΚΕΚρουμένη, ή δε άριοτερα βεβλαμμένη καί

άπολε:τισμένη κατι! την έπιφάνειαν. Κάτω λήγει εις όρθογώνιον έμβολον, δπει>

εΙναι χoνδρικtίις κατα την έπιφάνειαν έπεξειργασμένον, ώστε ένιαχΟύ νομίζει τις

δτι ί'πάl'χοuσι λείψανα γραμμάτων. 'Εμπρός είκονίζονται έν άναγλύφφ ta έξης:

'Ε:τι τϊις κορυφϊις lil'dxou ιίριστερα ύψουμένου άνελίσσεται τεράστιος ίίφις γε

νειιί)ν προτείνων τό διφυες κέντρον καΙ σχηματίζων δια τού σώματος δύο σπεί

ρας fπαi.i.ήλοuς, Εκ τών ό:τοίων έξερχομένη πρός τα άνω δια καμπύλης πρός

άl'ιστεl'ά 11 κεφαλη διευθύνεται ()ριζοντίως πρός δεξιά, ή δε ούρα άντιθέτως

πl!ιΊς τά κάτω καΟήκει κυματιστη έπί τού βράχου. Ύπό τόν ίίφιν καί όλίγον

δεξια ύ:τιίρχει λοξώς ,ίναγεγλυμμένον κηρύκειον. Δεξιόθεν προσέρχονται τρείς

ά\'δρες :τεριβεΙiλημένοι ίμάτιον καλύπτον δλόκληρον τό σώμα καΙ καταπίπτον

εΙς έλαΨl'ας :ττυχάς έκ τίις συγκρuτoύσης την μίαν αύτού άκραν άριστεράς χει

ρ').;. 'Ε" :Τl'οστύ:τ(~) ιίναγί.ύψ!l οΙ πιστοί βαίνουσιν δ εΙς παραπλεύρως τού άλλο"

καί μετι! κατανυκτικίις εύλα6είας καί προσοχης προσβλέποντες τόν έναντι άνορ

Οούμενον ί,φιν ύψοϋσιν f:τισήμως την δεξιάν. Ί Ι έπιφάνεια τού βράχου εΙναι

δι' ()δο\'τωτίις σμίλης γραφικώς ιϊ:τοδεδομένη, ώς καί I1 άνω τών κεφαλών έπι

φάνεια, ούχί έπαρκώ; λελεασμένη.

ΕύΟ"ς ιϊμέσω; έννοεί τις ένταϋΟα δτι οΙ τρείς άνδρες άπονέμουσι λατρείαν

λΙ'XAIU.\HIΊKHN ~HTIUN Ι!ΙΙΚ 23
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17Η ΔημηΤQίοu E~αyyελίδη

με την γνωστην χαρακτηριστικήν των χειρονομίαν και δτι ό δφις εΙναι το άντι

κείμενον τ/ς λατρείας ταύτης. "Ωστε το φοοερον έρπετον δεν εΙναι άπλώς όφις

και μόνον, παριστάνει κάτι άνώτερον της ζωϊκης αύτού ύποστάσεως, κάτι άξιον

σεβασμού, κάτι περισσότερον άκόμη - εΙναι άξιον λατρείας. Ό. φόοος τών προσ

κυνούντων άνδρών, δστις ενέχει προσευχήν, ή κατάνυξις άύτών ή όποία εκφρά

ζει παράκλησιν, ή βαθεία προσήλωσις ή μαρτυρούσα άγάπην εξάγει το μυστη

ριώδες ζψον της ταπεινης φυσικης του ύπάρξεως, μεταθέτει αύτο εις πεδίον

εύρυτέρας σημασίας και τφ αποδίδει εξαιρετικήν τινα ιδιότητα, θείαν δύναμιν.

Δεν εΙναι δε παράδοξον δτι τοιαύτη δύναμις άπεδόθη είς τον όφιν. Αύτη

ή κατασκευη και τα χαρακτηριστικα τού σώματός του έχουσί τι το έξαιρετικον

και ασύνηθες. Άνεπαισθήτως και άθορύοως συρόμενος και εμφανιζόμενος εκ

ρωγμών και οπών της γης μυστηριωδώς πάλιν διολισθαίνει και εξαφανίζεται

είς τα έγκατα αύτης. "Αλλοτε εξαίφνης επιφαινόμενος και ώσει άπειλητικος άνορ

θούμενος εμποιεί τον φρικιαστικον εκείνον φόοον, δστις καθηλώνει πάντα βλέ

ποντα αύτόν. 1'<\ δε επικίνδυνον δηγμα καθιστ~ αύτον έτι μάλλον επίφοοον

και κεκτημένον δύναμιν, καθ' ης άδυνατεί τις ν' άμυνθΏ (ΠρΟλ. Πολίτου Παρα

δόσεις ΙΙ σ. 1Ω81 και Kiister, Die Schlange in der griech. Knnst nnd Reli

gion σ. 57 ι\ξ.). Έντος δε της γης κατοικών, εξ αύτης εξερχόμενος και είς αύτην

πάλιν κρυπτόμενος εθεωρείτο της γης γέννη μα και θρέμμα και οϋτω το κατ'

εξοχην ζώον αύτη ς, μετ' αύτης δέ στενώτατα συνδεδεμένος ητο κύριος παντος

δ,τι αϋτη γεννg και παράγει και δια την πολυγονίαν του ό εκπροσωπών και

έπομένως προστατεύων την εύφορίαν και βλάστησιν και εν γέΥει ενσαρκώνων

πάσας τας ιδιότητας της γης είτε άγαθας είτε κακάς, ό δαίμων της γης, ό κατ'

εξοχην χθόνιος θεος (ΠρΟλ. και Rohde, Psyche 13, 244, 4). ·Οθεν εν Έλλάδι

όχι μόνον εν τΏ λατρείςι, άλλα και εν τη τέχνη ό όφις ητο αύτη ή εκπροσώ

πησις τοί, χθονίου θεού ύπο τας ποικίλας· αύτού εκφάνσεις. ·Οχι δε ολίγον

συνετέλεσεν εις την ενίσχυσιν της δαιμονικης αύτού φύσεως και το γένειον,

δπερ συνήθως προσέδωκαν είς αύτον οι 'Έλληνες τεχνίται εν τοίς μνημείοις,

διότι το με" δι' αύ,ού επιτείνεται το φοοερον (ΠρΟλ. Kiister, Die Schlange
κτλ. σ. 76). το δε δια τού άνθρωπομορφισμού επλησίαζε μάλλον προς το θείον

(πρυλ. Harrison, Prolegonlena 2 σ. :127) και i:ξ επιδράσεως της άνθρωπομορ

φικης μεγάλης τέχνης.

Άλλα παρα τοίς 'Έλλησιν επιστεύθη ύπ() τών νεωτέρων δτι και οι νεκροι

ησαν όφεις και οϋτω εικονίζονται εν τΏ τέχνη. Άλλ' δτι ούχι πάντες οι νεκροί,

άλλ' οι ανώτεροι δειχθέντες εν τφ βίιρ μεγάλοι άνδρες, οι «κρείττονες την φύ

σιν», εκείνοι δηλαδη ο'ίτινες δι' εξαιρετικας ιδιότητας εθεωρήθησαν συγγενείς

προς το θείον και μετείχον δαιμονικης οϋτως εΙΠείν φύσεως, ενομίζοντο ύπο
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'"
ιών άιn.αΙων δll μετεfl.ά),:l'oντo εις δψεις, δριοτα άπέδε~εν ό οιονάδελ.φος χ. Ρω_

ιιαΙΟς tν Ath. Μίιι χχχιχ (1914) σ. 213 έ~ Ο(,ιω bt "οΙ οΙ Ι... ιών τάφων

fι VΕΧ'HXών άγγείων (γεωμεΤQΙΧών [δι....) "σΙ βωμ.ών είχον.ζόμενο. όψεις btv εΙνα.

οΙ νεχΟΟI fΊ ΟΙ Ψ1JΧΟI ιών νtΙCQών χιλ-. dλλ' οΙ δαίμ()ν~ τού θανάτου, οΙ ιών

vεl<ρών "",001ά10" εις ους ΠΙίΙοσφΙρουσιν tναγ,σμoiις χαι οlτινες μιτέχο\lοl ιών

Ιεοών beCnvmv (.ήΙίΙωί"ών ά"oyλlίφων~) Πρ6λ. Ρωμαίο" Ινθ' d". σ. 217 έ~.

ΆλΑ: έvταίiθα ιιqό"ε<1o, μόνον ΠβΡI ιών >ιαθΟΙίΙώς χθονίων θεών. εΙ.; πολ/α

μνημεία της τέχνης Ιχομ.εν εt1cον.σμένοuς τους θεο\ος 10ύ10\ις. θά άναφέQωμέν

tινο άνάλ.οΥα ,,(Ιό.; τΟ ημ.έτερο" άνάγλυφον.Έ.. 101:0 έν ne'QoLt; {εΙίΙΟ» τού Με.λ,.

χΙου Διδ<; AQoiQX0vto, ΙΧονα ΧΟQοχτηQ.οτ."ά άνάΥλ1Jφα: Harrison, Prol"gom"oa
ιο th" SιudΥ οι G~k Religioo' tI>t. 1.2,4. Σ60ρώνου, Το h 'Αθήναις Έθνι_

χόν Μο"οείον ΠΙν. LXXI dQIe. 1441. Πίν. CCXXXI dQ,e. 1),[1. 1445 (_ν.

Sybf,�, KataIog d"r S".. lptur"'1 Ζ.. Ath"", dQ,e. 409-4, dQ,e. 3). 11, 1678 (Δι!

ΜιλιχΙφ), ν. Syb,,1 ενθ' dv. dQI8. 3034 - 3086, 404j "ιλ. 'Ε" Βοιωι(ας ωοα'ύ_

τως Ιχομεν dν6Υλυφα όμοια: Harrison, Th"mis εlχ. 13, NillssoD, Ath. MiIL
ΧΧΧΙΙΙ (1901:1) 0.279 (Δ.ός Κτησ<Ου). ι.ν ιφ Μο"σείφ Χαιοωνείας εΙδε δ'ύσ

παοαπί.ήσ.α dνdΥί.υφα ό συνdδελφας Ρωμα'ας (Ath. MiIL ΧΧΧΙΧ (1914)
σ. 216 σημ. 2), Ι" τών "'ποιων ιό Ιτερσν εΙναι toως ιό ύπό ιοίο >t. Κεραμσ

πο'ύλί.συ dναφερόμενον Ιν Άρχ. Δελι. 1917 (θηβα....ά) σ. 422 σημ. 2. 'Επίσης

εις χθόνwν θεόν θα dναφ",ωντοι _Ι τα τοίο 'Ε8ν",ου M01Jotiou dQIe. 793 "01
~27, ώς "α, τό νπό του >t. Ρωμαίσ" έν ΠαλαΙρφ ιης 'A"DQVOvioς παQαιηQη_

θίν έπι βο6χο" dνdΥλ"φον δφεως Άρχ. Δελτ. 1916 naQdQt. σ. 49. Πο6λ. "α.

K,1st"r, Di" S"hlang" σ, 106 σημ. 1. Μνημονευιέον "01 ιό έν ιφ 'Ηρώω Πις

Σπdριης rioQtetv μεια~iι δλλων dναθημoτ",όν πήλινον dνάΥλυφον μεια δφεως,

δν ot\SιI;rI θνηιός ι.... (Wace. AO"'1al of.BrIL SchooI ΧΙΙ (1901'>/6) ο. 290 εύ<. 6),
'Ε" ιο'ύιων 1<01 πλείσιων δλλων ADQabtIyItdtwv dσφαλώς ouvdyoItιN δτι

ΟΙ δφεις οντοl εΙνοl αύιοl οι χθόνιο. θεοί, iιπό διdφορα ονόματα λαιρε"όμε

νοι (Μειλίχιο.;, Κιήσιας), οΙ "οιοl"οiiντες h tfj Υη "αl Ιxπρooωπoi'ινΙEς ιός

διοφόρο"ς αύιής έχφάνοε.... οΙ nOQέxovtEς τήν ενφοοίαν "01 Υο..,μόιητα, οΙ

""Ρ'ΟΙ ΠΙς βλασιήοεως _Ι o,,~ήoεως "ΟΙ tν Υένεl ΟΙ ΠQοοτdτοl ιών dΥοθών

ιης Υη.;, ιης μητρός πdνιων (Πρ6λ. Rohd". Psych"I Ι 0.205). Oίiιoι Ιλοτρε'ύ

ονιο εις χ60μοτο Υή... εις οπήλαια "αl εις ρωΥμας βράχων ά"όμη, €νθα ιιο

ποθειουνιο lεQ6. τοιονιον IEQbv €χoμεν bτι ιο.:; έ~ Έτεωνον ιής Βο.ωτίας

dναΥλvφου (Harriso", Th"m;s εΙΧ. 73), έπ. ιου βQdχου τής Παλαίρου ιής

ΆχοιινανΙας (Ινθ' dv.) "α. ιο'; ήμετέ(,lo". Άλλ' lvtoiiea ΠΟQέχειοl "α, ίδιον

Υνώριοl.ο όριl;oν toως dxQι6έοτεQον ιήν λΟΤΙίΙε\ιομένη.. θεόιηια, ιό πλογίως

"ο, χατωΤΙΙίΙω ιοίο δφεω; dναΥεΥλ"μμένον "ηΙίΙ'ύ"ε",ν, τουτο πάvιoτε ο"νιο,6_
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ΆνάΥλυφον χθονίου 'EQI,oii 181

σ. 172 έξ., Harrisoll, TJlenlis σ. 266). Καί ieιούvιος δε συνήθως λέγεται δια

τον πλούτον, δν παρέχει. Άλλ' άξιοσ,lμείωτα εΙναι νομίσματα της πόλεως Έρέ

σου της Λέσβου δια την προς την εύφορίαν σχέσιν τού Έρμo~. 'Ως κύριος

τύπος των νομισμάτων της πόλεως ταύτης των κοπέντων περί το 300- 200 π. Χ.

(Πρβλ Head, Historia nunlOrunl' σ. 560) εΙναι έμπροσθεν μεν κεφαλη Έρμού,

όπισθεν δε στάχυς. ΕΙναι καθαρά, νομίζω, η σημασία τού συνδυασμού τού στά

χεως μετα τού Έρμού, ώς έπΙ των άνωtέρω μνημονευθέντων άλεξανδρεωτικων

νομισμάτων μετα τού κηρυκείου, διότι δι' αύτού σαφως δηλούται η προς την

εύφορίαν των άγρων σχέσις τού Έρμού τού παρέχοντος πάντα όλβον. Το δε

ύπο Άρχεστράτου παρ' Άθηναίφ λεγόμενον (Άθήν. 111 1.) .θεοί είπερ εδου

σιν αλφιτ" έκείθεν (έξ Έρέσου δηλαδη) Ιών Έρμης αύτοίς άγοράζει. πρέ

πει να θεωρηθη μάλλον ώς ποιητικη μεταφορικη εικων περΙ της άγαθότητος

τού παραγομένου έν Έφέσφ σίτου, ίσως δε καΙ ώς άπόπειρα αΙτιολογικης

έρμηνείας τού έπΙ των νομισμάτων τούτων εΙΚονιζομένου μετα τού στά

χεως Έρμού.

Άλλα περΙ της σημασίας τού χθονίου Έρμού έν τη λατρεί~ πλήρως έπραγ

ματεύθη η Harrisoll έν Thenlis σ. 294 - 298, ητις περαίνουσα αύτόθι τον περΙ

χθονίου Έρμού λόγον προσθέτει: .6 Έρμης ώς Άγαθος Δαίμων ητό ποτε

άπλως φαλλός δη ητό :tOτε καΙ (ίπλως όφις, εΙναι, νομίζω, άσφαλης είκασίιι,

άλλ' εΙναι άπλη εΙΚασία: δεν δύναμαι να παράσχω σωζόμενον μνημείον, έν φ

6 'Ερμης εΙκονίζεται ώς όφις•. Δεν ύπάρχει άμφιβολία δτι τΙ) ενταύθα δημο

σιευόμενον άνάγλυφον εΙναι η έπιβεβαίωσις της εΙΚασίας ταύτης.

ΓΙολλαχού δε έλατρεύετο 6 χθόνιος Έρμης καΙ ίερα αίιτού άναφέρονται

(τας μαρτυρίας βλέπε παρα Farllell, Cults οί Greek States V σ. 65 σημ. 19 έξ.).

Άλλα χαρακτηριστικον εΙναι τΙ) ίερον της Λακωνικης, ένθα εύρέθη το έν Βερο

λίνφ γνωστον ιίρχαϊκι')ν ιιετα τού όφεως άνάγλυφον ΑΙΙι. Mitt. II (1877) σ.303

άριθ. 7 Π ίν. ΧΧ, διότι αύτόθεν προέρχεται καΙ η έπιγραφη 'Εeμavος (Ath.
Μίιι. II (IΗ77) σ.434 άριθ. 4. Πρβλ. καΙ Ρωμαίον ΑΙII. Μίιι. ΧΧΧΙΧ (1914)
σ. 225), έξ ης έμφαίνεται ίiτι πρόκειται περΙ ίερού τού Έρμού. ΚαΙ έν τη νήσφ

Ίμβρφ ύπϊιρχε πιθανως ίερον τού Έρμού. Ή 'Ιμβρος αλλως έχει καΙ το όνομα

αύτοϊι !Οί, ΈρμΟI\ ιός άναφέρει Στέφανος 6 Βυζ. έν λ: «'Ιμβρος, νησός έστι

(-)ρι~κης, ίε/ια Καβείρων και 'Ερμού, δν Ίμ6ραμον λέγουσιν οί Κάρες•. Έν

Ίμβρψ δε η μορφη τού 'Ερμού ητο φαλλός, ώς έπΙ νομισμάτων εΙΚονίζεται,

το δε σηιιαντικΙ)ν δι' ημάς είναι δτι καΙ ώς άπλοίις Ιίφις εμφανίζεται. Διότι

μόνον οϋτω διΊναται νιί έρμl)νευθ!ι 6 Ι'πί τινος χαλκού νομίσματος της νήσου

είκονιζόμε.vιις Ιίφις, άφ' ού καΙ ώς φαλλος 6 αύτο; 'Ερμης δηλούται' εΙναι δε

γνωστον Ιίτι φαλλι"ς καΙ ί;φις έκφράζουσι τΙ) αύτΙι έν τη λατρεί~. Το νόμισμα
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τούτο dναφέρει, άΗ' "Uχl μετά βε6αιότητο.;. δ R,",gli"g χα' ιfVE\l ,Ιχόνος: oo011J-

χώς (Πρ6Α... Predrich, Ath. Μίιι. ΧΧΧΙΙΙ (1908) σ. 1 ]0). ,
Άλλ' ή KαρUΙη αυτη ονομασΙα της ~lμ6ρo\l η δηλω"χη τού Έρμου μα.;

δ"'''''ρ,νίζε. χαl την σημασΙαν τού έν Σάμφ ιιοταμού Ίμ6ράοου, δο"ς Ηα6ε

το δνομα έκ τού ιιαρ' αυτον Ιερού τού Έρμού (Πρ6Α... Gruppe he' άν. Ι σ.290).

Ο"τω έχομεν χαl έν Σάμ<!? ,ερον χθονΙσ\l Έρμού. Δεν .ίνα, dιιiOovov δ χθό

ν.<>ο; ούτοι; Έρμη.; νά εΙναι αυτο.; έχε.νο.;. δ ονομαζόμενος Χαρ,δότη.;. 6ν ανα

φέρε, tι Πλούταρχος Έλλην. 5.": Διατί τούς ΣαμΙου.;. δταν τφ Έρμη τφ Χαρ,

hότΟ θύωσι, κλέιιτε,ν έφείτα. τφ βουλομένφ χαι λωποδυτείν;

Ό Έρμη.; ό Χαρ.δότη.; εΙνα, δ :ταρέχων τάς χάρ,τα.;. τΟν "λοίΊτον, την

εύφορΙαν. δ δώτωρ έάων χα1. Χαρ.δώτη; χαθ' ·Ομηρον. "Αξιον lΙροσοχής εΙνα.

το χατά την έορτήν αυτού Ιθ,μον τη.; κλο:της. Ταύτην ΩΙ μεν έοχέ"σαν πρΟι;;

10ν Έρμην κλέπτην ("ρ6λ. Nillsso... Griechisch.. P,",sI.. σ. 393). οΙ δ~ έθεώ

t'ησαν ώς tλιruθερΙαν έιιηρuιoμένην κατά τ.να dYQot.xfJv έορτην τελουμένην

ιιρΟ.; "μην τού Χα{',δότο" ΕρμΟύ (Πρ6λ. Parιlel1, CulIs ν σ. 26). Άλλ' {,"ο.

θέτομεν μάλλον δ" το έθ,μον τούτο, έξ οίι πιθανώς lΙροηλθεν χα, ή λατρεΙα

τού Έρμού κλι!πτοu, δεν εΙνα, dπλη έλευθε{'Ια, dH' {νέχε. θρησxε\lτuιήν ..να

έννο,αν OJtE"xtJv προ.; τήν φ{,σ,ν τών χθονίων φ06ε{'ών θεών. Ίσως εις τΟν

αυτον χυκλον θ{'ησΧΕ\l"χών νομΙμων dνάγοντα. xαl ..να έθιμα τοίΊ συΥχρόνO\l

.λλην,χού λαού, δτινα μ~ ωιέμ",lσε καΙ. ηρμήνιruσεν δ Gν\'άδελφOς κ. Ρωμαl0ς:

I1 χλοιιη τού μακαρον,ού τών άπόχρεων και ή χλοπή dleIίQot> ιιρος KατασXΕUην

' .... ίιρμ\l{'οχο\lλλούρας χατά τΟν ",,ιήδο ...ο, και το ιfxριτo ι; dμίλητο νερό. Ταύτα

"να, λείψανα λα.ρεία.; χθovίας, χαθ' ην άπαροΙτ/τον στο.χείον εΙνα. ή μυσ ..
;cότη.;. μεθ' ή.; πρέlΙε, νά τελητα. ή ιιροσφορά, δ.όtι δ χθόν.οι;; θεΟ.; εΙνα. φ06ε

ρος και μέ φό60ν κα1. προσοχην "ρ06αίνO\lσ.ν εις την έξιλέωσ,ν αύτού, δ.ότι,

;cατά την φράσ,ν της Hamsoll ΡΤοl,",ιοπι,",ποι! σ. 7, ή λατρεία γίνετα, "ατά τήν

~""o.αν ΤΩύ .do· οΙ abra~•. ΤΟ λάθρ!} lΙερ,συΗεγόμενον μακαρόν .. δπερ ΤOJιO_

υετεlτα. {,1Ι0 το lΙ{'οσ"εφάλα.ον χατά τον \!:ιινον lΙρος μαντεΙαν (Πρ6'" Πολί

την ΛαΟΥραφ. Γ σ. 1Ο) εΙνα. ιι{'οσφορο IιΡΟ'; τΟν χθόν.ον θεόν τελουμένη οΙο

νεί ldOQq χαΙ Ιν σιYiΊ χαΙ εύφημΙq (Πρ6Α... τήν μεταστ{'οφην τών άlί'J(αΙων χατά

ιJιισία.; εις χθονίο\lς Oeou.;, την tν G'Vn θ\ισίαν "ρο.; oiιτoioς χαΙ την IιΡΟ.; τον

ϊ-Ισ\l;(ov, τον δαΙμονα τη~ σ.γή.;, θ\ισίαν Ιν 'Αθήνα,ς δτε έΘUoν εις τάς Εύμε

νΙδας (Stellgel, Gr;ech. KlIIIusaII,",r1.uw..r' σ. 111) Ij την Υ{,"τω{' tnινήθωι; γ,νο

μένην IιΡΟ.; το1ις χθονΙους λατρείαν κτ"'). Το αύτυ όητέον καΙ lΙερΙ της κλοπη.;

,Ιλε,;ι.ου "ρΟ.; χατασχευην τη.; άρμυροκουλλούρος (Πρ6λ ΠολΙτ/ν Λαογραφ. Γ'

σ. HJ χαΙ αύτ. σ. 51 Ι). Τό δ~ dμΙλητο νε{'ο έχε, I.nIoηo; τΟ αυτο στο,χείον τη.;

εί,φημΙας χαΙ μυσΤ'XότητUΙ; το Ιδ.άζον ιιορά τοις φ06εροίι; τούτοις θεοlς. "Εκ
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...
τών άρχιχών τούτων λατρενΤιχών έθίμων ητο δVVQΤΟV νά προέλθη είτα ώς

ίιΟΤΕΡΟΥενε .. 010ΙΥ.εioν Τι χλοπη χα. Ηηομονήθη εντεΛ&; η πρώτη αΙτια χα. Υε

vεo'OUQYu.; άφορμή. υίί,ω 10 ~θιμoν της ,,1..0,,;1; δύνοrot να εΙναι Ι:tι6ίωσις

dQlG'OtlQO\l λαΤΡΜι"χοϋ έθίμου σχετικού ΠQος τας χθον,α.. θεότητας. 'Αλλά τ(,

ΠQόΥμa Χοήζει μείζονος μελέτης χαl δ.ευΚQ,vήσεως δ.' tuQuttQwv έρευνών. εν

ταύθα δε μόνον νύς.ν τινά πιοΙ το;:; σημανωcου τούτου θέματος bιO.ήσαμM".

Ταiιτα περί της Ερμη-ιείας το;:; άναΥλύφου.

'Εςετά!;οντες δε την τέχνην αίιΤoi'ί πoρατηρoiιμεν καθόλου δτ, 10 θQησχε1J

τιχΟν δέος. δπε" πληροί τας ψυχά<; ιών ει'ιλα6ών ",ροσχυνητών, έμψυχώνει ,ην

~χφρασ.ν αυτών με την βαθείαν ένατένισιν 'IQOς τον λα1ρευόμενον θεόν. με

την >«ιτανι'ΙCτιlCήν στάσιν ><οΙ Πιν πανηΥυρΙΧήν xtl{lOVOfItav, ~τις αΙσθηΤOIIOι.l'ί

έντονώτερον την ΨUΧlχην αύτων δ,άθεσ,ν. Ή όμο,όμορφο; χίνησl,; χοι άδιο

τιίροχτο; δ,άταςl; τω\· σχημάτων χα. σωμάτων συντονί1;ε, έτι μαλλον την άνο

lιεμπομένην λατρείαν χοΙ #:νισχίίε, τΟ αίσθημα τη; μ"στιχη; άνατάσεω;, ητι.;

άιιλο;:;τα' έπ, τη; δλη; σ>ιηνη;. "Αν χαΙ ή έχτέλ.εσ,; τη; έργασία; δεν εΙνω

τελεία, έν τοίιτο,; η γεν,κη εΙχων των μορφών εΙναl κα}.ώ; έσχεδιασμένη. ΟΙ

δνδρε; ιΙνα, χατα διαδοχ,κα έπίιιεδο δ,ατεταγμένο, ουτως ώστε ή βαθυτέρ"

μορφη εΙνα, σχεδόν προσχε>ιολ/,ημένη έιι, το;:; βάθο".; το;:; άναγλίιφο" και 01"

νε' γραμμ,κώ.; διδηλωμένη. "Η ιιορείο ούτη τη.; έργασίο; τοίο τεχνίτο", δστ,;

πλάττων τα.; μορφα.; έ6αινιν έχ τη; έιιιφανεία; προς το βάθος. ή τόσον xava
χτηρ'οτιχη το;:; ελληνιχο;:; έν γένε, άναγλίίφο", #:ντοίιθο εΙνα, ι,ίον άδηλος, διότ,

δ,αχρίνεl τις ει'ιχόλως τά άλλε.,ιάλληλα έπί:τεδα., l'ittvo κατα στρώματα ώιολe.ιι

θουσ,ν άλληλα. τουτο δε προσδίδει τι το άρχαίκόν εις ιην έκτέλεσ,ν χαΙ ςηρίι

τητά Ηνα εΙ; την έμφάνισ,ν, ΤΟ οίιτο παρατηρεί τις χα. εΙ; την άπuδοοιν των

χαθ' έχαστα. Α. κεφαλα' εΙvo, αύσιηροΙ χαΙ όστεώδεις ανευ της μαλαχης έχεί

νης άποστρογγ...λώσεως καΙ μεστότητος το;:; βοθ\ίτερον μάλιστο χειμένο" άνδρος

ή χεφαλη έχε, lIoλiι το σιινεσφ,γμένον tν τη έιcψQάσε, ιcα' το άιcίνητoν χαΙ λε1ον

έν τπ ιιλαστιχότητι ώστε τά y.αΡ('ΙCτηΡIOHΙCα αύτης φαίνοντα, πως χονδρα ιcαI

βεΒιασμένο. ΤΟ αίιτο σιιμ6αίνεl χα. εΙ; τό μΟ,η. Α. χεϊρις ιcαΙ πόδις εΙνα, "χl

μ"νον άμελω;, άλλά χοΙ δνε ... τη; άπαιτουμένης φιισ,χότητος εt>ιoνισμένα, ο.

δάχτυλο, μάλιστα των χειρων σιιγχvιo/λημένol ιcα, γενιχώς μαλλον σ;ι.ηματl

ιcως χαΙ άδρoμερci>ς πε.-v,ΟσμένΟI. Οδτω ή αΟΟτηρα έργασΙα ιcαταντIί' ένίοτε ~ΙIΡ';

ιcαΙ δεν έχε, την έλειιθερίαν χα. εύχινησίαν της δoιcίμo... κα. κ"ρ,άρχο," του

μαρμάρου σμίλης. Έντε;:;θεν το άνάγλ"φον 1I0Qil€t τη .. έντίιιιωσ,ν bιαo:ι.lα"η;

έχτεJ.έσεως, Άςιοσημείωτος εΙνα, ή ιcεφαλη του πρώτο" ιιατα την d><Qav άνδι,ος

με τήν [σχ"ραν σιαγόνα, τήν ιύγΕ\Τι χατατομη .. χα. τό dX{l,6ili; διογεγραμμέ

νον σχέδιον, διιεQ δ,οφαίνετοl ιcαΙ εις τόν μεσαίον, 6ν ιcαΙ ολίγον έφθαρμέ\'Ο\"
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184 Δημηιι>iou Ευαγγελίδη

Αί δε πτυχαΙ τών ενδυμάτων φυσικαΙ καΙ όμαλα~ απλώς καΙ σαφώς δια.

τεθειμέναι χαρακτηρίζουσι την κίνησιν καΙ λειτουργίαν τών μελών, αλλα στε

ρουνται της πλουσίας καΙ λεπτομερούς εκείνης παρατηρήσεως, ητις έν τη ποι·

κιλ~ καΙ τφ συνδυασμφ της κινήσεως τών πτυχών καΙ της διαφοροτρόπου

διαθέσεως τών κυμαινομενων Τι θλωμένων αύτών γραμμών ευρίσκει άριστον

καλλιτεχνικον μέσον εκφράσεως καΙ επιτυγχάνει τόσον ευτυχη πλαστικα άπο,

τελέσματα. 'Ενταύθα κυριαρχεί ή λιτότης καΙ ό περιορισμ()ς της απλης μόνον

έκφράσεως τού σχήματος καΙ της ιδέας της κινήσεως με τας μεγάλας κυρίας

γραμμάς.

Άλλα καΙ ι') όφις ειναι καλώς εικονισμένος. Αί δύο σχηματιζόμεναι έπάλ·

ληλοι σπείραι αί γραφικώς άνελισσόμεναι έδηλώθησαν σαφώς και άποτελούσι

δια τού σχήματος αύτών ζιϊ)ν καΙ παλλόμενον άντίρροπον προς το κατωτέρω

κηρύκειον. 'Εκ τού μέσου αύτών προβάλλει υψηλα κυματώδης ή κεφαλη με

το γένειον καΙ το προτεινόμενον διφυες κέντρον προκαλουσα καΙ έμβάλλουσα

τον φ<ί60ν της καταχθονίου αυτού ίδιότητος είς τας ψυχας τών πιστών.

ΚαΙ ή δλη σύνθεσις εΙναι καλώς υπολογισμένη, διότι ό τεχνίτης κατώρ

θωσε τας τρεις μορφας τών άνδρών να διευθύνΌ είς εν δλον προς τον εναντι

έπΙ ΤΟ1! βραχώδους έξάρματος Όφιν έξωτερικώς μεν δια 1ης κατευθύνσεως και

της χειρονομίας, εσωτερικώς δε δια της ψυχικής προσηλώσεως.

Ή έγκρατης και λιτιl αϋτη εργασία, ή αυστηρα καΙ χαρακτηριστικη άπό

δοσις τών μορφών, ή έσωτε(Ηκ6της άλλα καΙ ή δύναμις της έκφράσεως τώ~

κυριαρχούντων την ψυχην τιί1ν προσώπων συναι.σθημάτων καΙ ή έντεταμένη

εξωτερίκευσις αύτών μαρτυρουσιν δη το εργον εχει στοιχεία της αχμης της

τέχνης, άλλ' ή [ξηρότης καί τις πτωχεία της έκτελέσεως άποδεικνύουσιν δτι πρό

κειrιιι περι τεχνίτου μΙΚρΟ1!, δστις έν τω ταπεινφ αυτου ~παρχιακώ έργαστηρίφ

εχει ακ<ίμη δλην την συντηρητικότητα, ητις χαρακτη(!ίζει τας μορφάς του άλλ'

αισθάνεται έν έαυτφ τ()ν άντίλαλΩν τιϊ)ν' μεγάλων δη μlOυ(!γημάτων, ατινα εΙναι

τι) ana1JyaOIla τΎlς ίσχυ(!α.ς ψυχικης συγκιν'ισεως εν τη καλλιτεχνικη εκδηλώσει.

"Οθεν χρονολογικώς το άνάγλυφον δύναται να ιχνήχυ είς τ?! μέσα τΙ) πολι:

του τετιiρτnυ π. Χρ. αιώνος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ

ΤΟΥ APXAIOΛOΓlKOY ΔΕΛΤιΟΥ ΤΟΥ 1918

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΟΡIΝθΟΥ

Kατrι το τρέχον ετος επελήφθην της συντά·

ξεως ε1ιρ",1ρΙου τoiί Μουσείου Κορίνθου,

αρξάμενος δε απο τών γλυπτών κατέγραψα

πλέον τών ό"τα"οσΙων εχων ώς βάσιν εν μέ.

QiI καί το είιρετήριον της Ά μερικ. Σχολης.

'Επί τη εΙΙκαιρί~ δε της εργασίας ταύτης

προέδην και είς πλήρη εσωτερικην διαρρύθμι

σιν τού Μουσείου τούτου, καί ταχτοποίησινιών

άρχαίων αύτoiί, εφ' δσον επέτρεπε το καθ' δλα

ακατάλληλον τoiί χιόρου τούτου.

'F.x τoiί Δημαρχείου Ν. Κορί"θου παρέi.αδον

και κατέθηκα είς το Μουσείον Π. Κορίνθου τα

έξης από πολλών ετών εν αύτψ αποκείμενα
αρχαία γλυπτά:

1 (είκ. 1). Άπότμημα άρχαίου αναγλύφου εκ

τοϋ είδους τών καλουμένων •Νε"ροδεΙπνων•.
Σφζεται το δεξιον ημισυ περίπου, παρίσταται

δ' εν αυτψ ώς συ"ήθως θεο; πωγωνοφόρος Ο

Πλούτων ;, (ο 'Λγαθος Δαίμων) κεκλιμένος επι

κλίνης, με το πρόσωπον τέλεον αποκεκρουσμέ

νον, εχων δε το άνω ημισυ τoiί σώματος γυ.

μ"ον και ερειδόμενος επί της αριστεράς χειρός,

ενώ δια της δεξιάς ίσως θα εκράτει κύλικα iι

φιάλην. ΤΟ κάτω ημισυ ελλείπει, ώς άνηκον

είς το απολεσθεν Ιτερον ημισυ τoiί αναγλύφου.

πρσ α,,,ον ύπάρχει τράπεζα, εφ' ίις πυραμοί'ς

και πόπανα iι τοιοντος τις πλακονς, παραπλεύ.

ρως δε τη; τραπέζης αμφορεΙΙς οίνου και παiς

γυμνός, ου ή αποκεκρουσμένη δεξια θα ηντλει

βεδαίως, ώς είθιστο, 01νον εκ τον αμφορέως.

'Γέλο; πρσς ταριστερα πάντων τούτων και λίαν

:ιέριτέχνως κλείων την δλην σύνθεσιν ανηρ

μέγας εί; τσ ίίψος σχεδΟν τον α"αγλύφου, γυ

μνσς δε εκτσς της χλαμύδας, 11" κρατεί επι τον

αριστερoiί βραχίονος. Και ο ανηρ ούτος εΙνε

θεός τις και δη ο Έρμης, καθα αριδήλως δη

λοί'Ται εκ τον ",1ρυ"εΙου, δπερ εκράτει μετα

της χλαμύδος επι τi'jς αριστεράς χειρσς και ου

σώζεται τσ άνω άκρον. Ό νεαρσς ουτος θεσς

'ίσταται δρθιος, εχων προτεταμένην την δεξιαν

χείρα, ην ί'ψοϊ πρσς τη,· ίδίαν έαυτον χεψαλήν,

και τσν δεξισν πόδα. Ό άριστερσς πούς εΙνε

αποκεκρουσμένος απσ τον άνω ήμίσεος τoiί

μηρον, σώζεται δε μόνον τσ κάτω άκρον απσ

τον σφυρoiί μέχρι τών δακτύλων. τσ ανάγλυ-

φον τοντο εΙνε τών καλών έλληνικών χρόνων,

πλην δυστυχώς λίαν κατεστραμμένον' αl δια.

στάσεις α."ον Εχουσιν ,Με: ϋψος 0,55, πλάτος

0,39 και πάχος 0,12.
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Ζ (εί~ :!) Κ.ψαΑ'1 ει..o~,,,ι,,<ή y,.,.",~ό; ~,,,,.

Ι''''α,. ώ. "ι'ψαί,'" ~ σ,·"~θη. ,,<ίο 1·",I'"ί,«.
ιψ,' "'·τσ~(>"ΤΟQΙ>.';'" Ί:»"""'" ~"μμ"''''; ΑΓο,η
"πο"ί..ίι,"' α.~ό Ι":Σ~QΟΙ«ΤΟ"; ~"Q'Q{'Xo,', (πλ'"

;(δε;). ",,,νι,; ."""ε,λημμ.Ι:νω.δω πο;';'",ν ΠΙ.Q"

σιρ"φ,;,,· π,ρ,oi""σL <ijl' ~''l"aλij", '~ιό, ιου

'μΠΡΟ<ιθ,. l'Ι:ρ"υ; α~τη;. Ιφ' "" η κόμη ΠQ"
ιο\· μ"ώ.~o" δLχ"ζ"μiνη σχημ"ιί;<, ,κω'ρω.

θεl' ~."I,α,o,ιδ,'" "λo~σμoυ•. Τή. κεφα'ής ια<3_

<η. ,Ισ;,' c\πo><υψσυσμ.tνα: ή Qιo;. αl "φQύ... "j

δ,'''' ~α, μIiQ"<; .συ ><άιω χεί'"υ•• ~ ΥΙ:νυ, ("'Ι"
Υ"υvo). ιό ημ,συ ι,,;; '<.<ιμ"υ κα, μίρο; ,ου

δε;,ου βQ'γμ",,~ο;;. '11 ερΥαοί" ""J,il ~'" 1",_
ι"l'ελημό'·'1. η δι <'iφ,,, λίαν "'-'μ""θ~;, Τή,·

~'ωμαϊκην ι""ιην ""φaλή,· .•', I'j""ιoo". έδωQ~'"",,' ,ί, ,ό ΔηI",QΧ"Ο,' ,"" Κορί"θου ,; δ,,,λυ·

θ,iς 1;,.l.J.oyo; ."Α"οστόλου πι"υ,ου., ",οα"ώ

ι"'" δ" cll'''-OQie>] ιό "QGIIo" 1. Κ'ΎΊ:ρ<αί,' (;ψσ;

~.ιφα;'ή:; 0,211;'
~ κο, 4 (.ι.... :Ι), "νο ιI",,,,.,.,~,.,,,ια ιπ....,.,.

βιο .. ιΙ""Υλνψο.. ("ι"'; ,'ί.ι.ηί." "I".""t,I,,,t/,·
μ,ν,,) 'Ε", "'" μ'Υ"ί.ηιΙρ<,,· ""',,,,,,, ""ι.ίσ",.
ιαο cll'iJt. Υ''''':;,,· Ι,· ~Q,,,,ol,il .." ,Ι. 'f'·ο,~όl'

μι:."θο<;. 1σ<ρ«μl,••,0; lIi πρ<.; ,CΙρ,,,,,ρ,ί ;-'1"
"ροοθ,ν ιο,' σ,';I'''IΟ, x"i τ",, ""'Υωνο; "ι'τοι'

ε~"ίνo,'"'' ο, δι;" δσ>."'Ι.,,, (δεί.. ,1, ""ι "χ".

νό~) ιή, δεl;,ά" α("οι' χ..vό~, '1~ άπό.,,,ιι'''' '1
"α'ι;μη α"", ";,,, λ"""ί•• δ",.,,:'''''· ,rψ'l<'"
.", το>, ""ρ',,' I""V""('O,' Ι"l,αχ,ο,' ''',ο ιί"α·
γί"·,<ρ',,•. 'Η χ<οι, ovI') λ,ίi "'v ,ίΥ"';"'Ο, θιι

;αιηρίζ<ιο. ι(" i,· πί.•·,ο"", l.nLI1,1,Gi"L" ""vi,
οιαια,. έ"ί (,σΜ",·, τη" ~,φ"λ~" '''''ν ,i.~u",·
ΚΡ""οl,i,'"" ("ό",ηρον το' α"",",,· Τ"Ι' ",ρ!I'"
Ι"'" ,1,η"α μ ••" ι;ι. Ι"",);· Ί Ι ~ργ"σί" ιου
ι11'''Υλόφο" εl"ε "ρί"τη. ";"ιθ,\ ~";,ί."flν,lμ,,

ι~. ι,ί.ν χρό"ων τή" "'Υίοτη" "ΚΙ'>!> ,;j.ην,κης

τόχνη;.•,ν, δ' Ι;vιω~ θ'L~ί,ι,,')ν Ι;" Ι",ΟΙ" "u""
'"''Ρ';''' .''''ΟΡ''IΨ''τ'αΙΙ,l, i\i λω""ί",,, ι",·τω·
;'χ",."". '::,h,: ";,,. δυ" τφ"χι",,· :.1''''· 1"1'<":
U,4:">, υψu, 0.1 ι;, ""χο. Ο. Ι 'ίο

~. 'λΥ"λμάιιο>" μαp,.,6p<>"0~ ~υ>"α."δς

(Άφροδ'ιη,,:). ",. ,Hoί.~" <,. """, I'''Q'': Ι'iχρ'
"χ,Μ,' ι,,;, ",.φ"λ,,;;. κιiιωθ.·,· 11" 'ψφ,,,ερο, ot
""λ,;. Af'I,l ""1""''''''' Υ''Ι'I'ή. ,;,,, ~"ι ιης
~lήλ",·. μέχρ' ';1. "ρχ~. ,,;,ν μ,lρ,;",. "''''''",,
."ρ,(~"no,',,,, "",. Χ""l\Ρ"" \~,,,,ί,,,'. Έ~ ""ν

σ~ελ,,,\' ,,', I,ov 1\.;"',,' ο,ηι,ί:.·"" ,π, τ"ί, /δι;·

,~o,'" ..,θ.ω,. ", δ' άρ,""ρ':" "''1''''''1'","0'' χ"'"

οι, .IJO,h"", Ι" μ'"'' μ;'" .πΙ ,ο;; h,!:,ov, '''
μΙ:ρ" Μ λ,,, """ δ""":λ,~,, .", τη" β<iσε",c.
/j,,:; !'"'' ι,;'" "κ~ωl' ~oλ,;,ν "",:,;,,,,, Τ<. ;:ψι"

«("ο,, o.:~7,

Τ" «γα;'μ«τ",,' """ο 'δωv'-lο"'Ο "vo, το

~"υσ"o" ό .,·τα,θα ,Ι; Ό'\μοργο" ,μπ,ψΟ; "
Σεμ,II"Ι.α~,

Κ"", ιΙ> δ,;ο "ί."',α'" ,τη 1\-116 ~'" I'<i;
π.... ο,,,'ι:;,.ξα "Ρ'" '''''''''; Κ«, Κ'Ηίθ,l,'" .. :; ιΩ
:'1""0''''" 11"" Κ"Ρ"'Β"υ ι., ...ιiτωO, clDXQi«:

'1'... τ;Ί, ." Χ"'Ρ'φ ,η. ΚΟ""'θ,,,; Μ.λ,,,,,,
"",ίά; ιη:; χήρ,,:; Αε<JΨ- 1'."''1 "ί ,ιη. Υί.,·"ιά.

hωρηΟ6'", "",·τ" ε", το; Δημό"",ν ,.,,1> ';1 • .,;,.
γεl'οU. ίδ,o~"lιρί"•. τ"',,,, "ροόl,"ι:σ,'"" αλλ"

1';,,· 'κ ιη, «""ο"αφ]; τη" \::'Jωφσv. Ι'όνιη ;.
ιω ~,ή!,,,,, "ί",,;; ,. θΙ:ο., ,,'>.,αl;αιίκ,. ιή" "
Κσρίνθ"'\ άλλα έκ lJ"o,ί.,~o" (Σ,,,,""""~) ""ί
,"να άΙ.λοχόθ.,·.

1 (.I~. 41. 'λπ,ιιμ'1,.,α ,.,αρμ"ρ'''ο'' .t",,"
Υλ"ψο" μή"",., (J.,;(). ϊ"~"Ι'" \')\7, ~α, "σ~",,;

"J.,,~I>, O,Oi!.~. "α(>,οι';',,'«>; αl'αζό,·" 'φ,π"ο,·

,. ""ί.π"ομω 'Η "J.άξ ι"" Ο<I'αΥ"'«Ο" ο;.,
.,α>·ι«χόθ,,· &ποχ,..ρουσl,i.,ι. Ι.. Μ ιο;; d"ιc"

Υ,,:φο,' "ί"'''''''α, ιΟ α"ω ,'ιι"σ,' ιο" ",:'1'''''',
ι'l:; cll,,,~.-i,·o; ~'" μέι,ο, ι,,(. 1'>';"", ""<ή. "0'
δό;. h δf Iil;' ;πποl· 'ι ~'or"J.ij Ι"". ιο;, ιl,,,·
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,
:ιηΙΟ". ι".,,~ .J.OlIntou ",',,0;; μίΡόυ~. ;; δι!,,,~
Π"ι>ς, ΟΙ I'>.~, ",,;,,0<0' &"1> ιών Y""ιiιι,," .. σ, ~

1]<0' ..Ι 4Υ",ο.""ι,διί.; ,,~tή~ ανωθ.... ά.."φύ.
...ις, ώς >ιο( "ι,,,' """'" λ"tτ/ ~ιφ.,υς. ·0""",

σ.."ά. 11,,1> .11" 4μαζι,νος φαΙ.ο ..α, ίχνη Jτoδ<'>ι;
tll,,",,., ι~ o~ .,,,,,ι;ε.α. δ.. α;'ιη ".".IΙ0ן""1<

""άΥι"φa d"rv"lθη"aν Ι. ιιj> θιά,,,φ '''οχ·
l<οο(,,60\), d"ό.."ν,α, δ. νυν Ιν 'ψ Mo"...tιι>

Ι""... ~εUη"", ύος άλλωο; .. ΙΙι,,,,,,,,, >ιο, "
.~.θ." ..ή ,οίο "':'ι,αιος ''''ΙόΚ "Ι"ησι.;, ..ιίτωθ."
ι.. IIaqI,..,,,,,, ΙΙIι<'itμημα ιι""αιος ιι"ΙΙΙ;ον,,,,,ι;.

"διή<, dli" 11... "ιδ"",Ιθην ..& ".,..θώ Ιό" ..01
ιό Iι"lτf!iM" Ι..ια;;θο Ι.. τ/< tιω".dς θ. Ρινιη

.ι.ή..., .10; ιό α~,;' ,",,,n),ryμo ιή( <Ι"αΙ;Ο'Ομ<> ••
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4

χίας. 'Ομοιάζει έν τούτοις λίαν κατα την τεχνο.

τροπίαν (τέχνη υστέρων ρωμα'ίκών χρόνων)

προς τα γλυπτα έκείνα. lΙρόκειται άράγε περι

iiναγλύφων σαρκοφάγων;

2. 'Απ6ιμημα ιίι.ιχ"ε"ιον,,,οΙ; μέλους, πάν.

τως έξ αρχαίας μαρμαρίνης λάρνακος. "Υψους

0,40, μrικους 0,20, πάχους 0,15. Τούτο φέρει

σειραν αλλεπαλλήλων γλυφών οlον λέσ6ιον κϋμα,

εΙτα ι~α και μετ' αύτα αστράγαλον μετα κανό·

νων. Τό απόψημα τοϋτο προέρχεται έκ γωνίας.

3. Άπ6ιμημα σμοιον προς το προη.

γούμενον, αλλ' ούχι έκ γωνίας, φέρει δε

τας α,,,ας γλυφάς. Άλλ' fκτος τών γλυ.

φών έπι τής διασωθείσης Ηαχίστης έπι.

πέδου έπιφανείας παρΙΟταται ανδρικη

μορφη μέχρι τού στήθους. '() ανηρ ο".

τος, ού το πρόσωπον εΙνε τέλεον απο.

κεκρουσμένον, ανέχει δια τής δεξιας υπέρ

την κεφαλην αiιτoύ nUEKlJν, ον ετοιμά.

ζει νιι καταψέρll κατα πλησίον που ευρι.

σκομένου αντιπάλου. ΤΟ περίεργον εΙνε

στι iί τε κεφαλη κιιι ή χειρ τού ανδρος

έξέρχοντιιι υπέρ το έπίπεδον τού ανα·

γλύφου και είσχωρούσαι έντος τού ανω·

τέρω αρχιτεκτονικού πλαισίου. διακό.

nΤOIJOI τας διακοσμητικας ταύτας γλυ.

φάς. ΑΙ διαστάσεις αί'τqύ εΙσίν: ϋψος

0,33, μήκος 0,39 και πάχος 0.18.
4. Αεονιοκεφαλη κολοσσιαίων διιισΗίσεων

προωρισμένη ώς iιδρoρρόη παμμεγίστυυ τη'ος

ναοϋ. Α \ίτη εχει αποκεκρουσμέ"Ο" τυ κάτωθεν

μέρος. 'Ύψος 0,30, μήκος Ο,ω!, πλάτο; 0,57.
5 (είκ. 5). Βάσις μαρμαQίνη, έφ' !ις σι(ιζον.

ται οΙ πόδες μικρας μορφής μετα πτυχών τού

Ιματίου δεξιόθεν και αποψήματα κορμού δέν.

δρου ϊι οζώδους ράβδο" αριστερόθεν:Ύψος 0,20,
μήκος 0,38 και πλάτος 0,23.

6 (εΙκ. 6). Άπ6ιμημα ιίνδρ,ιίν,ος, παρι·

στών το στήθος ανδρος μετα τής δεξιάς χειρος

fn' αίιτού, πρός τούτοις δέ και μέρος τοϋ 'ιμα.

τίου. Οίιδέν αλλο τεμάχιον τού ανδριάντυς

. υπάρχει.
7 (εΙκ. 7). Άνηρ πωΥωνοφ6ρος, ανα.

παυόμενος, κεκλιμένος δια τής αριστερας

χειρος έπι κλίνης. ΤΟ γλυπτον τούτο εΙνε

σφόδρα έφθαρμένον, αποτελείται δ' έκ f>
τεμαχίων μήπω σ"Υκολληθέντων. εισι δf

ταύτα τα εξής: 1) ή κεφαλη μετα το;; λαι.

μού, 2) ό κορμος απο τής κλειδο, μέχρι

τού υπογαστρίου, 3) το απο τού ί!ιιογα.

στρίοlJ μέχρι τών γονάτων περίπου, 4) ή

δεξια χεψ απο τοϊ, καρπού και ?J) απ".

ψημα- έκ τού μηρoiί. 'Αλλ' έκτος ΤOI'ΤOIJ

εΙσιν αποκεκρουσμένα τέλεον ή ιιριστερα

χειρ απο τού καρπού, δ πήχυς τής δεΕιι;;

χειρός, μέρος τού αριστερού fiΊμου, αμφιί.

τεροι οΙ. πόδeς .απο τών γονάτων καί τι

πλέον κιιι lx της χεφαλής ή ρις καί τί.

στόμα. Φέρει δ' ούτος Ιμάτιον, iίπερ δια

τού ενός ακρου πίπτον έπι τού αριστερού

ι;;μο" και της αριστερας χειρός, καλύπτει εΙτα

το κάτωθιν μέρο; τού σώματος, άφίl'ον σλω;

γυμνον τόν κορμον μετα τής δεξιας χειρό;, ίίτι;

καθειμένη παραλλήλω; τής δε;ια; πί.ει,ρα; στη·

Είκ. 6. 'λπόιμ'1μΩ ά.νδριά)'ιος.

ρίζεται έ;τι ωϋ κι)λ:τυ", κριιτoϋσrι Τ4ί; ;τn'χ(ί;

τοϋ Ιματίου. Ί ( δ' αριστερά, ίίτι<; στηρίζει ω.ι·,.

κ),ηρο" τον κορμί)\, ερείδεται ε:τι του άγΚUΗ'Ο':

κιιτ' όρθίιν γωνίαν έ;τί τη; κλί"11; )(Ηί ε:τί ΚΙ"

λινδρικού προσκεφαλαίου. 'Ο ανδρια; εΙ"ε εΙκο.

νιστικος και δι] έπιτι,μ6ιο;, διότι' θαπετέλει Ilε.
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ΠαQάρτ/μα τοί 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1918

βαίως το ανω τμη μα σαρκοφάγου. ΑΙ διαστά

σεις αύτοϋ εχουσιν ώςεπεται: Κεφαλης ίίψος

0,24. Κορμοϋ ίίψος 0,β5, μηκος 0,83. Κάτω

μέρους σώματος ίίψος 0,40, μηκος 0,50. Χει-

ρος μηκος 0,4 Ι, πλάτος 0,25. .
Ή τέχνη εΙνε μετρία τών ρωμα'ίκών χρόνων.

8 (εΙκ. 8 καΙ 9). Πύελος μαρμαρίνη κυκλικη

iΊ μάλλον πεταλοειδης το σχήμα, εκτος μιας

επιπέδου πλευράς. Ή ήμισφαιρικη'αίίτη λεκάνη

στηρίζεται επι συμφυοϋς τετραγωνικης βάσεως,

διακοσμείται δε· κατα μεν το χείλος ανωθεν εκ

τριών προεξοχών, ΙΙΙν δύο ~χoυσι σχημα κογχύ-

0,67, άντιθέτως δε 0,60, βάθος εσωτερικον της

πυέλου 0,20.0,22, πλάτος της επιπέδου πλακος

0,61, ίίψος.0,57, πλάτος της ανωθεν κορωνίδος

0,72, μέγεθος ψηφίων επιγραφης 0,025 περί.

ΠΟ". τα ψηφία ταϋτα δεν εχουσι με) .λην κα

νονικότητα, πολ/φ 1)' άφίστανται της εύρυθμίας

καΙ κομψότητος τών άρχαίων γραμμάτων, όμοιά.

ζουσι δε μάλλον προς τα βυζαντινά. Φαίνεται

ώς εκ τούτου δτι ή επιγραφη αΗτη άνάγεται

εΙς τούς πρώτους μ. Χ. αΙώνας, ϊσως δ' εις τον

r' !i Δ'. Ίδου δε χαΙ το ακριβές της επιγρα.

φης κείμενον: (εΙκ. 5).

Ή πλαξ εΙνε κατα την κάτω άριστεραν γω·

νίαν άποκεκρουσμένη, εξ οι' καΙ ή ασάφεια εν

τισι τοϋ κειμένου, δπερ γέμει ανορθογραφιών.

Άλλ' έκτος τούτου ελλείπει καΙ το τέλος, δπερ

άκατάληπτον, διότι {] πλαξ δεν Ιιδύνατο να ήτο

μεγαλητέρα, χαθι)σο" εΙ,'ε ϊση το ίίψος προς το

Φό60ς καί άγνοια τίΟν δικαζομένων

Έξηρl]σθω καί μl]τε ό νομίζων βαρί

σθαι δέει τού δικαστού, όπερ οΤδα συμβαίνον,

της τών νόμων άποστερίσθω βοηΟίας,

Μ!{ιτε ό· βουλόμενος κεχρησθαι δι' άγνοιαν

'ΥπΙό τής (i.πειρίας πιεζείσθω, άμφοτέρων
δει ίιμείν έστιν λύσις ητε το& δικαστοίί

'Εφ' o'ίloυ~~~ θέματος γνώμη, ητε τού νό.

Φλ((ά6ιος)) Ούλ"((ιανός)) Μακάριος Όλλπ Άνθ((ύπατος
. [λέγει:

λης, ή δε τρίτη τετραγωνική, "ατα δε την γα

στέρα ί'ξωθεν υπο γείσο)! και κανόνων, κάτω

θεν δε τών τριών εΙρημένων προεξοχών εκ γει

σιπόδων σχήματος λειριοειδοϋς. Ή κυκλικη

αίίτη πύελος σχηματίζει προς την επίπεδον επι

φάνεια" δύο ήμικυκλικας εσοχάς, αϊτινες προσ

δίδουσιν αυτί] σχημα πεταλοειδές. ΈπΙ δε της

επιπέδου καθέτου επιφανείας, 11τις αρχομέι'η

ά"ο τοϋ χείλους μετα γείσου ανωθεν διήκει

μέχρι τοϋ κατωτάτου μέρους της βάσεως, υπάρ

χει 4Υχάριι"τος tλλην.,," tΠ'Υριιφή,

Αί διαστάσεις της πυέλου εχουσιν ώς έξης:

1ίψος όλικον 0,57, ?ίνευ της κορωνίδος iΊ γείσου

0,48, διάμετρος χείλους άπο της επιπέδου πλα

κος μέχρι τοϋ ακρου της τετραγώνου προεξοχή;
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6 Παράρτημα 'toi- Άρχαιολογικοϋ Δελτίο" 1918

ΕΙκ. 8. Πvελος μαρμαΒίllη.

ΕΙκ. 9. Πυέλου ό'ψ's' όπισθ-tα έΠΙΥΙ:Υραμμέ..,η.
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,
(>λον μ""μάQ<νον ,ου,ο ~α,,,o,,,,,αoμα. Που

λΟ'''''ν ~,o ~ ουνΙΧ..α: Έ~ε"α "να οχΙο.ν

Εχ,ι ,ο νομοθ""",,' εο;;,ο ψήφ,ομ" ""ος .-ην

μ""μ"ρ('-ην ~oμψΙI,' ,,,tί,η" "tί,ι..oν;

ΊΙ μόνη OΙ~""'α. ην ο"ο,ολμώ 1·0> ~άμω, '1"0
μή« "ρό~o,,'" "ερί Kl.ψυ"""~ ον",σκοι,ό"ης
εν δικοσιη,,(ψ. ''\11: ,Ιχον ,ο,ου,ο οχη μ" ,,';ια<;

"",σ<ο"σς χ""Ος u, .0;' ""ω ,,,ι,σμ«'ο; ,ης

χλ"'ης κ'" ειιι ""(\""ιψ"λ,,(ο,,, ,,";' .-η. δι~"ί.

ο,η"ίζι, κα,ΙΙ μηκο; Ι'"~ ιοί· Μ;<συ μ'll)υί,. '1-1
κ,φ",,, «υ,ης o,,,ό~,,,, και" μ,ιω"ον ,;.. κα,

ι;' αν,., :\μ,ου ,ο,; "':ομαιος. Κάιωθε" ,η" κλί·

νη" δ,,,,,,,(,·,,,,, ;'"Ύ<>ς lμlΙάδων, ""ο """',,
b' υll""χιο ι"",.εr;" ,ο"ν",,;ι ,,,,,,ους. ώι; <I,"'\j.

9 ι.ι.κ. 10). Σ"μ'1 Ι" ..υμβια μβ"μβ"Ι\,'Ι,

Εφ' (ι" """ίο,β,α, '" 1νδο\' α"χ",,,,, οικω" εν
ιιμ β"θ" ,ο;; ",,,,ο,υ1.(ο,, κ'" ",θ".". Ι,· 'il
YUI''''~W''L"li" l,·θ" hι, κλ,νη" YVI'" μισηλ,;

κ'" ';;σo,,~o;, φ,,,<>υο,, "οδή"η χο<",δω,,,ν χ,.
""να και ο".δάλ,,, 01νο lξη"λωμόνη ""ι κλίνης

'"οιδομόνη δ,,,, ι;ις d",o,,,,~ "1...·"ιi,, >.άι ,ij"

θ,ο>;;, lφ'ij" ,ίο, """",ιθ,ψΙν" ιl>fομ"". ",θ,,·
νον 1\'10" ",.α"ίου ""ι "υάθου. """α,,~;ι>ως
δι: ιο,'ιων μ,κ"Ο> ο,νοχόη, lΙα"" ιήν 'Q""Φ'"

ιαυιην d.Q,oιt"cie .. ",i"" ""ι ';κλαδί"" ~'φρ",.
οιέρ« Υ"νή ."ίοη" "';O"ρ~O", φiρουο« X"WI'"
l1;ωομ/;νον ~,,; lμά"οl' ~". b''''ν'','σα <Ιμφο,•.
""" ιΟ>" χι.""" μ< <Ινεωγμ,ν,«; ι,,; ""Ml",,, ο,,,1.Ι
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Παράρτημα το;; 'ΑρχαιοΙοΥucoV ΔεΙτ(ον 1918

προς τα εδέσματα, ωςίjθελε τις το πρώτον

εικάσει, άλλά μάλλον προς τον εναντι αi,της καί

ολίγον άριστερόθεν τής τραπέζης επι τών οπι

σθίων ποδών ιΊκλα'ζοντα κύνα, ϊνα 'ίσως παίξη

μετ' αύτοϋ, διότι ή κίνησις τών χειρών δεν εΙνε

αποκρουστικη δια τον κύνα.

Τέλος ανωθεν τής κλίνης εΙνε εξηρτημένα

άπο ταινιών στέφανος, κλωβίον καί κάνιστρον,

I l περ ταϋτα δε καί μεταξiι τών έκητέρωθεν ήμιρ-

•

ΕΙ". 11. rlOIIro, _ψ,Ιβ,,,οιι αγάΙμαεος.

ραβδωτών ίωνικοϋ ρυθμοϋ κιόνων καί κάτωθεν

ακριβώς τοϋ επιστυλίου ή επιγραφή:

~ΑnWΛΛWΝIΑ

~ EOynWPIA.$

ΤΙ) άνάγλυφον τοϋτο διατηρήται είς καλην

σχεδΟν ειπείν κατάστασιν, διότι μόνον τας δυο

ανωθεν καί κάτωθεν προς τάριστερα γωνίας

εχει άποκεκρουσμένας,άνήκει δ' εΙς τους υστέ.

ρους ρωμαϊκoiις χρόνους, είς τον r' η. ό' μ. Χ.

αΙώνα. ΑΙ διαστιίσεις αύτοϋ είσίναΙ έξης: ύψος

0,56, πλάτος 0,45 καί πάχος 0,08.
11. UtvTE ιίποτμήματα πηλΙνης ΗωeοvΙ

δος φέροντα γραπτα κoσμήμuτα οΙον άνθέμια

καί μαιάνδρους. UΟμοια τουτοις ευρέθησαν πλεί

στα δσα εν ταiς άνασκαφαίς Π. Κορίνθου όπο

τής Άμερικανικής Σχολής άπόκεινται δ' ει, τφ

Μουσείφ, εικάζεται δε μετιΊ πλείστης πιθανότη

τος στι ταϋτα προέρχονται εκ τοϋ θριγκοϋ τοϋ

ι'αοϋ τοϋ Άπόλλωνος. Ilολλα τοιαϋτα άνεϋρ

καί ό κ. Σκιάς κατα την πρώτην αύτοϋ Εν 11.
Κορίνθω δοκιμαστικην σκαφην.

12 (ιΙΧ. 11). Τό Οπιοo{J.εv τής ιΊσφύος καί οΙ

γλουτοι ΙΙΥιίλματος Ι:φηβον καλής τέχνης, άλλ'

ου το εμπροσθεl' εΙνε τελείως άποκεκρουσμένον

καί Επίπεδον' {)ψος 0,40, πλάτ. 0,34, πάχ. 0,23.

ΓΛνΠΤΑ βΥΖΑΝΤΙΝΑ

Κατα το ετος τοϋτο περισυνέλεξα και τα εξής

βυζαντινα γλυπτά;

1 (είκ. 12). Διπλούν Ηιοv6Ηeαvοv βνζαν-

ΕΙ". 12. Bιιζa~,,~ό~ ",o~ό"ρα~o~.

μήκος

,
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Παράρτημα το'; 'Αρχαιολογ,χο'; Δελτίου 1918 9

ρωθεν πληρούνται υπο φύλλων ακάνθης, τ€χν,.

κώτατα προσηρμοσμένων, αί δε ανωθεν διι,

κύκλων εντος τών όποίων τα μονογράμματα

τού 'Ιησού Χριστού Ic xc. Διαστάσεις: ϋψος

0,90, πλάτος 0,78, πάχος 0,10.

ElH. 13. Bνζo"rινoν dιασηίλιο1l,

Τ,) διάστυλον τούτο παρέλαβον εκ τής εν Ν.

Κορίνθιρ οΙκίας τού α"τύθι κτηματίου κ. Γυ.
φτοβασίλη.

4 (εΙκ. Ι 4). ΓεΤσον βυζαν"νο>' μαeμάe,νον

χριστιιινικο"ς χρόνους. ΙΙαρίστrιται δ' επ' ιι(,τού

εκ δεξιι"ν προς τ',ριστερά: τ",ί,ς μεγαλοπρεπιις

κύπτων καί λείχων τον f.fEQOV τ(7)ν ποδών ΤΟ".

εΙτιι πλέγμα σχη ματ ίtoν κιίκλον, εντι)ς τού ί,ποίου

διαγράφετcιι φύλλον, μετα τούτο επετrιι ψl,χη

(πεταλούδα) με κατάστικτα πτερά, εΙτα κιίκλος,

σταυροειδες πλέγμα και τέλος κύκλος εντος Ετέ·

ρου πλέγματος.

Κάτωθεν το γείσον τελευτ~ εΙ.; ίiρμoν i)
άστράγαλον. ιγπΩ τοϋτον άπαντ~ άπότμημα

Ετέρου πλοχμού εκ τιί,ν συνήθων τοίς Βυζαντι.

νοίς. Ή εργασία λίαν έπιμεμελημένη.

Τό άρχαίον τοϋτο εύρον εν rri oίκί~ της
χήρας Γ. Καραβοκιίρη έν Π. Κορίνθιρ.

ΑΛΕΞ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ

νΕφοοος -ι:ης Ζ' &Qx(llol. πεoιφεαεtας.

Ι' ΑΡΧΑΙΟλΟΓιΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΚΡΗΤΗΣ)

Περιοδείαι, πιριουλλογη άρχαίων, eQfuvaL άρχαιο.

λογικαί, Μουσεία χαΙ συλλογαΙ χατα tb 1916.

ΓΟΡΤΥΙ, ΦΑΙΣΤΟΙ, ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΚΛΠ.

Κατα τΟν 'Ιούνιον 11λθον εΙς Γόρτυνα, σπο\)

επεθεώρησα την εν τψ φυλιικείιρ Άγίων Δέκα

αρχαιολογικην συλλογην αγιιλμάτων και επι.

γραφών και τα ανεσκαμμένα υπο τών 'Ιτιιλών

κατα την τελευταίαν τριακοντιιετίαν αρχαία μνη·

μεία, και εφρόντισα περι τής καλής αίηών συν·

τηρήσεως και περι επισκευής τών καταπεσόν.

των ξηροτοίχων. Ή στοα ή οΙκοδομηθείσα κατ α

το Ι 9 Ι 1\ δαπάναις τής τότε Διοικήσεως Κριιτης

ί,περ την Μεγάλην Έπιγραφην πρ,)ς προστα·

Elx. 14. Βνζαντινο" ιπ&οτ,μλιο'tl.

φέρον γλυπτικον διάκοσμον πλοιίσιον καί ποι·

κιλώτατον. Τούτο εχει μήκος μεν ι ,04, ίίψος

0,:)2 και πιίχος σ, ι f> διατηρείτιιι δε κάλλιστcι.

ΊΊ, κοσμήματα εΙνε γνησιωτάτου βυζαντινού

ΤΙΙΠΟ\l, έκ {('Ον αρχαιοτέρων δέ, διότι χιΛ τι,

γλυπτον τοϋτο δέον νανιιχθϊι εΙ; τους πρώτους

σίαν αυτής επερατώθη τελέως και παρεδόθ11

υπ,) τοϋ εργολάβου εΙς τΟν νομομηχανικον κατα

τον Φεβρουάρων τού Ετους τούτου. Ή εργιισία

εγένετο μετα ηϊς δεούσης επιμελείας, και νύν

το σπουδαίον τοϋτο μνημιίον τής Κρητικής

νομοθεσίας Οεωρείται εξησφιιλισμένον απ,) τών

2
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10 Παράρτημα το; ΆρχαιολοΎικού Δελτίο. 1918

καιρικών επιδράσεων- μόνον οπισθεν ύπολεί

πονται νά γίνωσιν ύδραυλικαί τινες εργασία!,

ϊνα μη εμποδίζωνται τα θεμέλια τoiί περιφερικoiί

τοίχου εκ τoiί παραρρέοντος αγωγoiί τoiί εκεί

υδρομύλου, εκτελεσθησόμεναι εν ευθέτ~ χρόνφ.

'Εκείθεl' μετέβην εΙς Φαιστον και <Αγίαν

Τριάδα, σπου εύρον τας ανασκαφας εΙς καλην

και καθάρειον κατάστασιν διατηρουμένας ύπο

τών εκεί φυλάκων εκτελεσάντων ακριβώς τη

βoηθεί~ και εκτάκτων εργατών τους καθαρι

σμούς, ους εΙχον παραγγείλει εΙς αύωύς.

Ειδοποιηθεις παρά τού εκ τού χωρίου Μια.

μoiί Άναγ;;ώστη Μανιδάκι περι εύρέσεως αρ

χαίων εΙς θέσιν Μαχρv Λειβάδι μεταξύ τών

χωρίων Βασιλικής και Μιαμοϋ και επι ιής

"ροσειράς τών Άστερουσίων μετέβην εκεί μετ'

αlπoiί και έξήτασα τα αναφανέντα δια τής καλ.

λιεργίας λείψανα, εΙδον δ' ση πρόκειται περl

τοίχων ρωμαϊκών χρόνων- τα εύρεθέντα οστρακα

εΙναι τμήματα κεραμίδων στέγης και κοινών

αδιακοσμήτων πηλίνων αγγείων, πιστεύω δέ

Ι;η πρόκειται περι αγροικία; ρωμαϊκής εποχής

η μικροϋ συνοικισμοϋ, οία εχω άπαντήσει καί

αλλαχoiί τής νήσου μάλιστα ει, ΜεσαρΙΙ:, δι' δ

και δέν εθε,ύρησα σκόπιμον περαιτέρω ερευναν.

Δαμάνια, Τέμενος. Κατα τον μήνα '[ού

λιον μετέβη ν εις Δαμάνια, σπου ανέσκαψα πέ·

ρυσιν τον μυκηναϊκον τάφον και επηλήθευσα το

σχέδιον αύτoiί, ως εδημοσιεύθη ί\δη εΙς προη.

γούμενον τόμον τoiί ΑΔ (τόμ. ιι Ι ί Ι • 1ί~).
Κατα την επιστροφήν μου ανήλθον εις το φρού

ριον Τέμενος (σήμερον Ρόκκα) το οΙκοδομηθέν

μέν υπο Νικηφ~ρoυ Φωκά κατα το !J()\ μετα

την ανάκτησιν τής νήσου υπο τών Άράβων

επι τών θεμελίων αρχαίου έλληνικoiί φρουρίου,

επισκευασθέν δε και χρησιμοποιηθεν υπο τών

Ένετών (CasteI Temenc, Rocca) μέχρι τής

ύπο τών Τούρκων κατόπιν αίματηροτάτων εφό.

δων άλώσεως αύτoiί, εφ' ου ελαβε και την ση

μερινην κλήσιν το υποκείμενον χωρίον ΚανλΙ

Καστέλλι (= φρούριον τoiί αϊματος). Σήμερον

το φρούριον και αΙ επ' αυτoiί 4 - [) Βυζανηναι

εκκλησίαι εΙναι ήρειπωμένα, ό δε νεώτερος

όμώνυμος συνοικισμος ευρηται κάτω εις -roυς

ΒΔ πρόποδας τoiί ύψηλoiί λόφου. Προ ολίγων

~;;{jjv εις Οέσιν ΡΙζαν απέχουσαν περι το 1 χι·

λιόμετρον προς βορράν τoiί χωρίου εί'ρέθη τά.

φος γεωμετρικών χρόνων περιέχων πολλα κοινα

γεωμετρικα αγγεία εί'ρισκόμενα νiίν εν τ~ απο

θήκη τoiί Μουσείου Ήρακλείου.

ΤVΛΙΣOΣ, ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ

ΚρσvσQjνας, Kσfίπσς. Κατα τα τέλη τoiί

α,'τoiί μηνος 11λθον εΙς Τύλισον, σπου επεθεώ-

ρησα την εκεί προ ολίγων Etii,v γενoμέl'ηV ανα

σκαφην τριών μεγάλων μινωϊκών οικοδομημά

των υπο τού συναδέλφου κ. Χαιζιδάκι' εκείθεν

ανήλθον εΙς Άνώγεια Μυλοποτάμου και εκεί

θεν εΙς το όροπέδιον τής Ίδης, σπου το προ

33 ετών ανακαλυφθεν και ανασκαφεν δαπ,ίναις

τoiί εν Ήρακλείφ αρχαιoλoγικoiί Συλλόγου υπο

τoiί 'Iταλoiί αρχαιολόγου I-Ialbherr 'Ιδαίον

Άντρον η Άρκέσιον- εξήτασα τα κατα το σπ!].

λαιον και παρετήρησα και εμαθον και παρ' επι

ζώντων εργατών τής ανασκαφής ση το καιώ

τερον και σκοτεινότερον μέρος τoiί σπηλαίου

και οΙ διάφοροι αύτού μυχοι δεν ανεσκάφησαν

τότε, άλλ' έξακολουθοϋσιν οί ποιμένες άνασκα

λεύοντες ταiίτα επιπολαίως και είιρίσκοντες ψή.

γματά ηνα χρυσoiί, τεμάχια χαλκών ελασμάτων

και απειρίαν πηλίνων θραυσμάτων λύχνων ρω

μαϊκών χρόνων- ε;ωθι τού σπηλαίου περι τα

100 μέτρα φαίνονται πελώριαι πλάκες ητανο

λίθου σκληρoiί πελεκφαι μετακινημέ"αι εκ τή;

άρχικης των θέσεω; καί {lμικεχωσμέναι είς τη\·

γήν φέρουσα ι τα ιχl'η ποδών μεγάλων χαλκών

αγαλμάτων και αλλων αναθημάτων, ούδεμία

δ' εργασία εγένετό ποτε ϊνα ε;ακριβωθη μη

τυχον εϋρηται κεκαλυμμένον καί τι αλλο πλην

τών βάσεων. Και το μη ανασκαφεν εοωτερικον

μέρος τoiί σπηλαίου, και ή εξωτερικη πλατεία

aVToii, και ό περι τας βάσει; χώρος ειναι βε

βαίως ανάγκη ν' άνασ/.αφωσιν ι θ' άπωτηθfι

σμως δαπάνη χιλιάδων ηνii,,' δραχμών, ή δε

ανασκαφη ενεκα λόγων κλιματολογικών ειναι

δυνατ,] μόνον απο του Μαιου μέχρι τoiί Σε.

πτεμβρίου.

'Εν τη Ίδη εί'ρισκόμενο; εμελέτησα και εφω.

τογράφησα καί TlI'α εκ τι"ν κατα τον πρωτό.

γονον τρόπον εκτισμένων δια μεγάλων λίθων

και πλακών θολωτών τυροκομείων και τυραπο.

θηκών (γvρισιd μιτατα και τυρσΧέλλια λεγό

μενα) τών ποιμένων τής ·Ιδης, τα όποία τόσον

όμοιάζουσι ~ατα το σχήμα και τον τρόπον τή;

οΙκοδομίας προς τους πρωτομινωίκους θολω

τους τάφους τής Μεσαρά; (Κοιομάσας, Ι1λατά.

νου κλπ.).

Κατερχόμενο; έκ της ''[δης δία Κρο\lσω"Οζ

€?!1.η~ΌΨύρή&ψ την νεωστι ευρεσιν αρχαίωl'
ανω τoiί χωρίου εΙς θέσιν Χσιρόμαντρες η Πρι·

νόρι' πράγματι εντο; καλλιε~γoυμέ\'Oυ αγρού

ευρέθησαν εις λάκκον επιπόλαιον υπο βοl'κό

λου παιδο; κάλπη τεφροδόχο; (κoυρoiίπα με

κάρβουνα, Ι:,ς έλεγοl'), και αλλα "να μικρα

αγγεία' ό παίς κατέΟραυσε ταiίτα, εΙδον δ' εγ",

τα θραύσματα Οντα εκ γεωμετρικών αγγείων

τώl' συνήθων' πρόκειται περι τάφου πενιχροί'

γεωμετρικής εποχής ό σταθμΙΧΡl.'Ις Κρουσώνο;
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παρέλαβε χαι διέσωσε χονδρην χαι βαθείαν 1.0.
πάδα άδιαΧόσμητον, ην χαι άπέστειλε κατά

παραγγελίαν μου εις τό Μουσείον. Ό τάφος

Ο' άνήχη εΙς τόν μυχηναϊΧόν χαι γεωμετριΧόν

σΙ1\'οιχισμόν ιόν εύρισκόμε\'ον είς ιόν ύπερχεί~

μενον υψηλόν λόφον Koϋπo~ " σπου φαίνον.

ται λείψανα τοίχων, λαξευτ/ κλίμαξ χαι ευρί.

σχονται άφθονα τά Ιίστραχα μυχηναϊΧής χαι

γεωμετριΧής εποχής.

ΜΙΛΑΤΟΣ

Κατά τόν Σεπτέμβριον μετέδην εις Μίλατον

Μιραμπέλλου, σπου παρέμεινα διήμερον μελε.

τι;,ν τά άρχαία λείψα"α τής όμωνύμου άρχαίας

πόλΕΙος. Άνω τού σιιμερινο;; χωρίου εις θέσιν

•Αγ. Φανούριον εχουσιν εύρεθή χατά διαφό

ρους χρόνους τής τελει'ταία; τριαχονταετίας τρεiς

μυχηναϊχοι λαξεuτoι έν τφ μαλαχφ βράχφ θα.

λαμοειδείς τάφοι περιέχονΤΕ; πηλίνας λάρναχας

εχ τών ·χαλλίστων χαι άλλα μυχηναϊΧά πήλινα

άγγεία εύρισΧόμενα σήμερον εις τό Μουσείον

'flQaxλεlou '.
Ilλην ίίμως τών μινωιΧών τούτων λειψάνων

σψζονται άρκετ'; ίχνη χαι τής χατόπιν Δωριχής

~όλεως Μιλάτου τής μητροπόλεως τής όμωνύ.

μου εν τϊl ~IIxQq. Άσί? μεγάλης πόλεως (Μίλη.

τος)' εΙναι δε τα;;τα τοίχοι πολλοι ώς τά πολλά

'\"αλιιμματιχοι εΙς τόν λόφον Kάo,εAλo~, δπου

i'xEIto ή άχρόπολις, χαι είς τάς θέσεις Kaa'IIu1
χαι ΧαΑαοΙς, σπου εξετείνε!Ο ή πόλις.

Εις την θέσιν ΠαΑα.μαΥα,ζtς περι τά 300
μέτρα άπό τίις παραλίας χαι δΟΟ άπό το;; ση·

!,ερινο;; χωvίου εξήγαγε χωριΧός τά μέλη δύο

ι'\ωριχών πωρίνων χιόνων, ήτοι έπτά σπονδύ.

i.ou; χαι διίο χιονόχρανα. θά υπήρχε χατά χώ

ραν ΙΊ πλησίον δωριΧός ναός, ΙΊ θά μετεχομί.

οθησαν οί Χίονες εξ άλλης θέσεως ώς ύλιχόν

οίχοδομίας εΙς παραχείμενον χτίσμα, δ χατά την

εγχώριον παράδοσιν ;IΤΟ εΧκλησία τής 'Αγίας

Αlχατερίνης οί σπόνδυλοι εΙναι χονδροξεσμένοι

χαι oiρριίβδωτοι, ;ισαν δε άληλιμμένοι πηλφ oiι

ι ·Ιδι ΠΙQιη~αφήν λ. Taramellί ιΙς τ. l\IoDumenti
anticbi J,i Linc,; τόμο ΙΧ (1899) σελ. 824·826, όποο
;'σψαλμίνωι; ό λόφος Υράφεται .ι'Όiiφο χα, κνφο άvτί

τού ΠQαΥματιχοu ΚΌνπο,.

, ΑΙ λάρναχις τοίι πρώτου τάφου !δημοαιι\ίθηααν

ύllό ()ι.ί εις ιό (ίQθρoν Urne funebή Creteιi !ν Μο;

ΙΗιιιιeπιί ιηιίclιί dell' ΑιcaιJeιιιίa dei Lincei τόμο Ι,

I8'JO οεΙ :1IJ8·209 πίν. 11. lΙρδΙ χαί Ρ,,,ο! Hioιoir,

.Ie Ι'.ΓΙ τόμο νι οιλ. 4~M). ΑΙ τού δευτέρου τάφου ίδη·

!ιιιαιειίθηααν "710 τού Χ. E\'ans εις το β,δλίον Prebi.
!ttoric T0111bs ΟΙ (ΙΙΟΙΙIl8 (Arcbeologia τόμος ΙΙΧ)

σ,λ 98· 100 .Ιχ. 104α· 107. '11 τoiί tQi,oo τάφοο λοο·

τηνοειδης Ύρα7lτίl εύρεθεΙαα 7IQO όλίΥων ίτών εΙνα,
liδιl,ιοαί,υτος,

σψζονται τεμάχια' ή διάμετρος αύτών εΙ,'αι

0,40 . 0;00, τοϋ οε (ί6αχος τού XΙOY!1~cά\ιoυ

0,60. Μ ιχρά σχαφη θά διεφώτιζε τό ζήτημα

τής ευρέσεως τών χιόνων αύτών.

ΕΙς θέσεις Διια,,6~α χαι Koύ~,oυιιo το;;

αύτο;; χωρίου εύρον οΙ χωριχοί χαι μοι επέδει

ξαν δεχάδ" πηλίνων εΙδωλίων έλληνιχών χριl.

νων, ών τά πλείστα είχονίζουσι fεdν Hoυ~o·

,ιι6φo~, τά όποία χαι παρέλαβον διά το Μου.

σείον Ήρακλείου. lΙρός τούτοις εξησφάλισ" διά

τό αύτό Μουσείον χαι πέντε λιθίνοιις πελέχεις

εύρεθέντας εΙς διάφορα σημεία τής άρχαίας

πόλεως.

Ά~ό την Βέσιν Άιιμl το;; αύτο;; χωρίου

προέρχεται χαι ή χατωτέρω επιτύμβιος έπι

γραφη ρωμαϊ~ών χρόνων εiιρεθείσα τελειιταίον

ύπό Ίωάν. Κ. Μπουνιαλέτου χαι άποχειμένη

εν τη οίΧί? του. ΕΙναι στήλη ορθογώνιος εχ

μελανού ελαφρο;; εγχωρίοι' λίθου, ;lς τό μεν

fιψoς ε(ναι 0,3δ, τό πλάτο, 0,29 χαι τό πάχος

0,13. Τό fιψoς τών γραμμάτων εΙναι 0,03.0,025.

EV.POCV
ΝΑ eNACI
Μ ω Τ ω Ι

ΔιωΑΝΔ
ΡΙ ΜΝΗΜΗ

C χΑΡΙΝ

Eiιφ,oπ"a 'ο"aοΙμOJ ,φ ldlOJ ά"ιJ,ί μ ..ήμ", Zd,....

Τό πρώτον γράμμα το;; δευτέρου ονόματος

είναι χεχαραγμένον ώς θ, χαι τότε εχομεν !ίνομα

θ~dιι.μος, άλλά πιστεύω δτι ε(ναι λάθος τοί·

χαράχτου ή χεραία, ΙΊ το;; λίθου τυχαία βλάβη,

χαί δτι τό ,ϊνομα ε(ναι τό γνωστόν χαι αλλοΑεν

·Οv<ίσιμος.

ΔΡΗΡΟΣ

Τά ερείπια της πόλεως ταύτης χείνται επι

συνεχομένων ύψηλών λόφων μεταξύ τής Ν εα·

πόλεως Μιραμπέλλου λαι το;; χωρίου Φουρνής

χαι άχούονται σήμερον ΧιΙ)ιιες χαι αλΥ, :t~,ώ·

~.oς. Δίς μεlέβην χατά τόν Σεπτέμβριον το;;

1916 χαι εξήτασα τά λείψανα τής πόλεως ταύ.

της, ής ή θέσις χαι τό /ινομα ώς εγνώσθη διά

τής χατά τό 1Βδ4 εiιρέσεως τής περιφήμου επι.

γραφής τής περιεχούσης τόν δρχον τών ε<rήβων

τής πόλεως .,άδε c1Sμοοα~ dyeActo. πα~άζω.

ιι,ο. bca,o~ 6yδoή,,0~,α' χτΙ 'Η επιγραφη

μετεχομίσθη iιπό τών τουρχιΧών άρχών εις Κων.

σταντινούπολιν, σπου χαι εiιρίoxεται σήμερον '.

ι Έδημoαιιtίθη το 7Ιρώτον ύ7l0 τοίι Κρητός ίατροίι
Βελονάχη χαί τού Πωτααλιώτη εΙς την • ιλθηνάν. της

14 Μαρτίου Ι866, χατό",Υ ύ7l0 "ολλών άΗων' νέα,'

7Ιαραδολην ί7l' τοίι 7IρωτoWπ:oυ έχαμεν Ο χιιθηΥητής
τής ί7lΙΥραφιχης χ. Halbberr χαί όρθότερον ίδημο-
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12 Παeάetημα το; 'AexaLoι.oYLxoiι Δ'~Tί." 1918

Ό άνατολιχώτερος τών δύο συ"εχομένων λό·

φων ό φέρων το έχχλησίδιο,' τού Άγ. Άντω·

νίου εΙχε την κορυφην περι6αλλομένην ύπο τεί·

χους οχυρωματικού, ού σ<iιζεται άρχετον μέρος

χαl πύργος σιρογγύλος, εΙς δε το δυτιχώτερον

χαl το μειαξυ διάσ~λλoν χαl την προς Β χαl Α

τιίll' λόφ<:ι,' πεδιάδα. ("Αγ. Γεώργιος) έξετείνετο

ή πόλις σφζουσα καταφα"ή έρείπια ητοι άνα.

λήμματα οΙκ,,;,ν και όδιί,ν, τοίχους οΙχημάτων

χιιι θύρας. δεξαμενάς ύδάτων χα,αφανείς τρείς

και σωρους λίθων άπείρους άποτελεσθέντας διά

τής χαλλιεργείας τών έρειπίων τής άρχαίας πό.

λεως. Κατά την δευτέραν έπίσχεψίν μου εΙχον

μετ' έμού τον υΙόν ιού ετέρου τώΥ πρό 63 έτών

εί'ρετών τής έπιγραφής, ϋστις γνωρίζων πατρό.

θεν μοί ωρισε την θέσιν, έν il είιρέθη ή έπι·

γραφή' έξετάσας χαλώς το πέριξ εδαφος παρε.

τήρησα εΙς την έπιφ,ίνειαν τού καλλιεργημένου

άγρού έξηγμένα ύπό τού άρόιρου τεμάχια μι·

χρά χαλκών έλασμάτων, ών εν φέρει συγχεντρι·

χους έντύπους κύχλους προφανώς ταύτα προ·

έρχονται έχ χαλκών άναθημάτων (σπλω ν η

σκευών), και πιθανώς εχομεν ένταύθά πΟυ το

ΙΙρυτανείον η 'Ιερόν της 'Εστίας η άλλης θεό.

τιjtος έχ τών άναφερομένων έν τi!ι κειμέν<!, τού

σρκου, δι' ϊι θεωρώ σχοπιμώτατον νά γίνη δο·

χιμαστιχη σχαφή με την έλπίδα στι θά άποχα.

λυφθfJ το Πρυτανείον η '1ερον χαl άναθήματα

χαλχα χαl ίσως χαl αλλαι έπιγραφαί.

λΑΤΩ ΠΡΟΙ ΚΑΜΑΡΑ,

'εκ τής Δρήρου ήλθον εΙς "Αγιον :-όιχόλαον

Μιραμπέλλου, σπου, ώς γνωστόν, εχειτο ή Λατω

προς Kαμάρ~, ;1ς εχομεν χατά τά τελευταία ετη

άρχετάς έπιγραφάς εύρισχομένας ενεχα τών οΙ·

χοδυμιχών χαl ρυμοτομιχών έργασιών τών γι·

νομένων εΙς τον νεώτερον τούτον έμποριχον

σ"νοικισμόν '. Τμήμα έπιτυμ6ίου μαρμαρίνου

άναγλύφου άπερριμμένον έν τϊι δδi!ι Εξωθι τού

ΙΙΡΙ!.'!'· νομαρχιακού χιιιαστήματος περισυλλέ.

ξας παρέδωχα εις τον τελώνην Άγ. Ν ιχολάου,

ίνα το άποστείλη εΙς το ΜΟΙ'σείον Ήρακλείου.

ΟλΟΥΙ

Ή άρχαία αυτη πόλις, ;1ς το όνομα εσωσα,'

τά παραχείμενα σημερινά χωρία Έλοϋ ...α (ή),

εχειτο εΙς την σημερινην θέσιν Π6ρο.., ίίιοι έ"

σίευσεν αύτήν εις τό Museo Italiano 111 σε).. 6;.7 έξ.

χα, χατά τουτον δ Dittenherger, εΙς την Sy1loge' 453
χα, ό F. 81ass εις SammltIng (Ier griecII. HiaIektin
5clιr;ft." !! Ι 4952.

ι 'Ίδε' Αρχαιο).. Δελτίον τό~ι. Β' σεΙ ;} χαί •Αρχ<ιιολ.
Έφη,•. 1908 ο.Ι 209.

τφ Ισθμφ τφ συνδέοντι την στερεάν προς τή"

νησίδα, καί έκατέρωθεν αύτου χαί κατά τας

σημερινάς dλυχάς, μέρος δε τών αρχαίω" έρει.

πίων φαίνονται σήμερον και έντος της θαλ,ίσ.

σης [νεκα καθιζήσεως τών παραλίων τής παρα.

τηρουμένης χαθ' σλην την άνατολιχη,· Κρήτην.

Κατά το 18!1ί. 8 οΙ Γάλλοι ναύται οΙ χατέχον.

τες το μέρος τούτο χαl το παραχείμενον ενετι.

κο,' φρούριον ΣΠΙΙ'αλόΥΥαν εχοψαν το" στε"ον
χαl χαμηλον Ισθμον και κατεσκει;ιισαν μικράν

διώρυχα, ,να διέΡΧΟl'tαι αΙ λέμ60Ι των. και εύ·

ρον κατά την έργασίαν ταύιψ' έκ τής μεταχι

νήσεως και χρησιμοποιήσεως άρχrιίoυ ί·λικού

οΙχοδομίας εξ άρχαίας έπιγραφά; έλλΨ'ικάς, α;

άπέστειλαν εΙς Γαλλίαν '. 'Εκατον μέτριι άνα.

ιολικώτερον της διώρυχος και έπl της νησίδος

άπεκάλυψαν το δάπεδον βυζαντιαχής έκχλησίας

φέρον ψηφιδωτην διακόσμησιν έκ χιω.ω,·, τε·

τραγώνων και άλλων γεωμειρικών θεμάτων χαί

Ιχθύωl" μεταξυ τούτων F'XEL και ψηφιδωτά; έπι·

γραφάς άναγριιφούσας δωρητά; τού "αού' ου·

τως άναγινώσχεται εΙς δύο γραμμά; ή έξή;

έπιγραφή

ΗλΙΟΔWΡΟC YΠ€P CWTH
PIAC €AΥΤον €ΔωK€N C;IMICION €NI

•Αλλαι ϋμοιαι έπιγραφαl αναγινώσκονται

χατωτέρω έντος δύο ήμιχυχλίων σl'νεχών χω·

ριζομένων διά καθέτου γραμμή; αί έξής' εΙς

μεν το πρώτον ήμιχύχλιο,' χαl εις 12 γραμμάς.

Θ€ΟΔΟΥλοc YΠ€P CWTHPIAC €Ayτoν
€ΔωK€N CIMICION €N
XPICT€ ΒΟΗΘΙ τω ΔΟΥλω COV €ΠΙΦANΙ

εΙς δε το άλλο χαl εΙς δώδεκα :ιάλιν γραμμά;

ήμιεφθαρμένας ή έξής

ANT(WNIOC! YΠ€P CWTHPIAC εΑΥΤον Κ. nANTOC
τον (οικονι Αν(τον ε!Δωκ(εΝ! CIMICION εΝ

ΕΙναι γνωστον ϋτι το σιμίσιον (SCIlliSSiS)

εΙ"αι το ίίμισιl του βυζα"τι\'υ\ι χριισυ\ι νυμί

σματος.

Ί Ι πόλις 'Ολού; διεΤ'1ρείω κιιί κ"ιι'ι ωί'ς

πρώtoυς χριστιανιχούς αιώ\'ας ΧΗί τη\' πρι;.τψ·

βυζαντιαχη,· έποχην τής Ι\ρήτιι; εχο"σα καί

ιδία\' έπισκοπη,· ά"αγριιφομέ"φ' έν I~' Σι·νεκ.
δήμφ τού '1εροχλέοι'ς και εΙ; Iu; :-';οtίtί:ιs cIJj· .
scoIJatuulll ί'πο 10\' τίτλο" ii ΆλύΥΥου.
Παρα τας cιλυκα; ιίς την γω\·ίιιι· ηί.: οίκίας

Κ. 'Αμαρ"ύτη εΙδον έπιτι~μΙίιo\' πλάκll έ; έΥχω.

ι ΕΙναι α,'ται αί δη~ιoσιευθείσΙ1Ι ύπό τού τύτε Ιταί·
ρου τη; Ιν .Aθι'Ivαις Ι'αλλιχής Σχολίις J. Ι )eHIarJ{ne εις

τό Htilletin (te (οrreψull(Ι 1It"IIc-IIi<Iue ΧΧΙ\'. 1!ΙΟΗ

οεΙ 222 έξ.
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ΠαQάQτημα το,; 'AQXO'o),oyιxo'; ΔιJ.τ'oυ 1918 Ι3

ρίου σκληρoiί τιτανολίθου ύψους Ο,ω, πλάτους

0,4)1 καί πιίχους 0,)1)1 φέρουσαν εΙς δύο γραμμας

• Ι Λ Ι ...
ΚΗΚΗΝΟΣ

Γσυρνιά. Τήν υπό τών Άμερικανών άνα

σκαφείσαν μινωϊκήν ταύτην πόλιν εύρον διατη

ρουμένην εΙς καλήν καί καθάρειον κατάστασιν

-υπό τoiί αυτόθι φύλακος βλά6αι τινές έ'χουσιν

1.πέλθει είς τινας τοίχους Ικ τών βροχών. Μετα

το;; φύλακος καθώρισα τα πέριξ δρια της άνα.

σκαφης, ηδη Ιδιοκτησίας τoiί δημοσίου, διότι

άπό τινων Ιτών είς τών ι'μόρων τη άνασκαφη

Ιδιοκτητών μολονότι κατ' Ιπανάληψιν δι' ήμών

Ιμποδισθείςκαί κατσδιωχθείςκαταπατεί τα Ιίρια

καί προσπαθεί να καταλάβπ μέρος πληρωμένον

-υπό τών Άμερικανών άνασκαφέων, -υπάρχει δέ

καΙ δίκη έκκρεμήςΙπί τούτου κινηθείσαυπ' αυτο;;.

ΗΤΕΙΑ, ΣΗΤΑΙΑΙ

'11 άρχαία αύτη πόλις ή δoiίσα τό ονομα

εΙς τήν σημερινήν έμπορικήν πολίχνην Λι/,άνι

Ση..Ιας καΙ εις τήν Ιπαρχίαν, τοποθετείται

συνήθω; Ιπί της θέσεως το;; σημερινoiί μικρoiί

χωρίου Π"ρό. άπέχοντος Ι '/, περίπου χιλιό

μετρον άνατολικώ; της σημερινης πολίχνης

άλλ' ή γενομένη Ιντoiίθιι κατα τό I90Ι μικρα

σκαφή -υπό το;; κ. HosanqIIet διευθυντoiί τότε

της Ιν Άθήναις ΆΥΥλικης Σχολης μόνον μι

νω'ίκας άρχαιότητας άπεκάl.υψεν ,. καί ή έ'ρευνα

δε ην ό ίδιος χατα χώραν εκαμα, με επεισεν

όριστικώς, δτι εις Πετράν μόνον μινωϊκών άρ.

χαίων λείψανα έ'χομεν, άφ' ού καΙ τα σφζόμενα

Ιρείπια τειχών καΙ πύργων καΙ μάλιστα τά έπl

της Ιπιφανείας ευρισκόμενιι αφθονα κεράμια

μάλιστα πολυχρωμικα μαρτυρο;;σι τoiίτo. 'Η

νεωτέρα ϋθεν έλληνική πόλις Ήτεια πρέπει να

τεθη έν τη μεταξύ Πετρά καΙ Λιμένος πεδιάδι,

σπου πράγματι κατα τας γεωργικας έργασίας

άποκιιλύπτονται ΣUXνα λείψανα κτισμάτων καί

άλλων άρχαίων.

Εύρισκόμενο; εΙς Λιμένα Σητείας παρέλαβον

Ικ το;; ΕΙρηνοδικείου ΙΙ nIjlLVO άγγεία γεωlΙΕ

τρικης έποχης, τα όποία ευρι;'ν ό έκ τoiί χω

ρίου Τουρτούλλων Έμμ. Τζαβλάκης έδήλωσεν

έγκαίρως καί κατέθηκεν παρα τώ εΙρηνοδίκπ

Τό δεbτερον τοϋτο όνομα έΥνώσθη έχ της έ:ΤΙΥρα

φής Πραισοϋ της δημοσιευθείσης ύπό του '1ταλου

άρχαιολόγου L. ΜβΓίβηί εις τό άρθρον AIniclIita Cre.
(('si σε).. ΙδΙ·160 (MonulIlenti anticlIi Iiei LiI1cei νοl.

νι, 1896 σελ. 299 έξ.), όπου οί χάτοιχοι χαλοίινται

.Σ'1 fa.t1I,ΩΙ.

1 ·Ιδε πεΡΙYQαφην εις τό AnnuaI οΙ tIle ΗΓίι. ScIIool
"Ι ΑΙ)._π. τόμ, ν!!! (1901.1902) σελ. 282·286.

έπl άποδείξει. ΕΙναι δέ τα;;τα τέσσαρες άμφο.

ρείς μέσου μεγέθους, μία υδρία μεγάλη, μίιι

ύδρίσχη, μία οΙνοχόη καΙ τέσσαρα μικρότερα

άγγεία' φέρουσι πάντα άπλην γεωμερικήν δια

κόσμησιν έπrιρxιωτικoiί έργαστηρίου έρυθροκα

στανόχρουν καί προφανώς προέρχονται έχ τά.

φου γεωμετρικών χρό"ων' σuσχευάσας πάντα

άπέστειλα εΙς τό Μουσείον 'Ηρακλείου, σπου

καί εύρίσχονται νυν.

ΠαλαlΗαατραν. ΕΙναι γνωστή ή έπl σιινεxii

έ'τη άπό τoiί ι900 γενομένη άνασκαφή τijς

μεγάλης ταύτης μινωικης πόλεως -υπό της έν

Άθήναις Άγγλικης Σχολης '. Μετα τήν άνα.

σκαφήν τό πλείστον το;; συνoικισμoiί έκαλύφθη

Ικ νέου πλήν τριών iι τεσσάρων οΙκιών καΙ

,μιάς κεντρικης όδoiί. Παρα τήν παραλίαν χω·

ρικός άνεiίρε καί μοί παρέδωχε μικρόν τεμάχιον

λίθου φέρον όλίγα γράμματα έκ το;; γνωστο;;

ύμνου τών Κουρήτων εις Δία τόν Δικταίον '.

ΙΤ"ΝΟΣ

ΕΙς τήν έλληνικήν ταύτην πόλιν τήν άνατο·

λικωτάτην της Κρήτης κειμένην μεταξύ τijς

Μονης της Παναγίας Άκρωτηριανης (κοινώς

Toπλoiί) καΙ τoiί άκρωτηρίου Σιδέρου έξετέλε.

σεν ανασκαφιlς κατα τό 1900 ή Γαλλική Σχολή

δια τoiί έταίρου α-υτης ]. Del1largne. Δυστυ·

χώς ή μετα τα;;τα πολυχρόνιος άσθένεια αυτoiί

καΙ ό κατόπιν θάνατος έγένοντο αίτία να μή

δημoσιεuθώσι τα πορίσματα τijς έργασίας ταύ

της καΙ δή αΙ έν αύτη εύρεθείσαι έπιγραφαί.

Πλήν αλλων άπεκαλύφθησαν καί τρείς βυζαν.

τιακαl έκκλησίαι τijς πόλεως ταύτης άρχαιότα.

ται, ητοι δύο βασιλικαί τρίκλιτοι κα; μία μικρα

κυκλικο;; σχεδίου (ίσως βαπτιστήριον). Κάτοι

κός τις Παλαικάστρου εβλαψε τας έχ μέλανος

μαρμάρου πλάκα; τoiί δαπέδου τών βασιλικών

καταθραύσας<ινάς καΙ μετακομίσας δια τό έλαιο·

τριβείόν του, δι' ίί καί κατηγγέλθη άρμοδίως.

•λσπρη ΠΙ.ρα, Μαρα{}αΝΙφαλα, Μανσ

δΙνδρι. Κατα τόν Δεκέμβριον τoiί αυτο;; έ'τους

μαθ,;,ν δη είχον άναφανη σημεία τάφων έν

Mεσαρ~ μετέβην έκεί πρός έξέτασιν.

Εις θέσιν·λαπρην ΠΙεραν μεταξύ τών χω.

ρίων Πλατάνου καί Πλώρας είς έκ τών έργα

τών μου της άνασκαφης Πλατάνου παρετήρη

σεν έντός άγρο;; καλλιεργημένου άφθονα όστά

ι Τά άποτελίσματα τής άνασχαφής έδημoσιενovτυ

χατ' fτος εις το Annual Br. 5ch. εις τόμους Vlll, ΙΧ,

~, ΧΙ, ΧΙΙ, παQασχεuάζεται δέ άπο έτών χαί Ιδιαίτε·

Qov βι6λίον ύπο τών 'Άγγλων άνασχαφέων .
• Αππυ.! Nr. Scb. χν (1908-1909) σε.. :13~ ·36:.

πίν. ΧΧ.
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14 ΠαράQ'ημα ,oi 'Αρχαιολογικοί Δελ,ίου 1918

ι Πρβλ. Sνοrοηοs Numismati<!ue de Ia Creιe 3η

cienne, Macon 1890 σελ. 309 ·12 πίν. ΧΧΧ.

ι Β. Ψιλάκ" 'Ιστορία Κρήτης 'AOiIvaL 1899 σ. 13:).

και ι/στρακα εσκορπισμένα' εξετάσας ταυτα επεί. ·Ερευναι άρχαιολογικαί καί τοπογραφικαί,

σθην στι προέρχοντα.ι εκ τάφου πρωτομινωϊκου, σκαφικαί έργασίαι κατα το 1917.
τον ιίποίον προ πολλών ετών θα εΙχον άναμοχλεύ.

σει και διαλύσει οΙ χωρικοι παραλα6όντες και ρt{}υμ,l,Ο,l,. Κατα ταςάρχας 'Ιανουαρίου 1917
τους λίθους σπανίζοντας 'κατα τα μέρη ταυτιι ευρισκόμενος εν Ρεθύμνφ προς επιθεώρησιν του

κατα τήν εξέτασιν ευρέθlισαν δύο ψήφοι ορμου εκεί μικρου Μουσείου του υπο τήν επιμέλειαν

μία εκ σαρδίουκαί αλλη εκ στεατίτου' υπολείπε. του καθηγητου κ. Πετρουλάκι εξήτασα τα αμέ.

ταινα γί'1l ή μέχρι του φυσικου βράχου σκαφή σως Εξωθι της σημΕ()ινης πόλεως προς νότον

και ή διαλογή και το κοσκίνισμα τών χωμάτων. αναφανέντα οΙκοδομικα λείψανα εν τφ αγρφ

ΕΙς θέσιν Καμπελ ..ούρ.α επι μικρου λοφί. Μιχ. Σταυρουλάκι. Καλλιεργώνούτος τον αγρον

σκου κ!Ιλουμένου εΙδικώτερον ΜαραδοκΙφαλο πέρυσι προσέκοψεν εΙς ερείπιον ευρισκόμενον

ανωθεν του χωρίου Παναγιάς παρετηρήθησαν εΙς βάθος ολίγων έκατοστών του μέτρο,' ίιπο

οστά πολλα εντος μάνδρας καί πέριξ αυτης. το σημερινον εδαφος εκτισμένον δια μεγάλων

Και Εδώ δίδιοκτήτης προ εΙκοσαετίας κατέ· ξεστών λίθων, .:'1' αφήρεσέ τινας ιί επιμελητής

στρεψε θολωτον τάφον και εκ τών λίθων αύτου ., μαθων το πράγμα τον -Ιιμπόδισεν απο περαι

fκτισε τήν μιίνδραν και τον συνεχόμενον οΙκί- τέρω βλά6ης το αναφανεν εν τϊι ανοιχθείση

σκον. Ευτυχώς ή καταστροφή περιωρίσθη μό. τάφρφ κτίσμα ουνίσταται εκ δύο επαλλήλων

νον εΙς το ανατολικον ημιου του έλλειψοειδους δόμων εξ ορθογωνίων ογκολίθων κογχυλιάτου

σωρου τών ερειπίων' το δυτικον Ιίμισυ εμεινεν λίθου προερχομένου εκ της δυτικης παραλίας

ανέπαφον, πιστεύω δε οτι υπάρχει υπ' ol'tO δεύ. Ρεθύμνης, το δε φανε,· κτίσμα άποτελεί ωσει

τερος τάφος, ού θεωρώ επείγουσαν τήν σκαφήν. τοίχοΙ' μήκους ίιπερ τα 10 μέτρα και πλάτου;

"Εν χιλιόμετρον ανατολικώτερον τών τάφων εΙς εν σημείον 1,25. Τελευταίον κατα τον :\'οέμ·

τούτων επι λόφου καλουμένου Μο'l'οδΙ'l'δρ. 6ριον ανέθηκα εις τον επιμελητήν να ανοίξη

παρετήρησα και Εξήτασα τα λείψανα συνοικι· και αλλας τάφρους, 'ίνα έ;ακρι6ώση αν ίιπάρΥ.η

σμου μινωίκου, ού τα κτίσματα εχουσι κατα το συνέχεια του κτίσματος εΙργάσθη επί δύο ήμέ.

πλε\στον διαλύσει οΙ χωρικοί, 'ίνα σχηματίσωσι ρας μόνον, διότι ενεκα τών βροχών -Ιιναγκάσθη

καλλιεργησίμους αγρους και οvτως απετέλεσαν να διακόΨη τήν εργασίω', και μοι ανεκοίνωσεν

πολλους σωρους λίθων μακρόθεν όρατούς (τρο- στι και δ πρώτος τοίχος ΠΡΟΕΚτείνεται εις "η

χάλους), φαίνονται σμως κατα χώραν αρκετοι κος I!I μέτρων, και δεύτερος ανεφάνη κάθετος

ακόμη τοίχοι εκ μεγάλων λίθων, και αφθονα προ; τον πρώτον μήκους 15 μέτρων, και ετε.

είιρίοκονται τα <Ιστρακα τών μινω'ί"ών άγγείων. ρος μεταξύ τούτων μήκους 3 μέτρων. Ε!ναι

Πιθανώς εις τον συνοικισμον τουτον ανήκου- πιθανώς τοίχοι θεμελίων η μέρη κρηπιδώματος

σιν οΙ δύο τάφοι του Μαραθοκεφάλου. "Εν χι· αγνώστου οΙκοδομήματος, διότι οl,δεν κινητον

λιόμετρον ακόμη ανατολικώτερον είιρίσκονται εϋρημα η αλλο σημείον ενδεικτικον παρουσιά.

οί. αλλοι Τροχάλο. του μινω'ίκου συνοικισμου σθη κατα τήν μικραν ταύτην ερευνω" Τ.] λείο

τών Καλαθιανών, καί δ πλούσιός ΠΟτε θολωτος ψανα ταυτα εσκεπάσθησαν εκ "έου, επειγομέ.

αύτου πρωτομινω'ίκος τάφος, ού τα ολίγα λεί- νου του. lδ~OΚTήτ?υ νιί, καλλιεργήση. τΙ,,, .αγρό,·

ψανα τα απομείναντα μετα την κατα το ετος του, και οι'τω; ανε6ληθη ακρι6εοτεριι ερευι-α

1855 εϋρεσιν και διαρπαγήν αύτου ίιπο τών εΙς εύθετώτερον χρόνον. Διότι βε6αίως εΙναι

περιοίκων εύρον κατ α τήν σκαφήν του 1908. αξιον του κόπου ,·α εξετασθϊι τΙ. μοναδικι',ν

Χαν{α. Κατα το τέλος Δεκεμ6ρίου μετέ6ην εΙς μέχρι τουδε λείψανον της αρχαίας αυτονόμου,

Χαν ία, σπου παρέδωκα το μικρον Μουσείον εΙς ως φαίνεται εκ τών νOμισμάΤ(ιjν της, πόλε.υς

τον νέον επιμελητήν Κων. Λάσκαριν γυμνασιάρ' Ρεθύμνης η Pιθυ~νίας ι.

χην. ΟΙ εν τφ Μεγάρφ τών Δικαστηρίων εστρα- ~.αυρωμΙ'l'oς, •ΑΥΡ'Ο'l" 'Εκ Ρεθύμνης μέτέ

τωνισμένοι τότε στρατιώται, εν 4> είιρίσκεται καΙ 6ην εΙς τήν δύο ιορας ανατολικώτερον κειμένψ

το Μουσείον απ' άρχης της σνστάσεώς του, κα· θέσιν ~.αυρωμΙνoν πα~ι\ τήν βo~εία,' παρα

τέρριψαν εξ απροσεξίας το εν τφ διαδρόμφ εστη. λίαν της νήσου' εις τήν θέσιν ταιίτην Ιοπο

μένον αγαλμα της Άρτέμιδος το εκ του Δικτυν. θετουσί τινες' αρχαίαν πολίχνην καλουμένψ'

"αίου και ούτως απεκολλήθησαν μέρη τινα και •ΑΥρ.ον. Προ πολλών ετών οΙ παροικουν,ε;

εν μέρει συνετρί6ησαν, -Ιιναγκάσθημεν δε να το χωρικοι ε1'ρον πολλα και σημαντικα έλλψικ",

lιεταφέρωμεν εντος καΙ το προφυλάξωμεν, ίΙως

;;του σταλϊl δ κατάλληλος τεχνίτης εξ Ήρακλείου
προς συγκόλλησιν και τοποθέτησιν αύτου.

'Εν Ήρακλείιιι μην. Ίανουαρίιιι 1917.
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ΠαQ<ιQτημα το; 'AQXawAoYLXOii Δελτίου 1918 15

νομίσματα αργιιρα, ών μέρος μεν περιηλθεν εις

την συλλοΥην του εν Ρεθύμvn Συλλόγου (νυν

Μουσείον Ρεθύμνης), τα. δε πλείστα περιηλθον

εΙς αρχαιοπώλας καΙ μετ.επωλήθησαν εκτός της

V1ίσου. Σήμερον φαίνονται εΙς διάφορα σημεία

~χνη κτισμάτων ρωμαϊκης καΙ βυζαντιακης επο
χης, παρα. δε τόν αΙγιαλόν, σπου η τρικυμιώ

δης θάλασσα κατατρώγει την επίχωσιν φαίνον

ται λείψανα τοίχων καΙ ψηφιδωτών δαπέδων

άπλών. Πρόκειται προφανώς περΙ πολίσματος

lJInoQLXOiJ ρωμαϊκώ.ν χρόνων, οία ανεπτύχθη

σαν κατα. την εποχην ταύτην εΙς πολλα.ς παρα

λίας της νήσου σφζομένοιι δε 'ίσως καΙ κατα.

τους μετα. ταυτα βυζαντιακους χρόνοιις 'ίσως

δΈφερε τό σνομα •Αγριον, τό όποίον ευρίσκο

μεν ώς σνομα Έπισκοπης τών μερών τούτων

κατα. την β' βυζαντιακην εποχην της νήσου,

διατηρηθείσης καΙ επι 'Ενετοκρατίας ,. μετα. τόν

άφανισμόν του παραθαλασσίου σιινοικισμου, η

Έπισκοπη μετετοπίσθη δια. τό άσφαλέστερον

όλίγα χιλιόμετρα μεσογείστερον εΙς την θέσιν

την καλουμένην σήμερον Beedv Έπ,σκοπη '.
Μεγαλυτέραν σημασίαν εχει η εύρεσις λεπί

δων καΙ σχιδάκων όψιδιανου, μαρτυρούντων

την (ίπαρξιν κατα. τα. μέρη ταυτα προϊστορικου

συνοικισμου. Εύρυτέρα ερευνα κατα. την θέσιν

ταύτην θα. διεφώτιζ,ν ημας περΙ τούτου.

Π"ωτομινωίκοι τάφοι Μεσαράς.

Άπο του παρελθόντος ετους Ι 91β εΙχον πλη

ροφορηθη την ϋπαρξιν πρωτομινωικών τάφων

εΙς τα.ς θέσεις 'Άσπρην Πέτραν μεταξυ τών

χωρίων Πλατάνου καΙ Πλιί>ρας, και εΙς Καμ

πελιτούρια η Μαραθοκέφαλον μεταξυ τών χω

ρίων Μορώνη καΙ Παναγιας. Κατα. τόν 'Ιού

λιον του παρόντος ετους λαβων μικρα.ν πίστω

σιν παρα. της εν θεσσαλονίκη Προσωρινης

Κυβερνήσεως μετέβην και εξετέλεσα την σκα

φιιν καΙ τον καθαρισμον τών τάφων τούτων,

tκθέτω δε κατωτέρω περιληπτικώς το αποτέλε

σμα τών άνασκαφιϊίν επιφυλαττόμενος να. όμι

λήσω λεπτομερέσtF.ρον κατα. την όριστικην δη

μοσίευσιν τών θολωτών πρωτομινω'ίκών τάφων

τών μέχρι τουδε υπ' εμου άνεσκαμμένων'.
Α' ,Λσπρη Πέτρα. Έντος άγρου καλλιερ:

γοιιμένου του 'Αποστόλου Μετοχιανάκι εΙς έλα-

ι GitI:'ieppe Gerota, Μοηιιιιl. Veneti nellΊsοΙa di
(:reta, Venezia 1908 \'01. 11, σελ. 00·63.

1- 'Εκ του Τουρκικού βιρά"= έρείπιον, εQημος.
, '1-1 έπιστημονιχή δημοσίευσις τώ,' θολωτών τάφων

Μεσαρά; (Κουμάσας, Πο(lτί, Πλατάνου χ.λ.π.) άπαι

τοί'Ο(l τεχνικά μεσα χαί ύλιχά μή εύρισχόμενα εΙς τάς

;τειμοτάσεις άνα6άλλεται δι' εύθετώτερον χρόνον.

φρα.ν του εδάφους έξαρσιν εφαίνοντο "στα

άνθρώπινα εΙς μικρα τεμάχια και κεράμια πρω

τομινω'ίκών αγγείων, είιρέθησαν δε καί τινες

ψηφοι περιδεραίων λίθl\'αι γνωσται εκ τl;'ν

άλλων της αl>tης εποχης τάφων της Μεσαρας.

Τον τάφον εΙχον καταστρέψει μέχρι θεμελίων

οί περίοικοι χωρικοΙ εις "γνωστον εποχην καΙ

εΙχον άποκομίσει τους λίθους πλην όλίγων άφε

θέντων εις το βάθος, και τούτων εν άταξί<t,

ωστε να μη δυνηθώ κατα. την άνασκαφην να.

πεισθώ l1ν επρόκειτο περι μικρου θολωτου τά

φου 1\ περΙ τετραγώνου κτιστου κοινοταφίου

(enclosure). 'Εντος δύο ήμερών δια. δεκάδος

εργατών έσκαψα την άπομείνασαν έπίχωσιν και

εκοσκίνισα επιμελώς τα. χώματα. τα. κτερίσματα

του μικρου τάφου δεν θα. ήσαν εξ άρχης, φαί

νεται, πολλ(ι ούδε πλούσια, δι' δ και έλάχιστα

ευρέθησαν κατα την διαλογην τών χωμάτων,

εΙναι δε ταυτα Ι) πηλ,να' μικρον φακόσχημον

δοχείον έχον άντι ι;)των δύο άποφύσεις καθέ

τως τετρυπημένας καΙ σώζον μέρος του ερυ

θρου γανώματος οΙνοχοισκη δίωτος εχουσα κοι

λίαν σφαιρικην και λαιμον υψηλον κυλινδρικόν'

θραύσματα μικρών πρωτομινωϊκών άγγείων, 6ιν

τα. πλείστα φέρουσι διακόσμησιν ερυθροκαστα

νόχρουν εκ γραμμών παραλλήλων και διασταυ

ρουμένων δικτυοειδώς, του γνωστου 'δηλ. Κυ

κλαδικου τύπου (Σύρου) και τών άλλων πρωτο

μινωίκών θολωτών τάφων Μεσαρας. 2) ΛΙlJ>,vον

ευρέθη εν μικρον άωτον φιαλίδιον εκ τιτανο

λίθου. 3) Μεταλλ.κΟν λεπις μαχαιρίου λεπτη

Ύλωσσοειδής. Ευρέθη προς τούτοις 4) Σκαρα

βαίος εκ λευκου στεατίτου καλJ.ίστης εργασίας

εχων εΙς την βάσιν σύμπλεγμα εναλλήλmν τρι

γωνικών θεμάτων '. ψηφοι περιδεραίων επίσης

ευρέθησαν μεταξυ τών χωμάτων και λεπίδι';

τινα όψιδιανου.

Ό _τάφος της •Ασπρης Πέτρας ανήκει ώς

εξάγεται εκ τών ευρημάτων του εις την πρωτο

μινωϊκην 11 εποχήν, και 11ΤΟ κοινοτάφιον μι

κρου και πενιχρου συνοικισμου κατ αντίθεσιν

προς τους μεγάλους και πλουσίους τάφους τους

,/, της ιί,ρας βορειότερον κειμένους τους του

Πλατάνου.

Έκ της ευρέσεως του τάφου τούτου τόσον

πλησίον του μεγαλυτέρου και πλουσιωτέρου

συνοικισμου Πλατάνου σιιμπεραίνομεν, δις πα·

ρετtlρήσαμεν καΙ δια. τους άλλους τάφους Με

σαρας, το πυκνον του πληθυσμου εν τϊl πεδιάhι

ταύτη κατα. ΤΙιν πρωτομινωϊκην εποχήν.

Β' Μαρα!J.οκέφαλοv. Μεταξυ τών χωρίων

ι ''Ιδε «ύτον είς είκόνα 7 δεύτερο\' έξ άριστερών είς

τήν κάτω σειράν.
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16 ΠClQCίQτ/1'4 τoi ΆI1X"ιιιloy.xoiι Δι),τΙΟ .. 1918

ΜΟ(Ιώνη >ιαί Παναyι~ ιίς θiσιν >ιαλονμίνην

Καμ"ULtΟVQια l"ί της >ιO(lνφi\ς Υηλόφον >ια·

λονμίνης ιΙΛι>ιώΤ!(ΗΙν ΙΙa('a60"ΙφaΑο_ "αιιι

tηιιήθησαν >ιατά τόν ΣΙ"Tί~ιoν τοίί 1916
δotιi dνθ(ιώ" ..α >ιαί Τ!μύχια "ηλίνων dΥΥιίων.

MΙTαιlάς l"ί τό"ον lξη""ίιlωαα ίi" δ ΙΛιο>ιτή.

της τοίί dYQοίί dyOQάooς α"τόν "ιιό ιΙ>ιοααι

τίας "0(1' Όθωμανοίί μπαναotινααντης Ιθιώ.

ιιηαι >ιαλόν ,ό,ι νά Λιαλύιro ί",μή>ιη αωιιόν

χωμάτων >ιαί λίθων ι\ιιιιο>ιόμινον ι!ς τήν >ιoιιν.

φήν, Τνα >ια,αotήιro >ιαί τό μi(>ος ,oiito χιιηαι.

μον ,,(Ιός >ιαλλιίΙΙΥ!ιαν, >ιαί "ιιάΥμα" εα>ιιιψ!

>ιοί Λιiλναι τό dνα,ολι>ιόν ~μιov ai'toIί, lξαyα.

>ιόν lξά(>tημα, Μ"ίΛιά "να ΙιψιΛιανοίί >ιαι ιν
μι>ψόν ..ήλινον Λίωτον dyyewv. 'Ε>ι ,ούτων

>ιαί τον αωθiν,ης τμήμα,ος τοίί >ιν>ιλι>ιον ,οίο

χον '"ιίαθην "φί τι τοίί θολω,οίί τάφον >ιοί

της '''oxi\ς τον.
E"wxιAις ;, χωιιι"ος μή l>ιανo"oιηθιίς l>ι τής

σ>ιαφi\ς ,ον ιΙχιν dφήαιι dνί"αφον τό Λν""όν

ημιov τοίί αωιιo~, τό δ"οϊον i>ι ,οίί αχημα"αμιιίί

'ον ύ"ιΛήλον ,ήν ύ"OQξιν >ιαί Λιντi(>ον θολω.

τοίί τάφον, ώς φοίνιται Ιν ήj ιΙ>ιόνι Ι (ιl>ι. Ι).

Π~μα" ίΙΙΥααθιίς '"ί μίαν ιδΛομάΛα Λιά
4. Η ΙΙΙΥατών >ιοθ'l>ιάατην d"ι>ιάλ\l1jlt1 >ιαί l>ια.

θάιιιαα ΛΜφον τάφον θολωτόν της αι,της 1"0'

1"1ιι. J•••, .1.••• .4.t"•••••1••••••••"'.

Υών "ο)J.ο\ις λίθονς "λα>ιωτο\ις d>ιατφΥάotους,

Λι' ών ί>ι"αιν l"ί τό"ον μάν~ν >ιαί οΙ>ιία>ιον

,νιιο>ιομίας (μιtάτον) Λιά ,ό "οίμνιόν τον' "ατά

τήν ΙΙΙΥααίαν ,αύτην "αιιαήιιηαι "ολ" "ληθος

dνθιιω"ίνων δατών, >ιαί "ολλά "ήλινα "ιι,ήιιια

>ιαί OOxιiα, τά δ"oiα Λ;ν Ιφύλαξιν μόνον πα"A,.C"_. ,",("_0 1>ιQά,ηαιν, ώς μοί ,Ι"ιν, >ιαί

τό '"ώληαι >ιοτό"ιν dΥΤί 1',λίΥων k!Qμιί,ων' l>ι

τών "ληQοφO(lιών τού,ων >ιοί Ι" μΙ>ιQoίί τμή.

ματος >ιν"λι>ιον ,οίχιιν ϋ"οΜιφ8ίντος ι!ς τό

Λιί"ιΛον της μάνΛι>ας '"ιίαθην ίi" Λιίλναι θο
λω,όν "ιιωτομινωϊ>ιόν τιίφον >ιατα"ι"τω>ιό,α

"αί.αιιίθιν Λιαμίτιιον δ· 6 μίτιιων,

Κατά "ιιώτον "ιιoiιlην ιΙς τήν ΛιαλΙΙΥίlν >ιαί
,ό >ιΟο>ιίνισμα τών χωμά,ων τοίί >ιατιotιιαμ

μίνον ,ούτον "ίφον >ιαί αννίλιξα Λύο Xαλ>ιιiς

πιιιιίνας >ιόμης "αμ"τομίνας dνω dΥ>ιια,ιιοιι

rιώς, ψήφους "νάς "φιl!φαίων l>ι otιατίτο,'

>ιαί ί'αλώΛανς μάζης, >ιοί ;., μι>ψόν kQUotg)J.o-

χης αφζοντα ,ά 'Ι. "φί"ο,' τοί, "ιιιιιr,ιιι"oίί

τον τοίχ",' ιι. I'1jloς lνoς μίτιιο,' μίχιιι I.~" ι.

'() τάφο; ,Ιναι l>ι"αμ;νος, ϊι"ως "αί ..ι λ.l!.

"ο; "ιιωτιιμινωι>ιοί θολω",; τάφll, ,ης ~Iιαα.

(Ιάς, ών 'χω dναα"ιίψιι d"ό τιιίί 1\-14 "ίχ()ι
αήμφον ί,,,!ιι το"ς 2U μιν ly.:,. ,ίαααιι,,; δr ή

Ίταλι>ιή d(lxaooi,. Ά"οotολή. ΊΙ μιίνιι ;ταιιαλ·

λαΥή τοίί "αιιόντης τάφο" 01,,;. ,ών λιιι"ών ιΙ.

ναι ίi" ~ ιίαοΛός τον Λίν ei'QiO"ftc. "ιιός dνα
τολάς dιJ.ά μιi)J.oν "ιιός νιίτον, ϊιτοι ι!ς τό

lλλιμ,oν οι'ιμιιιιιν ιμίιμ.. τοί· ι"ίιι-"Ι!', τοίί,ο Λ,
διότι lχτίηθη xατιίJιιν το\ι :ιιρώτοιl τάφοι', ,.τε

Iιμ"oΛiζιTII ,', "ιιοαανατολ,αμl'ις της "ι\λης TOI'
"ιιός τό μίιιας τοίίτο

"Εχιι ΙαωΗιιι>ιήν Λιάμιτ()ον >ιιί,ω μ;'ιι" ",Ι~)

>ιαί "άχας τον "φιφιιιι>ιιιί· τοίχον Λύο μ;ιιιιιιν'

ιΙναι .!,>ιοΛομημίνος Λιά λίθων ά>ιατφΥιία,ων

"λα>ιω,ών l"ί "ί"οι' lξO(lι'ααομίνων "αί μι"ιι.',
τίιιων λίθων μιτ' dφθιινοι' ΧΗλον οι'νΛ: Λ'μ,
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17

νων' ητο θόλος Ιχτισμένη χατα τον γνωστον

πρωτόγονον τρόπον, ητοι δια τής πρΟς τα εσω

βαθμιαίας· συγΧλίσεως των άεΙ ύπερχειμένων

λίθων, ή Χλίσις δε αύτη φαίνεται χαΙ εΙς τον

διασωθέντα τοίχον, δστις εΙς ίίψΟς 1,20 εχει

άπόχλισιν προς τα ΙντΟς 0,17. ΕΙς τήν Ιξωτε

ριΧήν Ιπιφάνειαν του χυχλιχου τοίχου σφζον

ται τρείς Ιπιμήχεις πλάχες προέχουσαι του τοί

χου, οίαι παρετηρήθησαν χαΙ εις άλλους δμοίους

θολωτους τάφους χαΙ ήρμηνεύθησαν ώς ιrKα

λωιr,Ι" ίνα δηλ. πατωσιν ΟΙ χτίσται χαΙ olxo
δομωσι τα ύψηλότερα μέρη της θόλου, είτε

τοίχου. χαΙ των χωμάτων των Ιχ της διαλύσεως

του πηλου προελθόντων (εlχ. 3).
Ό τάφος δεν εΙχε συληθη .μετα τήν χατά

πτωσιν αύτου γενομένην πιθανώτατα άπο πα

λαιάς ιποχης, εΙχεν δμως πάθει δ,τι παρετή

ρησα χαΙ εις αλλους πρωτομινωϊχους θολωτους

τάφους της Μεσαράς Ιπειδή δηλ. Ιχρησίμευεν

ώς κοινοτάφιον τού συνοικισμού έπί αΙώνας,

ώς θα είπωμεν χατωτέρω, χαθ' έΧάστην δε τα

φήν εlσήρχοντο ανθρωπο. χαΙ συχνα θα μετε

χίνουν τά οστά των προτεθαμμένων, ϊνα οίκο.

νομωσι χωρον δια τους νέους νεχρούς, εΙνω

ΕΙ,.. 2. Μαeο:f}ΟΝlφalο1'. Α.lψα.,ιο θοlωrον τΔφοιι.

έχρησίμευον δια να συνδέσωσι τον χυχλιχον

τοίχον πρΟς τα χαλύπτοντα αύτον εξωτεριχως

χώματα προς πλείονα στερεότητα. ~φζoνται

πρΟς τούτοις χατα το βόρειον τμημα του τά.

φο" ΙξωτεριχοΙ προσερειστιχοί τοίχοι (άντηρί

δες) προς μεγαλυτέραν άσφάλειαν του περιφε

ριχου τοίχου (εlχ. 2).
"Οτι ητο θόλος πλήρης χαΙ οίιχΙ άπλως περί

βολος χυΧλιχος προς ταφήν, ώς ύπέθεσαν άλλοτέ

τινες, Ιπείσθην οχι μόνον Ιχ της προς τα εσω

χαταφανους Χλίσεως του περιφεριχου τοίχου,

τοιαύτη δε παρετηρήθη χαΙ εις τους αλλους

,Ιμοίους τάφους Μεσαράς, ιiλλα χαί εχ της πο

σ"τητος των εχ του τάφου Ιξαχθέντων λίθων,

"ϊ'ς χαταμετρήσας εύρον περί τα Ι!Ι χυβιχα μέ

τρα μή ί'πολΟΥιζομένου τού είπέτι ίσταμένου

πιθανον δτι οΙ νεώτεροι χατα μιχρον άνελιίμ

βανον τα χτερίσματα των προγενεστέρων μάλι

στα τα Εχοντα ίιλιΧήν άξίαν, οΙα τα μεταλλιΧά,

χαΙ χατα τήν εσπευσμένην ταύτην μεταΧίνησιν

των ιίστων Ιθραύοντο χαΙ τα μάλλον ε"θραυ

στα άντιχεί,ιενα ητοι τά πήλινα χαί τά (~lστέϊνα.

Τήν γνώμην ταύτη ν Ιοχημιίτισα εχ της παρα·

τηρήσεως. ην εχαμα χαΙ εΙς άλλους τάφο"ς χαί

μάλιστα εΙς τους του lΙλατάνου χαΙ εις τΩν

παρόντα' τα χτερίσματα δη/.. εύρίσχονται πρί.

πάντων παρα τους σχελετους της επιφανείας

του νεχριχου στρώματος, σπάνια δε εΙναι εΙς

τα χατώτερα μέρη του στρώματος ούχΙ ,ϊρ"

σύλησις τοί' τάφου ίιπο νεωτέρων τυμβωρι'χων

εγένετο, άλλα άφαίρεσις τω,· xτερι~lιάτων σι'γ

χρονος ταίς ταφαίς, διότι ,ϊλλως θα σ"νέβαινε

:Ι
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,ό lνανιίον, lά Χ'lQίσμα,α θά ωιχον ιixό ,ά

ιiνώtΙQα σιρώμαια, χαί θά εύρίσχονιο ιiφθo.

νώ'lQα εις ,ά βαθύllQα. Τό νιχριΧόν στρώμα

τoiί ,άφοιι lού,οιι ,ό xlQΙΊXOv δηλ. ,ά όσ,ά

ιiνάμεΙΧια μετά χωμά,ων εΙσδιισάηων μετά loiί

UΔα,~ ,ών βροχών χαϊ lx τ/~ x,ώσε~ τ/~

θόλοιι xιiϊ lx τ/~ διαλύσεω~ ιών σαρΧών χαϊ

ιiλλων φθαριών χραΥμ,ίιων (ιό "CI(I-6IΩlμιι

ώς λiyElaL) εΙχε πάxo~ χοιχίλλον ιixό 50 - 80
lxal. ,oiί μίιροu. Τά όσ,ά ~σαν ιiφθoνώ,α,α

χαθ' δλον ,ό στρώμα ~μισεσηχόια χαϊ θραιιό.

μενα εις tήν ΙλΑXίσtην Ιχαφήν' iχαιονtάδε, δε

χολ/αϊ νεχρών θα εΙχον ,αφη εις ,ήν θόλον.

χροιιν, ,α/α δέ Εχοιισιν Ιχϊ ,oiί ιiνoιx,oiί Ιδά

φo~ tήν Υνωστ/ν ΚιιΧλαδιΧήν διαΧόσμησιν,

χαί "να fxouOL χαϊ άρχήν ,oiί XOληρωμιxoiί

η Kαμαραϊxoiί ριιθμoiί, η,οι Ιχϊ ,oiί μiλαν~

η xασtανΌXΡOII χρίσμαιο, λειιΧήν yεωμε,ρlx~ν
διαΧόσμησιν. ΙΙάν,α ,ά ιiyyεία ,αiί,α (εΙχ. 4
χαϊ ~ IΕΛΕU,αlα σειρά Τ/, εlxόνo~ 5) εΙναι χει

ροχοίψα, Χλήν Ιν~ η δύο χωνιχών χιιάθων,

iv olς χαρατ/ρεί,αι ιiρxΉ ΧlQισtροφιχη~ χινή

σ~ διά χρω,ΟΥόνοιι (lν~ 'ρoxoiί ,η ιiναλόyoιι

μllXανιxoiί μίσοιι. "Εν (εlx. 4 ,ό beIί,lQov lξ

άρισ'lQών τ/~ χ,ί,ω σειρ~) μιμείται ,ό χά,ω

ημισιι ιiνθρωxίνOΙ' σώμα,~ '.

ΟΙ,δεν σημείον xαύσεω~ oiilE εις 'olι~ lάφοιι,

Μαραθοχεφάλοιι οίο,ε ,όν ,η, •ι\σxρη~ rιtlpa~

Ιφά"η.

α') Πιjλ,,.ιι (εΙχ. 4). ΙΙλήν ,ών χολιιαρίθ

μων θραιισμάιων σιινελtyησαν ιiyyεία JflQi ,ά

,εσσαράΧΟvtα ιixέραια η σιιμπλllρωθέvtα, 'Εχ

lούιων πέηε εΙναι μιχριί δ'ιχείιι φαΧάσχημα

(Υραμμή ιiνωlέρα lx δεξιών) μετ ιiπoφύσεων

xαθέ,ω~ ,ειρuπημένων πρό~ ΙξάΡl1lσιν διά σχοι

νίοιι' δ πηλ~ lων εΙναι μtλα~ η φαιό~ ιiνθρα

xoμιyή~ ;1 xaXVLOI~ (I)UCCllero)' εν lούιων

χοσμη,αι χαϊ δι' Ιrxαράχιων Υεωμειριχών θε

μά,ων, Τά λοιπιί fxuuOI πιιλόν xεραμεoiίν;ι

χιτρινωπόν, χαί εΙvαι χιίαθω ανωτοι, οΙνοχόαιl

φιιίλαι, λoπάδ~, JfOllltILI" ιiμφoρε", Χώμα μέ

λαν χύ,ρα, μετά λα6η~ ανω, χαϊ άλλα μέν ,ού

,ων 'χοιισι μόνον χρίσμα Ιριιθρόν ;1 xασtανά-

11') Λ/δ,,.ιι εί'ρέθησιιν Ι) Ι:, μιχρα αΥγείι,

lx μέλανo~ οτεατίτον, ιί.i.α6άστρoι' χιιί χροχcι.

~.oπαyών λίθων, ποιχίλων οχ.ιμά,ων Υνωσ,,;,ν

χαί έχ ιών άλλων πρωτομινωιχών θολωτών

lάφων Mεσαρ~. χαϊ εν μιχρόν πώμα δισχοεl

δε, (εΙχ, [) αΙ δύο άνώΙΕΡ'ΙΙ σειραί). ΕΙν,ιι εΙρ.

Υασμένα μειcί πολ/η, Ιπιμε1.είιι, χιιϊ διι,χρίνον.

,αι διά tήν χομψl,ιιιιιί lων, Ιδί", εν μιχρόν Ιχ

OlIAXVO,';,ou μέλανo~ σιεαιίιοιι λιιχιιθόοχ,ιμο,

(ιό lρί,ον lx δεξιών εις ,ήν ανω σειράν). 2) Δι'ο

,[{ράγων οι dxJ.ai πλαχωιαϊ πιναxίδ~ (Kalet
tes). 3) Ι Ιολ/,ί λεπίδια χιιί χορμίσχοι ιίψιδιιι.

νoiί συνευρεθένIE~ μειιί ιών λεπιδίων lvtIι, ιοί,

νεxριxoiί σιρώμαιο," toiίto δίδΗ ,ό Ι,·Μσlμον

ι ·Όμοια μΙΥαλύΗιια χαί Τfχνιχώtειια ι\ιρον {Ις llt·
φου.; Κο\lμάσας χιιί ,Ις Καλαtlιανά.
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ΕΙκ. 4. ΜαραθΟΗίφaΙ0ν, ΚΤ8ρΙαμaτα ~olω1'Oϋ τάφον,

ΕΙκ. 5. Μαραθ-ΟΗiφαΙ0". Κτι:elαματα "οlω'l'οv ιάφοιι.
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2( ΠαQιiQτημα τον 'AQXaιol.oy,xoV Δι!.τ;"" 1918

νά πιστεύσωμεν δτι ή Ικ τών κορμίσκων τοίι

ιiψ,διανoίι έξαγωΥη τών λεπίδων ήτο κοινον

κτημα κατά την ιποχην ταύτη ν , καί δτι εκα

στος [φερε μεθ' εαυτοίι τον κορμίσκον του, ίνα

άποσπ? lκάστoτε τΟ χρήσιμόν του λεπίδιον.

γ') M""!!,,,d (εΙκ. Η). Ι) εξ μικραι τριγω

νικαί λεπίδες χαλκαί έγχειριδίων οΙαι αΙ εύρε

θείσαι και εις τους ιϊλλου; πρωτομινωικους τά-

ράς, ητοι [χοντες κόψιν πλατείαν μψ"οειδη'

4) Ιργαλείον χαλκοίιν ~Joti στυράκιον άκοντίου

(το πρώτον της κάτω σειράς έξ άριστερώl')

αυλοειδες ανω και αΙχμηρον καί πληρες κάτω

πρώτην φοράν άπαντών εις τοιαύτης έποχης

στρώμα. F.tnov Ι;ΤΙ τά άντικείμενα ταίιτα εΙναι

χαλκά' καί δεν [γινε μεν εΙσέτι χημικη άν,ίλυ

σις τούτων, άλλ' αΙ αλλαι άναλύσεις δμοίων

ΕΙ•. 8. lffa,a60χ;φaλ.οt', Κτ,,'οματα 60λωτου λόφου.

φους Μεσαρά;- εκάστη λεπίς [φερε κατα την

πτέρνιιν δύο μικρους ίiλοl'ς, δι' ών προσηλοίιτο

ή λα6η ξυλίνη η όστείνη' εΙς εν Ικ τούτων (το

τρίτον Ικ δεξιών της ανω σειράς) οΙ σφζόμενοι

ήλίσκοι εΙναι άργυροί (όπως και εΙς αλλα τών

τάφων Πλατάνου)' 2) τέσσαρα χαλκά εγχειρίδια

τοίι έπιμήκους τύπου' εν τούτων φέρει πλην

τών Ιν τϊι :ττέρνη δύο όπών καί αλλας δύο

κατά το τέταρτον τοίι Ι'ψους του, έξ ου εΙκάζο

μεν οτι τοίιτο θα ίιτο μ,ίλλον λόγχη δόρατος

iI) bl~o χαλκοί λεπτοι κοπείς γνωστοίι ιιδη σχή

!t(ιτος και Ικ ιών άλλα/\' όμοίων τιίφων MEO(,(a

χαι όμοιοχρόνων ά"τικειμένω\' ιιί γε\'όμΕ\'(,(Ι έν

Ί ταλί,! ύπο τοί, ~[05S0 και Ιν Χ""ίοις κατ

έπανάληψιν ί,πΙ, τοίι δ'ιμοσίου χημικοίι κ. Ίω

άνl'ου Βαμπακ,; έϋε6αίωσαν αναμφισιiψ,ιτως

ση οτερουνται κιιοοιτέροιι μιίλΙ(ΗΗ ΗΙ ΤΡΙΥω

νιΚΙI εγχειρίδια, κα; διά ωίιτο πρέπει να ταχθιϊ,

σιν εις την λεγομέι'Ψ" χ"!"ο!,Q-,,,ην εποχήν,

τη,· ΠΡΟ1]Υηθείσαν ,της έποχης τοίι βΡΙJl'f'lσίο,'

(I)COIl1.e), ή ()ποία έ\' ΚΡlίτη πιι{)ουσιιίζεται κυ

ρίως κατά τη,· fltOI'f'n'"iixiI" lποχ'ίl·. Χρυσοϊ'
οί,δF:\' ίχνος t:ίιρέθη f.\' τι!) τιίφφ τοιίτφ, πιtJα\'Ι;Ι;

δια ΓΙΙ\' Υενομf\''Ι'' ;'{ιιλιιιιΊΟεν σιν.ιισι\· τc71\' ηίφι.I\'.
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δ ') Σφραγίδες, tξαρτήμαtα, ψηφο, περ'
δεραΙωΥ. Τι; σημαντικιί.τερα τών κτερισμάτων

τοϋ τάφου εΙναι αΙ σφραγίhr.ς, αΙ ι\ποίαι εΙναι

(εΙκο,ν 7) Ι) πέηε με.γάλαι nεφάντιναι κυλιν

δρικοϋ σχήματος φέρουσαι τας εγγεγλυμμένας

παραστάσεις εΙς τας δύο ανίσους βάσεις μία

τούτων (πριίιτη εξ αριστερών της ανω σειρας)

φf.ρει εκατέρωθεν φιιτικοϋ θέματος εσχηματο-

ρών, μαιάνδρων, ροδάκων και κλαδίσκων' i\)
τρείς ήμιτομικαι σχήματος δηλ, γνωστοϋ και εξ

αλλων τάφων και μάλιστα τοϋ ΙΙλατάνου' καλώ

αυτας ήμιτομικάς, διότι απετελέσθησαν εξ ήμι

τόμου αυλοειδοϋς "στοϋ διχασθέντος κατα μη

κος και επιπεδωθέντος δια χάραξιν της παρα

στάσεως, ητις συνήθως εΙναι γραμμικη δικτυωτή'

4) δύο ιϊλλαι μικρότεραι σφραγίδες, ών ή μία

'.'
Είκ. 7. Μαρα(loοκέφαλο ..... ΚιιρΙομαια Ο-ολωιον ιάφου.

π<lιουμένου κιονηδόν παράστασιν ανδρος εκ τοϋ

ενι'ις μέρους και έτέρωθεν λέοντα σπαράσσοντα

τετριίπο\ιν' ίσως ό τεχνίτης ίίΟελε να εΙκονίση

θ,lρευτην μέλλοντα να φονεύση τον λέοντα' αΙ

αλλιιι φέρουσιν εις μεν τας κυρίας βάσεις (τας

πλιιτυτέρας) λέοντας και σκορπίους κατι, διά

φ"ρον τρι,πον εκάσrη, εΙς δε τας δευτερευΟιίσας

ουμπλ.'γματα εκ θεμάτων σπειροειδών και έλι

κ<lειδών τεχνικώΗΨΙ' 2) πέντε μικρl,τεραι ελε

φοίντιναι σφραγίδες, ibv δύο κυλινδρικαί, δύο

κωνοειδείς, καί μία πλακωτή' και τούτων αί

πιιριιστάσεις είναι τεχνικιι σιιμπλέγματα έκ σΠΗ-

κυλινδρικil μετα δακτυλίου εξαρτήσεως, ή δε

έτέρα ελλιπiις οίισα εΙχε σχημα καθημένου βοος

(εΙκο,ν 8 κάτω aQIOtEQd)' 5) σφραγις εκ πρα

σινωποϋ λίθου σχήματος κcλούρου κώνου με

σύμπλεγμα σπειροειδές 6) μικρα σκαραβοειδης

σφραγις εκ λευκοϋ στεατίτου μετα παραστά

σεως δυοδιορίστου (εΙκιι,ν 7 κάτω δευτέρα εκ

δεξιών),

Άξιι,λογα εΙναι και τα Εξαρτήματα και περία.

πτα τού τάφου (εΙκ, 8), τα όποία εΙναι Ι) εξάρ

τημα περίαπτον ελεφάντινον εκ δύο συναφών

αντινιrιτων πιθήκων (;), ,σν αΙ κεφαλαι περίο-
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πτοι (Ιν τφ μέσφ της clνoI Ιπιφανείας της εΙΧό

νος)' 2) clHo Ηεφάντινον Ιν σχήματι πιθήκου

καθημένου (άριστερά τoiί άνωτέρω)' 3) 15lξαρ.

τήματα ιίλλα κα; περίαπτα έλεφάντινα διαφό

",ων σχημάτων κα; μεγεθών' τινά εχο,'σι το

"XiiIIa κυλινδρικών σφραγίδων άλλά στερoiίν

ται παριιστάσεων, δ δηλοί δτι μεταξ" σφραγί

δος κα; περιάπτου ή διαφορά κατά την ΙποχΤιν

lyxειριδίου l-χων το σχijμα κα; το μέγεθος ι;.οϋ

πεπιεσμένο" φέρων Ιντομάς κα; όπάς, δι' ιόν

σuνηλoiίτo εΙς το clKQOν τής λαδής (εΙκ. 8 κάτω

άριστερά),

'Ρ;Ιφοl περιδεραίων σuνελέyησαν εις rην

Ιπίχωσιν τoiί τάφου πάμπολλα ι' τούτων τινές

μεν εΙναι Ικ κρυστάλλου, σαρδίου, ύαλι;,δους

μά!;ης, αί πλ~ίσται δ' έκ κυανωποϋ στεατίτου.

ταύτην δεν ητο σπουδαία, χαί.ίσως πολλα; τών

λεγομένων κα; νoμιl;oμένων σφραγίδων εΙναι

περίαπτα μαγικά, η άπλώς κοσμητικά Ιξαρτή

ματα μετά θεμάτων διακοσμητικών' 4) μικρον

περίαπτον Ικ κυανωποϋ στεατίτοΙJ [χον σχijμα

άνθρωπίνου ποδός, οΙα εύρέθησαν καί εις την

θόλον 'Αγ. Τριάδος, κα; εις τοvς άλλους θολω

τοvς τιίφους της Μεσαράς f» κεφαλη άποσπα

σθείσα lx ,ιιχροϋ Ιλεφαντίνου εΙδωλίου φέ

ρουσα κα; όπην έξαρτήσεως.

Κ6,.βος Ιλεφάντινος κούφος λαδής πιθανώς

τά σχήματα αυτών εΙναι τά συνήθη της εποxfiς

ητοι σφαιρικά, άμυγδαλόσχημα, πυρηνοειδή'

ΙΧατοντάδες εΙναι μικριι; δΙΟΧΙ)f.ιδfίς έκ στεατ(

του (εΙκ. ιΙ).

Τά άνωτέρω κτερίσματα τoiί τάφ01' Μαρα.

θοκεφιίλου κα; μάλιστα τά πήλινα κα; λίθινιι

άΥΥεία, τά χαλκά Ιγχειρίδια κα; αί σφραγίδες

παραδαλl.όμηα προς τά άνάλογα άνΤΙΚΕίμενιι

τών clλλων θολωτών τάφων Μεσαράς μαρτ.'

. ροϋσιν άσφαλώς περι της έποxfiς κα; τοϋ .ά-

φου τούτου' πάντα δηλ. άνήκουσιν εΙς την πρ",·
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τομ,νωικην εποχην κω δη ,ά πλείστα τι"ν

εύρημάτων ά,·άγον(αι εις την δευτέραν ταύτης

περίοδον (πρωτομ,ν. 11), ίιπάρχουσ,ν δμως καί

τινα δπως λ. χ, τά φακοειδη μέλιινα άγγείδια.

τά όποία άνήκο\ισ, μαλλον εις την πρωτομι.
νωιχην Ι, και έξ (ίντιθέτΟΙ Ι (ίλλα ώ; τ(ί εχο\'τα

άρχην πολυχρωμικην πήλινα άγγεία, κιιι ι,ι μι·

κρόηραι λίθινιιι σφραγίδες δυνάμενα νιί τι,χθώ.

σιν εις την πρωτομινωϊκην 111 και ίσως και τό

μεταίχμιοl' αύτης πρός την μεσομινω'ίκή,·, Ό

τάφος "ρα το;, Μαραθοκεφάλου Ιlτο εν χρήσει

καθ' δλΗV (ην πρωτομινω'ίκην εποχη,· ίίτοι ι.πί

αιώνας, οίίτω δ' εξηγείται και τό πληθος τι"ν

δστών και τό πάχος το;, νεκρικοί, στρώματος,

"Ετερον συμπέρασμα, ιίν ή άl'ωτέρω παΡΙΗή.

ρησίς μου καΊ εν τούτφ τφ τάφφ και εν αλλοις

όμοίοις θολωτοϊ; τάφοις τη; Μεσαρας εlναι

κατά :ιάντα άκριβής, εχομεν δτι ή δλη διάρκεια

της πρωτομινωικης εποχης δεν θ,ί εlναι μιικρο.

τέρα τών δύο ίl τριών αιώνων,

ΙΔ"'ΙθΝ "'ΝΤΡΟΝ

Μετά την άποπεράτωσιν της προηγουμένης

σκαφης άνηλθον κατιί τά τέλη 'Ιουλίου εκ Με.

σαρας εΙς τό ιiρoπέδιoν (ης ·Ιδης (κάμπος της

Νίδας) !i)OO περί:ιου μέ(ρα ίι:ιερ την επιφά.

νειαν της θαλάσσης, εις τό δυιικόν κράσπεδον

το;, όποίου και περι τά 160 μέτρα ίιψηλότερον

ευρηται τό περίπυστον εν τη άρχαιότητι Ιδαίον

•λ"τρο" ίl ΆΡΗΙο,ον. 'Εκ Μεσαρας παρέλα.
Βον δl,ο μόνο,' εργάτας έλπίζων νά ευρω αλλους

εκεί, ή τυροκομικη δμως εποχή. καθ' ην μέ,·ου.

σιι' εκεί 0\ πολυάριθμοι ποιμέι'ες και τυροκό.

μοι της "Ιδ,ις εlχ, πιιρέλθει, αύτοι δε εlχον άπο.

χωρήσει μειά τώ" :ιοιμνίων των και διασπαρη

εις τιί διάφορα μέρ,1 και τάς κορυφάς της ·Ιδης,

δι' U ιιόλις διιί ;\. ~ εργιιτώ" iιδυl'ήθηι' νιί ερ.

γασθώ επι 3 ήμέρας, "Εσκιιψα πρώτον Εξωθι

το;' "Α"τρου περι τά !00 μέ(ρα είς θέσιν ίίπου

ι.φαί,·οl'ΙΟ κατακεχωσμέΙ'αι ξεστιιι μεγάλαι πλά.

κες tιlανOλίθoυ φέρουσα. λάκκους κω λιιξεύ.

μιιτl! εν σχ,ίματι πέλμιιτος ποδώl" ijλπιζοl' νά

ε"ρω ίχνη τών χαλκών άγαλμάτων, τά όποία

προφω'ώς Ε6αινο\' επί των πλαχώ\' αί'τών ίι

άl'ιιθ,l!,ιιτικάς επιγριιφάς ή γενομένη δοκιμα.

σιικη 'ργιισίιι άπεκάλυψε τάς βάσεις ταύιας

"ΟΙ' άγl!λμάτωl', άλλ' οί,δεν Υτερον' τιί άγιίλ.

μιι", χιιλκιί ϊΙ"τα κιιι καταψιινη Οά διιιρπάγη.

σιιν ά:ιο πιιλαιl!τέρας εποχης, ΙΙρος τοl,ωις

ιί"οι;α δοχιμαστιχην τάφΡΙΗ' είς τό εσώτερο\'

χ(ιί σκ()τει\·όΤΕρον μέρος του "Α\'ΤΡΟ\', ΤΟ {ιποίο\'

δεν εlχε ά"ασκαφη κατά ,ην ίιπο το;' άρχιιιολο

γικoiί Συλλόγοl, 'lΙρακλείου διά το;' κ, Hall)·

lιerr πρό 33 ετών γενομένην άl'ασκαφήν, Έν

τη τάφρψ ταύτη :ιροχωρήσας μέχρι βάθους δl,ο

μέτρων ηίίρισκον τό αύτό μιι;'ρον στρώμα επι.'
χώσεως άποτελεσθεν εκ τέφρας και κόπρl!υ

τών .αύτόθι σταβλιζομένων εν καιρι!> κακοκαι

ρίας ζψων και τών άγρίων περιστερών' μειαξl'

{ου στρώματος τούτου εύρίσΚΟΥΗΙΙ απειριι θραύ

σματα και τμήματα ρωμιιϊκώl' λύΧ"ων πηλίνων'

τό στρώμα το;'το εχει άνακινηθη και έξακολου.

θεί ά\'αχινούμενον ύπό των ποιμένων προς εϊι

ρεσιν μικρών ψηγμιίτων χρυσοϊ, και νομισμά

των' ενωρις κατείδοl' ίίτι με τό μικρι',,· προσω.

nIKQI' και την ελλrιψιι' τών χρειωδών εν τόπφ

τόσον ερήμψ και μεμακρυσμέ"φ δε,· ήδυνάμην

νά κατορθώσω τι και διέκοψα την εργασίαν.

·1να γίνη σοδαρά ερευνα και άνασκαφη τών

μη εξευρεθέντων μερ,ί,,· το;, μεγάλου •Αντρου
εντός και εκτός, άπα"είται δαπάνη χιλιάδων

τινών δραχμών καί προηγουμένη εγκατάστασις

χαι παρασκευη τών εργαλείων και τών "λλων

μέσων iv τόπφ άπέχοντι πέντε ώρών έπίπονον

άνάβασιν άπό το;, πλησιεστέρου χωρίου, Χρό

νος Λε κατάλληλο; πρός τοιαύτην εργασίαν εlνε

<'Ι άπό το;' Μαίου μέχρι το;, Μ'γούστου.

ΔΡΗΡΟΣ (Ιδε άνωτ, σε/.. Ι 1.12)

'Επισκεφθεις πέΡΙ'σι δίς τά ερείπια της άρ.

χαίας δωρικης πόλεως Δρήρο\ι εις την θέσιν

•λγ, Ά"τών,ος και Χώρες μεtι,ξύ Νεαπόλεως

και Φουρνης της ε:ιαρχίας Μεραμπέλλου εξη.

κρίβωσα βοηθούμενος εκ τών πληροφοριών

τών υΙών το;' είιρόντος κατά τό 1854 την μο.

ναδικην γνωστην επιγραφην την περιέχουσαν

τόν ίιρκον τώl' ΙHατlι" 6γδοήΗοντα dγελάω"

της Δρήριιυ:. την θέσιν, εν !ι άκρι6ώς α"ευ

ρέθ,ι α"τιl' εξ"άσας τι',ν χώρον παρετήριισα ϋτι

άμέσω; ά"ωτέρω του σιιμείου, έ,· (!) ευρέθη )1
επιγραφή, πέΙ'τε ίl <; μέτρα εις άγρι,ν καλλιερ.

γούμενον είιρίσκοντο επι της επιφανείας εξαγό.

μ"'α ίιπό ιο;, άρότριιυ πολλά μικρά τεμάχια

χαλκώl' ελασμάτων φέροντα γριιμμάς Τ"'ας και

ζώ"ας διακοσμηιικάς εκ τοl,(ων συνεπέραl'α

, '~δημoσιεύθη τό ΠQώτον υπό Ηfλονάκη καί lΙαπα

σλιώτη εί.; τήν Άθηνιίν 14 ΜαQτίοu 1855,· καί επειτα

υπό Α. l)αΥκα6ίl εΙ; Aιιtίqιιίι~ IIeII(~ttiqιIe~ 11 σελ.

1001K·I035 Atltettes lK.!t. Κατόπιν ύπό OetlIier, I)re·
ro! ίιι \\'ieIter :;itztIIIgI.er. 185!1 \'01. ΧΧΧ 4:Η έ~ ,
παQά I}jtteItherger :;~'lIol-{et 453. Μετά νεe,)τέιιαν άντι·

60λήν IιQO'; το έν Κωνσταντινοι'πιlΜΙ ΠQωτύτuπον ύπό

IIa.ιι.ιlerr εις Μιι~eο ItaliaIIO 111 Ιϊ15έ~, και ίιπό BIa~s

εΙ.:; τήν συΗοΥήν τών διαλεκτικών έπι'(ραφών τοίι Col.
Ιίιι. BaltII 11 Ι, 2 IIaIfte, 3 IIeft 1904 υετά τίις προη-

γουμέ"llς β,6λ'ΟΥQαφίας. .
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24 Παράρτημα το, 'ΑρχαιοΑ.οΥΙΚΟ'; Δ.kτίο" 1918

δτι θα εχωμεν ενταiίθα ίερόν, εξ ού προέρχον.

ται τά τεμάχια lαι,τα άναθηματικιί)γ δπλων και

σχειιων.

Κατα τόν Σεπτέμβριον δθεν τοί, 1!1\ 7 δια.

θέτων πίστωσίν τινα και λαβο,ν την πρός τoiίτo

ι'ίδειαν τoiί ΎπουΡΥείου καΙ τη,· πρόθυμον τών

Ιδιοκτητών συγκατάθεσιν ενήργησα επι ()κτο,

ημέρας δι' ι)κτο' εργατών την σκαφην τoiί άγρoiί

ΤΟlίτου και ι'ίλλων τινών σημείων τών ερειπίων

τής πόλεως.

Ί Ι πόλις [κειτο έπι δύο σιlνεχομένων λόφων

(εΙκ. 9) φερόντων το σνομα ''ΑΥ' 'Αντώνιος εκ

καΙ πύργος σιρογγύλος. Κάτωθι τών λόφων

προς την Φoυρvην σχηματίζεται μικρα πεδιας

φέρουσα τι', "νομα ΧOJeες άπο τής ενετικής

εποχής '. Και ενταiίθα φαίνονιαι ερείπια παρα

την εκκλησίαν ιoiί Άγ. ΙΈωργίου και δεξαμενη

προς ί,ποδοχην τών Δμβρίων ύδάτων. Και επι

τών λόφων και εΙς τας κλιτύας φαίνονται άκόμη

καΙ ι'ίλλαι δεξαμεναί', διότι το μέρος στερείται

πηγαίων ύδάτων, η δέ πόλις ί,δρεύετο άποκλει.

στικώς εκ τοιούτων δεξαμενών, δπως δηλ. καΙ

σήμερον δ παρακείμενος δήμος Φοιιρνης. 'Όλη

η τοποθεσία τής άρχαίας πόλεως πληρoiίται

τoiί εκκλησιδίοll τοί, εί'ρισκομένοι' ε:τι τής κο·

ρ"φής τoiί ανατολικοί, λόφοι.. ΊΌ ,:ψος τών

λόφων κατα τριγωνομετρικην κατcιμέτρησιν γε·

νομένην τη παρακλήσει μου ί,πο τoiί μηxανικoiί

Διονυσίου Κοκκίνοιι είναι άπ() μέ\' τής επιφα

νεία; τής θαλιίσσης μέlρα 470 άπο δέ τής

κάτωθι κοιλάδος (σκάφης τoiί Μεραμπέί.λοι')

:!20. :!!ΊΟ. Καθ' δλην τη,· εκτασιν τών δι'ο λό·

φων χαΙ είς τό μεταξί, α,'τών διάσελλον φαί.

νονται χαταφανή τα οΙκοδομ,κα λείψανα και

ερείπια τής πόλεως. ΕΙς έκατοντάδας άριθμοί,ν.

τω ιδίως τα ιίναλήμμιιια τα εκτισμένα εκ μεγιί.

λων εγχωρίων σκληρών τιτανολίθων τιί ί,πο.

στηρίζοντα τά χώματα χαι σχηματίζοντιι επιίλ.

ληλα Ισόπεδα δια τα; οίκίας χαΙ τας ί,δΟ"ς.

'Επι τoiί άνατoλικoiί λόφοll σιί>ζοντω και τμ'ι,

μα'α "xllρωματικoiί τείχοιις ελληνικών χρ"νων

ερειπίων, μολο\'()ΤΙ οΙ ~ερίoικoι ι\πο noHiuv
αίώνα/\' άπο τής ΙΕνεΤΩκρατίιις ΚΙ11 πιθΗνώς

και παλω{,ιερον επήνεγχο,' μεγιίλας κατcιστρo.

φάς καη~δαφίζ()\·τε; και άναμοχλεύΟ\'τες αίιτά,

σωρεl'οηες τους λίθοιις εΙς μεγιίλo\l~ ,ροχιίλοι'ς

και ά:τοτελοί"'τες άγροί,ς <ίροσίμο\.ς λίαν γηνί.

μηιις γέμε, δέ κιιι δένδρων ημέρων άμιιγδα.

λειίιν, έλUΙίίn' και κερατειί)ν κ<ιι άγρίω\' θιίμνων

ΚΗΙ πρίνω\'.

Ί Ι Οέσις εν !1 εί'ρέθη η επιγραφή, και {;πιη'

ι ΧΡΙΟΤΙΗ\'ιχίl l\ρIΊτη, τόμο Α' (ΊI(,Iύ.xλt~ιu\· 1912)
σιλ. 3, 4~. :!Ο7, :!ω, 3Πι.

1 Μίαν ΤΟΙ"Τul\' ιί.:τειχ()νιοη' n χ, ~lariaIIi εΙς τίl,'

ού\'τομο\' πεl'ιγl'αφίιν τών έρειπίιι)\' τίις πόλεως τίιν
δημοοιειιΟεί(Jιιν f.Ις τό άVΟQU\' του Allticlait:'} Crftf~j
έ\' ΜΟIΙΙIΙΙΙι'llιί "1Iιίι:Ιlί t1ei Ιί 11 ct>i \'1 I{olll" t8Hf)
σελ. 247· 24R.
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Παράρτημα τού 'ΑρχαιολοΥικού ΔεΙτΙ"" 1918 2[)

ι', άγρός δ περιέχων τα χαλκά ελάσματα εi;ρη

ται έπl της κορυφης του δυτικου λόφου κατα

τήν άρχήν της βορείας κατωφερείας. 'Απεκί
"ησα πρι;)τον τους τροχιίλους Ι.Κ του μέρους

τούτου. κα; δια της άνορύξεως τριων τάφρων

έπέτυχον τους τοίχους κα; τό δάπεδον μεγάλου

οΙκοδομήματος, τό {,ποίον άπό της πριΙιτης ήμέ

ρας κατεφάνη δτι ητο τό υποτεθεν Ιερόν. Δι'

έργασίας μιάς έ6δομάδος άπεκάλυψα πάντα τα

σφζόμενα λείψανα του ναου. τα δποία εΙναι

μόνον τό κρηπίδωμα των τοίΖων έκ μεγιίλων

σιν άποκομισθη υπό των περιοίκων κα; των

κατα καιρους Ιδιοκτητων ώς οΙκοδομικόν ύλι

κόν. οΙ δε λοιπο; άπετέλεσαν τους έπιτοπίους

σωρους (τρoxά~o\!ς)' κα; σκαφικαΙ δΙ. τινες λα

θραίαι έργασίαι εμαθον δτι εΙχον γίνει πρό πολ

λων έτων, καθ' ας έκτός άλλων χαλκων άγγείων

ήμιεφθαρμένων εύρέθη κα; ελασμα δισκοειδες

φέρον κατα τήν πληροφορίιιν των lδόντων αύτό

ι'ίνθρωπον πτερωτόν ("Ι καρον;) πωληθεν ύπό

άρχαιοκαπήλο,. έν Άθήναις τότε.

Μόνον {Ι βόρειος μακρός τοίχος του ναου δ

Ε'Η. 10. Δρήρος. Κόιοψις 1Iaov.

IJριιχωδων λίθων χονδρικως μόνον πελεκη μέ

νων. κα; ένιαχου αί'τός ι', φυσικός βράχος, δστις

πολλιιχου έπιπολα'ζει κα; ένταυθα καί καθ' δλην

τήν 'κτασιν της πόλεως, κα; τό πrρίγραμμα

του ναου σχεδόν πληρες.

Ti, μηκος του ναου (εΙκ. 10) εΙναι μέτρα 24,
τό δε πλιίτος κατα τήν άνατολικήν πλευράν.

ίίπου κιίλλιον διατηρείτιιι ω,10, κα; τό πάχος

ιών τοίχων οίι)\' φαίνεται κατά τήν πρόσοψιν

και τόν β<iρrιον τοίχο,' 1,25 - 1.35. Ά".χως και

(') ναός ο;ιτος (~); καί τα αλλιι κτίσματα τής πό.

λεως 'χει ί.ποστη μεγάλην καταστροφήν, μετα

ηληθέ"τος του χώρου εΙς άγρόν καλλιrργoύμε.

νο\" οΙ τοίχοι εχουσι διαλ\!θη μέχρι σχεδό,· του

ιιρχαίοιl δαπέδωι. κιιί αυτό δέ τί. δάΠfδον 10\1

ναο;' άναμΟΧI.ε\.θη, κα; οΙ fIf>' ξεστοl λίt)oι εχιl\ •.

χρησιμεί-ω" και ως ά"άλημμα του lσοπέδου

έφ' ου κείται. διατηρrίται μέχρι {:ψους ένός

μέτρου ένιαχοϋ. οί λοιποί σι!)ζο"σι μόγον το

θεμέλιον κα; μικρα τμήμιιτιι του κατωτέρου

δόμοι. κατα χιΙιραν.

Ό νιιός εχων διει\θυνσιν (εΙκ. 11) ούχl άκρι

βως lξ άνατολων πρός δυσμας άλλα ΝΑ πρός

ΒΛ ενεκα του toιot"TOU προσανατολισμο\ι ,Γι)\,

δύο λόφων, δΙl1ρείτο εις πρόναον κα; σηκόν

χωριζόμενα δι' έγκαρσίου τοίχο\! ';ψο,.ς σήμε

ρον 0,10 κα; μήκους 1 μέτρων (rlς τι', λοιπόν

επιπολα'ζει ι) βράχος κα; δεν ί,πηρχε τοίχος). Ό

σήμερον σφζόμενος εγκάρσιος οί'τιις μεσότοιχος

;χει πρόσωπον μόνον προς το" nPf)\,uo\, Ο'ιΊχί δε

καΙ προς η\ν σηκόν' δια τουτο πισΤΕιίω ίιτι {, πρό.
νιιος (κειτο χιιμηλότερον του σηκου κω" τα. 0,10.

4
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21; Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1918

Έντος τού σηκού εύρέθη μικρον τμημα πλα.

κόστρωτον καΙ παρ' αυτο κατασκεύασμα ομοιά

ζον προς Π, παρετηρήθησαν δε παρ' αυτο 'ίχνη

πυρ;'ς και λείψανα ανθράκων' εκ τούτου εικάζω

δτι Ο ναος θα είχε βωμον η έστίαν εντος του

σηκου, δπως οΙ δύο αρχαϊκοΙ δωρικοΙ ναο,' τού

Πρινια οί προ ολίγων ετών α\'ασκαφέντες ύπο

της '1ταλικης αρχαιολογικης Άποστολης' Έντος

τού σηκού παρα το πλακδστρωτον καΙ την εσχά

ρω' είορέθησαν ουχι κατα χώραν αλλα μετακι-

είς το δάπεδον μάλιστα κατα το δυτικι,ν ημισυ

τού σηκού α"άμεικτος μετα τού χώματος αργιλ.

λος κ\ιανωπη σχιστολιθικη (ή κοινώς καλουμένη

λεπΙδα) προερχομένη πιθανώτατα εκ της στέ·

γης τού ναού, διότι δ"ναται μέν τις νll "πο·

θέση δτι ή λεπίδα θα προέρχεται καΙ εκ της

στέγης νεωτέρου οικίσκου η μετοχίου το οποίον

θα ύπηρχεν 'ίσως εδώ, αλλα το πρώτον θεωρ,ί,

πιθανώτερονδιότι ή αργιλλος δεν εύρίσκεται

μόνον επιπολης αλλα και βαθύτερον εις το

Είκ. 11. Δρήρος. Βόρειος τοίχος τον .,αου.

νημέναι δύο χονδρικαΙ λίθιναι βάσεις σκληρου

τιτανολίθου εχουσαι {ίψος μεν περι τα 0,30,
διάμετρον δε εΙς τΎlν ανω επίπεδον επιφάνειαν

περΙ ΤΙI 0,40' αΙ βάσεις αύται βυθισμένα ι κατα

τι, πλείστον εΙς το δάπεδον θα ανείχον στύλους

ξυλίνους ύποβαστάζοντας την στέγη ν η το περΙ

το i1παιθρον της εσχάρας μέρος τού σηκού,

δπως δηλ. εΙς τοl'ς μνημονευθέντας ναους τού

Πρινιά'. Ή στέγη θα ητο επίπεδος και ξυλίνη

μετα χώματος κτυπητού, διότι εν Ψ ούδεν 'ίχνος

κεράμου η πλακος εύρέθη, δ να ύποτεθϊϊ δτι

προέρχεται εκ της στέγης, παρετηρήθη εξ ι'iλλoυ

ι Annuario del1a reg. Scnola archeolog. di Atene,
Berg.I1Jo 1914 σελ. 23· 46 είκ. 6 ·Ι7.

, 'Ενθα ανωτέρω σεΙ 23 είκ. 6, 7, 9, ΙΟ, 11, Ι2.

στρώμα τών χαλκών αναθημάτων κατα το ση

μείον χ της εικόνος 10, καΙ εγένετο μάλιστα

αιτία να συσφιχθϊϊ περισσότερον ή επίχωσις και

να θραυσθώσι τα λεπτα ταυτα χαλκά αντι

κείμενα.

Πλην τού κυρίου τούτου οικοδομήματος απε

κάλυψα κατα το ανατολικον "κρον του βορείο!'

τοίχου δεξια δηλ. τί!> ερχομένφ εις τον ναον

κτίσμα μικρον τετράγωνον ψκοδομημένον δια

μικρών πλακωτών λίθων και προσκεκολλημένον

εις τον βόρειον τοίχον ωύ ναού π).,tτους και

μήκους περίπου 4Χ 4 μέτρων, και διατηρουν

τους τρεις αυτού τοίχους (ό τέταρτος είναι aίIriιc

ό βόρειος τοίχος ωύ ναού) εις i1ψος 0,50 και

πάχος 0,52. Πιθανώτατα εκ τού μικρού τούτο"

παραρτήματος τού ναού προέρχεται >'1 περίφη-
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.._ό<; tfj~ 'Oλ..",,~'.

2) Τμίjμo χoλ""iί ""όνο,"" 1""'- ]2 4.ω l!ι_
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'OXνO,OOllltιc ι"iί -;- ... Χ. "Ι""<>ι;;'

, -Ι;:&o,μoι>ιιue.ι w,0.06 ~•. 1'''.1.... J. Α' ..... !-Ι;._

,.;1. ΧΧΧΙ 11906J"'Ι B1~ ......ι ΧΧΙΙ'
• Α,,"•• ι ΟΙ 8";1, !>cbool νlll 08(11·190':11 Λ". Χ.

• Ol7mo'o, τ.lllω,,~ ,V "". LX ο!οοΜ. 9θ6

, Ύ δη μ•••Ο Λ.ΟΙ,........" δ,οΙ Ι"'''''' ΥΟΟμ'
μltς ~ >dι~, ι q:0'1l ....'01 ι~••","'Ι'οο!q:ηο...
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28 Πα~ά~τημα το;' Ά~Xαιoλoyικo;, Δολτίου 1918

3) Πολλά αλλα ελάσματα χαλκά, θραιίσματα

εξ οπλων άναθηματικών ητοι άσπίδων (εΙκ. 12
ανω άριστερά), μιτρών, θωράκων, κνημίδων καί

κρανι;,ν, πιθανώς δε καί εξ άγγείων η ,'ίλλω,'

χαλκιίιν άναθημάτων. Δύο τεμάχια προσαρμο

ζόμενα φέρουσιν εκκρούστως καί χαρακτώς δε

δηλωμένον τρίχωμα ζφου πιθανώς βψδίου. 'Εν

γένει τά χαλκά ταiίτα άντικείμενα συμφωνoiίσι

κατά τε το σχημα και τη,· εποχην καί τον προ

ορισμον .πρΟς τά άνωτέρω μνημο,·ε.·θέντα της

"ιίχρουl' εκ ζωναρίων στενών καΊ μιας ταιl·ίας

πλατείας κατά το μέσον της γάστρας εις τον

ι;ψον φαίνονται διά τoiί αύτoiί χρώματος δεδη

λωμένα τρία ύδρόβια πτηνά (νησσαι ;). άνήκει

εις την νεωτέρα,' γεωμετρικην εποχήν. Eiιρέθη

θησαν Υ.αί τεμάχιά τινα άναθηματικώ" πηλίνων

βφδίων καί τινα πήλινα σφονδύλια. Τά λοιπα

πήλινα θραι',σματα η προέρχονται εκ πίθων με

άραιοτάτην διακόσμησιν, η εΙναι θραύσματα

κο,,·ών άγγείων άδιακόσμητα.

Ε'",. 13. 'Αρχαίο" οίΉημα Δρήρου.

Άξoiί εκ τοί, ναοί, της Ί\στάρτης - Άφροδίτης
καί εκ τoiί ίερoiί της Ilραισoiί.

4) ΊΌξοειδης χυτη λαβη εκ βροντησίου κατα·

λήγουσα έκατέρωθεl' εΙς άνθρωπίνην χείρα, δι'

';ις προσεκολλάτο εις χαλκην iιδρίαl' η λέβητα

μη διασωθέΙ'τα (εΙκ. 12 εν τφ μέσφ της ι'ίl'ω

σειράς).

:» Πήλινα εύρέθησαν ελάχιστιι' το ""ω ίίμισυ

εΙδωλίου άρχαϊκης τέΧ"ης iiψος σψζόμενον Ο,()7

εικονίζον Άφροδίτψ' - Άοτάρτψ' YUfIl·ij,· καΊ

φέρουσαν την σφζQμένην άριστεΡ'1" χείρα εΙς

την κοιλίαν, όμοιότυπο,' δηλ. προ; ΤΙ1 πολυά.

ριθμα της Άξoiί' εί'ρέθησαν κατωτέρω τoiί

ναoiί μεταξύ τών χωμάτων τών εξ αυτoiί προ

ερχομένων' είς μόνωτος κύαθος τροχήλατος εξ

ερυθρoiί πηλoiί ουδεμίαν σ~,ζων άλοιφην ii
διακόσμησιν' οΙνοχοΙσκη η προχl)ίς μι',νωτο;

ελλιπης iιψoυς Ο,Ο\! εχουσα διακόσμησ,,' καστα-

Είιρέθιισαν μετα;ύ ιών χωμιίΤα/Ι' τού \'αο\'

και δύο μικροί κρίκοι Ελεφά,'ΤΙ\'ΟΙ ίΊ (ιστέίνοι

άποσπασθένιε; εξ (l\'αθημάτων ι'ηιοίιιι' ί·λικοί...
Τά άνωτέρω μικρα εύρήμιιτα, ι', τρ,ίπο; της

οίκοδομίας 10ίl ναού xιιl τΔ σχέδιο\' ω'ιτοi', και

ή επί της κορυφη; ",ί, λ,ίφοl' Οέ,,,; :tείΟουσl\'

άδισιάκτως δτι εχομεν πρι'> 'ιμ",ν έλ,ίχισω λεί

ψα"α ίερoiί έπισήμο.' της π,ίλεως χρ,ί,·ι,l\· άρ

χαϊκών τοϋ ": ι ()ι,λάχιστον π_ Χ. αί(~I\'oςι και

ί,τι δπως και εις αλλοl'ς ΔωΡIΥ.οί'ς ναοί'; της

Κρήτης της εποχης ται;τη; iιπηΡxε συνήΟ"α νι.

άl'αΟέτωσι πλιιν τών ,ϊλλων και χαλκιί ί,πλιι

μάλιστα άμυντικά. ο\lτω και εν {(~) πιιρι)\,τι τη;

Δριlροι'.

ΟI"lα, Λρήρου. Μετα τιιν αποπεριίτωσll'

τη; σκαφης τοί, ναοί, ενήργησα και εΙ; ι'ίλλιι

τινα σημεία δοκιμασηΚΙ1ς σκαφάς, εις τρία δ,l).

κτίσματα κάλλιον τών ι'ίλλων φαινιίμεl·α. ΤΟ (ι'
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Παράρτημα τοί Άρχαιο!.οΥικου Δεl.τίου 1918 29

τούτων κείμενον κατα την νοτίαν κλιτυν τού

δυτικού λόφου εις απόστασιν ι 00 μέτρων απο
τού ναού, εΙναι οΙκία διακρινομένη δια την

κ,)λην διατήρησιν τού νοτίου αυτης τοίχου τού

χρησιμεύοντος και ως αναλήμματος τού Ισοπέ.

δΟ11' εΙναι το σπίτι της tλιιϊς σπως απεκλήθη

υπο το)ν έργα,ωl, έκ της έν "υτϊί μεγάλης έλαίας

(εΙκ. 13). Ό σφζόμενος τοίχος εχων μηκος 13
μέτρων και {iψος 2,20 εΙναι έκτισμένος δια με

γάλων ξεστων λίθων κατα δόμους σχεδΟν κανο

νικούς- οΙ δύο κατώτεροι δόμοι προέχουσιν

Ή αλλη οΙκία (εΙκ. 14) κατα το μεταξι' των

δύο λόφων διιισελλον εΙναι έκτισμένη, ως φαί.

νεται και έν τϊί εΙκόνι δια μεγίστων χονδροει.

δως πελεκημένων ογκολίθων μάλιστα κατα την

νοτιοδυτικην γωνίαν' ουδεμίαν σμως έπίχωσιν

εΙχεν ή οΙκία αυτη κρημνισμένη ουσα μέχρι τού

δαπέδου, τα δε σφζόμενα μέρη των τοίχ:.>ν είναι

τα απο τού δαπέδου και κάτω χρησιμεύοντα

ως θεμέλια και αναλήμματα. ΤΟ αυτο παρετή

ρησα και εις τρίτην αλλην οΙκίαν, ην έξήτασα

εις την δυτικην κλιηιν τού άνατολικού λόφου,

Είκ. 14. Άρχαία οίκία Ιν Δρήρ~.

αλλήλων και τού αλλου τοίχου εκαστος κατα

11'>.20 έκατοστά. 'Ως συνέχεια τού τοίχου τού·

του τής οΙκίας σΦζεται αλλος τοίχος αναλημμα.

τικος μήκους 17 μέτρων ύποβαστα'ζων και σχη.

ματίζων την όδΟν την αγουσαν εΙς την οΙκίαν

έξ ανατολων. Ή οΙκία εΙχε και μικραν τινα

έπίχωσιν 30.40 έκατοστ. εύρον δ' έντος αυτης

πολλα Τf.μάχια πίθων και αλλων χονδρων οΙκια·

,<.ης χρήσεως αγγείων' τι. πλείστα τούτων εΙναι

ι .διακόσμητα, ενια δε φέρουσι και έλικοειδη

εντυπα κοσμήματα κατα ζώνας. 'Εντος της έπι

χώσεως ευρέθη και μεγάλη άβαθης λεκάνη έξ

έγχωρίου τιτανολίθου (εΙκ. 13 εις την ανω γω

νίαν της οΙκίας) κανονικού μεν σχήματος αλλ'

εΙργασμένη με χονδρην κτένα εχουσα διάμετρον

0,70 και βάθος 0,12' όμοια'ζει προς τας σημε·

ρll,ας ξυλίνας λεκάνας η πίνακας, οίΊς καλούσι

βερνεΥάδους σήμερον κατα τα μέρη ταύτα.

και αυτη δηλ. ήτο κρημνισμένη μέχρι τού δα

πέδου, και ουδεμίαν εΙχεν έπίχωσιν ουδε είίρημα.

ΤΟ ΓΟΡΥ6νειον Δρήρου (εικων 15). Τελευ
ταίον αναφέρω και το έκ πώρου λίθου Γοργό.

νειον, το όποίον Ιδων ό Ίταλος αρχαιολόγος

Mariani κατα το 1893 τοποθετημένον ως ακρω.

τήριον εΙς το έκκλησίδίον ''Αγ. Άντώνιον παρέ

λαβεν έκείθεν και το παρέδωκεν εις τον 'Επί

σκοπον Πέτρας κ. Τίτον προς διάσωσιν, και

01~τoς το άπέστειλεν είς το Μουσείον cHQa.
κλείου, σπου ευρίσκεται σήμερον καταγεγραμ·

μένον υπ' αριθ. γλυπτων 229. ΤΟ γοργόνειον

εχει υποστη πολλην φθοραν έκ της πτώσεως έκ

τού ναού και των διαφόρων μεταφορων εως

στου φθάση εΙς το Μουσέίον. Προέρχεται βε.
βαίως έξ άρχαίκού ναού της Δρήρου, αδηλον

σμως αν προέρχεται έκ τού ανωτέρω περιγρα·

φέντος fι αλλου τινός εΙναι αποκεκρουσμένα ή
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32 "041ι!QτηfUI τ.~ 'Aqxcι••I.o-ι.x.;; Διλτ'•• 1918

Υωνον χαί φέρουσα εις τήν μ,αν τών στενών

Itλευρών ώραίαν Υλυιtτήν δ.ακόσμησιν Ικ ρο·

δάκων καί τετραΥώνων θεμάτων, καί Itλακό.

σΙρωσις Ικ μικρών Itλαψίων λευκών καί κυα·

νωllων.

Ή Βασιλική, ώς χατεδε,χθη Ικ της δοκιμα.

στικης ταντης σκαφης, διετηρήθη Ιιtί αΙώνας

καί Ιιtεσχευάσθη εις διαφόρους Ιιtοχάς' χατόιtιν

φαίνεται Ιγχαταλειφθείσα, χαί τό iιλικό αύτης

μετεχομίσθησαν άλλαχον· χαί εις νεωτέρους δε

χρόνους lνθυμoννται ΟΙ Itερίοικοι δτι Εξήχθη.

σαν lξ αυτής ίιλικό οlκοδομ,ας μάρμαΡα καί

κέραμοι Καί μετό τήν χαταστροφήν δμως ταύ.

την θό ~τo άξιον τον κόιtου νό Υ''11 Itλήρης ~
άνασκαφή X<li δ καθ<lρισμΟς της άρχαίας ταν.

της Βασιλικης ύltΟ εlδικον ΒυζαντιολόΥου.

'Εν 'HqCΙXΛΙiφ 30 Δo..μIIqiou 1911.

ιτε•. Α. ΞΑΝ80ΥΑΙΔΗΣ

Η' λΡΧλΙΟλΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙλ

'Εν θέρμφ lξηxoλoύOησα τός Itερί τά UΛΕι.

ψοειδη κτ,σματα Ιρεύνας. Νεώτερα ltράΥματα

θέαν τών ΒΑ τον μεγάλου ναον κτισμάτων,

μετωχετεύθη καταλλήλως, ωστε μεγάλη τώρα

εκτασις ΙρεΙltίων νό ltαραμέ'11 ιλεuθέpα.

Μεταξύ θέρμου χαί Κεφαλ06ρύσου άνεσκά.

φησαν μερικοί τάφοι τον r' Ii Β' αΙώνος μέ

τινα άξιόλΟΥα διό τός μορφάς των άΥΥεία. ΔΙ<l'

κρίνονται Εν κωδωνοειδες καί εν όλλο Itαρό.

μοιον ItpOς· μικράν τσ/τσαν. 'Εκ τών χωμάτων

άνοικτον τάφου σ"νελέχθη μικρον χρυσονν Ινώ·

τιον. ΕΙκονίζεται χεφαλη άντιλόιtης f] Ιριφίου,

σuνεxιζoμένη IΙltισθεν διό σώματος xl.AIl·bPIXOii,
βαθμηδόν στενουμένου, ού το αlχμηρον αχρον

συΥκΡατείται εΙς τήν ύltΟ τήν σιαΥόνα θηλειάν.

ΤΟ lνώτιoν δμοιάζει ltρΟ; το της Σ"λλοΥής

Νελίδοφ Itίν. 10,169.
Κατό τό αύτο [τος Ιιtερατώθη καί ~ άνα.

σχαφή τον Ιερον ύιtερ τόν yειτovικoν Ταξιάρ.

χην. Άντί τον νομισθέντος βάθρο" Ι6ε6αιώθη

μΙκΡος να,σχος Ιν Itαραστάσι 5.75χ 4.00. Ό
Itέρl'σιν άltοΧαλυφθείς μεγαλύτερος ναΟς εlχε

διαστάσει; Ι 1.25χ7.f>O. Καί ΟΙ δύο Itερί τό

2 μ. άltέχονΤΕς άλλήλων φαίνεται LΙΤΙ ΙΧρησί.

μευον εις την αυτήν λατρείαν. Διότι Ιν μεν τφ

σηκφ τον μεΥαλυτέρου Ιτελονντο θυσίαι, διtως

δεν Itαρετηρήθησαν εις τός lνlΊιαφιρο';σ<lς αυ.

τός κατασχευάς. Άλλ' Ιστηρίχθη [τι μάλλον ~

γνώμη, δτι τό Itαλαιότατα κτίσματα τον θέρ.

μου άνήκουν το Itολυ εΙς τους ύστερομuκην<lϊ.

κους χρόνους 'Εκ τών Itολυαρίθμων όστράκων

τών συλλεχθέντων ευθυς ύιtερ το φl'σιχον Ιδα.

φος ουδεν άιtεδείχθη άσφαλιίις Itαλαιότερον.

'Εκ τών ύστερομυκηναϊκών άξιοσημείωτα εΙναι

σuντpίμματα με Itαραστάσει.; Itτηνιίιν, lx δε τών

Υεωμετρικών τον ύltεΡάνω στρ';.ματος τεμάχια

μεγάλου άΥΥείου, διtou Ιμφανίζονται άνθρώltΙ.

νοι μορφ<l~ Itαραδόξως Itατοί'σαι Ειtί τών ακρων
ποδών (~.ς χορε\ιο,ιηαι.

ΣItΟΙ'δαιόΤεΡον εΡΥον ύJtήpξε, iίτι το αυλά.
κιον τον Itοτιστιχον νερον, το Ιμιtοδίζον την

ΙντΟς τών d(>χαίων ν<lών τον Πρινιά, Itρι'ις τό

μέρος δε τοί' μlκροτέρου εί,ρέθη Τf.μάχιο,· μ<lΡ'

μαρίνου άΥάλμ<lΤος, ίIltfP μετ' όλλων έχεί Itλη.

σίον εύρεθέντων Itηλίνων εΙδωλίων Ινισχύει την

ύιtόθεσιν, δτι ό μικP"ιτεpιlς Oί'τιlς !.Ιχος της

θεότητος lxρησίμε"fν ώς Οησ<l'οΡi.ς τιίιν άν<lθη.
μάτων. Καί οΙ 1Ί,:ο νcιn; b.τίσθησ<lν κι"ιί τcί

μέσα τού ":' αΙώνος, όπως φ(ιίνεται lx Ηυν

Itηλίν(l)ν τής στέγης.

Εις το Μο"σείον τον θέρμο,' .Ισήχθησιll·

τέλος Ιχ τον τρίωρον ΝΑ άltΈXOντιlς χωρίου

της ΝτεΡ6έκισΤ<lς Ικτος όλλων άσημάντι,.ν X<li 4
τρισκελη Itήλινα, Ι.ξ ι;,ν lΊύο .lκονίζοντC1l ItQQ<l·
Itλεύρως. Άy,:upiOηO<lY Ιντός τον χωρίο,' μη"

Itηλίνων ItI'Ρ<lμίlΊων κατό την σκαφ;,ν θεμf..
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Παράρτημα τού Άριαιολ.ογικού Δελτίου 1918

λία/ν οικίας. ΕΙναι πιθανόν, δη πρόκειται περι

υπο6άθρων άγγείων εντος καμίνου χρησιμο

ποιουμένων. 'Ομοίως ;ιρμηνεύθησαν παραπλή-

. σια τρισκελη σωμάτια ύπο τού Κεραμοπούλου

εν ΑΕ, 191 Ι σ. 261, προερχόμενα εκ τη; παρα

το Λυσι>ιράτειον άνασκαφης.

Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΣΚΥΡΩι

Πρό τινος ό Μ. Δέφφνερ διατρί6ω,' έν ~κι'ρφ

ε(χε παρατηρήσει επι της κορυφης τοί, λόφου

,Φούρκα. διάφορα λαξεύματα επι τού βράχου,

ατινα ηγαΥον αύτόν είς τη\, ύπιΊθεσιν l;τι πρό.

κειται περι τεχνητης και άπυ σκοποί. εργασίας

τού βράχοι', επελήφθη δε και μερικης εκκιιθιι-

χόμενος μετ' αυτης (ιλίγον χαμ'ιλότερο,' εκεί

ενθα σήμερον ευρίσκεται το νεκροταφείον της

πόλεως. 'Ο ημικυκλικος ο{,τος λόφος καταπίπτει

άποτόμω; κατα τας αλλ"ς πλευρας ά"ατολικGις

μεν προς την θάλασσαν, άπο δυσμG,ν δε εις

μικριιν χαράδραν καί από νι)του προς ρύακα

χυν"μενον εΙς την θάλασσαν. ",\ ν και ε\'{ελGι;

βραχιΙιδης (πλην κατι! την δυτικην πλειιρι!ν εν

μέρει) φαίνεται Ωτι άρχαιι,τατα κατωκήθ,l ό

λόφος οίιτο;, τούλάχιστον κατιχ τ/ι τέλος τοϋ

χαλκοϋ.αιαΊνος ύπηρχε\' αί·!()θι συ"oιχισμιJς τις

διότι κατα την βορι-:ίω' αύτού Αλειψαν προς

ανατολας και ανωθεν τοίο νΕΚΡΟΤΗφείου, γενΩ

μέ"ης μικρας σκαφης πρΙ,; ε:τιχωμάτωσιν βατης

ατραπού προς τΎι\' %oQtIιpr'I\', είδο\' τεμάχιά tlV((

άγγείω\' χειροπαιήΗI)\' και μίιι\' λαΗην (είκ. -!
αρ. ί), ιϊτινα πά\'(α ι{n]χοι'οι\, ει; τη\' πριΊ (οί,

111' 111111 Ι -1- ι . -+*---1

Ο ~ 10. 15 Μ

Είκ. 2. Τομή τών Ιίιμιλιων ηίς είκόνος 1.

eίσεως ω"τοίι είιρι;)ν και τό xατωτέΙHιJ α"αφι:.

ρόμενον τεμιίχιον μαρμαρίνης επιγΡιtφης (εΙκ.

4, 2). Ευθ,ις ώς ελα6ε yvGIOI>' τούτων ;1 άρμο

δία ύπηρεσία τοίί Ύποιιργείοl', με διέταξε δπως

μετα6αίνων εΙς Σκί'ρον "Qo6G, εΙς τ,'ιν δέουσαν

dvιxoxaq, ή \'.
Εις τον κ. Δέφφνειι, δσ"ς μ' ε60ήθησε σπου

δαίως κατα tllv ενέργ",ω' 6jς ανασκιltρης Ol'l'.
παριστάμενος και δΙ'l"εκGις μετα πλείστου εν

διαφέροντος παρακολουθGιν α;,τή,·, εΚιΡυάζω

ενταί,θα Οερμας ευχαριστίας,

Α. ΛΕιΨΑΝΑ ΑΡΧΑίίωΥ ΝΑΟΥ (;) ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

Ι. Ό Ναός. II'ι'ος ""το\' της άκιlOπιiλεως

της ΣΧΙJρου ύψ()ύιαι () λ(ιφος «Φoίιι)xιt. Ι σ\ι\'ε-

L Οιϊτως (;I\'ομάσΟη διι)τl JtUt!' αύcΔ,' ')[_1 ίbΙΗψfηl

έπί Τ_ιι)ιικοκvατίας λcι11Iητι')!ιoς, δι' il..; t:xatIutIlμI,u,'to

.οί κιιτιίδικυι.

σιδηρού αί~)\'oς Τfi.fl·(ιtίιι\· πιφίοδο\' τού ΧΗί.

κοϋ, περι 011 θα (ο:ϊπω!IΗ κατωn\,ω Και επ'

αυτης δ, της κορυψης τού λόφοι' ε{.ρο\' τεμ.ί

χιά Ηνα προϊστορικιι, (~)ς εκεί"ο, εφ' οι', ΗΙ πιιός

σηρεωτέραν κιiλλησι\' της ),αfiης χαριίγματιι

(εΙκ. 4 άι•. !!). 'Λλλα κατι! τούς ίσηψικούς χρι',

"οι'ς ;1 περίοπτος αl:τ ιι Οέσις δ,,· i'μει νεν άχρ '1
οιμοποίητος, διιlτι επ' Η\ιτίις ίδΙΙΙJθ11 \,{,((ις τις

πιΟαl'Gις, ούτι\'ος Η! λι:ίψαl'ΙΙ διιί ΙJυαχέων Οι!

ΠΙ:ΙΗγι·άψω.

'Ολίγον βορειότερο,' τοί' μ'σου της κουυ,l,ίl;

το,! ί,(ιφο\l naQr.OXf\'4ioU"I ι'. βράχος πι,ι\ς εγκοί.

Tnot~ t(u.\' θΕ~t:J.ίω~'~ (~Iν ?\ιδέν' ~ήμfΡ.~\' ~Φζt:
ται. Ως εκ το" σΧ"δω" (εικ. Ι), οπευ ε;εn:λεσfl'

() άρχιτέχτω\' 11. ~oί'ρσoς ιηψφι(",ι,)ς πιιι'ι; τ/ι

j1n' Ιμου λllφθf:\'Τ<Ι μΕτρα, ψιιί\'ΗΙΙΙ, ι') 11()ΙΙΧΟ;

ισοπεδιοθη είς σχημιι ιΊυ(lογω"ίιl!l %ΙΙΤΙι τιΊ ιιιϊ

κος του λιιφοu, ι~ς ίιτο Ψ\IΗIΚΙ;I'. Ι\ΙΙΤ4Ι τίι\' Β \
γΙUνία\' Eλutft,Oll liαΟ,;n:ρι)\', ί'ιιι'I[Ι :oωTIt ΗΊ σll·

μf.ί()\· το\ιτο ίlτο fΠI%}.I\"ις κιtί (ο·ί1.Ι: !tfίζο\'ΙΙ;
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Ε/Η. 3. Τομή ΗiΟ"ΟΗρά1l0ΙΙ κα; ίμά"ιω" cιvroii.

περίστασις, δ βράχος εμεινεν ανεπεξέργαστος

εις πλάτος 0,90 μ. περίπου καί μετ αυτό ηρ.

ξατο Τι λάξευσις δι', τή" ,',ποδοχήν τού τοίχου

τou σηκοί/. Ό ανεπεξέργαστος βράχος φαίνεται

νύν κατα τ:ιν ΒΑ γωνίαν και ,ν μέρει κατα

τήν δυτικήν και νοτίαν πλευράν. Τό δΕ\ίτερον

τούτο ορθογώνιον ;ιτο ,',ψηλότερον περι τα

0,35 μ. περίπου, τι) δε δάπεδον τού βράχο",

εφ' οί, Τι στρόΊσις τού σηκoiί ετι ύψηλότερον

περι τα 0,30 μ.

Κατ ανάγκην (,'ς εκ της φύσεως τού εδά.

φους Τι διεύθυνσις τoiί κτιρίου εΙναι από βορρα

πρός νότον, εαν δε ενταiίθα ήτο Ιδρυμένος ναός,

δεν εΙναι μοναδικός ό τοιούτος προσανατολι

σμός αυτού, διότι γνωστή εΙναι Τι δμοία διεύ

,θυνσις τού εν Βάσσαις της Φιγαλείιις ναού τού

Έπικουρείου Άπόλλωνος και ,ϊλλων ώς τού

της Άθηνι;ς Κραναίας εν Έλατείιι. (Ρ. Paris,
Elatee πίν. IV), τού ναού τής Άθηνας Εν

Καρθαίιι. της Κέω (Graindor B.C.H. ΧΧΙΧ
(1905) σ. 338) και τού Άπόλλωνος εν θέρμιρ

της ΑΙτωλίας (πρ6λ. Ρωμαίον Άρχ. Δελτ. 1915
σελ. 279).

Ουδεν ιiλλo γνωρίζομεν περι της κατασκευής

τού κρηπιδώματος τού ναού, διότι ουδεις δό

μος εύρέθη εν τη μικρ~ επιχώσει. ΤΟ ϋλον μη

κος τού ναού εΙναι 24.10 περίπου, τό δε πλά.

τος 17.60 περίπου. Έαν εκ τούτου αφαιρέ.

σωμ$ν δύο τουλάχιστον βαθμίδας (4Χ 0.30 μ.),

εχομεν μηκος τού στυλοδάτου 22.90 και πλάτος

αυτού 16.40 μ. Δεν δυνάμεθα βε6αίως να ύπο.

λογίσωμεν μετα θετικότητος πόσοι κίονες ήσαν

επι της προσόψεως, αλλα πάντως δεν ήτο δυνα

τον να εΙναι περισσότεροι τών Εξ.

Ό στυλοδάτης και αΙ βαθμίδες πιθανώς ήσαν

εκ μαρμάρου, διότι πλείστα τεμάχια μαρμάρου

επεξειργασμένα εύρέθησαν, αλλ' «παντα εΙναι

μικρών διαστάσεων, ωστε δεν δύναταί τις να

εχη ουδε το (ψος #;νος καν δόμου' τοσούτον

εξαντλητική και καταστρεπτική ήτο Τι σύλησις

και εκμετάλλευσις τού ύλικού τούτου. Μ ικρον

μόνον τμημα κιονοκράνου εύρέθη σώζον τ<>

ϋψος τού ιi6ακoς (ϋψ. 0.16 μ.) καί μέρος τού

εχίνου, ούτινος Τι καμπύλη εΙναι Ικανώς προέ

χουσα (πρ6λ. εΙκ. 1Ια). Προς τούτοις θραύσματά

τινα μαρμάρου σφζουσιν 'ίχνη τού ύποτραχη.

λίου, σπερ εκοσμείτο ύπσ τριών ταινιοειδών

Ιμάντων (,Ικ. 36 και εΙκ. 4,4)' εκ τούτων δύνα

ταί τις να λά6η Ιδέαν τινα τού κιονοκράνου.Ή

μορφή α"τη εΙναι γνωστή καί εξ άλλων μνη

μείων, διότι και εν Όλυμπίιι. εύρέθησαν τοιαύτα

::ωνόκρανα αγνώστων οΙκοδομημάτων (πρ6λ.

Olympia 11 σ. 140 καί πίν. LXXXVIII 1,2,
4, 7, 8, Ι Ι. [)iirpfeld) κ<ιι εν Άκροπόλει (πρ6.

Ι
'\"

Ι

ι

Ι

φθοράς. ΝιιΤι<l>τεριιν ",σαύτως ελαξεύθη ουχι

σμως μέχρι της παρυφης τού κρημνού, άλλ' εν.

δότερον εΙς βάθος 0,50 μ. (πρΒλ. τήν τομήν

Α . Β εν εΙκ. 2) καί ο,;τω προυχώρησεν ή εργα.

σία επισκευαζομένων και συμπληρουμένων τών

'νιαχοί' φθορών τού βράχου, ώς κατα τό μέσον

της δυτικης πλευρας, ενθιι φαίνονται αΙ τρείς

λοξώς κείμεναι πλάκες, αϊτινες αποτελούν συμ·

πλήρωμα αυτού. Κατα τήν νοτίαν πλευραν δια.

κρίνονται ι)ρθoγ(~νιoι επεξεργασίαι 'ίσως πρός

;;7$X':?ZJ? t
Ι

Ι

Ι

ι,.

ασφαλεστέραν στερέωσιν τών θεμελίων, κατα

δε τήν ΝΑ γωνίαν, σπου ήτο μαλακώτερος δ

βρά:ιος, κατεσκευάσθη οΙονει βάθρον εκ δύο

επαλλήλων δόμων εκ πώρου, σπερ τοσούτφ

μάλλον ;1,0 αναγκαίον αυτόθι, σσφ μείζον βά.

ρος ώς εκ της γωνίας προίίκειτο επ' αυτού να

στιιριχθή. Παρατηρητέον ενταύθα στι κατα τήν

θεμελίωσιν τούτων απερρίφθη πέριξ αυτών λα.

τύπη μαρμάρου προερχομένη εκ τών ανωτέρων

στρωμάτων.

Κατα τήν αποπεράτωσιν τού έξωτερικού τού

το" ()ρθογωνίο\ι, έφ' ο,', πιθανώς ε6αινεν ή
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\\'ίegand, Die PorosarCllitekturen σ. 21 εΙκ.

23 καΙ σ. Ι 74 εΙκ. 17:16, τοίιτο το τελευταίον

εξ αν"θ'lματικοίι μνημείου) ανήκοντα εΙς την

.αρχαϊκην εποχήν.

Τοίι επιστυλίου ουδεν ανε"ρέθη τμημα, εκ δε

της ζωφόρου μόl'ον μικρι',ν τεμάχιον τριγλύφου

δυστυχώς λίαν ι1κρωτηριασμένον. 'Α ναφέρο\

πρι',ς τούτοις κα. ί!τερον τεμάχιον μαρμάρου

Εκ τοίι αετώμ"τος καί ι,λλο αγνώστου σκοποίι

1ίμυΗIΙ' τι[ι Ι.ξ ΛΙγίνης l'urt\viingler, Aigina
σ. ΜΙ εΙκ. :17. ΤΟ ,ιάρμαρσν τι;,ν μελών τούτων

πτήρων καΙ κάτω μετα τι;,ν ξ>jλων της στέγης

εντος μιας οπης εσώθη καΙ τμημα μολυ6δίνου

ίl6ελίσκου, ΊΌιοίιτοι στρωτηρες 1ίμοιοι καΙ εν

Όλυμπίι;ι (πρ6. OlynIpia 11 πίν. ΙΧΧΧΧ\Ί 11
αρ. ι Ι) καΙ πρι'ις τον εΙκ. :Ι, :Ι 1iμοιοι 1:\' 'Ολυμ
πί", (αΙ.τ. 11 πίν. LXXXXVI αρ. i).
ΟΙ "αλυπειjρε~ εχο"σι το σχημα εΙκ. 5, 4.

Ευρέθη καΙ ακροκέραμος ανθεμωτος εΙκ. 4, Ι.

Ι-;Ιναι αποκεκρουμένος την δεξιιίν κάτω γωνίαν

καΙ εχει ί;ψος 0,1:):), πλάτ. μέγ. σφζ. 0,15 καΙ

αρχικι;,ς 0,20 περίπου. Όμοίοl.·ς ακροκεράμου;

Ε/Η. 4. Πήλιιιιιι καΙ μΙΙf!μde''t'ιι ,ν,ήμΩ-ΤΩ ΙΚ τοίί ΙΙΩοίί.

εΙναι λίαl' λεπτόκοκκ;}ν καΙ λευκότατον εξαγό

μενον καϊ σήμερον f.> θέσει .Μάρμ"ρα., μόνον

δ' f.λάχιστα τεμάχια, όις το της τριγλ,'φου, εΙναι

εκ χονδροκόκκου μαρμάρου, 1ίπερ ι;,σαύτως εν

τη αύτίl θέGει εξάγεται.

'11 στέγη τοίι ναοίι ίιτο f.K πηλίνων κεραμί

l)ωνι (~.ν πλείστιι τεμάχιιι εύρέθησαν.

Σερωεήρων υπάρχο"σι τιί έξης ηδη :
ΕΙχ. 3, Ι. Toιoiιτoι f.[,·ιιI οί πλείστοι, τιι·ίς

l)' fXO\JOI χάτωΗf.\' χιιί χοιλ,ίτητα πρι')ς συ\'αιl.

ΙΙΟΥη \' IIf.tIi τιίιν ,Ι,;τ' uίιτοvς χεψέ\ιων.

εικ. :', i, οi'τll'ος ΠΕ(lαιτέρω δΙΙ,l,ιίρφωσ,ς

f.ί"(Η (, f\' t:tx. :\ Β πιll')ς Ε,I·,χt:Ρf.στέρα\· στήριξιν

τού xcι},ι1πτίjρoς. Tfλoς ,":Ιχι;ιν ί\ [) εΙναι τιίη'

ιικραίιιη' στρωt1Ίριl)\' χιιί t:Xf.L ι)πιtς, έν αlς ι)6ε

λίσκοι (π(ιιiλ. 'Ορl.,ί"δο,' f.1' Άρχ. Δελτ. ΙΗΙ:,

σ. :!Η· :!ί) σΙI\';λt'ο\' ΙΙΙl τιΊ\· l'ί\'ιιι ιιιτιί τ(;n' κιιλυ·

εχομεν καΙ εξ 'Ολ"μπί"ς (Οl)'nψί:ι 11 πίν.

CΧ Ι Χ, Ι) κα; εκ Ηεοτόκιιι' της Ηεσσαλικϊις

Μαγl'»Οίας (BSA :-;111 (I!ΚI6- 1!1(7) σ. ;\14
εΙ.. ,» καΙ f.K τιιί, f.v ιιτφφ ι'αοίι τιιίι 'Απιίλ

λωνος ('Oρλάl'δος Λ.Δ. Ι!ΙΙ:) σ. !17 εΙκ. 4, ε"θα

κα; άλλα παραδείγματα αναφέρι)\'ται). Ί) εκ

~κ\ίΙIfHI f.ιαψέρη (.λίγο\· τι;n' άνωτέρω' άλλοία

εΙναι " καρδία τοίι α,'Ηφίου καΙ fI,iUol' ΠΙ'κι·η
.) σπιίρα η;.ν έλίκων' δεν γ\'ωρίζομη {ιποί()\'

ίιτ(l τι') κάτωtln της έπαψης τ(;.ν έJ.ίκ(I)\· ΚΡfμά.

μεν(l\' σ"μπλιιρωτικι')ν άνθέμων. Τι') ;;λΟ\· κc).

σμημιι τοί! ά\·tιιμίΙΗΙ μιτιί τ(;.ν ;λίκω\' Ι(\'(Η

πλιιστικι;,ς f.εt)ηλωμf\·οv κιιί yt:ytIfJIIJIf.\,O\· f.Ici
καστιινομέλι(\'ος χρι;ψατος.

τιιυτιι ιΙναι τιί μι)\'ΙΙ λfίψι(\'(( τοίl νιωίι τιιι;.

ΤΙΗΙ τιί παρέχο\'ΤΙΙ iνt)t:ίξrις τινιίς πt:ρi ιης μορ.

φης ιιίιτοίl, ΦαίνΕΤΙΙΙ t)f. ;;τι IIfyiatI) ί.πηιι;η .)
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καταστροφή και η άναστάτωσις, διότι και τα

ε~ρεθέντα τεμάχια l(ίη' μαρμάρων {ισαν απαντα

μικριον διαστάσεων και εΙς μεγάλην εκτασιν

κατεσπαρμένα και κατά την άνατολιχην χαι

την δυτικην πλευράν τοϋ λόφου, "που μάλιστα

άνευρέθη και ίiν άνθέμιον εξ άκροκεράμου, πή

λινιιι κεραμίδες και ή μαρμαρίνη χειρ (εΙκ. 4,5).
(-)αυμασία ομως θά ;ιτο ή ιϊποψις τοϋ ναοϋ

τοιίτου εχτισμένοιι εν τοσοϋτον περιόπτ~) θέσει

επι τής κορυφής τού λόφου. Πανταχόθεν εΙναι

ι', πλήρης πηγών. Καλόμαστος., μεταξύ δ' αυ

τών και Ωπισθεν ει, άπόπτφ τά λευκα'ζοντα

.Μάρμαρα., σπο" τά άρχαία και σημερινά λα·

τομεία. Τό ΝΝΑ. σημείον φράττει κατά "ει

ράν και τελευταίον το iίρoς • Κόχυλας. 01~τινoς

ή ί'ψίστη κορυφη φέρει τΟ δηλωτικον δνομα'

• Πανόφτης.. Προ αυτοϋ άπορρι;.γες ~ράχoι

χαταπίπτοιισιν άποτόμως εΙς την θάλασσαν χαι

προ6άλλουσιν αγριοι και οξείς άπό νότου πρό

τοϋ λιμένος Άχιλλείου. Μόνον προς άνατολάς

O~i • '9 ••f
,-~....'_~·LI~-,-..) r

ElH. 6. Πήλ,ναι κεραμίδες €κ rou ναου.

ελειίθερον το ~λέ!ιμα. 11 ρi,ς ~oρριiν 11 ~,1ρι(

και κρημνιί.δης πλήρης καταρρειίντωl' ερειπίων

, .~όπoλις, {.ψηl.η και τραχεία, πρι'>ςίιν ι:.ς πρό

6α1α συνωθοιίμενα άναρριx(~\'ται άπ(. δ\ισμών

αΙ χιονιί,δεις "Ικίαι τής ση μεΡ"'ής Σκ"ρο", κάτω

ή μικριι κυμιιτιστη χοιλά; και πέΡΗ" ή κλείοl'Π«

τόν όρίζοντα σειρα "ον λόφων προς ~oρρά\'

μεν τής χαράδρας τής • Λιασφιιής. δι' {ις Ι:κ

τής.'Α ι·αφανής. εξέρχ"αί τις εΙς την κοιλάδιι

τ<ί.ν Μεπ()χάιρων, πρός δ"σμιΙς τιι βΩιlνιι του

ΜαυΡΟ\Η·α. ίiπ()υ ίι μΙΚΡ4Ι )(οlλιίς c (-)έμι. κιιι

εΙς τας ,)πωρείιις αίιτι~ν {ι ιίφθονο; πηγη c ~/\\'ιι.

6άλλο"σιο ποτίζο"πα την ιοραίαν κιιι χλοεριι\'

κοιλιίδα και άντιστοιχο\ισα προς τίn' άρχιιίον

Κηφισόν. lΙρος τιι νοτιοδΙΙΤΙΚ41 κ<ιι \'ιίτια 1'ψο\,.

τω τ<Ί φεΡ~)\'υμoν ()ρος _Νότες. (= t\ότος) και

_κτεί.ι·εται ή ""'ραντος θάλασσα τοϋ ΑΙγαίο"

διι,"τιζομέ"η, €lς "i σημείιι καθ' Ii ι', ο"ρανσς

κλί\·ει. εφαπτόμενΗς α1,της, {,πο τcί)ν κορυφιίη'

τής Σάμου. Χίου, Άγ. Ε"στρατίου, Λέσ60\' και

~oρε",δι.τικι;,ς τής Λήμνου, "ον ί.ποί<ιll' αΙ μορ·

φιιί, ,'jra\' εΙ,·", ε"δία, διαγράφονται σαφιος επι

τοϋ ι)ι.ίζοντος.

~. Μικρά εύρήμοτο, ΚΙΙΤ<l την ίιπο το\ι

Λέφψ\ψρ μΙΚΡ41ν ~κσκιιφην άνε\lρέθη, ώς εΙπο\'ι

το ρ\, τ!1 ι"ίκ. 4, ".! μικριΊ\' μ<ιρμάΡ"'ον τεμάχιον

μετ' _.πιγι."φης εΙς δι!" στίχους 0Ε5 IAfII. ΤΟ

ΤΙΙΙΠΚf,λί:ς π κ<ιι τιΊ <ι μΗΙΙ της λοξης μεσαία;

κερ<ιί<ις ά\'ιιΗιl)ι1'ςοιιπι τΎI\' επιγραφην εΙς τα μέσα

το\ι Ε' <ιίιίη'Ο; π. Χ. ΊΊι γράμματα ταϋτα εδωκαν

Λ.<ι(}ι'ιν f,ίς τιΊ\' t-:\'ριί\'τ<ι \'Ιι ίιποθέσπ δτ ι Ενταύθα

πρι'ικειτω περι {IΡ(;)Ο\l tl τ({φοιι το\. Θησέως,
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Έκ πρώτης iίψεως Τι έπιγραφη φαίνεται

όμοιοτάτη ταίς dττικαίς κατά την γραφή ν, &λλ"

ουχ ηττον καί ταίς χαλκιδικαίς. Καί δεν έχομεν

μkν dσφαλη τεκμήρια της χαλκιδικης αυτης .
προελεύσεως, ΕΙ'δείξεις δμως τινες και dvaλo

γίαι πείθουσι μάλλον εΙς την Χαλκίδα νά προσ

νείμωμεν αύτήν.

Έκτος τού σχήματος τώ,' γραμμάτων καί Τι·

Ιωνικη διάλεκτος ευνοεί τον χαρακτηρισμον αυ

της α/ς αττικης. Άλλά κατά τούτου εχομεν νά

παρατηρήσωμεν πρώτον στι ό δωρίζων τύπος

τού ""όματος Σιλανόδωρος ουδόλως ιn,ν~δει

τη άττικΤι διαλέκτ<ρ καί επειτα δη αύτό

το dyytiov δεν είναι dττικό,'. dλλ' ουδ' έξ

άλλου τινος τόπου εΙσήχθη εΙς Σκύρον,

διότι δεν όμοιάζει προς γνωστόν τινα τύ

ΠΟ\' άγγείων, εΙναι δμως πιθανώτατον δη

κατεσκευάσθη έπί τόπο." έαν ληφθη μιiλι

στα ύπ' "ψιν δτι της αυτης τέχνης dyytia
πλείστα εύρέθησαν κατά την dνασκαφήν.

Τούτων ό πηλος εΙναι ύπέρυθρος, ι-νίων

έρυθρός, Τι έπιφάνεια εχει το φυσικον χρώμα

τού πηλού α,'ευ ουδενος έπιχρίσματος, Τι δε

διακόσμησις εΙ"αι άπλουστάτη. Δύο συνή

θως γραμμαι πε~ιθέoυσι την κοιλίαν τού

dyytIov και μία κατά την 'νωσιν λαιμού

και ράχεως Ή λαδη εχει τέσσαρας παραλ

λήλους γραμμάς κατά μηκος, συνήθως δε

κατά το κάτω αυτης ακρον μικράν dδαθη,

κοιλότητα ώσε; διά τού δακτύλου γενομέ

νην έπί τού μαλακού εΙσέτι πηλού (πρδ.

εΙκ. 7 dQ. 2). ΤΟ χρώμα της διακοσμήσεως

ταύτης εΙ,'αι καστανομέλαν olιxΙ πολυ στιλ

πνό", ένίοτε έρυθρόν, τά δε dγytia ουδεν

το Ιδιαίτερον παρουσιάζουσιν ύπο καλλιτε

χνικην εποψιν, σπερ ένισχύει την ύπόθεσιν

της έν τφ τόπφ κατασκευης αυτών (πρδ.

εΙκ. 7 dQ, 2, 4, 6-10). ΤΟ δε dγytiov, εφ'

ο;, Τι επιγραφή, ανήκει εΙς την αυτην κατηγο

ρίαν, διότι εΙναι έκ τού αυτού πηλού καί εχει

την αυτην διακόσμησιι', μίαν γραπτην γραμμην

καλύπτουσαν τΩ σημείον της ένώσεως λαιμού·

και ί,άχεως κι,ί επι της λαδης τάς τέσσαρας

χαρακτηριστικάς γραμμ,Ις. ·Οθεν εΙναι έγχώριον

προϊόν. Έπειδη δε Τι επιγραφή, δι' ους λόγους

dνεπτύξαμεν, δεν ε[,'αι δυνατον νά εΙναι αττική,

ας έξειάσωμεν ~oύ δυνάμεθα νά dποδώσω-

μεν αύτή,·. '..

ΊΌ σχημα τών γραμμάτων εΜυς αμέσως οδη
γεί iΊμάς προς τι'ς χαλκιδικας επιγραφάς. ΤΟ ι...

εΙ"αι Xαρακτηρισrικoν τών χαλκιδικών dγγείων

(πρυλ. Kirchhoff, StudieJl zur Gesc1:Jichte
cles Griecll. AlplJabets' σ. 118), Τι δ, αμελης

ΕΙ,.. 6. ',Αtιa"'ιμαrι.JCt1 IrxcίeQJCro~ ΙΠ'Υρσφή π.ρί

1''''' ;άχ" ... άπ,ίοιι.

έπίχωσις 0,70 μ. περίπου έντΟς τών χωμιίτων,

ατινα ένταϋθα ησαν μέλανα καί περιείχον άνα

μεμιγμένα οστά τινα μετά τεμαχίων άνθρακος

(έκ προσφορών βωμού πιθανώς), μεταξυ πολ

λών τεμαχίων dγγείω,' dνευρέθη καί λαιμΟς

μετά μέρους της ράχεως πρόχου η μάλλον

υδρίας φερούσης περί την ράχιν έγχ,ίρακτον

έπιγραφην (εΙκ. fi) λέγουσαν:

Ιιλανοδ roQoς μ' ανέθεκε τό ι 'Α ~όλλoνι.

Τά γράμματα εΙναι δι' οξέος οργάνου μετ αμε

λείας κεχαραγμένα καΙ διαφόρου Ηιους καί με

γέθους (0,009 - 0,021 μ.). ·ι.;χε, μηκος ,'ι επι

γραφη 0,328 καΙ αρχομέl'η απ" τού μέσου περί

που της όψεως τού dγγείο" διέρχεται ύπο την
λαδην καί λήγει ολίγον πέραν αι,της.

ον κατά την παράδοσ,,' εύρε,' ό Κίμων, Κα; Τι

ύπο τού Πλουτάρχου δε ~εριγραφη τού τόπου,

έν t!J άνευρέθη ό τάφος, στι ;110 c βουνοειδής

.., .6110,. παρείχεν ευλόγους ~ερί τούτου υπο

Υοίας. 'Αλλ' Τι είκασία αυτη ουδόλως εlναι ασφα

λής, διότι ούτε Τι συμπλήρωσις της έπιγραφης

θεσlεί] dνIέOηxt κ.τ·λ.1 π. χ, εΙναι βεδαία, τού

θεσ. δυναμένου νά προέρχηται καί εξ άλλης

λέξεως (θεσlμοθέται π. χ.). Άλλ' Ετερον εσρ.ιμα

παρέσχεν fνδειξίν τινα στι άλλη θεότης έλα

τρεύετο ένταύθα καί δη ό Άπόλλων. Κατά το

μέσον της νοτίας πλευράς ενθα ύπηρχε ίκανη
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καί άντίστροφο; Υραφη τοϋ σ άπαντ~ πολλάκις

επί χαλκιδικών έΠΙΥραφών (πρ6. Rίil1l, IGA,
;lί2, 125, ΗΙ, 217, 303 κτλ.). Πρός τούτοις ή

διάλεκτος εlνιιι όμοία πρός την χαλκιδικήν, έάν

δε ό τύπος ~ιλανόδωρoς προσπίπτη πως άλλο

τρίιος τ,ι lωνιxfι σννηθεί<ι< της χαλκιδικης δια

λέκτον, τοϋτο δεν πρέπει νά μας ξενίση, διότι

άνάλΟΥόν τι :ιαρετηρήθη καί έν έΠΙΥραφ,1 επί

χάλκιδικοϋ άμφορέως της Ribliotllequc Natio
IIalc τ,;'ν Πιιρισίων εν νιιlςί ευρεθέντος καί

.εlκονίζονως ιίΥώνα ΉρακΜονς καί Γηρυόνον

(rίπεικονισμένον έν (;crllard, Auserl. \'as.
105 - ο; = \\'altcrs, :\IICiCIlt I)ottcr~' Ι πίν.

άσχοληθείς περί ~κύρoν καί έχδους τας έΠΙΥρα.

φάς αυτης δέν δέχεται την μαρτνρίαν ταύτ'1"

τοϋ ~κύμνoν λέΥων δτι ουδέποτε οΙ Χαλκιδείς

κατέλαβον την ~κϋρoν (πρβ. IG ΧΙΙ. σ. 1ί5)'
ουχί ορθώς δμως, διότι εlναι έντελώς άπίθανον,

ώς καί αυτός Υράφει (ΑΜ 1906 σ. 2:>8), δτι οΙ

Xαλκιδεiς ήμέλησαν νά καταλάβωσι τόσον έπί.

καΙΡΟΥ θέσιν προ αύτών κειμένην χοί τόσον πλου·

σίαν εις ζ.!.α καί μάρμαρον νησον. ΆΊJ: εlναι

πρός τούτοις πιθανόν δτι οΙ Δι,λοπες, περί .:ιν

σαφέσταται μαρτυρίαι υπάρχούσι (.ρβ. θοι'κνδ.

Ι 98. Πλοντ. Κιμ. k). ουδέποτε εΥκατέλειψαν

την νησον καί μετιί ,ην χαλκιδικην άποικίαν,

ΕΙΗ. 7. Τ,μ.άχ.α ιίnιiω.. iH Ioiί "σιoiί.

ΧΧΙ!)' έν αυττι φέρεται rαρυF6~ης. Τό α

τιιϋτο άποδίδεται {ιπό τοϋ KircllllOff (ε. ά.

σ. Ι 21;) εΙς Ιδιωτισμόν τινα της διαλέκτον τω;

της i'χοντιι άνιιλΟΥίας καί εΙς ιϊλλας σνyyενεiς

διαλέκιοl'ς καΙ δη μικρασιατικάς. "Ωστε ό χα

.ρά'ξιις την έΠΙΥραφην θά ήτο Χαλκιδεύς τις

κατ' έμπορίαν εΙς Σκϋρον άποδημήσας ;1 νανα·

Υός, δστις ά,·έθηκε τό ayoQaoOrv άΥΥείον εις

τόν Άπόλλωνιι. Άλλά φρονώ δτι πολ" ευλο

Υι:)τερον t:lVtH \Ιό δεχθώμεν δΗ έν αύπι ([Ι

~ΚΙ;Ρ'!' υπηΡΧΗ ίίδη χαλκιδικη άπο"ία. Τοίοτο

δ. κιιΙ έκ της πιιραδ"σεως εlναι ήμίν Υνωστόν.

Λιόιι κατά ~κιίμνoν τον Χίον, fιHO .,ή~ ΣΗΙΙ·

ρo~ δt "αl X"Ia(Jo. Ι" θρ~"ης J.aPd~,ec,
ως λ6Υος, UeAaoy.cI),a. (σννοικίζο\lσι)' ndA.
δ' Ιρή/,ους yε~oμt~ας at!,dc dndoac Χαλ

...δεΙς oυν<!ιH.oα~•. '() l'rc.Iricl. τελενταίιος

άλλ' ή άποικία ;,,;τη μετ.ί τ/ν υπο τών Άθιιναίων

κατάληψιν καΙ χλιιρούχησιν της Χαλκίδος τιjι

~I(; π. Χ. (πρβ. lIu501t, GricCI1iScI1C Gl'ScIIi
Clltc 11 σ. 443.444) φαίνεται δτι παρήκμα.

σεν έπιχρατησάντων ιών άρχιιίων κατοίκων τη;

νήσον, τών Δολόπων, άφ' όιν καlέλαβον την

νησον οΙ Άθιιναίοι (πρβ. θονκ. καΙ Πλοντ. ε. ά.).

'Ως πρός την χρονολΟΥίαν παρατηρψέον Οτι

ή ΖαΥχλαία εν ,()λνμπί~ ευρεθείσα έΠΙΥραφη

(Rίilll ΙGΑ 5(11) μ' Ι. EBS θεωρείται υπό τοί'

KircllllOff άρχαιοτέρα τοϋ 4\14, οτε Ιι ΖάΥχλιι

καιελήφθη υπό ~αμίω," {;θεν καΙ {Ι ίιμοία έχείν1l

ήμετέριι εlναι άvχαιοτέρα τοϋ Xρoνικoiι τούτοι'

όρίον (πρβ. καΙ Rol.crts, Αιι !IltrodIIctioII to
(;rcck Epί~"φllY Ι σ. 2()9- 210.

Ί,;κ της έΠΙΥραφης λοιπόν lαύ ..ις ΙΙρνόμεΟα

δτι πρό της άθηναϊκης καιακτίισεως l,πηρχη
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έν };χύρφ ίερόν η Τι ναός τού Άπόλλωνος χαί

ίίη πιθανως Χαλχιδείς εχησαν αiιτoν έγχατε.

στημένοι αiιτόθι, οΤηνες χαί τά τού είδους τού

10\1 άΥΥεία χατεσχεύασαν.

'Εγχώρια έπίσης νομίζω δη εΙναι χαί τά

ιίΥγεία, έξ ,:ιν προέρχονται χαί τά ΈV είχ. ί άρ.

;j χαί δ τεμάχια, λα6ή έ'χουσα πέριξ γραμμάς

χαθέτους προς το μήχος αiιτής, χαί ιιχρον λαι.

μού μετά μέρους τής {ιάχεως μετά δύο γραμμων.

lΙιθανως δμως χαλχιδιΧόν εΙναι τεμάχιον με

ί.ανογράφου άΥγείου (είΧ. 7 άρ. Ι ~). Ό πηλος

εΙναι έρυθρό;, ή έπιφά"εια έρυθρά όμοιαΊ;ουσα

:τολ" (1) των χαλχιδιχων, έφ' ίις διά μέλανος

;γράφη χεφαλή όπλίτου' ή Χόμη αι'τού ίψίζεται

δι' έγχαράχτου γραμμής χαί εΙν", δεδεμένη διι;

ταινίας, ητις έδηλούτο διά πορφυρού χρώματος

έξιτήλου νύν το πλείστον. Προ τής χεφαλής τού

όπλίτου σ,!ιζεται το δπισθεν μέρος χράνους ,'λ

λου όπλίτου, έφ' ο;, φαίνεται έπιτεθειμένον παχι'

πορφυρούν χρωμα. Τό περίγραμμα τού χατά

χρόταφον προσώπου εΙναι ζωηρόν χαί δεν εχει

τήν ξηρότητα των άτηχων άγγειογράφων, το

δε περί τόν χρω5ύλον μέρος αυτού εχει χαστα

νέρυθρο" άπόχρωσιν, δπερ σύνηθες έν τοίς χαλ

χιδιχοίς άγγείοις. Πρ6. τάς παρατηρήσεις τού

Reicl101d έν Furtwaengler. Reiclto1d, Grie·
cltisclte \'asenIl1alerei είς πίν. 101 Ser. Ι Ι

Text σ. 2~1). Αυτή δε ή τεχνιΧή τού άγγείου,

το ζωηρότερον σχέδιον, ή έρυθρά έπιφάνεια, το

βαθiι πορφυρούν έπίθετον χρωμα διχαιολογού.

σιν ίσως τήν άπόδοσιν αυτού είς Χαλχίδα.

τουναντίον φανερά εΙναι ή άττιχή προέλευ.

σις ετέρου τεμαχloυ (είχ. 7 άρ. 13) έχ Χύλιχος

πιθανως, έν φ OfiIζovra, μελανόγραφοι οί πόδες

άνθρώπου. Καί ι'λλα ίχανά τεμάχια άττιχων

άΥγείων ευρέθησαν τού <;' χαί Ε' αίωνος, &λλ'

«νευ γραφώνι ι~ιν τινα λεπτότατα.

Μνείας άξια εΙναι τέσσαρα τεμάχια άγγείου

είχονισμένα έν είχ. 7 άρ. Ι Ι. Ό πηλός αυτων

εΙναι φαιορ"δινος, ή έπιφάνεια ροδίνη χαί έπ'

αι'τής διά χαστανομέλανος χρο,ματος έγράφη

Χλάδος, ου χάτωθεν δ\lσδιάγνωστι,ν τι σχήμα

(λωτός ι). Δfν διίναμαι νά όρίσω τόν χρ"νον

και τόν τόπον της χατασχε\ιης τοϋ άΥΥείοι' τ()\;

τοll. Μεταγενεστέρων ιίγγείων χαί δή ελληνιστι

χων χαϊ των μετ αυτοi'ς χρόνων έλάχιστιι τε

μάχια εύρέθησαν, ι~)ν άναφέρω fV έψ· οί. ε1ναι

ιίμελως γεγραμμένον άνθέμιον (εΙχ. 7 ιlρ. Ι 4),
ι'λλο μελαμ6αφες έχ βάσεως οίνοχ"ης μετι; χα·

θ,των έχτιίπων ρα6δώσεω", ι'λλο έχ φιάλης

εχον έντος έ'ντυπιι ιίνθέμια έχτός δε έπί της

βάσεως τό χάριιγμα Δ ιΦι (είΧ. 7 ιίρ. Ι fl) χαϊ

διίο τεμάχια μεΥαριχιίιν σχιίφων μΗ· έχτιίπων

χοσμημάτων.

'Εν ήj έπιχώσει τής νοτίας πλειιρά; ευρέθη

χαι θαυμασίας διατηρήσεως άργυρού" άθηναί.

χον δίδραχμον (είΧ. 8). Ζυγίζει R.i)~ γραμμά.

ρια χαί εχει ιόν γνωστόν ιύπον των άρχα'ίχων

άττιχων νομισμάτων. Ή τεχνοτροπία τής χεφα·

λή; εΙναι ίχανως άνεπτυγμένη εχο\lσα πάντα

τά χαραχτηριστιΧά τού ώρίμου άρχαϊσμού. ΊΌ

χράνος Εχει ίδιον χαραχτηρισηχον άνθέμιον χαι

το ένώηον εΙναι σΤΡΟΥγύλον. Ό δε υπισθότυ·

πος εΙναι έν τετραγών,!, έγχοίλ,!" ;,περ ",σαύ.

τως έΧόπη έντος έτέρου χυχλιχού. Τού χλιίδου

τής έλαίας εν φύλλον χείται Εξω τού τετραγώ

νου έγχοίλου. Τά δίδραχμα ταύτα, χατά τήν

περίοδον ταύτη ν ιό nQUIIGV άπαντώντα, εΙναι

χατά τον Χ. };60ρωνον, παρασχruάζοντα μεγά.

λην μνημειώδη εχδοσιν των άθηνα'ίχι;ιν νομι.

σμάτων, σύγχρονα πρός το γνωστο\' δεΧάδραχ.

μον τού Ηερολίνου χαι έχόπησαν έπι Κίμωνος

(πρ6. χαι Head, Hist. NUlIlIl1.' σ. 37 Ι )."Ομοιον

δίδρnχμον άποδιδόμενον εΙς τήν τρίτην σειράν

τού άρχαίχού Χόμματος γενιΧώς ί·πό τού εχδό.

του npG. έν B.J;!,C. Coins Λttίca πίν. IV, 4.
'Η άνωτέρω μνημονευθείσα μαρμαρίνη έπι.

γραφή χαϊ το νιJμισμα τούτο άνήχουσιν είς τήν

περίοδον τής ;'πό των 'Αθηναίων χιιταλίιψεως

τής };χιίρου.

Γλυπ,α είlρέθιισαν ή έν είχ. 4 Up. [, ,'ίχρα

χεΙΡ μετ ιίποχεχρουμένων δαχτύλων έχ λΕ1lχού

λεπτoxxιJxO\l μαρμιίρου. Ίlτο, φαίνεται, χεχλει.

σμέν 'Ι έλαφρως χαϊ έχράτει τι μΗάλλινον ίσως.

ΕΙ"αι ιίρχα'ίΧής εργασίας, ιός δειχνύει ή ξηριJ.

τιις τϊις Χιιτι; φι;σιν άποδ"σεως τής πραγματι·

κ(ίτητος (πρΙί. ;ιμοιο\ι τεμάχιον και Εργασίαν εν

1~urt\\'<ιt:Ι1~IΙ'r Ai~iIIn σ. ~4~Ι t:tx. :!Ο[) και πίν.

κΗ άρ. fIK).
'·1 δ' , " Ι' λ' .,r t~ εικ. "t ιιρ. • κt:φ.. 'l Πf.ρισηφι.ις ειναι

έκ τοίι ..ίιτου μαρμάρου και t~χει ιίποκt:ΚΡΟ1lμέ.

νιιν τι'ι Ριίμφος. Τό χιίτω μέρος τού σώματος

iltO έ~ ι.δίο1l ημαχίο1l σ1lνδ.δεμένον δια σιlνδέ.

σμιn'ι οιΊ ψιιίνετιιι έν τ!\ εικ(ίνι ι') τιίρμο;.
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Β. ΡΩΜΑΙΚΟΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ

Άναζητ';Ίν λείψανα τον ναον εσχαψα ,iAiyov
κατα τήν δυτιχήν πλευραν χάτω τον λόφου

•φονρχα. εν τιρ αγριμ Δ. Δελιον. Έντανθα

εύρέθησαν, ιίις εΙπον τεμάχια χεραμίδων, ήμαρ.

μαρίνη χείρ, το ανθέμιον ενος αχροχεράμου χιιι

τεμάχια αγγείων. Κατωτέρω εΙς τήν Χλιτι,ν εντος

οlριί",ατος σεσηπι,τος οχιστολίθου χαί μαλαχον

συνήντησα σειρ,ίν ρωμαϊχών τάφων εχτισμένων

δια χοίλων μεγάλων χεραμίδων. Οί,τοι [ισαν

κιιτι; σειραν εΙς ευθείαν γραμμήν απο βορριί

προς νότον χαι εΙς απόστασ,ν ;\.3.[)0 μ. απ'

ιιίλήλων εΙς μιχρον απο της επιφανείας βάθος

(0,:\0 μ.). Α1 στεναί αυτών πλευραι απετελονντο

εξ υρθίων πηλίνων χεραμίδων τετραγώνων, αΙ

δέ μαχραι εχ μεγάλων όρθογωνίων συγκλινου.

σών ιίνω χαι εστεγασμένων ύπο χαλυπτήρων

Ιπίσης χοίλων. Μία τούτων εΙχε μηχος 0,86 μ.

και πλάτος 0,44, εφερε δ' έΎτυπον δια διπλης

γραμμης χόσμημα Η. Έντος ενος τάφου ύπηρ.

χον ΟΙ σχελετοι δύο νεχρών, αλλ' εφθαρμένοι.

Ουδέν χτέρισμα εύρέθη εν αι,τoiς.

Γ. ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΟΙ

ΜΕΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ι. Πeοϊα'οe,,,ά ά,γιτα. Προ ετών αγγειο.

πλάστης σχάπτων, ίνα εξαγάγπ yίjν πρiις χρη.

σιν τον εργαστηρίου του, εί'ρε παρα τον ποτα·

μίιν lΙαπαλαούδη (αρχαίον Κηφισον) εν θέσει

• (Ιεράματα • επι της δεξιάς "χθης τάφους τινάς

μετά άγγείων, ατινα χατα πάσαν πιθανότητα

εΙναι τα ύπο τον Dawkins εν RSA ΧΙ σ. 79
lΙημοσιευθέντα. 'Αλλα δέν εΙναι ΟΙ μόνοι ούτοι

εν Σxύρ,~ γνωστοι τάφοι, διότι χαι πέραν τoiί

ποταμον πρiις βορράν χαταπεσόντος τον χώμα.

τος φαίνονται πολλαχοϋ πώριναι πλάχες οχη.

ματίζουσαι χι6ωτοειδείς τάφο"ς χαι πρiις νότον

χατα μηχος της παραλίας όλίγον προ τών •Μα.
γαζιών. ή θάλασσα χατατρώγουσα τά χώματα

ιιπεχάλυψεν αλλο,,<: εντελώς όμοίους '. Έλπίζων
ίiτι 1ίθελε διαφωτισθίj χάλλιον ή χρονολογία χαι

το εΙΙΙος τών τάφων τούτων παρεχάλεσα τον

Λ. Χατζίδην, Ιδιοχτήτην αμπέλου πιιραπλεύρως

χιιι ανατολιχώς τον ανωτέρο\! μνημονει,θέντος

πριόην dYYEIOnAaOtfiOU (ννν αγρον) οπως μοι

επιτρέψπ νά σχάψω μιχραν δοχιμαστιχήν τά.

φρον χατά το αχρον της αμπέλου, οπερ πάν"

ασμένως επραξεν ... φιλάρχαιος χαι φιλόπολις

ι Οί,το, έση,ιl!ιι,;.ΟησlΗ' ύπό τού Mnx. Μe)'ι:r (πρβλ,

R,,·. ΛrCII~OI. χνlll (18\13) σ. ~'Oί.

Σχύριος οφείλω δε να εχφράσω τάς ευχαρι.

στίας μου εΙς αυτον τοσούτιρ μάλλον οσιρ προ·

θυμότερον χαι χλήματά τινα της αμπέλου του

εθυσίασε πρiις επιτυχίαν τον επιδιωχομένου

σχοπου.

ΤΟ εδαφος χαθ' ολην τήν εχτασιν ταύτην χαι

ετι περαιτέρω i'xEI μεγάλην επίχωσιν θαλασσίας

ιίμμου, ητις ενιαχον ανέρχεται εΙς ϋψος Ι • 1,20 μ.

'Όθεν επρεπε νά χατέλθω σχάπτων πολι, βαθύ

τερον, ίνα ανεύρω το φυσιχον χώμα τον πα·

λαιον εδάφους. Μόλις ανεφάνη το στρώμα τοντο,

παρουσιάζοντο τεμάχια χονδροειδών αγγείων

χαθ' ολον το βάθος μέχρι τών τάφων εύρισχο.

μένων εΙς 1,75 μ. απο της σημερινης επιφα.

νείας. Πριν πρ06ώ εις τήν περιγραφήν τών

τάφων τούτων θά είπω δλίγα τινά περι τών

αγγείων της επιχώσεως ταύτης.

• Ταντα, απαντα χειροποίητα•.'χατά τον πηλ!ιν

χαι τήν χατασχευήν αυτών δύναμαι να δια.

χρίνω εΙς τας εξης χατηγορίας:

Ι" Πηλος χονδρόχοχχος, ερυθρομέλας η εντε.

λώς μέλας, εντελώς αχάθαρτος, ΙΧων αναμεμιγ.

είιιι. 9. τ,μόχ,a Ηοί τομαί π,οϊΟΙΟ(ΗΝώ..

dγγ.iω .. ΣNfι,oν.

μένα χαι μιχρα τεμάχια λευχοϋ πετρώματος.

Έπιφάνεια ανώμαλος ουχι εστιλ6ωμένη. Τά

αγγεία εΙναι σφuιριxα χαχότεχνα η χυτροειδη,

οlς το εξ 01, τα τεμάχια εΙχ 9 αρ. ι, 2, 6, k χαι

εΙχ. 10 αρ. 7.
2" Πηλiις χαστανέρυθρος χονδρόχοχχος, εχων

τεμάχια μέλανος πυριτολίθου φαινόμενα χαι επι

της επιφανείας, ητις εΙναι χονδροειδώς πεπλα.

σμένη. Έχ τούτου τα τεμάχια εΙχ. 9 αρ. 3 χαΙ

4 ών το 3 εχ χείλους αγγείου μετά δύο χωνι·

χών αποφύσεων. Πρ6. χαι εΙχ. 10 αρ. 6.
3" Ilηλiις μέλας χαθαρος χαι σιομπαγής. Έπι

φάνεια εχουσα τάς εχ της θαυμασίας στιλ6ώ.

σεως γραμμιχάς συνήθεις ανωμαλίας. Τούτου'

εύρέθησαν εν τεμάχιον εχον τελείως εστιλ6ωμέ.

νην τήν επιφάνειαν χαι ή λαΗή εΙχ. !Ι αρ. 11.
Ιϊ
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." Πηλός Ιρυθρός, Μοτε μεταξ" τών lξωτε
ριχών τοιχωμάτων Ιν τφ μέσφ τεφρόχρους, άχά

θαρτος σμως ώς τό πολύ: 'Επιφάνεια Ιστιλιlω.

μένη χαι λεια Ι'χουσα Ινίοτε θερμόν χεραμό.

χρουν η lρυθρόν χρώμα, Ινιαχοίί μΕ μελαίνας

..ηλί&ας. Σχήματα άΥγείων φιάλαι χαι άνοιχται

λοπΙΙδες. ΕΙχ. 9 άρ. \Ο τοίί α"τοίί πηλοίί χαι

ιΙχ. 9 &ρ. δ, 7.

δ" Πηλός Ιρυθρός λεπτότερος χαι χαθαρώ

τερος. 'Επιφάνεια Ιστιλδωμένη μέ Ιρυθρόν λε

πτον Ιπίχρισμα. "Εν τεμάχιον άΥγείου βαθείας

lΙαρατηρητέον στι χατά τό ι!νώτερον στρώμα

της Ιπιχώσεο.ς ταύτης ενρον Εν Ιλιίχιστον lεμά

χιον άΥγείου της τελευταίας μυχηναϊκης περιό

δου (ΙΜ 111) Ιξ ίιπερύθρου πηλοίί με Ιρυθρό\'

στιλπνόν Υάνωμα .
Τά προϊσιοριχά άΥγεία τη, Σχύρου πριι πολ.

λοίί Ι'χουσι μελετηθη ύπο iou Max. Meyer,
σστις Υράφων πρός την Re\'. ArcIteol. 18911
σ. 207 λέΥει: .ή προϊστοριχη χεραμειχη lης

νήσου άντιπροσωπεύεται ειτε ύπο άΥΥείων με

λανοτέφρων με Υεωμειριχην διcχ"σμησιν είτε

φιάλης άντιπροσωπεύει τό εΙδος IOUIO. ΕΙχ.!Ι

άρ. 9 χαι εΙχ. ΙU άρ. δ.

ΙΈνιχώς δ' εΙπείν ή χεραμειχη α"τη εΙναι Ιν

τελώς πρωlOΥενής. Τά άΥΥεία είναι μονόχρωμα

χαί χειροποίιιια, ό πηλός άχάilαρτος χαί άτελώς

ιίιπτημένος πλην σπανίων Ιξαιρέσrω", τινl7,ν

μάλιστα εΙναι Ινιελώς χονδρός χαι βαναιίσως

πεπλασμένος, τά τοιχώμαια παχέα χαι άχανόνι

στα. ~όνoν Ιλιίχισια εΙναι τεχνιχώς lελειόιεριι

χαι μΕ Ιπιφάνειαl' λείαν χαι Ισιιλ6ωμέΙ'ην, τού

τωl' δέ τά πλείστιι είναι της 4-,· χαΤΙΙΥορίας.

Οϋτω lά άΥγεία lαίίτα εΙναι όμοιότατα πρός

τά τοίί χαλχllίί αιώνος τ/ς Αεσσαλίας (ΤσΟ"ντα,

ΑΙ πρoϊστoριχcιί ι!χριιπόλεις Διμηνίου χαι Σέ

σκλο.' σ. 2:'>6· 2δ7 χιιί Wace- ΤΙlοlιφsοll, I'rc·
lιίstllrίc TI,,-ssaly Ι', εΙχ. \ΟΙ χτλ).

ύπό άΥΥείων μ' Ιρυθρωπόν Υάνωμα χαι λίαl'

Ιδιάζο,'σαν διιιχόσμησιν. Ό μι"ηναϊχός ρυθμός

όλίΥον άντιπροσιοπεύεται, άλλ' άντ' α"τοίί πλεί

στιι εύρίσχονται μll"όχρωμα ΙΡΙ'θρά άΥγεία

άρχαϊχώταια, ι!νάλΟΥα πρι',ς πολλά προίστοριχιί

τ/ς Ε"ρώπης" Πρός τά τελε,'ιαίιι ταίίια άντι.

στoιxoίtσι τινά τι71ν άvωτf.ρω ΠΕΡΙΥριιφέντιι)\'

(4 χαι ΙΊ).

'Αλλ';ι φιινερά ίιμυιιίτης ιι"τι7,ν πρός τοι

θεσσιιλιχά lάσσει την Σχίίριιν εΙς ,ην βορεία"

περιιιχην τοίί προϊοlOριχοίί χαΙΙ,'σ ..ρημένου χιιί

έξω τοϋ προηγμένου ιιίΥαίο" πολιτισμου, δστις

οι,δόλως ,ιδ'"'ήθη νά 'πιδράιηι .πι την Ιiορείιιι'

'Ελ.λάδιι χιιθ' ί,λην την λιΙΙιχην περίιιδιιν α"της.

μόνι,ν δε χιιτά τό τέλος τοίί χιιλχοίί ιιΙl7,νll;

ήλΙΙ..ν ..Lς 'πιιψιίν τll'ΙΙ (πρΙ;' \V"cι--Τllοlιφsι"l
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ε. α. σ. 249 καί Hall, Aegean ArclIaelogy
σ. 42), οπερ καί εν Σκύρφ συ"έδη, διότι η

Ελλειψις παντος μllκηναϊΚΟν αντικειμένου και

μόνον η κατι; τα τελευταία στρώματα εϋρεσις

τον ανωτέρω μνημονευθέντος αγγείου, δπερ ει.

ναι πάντω; f:πείσακτοv, άποδειχνύει (,τι καθ' Ων

χρόνον άλλαχον τής Έλλάδος χατεσκειια'ζοντο

τα μυκηναϊκα αγγεία, εν Σκύρφ, ώς καί εν

θεσσαλίι,ι κτλ., έξηκολούθει η κατασκευή καί

χρησις τών χονδροειδών καί πρωτογόνων εκεί.

νων αγγείων' τοντο δ' αποδεικνύει συγχριινως

,ιρθήν τήν γ,ώμην τον Wace.Tl1Ompsoll περί

τής καταδιδάσεως της χρονολογίας τον χαλκον

αΙώνος τής Θεσσαλίας εις το τέλος τής μυκη·

ναϊκής περιόδου (πρδ. Wace κτλ. ε. α. σ.235

238 κατ' αντίθεσιν προς γνώμψ τον Τσούντα

ε. α. σ. 363. 366).
2. ΤίΙφο, μετά Υεωμετll,,,ώ,, ίΙΥΥεΙω". Ώς

εΙπον ανωτέρω, εις βάθος 1,75 μ. ανεiίρoν τον

πρώτον τάφον (Α). Ού.

τος ~τo μικρος, εΙχε νο·

τιοδυτικήν διεύθυνσιν

καί απετελείτο ύπο τεσ·

σάρων πωρίνων πλιι·

χώνχαλυπτομένων ύπό

έτέρας.Ή δυτική στενή

πλευρα εΙχεν εσωτερι.

κώς μήκος 0,26 μ., η

Ε/χ. 11. Γ,ωμ,ψχό. ανατολική στενή 0,215,
όγγ,Ι•• ;χ ιχ;',.". η βορεία μακρα πλευρα

0,45 και ~ αντίστοιχος

νοτία 0,43. ΤΟ βάθος τον τάφου ~τo 0,26 μ.,

εντος δ' αίιτον μεταξύ τών χωμάτων, «τινα

έπλήρουν αύτό\', εδρέθησαν .Ίστά μικροϋ παι

liOς αποσυντεθειμένα.

Εις απ"στασιν 0,60 μ. προς βορράν εχων

διεύθυνσιν απ' ανατολών προς δυσμας εύρέθη

fτερος μείζων τάφος (Β) όμοίως κατεσκευασμέ.

νος δια τεσσάρων πωρίνων πλακών εν σχήματι

κιδωτίου στεγαζομένων ύπο πέμπτης μείζονος.

Πλάτος τον τάφου ~τo 0,43. 0,4f> καί μήκος

0,90, βιίθος δε 0,52. Ή καλυπτήριος πλαξ εΙχε

μήκος I,O~, πλάτος 0,:>6.0,57 καί πάχος 0,10.
ο, Ι 2 1'. ΑΙ πλάκες τών δι;ο σΤΕ\'ών πλευρών δεν

i.φήρμοζον καλώς προς τάς τών μακρών Ο"σαι

Ι'ικριιτεραι και αφήνοιισαι μικρόν τι διάστημα

KEV()". 'Ε"τός τοίΊ τάφο,! τούτου, :iστις εΙχε

χώμιι !ιέχρι τοί' ημίσεος βάθιιιις, εύρέθησαν

κιιτά τή" α"ιιωλικήν στε,·ήν πλευρα,· και δεξιά

τον κρανίου, Μ" i.σ,!.ζετο, τέσσαρα ακέριιια

αγγείιι κιιι τεμάχιον ι;.ξειδωμένον χαλκον ελά.

σματος προερχ"μενον πιθαν,;"ατα εκ πιΙρπης.

11ειιιιιτέρω χιιτ':ι ηειρο" χ(ιί βορειιινατολιχιί.;

ιιλλ' fπί ί,ψll}.οτερου έδάψοιις, διι)τι ή ,ϊ!l!Ιος

εφθανεν εντανθα μόνον εΙς βάθος 0,90 μ., ευ·
ρέθη τρίτος μικρος τάφος (Γ) δμοιος τφ πρώτφ

(Α), άλλ' "λίγον μικρότερος (0,35 χ 0,20) καί

βορείως τούτου τέταρτος (Δ) εντελώς δμοιος τφ

πρώτφ καί χατα το μέγεθος. Έ,· τοίς τάφοις

τούτοις οίιδεν ύπήρχε πλήν χώματο" τα δε δστά

ησαν εντελώς διαλελυμένα.

τα εν τφ Β τάφφ εύρεθέντα αγγεία εΙκονί.

ζονται εν εΙκ. 10 αρ. 1-4.
Ι. (ΕΙκ. 10 αρ. Η). Πρόχο,'ς με δπισθότμητον

χείλος ου μικρον τμήμα αποκεκρουμένον. "Υψος

0,173 μ. Πηλος ύπέρυθρος, επιφάνεια ενιαχον

κασταν"χρους. Έπι τον οπίσω χείλους μικράί
πλάγιαι γραμμαί εγχάρακτοι.

2. (ΕΙκ. 10 αρ. 4). Πρόχους με κυκλικον χεί.

λος χαί βάση', Μέρος ελάχιστον τον χείλους

αποκεκρουμένον. Ύψος 0,13. Πηλος τεφρός,

επιφάνεια μέλαινα εχουσα μέλαν γάνωμα όλί.

γον στιλπνόν. Έπί τής ράχεως έκατέρωθεν τής

λαδής τέσσαρες παραλλήλως βαίνουσαι κυμα·

τοειδείς γραμμαί εγχάρακτo~ ύπεράνω δε και

κάτω αύτών σύστημα τριών όριζοντίων ώσαύ.

τως εγχαράκτων γραμμών, αϊτινες πλαισιονσ.

τας κυματοειδείς.

Η. (Εlκ. 10 αρ. Ι). Μόνωτον ποτήριον μεiιψη.

λήν βάσιν. Ύψος 0,071. Πηλος τεφρός, επιφά.

νεια μέλαινα με μέλαν γάνωμα εσω καί έ'ξω

δμοιον τφ τον προηγουμένου αγγείου. Έκατέ.

ρωθεν τον κάτω μέρους τής λαδής σύστημα

τριών παραλλήλων κυματοειδών γραμμών εγχα.

ράκτων μεταξύ τριών όριζοντίων ώς εν τφ

προηγουμένφ.

τα δύο ταντα αγγεία (2 καί Η) εχουσι καί

τον αύιον πηλόν, τήν αύτήν τεχνικήν επεξεργα.

σίαν και τήν αίιτήν διακόσμησιν συγχρόνως

και ύπό τού αύτού πιθανώτατα τεχνίτου κατα·

σκευασθέντα.

4. (Εlκ. 10 αρ. 2). Μιινωτον ποτήριον υμοιον

τφ προηγουμένφ. "Υψος 0,07. Πηλος ύπέρυ.

θρος. Έπιφάνεια επικεχρισμένη δι' αραιον κα·

στανερ,ίθρου γανώματος εσω καί Εξω.

τον αίιτον σχήματος και τής αίιτής καtα

σκευης τάφοι περιέΧΟl'tες δμοια αγγεία εύρέθη

σαν και εν Σκύρφ (BSA ΧΙ σ. 79) και πολλα·

χον της Θεσσαλίας, οϊις συνώψισω' και περιέ.

γρΙΙψα,' τελείως οΙ Wace καί Tl1UJltpson (l're.
lιίst. Tllessal)' σ. 20Η-216 και BSA ΧVΙΙΙ

σ. 4 έξ.). Ί Ι ΠΡιlXoι'ς Ι πιιρέχει όψιν κιιι καια·

σκευήν λίαν αρχαϊκήν' αλλως το σχήμα ωντο

προελθο\' εκ τών γνωστών ραμφοστιιμων αγ.

γείων απαντ~ ίίδη κατά τιιν τετάρτην προ..στ".
ρικήν περίοδο,' τής Θεσσαλίας (l'relI. Tll!.'ssaly
σ. 2 Ι) και εΙτα είς τάφοl'ς τον σιδηρον αΙώ"ος

τής (-)εσσιιλίιις κι" της Σκύροll ftL (πρ6. Ι'ΓΙ·ΙΙ.
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Thess. εlχ. 144b χαι 14511), παριστ~ δε χατά

Wace χαι Thonιpson Ιπιβίωσιν, μολονότι μσλ.

Ι,ον όνεπτυγμένου ~υθμoiί, άρχαιοτέρα; περιό.

δοl, χαι χαιάγεται πιθανώς εχ τινος χώρας βο.

ρείως τής θεσσαλίας (RSA χνιιι σ. 23).
ΙΙρός τό 2 ομοιον Ιχ Σχύρου Wace ε. ό.

εΙχ. Ι 44e τoiί αυτoiί μάλιστα μεγέθοι,ς, χαι Ιξ

•Αλοι' τής Φθιώτιδος (RSA ΧV111 σελ. 16
εΙχ. 4, 4.
Όμοιον δε πρός τά 3 χαι 4 παράιlαλε τΙ> Ιχ

θεοτόχου τής θεσσαλιχής Μαγνησίας Wace
,. ό. εΙχ. Ι 46e.

Συγχρινόμενα δε πρός τά όλλαxoiί της 'Ελλά.

δο; δμοιιι τής αυτής Ιποχής ί'στερoiίσι ση μαν.

τιχώς τά Ιχ Σχύρου όΥΥεία, δειχνύοντα μεν

συγγένειά ν τινα πρός τά τής Κρήτης (I)awkins
RSA Χ Ι σ. 80), όλλ' Ιντιλώς' πρωτογενή χαι

άπλά τήν διαχόσμησιν χαι όνεξέλιχτα παρα·

ιιείνcιντα.

'Eνlαiίθα όφείλω νά σημειώσω δτι Ιν Σχύρφ

εΙδον χαι τό Ιν εΙχ. 8 Ιχ σχεδίοι' όπειχονιζόμε.

νον όγγείον γεωμετριχoiί όυθμoiί. "Υψος 0,11.
Ό πηλός α"τoiί εΙναι Ιρυθρός, ή Ιπιφάνεια iιπέ·

ρυθρος. Τά χείλη, τό χάτω μέρος τής χοιλίας

χαι τής βάσεως χαι τό Ισωτεριχόν εχουσι Ιρυ.

θρόν στλιπνόν γάνωμα, δΠΕΡ Ινιαxoiί χάτω τής

χοιλίας εΙναι μίλαν. Μειαξ" τών λιιβών "πάρ.

χοι,σι διά τoiί αίιτοί' χρώμαlOς δύο συστήματα

συγχεντριχών ήμιχι,χλίων χρεμαμένων .•Αν χαι

τό χόσμημα τοί,το "πάQXει χαι Ιπι ιιλλων όγ.

γείων γεωμετριχών τής θεσσαλίας, νομίζω δτι

τό παρόν όΥΥείον διά τήν χατασχευήν α"τoiί

χαι πρό πάνιων διό τό θαυμάσιον στλιπνόν

γάνωμα εΙναι Ιπείσακτον Ικ μάλλον όνεπτυγμέ.

νου τινός κεραμεικoiί Ιργαστηρίοι'.

Ή δμοιόιης δμως τών τάφων και τών λοι.

πών όγγείων τής Σχύρου πρός τά της θεσσα.

λίας τής α"τής Ιποχής δεικνύει lήν πρός τήν

θεσσαλία.· συνάψειαν τής Σχύρου χαι κατά τήν

γεωμειριχήν περ(οδον' τoiίτo δε εΙναι πολ" φυ·

σιχόν προκειιιένου περι νήσου μακράν τής λοι.

πής σι,στάδος τιί.ν Κ ι,χλάδων χειιιένης κιιι

εναντι τής θεσσιιλικής χερσονήσου, πρός ίίν

Ιδί'1 σιενωιάιην σΙ'ΥΥέ"ειαν παρουσιάζει, δπερ

Ινισχύει τήν όρχαίαν παράδοσιν, ίίτlς ι;νομάζει

τήν νήσον ΔολοnΙαν χαι νΙ/σον Mαyν~ιων.

Περι τής σχέσεως δ. lής (-)εσσαλίας χαι τής

τέχνης α"ιής χαιά τι,ν nf(>iObov ταύιην πρός

τήν λοιπήν 'Ελλιίδα κιιι περι τής χαταγωγης

τών άγγείων ιούιων παράβαλε δσα χαλά γριί.

ψοι'σιν οΙ Wace· Thonιpson Ιν RSA χνιιι

σ. 23. Ί'oiίτo μόνον προσθετέον lντιιiίθιι προ.

χειμένο\1 πιφί ~xύρoυ δι ι ή ύπ(') τού Ι)Η Υ.' kίn~

i. ό. παριιιηρηθείσα δ,ιοιιίτης τών γεωιIfΤΡΙ'

χών Σχυρίων όγγείων πρός τά τής Κρήιιις

ιίποδεικνύει παλαιάν Ιπιχοινωνίαν πρός τήν

Κρήτην, πρός Ii~ σχέσιν τινά άσφαί.ώς θά Εχτι
και ή παρουσία τoiί KQηtl>; θησέως ;, .\υχο.

μήδους έν Σχύρφ (πρβ. rrι'<lrίch Α. Μ. 1006
σελ. 2!ΊΚ).

4. Β'ΙΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΑ

Ilεριιτών τήν ΠΕρΙ τών Ιν Σκ.;ρφ όι·ιισκιι.

φών Εχθεσιν Ο"χι ιΙlοπον νομίζω νά προσθέσυ)

σημειώσεις τινάς και nf(>i τινων νεωτέρων Ιν

αί'lϊι μνημείων.

'Επι της 'Αχροπόλεω; Ιν τϊι Ικχλησίc~ τη;

-επισχοπής, Ιίτις δυστιιχώς χαιιl(>ρέει. εΙδον κά·

τωθεν μιάς μαρμαρίνη;. πλακός τοί· διι"έδου

πίθον, ούτινος τήν χρησιιιότηια Ικεί άγνοώ.

Άνωlέρω, πρός βορράν τής λεγομένης Σχο.

τεινής Φ"λαχής (Δεξαμενής), όρισΤf(>ό τής εΙσό·

δοι' πρός τήν α"λήν μιχρoiί παρεκχλησίοι', εΙδον

χειμr.νην βυζαντινήν Ιπιγραφήν Ιπι μΩ(>lιαρί

νης πλακός ~ψ. 0,31, πλάι. 0,55 χαι πάχ. U,I3 μ.

λέγουσαν τά Ιξής:

t π ν ρ

rocc€
" -~ACTTtιXA

~oi €A t
ΙΙιθανώς ή Ιπιγραφή αrιτη εΙναι ή αί'ιη και

Ιχείνη, ίιν εΙδεν δ SchauL-ert και Ιδημοσίει',

σεν δ rrι'<lrίch Ιν 1(; ΧΙΙ, σ. Ι ίι;' 'Επι lη;

'Ακροπόλεως "πά(>χοι'σι πολλά οΙκήμαlιι ι;νο.

μαζόμενα κατά παράδοσιν χαι σήμερον nτίl1ΥΟ'

χαι χρησιμεύοντα ώς όποθήκαι. Ή χρονολογίιι

(12'.13) και τό Ιν σιαιφci. μονογριίφημα, "Ηνιι

εΙδεν δ Schaubert σι'μφώνω; πρός τήν δημο

σίευσιν τoiί rrι'<lr;ch δεν "πιίρχουσι πλέον lπι

τής πλακός, ίjτις πιθανώς Εχει όποΧ(>ουσθη αν,,,.

Μν δύναμαι δμως νά Ιξηγήσω και τήν λοιπίιν

α"loiί όνάγνωσιν τoσoiίτoν διαφέρο.'σαν lης

Ιμής,Ιχτός Μν πρόκηται περί ιιλλης Ιπιγριιφή;

'Εν In πόλε ι και τϊι ί'παίθρφ xώρ~ G,iιt;ov.

ιιιι και όξιόλογιιι liI,tCIvtIVu; lχκλησίαι χιισθεί

σαι όπό τοί, τέλου; teιiί Ι ίο:' ,ι':χιιι teιί' Ι Η

αΙώνος. Αί Ιχχλησίcιι ω'ιτιιι χ(ιί Λιιί τίιν άιtχιτt:.

χτονιχιίν των εΙ ναι άξωσΙIfΙf.ίωτοι, άιλά πρί.

πό"ιων Λιιί ιό; άΥωΥραφίας II\ltt;.V σημιινιιχι(ί.

'Εν τφ ίεΡιί' της lΙαναγίας lης 'Ει'''ιιιονη.

lρίας (Ιπιγραφίι τoiί 16κΟ, όλλά κιιι ,ίρχαιιι.

Iέρα πιθιινώς) όξ",ΠIl(>αlήρηtOς εί,'ΙΙΙ ,;φιιί"

κεφ<,λίι Ίησoiί και όπένανΗ δεξιιί πολί, "ιιλιl

σιινοδείιι ήΥί,,,ν δμοία τϊι έν τιj. ίερ,!. lης ιι,ρl.

liλέπllll' τoiί Μυσιριί λιtιινείι~ ιι;,ν άΥΥiλο..·. 'Ε,·

δ, lιιiς lxχλ,lσίcιις τής Ilιινιιγίας lIIiί Ί'σελ.π;ι
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Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού ΔΕλτίου 1918 45

Ό<αι τής Παναγίας τoiί θεοδωρη εντύπωσιν εμ

πoιoiίσιν αΙ άγιογραφίαι δια την πλαστικότητα

καΙ την στάσιν τών μορφών, Ιδίι;< τών γυναι-

.κών, εντελώς άλλοτρίαν της ξηριίς καΙ σεμνης

βυζαντινης τεχνοτροπίας. Ξενίζον όπωσδήποτε

εΙναι το κοσμικον καΙ οΙΟνεΙ άρχοντικον ϋφος

τών γυναικών τούτων, παρέχον μετα τών ι'ίλλων

διακοσμητικών μάλιστα στοιχείων Ικανον στά-.

δων μελέτης περΙ της επιδράσεως της τέχνης

της δύσεως επι τών φραγκοκρατουμένων τού

των άλλοτε νήσων, διότι πιστεύω ΟΤΙ καΙ εν

.αλλαις νήσοις τού Αιγαίου ή αVτη Επίδρασις θα

παρατιιρηται. ΚαΙ εν τη εκκλησίι;< τών 'Αγίων

Άσωμάτων ίιπάρχουσιν α'ξιαι λόγου άγιογρα

φίαι καΙ εν τη εκκλησίι;ι (τη σχετικώς άρχαιο

τέρι;ι τών λοιπών) της διαλελυμένης μονης

τoiί 'Αγίου Δημητρίου εν τφ κτήματι Δημ.

Χατζίδη κατα το μέσον της άπο Σκύρου εΙς

Λιναριαν όδoiί.

Δια δε τον μελετητήν της μεταγενεστέρας

βιοτεχνίας καΙ χειροτεχνίας (Kul1stgewerbe)
ενδιαφέρουσα εΙναι ή Σκiίρoς. Έν εκάστη σχε

δΟν οΙκίι;ι ίιπάρχουσι παλαια άγγεία (ρόδια πι

νάκια, ένετικα καΙ άλλα άγγεία) μετα θαυμα

σίων χρωμάτων καΙ διακοσμήσεως καΙ πολλα

δια μετάξης κεντήματα επι σινδόνων .καΙ ~πo

καμίσων άξιολογώτατα δια τα καλα σχέδια καΙ

τον εύτυχη συνδυασμον τών.χρωμάτων- ταiίτα

(άγγεία καΙ κεντήματα) κληρονομικώς παραδι

δόμενα ά.πΟ μητρος εiς θυγατέρα,. ως προΙξ

κυρίως, φυλάσσονται άνέπαφα παρα πλείσταις

οΙκογενείαις, άληθη ίερα κειμήλια τέχνης καΙ

παλαιάς ΕVΗμερίας.

'Αθήναι 20 Μαίου 1918.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΛΓΓΕΛΙΔΗΣ

'Εν Τ11 ΣΗ' άρχαιολογικίί περιφερεΙ(.ι έγέ\'οντο έργα

σίαι ~ερισuλλoyής καί έρεύνης τώ" σφζομέ\'ων άρ·
χαιοτητων.

. 'Ε\' Σάμ~ παρ/ι τήν υπάρχουσαν έν Λιμένι ΒαΗέος

συλλογην γλυπτών, έπιγραφών καί τι\'ων άΥγείων, άτινα

κατεΥρ(ιφησαν έν ευρετηρίψ, έσχηματίσθη έν Τηγανί<!>

καί ετέρα συλλογή' αυτη κιιτηρτίσθη έκ τών κατεσπαρ"

μένων ά"ά τήν πόλιν καί τοίις άΥρους μνημείω\" Οϋτω

συνεκεντρώθησαν τό περίφημΟΥ άρχαίκcn' ίίγαλμα τοϋ
Αίάκου τοϋ πατρΟς τοίι ΠoλuκράτOUς, η μεγάλη τώ,'

σιτηρώ,' έπιγvαφή, έπιτύμ6ιοι έπιγραφαί τοίι Ε' αιώ
νος. άξιόλογοί Τι\'ες ρωμαϊκαί κεφαλαί, ρωμα'ίκα άρχι
τεκτο,·ικα μέλη καί έπιγQαφαί, ηρω'ίκα άνάγλUφα. δί·ο

ήλιακα ώQολόγια σημαντικα καί βυζαντινά Τι\'α κιο,·ό·

κρω'α. ..Απω'τα ταίιτα περισυνελέγησαν και τη συν

δρομϋ τοίι έπιμελητοϋ τών έν :Έάμφ άρχαιοτήτω,' Β.

θεοφανίδου καί κατετέθησαν έν αtθoύσυ τοίι Δημαρ

χείου καταγραφέντα έν εύρετηρίφ. 'Εκεί ώσαύτως με

τεκομίσθησω' δια μείζονα άσφάλειαν καί τα κυριώ

τερα εύρήματα τών τελευταίων άνασκαφών του Ήραίου,

άρχαϊκά τινα γλυπτα καί στήλαι ψηφισμάτων. _

'Εν Ίκαe'!:f κατα μικραν περιοδείαν μου παρεηΊ
ρησα 'ίχνη μικροϋ συ,'οικισμοϋ 11 ίεροϊι τινος έ,· θέσει

Νά της νοτιοδυτικής περιοχής τής ν',σου. 'Αριστερι1

τών έκβολών χειμάρρου τινbς έπί κλιτύος λόφου G(i)

ζονται πλείστα ilyη άναλημμάτων Ισοδομικοίι ρυθμοίι'

τούτων εν εΙναι όρθογώ\'ιον Uπoστηρίζoν ευρείαν πλα

τείαν, έφ'1'Ίς πάντως κτίριόν τι νψοίιτο μαρμάρινον,

διότι κατωτέρω εύρο,' (1εσωρευμένα πολλα μικρα τε

μάχια μαρμάρου, ών τινα έκ σφο\,δύλω,' κιό"ων καί

κεράμων στέγης, μό"α λείψανα άσβεσιοκαμίνου έκεί

στηθείσης πρό όλίγων έτών και έξαφανισάσης απα\' το

μαρμάρινον υλικόν. Παρα τήν· παραλίαν μέ πρόσοψι\'

προς τόν ρύακα' σφζεται καί ύψηλος τΟίχος' μεταγε\'ε-

ιrτέρων χρόνων.. , . ι.

Άξιοπαρατήρητα εΙναι τα λείψανα βυtαντινώ\' οίκίι

σεων έν τφ Κάμπφ τοίι Ευδήλου, οπου φαί,'εται στι
εμενον οΙ εΙς Ίκαρίαν έξοριζόμε,'ΟΙ ώς εις δυσrέ,'εια,'
περuτεσόντες βυζαντινοί μεγιστάνες. Αύτόθι α,'είιρον

καί έπιτυμβίους τινας έπιγραφας τοίι Δ' καί ·r' αΙώ\'ος

π. Χ. καί τινας ρωμαϊκών χρόνων' τούτων k'ia ά\'αφέ

ρει πόλιν ΟΙνήν (οΙκοίιντες ΟΙνήν), υ"ομα οπερ εφερε

πόλις τής 'Ικαρίας ένταϊιθα τοποθετουμένη_ Ό παρα

δεδομέ"ος τύπος εΙναι ΟΙνόη, άλλ' η έπιγραφική αύτη

μαρ.τυρία παρέχει το άληθές ονομα τής πόλεως κυρού·
μενον καί υπο τοίι έπιγραφίου τών νομισμάτων αυτης

ΟΙΝΑΙΩΝ καί ουχί "ΟΙ"οέων η άλλως (έκ τύπου ΟΙνόης\1

αν καί άμφότερα άπαντώσιν άλλαχοίι, (πρ6. ]ahr. Oe
,t.r. ΧΙ (1908) σ. 25 (Μ••,).

Έπισκεφθείς καί το "έπί τής βορειανατολικής άκρας

τής νήσου καλούμενον cΦανάρι. παρετήρησα οτι τοίιτο

εΙναι κυκλικος πύργος καί άποτελεί τό ~ηλότερoν

σημείον μικράς τετειχισμένης έκτάσεως σφζομε"ος εΙς
ύψος τούλάχιστον 10 μ. ΕΙναι έκτισμένος Ισοδομικώς,

ώς καί ολον το τείχος, μετα πολλης έπιμελείας καί

εχει παράθυρα. Ή κορυφή αυτοίι εχει καταπέσει ώς

καί τμήμα μιciς πλευράς, φέρει δέ ίχνη βομβαρδισμού

άπο θαλάσσης ?,ατά τήν παράδοσιν δ Μιαοίιλης κατα

τή,· έπανάστασιν έκτελών γυμνάσια ε(χε τον πύργον

τοίιτον ώς στόχο\'. 'Εκ τής θέσεως ταύτης, ητις πά\'

τως ητο θαυμασία σκοπιά, έπιβλέπει τις μακραν tilv
θάλασσαν άπο τής Χίου καί Σάμου πέραν μέχρι τής

μικρασιατικής άκτης νοτίως της Μιλήτου καί πρbς νό

το\' μέχρι τής Πάτμου_

'Εν Μυτιλήιιπ συνήγαγον έν δύο αΙθούσαις τής Νο·

μαρχίας τα έ,· τφ rυμνασίφ καί τινι Uπoγείφ τής Μη·

τροπόλεως υπάρχοντα άρχαία, έπιγραφας τα πλείστα,

καί κατέταξα τας ένκιβωτίοις άποκειμένας άρχαιότη
τας έκ Λήμνου καί 'Ίμβρου, ας δ συνάδελφος κ. Κυ·

παρίσης εΙχε συλλέξει έκεί κατά τό 1913·1914 (τά έκ

Λήμl'ου καί ·Ιμβρου παρά Fr.dricb έν Α. Μ. 1906
καί 1907).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΛΓΓΕΛΙΔΗΣ
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ΕΦΟΡΕΙλ βνΙλΝΤΙΝΟΝ λΡχλ,ΟΤΗΤΟΝ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ IiIErΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΗ. Κ ΕΙΜΗΛΙΩΝ

Έχπληι>ών ιντολήν τού Σ. ΎπουΙ>Υείου τής

lΙαιδείας, μεtΙιlην χατά το θέι>ος τού παι>ελ.

θόντος ετους εις Μέγιι Σ..~.ιιι.oν, δπως ταξι

νομήσω τά lv tiι Μονπ taIίrn νπάι>χοντα κει·

μήλια χαι μελετήσω την τέχνην χαθόλου αυτής,

φύτου χατά τάς τι>εiς όψεις του lξ έλατών χαι;

δι>υών λόφου τής δ(ιοσεψάς τών 'Αι>οανίων (χ,

Ψηλος Σταυι>Ος χαΙ Φτ~ωτό)' δ λόφος ούτος

εχει χατά tήν δυτιχήν του πλευι>άν-δπου σχη•
ματα;εtαι τΟ εχον 30 μ, βάθος σπήλαιον - όψιν

γυμνού βι>άχου, iιψoυμένoυ Ι 20 μ, &πο τής βά.

σεως τού σπηλαίου' τούτΟ εχει 60 μ, ίίψος χαΙ

Τσον &λλ' &νωμαλον πλάτος, ή πι>όσοψις δ' αυ·

τού &ποχλείεται διά τών χτισμάτων της Μονης

(εlχ. Ι). Κελλία ητοι οlχήματα μοναχών ε'φί.

σχονται Ιν oυVEXEiq η αυτοτελώς Εχτισμένα χαι

δεξιά τού σπηλαίου μέχι>ι τού φαινομένου Ιν

Τά ποι>ίσματα τής μελnης μου ταύτης χα; τον

τι>όπον τής ταξινομήσεως τών κειμηλίων lxθr.τω

σιιντόμως Ινταiίθα,

Ι. θισ., '11' Μονll,. Ή Μονή τού ΜεΥιί.
λου Σπηλαίου, ψις εΙνε ή διασημΟτέι>α χιιΙ

πλουσιωτέι>α τών Μονών τής' παλαιός 'Ελλά.

δος, χαλείται oiίτω διότι εΙνε ΙΧτισμένη ΙντΟς

μεΥάλου σπηλαίου ι ΣΧηματιζομένοll ΙπΙ χιιτα·

ι 'Εν τη άQxα,ότητ, ιό σπήλαιον τούτο τών ΆQ(ΗΙ

νίων ~ΤO γνωστόν' δ Παuσανίας άvαφέQων τό ύπ!ρ
τήν ΝώναΧQιν όQη, ιό χαλού,ιενα "ΑQοάvειιι, nQOoOeff'
f,XGi σπήλαιόν ιστιν ίν αύτοlς εις τούτο τό σπήλαιον

άναφυΥεϊv ιός ΟυΥατeQας τού Πιιοίτοι, μονείσαςAiyou.

τiί εlχ, Ι δεξιωτ~oν λόφου, ;νθα "'χει xtIo!lij
εις νεωτάτους χι>όνους ό ξενων τής Μονης, ti~

σήμει>ον λειto,φyoiίν Ξενοδοχείον,

2. ΑΙ ...ρl '11' Ν,/ο.ω, ΝΙΙΙ ,cIIv '''Xcllv
'11' Μονll, ..ιιριιδ60." '. Τ' &νιιφερόμενα εις

σ,Υ, ας δ Μελάμπους ΙΙυαίαις τε άΠΟQQήτοις κι.ί xaOOQ
'101<; χατήγαγ." " (Παυο, β.6λ. ΙΙ' χ, ιη'),

, nfQi τής Μονήι; τού Μ. Σπηλαίου ϊχομεν άξιόλο.

yov ,lονΟΥραφίιιν, Ιxδεδo,ιιi.νην υπιΊ ΟΙΗο"dμοv I'otι Ιξ

ΟίΗο"dμω", ύπό ιόν τίιλον • ΚητοιιιΧόν ή HQooxuyη

τιiQιoν τής ,ειιάι; χαί ΗΙ10ιλιχής Μονής ιοί, Μ. Σπη·

λι.ίου. ΆOήνιtι, 1840- ι\ ΟΙχονό,ιος ίlQύσΟη τήν ίiλ.ην

έχ τών παλαιοιέιιων ΚητοριΧών τής Μονής τών ίχδε

δο,ιένων {,πό Ί 'οιιίου χι.ί Σωφρον(ου 'ΗΗ'αχών ιψ
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την ϊδρυσιν χαι τάς τύχας της Μονης ταύτης

περι6άλλονται ύπό;' τών συνήθων περι ευρέ

σεως θαυμαΤΟ\lΡΥοίί ε{χόνος παραδόσεων, Κατά

τάς παραδόσεις ταύτας η Μονη τοίί Μ. Σπη.

λαίου Ιχτίσθη ύπό τών θεσσαλονικέων άδελ.

φών Συμε(;,ν χαι θεοδώρου μοναχών, διατα

χθέντων πρΟς τοίίτο χαθ' υπνους ύπό της φα·

νερωθείσης εlς αύτoiις θεοτόχου τφ iJ62 μ. Χ.

Α Ι άδέσποτοι α~'ται παραΜσεις διηΥοίίνται

περι ποιμενίδος τινός Ευφροσύνης, ητις ενεχεν

()ρ(ίματος πάλιν ώδήΥησε τoiις μoναxoiις εις πη·

Υήν, χειμένην Ιντός τοίί σπηλαίου, ενθα άνευ

ρέθη ή διασωζομένη ετι περίφημος εΙχων της

θεοτόχου, ή Ιστορηθείσα δηθεν ύπό τοίί Λουχά,

εις ι}ν πλείστα θαύματα άποδίδονται, ών τό

άρχαιότατον εΙνε δ φόνος ύπερμεΥέθους δρά.

χοντος. ΟΙ χτίΤΟΡΕς της Μονης χαι ή Eiιφρo.

σύνη άπi.θανον Ιν βαθεί Υήρατι χαι δειχνύον

ται μέχρι σήμερον αΙ χάραι τών μοναχών χαι

ή χειρ της Ευφροσύνης (βλέπε εΙχόνα 29). ΑΙ

παραδόσεις Ιξαχολουθοίίν διηΥούμεναι τάς τυ·

χας της Μονης χατ' αiιτάς, ύπέστη ή Μονή

τρείς εμπρησμούς: τφ t<40, οτε Ιχάη ύπό τών

ΕΙχονομάχων χαι άνεχτίσθη χατά πρώτον μι

χρά εΙτα δε μεΥαλοπρεπής ύπό Άνδρονίχου Β'

1δ10, τού Λαχεδαιμονιας θεοδωιιήτου τφ 11174, τού

BειινΩQδη τφ 1706 χα; τού ΠΩQθενίoυ τφ 17116. (Πιι6Ι
τά λεΥόμενα uπ' αiιτoύ τού ΟΙχονόμου ι!ν τοις .Σφζο·

μι!νοις ι!xxλησιαστιxoiς συΥΥιιάμμασί του', Τόμος Β'

(1874) σελ. 443 χ. Ι - IΧδοσlς ΣοφοΧλΙΙους Κ. τού ι!~

ΟΙχσνόμων -, lνθα ι!χτίθεταl χα; ό iιιτό θ. Φαιιμαχί·

δου ΙΤQOΧληθείς άστοχος θόQυ60ς ι!ιτ; to ΙΙΧδόσει τού

Κτιτοιιιχού. 'Ομοίως άδιχο; ι!ιτίχιιιοις τού Κτιτοιιιχού

Υίνεται χαί ΙΤΩQά Κιιέμφ ι!ν τφ 'ΠIIOσxυVΗΤΩQίφ της
ι!ν ΦωΧίδl Μονής τού 'Οσίου Λουχά. Τόμ. Β' (1880)
σελ. 7 χ. ι!. άιτλή σΙίΥχιιισις δμως τών δύο ΚΤΙΤOQιΧών

δύναταl νά xατaδεί~1I τήν iιιtεΙΙOXήν της ΙΙιιyoσίaς τού

άοιδίμου ΟΙχονόμου, ην ι!ν τούτοις ό (διος νομίζει ciις

•άQxαϊoν σύνταΥμα, O~τιvoς μόνον τήν φιιάοιν ιτιιός
τό ιλληνιχώτειιον (δι' αiιτoύ) μεθήιιμοσαν χα; ιτQός τό

ιτληQέσtεQον άιτήιιτισα,' ΟΙ ΜεΥασιτηλαlώταl •. Αί ίιφ'

ημών Υινόμεναl χα; ι!νταύθα χα; ΙΙν t1l ιτειιί tής εΙχό·

νος τού Ι1αλοlολόΥου άνωτέιιω (σελ. 30 Χ. Ι) μελέτ1l

ιταιιατηρίισειςι!ιτί τού Κτιτοιιιχού δtν ιτιιέιτεl νά ι!χλη.

φθώσ,ν ως ι!ιτιχιιίσεις, χαθόσον ή ημετέιια ειιyaαία

εχει ολως διάφοιιον XOQOxtijQa τού Κτιτοιιιχού, τού

φlλoτεXVΗθέντoς συμφώνως ιτιιός τό τελειόΤ8ιια ιτιιό·
τυιτα τών βυζαντινών .'Κχφιιάσεων. iιιtό τού uιyάλoυ

Διδασχάλου τού Γένους, ομοlον τού όιτοιου δεν ηiιτύ.

χησε νά ίδ-ο μέχιιl τούδε ή νεοελληνιΧή θεολοΥία).

Ι1λήν τού Κτιτοιιιχού χαί τινων OQχοιοtεQων ιτειιιηΥη'

τών (βλ. χατωτέιιω) ιτοlούνται λόΥον ιτειι; τού Μ. Σιτη·

λαίου χαl ΟΙ 1I11choll (La C.r~ce collIillelllale el la
Mor~e. ""είο, 184:-1 σ. 632 Χ. Ι), 110"1 ι!ν ΈΥχυχλ.

ErsclL ιIlld (;rιIber τό~.~, 0.71), δ nIIittQoς ΠΩ"Ω~

dl!iov (έ,· KaAa6Qutl\'iΊ έιτετηιιίδι, 1906, σ. Κι; Χ. Ι) χα;

άλλοι. 'Αναξία λόΥου μονΟΥιιαφίll ιιειιί Μ. Σιτl,λαίου

ι!ξεδ"θη ,'ιιό θ. Τσ...οίιI!Ω (ΧωΙΙΟΥιιαφ,χή χαί loto·
(Ιιχή ιιεΙΙ'Υραφή τοίι Μ. Σιτηλαίου, 'Αθήναι, 1007).

Ι1αλαιολόΥου τφ 128!'>' τφ 1400, οτε Ιξ άγνω

στου αΙτιας ιλαχίστην επαθεν lχ της πυράς βλά.

6ην χαι τω 1460, άνοιχοδομηθείσα μετά εν ετος

Ιχ βάθρων.

~Eν τυ 'Ισιο,Ιιι- δμως ή Μονη τοίί Μ. Σπη.

λαίου, ώς ΣταυροπήΥιον τοίί Πατριαρχείου, άνα

φαίνεται χατά τά τέλη τοίί ΙΓ' αΙώνος. Πρώ

την πηΥήν εχομεν τό χρυσό60υλλον τοίί Aiιτo.

χράτορος 'Ιωάννου ς' Κανταχουζηνοi'i (1341
13ΜI), δστις διά τούτου Ιπιχυροί τιί> 1348 τά

χτήματα της Μονης, Ινθυμούμενος την ευνοιαν,

ην Ιπεδείξαντο οΙ προχάτοχοι αϊιτοίί, ους άπο.

χαλεί άδελφόν (ύπό τόν δποιον Ιννοεί Άνδριί.

νιχον τόν Γ'= 1328.1341) χαι πάππον (ητοι

Άνδρόνιχον τόν Β'= 1282- 1328) ι. Μετά Εξ

(τη (131'>4) ή Μονή δρί!;εται ύπό τοίί Πατριάρ
χου ώς διαμονή διά βίου τοίί -Ελληνος μητρο.

πολίτου Πατρών .Ιξάρχου πάσης ΆχαΙας >,

οστις άπό της φρ(CΥχιχijς χαταχτήσεως της Πε

λοποννήσου χατέφυΥεν Ιχεί t. Τελευταίαν περι

τοίί Μ. Σπηλαίου ε'ίδησιν, μαρτυρουμένην ύπό

διασωθεισών ΙΠΙΥραφών (βλέπε χατωτ), εχομεν

χατά τό 1640, οτε μεΥάλη πυρχαϊά ήφάνισεν

δλόχληρον τήν Μονήν, ητις μετά εν ετος άνη.

Υέρθη lx βάθρων. ΟΙίτως ή σημερινη Μονη

άναδειχνιίεται Χξίσμα τών μέσων τοίί ΙΖ' αΙώ.

νος, ύφισταμενη μέχρι σήμερον μετα60λάς, ώς il
τοιχοδομία χαι ή χαθόλου διάταξις τών μερών

της δειχνύει.

Ή μελέτη τών πηΥών χαι τοίί χτίσματος εΙνε

δυνατόν νά δδηyήσn τινά εις τό συμπέρασμα,

δη τό σπήλαιον τοίί λόφου τών Άροανείων

Ιχρησίμευσεν εις παλαιοτέρους Xριστιανιχoiις χαι

βυζαντινoiις χρόνους ώς daΧ'1,ή,ιοt', ιδρι\θη δέ

χαι Ιπλουτίσθη ώς Mot'; Ιπι τών Αύτοχρατό.

ρων τοίί άναχτηθέντος άπό τών Λατίνων Βυ.

ζαντίου, τών Ιδρυτών τοίί Δεσποτάτου τοίί Μυ.

στρά, ίνα χρησιμεl\ση εις αiιτoiι~ ώς θρησχευτι.
χόν χαι πολιτιχόν ερεισμα χαι άφετηρία της

Ιχδιώξεως τών Λατίνων χαι της άπελευθερώ.

σεως της Πελοποννήσου άπό τών ΦράΥχων ι.

ι Βλέιτε χείμενον χιιυο060ύλλου ι!ν κτιτοιιιχφ (εν '
άνωτ.) οεΙ 00.91, ιτιι6Ι χα; τά χατά τήν άιτώλειαν

ιταλαιοτέρων χρυσ060ύλλωνι!ν σεΙ 30 Χ. Ι

ι lΙιι6λ. Μίλλειι, Ίστοιιία της ΦιιαΥχοχιιατίας (ΧΩτά

μετάφ(). Σ. Λάμιτιιου, τόμ. Α' σελ. 404).
ι 'Ως Υνωστόν, τά Καλά6ιιυτο μετά της ιτειι,οχης

των, εΙς ην άVΉxε, χα; το Μ. Σιτήλαιον, ιιμάιιια τών

de ΊΌlΙfιIΑ)' χα; de la Tr~IIloIIille, εΙχον ήδη ιτιιό τού

lΙανάτου ΙΌυλlέλμου Ι'· BIJ.λεΩQδoυίνoυ (+ 1272) ιτειιι,

έλθει εΙ; τούς ·~;λληνaς, οίτινες ε(χον μετα6άλεl ταύτα

εΙς ιτολ,ι,χί)\, Χέντιιον, ενθα χα; τά Υιιάμματα ήχμαζον.

,:.ς άιτοδε,χνύεl τοίιτο ή ειιίσχεψις τοίι ιτειι,φημου Κυ·

ιιιαχού τού ι!ξ 'ΑΥΧώνος, οστις χατά τός ιτειιιοδείας

του (14'1:. - 1449) εllιιεν ι!ν Καλοβιιύτοις λΟΥίους, ώς τόν
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ΠαQάQτημσ το; 'ΑQχσ,ολΟΥΙΧΟU Δελτίο" 1918

Ει•. 2. Τδ Μ. Σπήλαιο" Harti φαl'rαCJfΙΗιjιι xαλHoγραφlα.. ~ rov Ει-ο"ς 1780.

:Ι. ΤΙχνη της Μανης ται; ΜεΥάλαυ Σπη

λαίαυ. Τό κύριον οΙκοδόμημα της Μονης εχει

έπτα όροφάς, περιλαμ6ανούσας 80 κελλία. τoiί

Kαθoλικoiί η τoiί Nαoiί είιρισκομένου κατα τήν

τρίτην όροφήν τoiί κτιρίου' χαλκογραφίαι τoiί

Ι Η' καί lθ' αιώνος, άπεικονί1;ουσαι συνήθως

κάτωθεν της εlκόνος της θεοτόκου Ιπι τό φαν.

τιιστικώ.ερον πάντοτε τήν Μονήν, δεικ\·ύουν

τήν δ,άταξιν τών μερών τoiί κτίσματος ή σύγ.

κρισις τών εlκ. 2 και 3 πρός τήν εlκ. 1 δύναται

νιί δείξll τας διαφορά;' Ιν ταίς χαλκογραφίαις

'παραλείπεται τό iίψoς τoiί βράχου ϊνα τονl·

σθώσι τό ανοιγμα ϊι ή στεφάνη τoiί σπηλαίου

και οΙ τρoiίλλoι τoiί Kαθoλικoiί, Ιν Φ πράγμιιτι

ή στεφάνη τoiί σπηλαί..υ άπεκρύ6ετο ίιπό τι;."

κτισμάτων οΙ δέ τρoiίλλoι δέν ήτο δυνατόν να

διακριθώσι.

τα καθέκαστα μέρη της Μονης εlνε: ή πρός

Ν. άνοιγομένη πύλη της Μονης (εlκ. -1), ητο,

χαμηλή σιδηρά θύρα Ιν πλαισίφ όρθογωνιχq>

άπολήγοντι εΙς ίrψηλόν όξυχόρυφον δια Χεριι

μοπλαστικών όδόντων κοσμούμενον τόεον' αΙ. .

rEtUQY· Κανταχουζηνόν, παοά τού δποίου μάλιατα έδα·

.είσΟη βιβλία, έ. olς .ό. '1lρόδοτον (βΙ ΜίΙΙΟΓ, "11'
άνω•. τόμο Α' σ. 226 χαί Ο' σ. 128). '/1 iotoQia .ής

Μονής έπί Τουοχοχοατ,ας χοί ή απουδαιοtάtη σΙ/μ

tiολή του Μ. Σπιιλαίου εΙς τόν ύπίρ άνεξαρτησίας

άΥώνα nOQU.MLIιOVtot ivraϋOa (~ ίχτεΟειμίνα πολλιί·

χις (βλ, Παπανδοίου, 'Επετηοίδα, ε. ά. σελ. !I!J, 311 κ, έ.

ΙΙο6λ. χαί χατωτίοω τα ΠΕρί ίστοοημί\'ων χειρογρά

φων l λειψανοΟηκών Χ. ά.).

ΕΙχ. 3. Τό Μίγα Σπήλαιο.. JCerti (ης είΗό ..ος lov
Λονκα καί ιών f)αll/λάrων ιη, ευρίcιεως αιίιής καιά

φανιαcιIικήν χαΙκογραφίαν ιον έιονς 1807.
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Πα~ά~ημα το;' Ά~xαιoλoγικo;, Δελτίου 1918 49

φαινόμεναι έν τη εΙκόνι 4 τοιχογραφίαι εΙνε

ακαλαίσθητα εργα κατα το ετος 1900 ποιη

θέντα, ιος 1I ταινία ή κάτωθεν της έν τφ μέσ~

του σηκου εικόνος της Θεοτόκου αναγράφει'

κάτωθεν της ταινίας ταύτης εύρίσκεται ή έξης

έπι λίθου ~πιγραφή, ητις εΙνε και ή αρχαιο

τέρα περι της σημερινης Μονης μαρτυρία:

τον Σεπτεμ.βρίου μ.ηνός έκάη τό Mera
Σπήλαιο')! ωστε δέν Ιμε,,,ε λ/60ς έπ& λί-

{)ov· καί το" Μάρτιο1l μήνα (τό έπόμενον αρα ετος

. 1641) έβό.α·

με {}εμJλιoν. 7148, άπα Χριστού 1840.
(Τό έργον εγένετο) δια συνδρομής καί έπιμ,ελείας

..!vμεώ1l Ιερομο,..άχου

τον Kα(Jηyoυμ»oν (τής Μονίις τού Μ. Σ;τηλαίου).

IΕίΗ. 4. Ή Πύλη τής Μο,..ής τον ΜεΥάλου Σπηλαίου.

€TI!C .ζΡΜΗ ΑΠΟ χν ΑΧΜ €IC T€CAP€C

ΤΟΥ C€nT€BPIOY MINOC €KAY ΤΟ M€ΓA
CnHA€W OCT€ Δ€N €MΙN€ AIeOC €ΠΙ ΑΙ

eOC ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΡΤΗΟΝ ΜΙΝΑ €BANA

M€ Θ€M€Aιω" .1; Ρ Μ Η ΑΠΟ χν Α χ Μ
ΔΙΑ CΗΝΔΡΟΜΗC ΚΑΙ €ΠΙΜ€ΑΙΑC CIM€ON Ι€PO·

ΙΜΟΝΑΧΜ

ΤΟΥ KAΘHΓOYM€NOY

ητοι:

"Έτοιις (άπί) κτίσεως κόσ.ω,,) 7148, άπα Χριστου

(γεν,ήΟf:ως) 1840 ti, (τάς) τέσ(σ)αρες

Διερχόμενοι την πύλην συναντώμεν στενον

ανωφερη λιθόστρωτον διάδρομον, σχηματιζόμε

νΟΥ εκ των τοίχων των έκατέρωθεν ύπαρχόν

των κελλίων και στεγαζόμενον δια καμάρας ό

διάδρομος ούτος όδηγεί εΙς ." Κα6οΑ...".. Τι
τον Ναον της Μονης, τιμώμενον έπ' ονόματι

της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (23 Αύγοιίστου,

ήμέραν της εiιρέσεως, κατιι την παράδοσιν, της

εΙκόνος).

'Ο Ναιίς, ιος διακρίνεται έν <rI κατόψει (εΙκ. Γι),

7
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εχει δι;ο Νάρθηκας: ~ωτερικόν Νάρθηκα τρι

μερη. στεγαζόμενον δια τριών ήμισφαιρικών

οροφών (calottes), βαινουσών lni τών Μο

πεσσών χα; του τοίχου τίjς προσόψεως του

Ναοϋ. lκτεινόμενον δε μέχρι της προσόψεως

TOU ίiλoυ xτίσματo~, ()που άνοίΥονται παρά

θυρα - κα; lσωτερικόν Νάρθηκα δια καμάρας

:""'~==7=7=~="==t==,==±:=l=dI.
s 10'"

EiJC. 6. Κάτοψ', τον ΚαθολΙΝΟΙ-' του Μ. ZnfJlαiov.

lστεγασμένον. Ό κυρίως Ναός εΙνε σταιιροει.

δης μετα τρούλλου, τα δ' άπομένοντα τετρά

γωνα εκατέρωθεν τών κεραιών η' καμαρών τοϋ

σταυρου στεγάζονται ομοίως δια καμαρόΊν κατι!

την Πριiθεσιν καί τι, Διακονικόν και δι' ήμι

σφαιρι.,7,ν ιιροφι;,ν κατα τilν Νάρθηκα '.

ι 'Λρχ,ιτι;χτονιχ(ίις Λ Νιι()ς του Μ. :ΣπηΛαΙοu οuδέν

ΙδιαίτεΡΟΥ παρο"σιάζει, άχολο"υεί όιιως πισIώ~ τί>

ίΠΙΧQ«τήσαν άπ() του ΙΛ' αΙ(ί,,'ος εις τας έλληνιχας

χώρας σταUΡΟf.ιδi>ς άρxιτP.xτoνιχίJν σύστημα (flλo Μ ίl.

Ι!άντα τ~ μέρη του Ναου καί του Νάρθη.

κος καλύπτονται δια τοιχογραφιών, εργων τών

μέσων του Ι Ζ' αΙι7,νος. ό,; ή ανωθεν τίjς πύλης

του Νάρθηκο; 'Χαι ln; της lσωτερικης όψεως

του τοίχου lv συνεχεί σειρ~ γραπτΙ, lπιγριιφfι

έρμηνεύει :
c -Εν Ιτει 'fχμ' ΙΥΙνετο Ιμπρηομάς, θεο;)

παραχωρήοει, Ιν <fl παρούοπ οεβαομΙ'f καΙ

paoL1IKf} Μονil το;) "εΙου καΙ Ιεροϋ Σπη.

1αΙου.

ΚαΙ ήφανΙ,,*η ilnaoa υπο τού πυράς,

οω"εΙοης μ6νης της οεβαομΙας εΙκάνος της

ΎπεραΥΙας θεοτάκου, της Ιστορη"είσηςυπο
τού άΥΙου άποσ,άlου καΙ ευαΥγεΙιστοϋ

.ιtovKd.

ΤΟ δΙ 'fχμα' Ιτος άνηΥΙρ"η Ικ βό."ρων

καΙ ιj>Koδoμήδη Ιξ ΙδΙων άναΙωμάτων,

ήγουμενευον,ος κυροϋ Συμεών.

Τό. δΙ νϋν άνιστορήδη καΙ ά δείος Ναός

αυτης o~,oς, τί/ poTJ{}tl'f της θεοτάκου,

ήΥουμενευοντος κυροϋ Άν{Ημου.

°Ε"ι d"o εΙ/ς Ινσάρκου οΙκονομίας 'flyY Ί

Ιν μηνΙ ιJεKεμβρΙφ, Ινδικτιώνος ζ"

ΧειρΙ Μανουήl ΙερΙως τού 'λ νδρώνου

Ικ πάΙεως Ναυ'11Ιου.',

Αί τοιχογραφίαι του ~ωτερικoϊ, Νάρθηκος

εΙνε προφανώς νεώτερα εργα, ίσως της αύτης

et, L'ecoIe grecque dan~ L'arCIlitectUre b)·zantine.
Ρ,πι, 1918 σ.λ. ΔS κ. 1.). ΑΙ χα,ά βυ~αντιVΉν lπ(σης

:rtaQάδοσιν a:αQαΤ"Qούμεναι είς τινα μετά τήν άλωσιν

χτίσματα Η1ηνιχών Μονών διαχοσμήσεις τών Ιξωτε

ριχών πλ.ιυοών χαί τον τοούλλου δέν ~τo δυναιον νά
Ιφαομοσθώσιν Ιν Μ. Σn:η~ίιρ, Οπου μόνον το Ισωτε

οιχον τοΟ Καθο1.ιχον !lνι όοατόν, ποΟς τάς π1.ιυοά..;

του δί συνδ'ονται Ιτεοα τής Μονής χτίσματα.
ι Δυστυχώς αΙ τoι~oyoαφία, τού Καθολιχού (ώς χαί

ή ίΠΙΥQOφή τού Ναοθηχος) έχουσι τοσούτον άμαυ·

οωθή, ώστ! :rtdon ώtόπιιoα Πo~ φωΤΟΥοάφησιν τών
άξιολόΥων τούτων ΕΟΥων τού ΙΒΔS άπίτυ~ιγ ή διξιά
τον Νάρθηχος ΠQQάστaσις τού ζωΥράφου η τού χοοη'

Υοϋ.εlνι άξία πολλής ποοσοχής κα, διά τήν τεχνοτοο
πίαν της άλλά χαί διά τήν Υνώσιν τής πιλΟ:rtοννησιαχής

ΙνδυμασιολΟΥίας χατά τον ΙΖ' a(tilva, ,ιιθ' ης δ τ!χνί

της άπ!ιχονίζιι άιιιστοτιχνlΧώτατα το :rtαριστώ,ιινον

πρόσωπον. 'ΙΙ διάταξις ηί)ν ιΙχονΟΥραφιχών θεμάτων

τού Καθολιχού εΙνι ίηιοία ποΟς τίιν δΟΥματιΧήν !Ιχο·
νογοαφικήν διάταξιν ηίιν ιίγιορειτιχών Ναών, οίτιν!ς

διικοσμί10ησαν κατά τό :rtleiOtov δΗί ΤΟΙΧΟΥοαφιών

τον 1'7' αΙώνα (πρ6λ. Ι'. Σωτηοίου, το -Άγιον ·Οοος,

Ιν Ιχδ. ΣιιλλόΥου ι;,ψ.λίμων βι6λίων, 191δ, σ.Ι 121
χαί Ι 2·Ι Χ. έ+ Λεπτο,ιf.ρειαι Ιν τούτοις Ιδιάζουσαι οϊ,
μόνον εΙς τους εΙκuνογραφιχοiις χύκλοιις άλλά χαί εΙ;

τάς κατά ,ιειιος παραστάσΡ.lς χαί ,ιάλιστα εις τήν τε·

χνοτροπίαν παρατηρούνται ;'ν ταίς τοιχογραφίαις Τ01'

ΚαΟολιχού τού Μ. Σπηλαίοl/' πειιί τών λεπτο,ιερειών

τούτων, α1τινες δύνανται \'ά διαφωτίσωΙΗ τίιν έν ΙΙελο·

ποννί1σφ άνάπτιιξιν της νεοελληνιχής ~υζα ...τινιζoύσης
ιίγLOγραφίας, (ιά πραYllαΤΡ.ΗΟώμΡ.\' άλλαχού.
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ης, καθ' ην έγένετο και ή τοιχογράφησις

ιώτερον της Μονης έκτισμενου κατά το

ού τού Νεκροταφείου_ της Μονης, τού
έπ' ονόματι τών ςΑγίων Πάντων,

\ ν έπΙ της άψίδος εΙκονιζομένην Πλα·

αραθέτομεν ένταύθα (εΙκ. 6).
ιότητα δια την προ της έθνικης πα

ς άναπτυχθείσαν έν Πελοποννήσφ και

.ις της ςΕλλάδος έκχλησιαστικην τέχνην

το τέμπλον τού Ναού της Μονης, το

•
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Elx. 7, Τμήμα 'I'OV Τέμπλου 'I'OV Καθολιχου Μεγάλου Σπηλαίου_

Τι επιφά\'εια tfi\v θυροφι,λλων καλύπτεται ,'πό

αναγλύφων επι το;; μετάλλου τορευτικης τέχνης

γο" 'I'OU'l'O ποιήσασα, ζη'l'εί '1'';,, σνγγ"ώμη" naflc:l τώ ..
πιριεργαζομέ ..ω.. '1'';,, χαιασΧ8υή .., ιi.. χα ..έ..α Iλeeo)

ονΗ 81'ργασιαι προσφυώς χαί xarc:l 'Ι'ό dio,,'" τέλος

χάτωθε\' τού Ί ι::σσαί φe(lεται ή έΠΙΥ(lοφή: • Εϊργασιο
μέν 'Ι'ό εργο.. ;" A8Pad8lq Ι έπισ'l'άσει d' εσχηχ," .;
πtίλη πέρας Ι Ία ....ονλη .νκλ80υς ιού NOKidov Ι ιiί

χειρι Ήλί~ 'Ι'ε 'Ι'ού Βουrζv ..ii γε Ι καί Εvσrαδlου. Δη

βρα,," γε 'I'ovnlHAη,,1οΙς περ παι,ίς πέφυΗε Κεφα

λη"ία»' άλλά καί δύο επvαι εμμt:t(lΗΙ ~ΠΙΥ(lαφαί,

όμοίως ΚΙtτωtlεν του 'Ιεσσαί, μο(lτu(lοϋσι τούς χο(lη·

Υούς OUHUJ; fi(lIatfVci ,ιέ\' εΙ\'ε ή έΠΙΥ(lαφ11: .πνλη

..οηι'; Μ,Ι'Ι'ρί rov θεΙου Λόγον Ι πνλη.. [οικε προσ

φυους έργασίας Ι 'Ι'ανιη)' d Παρ{Η..ιος φ θρεπιήρ

πέλει Ι Μο)'''' μεγίσ'l'η tjde ~ δαvμασίαΙ είπον Μέγα

2'πήλαιον ~ Κ8κλημέη,1 πα'l'ρίς di 2'ώ ος ~ χολον

μέ)',1'1 πνλυ dέ ιον'l'π πολλά μογήσας ό'γε Ι χα'l'αβέ

βλ,lκε dαψι.ιώς ιι)ν dαπά)'ην Ι έκ συλλογης ιης παρά

'Ι'ών Όρθοδόξω)'Ι συ)'εισφερό,,'Ι'ων Παρθενίον άνέ-

παραστάσεω\', άπεΙΚ(Η'ιζοι'σιίΗ' κυρίως τΩ ιnίνη

θες εν τ!ι είκσνογραφί", θέμα της ρίζης το;'

Ίεσσαι (πρ6λ. την ανωθεν τ.,ν '~>μων το;; Ίεσ-

ροςJ 'Ι'ού ;χ Ξενίας Φγε Χα'l'ζης 'Ι'οvπiχλη)',., δεξιά δί:

.Ονν εΙς σάλον dadov) περ ούκου" ro)' πόdα Ι ό Παρ

θέηος 'Ι'ης Μο"ης 'Ι'ηςdε IJeIIλIλQ Ι "Ηπειρον, άλλ' οίίν

d' ΙJ.'lJ...,.,.ώς πό"ος Ι ιό εργο" εlργάσαιo ιου'l'ί ;ν'l'ό

"ως-Ι ούχου .. γε {ιπνώσειι" ~ IJBla. πtίληl ~ φνλάσ

σονσα χαλεπώ)' πά ..'Ι'ων 'Ι'ό..dε Ι φ χα; παράσχει ψυ'

ΧΙΧ';)' σωιηρίαν", Κατά τάς άνωτέ(ιω άρα ίπιη.'αφά.;

ή πύλη e{νε f(lYO\' τoi'ι 1805, ποιηf.lείσα έ\' ΛεdαδείΙ;L.

Τ11 έπιστοσίι", Ίαν\'ούλ,l !\οκίδου, διά rfI(l(I'; τών ΤΗ

(ιευτώ\' 'Ηλία Βtιυτζυ\,(! καί l-:ύσταΟίοι' Δ,I6V(1\'ιί εκ

Κεφαλλψ'ίας κ<ιί διά δαπιι\'ης το\ι μω'αχοί, IltlQHf··
"ίου. 'Εκ τώ\' έΠIΥ(lαφών φαίνεται :)(1 :fιιώτος () Βοιι

τζυ\·άς ij(l;(IOf τι'ι\' f.κτiλt:σl\· τοϋ EVyou f.tς μl'ι· ItltQO'
(ιούμε\'Ο\' τ()πω', εlτιt δf {Ι :\1tH,jI ιί\,ω,lκn t'ίς τό\'

Νακίδη\' τί1\' έ.πιαΤ(1αί(1\' fHil fQYOU. UitfV σιινι'Η:λι'οllη

έ\· ΛεΙ}αδε.ίι,1 τίις Βοιωτίιις, ιrQtισληφθένως καί Ι:ΤfΙΗI!'

ttl(lf.UHIi, τοί, Λη6(1(1\'ιί.
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Παράρτημα τοϊ 'ΑρχαιολΟΥικού Δελτίον 1918
-.,
η .•

σα; έπιγραφήν: την '[εσσαΙ κλ[μακα ,6 'ε

δtνδρον ι καΙ ,ους προφή,ας ύπερ dyytAov,
PAtne ! καΙ άεΙ 6δους δε<κνύν,ας tK ,Qjy
σχημά,ων)' ί, προπάτωρ παρίσταται έξηπλω.

μέι'ος κατα την βάσιν, άνωθεν δε τής κεφαλής

και τών ποδών, τον OX1Jματίζονται δια κλιματί

δος έγκόλπια, έν ο!ς εΙκονίζονται οΙ προφήται

κρατοϋντες εΙλιτάρια μετ' έπιγραφών, έν φ τέσ·

σαρα εξαπτέρυγα Χερου6είμ κατα τας τέσσαρας

γωνίας κλείουν τήν δλην mΙνθεσιv. Είς τ' άπο-

'Ελένη (;) KQUΤOrvtE; σταυρό" κα; δεξια οί

Άπόστολοι Πέτρος και Παi'λoς, έν Ψ τ' απο

μένοντα μέρη πληρουνται δια τών έξής έπιγρα.

φών: 2,[χο< Ιαμβ<κοΙ προς ,ους προσερχο

μtνους 'ΙΙ ΜονΙΙ ,αύ'l1 χάρ<ν προσκυνή

σεως, ι/ις άπο ',Ις '011 .ιΙ.6γου Μ."ρ6ς:

.Πηγην άναψύχουσαν ε{ιρΙσκε< ,άχοςl6 πρ6ς

. με φο..Qjν καΙ φλογος na6Qjy δρ6σον., δε.

ξια δέ: .ΙΤερον ι/ις dπo '011 tλ66ντ.ος: .,ών

oQjy ναμάτων tμφορη6,1να< 6tλων: '<!i οΦ

μέι'οντα μέρη απεικονίζονται εκατέρωθεν τών

Χερουμ6είμ καί προφητών έκ τώl' άνω και έξ

άριοτερών πρός τα δεξιά: τι) Καθολικ,,,' τής

Μονής καί τα περί την Μονην μετα παραστιί·

". μοναχών, ό Εί.αγγελιστης Λουκάς Ιστο

Ρ".ν την εΙκόνα τής Θεοτόκου, ίίτις παρίσταται

δεξιιί φέροιισα κάτωθεν την έπιγραφήν: Πύλη

',Ις 6ε[ας δ6ξης, με,ανο[ας μο< πύλας' άνα·

nt,aoOV καΙ tK nvAQjy '00 '~δoυ tξάρ!πα.

σον, Μομα<, ,ην ,απε<νήν μου ψυχήν:, οΙ

δι;ο Άρχ,ίγγελοι: ό Ι'α6ριΙιλ κρατών σφαίραι'

και σκήπτρον κα; ό φιίλαξ τής π,ίλης Μιχαήλ,

κριιτών ρομφαίαν χαί είλιτάρων. ενθα εΙ\'(-: γε.

γραμμένον: Βρο,οΙ βΜπον,ες ,ο ξ[φος ,ε,α

μtνον' 1100< βtβηλο< καΙ ρά6υμο< ,ους 'ρ6

πους: νήψα,ε tA66v,e, εΙς μετάγνωσ<ν ,ά

χος ί εΙ δ' tyKaKti,t, μη πρ6σ..ε 'iί πύλι]:,

.ανωθεν τιίΗ' Ί\ρχαΥΥέλω\' οί Κωνσταντίνος καί

νεΦ πάρε<μ<- κα[ με προσδtχου. και τέλο;

ή άγία Ευφροσύνη ώς ποιμενις και δεξια ή

σκηνΙι τής συναντήσεως τών δύο κτιτόρων μο

ναχών μετα τής ποιμενίδος fι ώς λέγεται ή

εΙκ';,ν τής εύρέσεως της dγίας εΙκόνος.

Ή πύλη αiίτη τoiί Μ. Σπηλαίου ή κοσμου

μέν,1 διιί τοσούτων παραστάσεων καί έπιγρα.

φώl' εΙνε ίκανη να μαρτυρή"1l, ίίτι έν τϊl έλλη.

νικ!ι έKKλησί~ μέχρι τών ήμερών μας ακόμη

διασιi>ζεται αδιάσπαστος ή συνέχεια τής παρα.

δόσεως τής ~υζαντινής τέχνης, ης τα άριστα

δείγματα επί τoiί προκειμένου εΙνε ή πύλη τής

Άγίας ~oφία; (σημ. ΙΊερε. Μπαταν - Kαπoiί'

πρ6λ. ίlμέτερον 'ργον ][ΕΡΙ τής Άγίας ~oφία;

έ,· εκδι;σει ~IIλλιiγOll ,;,φελίμων ~ι6λίων, 11117,
σελ. Ii!l. 7 Ι) κΙΙ; ;1 τoiί Βατοπεδίο,' τoiί Άγίοll

Όροll, (Iiλ. Ι)ίι-lιΙ, MHI1I1t'1 ,I'"rl Ι)\,Χ. σ.8ω),

ί'\'α περιορισΟι7ηιη εις tIt σφζόμενιι εκ ιοί"
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Eix. 9. Ή έξ Oee&XQlHOV πνλη τον KCΙ800λ&XOϊϊ τον Μ. Ζπ"Ιλαloν, le.,07 ιον 1806.
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naQ~τημσ τον 'AQlaIOI.oyLXoi> ΔoλΤΙOU 1918 55

αiιτoiί μετάλλο" μνημεία τής τέχνης της έλλη.

νικης 'Ανατολης.

Td .to,..d I'le'l τΙΙς Μο"ΙΙς. Έκ τών λοι.
"ών μΕ()ών της Μονης άξια σημειώσεως εlνε ή

Κρήνη, ή Τρά"εΙ;α καί τά "αρεκκλήσια τoiί Μ.

r"ηλαίο".
Ί! Ιστοριχη Keιj",l. ενθα, κατά τήν "αΡά.

δοσιν, άνε"ρέθη ή εΙκών της θεοτόκο", ε"ρί.

σΧΕται άΡισΤΕ()ά τoiί Kαθoλικoiί' αϋτη εlνε κα·

μάρα, ;ις το βάθος εlνε Ι"ενδεδ"μένονδιά μαΡ'

τέρωθεν της άνω κόγχης τoiί σηκoiί ""άρχει ή

~ης άνάγλ"φος bτιγpαφή: •Ή Pevo" αΙΙ,Ι,l
6ο".Να,,,Ι:ιιδ,l δ,d δα..6ο",1ς Ι ΝαΙ It6δω" ιoiί

ι. Niιe '.Α"αγ"ώαια,,1 Πα..αl,α"ώ.tο" tt 'Τ.

δeας ΝαΙ N"e Ι r.ΔIeriO" 7'ζαΝω"'ο,, ΣαV·

..ο" tN Ν61,,1ς Ι Κααια"Ιιζ,llς .ις 1''''Ι1'6α""0,,

av ccli" ΝαΙ ccli" γα"'lω,,. '/οωβ' .Α viyavaca"
Νδ'.· όμοία "ερ"'ο" Ι"ιγραφή ύ"άΡχει καί
άΡιστερά της εlΧόνος της θεοτόκο", διαφέ.

ρο"σα μόνον κατά τήν άΡχήν, ητις διατ""oiίται

μαρίνων "λακών (εlκ. 10), Ιν αlς σχηματίζεται

δεξιά άνοιγμα, δι' oiι διαφαίνεται το βάθος τoiί

σπηλαίο", καί άρισΤΕ()ά ορθογώνιος σηκός, εχων

δύο μικράς κόΥΧας, h α!ς τίθεται το δι' άλύσ.

σεως κρεμάμε.... "ρόχειρον κύ"ελον, κάτωθεν

δ' α;'τών ή οπή, δι' ης ρέει το ϋδωρ εις την

"αρά τήν βάσιν τoiί σηκoiί εiιpισκoμένην βα.

θείαν τετράγωνον λεκάνην' τά bι"τέpωθεν μέ.

τω"α τoiί τόξο" τoiί σηκoiί κoσμoiίνται δι' άνα·

γλύφων μετά στρ06ίλων μαρμαΡίνων "λακών,

άνωθεν δ' ,,;'τών ΙντΟς μικράς κόΥΧης ε"ρίσκε.

ται ή εΙκών της θεοτόκο", "ρ,', της ό"οίας καίει

ά.οίμητος κανδήλα καί bιατέpωθεν της ΚιlYXης

τα,ίτης άνάγλιιφοι καί ένε"ίγραφοl "λάκες' bια.

διά τών λέξεων .~ ..aeoOaa ..,1γ~ IΝιΙα"',1

δ,d δα..6ο",1ς• ..6"ω" ΝαΙ It6δω" N.t.....
'Αριστερά της Κρήνης εiιpίσκεται ~ Te6o.

...ζα η το 'Εστιατόριον της Μονης, ητις εlνε

συνήθης ορθογώνιος Ι"ιμήκης αΤθουσα διά κα·

μάΡας Ιστεγασμένη' ή Τρι!"εΙ;α α"τη χρησιμο.

"οιείται σήμΕ()ον ώς άnoθήκη, καθόσον οΙ 1'0·
ναχοί διαιτώνται h τοίς κελλίοις των, "ροτι.

μώντες τoiί κoιν06ιακoiί τον lδιόΡΡυθμον βίον'

δεξιά της Κρήνης εlνε 6 N.tiPa"O' η ώς όνο·

μα"ζοιιν τoiίτoν οΙ μοναχοί: άΡτα"οθήκη, εύρύ.

χωρος καμιψωτη αίθο"σα μετά μεγάλου κλι.

6άνου, ίίτις άλλοτε ητο καί διά τοιχογραφιών

κεκοσμημένη.
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ΠαQάQ,ημα ,ou ΆQχαιολ.οΥΙΧΟU Διλ"ου 1918

·Ινα δέ συιιπληρώσωμεν τήν εΙκόνα τής Μο

νής προσθέτομεν, ίίτι ευρίσκονται εντός τού

κι'ρίως κτιρίου καΙ εΙς τήν τετάρτη ν "ροφήν

..lt-tt παρε....ιήοια. ατινα εΙνε μικρά μον';.

κλιτα δρομικά ναiΊδρια διά ξυλίνης στέΥιις fI
καμάρας εστεγασμένα' ταύτα τιμώνται επ' όνό.

ματι τής. Άγίας Εί'φροσύνης, ενθα λέγεται δτι

διέμεινε καΙ αiιTός ι; Ευαγγελιστής Λουκάς, τής

'Αγ. Αίκατερίνης, τού 'Οσίου Λουκά τού Σιει.

ριώτοι' καΙ τών Ταξιαρχών (συνεχόμενα) καΙ

τών τριών 'Ιεραρχών' τινά τούτων εΙνε κοσμη

μένα δι' άξιολόγων τοιχογραφιών, τέμπλων καΙ

φορψών επί σανίδων είκόνων' άξιολογ.ίιτερον

τοι:των εΙνε τό παρεκκλήσιον τού ΌοΙου Δου..ά
καΙ τών Ταξιαρχών, καιά τήν !Ιριίθεσιν τού

ιίποίοι' υπάρχει ιι επιγραφή: cιlId oυνιlρoι-ιής

ιοli nανοοιωtdtΟV ..αΙ οεβαοι-ιιωtdtοv dylov
Κα6ηΥουι-ιΙνου ..υρΙου ..iιρ Ίωνά. Άνε

..αινΙ06η 6 6Ιος ..αΙ Ιερος o~ιoς Ναος ..αΙ
Ι..αΙοπΙο6η ιlId If6ι1ov ιής t ..Ιαι-ιnροtdtης
..αΙ εfJοεβεΟtdtης ΙΙ6ι-ινης ..υρΙας λΙ..αιερΙ
νης... ..αΙ .tOO (}tpfI10tdtOV ..αΙ .fJo.Ptotd.
ιου nfJftvtov KωνOιανtή NI ..oldov Βοε·

β6ι1α ιοli Mnveo ..oeιldtOV ένε..εν οωιηρΙας.

Kαδηyolιι-ιενoς ιlId ιοli νήν " ΙΙνω6εν Ίω·
νάς ~ ΨΥλ' (1791)•. ΕΙς τά έκτός τού κιιρίως

κτιρίου της ~Ioνής κτίσματα ευρίσκονται [τερα

τρία παρεκκλήσια: τού Άγίου :>Ι ικολάου, τού

'Αγ. Ίωάννοι' ε~ iιπερκείμενOν τής ~!oνής καί

1.1ί τού ~ράxoυ σπήλαιον καΙ τών '''γίων !Ιάν

των Γι τού Ναού τού Νεκροτοφείου τής Μονής,

Ι.στις εί νε χα, τΟ σπουδαιότερο\' χαί μεΥαλ,ίτε.

ρον τών παρεκκλησίων τού Μ. Σπηλαίου. τφ

1140~ Ιδρυμένον, ι:ις ιι ανωθεν τής πι"λης τής

προσ';ψεως επιγραφή μαρτ"ρεί '.

ι 'υς ιιαQαιηQιi ό άναΥνώαιης. ιιαQαθιιομιν ίν ιψ
χιιμίνφ, Ινίοιι μιιά ιών όQΟΟΥQαφιχώνιων αφαΑμάιων.

χαί ιός όνιχΛόιους μίΧQΙ αήμΙQον ΙΙΙΙΎQαφός ιού Μ.

ΣιιηΑα,ου, αίηνις Λύνονιαι ν' άπ06ώαι Λιό ιον θίΑονια

ίσΙΟQιχώς νό Ι\ιιιίαn ιά ιής Μονής ιιoAύtιμoς πηγή.

Δυσιυχώς ή Ιιιί ιιίvι, μόΑις ήμίQας Ιν Μ. ΙιιηΑα,φ
Λιαμονή, χα8 0 ας ήαχοΑήΟημι\' χυQ,ως ιΙς τήν ια\ι·

νόμησιν ιών χαιιιlιίQω Λημοσι,υομίνων χιψηΑ,ων Λίν

ΙιιiΙQΙΨΙ νά Αά6ωμιν ιιανομοιόιυιια ιών ΙΙΙΙΥQαφώv'

άΗ' ιιϋΙΕ χαί ιιάc.κις ιUς ίΙΙΙΥQαφάς ιών ΛιαφόQων μ"
Qών ιής Μονής αυνηΟQιιίααμιν, iπιq,uλααcκΊμt'νοι βQα·

ΛύΙfQιιν νό μιλΗήσωμιν χα, μr:ιά ιια\'ομοιοιύιιων ix·
Λwαωμr:ν ω'ιιάς Λιό ή ιιαQιlύαu μ,λίτιl Λίον νό Ο,ω·

('η8iι ώς ΙΙQόΧ"Qος αΧΙΙΙΥQuφία τής Μο\-ή.; ιού Μ
Σιιηλαίιιιl :.ιαί ι:)ς άναΥΧιιίιι ,ίιιαΥωΥίl ιής χαιωιiQω

μιλίιη.; .1tQi ιών χ,ιιιιιΑίιυν ιης Μονής.

Β. Κειμήλ.ια τής Μονής.

'Αρχαιολογικήν καί Ιστορικήν άξίαν ενεχουν

κυρίως τά κειμήλια τής Μονής, διιί τήν ταξ,,·ιί.

μησιν τι;,ν όποίων μετέ6ημεν εις Μέγα Σπι·ι·

λαιον. Ταύτα πρό τής ταξινομήσεως lφι'λιίσ.

σοντο εΙς επτά ξυλίνας προ9ήκας έσιημέ"ας

άριστεριί τής Βι6λιοθήκης τής ΜΟ"ής, τίις κει

μένης παρά τόν ~άρθηκα τού Καθολικού' ΙΙ

προγε"εστέρα ταξινιίμησις συνίστατο εΙς τήν

επίδειξιν τών ~αρι'τιμOTέρω" άμφίων, ί.ειψuι·o

θl)χώ,' χαί ίερών σχευών χαθόλο,.' ύφ' ήμ(;)~

εγέl'εTO ταξ"'όμησις κατ' άρχαιότητιι καΙ Ιστο,

ρικήν άξίαν, δΙtlρέσαμεν δΙ τήν συλλογήν εί;

δι',ο κιιρίως μεΥιίλα φήμαια: είς ιι-ιήι-ια dμ

φΙων Ι'Επιτάφωι, ί.ά6αρα. Ιερατικά (νδι;μιιια

καί τών τριών ~αθμών, ζώναι, εΥχύλπια. μίιl.'",

καί δεσποτικιιί ρά6δοι) ,αΙ εΙς ιμήμα Ire6'Jv
O..εv6'Jv (Σται'ροΙ .\ειψανοθήκα., Δισκοπιίιηριι

καί Εί'αΥΥέλια)' ίδιοι' φήμα κατηριίσαμεν ε,

{ών lαtορημιt-ων χεΙΡΟΥρdφων. χωρίσαl'ιες

αί'τά τής Βι6λιοθήκης τής Μονής, {ιδι;νατ() Ιιl

καί τέταρτον φήμα "ά σΧΙΗιαιισθϊl εκ ιών

dρχαιοtΙρων φορηt6'Jν Ιπί οανΙΙΙων ει..6·
)'ω.., ιίν τούτο έπέτρεπε ή λε'ΤΙΗlργιχή τω" χρίι·

σις είlΗlχώς αί εΙχι)νες αι'·ται (αί διίο της Ht:o·
τύκοι', αl φερύμΣ"αι ώ; <ργα τού .\ου,ά. καί ιι

είχ~.ν τοίί [)αλαιολ(JΥΟ,1 αί φ,'λασσδμΕ\'ΙΙΙ f"
τιϊι ΚαΟολικφ. οις καί τινες άξιόλογοι εΙκl',,,,ς

τι;,ν παρεκκλησίων) φυλάσσονται εντός θηκ,;,,'

χαί προς τό παρόν τούλάχιστον πάσα περιΟ\lλ.

λοΥή περιττε,ίει. 'εντιιύθα άρχόμεθα περιγρά.

φΟΗες τά κειμήλια άπα τών είκόνων:

ι. Ή "veIΩJtdtfI ει..ών ιής Μονής, ή φε

ρομΙνη ώς ~yoν ιοli EfJnyyrlIOtOIi λου..ά.
!ιρώτον καΙ κιιριώτιιτον κειμήλιον ιής Μονίις

εΙνε ιι πολΙ'θρι:ί.λητος εΙκι;,ν τής HtOIl;X'H'. ιι

ίστορηθείσα, χιιtά τός παραδόσεις, ,'πιΊ τού

εί'αγγελιστού .\οι'κά (εΙκ. 11). Ή εΙκl;,ν ψι'λάσ.

σεται σήμερον εντός άργι'ράς θήκη; ι καί είιρί

σχεται χατιί tt\ δεξιόν ιίχρον τοί' Τέμπλο,' τού

Καθολικού τής Μονής.

ι Ή Οήχη αίιιη. Ι\' 11 ΙΙOQίαtανιαι ά\'lίΥΑυιιτοι: ;1
θιοιόχος βQιφΟΧQατοϋαα χαί ntQi αίιτήν οΙ Ι:ι! ItQO'
φίιται ίν ;Υχολιιίοις. nχημαιιtομίνοις διό ΧλιμαιίΛος

ίχ6Ααστανούαιις ix τής IΊσφύο,; ιού 'Ι,σηιιί, ίl Άγία
TQIIi.;, ιη lοι)ιολόΥιον χΑιι. ,1ν, έΡΥον ιοϊ, 17·lf) ιός .'(,1.

μην.ύ" ίl ίπ' αύιής untiQXouou ΙΙΙΙΥιιαψή: .. ,dtd δα
ιrά",1, Ναί ίΙάιJoυ άφ,c,ωμα rov δούλου rov θ60ίί

Ν'Νολάου Aoyo8iIOU. Κaιιι,,.,ον μιrά ιώ.. γο"ίωιι

Να; άιt,λφώ" λlHcιI •.,lιι,l' Να; ιώ.. ιίΝ ..ωιι ανιών

λ ΨΜ;-' μ,l'" Mα,ι'~ ιι' ο,
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τος ή έπιφάνεια αϋτη της σανίδος, ώς ήδυνή

θην παραμερίσας μiρη της έσθητος νά δια

χρίνω (εΙνε δέ άδύνατος ή άφαίρεσις όλοΧλή

ρου της έσθητος ώς εχει σήμερον ή ε!Χών), εχει

έλαφρώς άναγλύφους έλιχοειδείς μετά στιγμών

διαχοσμήσεις χαί βαθύν ερυθρον χρωματισμόν.

·Ομοιος πρός την επιφάνειαν της σανίδος άλλά

μετά πλουσιωτΙρων διαχοσμήσεων εΙνε χαί δ

φωτοστέφανος της θεοτόχου, δστις έπίση; διε

σώθη διότι έχαλύπτετο ύπό του έν tiΊ εΙΧ. 12
διαχρινομένου άργυρου δι' άστέρων, φύλλων

Χ. σ. φωτοστεφάνου.

Σπουδαιότητα διά τήν χρονολόΥησιν της εΙχό

νος iνέxει ή άργυρά εσθής, ητις εΙνε γνησίως

βυζαντινή, ώς δύναται σuyxριτιxή μελέτη νά

άπο3είξη ι· ή έσθής αύτη εχει εχατ/ρωθεν της

ι Βλεπε τήν ίσUΉτα του άQχαΥΥέλου του ΕύαΥΥελι.

αμΘυ τής 'OΧQίδος, iQYov των άοχών του ΙΒ' αlών~

8

Ε'". 12. 'Β .ι"ω, τ.;; λ..,,,. μ..τ. τcιι1, "'11"" •••
ι:ιr."Iojπω, "8ί ιn.",μ4τ••.

ΕΙνε τοσουτον συyxΕXUμiνα ίiσα περί της

ειx~νo; τα,ίτης έγράφησαν μέχρι τουδε ι. ωστε

"ομίζομεν άναΥχαioν νά περ'γράψωμεν έχτενέ.

στερον πως αi:ιτήν, άφ' οί, μάλιστα, χαθόσον

γ\'ωρίζομεν, τό πρώτον 'ίδη δημοσιεύεται

:τ,στη άπε,χόνισις αi:ιτης '.
Ή ειχι;.ν του Μ. Σπηλαίου ήτο :τοτε

ιινάγλυφος έπί σανίδος παράστασις της

βρεφοχρατούσης θεοτόχου, χοσμηθεioα

:τροφανώς βραδύτερον δι' άργυρΟς τοξο

ειδους έπενδύσεως Τι ι1Jς λέγεται έν tjj
[ΧΧλησιαστιχη γλώσση δι' άργυρας έσθη

τος' σήμερον ή ύλη. δι' ης ό τεχνίτης

:ταρεσχεύασε τό άνάγλυφον, :τιθανώτατα

<νεχα της πυρχαϊΟς της Μονης της ΣUμ·

6άσης τ<ρ 1640, 'χε, χατά τό πλείστον

άπανθραχωθη χαί μόνον τό διάγραμμα

της παραστάσεως &αχρίνεταl .. 'Ο τρόπος

της χατασχευης της είΧόνος ήτο ό άχό

λουθος: χατά τό μέσον της έπιφανείας

σανίδο; (0,6~ χΟ,57 μ.) διά μίγματος έχ

κηρου χαί μαστίχης εΙχε ποιηθή ύπό του

τεχνίτου ή προτομή της θεοτόχου (0,49χ
0,29 μ.) χατά τά τρία τέταρτα έστραμμέ

νης χαί χρατούσης διά της δεξιιίς χειρός

τό βρέφος (Ο,18χΟ,1Ο μ.), έν ι!ι τήν άρι

σιεράν έστήριζεν έπί του στήθους έπί του

άναγλύφου τούτου ε[χεν έπιχολληθη λε·

πτή όθόνη, ητις έξηπλουτο χαί χαθ' δλην

τήν έπιφάνειαν της σανίδος έπί της όθό.

νης ταύτης εΙχον τεθη τά χρώματα, δι' ών

ή άνάγλυφος παράστασις έφαίνετο ζωη

ροτέρυ. m.νδυάζουσβ οίίτω την τέχνην

του γλύ:ττου χαί του ζωγράφου. Κατά

τήν πυρχαϊάν ή έπί του άναγλύφου όθόνη

έχαύθη, τα x~ώματα έξέλιπον, αυτό τό

άνάγλuφoν :ταρεμορφώθη, ίχνη. δέ όθό.

νης παρέμειναν μόνον περί τήν χεφαλήν

χαί χάτωθεν τών γονάτων της θεοτόχου,

ώς διαχρίνει τις έν tiΊ ιlχόνι 11' ή όθόνη

ίίμως ή χαλύπτουσα τήν περί τό άνάγλυφον

Ιπιφάνειαν της σανίδος διεσώθη διότι χατά την

:τυΡXα'ίιtν προεφυλάσσετο ύπό της άργυρΟς έσθη.

ι 'Η xIIQLwtiQa Π8QΙΥQαφή χαί f:Qμηνιία τή~ ε(Χόνος

εΙνε ή υπό τού Οlχονόμου ίν τφ Ktιτooι~ (0.64-61)
ύπό την ίΠΙΥQαφήν: •Σύντομος ύποτύχωσις η σχεδιο

Yf~αφw της ίν τφ Μ. Σπηλαίφ εΙχόνας χλπ.•. Αϋτη

ίπαναλαμδάνεται σχεδόν αντoλε~εί ύφ' όλων ιών ΠΕοί

της Μο\ ης χαί της εΙκόνας ΠQαΥματεuOέντων (ΠΙQi. τής

έιιιμηνείας ταύτης της εΙκόνας ύπό ΟΙχονόμοu βλέπε

)(.ιιτωτέοω).

ι 'Εν τφ ΚτιτοοιχΦ δημοσιεύεται φανταατιΧή εΙκών,

σχεδιασθείσα ύπό Κ. Φανέλλη (ή ίν άQxΤΙ του βιδλίου
είχών)· όμοίου 'tV1t011 άλλ' άQχαιοτίQα χαί άτιχνος εΙνι

ΙΙ χαΙΧΟΥοαφία τoiί 1803 (βΙέπ•• ΙΧ. 3).
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Θεοτόκου δύο εγκόλπια τών αρχαγγέλων Μιχαηλ

καί rα6ριηλ παριστωμένων κατα πρόσωπον

καί εν στάσει δεήσεως μετα λώρου χαι κυματί

ζοντος διαδήματος ι, εν Φ τα λοιπα μέρη κο

nμο{i\'ίίιι δια έλικοειδων έσχηματοποιημένων

και γεωμετρικώς τεθειμένων διακοσμήσεων και

πολλών παραστάσεω\" οϋτω τετράκις παρίσταν

ται: ό "Αγ. Νικόλαος και ή Θεοτόκος βρεφο

κρατοϋσα εντος μικρών τετραγώνω" πλαισίων

ανωθεν τής επιγραφής ΜΡ.Θν και έκατέρωθεν

τι"ν γονάτων τής Θεοτόκου, δις ό 'Ά γ. rεώρ

γιος εφιππος φονειίων δράκοντα α,'ωθεν τού

φωτοστεφάνου τής Θεοτόκου, αι παραστάσεις

Ύπαπαντής, Βαπτίσεως, Θεοτόκο" και Άρχιιγ.

γέλων κατι! την βάσιν και τέλος δεξι/ι και χιί

τωθεν τών εικονιδίων Άγ. Ν ικολάο\l και Θεο

τόκου δ"ο στρατιωτικοι αγιοι εν εγκολπίοις.

Κοσμήματα και παραστάσεις πείθουσιν, δτι πρό

κειται περι συνήθους βυζαντινών χρόνων επεν

δ"σεως η περι εργου εκ τών γνωστών και εις

τε"άχια πολλάκις εν ταίς αγοραϊς πωλουμένων

απο τοϋ ΙΑ' καί έξής αιώνων' περι τής επεν
δύσεως δμως τη-ς η' μετέρας .εικόνοr ;;"...~ <ο;'_ _ ':), ""νc;.ΙΙ\λ ~v'"

f1r.G~ύγραφικοϋ θέματος-τής Ύπαπαντής, δπερ
ιταρίσταται αριστερα κατα την βάσιν, και δπου

το βρέφος κρατείται ύπο τοϋ Συμεων καί ούχι

ύπο τής Θεοτόκου, δυνάμεθα να συμπεράνω,

μεν δτι δεν δύναται α-lιτη να είνε παλαιοτέρα

τοϋ Ιr' αιώνος '.
"Εχοντες οϋτως ασφαλες τεκμήριον, ητοι επέν

δυσιν βυζαντινι"ν χρόνων, δυναμένην να χρο-

(έ\' nieI1I, Manuel etc. σελ. 552 εΙκ, 265 πρβλ. καί

K~I1!a~of, ~ακεδoνία, 1909 (ρωσσ.) σελ. 264 είκ. 178
και ιδιως πιν. 2).

ι Τά εγκόλ .."'tια ταϋτα εΙ\'ε γραπτά βυζαντι\,ης επο

χϊις διά δευτέρας ίσως χειρός έπί άρχαιοτέρων ποιη

θέντα' κατά τήν πυρκα'ίά\' διετηρήθησω', διότι «νω

~εν ,της <άΡΧ,f~ιοτiρ~ς έσθ,ήτος ύπ~ρχε~' ίσως xt?" άλ~η
εσθης, ως δυναται τι~ να nll\'n.ΥαYn αν :::::;γ;:Ρί"Ώ !ην

είκ. 12, ι: \1 βλεπει τόν άφαιρεθέ\'τα (,φ' ήμών - 'ίνα

γίν1) ή φωτογράφισις τής είκόνος·- σημερινό\' αύτής

φόρτον. Tft μετΔ πολυτίμων λίΟων στέμματα τής Θεο
τόκου και τού Χριστού ώς καί όλόχρυσος η τοξοειδής

μέ·ΖΡΙ τού μέσου σΧ'εδόν τής είκό\'Ος μετά νεωτέρω\'
δΙ(lΚoσμήσεω\' έπέ\'δυσις φέρο\'Ται ώς δ(ί>ρα τών Πα

λαιολόγων, έν ~~ iΊ δε;ιά της επενδύσεως ταύτης έπι·

γυαφή έρμφ'εύει δη κατεσκευάσθησαν ύπό Πατρινού

τορευτοϊί τ~ 1790 ft ΛαμπρόΥ στέφαΥΟΥ άΥέΙJ.ηκε τΉ

ΚόΡΏ Aιi'ρης Γ.βρ.ηΑ έ. πόΏ (;) Ίωά»ου' 1790'
χειρ ΚωΥοταΥιίΥουΆΥτωΥάκη ΠαΤΡΙΥοϋ), nliI" τίjς

νεωτέρα; ταύτη; έ:τενδl:σε{ι)ς. ι;ις ~λέπει τις έν τύ είκ,

12 ύπιίορχει καί δεvτερος φωτοστέφω·ος 1'ιlς ΘεοτόΚΟΗ

ίσως τ(7)\' (lί.ίΥφ :ι:ρό της πυρκα'ίίίς τοίl Η)40 χρόνω\'.

.. Εί\'ε γ\'ωσ'{ό\" οτι μιil,ο\' εΙς μν'1μεια προ τού 11'·
ιιίι.i"ι\·(); Ζ!.)(ινΟ),ΟΥ_!'Iέ,·ι,ι κρατειται f" ΤΪi παραστάσει

ηΊ..: '\':ταπαντϊ}; τό βρέφος ί!.1:ό τlΊς θεοτόΚiΗI (βλέπε
.(ί.:ιιιδεϊ;fΙ; καί μιG),ιο,·ιι(ι((·ία\· έν ΑΕ. ιnlH n. ω5 κ. f.).

νολογηθϋ τον Ir' αιώνα, ιδωμεν τί δ"ναταl

εκ τής τέχνης και τών περι την ανάγλυφο"

εικόνα τού Μ. Σπηλαίου παραδόσεων νι, έξα.

χθϊl. 'Όσον αφoρ~ την τέχνην τής εικιJνoς, ή

είκι;,,' τοϋ Μ. Σπηλαίου είνε ανάγλυφος και

όμοία πρι'ις τι,ς επι μαρμάρο" αναγλύφους βl'

ζαντιι'ών χρόνων εικόνας τής [jρεφοκρατοl:

σης Θεοτόκου, ω; είνε ή γνωστη Παναγία τοί'

Άγ. Μάρκου τής Βενετίας, ή λεγομένη Παναγί"

μετα τοϋ δπλου (Mat]ol1l1a de11a 'Ι'lιίο]'Ι'ο), ι]

αρχικιΊ εικων τής Ilορτα'ίτίσσης τών Ί6ήρων

τοϋ "Λθω κ. ,1. καθιος και προς τας γραπτι,ς (j,,
ζαντινας εικόνας τα, φερομένας ί'πο το 1')1'01'''

τής Όδηγητρίας, με μόνην τ,},', διαφορι,ν lίτι

ή L;ιηλαιώτισσα - ώς αποκαλείται ή εΙΚ(;jV του

Μ. LπηλαίοιJ . κρατεί δια της δεζιάς τι) βρέφος

έν <Ι) τι} πλείστο\' των εικόνων τύποι' 'ΟδηΥ}I

τρίας παριστώσι την Θεοτόκον φέρουσαν τοϋτο

αριστερά ι.

Γεννάταιηδη το ζήτημα: ποία ή σχέσις τl;ιν

περι Λουκιί παραδόσεων και τής εικόνος το;'

Μ. Σπηλαίου, πώς είνε δε δυνατον να εξηγηθrl

η ίίπαρξις παλαιάς εικόνος εν ήj Μον!ι ταύτη

t Τύπους Θεοτόκου, κρατοίισης τό βρέφος δια τί}ς

δεξιάς βλέπομε\' κυρίως είς τα επι μετάλλου toQtιIHJ.

εργα. μολυοδό60υλλα κ. α. (βλέπε \VIIlff, ΑΙtCΟΓ. 1111'\
Ryzanιil1iS('!le Rild\\'erke ..- Κατάλογος συλλογίις τοϋ

Kaiser· Friedricl! - MnsellII1- Teit 11, Rerlil1, 1911.
~o 1944 και 1945' βλέπε έρμψ" εν σ. 82 καί είκόνας

έν πίν. IX, Πρ6λ. καί Sc!lll!Inherger, SίgίlJοgraρ!:ίt.

σ. 37, 202, 343 κ. α.). Άλλό καί είς ψηφιδωτός διακο·

σμήσεις Ναών καί. είς τοιχογραφίας συ\'ά\'τώμεν τό\,

τύπον τής δεξιοκρατούσης Θεοτόκο.,' ούτω; έν τ~1

Kαθoλικ(~1 τού 'Οσίου Λουκά παρά τή\' Λε6άδειω' καί

κάτωθεν σταυροθολίου τού δεξιού κλίτους εύρίσκεταt

ψηφιδωτή παράστασις (άρχών ΙΑ' αίώ\'Ος) της κρα

τούσης δεξιά τό βρέφος Θεοτόκου (βλέπε Schnltί'. and
Barr.sley, TlIe lt1onaster" of Sail1t Lnke of Stiris, ίη

Phocis, I..ol1dol1, 1901, ~εΙ 53 και Ι'late 34) καί έν
τoιχoγραψίtΊ τών άρχων τού ΙΕ' αίώνος επί πεσσοίΊ

της ήιιειπωμέ\'ης σήμερον Βασιλικης του Άγ, Δημη

τρίου εν Θεσσαλο\'ίΚ11 παρίσταται δεξιοκρατούσα Θεο
τόκος (πρβλ. Παπανεωργίου έ\' ΒΖ (1908) σεΙ ;149 κα,
r. }:ωτηρίου ε\, .Γρηγορί(9 ΠN.λ<ψι~ .. ετος Β' (1917)
σ. 4(j1), 'Εν Θεσσαλονίκη μ(Lλιστcι iιπά(lχει καί Να6;.

έ.τί Τοιι(lκοκρατία; ίδρυΟείς, ?\'Ηα φυλάσσεται TOΙOI'"

του τύ:τοll εΙκ(~ν. πρός τιμ)Ίν της Ωποία;; και δ Ναό;

καλείται. Παναγία ή δεξιά 11 Παναγία Δέξα/ ([1λέ:τε
Πα.:ταγεωργίου. f. ά. σελ. 349 ση!ι, 1). <Ως πρός τό\'

τύπο\' ~ης εικόνος η~lς Ί~λεo{,σης iΊ Κ\Ii!.κιωτίσσης. (~Iς

έ:τιχαλείται ή είX~H' ο"ις Μ(Η'iΊς τοιί Κύκκοιl της Ι\:ίι.

π(lου (~λ, κατωτ.), ('ί.\, (lπoϋJ.έψη τι.: εί.; ηΊν ύπό L. I't
ιίι δημoσιευOείσfι\' σφραγΊδα τiΊ; ~Ιο\'ϊις (f\' Δελτί~~)

l>ωσσlκου Ί\'ατιτοι"του Κω\'στα\'τι\'ουπόλεως, τιiμ. \'1
(1900) σ. 4~~), ·ητις εί\'ε χρο\,ολογημf\'l) (,\Ψ:\Κ) ,-ω

είνε :τω'ομοιότυπος της σφραγίδος τοί! Μ. ~πηλαίrιl'

(I'~λ. έ\' Τfλει ηΊς παροί,σης μελέτης). δι"\,αται \·ά l'IεΖ!-Ι1Ί

όμoιότητcϊ τl\'α :τι.:ιίις τl}\' ~πηί.ω<ίιτιπσω·,
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ΠαQUQτημα το\ 'ΑQΧ<ΗuλΟΥΙΧΟU Διλτίου 1918

της 'Ελλάδο; '. Τό ζήτημ" α" ι', Λουκ,ίς 1]το ΟΙ'

I";VIIl' ι"τρό, αλλ« και ζωγράφος. πιlτε δε και

δ,,! til'a; λόγ""ς η Ικκλησιαστική φιλολογί" ανε

Υ\'ι;)ρισε τήν lδιδΤΙΙΤl1 ΤΟ"ΤI)\' τοίι 'Λποστόλο\"

i'xIIJIEI' και ίlμεiς αλλαχού πρ"γματευθη Ικτεl'έ

nrEQIIl' ,. Ι,'ταϊ,!)" μιll'ΟI' προσθέτομη Ιί,τι αφoρ~

τίιν lιιιετέρ",' ElxιIl'a. ΊΙς γνι"στόν τρεϊς κυρίως

εlκιlνες φέρονται σήμερον Ιν τη Έλληνικη lϊρ,

!)oδιiξφ Ικκλησί,~ ώς α1 γνήσιαι ωύ Λουκιί: η

τού Μ. Σπηλαίου, η της Μονης Σουμελιί π"ρα

τήν Τραπεζούντα, η συνδεομέι'η στενώτατα πρός

Ό\θ,l,'αϊκας π"ραδιiσεις' και η της Μονης τού

K,;xxol. Ιν Κ,;πρφ, εις Υιν (Μονήν) απέστειλε

κ"τα τήν π"ράδοσιν, τφ t t 10 τήν εΙκόνα 'Αλέ·

;ιος δ Κομl'ηνι;ς '. 'Εκ τούτων μόνη η τού Μ.

Σπηλαίου εlνε ανάγλυφος και φέρει τό βρέφος

δεξιά, Ι,' φ αl ιϊλλαι δύο εlνε γραπται κατα τόν

συl'ήθη tt;nol' τόν λεγόμενον της Όδηγητρίας,

εις σν ιίλλως τε ανάγεται και η ημετέρα εΙκών',

•Α Ι' nUYΚQil'IJ τις τας πα?αδόσεις τας αναφε

ρομένας εΙς τήν προέλευσlν και τών τριών εΙκό·

ι Αί βυζαντινοί "ηΥαί bi:v "ληοοφοοοUoιν ήμύ.ς "ιοί
,ης ύ"άοΙιως ιίχόνος του ΛουΧά ιΙς Μ. Σnήλαιον'
μόνον Ιν ά"Oλιαθίνtι ΧΙΙΟΟΥοάφψ τής "αοό ιός Π<ί·
τοας χιιμίνης Μονης Όμ"λους. ο"ιο "ιοιιιχι λόΥον
χιοί ι(χόνων του άΥνώοτου ι(ς ήμύ.ς άλλοΟιν άοχιιχι·

αχόχου Άομιν,ου θιοχτ,οτου του Ραμιώτου Iλiyιτo

.ΛουΧός ό ΕύαΥΥιλιοιής τήν ι(χόνα της θιομήτοοος

xηociι τι διιμόοφωοι χαί χοώμααιν "~;ωyoάφ\αι βαατά

ζουοαν Ιν tQic. ίΙQαίς ι~λι!voις τόν Κύοιον, ηtις ίν τciι

Μ. Σπηλαίψ τανύν δlα.,φ~ιται. (βι.cπε Κτητοο. 'νθ'

,ίνωτ. αιλ. ;')9). 'Ο ά"αφiQων τό χωο,ον Ο(χονόμος δι"

αχιιοίζιιαι ()tι τό χιιοόΥοαφον τουτο θό 'ιδύνατο Χα'

),αΙΟΥQαqΙΧώς ν'άναxθfι ιlς τόν Ι' ί, ΙΑ' αΙώνα- τουτο

ομως άnc,.λiαθη ("οδλ. Σ. θωμο"ούλου, Ή Ιιοό Μονή

'ΟμΧλου. 1903 αιλ. 28) χαί i1tομiνως ούδιμ,α άαφαλής

~oίoις "ιοί του χωοίου τούιου δίιvoται νά λιxθft.

, Ποδλ ΙΌ Σωιηοίου .ό Χοιοτός Ιν I~ TiXVU' Ι914
αιλ. 6:Ί Χ. Ι βλixι χαί "ιοί άχιιοοχοιητων ι(χόνων.

αυτόθι οιλ. ~1 Χ. i.
Ι Βλέχι Ι'οη'ι'οοοδίου. Ίατοο,αν 'Αθηνών. χατό μι

τάtpQ. Βιδλιοθ. Μαοαολη. 1904. Α' οελ. 114 κ. Ι ποδλ.

χαί Δ. ΚαμχούΟΟΥλου. Ίατοοίαν τών 'Αθηvo,ων, τόμο

Β' (1890) οελ. 283.
• Ολ. ΚτιτοοlΧόν Μ. Lιηλαίoυ Ινθ' άvtuτ. αιλ. β:},

Έ"ταυθ,ι iΙαΙQουμιν 1άς ;ν ΡωοοίΥ. φιοομίνας ιυς

ιΙΧό"ας του Λουχα (i,· Ο,λνΥ. χαί ΙΙΙΤQοunόλιι) χαί

ιός ύναοιθμήτους τής Δύοιως, Δι' ας όοθότατα λίΥΙΙ ό

Krau! (Ιν ΙΙI~ c.ler CllriIιt1. Altert. 11 α. 361) 011 .0ί'ΤΙ

ι'. βίος ΙVΌς ~tαθουοuλα rt"r δυνατόν νά τός άQιθμήαu •.
~ Ή χατό "OQάδοαlν χαταοχιυί, διό μίΥματος Ιχ

~ηooμαoτίxης (ίι χαι διό Υύψου) άΥαΥλύφων ιΙχόνων

bιατηοεlιαl μίχοι οήμεοο' εΙς πολλά μίοη της 'Ελλά·

δος, ιύο,αχο"ται δ; ιΙς χιΙοας άQχαιοnωλών τών 'Αθη.

\,ι:.ν χαί οίιμιοο,' ί)μοίας τέχνης ι(Χόνις. Έν 1(!. Κ11'
,οοιχιμ (11·0' άνωτ. α. 55 Χ. Ι) Υίνιται χαι)ιομηνιία

της φοάαιως τών "Qοαα"·.>μi,,ων άQxαίων χιφίνων:

)(,,~6xvro, )'~αφΙ;' ί) oQo; oΙlτo~, ι:.ς Υ"ωατό,·, άnοδί·

'-Ιιfιι ιΙς τιί.: ;yxaflotIxfί; ιίxό,·ιt~.

l'IoI', βλέπει ϊ>τι πλήν της είκόνος της Κύπρο"

της α,'αφ",νομέ"ης κ"τα τι! τέλη τού ΙΑ' "ι';,.

1'0; και προερχομένlις Ικ ΚωνΙπι;λεως αl λοι

π"ι δύο ανάγονται εις τόν Δ' f! Ε' αΙών" (362
η τού Μ. Σπηλ"ίοl, κ"ι 3Η6 η τού Σoυμελιi)

και υτι ΟΙ κτίtoρες τών Μονώl', αϊτll'ες lδρύθιι

σαν πρός τιμήν τών εΙκόνων τούτωl'. εlνε ζεύγη

μοναχών (Συμεfill' και θεόδωρος τού Μ. Σπη

λαίου - Βαρνά6ας και Σωφρι;νιος τού Σου.

μελά) εύρίσκοντες εΙκόνας τού Λουκά ΟΙ μεν

πρώτοι εΙς τό σπήλαιοl' τών Άροανίων "ι δε

δεύτεροι εις Ναόν τών 'Αθηνών, υπου εlχε τήν

εΙκόνα μεταφέρει Ικ θη6ών δ Άνανίας δ μα·

θητής τού περιφήμου ΌιιΙον ΛονΝ4 ι, τού

κτίτορος τής μεγαλυτέρας τών Μονών της 'Ελ.

λάδο;, της κειμένης παρα τήν Λε6άδειαν. Ό

βίος τού περιφήμου ασκητού, τού λα6όντος Ιν

Άθήναις τό μοναχικόν σχημα, α"αφέρει υτι ό

Λουκάς, Ιφη60ς όΊν, Ιμαθήτευσεν Ιν Κορίνθφ,

εlτα δε ίιπηρέτησε παρα otuAίt1J τινι Ιν Ζε·

μεν~ (παρα τας Πάτρας) δέκα ιΊλόκληρα Ιτη '.
'Όπως δε Ιγένετο παρερμηνεία τού ονόματος

τού Λουκά εις τας περι της εlκόνο, ~ώy Ά3ίι.

νών παραδόσεις, 01ίτω και δια τήν εΙκόνα πιθα

νώτατα τού Μ. Σ:τη).αίοl! Ιγένετο' της εlκόνος

δηλ. ταύτης κάτοχος ητο ίσως δ οσιος Λουκά"

ίίατις, φαίνεται, ΙδώΡ,lσεν αντήν εις τονς μετ

αντού σχετισθέντας ασκητας ·τού σπηλαίου Συ·

μεων και θεόδωρον καθ' ην Ιποχήν παρέlιενε

παρι! τας Πάτρας. Ή μετα ταύτα φήμη τού

δσίου Λουκά IIΤΟ Ικανή να καταστήση τήν εΙ.

κόνα περί6λεπτον, εις τονς [πειtα δε χρόνους,

ϊνα προσδοθη πλε,,;τερον κύρος, Ικλήθη εlNών

'00 Ε6ιιγγελιοεοο ΛονΝ4, λησμοl'ηθέντος η

καί σκοπίμως ύπό τών μοναχών παρασΙα/ΠΙΙ

θέντος τού προγενεστέρου και γνησίου τίτλου

της: εΙΝών '00 ΌιιΙον ΛονΝ4. Τήν ημετέραν

ύπόθεσιν Ιπικυροί ον μόνον η ioπαρξις ψηφι.

δωτης εlκι;νος της δεξιοκρατούαης Ηεοτόκου Ι,'

ι Τόν Άνανίαν ή "αοάδοαις φέοιι "άλιν ώς μαΟη
τήν του Eι'κlyyιλιoτoϋ Λουχά, όοθώτατα δ! "οώτος ό
Νιοοϋτοος Διέχοlνι χαί αυνιαχΙιιοι τός χαοαδόαιις

ποός τόν οαιον Λουχάν_.(βλί"ι,Nιooύτo~υ, ~~ιoτlαν.

'Αθηναl. iv Διλτίφ της'JotVY. .E,:α~".: ,!f'ιμ. Ι ο. 64).
• Βλί"ι βίον όαίου ΛουΧά. Ιν Κοίμψ, Ποοοχυνητ.

τίις Ιν Φωκ,δι Μονης loiι όοίου Λουκά. τόμο Α' (1811)
αιλ. 39 Χ. Ι Ή iinαQΙις της άνωτίοω ά"αΥοαφιίαης

(οε1.. :>8 αημ. Ι) Ιν τι(> Καθολικιί' της Μονης τoiι 'Οοίου
ΛουΧά ψηφιδωτης διΙιοχοατούοης θιοτόχου όμοίας
"ιοίχου τιχvoτοοχ,ας "οός τίιν ι,χόνα τοϋ Μ. Σ"η

λαίου, ί)1tωςΔήnοτι χαι (ίν Ιxληφθfι. ιΙνι διό τήν νφ'

ήμών διδoμίvην Ιομηνι,αν της Σ"ηλαιωτίααης (oxu·
\Ιόν !"ιχιίοημα. c'i.v λάδu τις ύ"' "ψι ι τήν Υνωατήν
ιίΥά"ην μιΟ' ίις χιοιίδαλον τά~ ιΙΧόνας τωγ οί άοχη·

τα' τής Άνατολης.
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60 ΠBQάQτ/~B το;; 'AQXBIO),oyLXO;; Δολτίο. 1918

τφ Καθολικφ του 'Οσίου Λουκά. ην ώς άδη

μoσΊΕUτoν μέn)ι τοίιδε παραθέτομεν ένταiίθα

άλλα καΙ τό γεγονός δτι διασι(>ζιται καΙ σήμε

ρον παΡΕΚκλήσιον έν ή] Μοήι τoiί Μ. Σπηλαίου

~π' όνόματι τoiί ι;σίοι' Λουκά τιμιtlμενΟν (βλέπε

Λουκα μετά ιών άσκητών το;; σπηλαιου {ι7,\,

Άροανίων. OrtLVEς τότε ίσως ίjκμασαl' καΙ ίίτι

τέλος ή εlκων τoiί Μ. Σπηλαίου (ο,ς κα; ή εl

κό,ν τoiί Σουμελά) δΕ" διίναντuι νι, εΙνε π"

λαιότερα εργα τoiί Ι' αl",νο; '.

ΕΙ•. 13. Ψ"φ,,1ωτ~ CΙΝώ" τΙ;ς θcοr6χοιι '.ξΙOΙCραΙOιίσηC ιοίί Ka{Joolocov I'oiί 'Οσίου Λοιικα.

άνωτ,) καΙ τΟ οτι ανωθεν τoiί Καθολικοί. καΙ

έντός τoiι παρεκκλησίου της όσίας Εiιφροσύνης

δεικνύεται K(irxιl έν τφ σπηλαίφ λελαξευμέ"η.

ενθα λέγεται δτι' δ Λοιικάς διέμεινε καΙ Ιστό

ρησε καΙ τίιν εΙκόνα ι, δπερ δ"ναται νά έρμη

νΕUθ!ι και ώς διαμο\'ι) έπ' ()λίΥΟ\, τού Λσίο\!

ι nQ6l. υΙχονό",ου, Κτιτιιοιχόν. f.vt!' ά,'ωτ. ο.·,.. :!1.

2. Ίσ.ορημένα χειρόγραφα. '1':1' τ!ι ΒIΙίl.ω-

ι Ilλίι ν τι;.ς ,lχόΥΗς 'Ια\ίτιις ίΊ:ιιίιιχι'ι t;1Ι; ~ι. ~.η'lί.aιtl\·

χαί άλλιι γι-απι-,ι fIXCi"" tIIt.(lIItIf.VIj ύις ιιία 2)( τciΊν 711
εΙχόνΙύ\' ((1\1 ΛΙΙΙJΧ(l (Ο,60χΟ,1:! 11,)' αilτι\ ~XfI .. ύπιl\'
θεοτύχ(ιιι ΥαλΙ1χτοτροcι,ιιίΙιΙιις χΗί ψ.:ιιει έπιγιιαφίι\'

ΜΡ Θν CnHAAIWTICCA' πι'ρί (ίι\' t'lχιΊνα t'ii(,lηtaI:

;;; M.,.qof"ri μου &x,o.,.r. ί.,. 110.,.ιί NCΙιρώ '(ό.,.
..\ί16.,. Ο'ου., Ιlχlιλll\l!tt'j δ~ ((,l(lπc1(,1IC1\' (ΙΙ,Ι Μ, πιι(,lα·
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Παράρτημα τοί 'Aρxαιoλoγικoiι Δελτίου 1918 61

'θήκη της Μονης πλην τoiί χρυσο60ύλλου τoiί

Kαντακoυζψoiί, πατριαρχικων σιγιλλίων, χρυ

·σο60ύλλων των ηγεμόνων Μολδο6λαχίας (Γκίκα,

Σούτσου, Καρατζά), διαταγμάτων τη; Βενετίας,

σουλτανικων φιρμανίων και των δύο επιστο

λων, αί'τινες άντηλλάγησαν μεταξύ Ίμβραιμ και

μοναχων τφ 182ί, άπάντων δημοσιευθέντων Εν

τφ κτιτορικφ (σ. 90 - 119) καί άλλαχoiί ι, υπάρ

χουσι )! χιλ. περίπου εντυπα βι6λία και 50 χει.

ρόγραφοι Κώδικες εκκλησιαστικης ώς επι το

πολύ ϋλης, μεταξύ των όποίων ευρίσκονται και

πέντε ίστορημένα χειρόγραφα, δείγματα των μι

κρογραφιων των όποίων παραθέτομεν ενταiίθα '.
ΑΙ εΙκ. 14 και 15 εΙνε: ή προτασσομένη των

περικοπων τoiί Ματθαίου εικων (εν F" 51 ν) και

κλητικοϋ κανόνος: Χριισοπλοκώτατε πtιρyε κα;; δω

'.κάτειχε πόλις κλπ. καί έχει άγιορειtlκό\' τύπο,,"

δμοίου τυπου καί άπό τοϋ 12' χρονολογουμεναι εΙκό

νες, τινές τών όποίων έχουσιν άξιόλογον τέχνην, εύρί

'Qκονται έν τε τφ Καθολικφ (ώς ή λεγομένη Χριισο

χίρα τοίί Τέμπλου) και τοις παρεκκλησίοις. Περι της

εΙκόνος τοίί Παλαιολόγου δ~μoσιεύoμεν Ιδίαν μελέτην

άνωτέρω (βλέπε σεΙ 30 κ. ε. έν τφ κειμένφ τοίί τευ
χους τούτου).

ι Αί έπιστολαί έχουσι δημοσιευθη είς καθημερινάς

έφημερίδας καί περιοδικά, περιέχονται δέ καί έν μονο
γραφί~ περι της Μονίις ύπό Τσεκουρα, ένθ' άνωτέρω

σ. 52-53. Περι τοίί περιφήμου δέ ε'i.λιτoίί τοϋ Μ. Σm1

λαίου, τοίί περιέχοντος λειτουργίαν τοίί Χρυσοστό,ιΟtl
καί θεωρουμένου ώς πόνοιι τού Αuτοκράτορος 'Ιωά\'.
Κατακουζηνοϋ,ώς μοναχοίί 'Ιωάσαφ (1372), ενεκα τής
έν τέλει τοίί χεΙQOγριίφου σημειώσεως, πρ6λ. Ιησίου
ΠΑΕ (1913) σελ. 76.

, 'Εκ τών ίσΤΟQημένων τουτων χεtρογράφων έπί

περγαμηνης Κωδίκων, ό υπ' άQιθ_ r ταξινομηθείς εΤνε

Και:,,;' Δια..,."κ", έχουσα διαστάσεις 0,15 χ 0,10 μ.,

φύλλα 631, περιέχει δέ 17 στίχους έκάστ/ σελίς. Ό

υπ' άριΟ. 2 εΤνε EvayyiAιo" ΛεΙΤΟΙΙΡΥικό" η αί ά\'α
γιγνωσκόμεναι περικοπαί τών Ευαγγελίω\' έπ' '}ι;κκλη

σίαις (0,31 Χ 0,22 μ., φuλλα ~87, στίχοι σελ. 23). Ό
υπ' άριΟ. 3 ΤετραευάΎ)'ελο", ϊιτοι τά ευαγγέλια Ματ
θαίου, Μάρκου, Λοιικά καί 'Ιωάν\'ου, είς α προστίθεν
ται καί αί περικοπαί τών Ευαγγελίων τής Μ. Παρα

" .••ης (0,33 ΧΟ,18 μ., φύλλα 301 στίχοι σελ. 2~). Ό

{ιπ' ,Ιριθ. 4 Τετραευάγγελον (0,16 ΧΟ,11 !Ι., φύλλα 297
στίχοι σελ. 20), καί ό ύπ' άρ. 5 όμοιον πρός τό ύπ' άρ.

4 Τετραευάγγελο" (0,37 Χ 0,13 μ., φύλλα 221, στίχοι
σελ. 20). 'Ως γνωστον τα 'l'ετραειιάγγελα διαφέροιlν

τών λειτουργικών ΕύαΥγελίων καΙ διότι τά πρώτα

. εχουσιν έν συνεχει OEIQq. τό κείμενον, u)ς ή Καινή Λιrι
θήκη, άλλά και δια τήν διάταξιν τών Εuαγγελιστ<ίl\"

τών πρώτων ή σειρά εΤνε Μαθταιος· Μάρκος· Λουκιίς.

'Ιωάννης, τών δευτέρων. 'Ιωάννης - Ματθαίος - Λουκάς
Μάρκος. Τών χείρογράφων, (~ς έπληροφορήθην έν Τ11

Movfι, συνέταξε κατάλογον ό Ν. Βέης, υν όμως δέ,·

έδημοσίευσε μέχρι τούδε. Περί ίστορημένων χειρογρά·
φων πρ6λ. r. Σωτηρίου," Αγιο" ·Ορος, 1916 σ. 112 κ. i:.
Νεωτάτην λαμπράν έργασίαν περί 'ίστορημέ\'ω\' χειρο

γράφων εχομεν σήμερον tljV μελέτην τού Mil1et, Re·
.chercbes s"r l'ίcοnΟ1ζraΡhίe de l'};;vanι,:-ίΙe aΙIΧ XIV
χνι 5., Ρ,ή5, 1916.

η αρχiι των περικοπων τoiί Eυαγγε),ιστoiί (εν

1<'0 52r) τoiί υπ' άριθ. 2 Κώδικος (Ευαγγελίου

λειτoυργικoiί)' ή εΙκι~,ν τoiί Eυαγγελιστoiί Ματ

θαίου ευρίσκεται εντΟς πλαισίου άποτελουμένου

Εκ πυQOμιδοειδων η όδοντωτων κοσμημάτων,

όμοίων προς κεραμοπλαστικα 'κοσμήματα προ

σόψεων βυζαντινων Ναων ,. ό Ματθαίος παρί.

ΕΙκ. 14. ΜΙΚΡΟΥραφία του ΕvαΥΥελιat'οiι ΜlI.τfJ.aiοv.

σταται έντΟς άρχιτεκτονικοϋ βάθους κατα τόν

συνήθη τρόπον tli\v Ευαγγελιστων με μόνψ'

tlIV διαφοραν δη είκονίζεται άναγινώσκων το

υπ' αυτoiί γραφΕν Ευαγγέλιον εν ~) συνήθως

ο{"ος παρίσταται η διανοούμενος' f) γράφων',

είκονίζεται δε καθήμενος οί,χι επι θρόνου άλλ'

επι σκαμνίου uις εν τφ χειρογράφιρ Ν" 56 της

Βιβλιοθήκης των Άθηνων. ΤΟ εν F<> :J2r (εΙκ .
11)) εχει ανωθεν της επιγραφης των ευαγγελικων

περικοπων (dιαη <lilv "α"ημeρ.νιiιν EvaYYE-

ι Βλ. J)jthI, Mannel fI'at't b)'ί'.. 1910, σ. 724 είκ. 36:).
, Μαυρογιάνγη, Βυζαντινη τέχνη, 1893, σ. 212 εΙκ.

2ϋ. ΕΙ"ε τό υπ' άριΟ. 66 ΧfLρόγραφο" της Έθν. Βι6λιο·

θiιχης της '~;λλάδoς (πρ6λ. Κατάλογο" χειρογράφω"

ύπο Σακκελίωνος, 1892 σελ. 11).
~ ))alton, Η)'ί'.. aI·t an(! archaeoIog)', 1911, σ. 618

είκ. 429· ό Ματθαιος παρίσταται καθήμε\'ο; έπί Ορόνοι,.
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Παράρτημα τα, 'Αρχαιαλογικού Δελτίο. 1918

ElJf. 16. Έπίτιτλον x.~oyρ. ιον ΙΙΙΙ. Σπηλαίου.

δι' εσχηματοποιημένων α'·θέω,.. τέσσαρα σ""·

δεόμενα τετράγωνα, δι' <1Jv αποτελείται στ""ρός,.

πληρούμε"α δια ρομ60f.ιδών εκ σ"μπλεκομένων

τριφύλων διακοσμήσεων, εν ι;. το δλον κιlσμημα

εΙνε προφανής μίμησις τάπητος. 'Επί τής ανω·

πλε"ριϊς το;; τετραγώνου παρίσταται μέγα ανθέ

μιον απολήγον ανω εις φύλλον περ,6αλλόμε\'Ον

υπο τριών ροδίων' εκατέρωθεν του κοσμήματος

παρίστανται άντιμέτωποι χηνες (;), έν Φ είς τάς

γωνίας ευρίσκονται όμοίως εσχηματοποιημένα

ανθη. τας ,'.ρθίας πλευρας το;; τετραγώνο" κο

σμο;;σιν όμοίας τέχνης κλάδοι καί φύλλα. εφ' ών

επικάθηνται: κατα μεν τήν αρισιεραν πl.ευραν

πτηνον μετα μακράς ούριϊς, κατα δε τήν δεξιαν

κένταυρος εχων ανεμιζομένην κόμψ καί παί

ζων κιθάραν, εν Φ παρα τήν βάσιν το;; κλάδου

ευρίσκεται πίθηκος κρατών αύτον δια τών :τρο·

σθίων ποδών. Καί ανάλογα μεν παvαδείγματα

παραστάσεων κενταύρου είιρίσκομεν και εΙς &νά·

γλυφα. ό,ς το προσαγόμενον προς σύγκρισιν'

ανέκδοτον ανάγλυφον' μαρμαρίνου επισΤΙ'λίο",

εντοιχισμένου επι τής βορείας πλε"ριϊς το;; ε,·

Άθήναις ,'αϊδρίου το;; Άγ. Έλισσαίο" παρα

τας φυλακας το;; 11. Στρατώνος (εΙκ. Ι ()), ή

δλη δε δια ζφων διακδσμησις του επιτίτλο"

ενθυμίζει σειραν ι\λόκληρον Ιστορημένων χει.

ρογράφων '. Άξιον προσοχής εΙνε και το εν Τ11
αύτη σελίδι αρχικον ε::, σπερ αποτελείται εκ κλά·

Είκ.- 16. Άt?-ηναί'κο't' ά ...CΙ:yλυφo'ν έπιο'l'vλίοv.

λ/ων του Mα ..~α/oυ, ij,o. του νέου [,ουι;, <fJ
. Δευτέρ~ του ιiyίoυ Πνεύματοι;) επίτιτλον, εν

ι;, παρίστανται εντος πλαισίου, κεκοσμημένου

δων, εφ' ι;)ν αναρριχώνται παίζοντα τρία ζφα.

ι Πρ6λ. \Vulff. A1tcbr. tInd b:'χaηtίnίSCΙle K\tIlst,
or.J. 539 είχ. 474 κ. (ί,
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Παράρτημα τοί 'Αρχα,ΟΙΟΥΙΚΟίι Δ.Ιτίον 1918

ΑΙ εΙκ. Ι 7 κιιί ΙΗ "ν,'ικ""σιν εις τί> α"τί> χε,·
ρόγραφον (Ι'· ΙΓ,Γ,,, κα, If,6r)' 'πί τού πρώτο"

παρίσταται ή f.lxt;Iv τού 11:"αΥΥελιστοϋ Λο"χιί'

α"τη περιϋιίλλεται ,',π,,> όμοίο" πρί>ς ,ην μικρο.

γραφίαν τοϋ Ματθαίο" πλαισίο" κιι, εΙκονίζεται

χατcί lόν αύτόν τρΩπο,- ι) ΕύαΥΥελιοτής πλην

μικρών τινων l\ιαφορuΊν, u"v σπο\lδαιύτεραι εΙνι

ί,τι δ Λο"κας παρίσταται γράφων εΙνε δε νΕλι',.

τερος .οϋ Ματθαίο" κα, φέρει μέλαlναν κόμην

κα, πώγωνα' δμοίως διαφοραί τινες παρατη'

• ' (ul κα, εΙς το OnloGSV τοϋ Είιαγγελιστοϋ

ιiΡXltεκτoνικί>ν βάθος. Τό ι?ο ι f>6( (εΙκ. 18) fXEL
"νωθεν της lπιγραφης ('Α"χή αίιν θε<!> Icl)V
χα{j-ημε"ιvcl)v ΕύαΥΥελΙων ιαΟ xCJId Ααυχι!ν,

ijIoI ιαΟ νιlαυ "ους) τετράγωνονlπίτιτλον,Γιπερ

φέΡΕΙ έντός πλαισίο". χοσμοι'μένου ύπό otaUe
ροειδιον άνθέων, καρδ"ίοχημα συμπλεκόμενα

κοσμήματα' ύπεράνω το" τετραΥών()\1 παρίοτιι.

ται lν τφ μέσφ φανταστικί>ν δένδρον άπ"λη.

γον είς φύλλον μετι, δύυ ρωδίιι.. κα; έχατέρω.

θεν αίιτοϋ διίο σφίγγες, φέρουσαι πτερά κα;

στέμμα, στρέφουσαι δ, τάς κεφαλάς των πρί>ς

τά οπίσω' α\ σφίγγες α;'ταl κατά την γε"ικήν

των μορφην παρουσιάζουσl πολλάς όμυιότητας

πρί>ς τάς lπ; ά,'αγλύφων πλιικών παριστωμέ.

νας, ώς εΙνε α\ lπ; τών τοίχων της Παναγίας

Γοργοεπηκόου lν 'Αθήναις ι· έχατέρωθεν τοϋ

πλαισίο" ύπάρχουσι μικρο; κλάδοι μετ' άνθέων,

lφ' ι:,ν lπικάθηται άνά εν πτηνιίν. Άξιον προ.

σοχης εΙνε κα; lηαϋθα τί> άρχικί>ν γράμμα τ

τοϋτο σχηματίζει την μεν δριζοντίαν κεραίαν

διά δι;ο λαγωών άντιμετ<ί,πων, lξερχομένων lξ

άγγείου, lξ ο,; φt'εται κα; πλατ" φύλλον, την

ε,•. 18. "Επ"Ι'!Ο" 1"'0,.'8". ,ον •. ZII'1J..iov.

δε κάθετον γραμμην τοϋ γράμματος lκ πιθή•
κου ,'>κλάζοντος κα, ιiλώπεκoς ϊι κυ"ί>ς ί.ρμώ,·,

τος πρί>ς αίιτόν.

'Ως πρΟς την χρονολογίαν τών μικρογρα.

φιών ΤΟ"των τοϋ χειρογράφου, όδηγυιίμενοι lκ

τοϋ σχήματος τών γραμμάτων κα; της Γιλης

διακυσμήσεως, δl'νάμεθα νά θεωρήσωμεν ταύ.

τας ώς άναγομένας εΙς τί>ν Ι Α' fI Ι Β' αιώνα.

ΑΙ εΙκ. Ι!Ι. 21 προέΡΧΟfται lκ τοϋ ύπ' άριθ.

:1 χειρογράφυυ. '11 εΙκ. I!I εΙνε δείγμα τών προ·

τασσομένων τοϋ Ί'"ραευαγγέλου Κανόνων' ΟΙ

Κανόνες Ο\IΤΟΙ εύρίσχονται κάτωθεν τύξου στη·

ρlζομένυ,' lπ; δύο κιονίσκων φερόντων Ιωνί.

ι ΙΙι.tiλ.. MicI,rl.Struck,;v λM.I!fQιί.σ. 291:1. ,Ικ, r.·6.
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64 π"llάtτ/I'" .oiί 'AfXαιol.oy"o'; Δ.Ι.!ο. 1918

ζοντα χιονόχ\lανα χαΙ ΙΧόντων διαχιχοσμημί'

νo~ τούς XO\lμoUς, Τό τόξον φψι ΙιιΙ της

χο\lυφης ιιλατύφυλλον dvOltIIov, τύιιοl' συνή.

σιν, Tiι έσωιι\lιχόν τoiί τι,ξου πλ,I\loiίται ;,πό,

Ιπαλλήλων δίσκων, Ιν ιιδιι φολίδιι>l' διατιταΥ

μίνων χαι διιιχοομll\lμί"ων διιί φύλλων χα;

θo~ Ιν τoiς ΧΙ,llΟΥ()άφοις, χαΙ Ιχαιί\lωθιν αί,·

τoiί δύο φύλλα Ισχηματοποιημίνης καΙ Ιν ιΤδιι

d\lαδov\lyήμotoς dXΌvOo". τύπου βUΖαντινoiί'

ί'πό μιταyινιoτί\lOς δμφς χιι\lός 'χο\.σι Π\lΟ·

oτιθij χαΙ ιDJ.oι κατά φύσιν έζωΥ\lαφημίνοι

κλάδοι, lνΤιλιίις ξίνοι π\lός τήν δλην διαχόσμη.

dνθιμίων, πλήν τoiί dνωτί\lοl. δίσκοι', ίϊστις χο·

σμιίται ('πό δύο dντιμιιιi,πων πιηνιί.ν Ιχατί.

\ιωθεν ψανταστικoiί δί,·δ\lοιο, ;;ΠΙ!' ένθl'μιζιι τός

ΙπΙ Ι.φασμάτων πO\lασlάσ'Lς '.

, IlιΙ\Ι 1)01111", 1.0' άνl." ••Ι, Μυ ,Ι•. 870,
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Πα~άQτ/μα τoV Ά~xαιoλoy,xoύ Διλτίον 1918 65

Ή είκ. 20 παριστq την προτασσομένην το;;

Ευαγγελίον το;; 'Ιωάννον είκόνα, {\τις άποτελεί

τετράγωνον βασταζόμενον υπό δύο ",ονίσκων

μήματος καθήμενον καΙ γράφοντα τό Eυαγγ~

λ,ον Πρόχορον, τόν κατά τ' άπόκρνφα μαθητην

το;; 'Ιωάννον ι· πρό το;; Προχόρον εύρίσκεται

ΕίΗ. 20. ΜΙΗρογραφι'α τον EυαγyελΙOIoiί 'Ιωό"νου.

καί l)ιuιρείτω είς τη\· κάτω παράστασιν τοϋ

]4;;,αΥΥελιοτοϊι καί την ανωθη α\ιτοίι εν )(ι~κλ<ρ

παράσταση' της εΙς ·.~δoν καθόδο,. (Άναστά

σεως)' 6 F.j'uyytI'IntTι; είκονίζεται στρέφων την

κεφιιλιιν πρός τάς εκ το;; ούρανο;; εκπεμπομέ

νΗς άκτίνα;, ύποδηλοίισας την θείαν εμπνευσιν,

κιιί ί'πιιγoρεl~ω\' πρός τόν εμπροσθεν οίκοδο.

α\'αλόγω\', ;φ~ tιίl κιίAητuι άετύς, f() κατά την

'Αποκιίλιιψι\' πιψΗtιί.ικιΊν ζ~)oν του ΕύαΥγελι.

σΤΗίι. (ο η~πoς ιη'ιτηζ τίις παραστάσεως τού

, BλF:τε όlιοίΗν :tf....ί:τοl' έπί αιινίδος εΙχόνα, εύρε

θείηιt\' i,· Χίφ Κfιί δη)ΙΟΩιεllΟείΩιιν ίιφ' ήμών έν ΑΔ.

(I!ΗΗ) :τιιριiρτ. :τί\'ιιξ Η εΙχ. :ΙΗ χιιί ηελ. -13 χ. έ.

!Ι
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66 ΠΩQcίQτημα το1ί Ά~XαlOl.oy,κojί Δelτίοv 1918

'Ιωάννου δεν εΙνε συνήθης εις τας μικρογρα.

φίας ciνάλογος μόνον δύναται να θεωρηθi'ι ~

lv' χειρογράφφ τοϊί Βρεττανικοϊί Μουσείου πα·

ράστασ~ ι Ιίν καί πολ/αί μεταξiι τούτων ίιπάρ.

στερά' δια τής δεξιάς lyείρει τον Άδάμ, δια δε

τής ciριστεριΪς κρατεί ειλιτάριον καί oiιxί διπΙ-οϊίν

σταυρον ώς συνήθως (lv τοις ψηφιδωτοίς όσίου

Λουκά, Δαφνίου, νέας Μονής Χίου χΑπ. όμοίως

ΕΙ•. 21. .&Η,ο"οφίο 1''fO"liqtov του Μ. ZnfJ).a.lotJ.

χουσι διαφοραί πείθουσαι 6τι το ~μέτερoν χει·

ρόγραφον εΙνε πολύ νεώτερον lxείνου' ανωθεν

τοϊί 'Ιωάννου εΙκονίζεται ~ Άνάστασις lv lΥχολ.

πίψ δ 'Ιησοϋς παρίσταται lντος lλλειψοειδοiiς

κύκλου (Mandorla) καί διευθύνεται προς τ' ciQI'

• D&110., ένθ' άνω,. σ. 2Μ1 .ΙΚ. 159.

α/είπει καί ό lv τοις ciνωτέρω ψηφιδωτοίς

εΙκονιζόμενος lv είδει γέροντος •~δης)' αξιον

προσοχής εΙνε και το παρανενοημΈΥον ενδυμα

τών οπισθεν τοϊί Ίησοϋ βασιλέων (Δαβίδ και

Σολομώντος). Τ' ciπομένοντα χενα τοϊί τετρα·

γώνου πληροϊίσι τα έκατέρωθεν τοϊί lΥχολπίο\'

ες lv κ\lκλo~ παριστώμενα ciνθέμια .
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ΠαQάQτ/μα το;' 'ΑQχα,ολοΥ'.Ο;' Δ.λτ(ον 1918 67

Τέλος ή εΙ•. 21 παριστ~ την εν F" 130 τού

αυτού χειρογράφου μικρογραφίαν. 'Εν αύτn

τέσσαρες μεγάλοι κύκλcι σχηματί1;ουσι σταυρον

και Τ απομένοντα εκατέρωθεν των κεραιων

κενα πληρούνται ύπο τεσσάρων ήκολπίων και

φυτικιον διακοσμήσεων. 'Επι των μεγάλων κύ

κλων εΙκονίζονται αΙ τέσσαρες μεγάλαι' εορταί:

Μεταμόρφωσις, κατα τον συνήθη τύπον, Σταύ- .
ρl\>σις, κατα τον τύπον τού στεατίτου τής Μονής

Βατοπεδίου', Άνάληψις, ενθα ή Θεοτόκος πα

ρίσταται δεομένη κατα τον τύπον τού lάσπι

δος τού Βοτανειάτου' και τέλος ή Πεντηκοστή,

r
ι
r

Ι·
r
f

ι

ρέων και διακόνων, περιελθόντα είς την κυριό

τητα τής Μονής είτε έκ δωρεων η αφιερωμά

των είτε και Ιξ αγοράς. Είς ταύτα δύνανται να

συμπεριληφθωσι και οΙ 'Επιτάφιοι και το Λά

βαρον τής Μονής. 'Εκ τού πλήθους των άμφίων

τούτων καί Ιδίως των Ιερων ενδυμάτων Ιξελέ

ξαμεν και κατετάξαμεν κατ αρχαιότητα, συντά

ξαντες και άκριβη τούτ"!ν περιγραφικον κατά

λογον: 7 αρχιερατικους σάκκους, [) ωμοφόρια,

3 μίτρας, 3 δεσποτικας ράβδους, 6 ζεύγη Ιπι

μανικίων, 2 Ιπιγονάτια, 26 ζωνας, 2 φελόνια,

14 Ιπιτραχήλια, 3 οράρια, [) 'Επιταφίους και

ElH. 22. Έπιμ."ίΗΙΟ,*, I'oi ;"0"" 1814 b Μ. Zn.,l./ιp.

εlκονιζομένη κατα τον τύπον τού στεατίτου Βα

τοπεδίοιι' εντος των μικροτέρων κύκλων παρί

στανται τέσσαρες πρoτoμα~ ανήκουσα ι μάλλον

είς προφήτας η αποστόλους ούχι δε είς Εύαγ

γελιστάς.

Ό τρόπος τής απεικονίσεως των εν τφ χει

ρογράφφ τούτφ (εlκ. 19 - 21) εΙκονογραφι<ων

θεμάτων πείθει Ι'τι (χι μικρογραφίαι αi'ται εΙνε

μεταγενέστεραι των προηγουμένων και δύναν

ται ν' αναχθωσιν εΙς τον ΙΓ' Τι ΙΔ' αιωνα.

iI. Τμημα dμφΙων. τα κυριώτερα και πλου

σιιότερα κειμήλια τής Μονής εΙνε τα αμφια,

ί\τοι τα λειτουργικα ενδύματα αρχιερέων, ιε-

ι ηβΙιοll, ενΟ' άνω" σ. 24) εΙκ. 150.
2 l)ieIII. fVO' άνωτ. σ. 269 εΙκ. 320.

το Λάβαρον, ητοι 77 τεμάχια, δείγματα των

όποίων παραθέτομεν Ινταύθα (εlκ. 22 - 25).
Πάντα Τ ανωτέρω αμφια εΙνε έκ πολυτίμου

ϋλης κατεσκευασμένα, έκ τής τα'ξεως δηλ. των

καλουμένων παρα τοϊς Βυζαντινοϊς χρυσοπά

στων ενδυμάτων, ητοι πολυτίμων πορφυρων η

κυανων ώς Ιπι το πολυ iιφασμάτων, εν 01ς εΙνε

ενυφασμένα κοσμήματα, σταυροί, αγιογραφικαι

συνθέσιις και Ιπιγραφαί '.

ι Το ζήτημα περί τών έcnαοτηρίων, έν 01ς τά άμ

φια ταύτα χατεοχευάσθησαν, δεν θίγεται έντασθιι, κα·

θόσον ουδεμία oo6<IQCt μελίτη περί. τούτου εΙδε ιιέχρι

σήμε"ρον το φώς, οίαδήποτε δέ εΙκασία εΙνε πρός το
n«Qov τούλάχιστον έπιΧίνδυνος (π(l6λ. την μόνην ύπάρ

χουσαν παρ' ήμΤν έcnασίαν Α. RεQναQδάκη, cπεQί άμ
φιέσεωςι 'Αθήναι. 1906, ένθα δέν γίνεται λόγος πεQ'

έQγαοτηQίων' τό άμέθοδον μάλιστα τής άνωτέQω μελέ ..
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68 Πα~ρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτ(ου 1918

Άρχαιότερον το,ίτων εΙνε ζε;;γος έπιμανικίων

ίίπ' άριθ. 38 ταξινομημένον (εΙκ. 22)' έπι πορ·

φυρoiί βάθους παρίσταται κάτωθεν κι6ωρίου ό

Χριστός ίστάμενος προ 'Αγίας Τραπέζης και

προσφέρων τον «ρτον εις τους έκατέρωθεν αΙ,.

το;; μετ ενλα6είας ίσταμένους μαθητάς «νωθεl'

τΟ;; κι6ωρίου Ι'πάρχει ΙΙ έπιγραφή: t Λάβετε

φάΥετε τσυτ6 μο" tOtι τό σώμα τό .•• ({j
επιγραφή συμπληρο;;ται κατα τήν εχουσαν τήν

της χιιί αί ouyxexuIλt:\'QI εν αύτη πληQοφΟQίαι χαΟI·

στα/σι σήμερο\' τή\' μελέτην ταύτην άΧQηστον). Άσχο·

ί,nύμε\'cιι :ΤΡΟ πολλού εΙς τό ζήτημα τής xιιταγωΎi!ς

των άμφίιι,,' έοιρέψαμε\' τήν ΠQοοοχήν )(αί εΙς τά Ερ,

γαστήρια. ;'v 01.; ταύτα παQεσχευάζοντο. Καί ΟσΟ\'

άφοριί μέ\' τά βυζαντινά Εργαστήρια Kωνσταvτινoυπό·

λιω.;, θηβών χαί Πατρών, lά άραβιΧά Εργαστήρια

Βαγδάτης. Δαμασχού Χ. ά. χαί lά άπό τού ΙΒ' αιω\'ος

άχμάσα\'ια βιομηχανικά κέντρα Σικελίας (ΗΛιel (Ie
ιίΓβΖ τού Palermo) χαί Ίταλίας (Βενετίας καί Γενούης),

εξ c~lν ΠQοήλΟον τό φυλασσόμενα εΙς μεσαιωνικάς συ).

λογάς tής δυτιχης χυρίως Εύρώπης μεταξωτά ύφά

σματα χαί άμφια βυζαντινών χρόνων, ιχομεν Ιχανάς

:tληροφOQίας, ύπάρχουσι δέ χαί άξιόλογοl μελέται ήμε

τερων χαί ξένων (Πασπάτη, Βυζαντιναί μελέται, 1877
σελ. 127 Χ. Ι, Heyd, Ge~cbichte des LevantehandeIs
iIn MitteIaIter, ΙΚ79, τόμο 2, Uiehl, Jl1stinien et I~

civiIisation by1.. au νι s. 1901, Migeon, Les arts dII
tissu, 1909 χ. α.), οσον άφορq. όμως τά μετά τήν ril(.l)
σιν μέχρι τών άQxών του lθ' αΙώνος έργαστήρια εΧΧλη

σlαστιΧών άμφίων--χαί τοιαύτα εΙνε ο" μόνον τά έξε

ταζόμε\'α άλλά τό μ':γιστον μέρος τών άμφίων τών

φυλασσομένων εΙς τά θησαυροφυλάχια τών Μονών του

Άγ. "Όρους, της Έλλάδος, τών μέχρι σήμερον xataQ
tισθεισών συλλογών χαί τών εΙς χεiQας ίδιωτών χαί

άρχαιοπ(.l)λών εύρισχομενων, άτινα συνήθως έΧλαμβύ.

\'ονται naQ' ήμίν ώς βυζαντινό.-έλαχίσταςη μιiλλo\'

λίαν συγχεχυμένας εΙδήσεις δυνάμεθα νά παρατάξωμε\'

έχ πληQοφΟQιών περιηγητών, εχ Καταλόγων, έν οΙς

ύποδηλούταl ενίοτε μετά του όνόματος τού άμφίου χιιί

ή ΠQοέλευσις((:ις δαμασχηνά.βαγδατίχια, βενετιχα) χ.α.

ΕΙ"ε βεβαίως γεγονός ΟΤΙ εν Ρωσσίq; (ώς έν Bενετί~

χαί Γε\'ούη εΙς ΠQογενεστέQους χρόνους) iyf.vttO χατιί

βυζαντ,,'ό. ΠQότυπα συνέχισις τής βιομηχανίας των χριι

σΟΠΙ1στων χιιί μΡ.ταξωτών ύφασμιiτων μέχρις έσχατων

δ' εχ Ρωσσίιις εγίνετο εΙς τάς έλληνιχάς χώQας εΙσα·

γωγή άμφίων μεγάλως άναπτυχθεΙσα επί τής έποχής

τών Ήγεμό\'ων της Μολδοβλαχίας, οϊτινες σιινεχίζο\"

τες τό παράδειγμα τών Βυζα\'τινών ΑύΤΟXQατόQω\'

έπλούτιζον δΙ(l δωΡΕών τά.ς Μονά.; χαί τά ειίαγη Ιδρύ.

ματιι, άλλ' εΙ"ε επίσης γ,'ωστόν στι έν Βιέννη μεγάλ,ι

ι'iιομηχrινία ίερατlΧών ε"διlμάΤfι)ν άνεπτύχθη, παραλ.

λήλως δέ χαί έν μιχριισιατιχοίς εργαστηQίοις ύφίστατ()

βιομιιχα\'ία τοιω';τη' τήν σχέσιν χαί τό εξαγωγιχό\·

έμπι)ριον τών εQγαστηρίων "Ανατολής, Ι)ωσοίας χαί

ΗIέ\'νης ούδείς v.XEI δlεΙIΧQI\'ήσει μέχρι τούδε' ίπομέ.
νως πρός τό πιιιιόν τoύλιiXlστoν ΠQέπει νά πεΡΙΟQιζΕ
τ~ί τις εί; την περισυλλογην χαί ταξινόμιοιν ένεπιγρά

ψω\' ίδίΙ1 rίJιφίω\', 1Ίτις θά χρησιμεύση εΙς τόν θέλοντα

εΙδικώ; ν' ι~σX()ληθfι μέ τό ζήτημα τούτο, όπερ δύ\'α

ται γενιχεοόμενο\' "ά διαφωτίση πλείστα προβλήματα

του ίδιωτιχού βίου χιιί τώ\' σχέσεων τής f)Qθοδόξου

Ά \'ατολής πρός τήν δμόδοξον Ι)ωσσίαν χαί τά εύρω·

πιιίΧά Xf\·tQn χατό. τούς ΧQ.όνους τής ΊΌυρχοκρατία.;.

αυτην παράστασιl' έτέραν πλευράν)' κάτωθεν

της παραστάσεως ευρηται: €TOC. ,ΖΡΚΒ

ΜΗΝ(ος) AYΓOY~I:! (1jτoι 7122= 1614). το
ετερον έπιμανίκιον εχει την αίιτην παράστασιν

Ε/Η. 23. 'OetieiQ του .ΣΉ.νοφνΑαΗίον τή, ΜΟ9'ή,

τοϋ •. Ζιnιλαίον.

και τΟ ,τος με μόνην τή" διαφορα\' δτι Ι; Χρι,

στός κρατεί ποτήριο\' καί διαφέρει κατιί τη\·

έπιγραφήν, Οίτοι εχει τήν δεl.τέραν λειτουργικήν

ρησιν: Πίετε ι; αντο;; κλπ.

Κατα 57 ετ'l νεώτερον εlνε ,τερον έπιμανί.

κιον μετιl έλικοειδ(ϊΊν διακοσμήσεων, άπομιμιί-
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Παράρτημα του 'ΑρχαιολΟΥικού Δελτίο\! 1918 6!)

,σεων ρo~ίων (G,'aηaΙ;ψfcΙ), άνθέων, "κτακτί.

νου άστερος, της παραστάσεως τoiί Ευαγγελι

-σμoiί κάτωθεν τι'ξωl' χα; της επιγραφης: Τήν

εχει τας αρχικας λέξεις τών χαιρnισμιίιν το;;

Άκαθίστου {ίμνου έπιγεγραμμένας καί παρίστα.

ται δια τών συνήθων είκονογραφικι;)\' θεμάτω)',

Iεριiν Μονήν τού ΣπηλαΙου εΙς μVΗμ6υνoν

αύΤής ~XOA (= Ili71),
'Ως προς την παλαιύτητα επονωι τα 'Ορά.

eLa' εν τίι είκ. 2Η πρoσ(ίγoντ~ι και τα τρίι(
ύπ' αριθ. ;\5·;\7 ταξινομ,lθέντα' τούτων το μέ·

σον (μήκ, 1\,7,. μ,) κοσμείται καθ' (.λ,lν την επι.

φάνειαν δια των i4 ο'ίκωl' της Θεοτόκου και

κατι, το μέσοι' δι<' της Λεήσεως εκαστος οΙκος

,ϊτινα Ιiλέπoμεν είς τας μετα την ιϊλωσll' άγιο.

γραφίlΙς τ,;'ν τοίχων ι· κατα τα ακρα fXEI κοσμή.

, ιιρυλ. 'Ι';ρμηνείαν τ<ί)\' Ι(ι)Υράφιl)ν, κεφ. κη' "π;ις

ίσΤΗρίζονται οί κδ' οΤκοι της θεοτόκο". έν έκδ. ΆΟψ
ν<ί)'1 (1885) σ. 182 κ. έ. 'Η έπι χρονολοΥημέν(ι)ν ιίμφίιιl\

σ"Υκριτικil ,lελ.έτη τ<ί>ν ε(κονΟΥραφικ<ί)ν θεμάτ(ι)\' δίι\'α·

~~ι νά y'~l)lσψεύσΌ καί διό το ζή τημα τό')ν :τηΥ<ϊ)\. τίΊ:
Ji.ιρμη\'f!:ιας.
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ματα οίονει εκ γάστρας φυόμενα και συγκεν

τρούμενα εις μεσαίον σταυρόν, κάτωθεν δ' εiJ

ρηται ή. επιγραφή: Τό "'''/1ό" ύ...ά/1lε. του

b'Ψ,ομ,lclεl4ς ..;'/1 ΝεοφύΙτοιι .ου ε.. Πελο

...ο""ήσοlιι έ" ho. ~XΛς' (= 1636).
ΤΟ δεξια τής είκόνος οράριον (μψι. 4.20 μ.)

εχει φαιόχρουν βάθος, έν τφ μέσφ τον Ευαγ-

ΕΙ",. 26. ·.ΑρχωραΤ.ΗΟ$ 2ά",ΝΟ, 'l'OU lrovf 1778 Nol

Ha.:rιoτ.xη ρά'Ρο, τον 1821 b Μ. Ζπ"λαίφ.

Υελισμον και έκατέρωθεν αυτοϋ καθ' ολον το

μήκος Άγίους, Άγγέλους, Άποστόλους καί

Ευαγγελιστας άνευ τινΟς τάξεως.

Τέλος το αριστερα τής εικόνος παριστώμενον

(μήκ. 4.63 μ.) εχει πράσινον βάθος, έφ' ου εναλ

λάσσονται σταυροί καί κοσμήματα φυόμενα έχ.

γάστρας και αποτελούμενα έκ τριων κλάδων,

έξ ών φύονται φύλλα, ρόδα και κατα φύσιν

άνθη. τα δύο τελευταία όράρια ενεκα των κατα

φύσιν απομιμήσεων των κοσμημάτων των είνε

προφανως νεώτερα τοϋ πρώτου.

Όμοίως άξια προσοχής εΙνε τα έν είκ. 24
προσαγόμενα έ...ΙΤ/1"lήλ." (αριθμοί ταξινομ .
22, 24 καί 27)' τούτων το πρωτον δεξια- απ,,- _
τελείται έχ δύο λωρίδων, συνδεομένων Κα/α το

μέσον δι' αργυρων πορπων, εΙνε δ' ένυφασμέ.

ναι έπ' αύτών αί παραστάσεις τον Ευαγγε

λισμοϋ καί δέκα αγίων εΙκονιζομένων κάτω

θεν τόξων' ή άνωθεν των κρεμαμένων θυσά

νων έπιγραφή αναγράφει οτι: Τό "'''/1ό"

...εΤ/1"lήλ,l0" ύ"'άelε••ου εΙμeΤ"(/1oιιΜο·

""ΟΤ,l/1(ΟΙΙ .ής Π"";"'γ("ς Ζ...ιλέοιι· 6 'γ/1ά.

ψ"ς ......ε."ός Γe'I'γ6/1.0ς ~XOΛ (=1671).
Το έν τφ μέσφ τής εΙΧ. 24 έπιτραχήλιον

εΙνε όμοιον αλλα πλατύτερον τoiί πρώτου

καί εΙνε ένυφασμένα έπ' α\ιτoiί: Έξαπτέ

ρυγα, ή Σταύρωσις, ή θεοτόκος ενθρονος

βρεφoκρατoiίσα καί οΙ 12 Άπόστολοι εν

θρονοι κάτωθεν τόξων. Έπιγρ.: ~XOB'.

Τό "'''/1ό" "''1Τ/1''lήλ,lΟ'' 6...0ΙΙ ά...ομή",l
"ο μ",1μο"εύοιι" Μ".6,,(οιι ιε/10μο"άIΟΙΙ

.."Ι Δ"μ.""ης "'''/1,1σή''' Τέλος το αριστερα
τής είκ. 24 εΙνε διάφορον των προηγου

μένων, αΠΟτελείται έκ μιας λωρίδος καί πα

ρίστανται ένυφασμένοι σταυροί διαφόρου

σχήματος καί μεγέθους δι' αραβουργημάτων

διαχεκοσμημένοι' οΙ τρείς τελευταίοι σταυ·

ροί ευρίσκονται κάτωθεν αραβικων τόξων.

Έπιγρ.: Δέησ.ς τ.ου "ούλοιι του θεου

Π""άοιι, •Λ"""ς, ΙΙω"στ"",ή.

Έκ των άel"'/1"ΤΙ..ι&" άμφ(ω" προσά
γομεν την εΙκ. 25' έν αiιήi παρίσταται αρχιε

ρατικΟς Σάκκος Ι'χων κρινοειδή κοσμήματα,

άτινα εΙνε μiiλλoν κατα φύσιν ένυφασμένα'

ό Σάκκος ούτος φέρει την έπιγραφήν:

t 'Α.φ"'/1ώδη <t1 le/1if. M0"t1 .ου Με·
'γάλοιι Ι Ζ",,1λ,,(οιι "'''/10 .ου {}εoφ.λeoτά.

τοιι Ι Έ....σ..6...0ιι Κε/1,,("'Ις ..ΙΙ/1(ΟΙΙ HIJf!'
{}εl"Ιοιι εΙς μ",1μ6σιι"0,, "ύ.ου ~ ψος'
(= 1776) ι.

Έκ των έν τοϊς αμφίοις ταξινομηθέντων

'E.nιτ"φ(ω" σπουδαιότερος εΙνε δ υπ' αριθ.

47 ταξινομηθείς έν αυτφ έπι πορφυροϋ κατα

το μέσον και πρασίνου .ατα τας παρυφας υφά

σματος (1.35χο.93 μ.) ευρίσκεται ένuφασμένoς

ι ΕΙς τήν εΙκόνα ταύτην διακρίνει τις χαί Τ1ιν ύπ' άρ.

13 ταξινομηθείσαν δεσποτιΧήν ράβδΟΥ (μήΧ. 1.62 μ.).

ΕΙνε άΡΎVρά μετά πέντε κόμβων, άπολήγει εις κεφαλάς

δρακόντων καί κοσμείται καθ' όλην τήν έπιφάνειαν

αύτης διά σφΙΥΥών. γρυπών. άετών. συμπΛ.εκομένων

καί άποτελούντων γεωμετρικά σχήματα, άλισσιδωτών

διακοσμήσεων καί εΙκονογραφικών θεμάτων: τού Χρι.
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ό 'Επιτάφιος Θρηνος, κατα τον συνήθη τύπον,

μετα των δύο αγγέλων κρατούτων ριπίδια και

θυμιατήριον, των τεσσάρων συμβολικων ζφων

κατα τ' ακρα, έξαπτερύγων, αγγέλων και τού

ήλίου, της σελήνης και των αστέρων ανωθεν

τού εΙκονογραφικού θέματος. ΕΙςτας παρυφας

είιρίσκονται κάτωθεν τόξων 24 αγιοι. Έπιγρ.:

ElισταΙHoυ "α! ,ιi>" γο"'ω,, .pLO;· (=1676)'
Ιγρά..,,1 ό Έ....άφ,ος "αl συ"δρομ,l,ης "α!

",,,ο,,υρης Πα"αγ,ώτ,Ις lερwς Χρ,στοδου·

λου Βεσ,",ώΤ,lς.

Τέλος εν τφ ΣκευOφUλακίφ φυλάσσεται και

το Αάβαρο" της Μοτ/ς. ΕΙνε πορφυροϋνύφα.

σμα (Ι.68χΟ.93 μ.), εφ' ου παρίστανται αρι.

στερα ιίνω οΙ 3 κτ(τορες της Μονης Αυτοκράτο

ρες τού Βυζαντίου (οΙ 2 Άνδρόνικοι και ό

Καντακουζηνος) εχοντες εν τφ μέσφ το Καθο

λικόν, δεξια ό Λουκάς ίστορων .ην εΙκόνα της

θεοτόκου και κάτωθεν των παραστάσεων τού.

των λιτανεία των μοναχων τοϋ Μ. Σπηλαίου,

πορευομένων εΙς προσκύνησιν των εν τφ μέσφ

της παραστάσεως εΙκονιζομένων δύο κτιτόρων

της Μονης (Συμεων και θεοδώρου) και της

Άγ. Ευφροσύνης, ητις υπο τοϋ τράγου όδηγη

θείσα εφανέρωσεν εΙς τους πρώτους μοναχους

το μέρος, ενθα εκρύπτετο ή εΙκιι',ν, κατα τας

ανωτέρω εκτεθείσας παραδόσεις. Έπι της έτέρας

/)ψεως τοϋ Λαβάρου εΙκονίζεται ή Άνάστασις'

το Ιργον δεν δύναται να εΙνε αρχαιότερον των

μέσων τοϋ ΙΖ' αιωνος '.

στού εύλoyoUvτoς έν έΥκολπίφ βασταζoμέ"tι,) \ιπο δύο

άΥΥέλων. της 8απτίσεωζ, Σταυρώσεως χαί Άναστά.

σεως κατά τήν βάσιν \ιπάρχει ή έΠΙΎραφή: ΤΟ παρά"

6'''4'';)(ΙΟ,. υπάρχει ι ϊ6ιον κτήμα τοϊί ταπει"οίι Μη·

τροπολίτου ! Νι"ομηdείαs Nεoφiιτo~ Ι καί οοτις δε

λ~σει άποστερ';σαι «ντο απ' Ιμον ι εστω άφωρισμέ'

..ας από θεον καί άσυγχώρ'1ΤΟς' Ι και «χέτω κα, Τ4,

άρcίς τών άγίων Πατέρω\l'; χατεσχενσσθι, Ι,. ετει

ζΡΚθ' (7129= 1621).
. , ΕΙς το τμημα τοϋτο άπεφύγαμε\' νά σημειώσωμεν
συγκρίσεις άλλων συλλογών' ό θέλων ά.ς παρα6ιiλll τά

λεγόμενα περί τών πλουσιωτάτων συλλογών άμφίων

τών άγιορειτικών Μονών έν ΙΌ ~ωτηρίoυ, "Αγ. 'Όρος

(εκδ. Συλλόγου ώφελίμων βιβλίων 1915, σελ. 145 κ. έ.),

καί τά περί τών έν τοίς Πατριαρχείοις της Κων/πό

λεως πολυτίμων άμφίων (του Σάκκου του λεγομένου:

Τι6εριάδος θάλασσα κ. ci.) έν Ήμερολογίφ τών φιλαν

θρωπικών Καταστημάτων Κων/πόλεως τοϋ έτους 1906.
Σπουδαιοτάτην συμ60λήν είς τήν γν<οσιν τών άμφίων

τού όρθοδόξου κλήρου παρέχει καί ή υπό Γ. Λαμπάκη

καταρτισθείσα συλλογή (βλ. Κατάλογον κα; Ίστορίαν

τοϋ Μουσείου της Χριστιαν. άρχαιολ. Έταιρείας, 1908,
σελ. 22 κ. έ.), είς ην ούδεμία έδόθη μέχρι τουδε προ·

σοχtΊ' άξια τέλος πολλης προσοχης εΙνε καί τ& έκ

Μελενίκου της Μακεδονίας μεταφερθέντα τ<9 1912 είς

θεσσαλονίκην καί έσχάτως εΙς 'Αθήνας (Βυζαντινον

Μουσείον) Ιερά αμφια, ων πολλά έχουσι καί χαρακτη·

ριστικωτάτας έπιγραφάς.

4. Τμήμα lεριi>" σ"ευιi>". Άληθη πλούτον

!ερων σκευων κέκτηται ή Μονη τοϋ Μ. Σπη.

λαίου' πλην των εν χρήσει εν τε τφ Καθολικφ

και τοϊς παρεκκλησίοις νεωτέρας ώς επ\ το πολυ

τέχνης ίερων σκευων, εναπετέθησαν εν τφ θη

σαυροφαλακείφ της Μονης ταξινομηθέντα: 20
σταυρo~ 28 λειψανοθηκαι, 7 δισκοπότηρα και

ΕΙ'/(. 26. Ξv1.ό,,1.vπτοS' .Σ'ταvρόS' μετ' άρ"νροίί

π.ω.σίον '/(Ωί βάσεωS' r';;S' Mo't';;S' τοίί Μ. .Σ'Π'11.αίον.

κηροπήγια και 20 διαφόρου μεγέθους Εύαγγέ.

λια. Πάντα" ανωτέρω εΙνε εκ πολυτίμου ύλης

κατεσκευασμένα ή δε τέχνη των και ή 'Ιστορική

των άξία εΙνε αξιολογωτάτη.

α') Σταυρο!. ΟΙ Σταυροι τού Μ. Σπηλαίου

εΙνε σ"νήθη ξυλογλυΠtlκα εργα των μετα την

αλωσιν χρόνων ι περικλειόμενα εντος χρυσων ;1

ι 'Ως γνωστόν, οΙ ξυλόγλυπτοι σταυροί κατασκευά·

ζονται μέXQι σήμερον άκόμη εις τά μοναχικά έργαστή

ρια τού"ΑΟω καί τής ΠαλαιστίVΗς κατά τούς χρόνους

ομως της Τουρκοκρατίας πλήν τών άγιορειτων καί.
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αργυρών πλαισίων ;1 θηχών μετα ύψηλης βά

σεως, ητιι; χαί ώι; λα6ή χρησιμοποιείται' ή θήχη

κοσμείτ", σχεδον πάντοτε διιί μαργ"ριτών χαΙ

πολιιτίμων λίθων χ"ί το σχημά τηι; ποιχίλλει

Ι'Ι". 27. Ζ,aν,ό{ 1'ον •. Zn'JAaiov.

ι~).; δειχν,ίουν (.(1 παΡΙ1τιθέμεναι εΙκόνες 21) e ~H.

Ι'ΙΥιοταφιτών ΠΙQίφηιιοι Ιυ).,ΟΥ).,lίπται ίιιιuν xut '}111ft..
νc'-ται χα. Xtol χατααχιιιαιιταί τι.ιιπλων, 1:ταυιιών.

Ε)'χολιιίων, ι(χάνων ΙυλΟΥλίιπτων Χ. ά. , θαυιιαοια δίι

ίιrι:r.ιρωτιχu χαί χιαΧά Iι,ιΥα - χαχώς ίιπύ τινων νοιιι

οlΙίντα ΏC ιΙσαxO~ντα κατά τιψιiXια ΙΙ '1 ταλίας; (πρ6λ.
Xιαxc~ χιιονιχά, 1911 οιλ. Ι:.!() )(. !.) - ΧΙΙΩ,ιοϋοι νιοι).·

1.lινιχοι,ς Ναοίιι;. lΙλήν τού ι;,να/τίίIUI rttΙIΙΥυuφ':ντlιι;
χιαχοϋ Ti,IJt).,ou τού Μ . .1:πηλαίου (πιι6λ. χαί λΔ τόμ.

2 οι).. 43 IIuQUl!t.) lχοιιι:ν άΙιολΟΥιί.ιτατα il,ttIVootIxci
'ΙIΥα, ώς εΙ\'! τό TirπAov τ(ιίι ΚαΟολιχοϋ tiIt; MoνiJι;
10ί' ΙΙροδQόJΙΟU nUQ" '(ούι; Λι).,φούι; (τό χαλ).,ιτιχνιχω
Τ'Qον τών ίν 'Ε).,).,άδι τί,ιπ).,uιν, ΙΡΥον τοϋ lτo~ 1Μ8δ

"πιι 'Αναστασίου Μόσχου ίχ Μιτσόδιιιl τiις ΊΙπιίροι'
πιιιηθ;ν), το Τίιιπ).,ον τοϋ .Αγίου Νιχο).,άου ίν IΌ).,α·

~ειδίω, 'Αγίου Γιωργίου ίν Λ,6αδιiy., 'Αγίας ΨΙΙΗΙΙ'

νής ίν '>':,ιύρνη χ. α. οι Ι.ν τοΙς θησαυριιφυ).,αχιίοις

Ι.ίρα τών Moνι~)ν φυ).,ασσόιιενlll Ιυ).,όγ).,υπτl)ι σταιιρnί

ιΙνε ίπίσης ιίγιοριιτιχά fl Ιεριισο).,υ,ιιτιχά άΗά χαί

χιαΧά 'Ι ήπειρωτιχα 'ργα' '(ίνα εΙνε ;Ίδη τα γνωρί.
σ!ιατα τής έργασίας ;xάσtιlυ τών ά\'CΙΙΤfΡΙΙΙ ;ργαστη.
ρίων ,Ινε δυσχο).,ον ΠΙIO~ '(Ι, πιιιιον \,α ).,'xllfl· ήιιιίς

il'ταi,Ο(ι, ιυ; π(ιρ(ιτtIQ,i ο άν(ΙΥ\·ι:.στης, πιρlOρι~όIι,θιι

f.ίς τήν άπλή\' ι!ναΥιιιιψίlν τών γ,ννυφ;\,ιιιν ~ιlτηlιιί.τιιινt
ίπιΙlιl)ιοϋντες να δc:ιnuιιιιv cί.φοιψήν ιις τοίις hIIVall;·
νΙΗlς ν' ιί.σχο).,ηΙlιϊΊσl χιιί εΙς ζητι'ιιιιιτιι ciII'"UUIς rvδια

φίροντcι τίιν ίστιιιιιΧίlν ιί.νιί..ηυ;ιν χιιί τον ΠΙΙ).,IΤΙΩιιΟν

τη; ή,ιετίρ(ι~ ιι·ιl).,ή.;.

Ό ~ταυρOι; τηι; εΙΧόνοι; :!Ιί εΙν, :, ι(ρχ"ιιίτε

ροι; τηι; Μονης' εχει άργιιρά\' Ιπιχεχρυσωμέ

νην θήχην (0.33 χ 0.1 R μ.) μετιί μαργαριτώ\'

χεχοσμημένψ, Ι" 11 περιΧλείειαο ι\ χ"τ' άμφο

τέραι; τιίι; ι~ψειι; τοιι ξιιλόγλ"πτοι; ~τ""ριίς, έφ'

οΙ, εδρίσχο\'ται 12 ιiγιoγραφιxα; σ"νθέσειι; (Ι η

ιϊψις: Eiιαyyελισμιίς, Ι'έννησις, Βιίπτισις, Ύπα

πα\'τή, Μεταμιίρφω,,,ς, Βω'α - 2" ιϊψιι; (ή φα ι

νομένη Ιν ήι εlχόνι :!Η) Ά νάληψις, ~ταίι(lωσιι;,

εl. ·4δου χάθοδος, Ι Ιεντηχοστή, χήρ"γμα ΙΙέ

'ρο" χα; Κοίμησιι; t-Jεοτι',χnυ). Ί'ιίι; χεραίαι; τoiί

~τ""ρoiί π,ρI6άλλο"ν: δι;ο "φιοειδείι; πτέΡυΥ!<;,.

EίJι. RS. 'λdαμα .. lοιιιιόllΙJIΟC μιrά ~ιμ;oιι ΙιίΙ0ΙΙ

Z~αιι,όc lou Μ. ZIIIJ1.;ou.

χατιί τι'ι\' βάσι\' τ(7,γ ι',ποίων f;IIPLnxo\'tftL Il,'OI..
μια χιιί ΙτεΙΗΙ πί\'τε (ι\,θt:μl(ι X4ttIi τ' (ί\'ω (ϊχριι

τώ\' χεΙ,ιΑιΙΟν. περΙ':ΧΙΙ\'ΗΙ ()μοίω; ;ΗλΟΥλ,lπτιχ(ί

[ΡΥ(Ι, ϊιτ(ιι ΠΡΟΤΩμ(ίς άΥί4lΗ'. η\\' (ισπιισμι\\' Ζιιχιι.

ρίο" χ(ιί 'Ελισσιί()t:ι ι τ(ί ΕΙσ(ίδllι, ιιιlΊς ΆΥίιιιlς

Ilάντιιςι Τ1Ι\' 'Ύψωσι\' ιο,Ί τιμί(n l ~ιιιlιρo" χ. α.

IlεΙJί τι'ι\' ~Iίσlν ί'πιίιlχt:1 ί, fΠIΥΙΗιφι'ι: -:- f". [ιει

dn" χριaεοΟ ~ΨλZ' (= Ιί:lί) Kard μήνα

Όκεώβριος γlΥονεν άργυροχρυaοκόλλ,lεος

ώ παρ"ν aεαυρ"ς διά δαπάν,lς ΣωιΡρονΙου

Ιερομονάχου ΣΠ,lΑαlώεου εοΟ καΙ Ικ κόμης

Ποεαμιaς' "χνουργοl δΙ: εούιου ΆAΙ~αν

δρος, Θάνος καΙ Γεώργιος.

"'ΕτεΡΙΗ' σχίιιιιι JHtvtl1lnItitt't ιΊ ε\· τίl t:ix. 27
(lQInYf;Q(i ~τω'ΙHίς' ιιί ~ι,λιίyλΙIΠΤOΙ ΠHιlιιστ(ίσει~

π,(ιιχλείιll'τ"ι ι','τι'>ι; lΙήΧοl> (11.21; )(0.14 II.), ;χω"

σll.; χιιτιί ΤΙ)\' βιί(fιν )(Ηί ΤΙ1ς χt:Ιl4ιίιι.; Ι ~ μιχιιιnΊς
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Παράρτημα τού Άρχαιολογικού Διλτίου 1918 ί3

τρούλλους ίι φιn'oύς. 7 εΥκι)},πια κιιί Η εν είόει

%αρπών πεύκης συρματέϊνα κοιηιιΊ!ΙΗτα μετιι

πολl'τίμων λίθωψ χα", μηχο; τίις λαr.ης ί,πάρ.

χει ή έπιγραφ,'ι: .;. Έ,ελιόδη ό τίμιος Σταυ·

ρός δι' έξό δου τού πανοοιο,ά ,ου ιiγίoυ

πνευμα ΤΙΗού ΙΙαϊσίου τού Με Υαοπηλέου,

ετι 4,ΨΝ-:' (=17:,li).
fO εν είκ. :!jo\ ΠHριστ.;φE\·cις εί νε αδαμαντο.

κόλλψος άργι'ροϊ'; ~ταιψός (O:!U χ ο.ιο μ.)

;tερικλείων Τί,ιιον Ξι'}.ι)\'· {ι i.HCιIι ΤΟ\'ΤΙΗΙ σχη·

ματίζεται διιι τρll;ιν σ\IΙ'εστρcφμένων iιφεων,

κατά τη" βάσιν παρίσταντιιι τρεις σκορπιοί, έπι

της κορυφης τοll εύρίσκεται στέμμα και φέρει

κάτωθεν την έξης έπιγραφήν, δ,lλωτικην της

ήγεμονικης αι'το;; προελεύσεως:

.; ΤίΜ: ΞύΛ: Τ ΜΓ'Λ: ΣΠ~: Α;Ρ: ΜχΛ: ΒΒ: Σ,Ζ:
~

, Τ' , *.
ΔΠ: Κ: εΠIΣ: ΓΒΡΛ: ΠΡΓΜ: ~ εκ: ΖΧΛ: "ω.: 1807

ητοι: "' Τίμιον Ξύλον τού Μεγάλου Σπη

λαίου' ιiφlέρωμα Μιχαήλ Βοεβόδα Σ<-ύτζου.

Δαπιiνl1 και έπlα,αoΙ~ Γαβριήλ Προηγου·

μένου τού έκ Ζαχλωρούς- αωζ' (= IHOi) '.

6 ') Λειψανοδήκαl. Λί'ται είνε ιιργιιρά η

επικεχρ\lσωμένα κι6ωτίδιι,ι ιιετ' .ίναΥλύφωι' το

ρευτικη; τέχ",1ς άγωγραφικ,;,ν συνθέσεων

και παραπτάοεων (ένί{)tε τιί κι6ωτίδιι,ι είνε

και ξύλιι'ιι μετ' iλεφι,ιντοστοίΊ - OEI'tfΙPIa-

;1 μετά βελουδίνοll κιιλύμμαως), περιfχoντα

"για λείψανα' εΙς τό \1. ~πήλαων "'ντι.

προσωπε,ιοντc,ι πι.ίΙ'ΤΗ σχεδι"ν τιι σΧιί!Η,ιτα

λειψα\'οΟI)κι;ιι" αί·τcιι δl)λ, ίι .ίγ.,,}.οι·ΙΙοί·οι

τίι πχημcι τοί, λεΙ,l,άνο\1 (κριινίΙΗI, χειρός,

;τιιλάιιης κλπ.) ΚΗτιί τι.. ItfOOV τι:.ν .',ποίιιη·

ά,'οίΥεται ι);τή, δι' ι'ις διι,ιtfιιίΙ'εται τιΊ λΕί·

ψανον, ίl περιέΧΙΗlσι μικρά (~μ(.ίxια ί.ειψά.

νων ;τριιοηρμοομένων ~lι:. ιίΡΥ\lράν πί.c.ίκα.

φυλασσομένην έν,,'ις κιΙιωτιδίOl, ;χονως

σχημα τετριίγωνον ;1 ,\ρθογιίινιον dnAo;;ν

ίι· πτυχούμενον ιιετιί ίσου η π\ιραιιιδοn.

δο;;ς Κ<lλύμμιιτος ί'ταν αί λειψιινοθηκαι ,ίνε

ξιίλιναι με"ι βελουδίνοll καλύμματος προσ·

λαμr.άνοl'σι συνήθως το σχημα AEItOlIQYL'
κοίΊ f~"αΥΥελί()υ, κοσμοίΊντω δέ καί διιί

γραπτών εΙκιινων' μιlνoν νιιίδ",σχιιμοι λει·

ψανοθηκαι δεν ί'πάρχοl'σιν εΙς τό Μέγα

~πήλιιων.

Ο,;τω τετράγωνος ιιργιιρά λειψανοθήκη,

έν !ι ιριιλάσσονται λείψανα τών dYLIύν Ilαν.

τελεήμονος κιιί Χιιραλάμπι",ς (Ο.:Ι:Ι χω! Ι, ;'ψ.

0.11 μ.), εχει έπι ω;; ίσου καλύμματος αυτης

την παράσταση' της 'Αγίας Τριάδος (της φιλο.

ξενίας διιλ: τώl' ΤΡ";)\' αγγέλων υπό τού 'Αβραάμ

και τής ~άρρα" οίτινες παρίστανται έκατέρω.

OEI' της είκιlνoς), στεφομέι'ην υπό μεγάλου στέμ.

μαως κρατουμένου υπό δύο άγγΈJ.ων, έκατέρω.

OEI' δ' αίιtης και κατ ... την βάσιν ευρίσκονται ~o

προτομαι dYLΙOV κάτωθεν τιίξωl" έτέρα λειψανο.

θήκη (ο.ΟΟχΟ.20 ;;ψ. 0.15 μ.), περιέχοιισα λείο

ψαl'α τι;,ν 'Αγίων 'Ελευθερίου, ~Iψ'ά κιιι 'Ιακώ·

βου Πέρσου, εχει πυραμοειδες κάλυμμα, έφ' ού

παρίσταται δ Χριστός μετά τών μαθητών Λουκά

και Κλεόπα μεταβαι νόντων εΙς 'Εμμαούς εΙς

τας περι την παράστασιν ταύτην πλευράς το;;

καλύμματο; dnorvno;;νrαo ή προσευχη έν rEe.
σιιμανή, ή ~ταύρωσις, ή Ταφη και ή Κο(μησις

τιϊς Θεοτιίκο\l. ΛΙ παρά tll, βάσιν πλευραί πλη.

ροίΊι'ται διά κανίστρων μετcί καρπών, θαυμάτων

της είκόνος τΟ;; Λουκά και τών τριών Ailto.
κρατόρων κτιτόρων της Μονης έκατέρωθεν το;;

Καθολικο;;. 'Aμφιlτεριιι ιιΙ ιίνωτέρω λειψανο.

οηκαι εΙνε ϊργα το;; τέλους τΟ;; 111' ιιΙώνος.

'Έτερον σχημα ιιργυρών λειψOl'οθ,lκώl' δει'

κνύει ή εΙκ. :ΙΗ. ΕΙ"ε καί τούτο 'ι' τών δ,όρων

το;; ήγεμιινος ~ι""τζοl,, ;ργον τoi' Ι ιω:ι· πλην

ΕΙχ. 29. Λ&'ιψσ"οθήΧι, ιού Μ . .Σπι,λσίου μιιά rov
.μβλ~μσιo, ιού Ήγ&'μό"ο, ZoVruov.

το;; σχήμιιτος 0;111 προσοχίις εΙνε τ' ιΙποτυπού.

ι Ί Ι χωίι 1'οίις 1ιιι'.νους 1'i,t; Ί'l)υI'lΧI)ΧΙΙCΙ1'ίfl"; cΙνlι ..... Ηι.
χΗΕίοιι Η'Χ"lκίl ....;.v ΧΙΙΜιϊιν ίl cί.ιιγt.ι,ιtίιv IΙΙΙΗί .....ι.λυ ... ί·

μcιιν λίΟων .'ιιrvδύσιιιιv tiuv ~υ).CΙΥ)'ύ .....tωv Σταυ()ών,

IIit1Vft; ιι 1,).cίσΟΟΥΗΙΙ ιιί.:; :ι,ί\'ΗΙ σXιιk'.ν {ά Ilι}σlιυροφυ·

10
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74 Παράρτημα τoiι 'AΡXαιoλoγικoiι Δελτ(ο" 1918

μενα έν τη λειψανοθήκη έμβλήματα τού ήγεμό.

νος, εις ίi δέν έδόθη μέχρι τούδε ή δέουσα

προσοχή' οϋτως επί τού μέσου τού καλύμματος

της έπιχρύσου λειψανοθήκης (0.20 χΟ.20 ϋψος

0.1 ί μ.), ύπάρχει χαρακτηριστικώτατον έμβλημα:

δύο αγγελοι, πατώντες επί τού ήλίου καί της

σελήνης. κρατούσι στέμμα, εφ' ού εΙνε εμπε

πηγμένα τά σύμβολα της Σταυρώσεως: λόγχη

σελήνης, iιψoύται Εκ της τέφρας τΟυ ό φοίνιξ.

Περί την παράστασιν εύρίσκονται τά γράμ

ματα: ιω. ΜΧ. κς. CZ. ΒΒ. 1802 (ητοι

'Ιωάννης, Μιχαηλ Κωνσταντίνος Σούτζος Βοε

βόδας). ΕΙνε προφανης ή βαθυτάτη συμβολικη

έννοια τών εμβλημάτων τούτων τών προδρό

μων της παλλιγγενεσίας τού Έθνους 'Ηγεμό

νων της Μολδοβλαχίας.

καί σπόγγυ" εν Φ κάτωθεν τού στέμματος καί

εν τφ μέσφ τών άγγέλων, τού 'ιλίου καί της

. λάκια τών ελληνικών ΜονιίΗ', εΤνΕ ιίξιοΛογωτύ.τη. φαί·

νεται δ- στι ηκμασε κατά τούς χρόνους τών 'lΙγεμόνων

της Μολδοβλαχίας χαί εΤχε xivtQo την Κων;πολιν, τό

'Ιάσιον χοί τ,νας μη χαΟωρ,ομέ\'ος εΙσέτι πόλεις τίις

κυρίως 'Ελλάδος. Οί. χατοσχευασταίτων δέν ήσαν άο,l.

r,0� χρυσοχόο, άλλ' ιίληΟeiς τιxνίτuι προσπαΟοϋντις

όσον ήδύ"οντο νά μιμηΟώοι την τεχνοτροπίαν τών βυ

ζαντινών συρμαΤΕινων έπενδύσεων των Ιερών σκευών,

την πλουσίαν διοχόσμησιν τω,· όποίων μορτυροϋσιν οί

διασωΟέ\'τες Κατάλογοι ~υζα"τlνών Μ{)\'ιϊιν (nQtil. τόν

ύπ~1 niei\1 δ'lμύιiιt:uUi.vτα !(l1τάλογο\' τού σκευοφι:λα.
κείΟl1 τίις Μ4Ινής τού (~εoλόyoυ έν ΙΙάτμφ, ί\· RY1.ant.
Zeit:oiCII, ι (1ΗΗ21 σελ, 4ΗΗ κ. Ι τήν Διάτα~ιν Μιχ.,αήλ

'Λττrιλειιίt41υ. ρ"Οα παρατίllεται καί τό Beip,o'll. ')ΤΟΙ

() ΚιιτιιλΟΥος τιilν κειμηλίι.ιιν tilC; MOvilC; τού ΙΙαντο·

κράτορος έ" ~άll~, Μεσαιωνική Βι6λιοΙΙήκη τΙιμ. λ'

(1θ72) σελ. 4& κ. έ. ένtlα πρ6λ. τόν ορο,,: σταυροί άρ.

γυροι διάχρυσοι, κ. <ί.),

Τέλος διά την συμπλήρωσιν τώ,' σχημάτων

τών λειψανοθηκών προσάγομεν την είκ. :Ι(), εν

ή παρίστανται αΙ περιέχουσαι τά λεγόμενα κρα·

νία τών κτιτόρων μοναχών Σιιμει;ιν και θέΟ·
δώρου καί την χείρα της όσίας F.ύφροσύνης,

προφανώς νεώτερα. τών μέσων ίσως τού πα·

ρελΙΙόντος αιώ"ος, "ργα.

γ') Δ."""π6τηρα - Κηρ"πήΥια. Δισκοπ,;.

τηρα, u)ς γνωστόν, είνε τα κυρίως λt:ιτοuργικιι

σκεΙ'η. '1':ν τφ Μ. Σπηλαίφ εύρίσκονται τά σπα·

\'l"i,.QO> εν τll ήμετέρ,! 'Εχκλησίι,ι iιπιίρxυντιι
σχήματα δισκοποτηρίων μετά μεταλλίνω\' κα

λυμμάτων, εν Φ σ"νήθη εΙνε τ' ιiΩκεπη, διά τίιν

προφ,λαξιν τών όποίων χρησιμοποιείται ό ιiήρ.

Oί~τω τό άριστερα της εΙκ. iH κείμενον είνf

δίσκος ιiργυρoύς (ί:ψ. 0.20 μ.), οί'ΤI\'ος τη,· ~άσ,\'

σχηματίζουσιν €ξ σιιστρεφιίμενοι ι'φεις όλόκλη.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:28 EEST - 52.53.217.230



Παράρτημα τοt ΆρχαιολΟ"ι'ικον Δελτίου 1918 15

ΕΙκ. 31. Δίσκος- η Κιβωτός- τoίi Σκευοφυλακίου rov Μ. Σπηλαίου.

ρον το απο της αρχης της βά

σεως φαινόμενον εν τη είκό"ι

τμήμα εΙνε το πλουσίως διακε..
κοσμημένον κάλυμμα τού δίσκου,

εφ~ ού εν εγκολπίοις είJρίσκονται

αί παραστάσεις: Γε"νήσεως, Μά

γων και προσκυνήσεως τώ" ποι

μένων- το κάλυμμα περιβάλλει

στεφάνη μετα κωδω"ίσκων πλη

ρου μένη δι έλικοειδοίίς κοσμΎι

ματος· και συνδεομέ"η μετα τού

καλύμματος δια τριuΊν αγγέλων

έ" στρατιωτικΌ περιβολτl, κρα

τούντων κλάδον φοίνικος· δια της

αριστερας και δια της δεξιας θυ

μιατήριον.

Δείγμα ποτηρίου παρέχει ή

ε1κ. 32 (δεξιά)' και τοίίτο ((όψους

0.40 μ.) 'χει κάλυμμα εν είδει

στέμματος απολήγοντος ε1ς καρ

πον πεύκης και επι τού αργυρού

βάθουςτου επικεκολλημέναού μό

νον επίχρυσα εγκόλπια μετα πα

ραστάσεων (ΠροφψόΛ', Σταυρώ

σεως,Χριστοϋώς Άρχιερέως),αλλα

και άκανθοειδείς διακοσμήσεις και έξαπτέρυγα.

Είκ. 32. Ίερα σκεύη .rov Μεγάλου Σπηλαίου.

'Έτερον ίερον σκεύος έκ τ<ον σπανιοτέρωνεί"ε

το εν ε1κάνι ;11 δεξια κιUωτίδιu\' (0.,\2 χΟ.20 μ.)

μετι( βάσεως, τριών μικ()(';,,, στιn'(}οφόρω" ΤΡΙ)1'λ-

λων, περισn:ρών, λόγχης καί σπόγγου

(~ς καΙ εγχαράκτων παQαστάσεων ((-)εο

τόκου βρεφοκρατούσης, τιν ίστορεί άρι

στερι:Ι ό Λουκc:ϊς, έν 4. δεξια θυμιΥ. αύ

την άγγελος κ. cϊ.), ()περ ()νομάζεται

συνήθως Κιβωτός καί χρησιμΟΠQιείται

κατα τας λιτανείας ύπο τών μοναχών,

οϊτινες το (Ίνομα τού σκεύους ερμηνεύ

ουσιν ώς ()νομα αύτη ς της Θεοτόκου,

ητις ώς Κ ιβωτος διεφύλαξε το θείον

/Jρέφος, ,,',ς ποτ ε " Κ ιUωτoς της Διιιθή

κης διεφύλαττε τ(ίς πλιίχcις είς Τ~l 'Άγια

τώ" Ί\γίω".

Τέλος ιιρισn:ρ(ί της είκ. ;S:! εΙκονίζε

τω κηρο:τήγιον επίχρυσον εσμιιλτωμέ

\'0" (O.;J~ μ. ίιΨΟ1ις), εκ τών συ"ήθων

κιιτα τ<ίς αρτοκλ<ισίιις χρησιμοποιουμέ

νων, κατ(ί τιΊν 11ιίσι\' τού ίΊποίοιl t:ί'ρί

σκετω ΤΙ επιγραψή: -Ι- 1707 οΙκοδο·

μή{}η τό παρόν δια tξώδοv της ήμε

τtρας Μονης του ΜεΥάλου Σπηλαf~!'

διιi κόπου τών όσΙων Υερόντων Μα ..
καρίου καί Ραφα·'ίλ, ήΥουμενεύοντος

κυρΙου Ζαχαρίου .;. Μήν αϋΥουστος

20. Ic. χc. ακολουΟ,ί ,'ι εl,χη της

αρτοκλιωίιις. 'Εκ η';η' προσαχθέντων λει

τουργικών σκευ<ίη' μ<)νο\' 11 Κ ι(lωτι'.ς ΩιιναΤΙΗ

"α εΤνε σιίγχρο\'ος το,' κηροπηγείου, εν (!) τι!
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Ε,κ. 33. Έιrίιιδνo'ί Eiισγy.λίoν τον Μ. Zn ,lloio",

λοιπά δύο εΙνε μεταγενεστέρας lποχής, ώς δει.

κνύουν τά διακοσμητικά των θέματα.

·δ ') E'iιαyyΙλια, τα ταξινομηθέντα lv τϋ

συλλογη της Μονης Εύαγγέλια (ύπ' άρ. 77.95)
.είνε εντυπα λειτουργικά Εύαγγέλια ~ περικο·

παί ln' lxχλησίαις άναγινωσκόμεναι, φέρουσαι

στάχωσιν lx ξυί.ίνων πινακίδων, lφ' ,ον Γι εΙνε

προσιιρμοσμέναιχρι'σαί Γι άργυραί πλάκες μετ'

άl'αγλύφων παραστάσεων, Γι κάλυμμα lx ~ελoύ

δου, /φ' οί' προσαρμόζονται έγκόλπια "εθ'

ιΊμοίων παραστάσεων.

Τό εΧ(Η' πλουσιώΤfΡΟ\' κιιί τεχνιΧώτερο\' τα/\'

ιϊλλωl' lπικάλυμμα Εί'αγγέλιον της Μονης εΙνε

τι) προσαγόμεl'οl' lv τη εΙκ. "". το ε,'τυπον
εl,'ε εκΜσεως Βενετίας τοίί [τους 1711", εΙς δ.1

το χρυσοίίν lπικάλυμμα αυτοίί παρίστανται ή

Σταιίρωσις /πί της προ της άρχης τοίί Εύαγ

γελίου πι \'ιικίδο; και ή τελευταία κρίσις Γι Δευ

τ/ρα παρουσία επί της πινακίδος τοί, τέλους

έν 111 {.λοχρύσφ εΠΕ\'Λιίσει τη; πινιικίδος ταtί 

της, ϊμ' naQIatq: ίl ΠΡΗΟΙΙΥοιιέ,·ιl είκώ", παρα·

τηρεί τις μίμησιν ύπο τοίί τεχνίτου της περιφΙI·

IIOI' <τελευταίας κρίσεως. τοίί Μιχαηλ Άγγέλου

τοίί παρεκκλησίου τοίί Άγ. Σίξτου τοίί Βατικα

νοίί ll' Ρώμη (1[)"4.1641)· {. ήμέτερος τορευτης

μετέδαλε κατά το πνεί'μα της Άν. 'Εκκλησίας

i) καί παρενόησε τά θέματα τοίί μεγάλου ζω .
γράφου, .διετήρησεν όμως {.πωςδήποτε tOI' χα-

ρακτηρα τοίί όλου. 'επί της ΠLl'ακίδος

ταιίτης iιπάρXfl ή lπιγραφή: Μνήσfloητι

Κύριε Δημητρloυ, Μαρρώρας, τΙΧνων

:~Ψ,IE' (= 17!Jf»I.

*
'εκ της άνωτέρω γενομένης περιγι,α

φης τοίί Καθολικοίί καί τών κειμηλίων

της Μονης τοί, Μεγάλοι' Σπηλαίου συνά

γεται, Ιί" ή κυριωτέρα α{iτη Μονη της

παλαιάς 'Ελλάδος εΙνε άληθΙς Μουσείον,

ενθα δύναταί τις νά σπουδάση καί νά

παρακολουθήση την τέχνην μιάς όλοκλή.

ρου χιλιετηρίδος. Άπο τοί, Ι' μέχρι τοίί

Ι Η' αΙώνος 'χει νά lπιδείξη ή Μονη την

tlx,iva τοίί Λουκά .αί τά Ιστορη μένα χει

ρόγραφα' 0\ αίώνες Ι r' καί ΙΔ' άντι·

προοωπειίονται και πάλιν δι' ()μοίων χει

ρογράφων' {. ΙΕ' αί,;'" άφηκεν εις τη"

Μονην την εΙκόνα τοίί Ι lαλαιολόγου' τοί,

1-;" αΙώνος εΙνε φορηταί τινες lni σανί

δων εΙΚόνες τών παρεκκλησίων' άπο τοί,

ΙΖ' αΙώνος άρχεται άληθης άκμη τέχνιι;

διά την Μονήν' το πλείστον της Άρχι

τεκτονικης καί Ζωγραφικης τοίί Καθολι

κοίί, τών παρεκκλησίων καί άλλων μερώl'

ιιί,της άνάΥεται εις ιόν αίώνα τοϋτοΥ' άπιΊ

τοί, Ι Ζ' δΙ αΙώνo~ μέχρι τών άρχών τοί,

ΙΘ' εχει νά lπιδείξη ή Μονη τελειοτά.

του τύπου έργα ξυλογλυπτικης,τορευτικης,

ί'φαντουργίας καί ζωγραφικης. Ίιιτορι.

"ό)ς εξεταζόμενα τά κειμήλια ταίίτα της Μο.

ι Διά τύ. τσιιευτιΧά επί :τολυτί,ιου lιετάλλόυ ;'ΙΙΥ(Ι,

δι .Ον επενδύονται ιιί. λειψανOuί'ιχαι χιιί )(ηο,ιείται ίι
οτάΧΙύοις τών 1';ύΙΙΥΥελίΙύΥ. πιιιιέχουσιν εΙς 'ίιιιά.; άΙιό
λΟΥη\' (,,11.6αλήν αί ίΠΙΥραφαί τώ" ).ειψω·ΟΟ'lχών τοί·

Μ. Σπηλαίου ίίσυν άφtlιιι~ τύ. χέντρ(ι χρυσοχοϊχίις καί

τορευτική; τίΊς xUQu~ ~Eλλιi.δoς' οϋΤΙύς ή ταξινο,ιψ

Οείσα ύπ' ιίqιo. 30 ιιιιρτυρείτιιι δτι χατεσχευάσΟη {(~ι

ικw εν Tριπoλιτζιj, ή ύπ' άριΟ. 41 εν Λεtiαδιίιι H~)

17Κ6 (ίνΟulιιίτιιι δ; ό (ίvαyγ(~στ,lς στι )(αί ή εξ oQr.t.
χάλχου ΙΙύλη ίτελει<ί)ΙΙη ίγ hr:6abeiq. τι!) 18α/)), πολλιιί
δί> ιυ.λαι λειψιι\'ΟlliιΧαι δύνω'ΤΙΙΙ είζ τά ίΙΙΥ<ιστι'ιιιιιι
τ<ί"η' ω',τι~lv πόλf.Ι!)V γ' άπηδllΟιuσιν ιίν λάΙ.ιι τις ίι;τ' ίιψι\'

t' ιί,'αΥΙΗιφό,ΙΕ\'U ιΊνόlιιιτα τ<ί)γ ι\ωιιιιτώ\" Ί Ι f" At>()II
δείι.ι καί Ί'ριπόλt'ι (ίΥιιπηlχΟείο(ι τιlρευτιΧίl. σuγχι"\'tl

!ιέ"η nQc'),; τη,· tfX\'II", ίί" δειχνύllll(ιι\' εΙς rιιιάς ιιί
l)cύQttBEio(It ύπό tci,,' ΊIΥt'lιι'}\'ωv (~Ίς :\lιlλδιι6λιιχίιι,;
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Elw. 34.•Η πλάτα..o~ τή~ Kλαπατooύ ..α~.

77

νης f\'fχo\'OL μεγίστη\' α;ια\', καΟI)σΙΗ' και 1"'0·
ματα Τfως αγ\'ωστα μεγάλιl)\' μορφώ\' το" τtl"ρ.

λεlψα\'οθίΊχαιαί ΠΡΟfρχόιlε\'αl πιθα\'UΗαffΙέχ 1\:(1)\. πσ·

),ειικ; ~ Ίιισίου, ού ,ιό\'ο\' δέν ύπολfίπftαι Ιχεί\',ις ιί.Η'

εΙνε (:ις πρό; ιή\' ixtiAfn,,' εις ποΗιί σΙΗιεία ά\'ιll(Υριι

χαί δ'ιλιιιιιχή ιίl; ά\'απ(υχθείσ,ις είς (ός (ΗΨ'ικός
ιαύιας :ιόλεις άξιολόΥου χαΗΙΙΙΧ\'ιΧίlι; Χl\·'·ιnιιιις χιι((ί

(όν 111· αίώ\'α. ϊμ' ή έπα\·άσιασις του 1~2Ι <i\,.,xoηot:\·,

ΊΙ έΧλΟΥή ιιί,,· Ιlειlά((Ι)ν ix (ου χύχλl)υ Ηί", βl'ζα\'1'!'

\·ώ\· άΥΙΟΥραφιιίl\' χαί tιίl\' χατ<ί ιόπου; ΠfΙΡfιδtlσfα/\·.

il fΙοαΥωΥή είΧΟ\'ΟΥιlαφιχιίl\' (ύ:ιιιιν f-X (ίl.; ίιαλιχίις

'ΑναΥε\,\·ίlσε(I.;. ή χρίιοις χρι\'οt:ι\)ώ\· διιιχοσιlίlσfl'I\',

ύ.ρΙ160"ΙIΥ'Ηιι1(fII\·. χλψα(ίδος ,ΙΗΙI φι'ι>,λιl,,' κιιί χιιιl'

:ιώ\' άιιπ"),ιιυ βυζα\'Ηνίlς τt'_Χ\'ι)(ιlο;ιίfις χ, ι'ί. fI\'f χιιριι,

χ(ηρισΗΧΙ:ΙΗ((ΙΙ δείηιαια fχδηλc:ιnfως ζC;IΩ,lς rl!\'ιχiις

nU\'ειδίlnffll; ι ίίtις πιll)ίlΥη (Η,Ιη,,"l,Ιιιι τι. Ι '''\'.tς κιιί
ΠQοεΧf1λfnf tu\' ί.πt'ρ (ίις ά\·fξαρtηnία.; Ι1Υιίl\·ιι,

κοκριιτtHιμt:νοιl ~:θ\'oυς κληρικιίn' και λαϊκιί,,'

μω'Οάνοιι[\' εκ τιί", ε.πιγραφιί)\' των κιιι την

εξfλιξι,' χιιί επlκράΤJμIl" εΙς !1lρισμένο,'ς τιlπους

της τέχ"ης χατιι τοι'ς χριινους εκείνιη'ς διαχρί

\'(ψ[\' καί τιΑ. ειιΗλl'lιιιιτα τιίnι ήγειι6\'(ι)" τ1ις

ΜολδοΗλαχίας, οΊ'τι \'F.ς εΙ\Ψ χιιι οί μεγάλοι ri"rQw
γέται τι7", Μονιίl\', δl'νάμF.Οα \'ιι ϊδιι}jlf.\'.

11 ρο σlΗί κη.

ΠερΙ τής lσ,σρ,,,ής πλατάνου Ιν Κλαπα·

τσούν\,_ "ΕξωΙΙ,,' καί πρi,ς Β ",ί, χωρίο,' Κλα

.παιαούνα τ;ις f.παρχίας Κιιλα6ριιτων, ίίΠf.Q άπέ·
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χ" τ,,<tς ω"αι; το'" Μ. Σ~"λα'"υ, όψo\iν1α, ~o"α
την dQ,o<o""" δχθην το," I<ψvνίτ"" ~oταμoυ εξ

μ"y"J,α, θαJ.ε"α; "λάτανo~ ών ή ""οαία, "χουοα
,-ψος 2!1 μ. ",,,Uιo,, .αl "ι",8α1J.oμrνη ~,ό ν"ω_

τ"το" ""..ι.ο<"'o\iς ",,,,onoHo\l 1,1'" 34), qμ

,..ι~. 3δ.

"",ίμrτ"oν """" μ... ri)v βάσι> 16 μ. κατ"
τό ",σον ~. 12.6!1 μ. '. ΤΟ .;;"υ κο(λωμα το,"

κο"μ"" τ/. "λατάν"" τούτης 'xo> ~"ός Δ κοΙ
Α ~"o φυο,"α. ο"",', "",,,,,,,,,,,οθη &~ηJ.oν
"ό" ι ,ις >αΙ~",o>, χ"ηο.μοχοιηθεΙοης τη. μέν

, οε", ,0D ΙΙ",,,g,κο" ",ΙΟ,ΟΟ το, "4τό",, δ''''Ρi

." η" δ" fxo"", <gIU; """"..ιμ.... , "",τ"νο, "ρι,
~oH"o χρόV<Ι>Y ~νωθη "'" "'~01"λί".. 'ν aoνδgον,
ιι o~ '1',).,.,'" τρ,1<; μ..όλσ, ~Ιό30', οεν,,,,,,,,σισλστ,

"'" "OQ'ν/""'''~ '0' ...ια,όνΟΥ ,o"'~, fxou", &"1'0
n",el; ι!ς 1q;~μ'ΡΙδ"" ""Ι ",ρ,οδ,.ά,

, ΑΙ 'l' "οΙ).,; ~όo~ ,ο>; "",ιιι,μα,,,,, ,~ς "λο,';""

~xo""σ' μ,"ΡΟ' δ~o, Ιχ""ν oiσ",o~,σβ~ δ,ιi (;4Qou_
~.,κης oiσδι,,'oy (,σ",ι"",,).

• ΙΙΨό ,η, ,,~o,όν"" "oie...To, δρομΙΧΟ, Νοο, μό

Ινλi",lν ",ί,..,ν (1Ι.10χ 4,80 μ.), τ",,,μι,,,, Ι,,' ονάμ""

~"".ής Ο"lΙς ώς θ",,<ις, ,ις Ι\ν lτίθη ""οοφά_

τω, .αί oIrτωμιίτ",ν (εΙ... 3f>j, <fi, ~. οΙνοτολ,_

"fi, ώς 1t,,0," βήματο" ""ο, οχημο"ομον το,"

o~oί"" lφ"άχθη ή Λ~η δ,α οονίδ",ν, Ιφ' ών

oνoίyovτα" τ" .ο"άθ""ον το" Ιι"ο" .αΙ ""ό,
ιIr",oμόν .αΙ "λ"ότ,,"ον φω"ομον

ιου lοωτε" ••ο," ~"o <Ι""Ι "νωθ...
(εΙ><. 36).
Ό !Υιό, το," .0,l.ώμ"το, το," """_

μο;; <fi, "λατάΥου ΝαΙο.ο, (3.6f,X
3.85 μ. ;;'1>' 3.!ι0 μ,) Ιχει μ'.""ν Τίμ

"λον, ,χον ~ύo ".ονίο.ο"ς', ~.' ών
oxηματιtετo, ή -Ω"οίο Πύλη .0, οτη_

,,(ζετα, ,ις τα, .λ",,,,,, το," "οω«",_

><0'" .οολώμοτος, οχηματtt;ον ίοωθ"ν

το"του την <1Υ''''" τ"ά".ι;αν ""τε.
ο><ευαομέ'"11ν .ατ" τον "".ήθη /;ν

το.,; ~ox,.oiι; .α",••ληοΙο.,; τ,,';~oν.

Ό Νοίσ.ος olιτo, τιματα, Ι~' ονό_

μ"Η 'll' ΠαναΥΙας τής 1.qoμi"'1'
ffA"T" ...wtt",,'f" ής την ...όνο δ.α_

"(ΙΙνο"ο,ν ΟΙ "'ΟτΟ. δ<~,,, τώ '10""
χομ.νω .αΙ οχ<Μν α.",θ<ν 'ή, δ"τι

.ή, "'''ή" ,ής μ<<<o(ημ""oμivη" ώ,
",δομ... "Ι<; θ""αν.
-Η ώς θαυματα""Υ!>ς θιω,,""μ....η

.Ι.ών αίίτη .......ίοτ"τα, Ι" φυο,.ο,"

""ιJ.ώμoτoς τη, .λα,άνου (0.37χ

0.37 μ,Ι, <Υ:οντοι; βάθος Ο.Ι!!Ι μ.. !ν_

το, το," ο"οίου οχηματQ;oν"" i<o"o
μ'."", φυο,." ""'λώματ", ώ, φοί

νον,α, !ν ήi <Ι... 37 .0, τα 6110'α

'~λαμ~"νoν,o, ώς "ο,,'οτώντο την

θ<οτό""" β"<φΟ><Q,,,ουοον, η, ή <1
.ων ,ι,,,έθη Ι"", ."τα την "α"ά,

δοσ,ν, lν••ο θαύμοτο, τη, «""
νος τοϋ Λο""α τΟ," Μ. Σ"ηλαίο",

."θ' ην ι"οχην """"οΙ...1χ, ""τα·
6άλ" ,Ι, ι",ί",ο την Μονη. (."τ"

τ" I<HTo"u<ov ~"ό""τo, "ι"Ι τ/••""."ιaς

τ~ς Ko,μ~σιως τ~, θιοτδ",," ("g",ην N..go,,",,Iloo
τοΟ χωΡ",υl, "Ις τ",,> το!χο", '00 δ"",ο, δ,,,,,,:,~o,,,,..,
μ""y..Eσ"pαL τοο Η/' ..1.._ ΤΟ'ΧΟ)'Ο""""" " ...θι.
δί τl;ς Ώρο;"" ΠύΙης '00 ,Ι:μ...ιΟΥ ~ ι..'Τιιο",ή, ι.

'" ....~' ... I J740. d~'''hώo. I]ΑVό , ..ν Ναον "ο;
.-ήν "Μ<τ"",ν ",,';gX" Κρήν-." ιl<; ,ήν μ""μαρ'I"η\'
~J.ά.o ,ης οκοιας 'uιιισ~"α, Ι, .",yoo",~, AιIAr'",0•• ο .. " ~ ..,.~ ι........ "JJII",~.o ""'!'σο -ΕΙ"·
"Ι ",; ....i.v ·λ~ιH,.σ• ...e.. e'oIxev. Τδ ..i"μ",,,
,αο,Ο ~..~~""o δη "ρδ , ..ν χοόνωο o><όμ~ 'ος κοΙ'ι

Υ....."ιας wι!\oxι ~ιι,<I οΙ> μ'Ρος ,0C,o """""',,μl>ς η

μ"όχ,οο τ~ς Iotoo~< ,0D Μ. Σ"ηλιοόου,Ι..ο.. δ' ό~ηox"
~,~o..ι.,o,,, Μ' τι, ootδg",o ,ης "λσ,ό",Υ.

, ΕΙς τδ μ,~pl>. <oCTO Τόμ"Ι"" ~'" ~ό,.., 'I'",o
(""λης Μ ι~"J.fοιως) ""όp~.. δ.ι,,,, η '1""'0 '1Ις ιI.~·
σιως, q;igou"" τήν ,,,,τρο,,,"ν. η9δ ........ι.Ισ,,~'
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Παράρτημα το; 'Αρχαιολογικο. Δελτίου 1918 79

ΕΙκ. 36. 'Όψις τής Άψίδo~ του -ναϋδeίQV της Πλατάνου.

το;; 840, έν Ψ πάντως το ετος 1640. πρέπει
να νοηθ'Μ καί ΟΙ μοναχοί, μόνην την εΙκόνα

το;; Λουκα διασώσαντες, μετέ6αινον εΙς Πάτρας

και Αίγιον, άνέκοψαν δε την οδοι-

πορίαν των 'ίν' άναπαυθώσιν, έπειδη

κrιτέλα6εν αύτούς νύξ, πα!!α την πλά

τανοι' της Κλαπατζούνας. ΤΟ Κτιτο

ρικον (σελ. 72 κ. έ.), ώς έξης διηγεί.

ται τα κατα το θα;;μα: •φέροντες,
λέγει, ΟΙ Ιερομόναχοι την αγίαν εΙ

κόνα l.ναπέθηκrιν μετέωρον κρεμάσαν

τες εντος κοίλου κορμο;; πλατάνου

μεγάλης εκεί πεφυτευμένης, ητις μέχρι

και της σήμερον άΥήραντος χλοα'ζει

κrιι θαλερα (πλησίον της κώμης της

ν;;ν χυδαϊστι καλουμένης Κλαπατζού.

νας)' και τους συνήθεις \ίμνους εύξά.

μενοι μετ εύλα6είας, έκοιμήθησαν αί

θριοι .. ηδη δε πάλιν, Ι,ρθρου βαθέος,

είς προσευχην ΟΙ πατέρες άναστάντες,

(~ς είσηλθον είς το κοίλωμα, βλέπουσι

θα;;μα παράδοξον' άντικρυ το;; τόπου,

οπου έκρέματο ή άγία εΙκών, ε\ψί.

σκουσιν άκρι6έστατον αυτής άντίτυ.

πον έν αΙJτφ τφ κοίλφ της πλα,άνου

κορμφ αύτομάτως τετυ~ωμένoν' και

φωτος ακήρατος αϊγλη το άπεικόνι

σμα περιηύγαζεν.. συνέτρεχον δε παν·

ταχόθεν και ΟΙ περίοικοι το θα;;μα

έκπληττόμενοι.. 0'1 και θυσιαστήριον

πήξαντες έν αύτφ τφ κοίλφ της πλα

τά\'ου κορμφ είς ναίδριον αύτον ,ιετε

ποίησαν και έκκλησιάζοντο' και μένει

μέχρι σή μερον Ο Ναtσκος εν τη πλα.

τιίνφ δεκαπέντε περίπου άνθρώπων

χωρητικός', Άκολουθεί έν <q) Κτιτο.

ρικφ ή άπrιρίθμησις των όμοιοτ'ιτ",ν

τα/ν δύο εικόνων, αν και άπλη σ'ιίγ

κρισις των παρατιθεμένων έν τ!ι με.

λέτη taIίt'!J διαστάσεων εΙνε lκαν·η ,,' αποδείξη,

i'!-vμί{)η bι Kυρί~ ό μακαρίτης Θεοφάης Ιστοριο>

γράφος καί τον αίιτον χορίου Και ό Θεός μακαρίοι

αυτό .... · χνρ Διονυσίου μοναχοϋ. ΚιίτωΟεν δέ ήις εlκό·

νος: Άνιστορί19" καί έκαλλοπίστι ό -a-los καί πάvσε

πτo~ Nαo~ τή~ ύπεραγ[α~ Θεο-εώΗου δια σV't'δρομij~

τού όσιο-εά'lΟV κυρ Μακαρίου τοϋ καnκίσαvτo~ l't'
θάδε καί τα~ έ'ξο ίκοδομd~ χιραγόγισε δια δέ έ'ξόδου

τώ" εύσεβο" χρισnανο,,- κα-εέ-εος σο-εήριο" 1787
όχ-εοβρίου 10· χυρ ΔΙΟΥυσ[ου μο't'tl.χοV, Ή fίκιί,v

προέρχεται προφανιί>ς έκ τού παρακειμένου Ναοίϊ της

Κοιμήσεως. αί δε έξω οίκοδομαι εΙνε τά μέχρι σlΊμε

ρον σ(tιζόμενα έπεσκεlJασμένα πρός Β του Ναοίϊ κελ

λία' ή έπιγραφij, έν 11 άπανταται και ό ;στoριoyράφo~

θεοφάνης, δστις ήτο ίσως διδάσκαλος tOϋ (~γιoγράφoυ

Διονυσίου, μαρτυρεί και τούς χρόνους πιΟανώτατα ηϊς

ακμης του μετοχίου το\ίτου του Μ. Σπηλαίου.

Ωτι πασα σύγκρισις καθίσταται περιττη οταν

πρόκειται περΙ θαυμάτων και λαϊκων παραδό

σεων. Έπι το;; προκειμένου εΙνε άρκο;;σα ή

• J
"fo",i

.".-,

παράθεσις της το;; 'Ιπποκράτους έν κφ, της

έν Άρκαδ~ Μενελαtδος, _της πλατάνου της

Γόρτυνος, της δρυος της Δωδώνης, της έλαίας

της Άκροπόλεως των Άθηνων, το;; φοίνικος

της Δήλου και προ πάντων της δρυος Μαμ.

6ρη της Γενέσεως (Γέν. ιη' 4), της διασφζο.

μένης μέχρι τι"ν χρόνων το;; Μ. Κωνσταντί.

νου, ,;.ς ανrιφέρει ό Ει,σέ6ιος (έν βίφ Κων.

σταντίνου, Γ' δΙ), Ιις και το Κτιτορικον (έν

σελ. 72 ση ", Ι) ι'>ρθώτατrι παραθέτει.

Σφραγίδες της Μονης. Προς συμπλήρωσιν

τι"ν ανrιφερoμένων εις την Μονην το;; Μεγά.

λου ~πηλαίoυ παραθέτομεν έν τέλει τας σφρα

γίδας της Μονης, οσαι τούτων διασφζονται
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Πσoάoτ~μσ το,; 'Aoxaιol.oylxo'; Δ.~τίo~ 1918

φ~λασσόμιναl εΙς τό θησα,'ροφ"λιίΧlο\' αί,τη; '.
πάσαι "Χεδόν φέροl,σι Πιν παράσταοιν της ~ρε.

φοχρατούσης θεοτόχου χατά τόν n;πον της ~πη.

λαιωτίσσης, Υυρωθεν δέ τάς iξijς έπιγραφάς:

.;. Σφραγl, "'ς "ατά ιι)ν Πελοπ6ν"'100ν

Icea, BaolAuctιJ' "αl Xtalleon,/f,a"ιJ,Μο·

νιJς ιιJς ύπεραγ/ας 8.0.6"011 ιοΙ; Μ.γάλο"

Σπ'/λαίο" (ή σφραγίς αrιη-ή μιγαλυτέρα της

Μονης - παριστ4 Πιν ~:ιηλα"",,σσα\', ιίνωθεν

ι 'Ένεκα τfι~ 4:t0tuXtoς 1'0& ΤΙΙΙYXOYιχιιJήμaτo; αί

ιίXΌνt~ ιών σφιιaΥίδων δίν :1ιιιιaτιΟενται ενταΟΟα.

τη; όποίας χριιτοϋσι δύο ιϊγγελοι στέμμα. χαl

lίριστεριl τόν '\ο"χl;ν) ι.

.;. Ή Ζωοδ6χος π,/γι) ιοΙ; "είο" "αί lεροσ

Mtγα . Xn,/Aa/Oll. λΩΒ' (= IΗΟ2) (ή υπ'
άριυ. 2 οφραγίς εlνε πιθιιν,"τιιτα )Ιftοχίο" της

)Ιιινη.;) ' .
.;. Σφραγlς lιJς άδελφ6ι,/ιος ιιJς tλε,/μο

ουν,/ς ιοσ Μ. Xn,/AtOll (,'1 ;,:τ' άριθ. 11 οφρα·

γίς άν;ιχεν εΙς τάς χατυ κιιιρους lί:ιοστολάς

πρός συλλογήν έλεημοσl'\'όΊν f, βοηθl]μάτω ν

,"πέρ της ~ίoνης) .

.;. Σφραγlς ιιJς t""A,/o/a, ιοσ Βλάχ'Σε

ράι 1)842 (ή ;'π· άριθ. 4 σφριιγίς εχει τήν

Ι-Ιε""'χιιν δεομένην ,ιέ τυς χείριις χιαστί πρό
τον στήθοιι, χιιί ιίριnτερα χλάδΟΥ φοί\'ΙΧΟ';,

άVΉxε, hi εΙς τiι :ιερίφημον Με,,;χ'ο\' tιλυχ

~εράγ" έ\· I~ ύπιίρχεl ,ί ~αός της Κυιμ,jσεω;

της Ι-Ιεοτόχο", έν Κω\·ΟΙfI\·"\·ο,,πόl.ει).

+Ό Κα",/γουμενος ιοσ Μεγάλο" Σπ,/

λα/ο" ..σΙ ΟΙ έν αυτ~ (ή υπ' αριθ. :> οφρα

γίς, ίjιις ά\'ιιγράφει ω.ηνιστί χιιί τουρχιστί τήν

άνωτέρω έ:ιιγριιφι'ιν, έχρησίμε,'ε πρύ τοί, ,ίγιi,.

\'ος διυ τ;ιν ά\·ταλί.αγήν εγγράφων της )Ιονης

διιι6ιΙίαζιιμένω\' εΙ; τάς ΤΟΙ'ΡΧιχιίς άΡΧdς).

ΓΕΩΡΓ. Α. ΣΩΤΗΡιον

ι Hί~:ι. ά"ωΤ;Qω Ιν '11 rομηνεlff τής εΙ)(ό\'~ τής

~:τιιλιωτίnσ".; τύ :τει" δμοίας (JtΡQαΥί6~ τl)ς Μ. Κύχ·
)(OU τή~ ι\ί,:ιρn\ι, Ιν ίl άναy~ι:ται χαί ιό έτος 17δδ.

ι ετ~ ι .. ιό ΚΤΙ{Ηριχόν χα, τάλλα πιρί μΙ1'οχίων τής

.lfO\ofI> ιk>l,lΙήμσ,α (πρII~. Πα..ανδοέοσ. Καί.ιι"ν,'τινή
;:τιrη(lί:. dl!λo ~. Χ. ί.) δίν ιi"αyoάφιται ίιπό τό όνομα

Ηιύω IΙfτόχlt,,' τού )Ι. Σπηλαίου. Δί" ιΙνι I;'QU άπί·
Η«νΟΥ ιϊτι :'Ι\ιόχιιται rvtuuOu :τιοί :τ(l(lαωVlιμία~ τής

!..,llλαΙΝιίααιιι;·
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ΠΑΡΑΡΤΗ ΜΑ

ΤΟΥ APXAIOΛOΓlKOY ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ 1918

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΝ ΤΩ, ΜΟΥΣΕΙΩ, ΝΑΥΠλlΟΥ

Ζ' AΡXAIOΛOΓlKH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ι) Ό iι" dρ,{}. 1 (εΙκ. Ι) μέγας Πανα{}η

ναϊ"o~ dμφορεiJ~ εΙνε εν τών αρίστων αγγειο-

και ύ πο';ς, εΙνε δε συγκεκολλημένος εκ πολλών

τεμαχίων και συμπεπληρωμένος, εχει δ' ϋψος

44/>. Ή τέχ,'η τίις διακοσμήσεως αυτου εΙνε

αρίστη, αναγομένη είς την μελανόμορφον τεχνο-

Ε/Η, 1. Παιια6'1ιιαίΉδ~ Άμφοeεiι~.

γραφικι;,ν μνημείων του Μουσείου Ν",'πλίο\!,

ιι\'ήκει δ' εΙς την Συλλογην του ιιειμνήστο\!

E·~στ. Ι'λιιμε\'οπο"λο\!, δωρηθείσαν {ιπ' αύτοίι

εΙς τΙ, Μουσείον της ίδιαιlέριις το\! πατρίδος.

Τοί' (1IΗρορΥω; τοιίτου Ιλλείπει τι\ στδμιον ίίληΥ

τροπίαν του δευτέρου rιμισεος τού ς' αιώνος

π. Χ. Και εν πρ,ότοις περι τι') ,ικρότατο\' μέρος

ταη' ι~)μων του άγΥείοll, εi,Ούς μετ α τον λαιμό\')

περιΟέει αtJτ(Ί δωΡΙΗον "υμάτιον, χ(ίτωΟεν δε

τοιίτου rίς μικριι\' άπιJστασιy μεταξΙI τ(~nι δ,ίο
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•
."e4.",. lσ~ών ><σο b""οωθιν Ιν.O~ "l",,,iω,,
lφ' δΙοχΗjl'O" tfj( vo,""o.: το;' όμφooΙ~ φΙ.

.ον.<ι, Δυο ..."""",β"ι", Ι) :'''''ι'''' ..~I"JXo,
lΙ,aίν"υοa "00.: .d(I,ιnιοό .ΟΙ "0...0;;.... Διό τή,

ΙΙ"",ιιωμίνη, ~,iίι; δόο", διό δ. tJlc 4<>'o.~

"οο8όλ/ο""" .ι."" ;6cι, 0-11,,0 11""''''''' Τ",.....1.0;;,.
·ε....ιοωθ.... τ,,';'η, .Ιο"ι, lIωο,."Ι Ιφ' ,~ν

ση, ,.οιιών .... Ιμ""οφο",;.ν, Λσ", ",ο.'οι, b,,,
.ή, ι1<>.".φιi, .0 lμι.",,,,,,, .ο\> '0'""0,,, /φ' o~

"0'0 "l.yol> ίο"",, _""Ιθ"" ...ίφ<ι""". Ι.',;, Διό
.ίi~ 6eξ,ά, dv"...... ""'" ιόν '-ι.η"ιν ~ιδ""",
I<1dl.oy "ο.lν,,\) Έ" ιών Ιινίων δεξ,.,βι" .οϋ

ϊ.. """ ""Ιμον... , .",νίσ._ Τέλο, "",08." .".
Ι"""" ""Ο)<ΙΙ"χ",,, όνή" dyι",,~ d,·"fιtδlημi.

ΙΙλΙ••""ο.;, 'ε"••oiί ΙΙ",,,.,,,oiι "ίονο, lνllοθ.ν

''''''''Υ""""Ι"σ. ~,oνηllOν ΤΟΝ '-'0ΕΝΕΘΕΝ
ΑΘLΟ"'. ΤΟ "ω",ον <ο\> ""'μσ.ο, .ή, ·Αθη.

νάς ""ι ιoiι M\,oiί .ίονΟ( ......."."1.,""'..4"".
2) Έ... , .i\, ;"'''''' ιiψιωc .oiί όμφοοΙ ...c ιι""ι.
...α,α, ..ι"" ι....'.." i\..., "ω"ιa( 1"'ρ"ο.: ....
Ιοι.ρρΙ"σ( ΜΟ.''''''. ""αιώ" δ. δ ... ιη( δεξ,ιίι;

MICΊllo" Μ'" σι.";;;...,, ""ο.: ιίο kξ'CΊ. MCΊθoιι ..' ι'"
',," ..σ. ;;" όllηΥ'; o5"ή" Υ.".,ών μιθ·lμα.ιaσ.
-Eμ""6σfI,,, o5"α",';' ..."'..1( Ι'.ΙΙ'Ο( σνή" ',,1-

νο" (χω" Ι", ι ..ί· oiιι,oι~.,ό. ".μ........ lμςί"ο"

Μα, MldlI.." ",,0••1_" Μ..' oίi.... ι1l lIιξ,ιί "ο<ι(

.Ον ",Μη"," " ..ilI" Τό( "ο"οοι';ο..( ιο,'ια(

δ,αΜ"Ι".' μιΥςίΙη .. Ι·...η"ό"ι( .... o5M"I6I,o "Χι.

IΙlοσ Μ..' "ιq,..oή Μομψότη. Ιν ι..io; "ιq'τιHip·

Ρ....' ιών ..ωμςίιω" Λ"",, '.I'·'Μή « ..., ιι δΙη

...."θ...,( .0σούΙ"''' ""o...~"ω. Ι. x.~"'" ofo....

..""μι,"'ΤρΙνψ.

2) .....".. 180 j,l... 2). -ε" 'Ψ .n.'ιi> Mol>·
ο..... ,ί'"".ο, ΜΟ' ~ ιql>θ"Iίμoι>φO...ιΙΑ.. ις {·"ό
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,
τΟν ανω α~ιθl,oν ,11; την αυ.η" ΣυλλοΥη. Εν"τ.

!'λυ!ά.οπούλου oIνή~""σa. Αt,η 'χΙΙ ~ψoς 0,295,
~'" φ4>.""... 1"",,0<; λ"Rάς. ΕΙ., ~i ""Υ>< ...ολ_
λημίνη, &Ua ~illίσ,η.. δ,aτη"ήσεω •. Και τ(, μεν

στόμιον ~ω "t:(Ι,θέ., κυμά"ον Ιωνικό.., την βά_

ο,ν .ου .αφα;; ,,,,νί« ~ dv{lιμίων κα. λα/Τ";:;

κάτωθεν δΙ ολ'Υον" ανωθ....η, β<ίσιως, /i"Qa
,,,,,,,ίο ι. Ila,dvII(lou δ.άΚοιιτομΙνη δια χι,,·

oτoii σχήματος ι;ι,; ι μαα ""Υμών. Τέλοι; μ«<Ψι
.ων δύο ,,,,νιών ,"";,ων χοι .ώΥ δύο ....6ών
(πι tft<; χ,""ί,.,. "ψ.ως to\i άτΥ,Ιου - Ι,;,ό.. δ",·

σe•• δε. ""άρχ.. 'rQ<>φ",η διακόσμησις-Ν...
τ'" """"στοοις ο"""δα,οτά,η bι. ,,,,ών μO(lφων

Υυμνος δι '" οώμα χαl """ιών τΟ ίμ<ίιtoν ιι..ι,
<ο,; ",""".ορού βQοχίον<><; ν.t<ιιμμiνσυ, Ινω δι..
της IId.,~ 1)"...Ι"ο Ιφθ""μi"'1 "ωι;, x(l"toi
tiφο<;, 11"'" ε!;<Ιλλο<; .~ ~ς χαι ίκδι><ήστως

noIμdtnOI "ο, lfI><!'iξ-g .tι; «\ μητ(l'Χd οllλιΙχνα.

τε...,. δ",σe•• 11",,(010'''' .t<n"λής, vψηλή και

ο1ίοωμος ναίνις -ιι Ήιι..Ιi" - η,ις "ρο .,oίi

ιριιy,κιιίi &':<ίμιι,ο, '''ιρομο<; κΙΙι '''' χ.ί(ια, .1.:
lνδε~,ν ,0\1 κιι,Ιχον,ο<; «vn,v 6.σιος ά.Οχσυοιι.

σ"ι\ί6., νd"ομ"""""'θi'i, .Ι κα, σ,ρ.φσυοα ,ην

""φαλη. "ρος ,ο 6,,(σ<ο ""ρ"κολσυθ.. δ,α ιο\)

βλtμμιι,o<; ιΟ Υ'Υν6μι:νιι.Ή ·Η1.,κιρα φ'Ρ"' πΟ_

δι\ρη άχ",ρίδ0>10' χιι"",α μπα &ποπ,υΥμαιος.

εχονσα ,Μι' 'Εν ιφ ",..φ παρίσlα"" ywΗ μ.

σήλ,Ι dll' οίι••δή" ><αθηl'bη i", β<ομού κιι,
φέρουσιι ι!μ,ρίΔ<ο,ον χιιώνα, ..ύ ιΟ fiν<o dρ,.

<I'1OQOν ,,"(Ιον "",Ο(Ι,,<οθ... Δφίνιι Υυμνον ,ον

ώμον μι{ι' ολσ><λήρσυ ιού dρ'o<oρoίi οιήθο,,<;

ΜΈΧρ, τη, 6..φ\ίος, και ιoίiτo διότι ιι ,lQημο"'l

Y""'j, i\IIς ,lν. ιι Klv'''oμ'iιr<f'', Ι"'Ο"μούσα
να ,,,,δ",~ "ρ{.ς ,ον ""ιιν,ίον O%\J,ης μi τ" ~(_

φα; '"ιι,θέμινον ν.α.ία. ,ον μασιόν ιη" ι!"._

κ<ίλuψι:ν ''''ιηδ" τού,ον, ε><παρπώοα..ιι I'j μ<iλ
λον, Ι.. μοΥίσιη β.~ιιί<ι><; Ψ'-'χ,κη ταραχη, δ,,,,,_

ρήξα ..α κα,ο ,ον dρ,oItQb. ώμο' ιον χιτώνα,

Δ,ό 6. ,η, διξ,δ, χο,ρΟι;; oριJ;oν,Ιo><; ,πιιμb-η.

"ρο<>πιιΟ" ΙΙΙ!Τ/ νι!νιιxιι"'σn ,ο "ληΥμα l" μ'_

L
σιoς ιού Ι",,,θ.μiνoυ, δσι", .Ιν.... 'Ο(>Ι<>,..Ι' και

σ,ις παρίσιατα, Ιν κινήο", όρμηιοκη μέ ,,,ν

dρ,αιιρO. ,,66ιι "ρΟ<; 10' θίiμα "ρo6<~λημiνoν,

Τοιαύτη Ιι "ορ" ...α..", ιιΙ!'1], ητις '''ΥΧ<ίνιι b<
,ων οπ""διιιοιοι<ον, "αθα αναY0μt"1] .... ιόν

όΨηλόν κ\ί"λσν ιι" απιχη, ΙΡΙΙΥψδίιις. Εlσι 6.
""χι πο'''''ρ,θμα ,άΥΥ.Ια ια ",,,,ον,α θ.α,ρ,_

κας ""ριιστά.."ς ,δίωι; κατα ,ον Ε" και Δ'

αιώνα ". Χ. διό" ι!.><; Υνωσι"ν κο,« ιoiι. υσιί_

ρσυς χρόνου. iν '!ι μtoημ~Lνfi ']ιιι1iιι ><ο,ε

<f>m'atov<o πι.ιΙστα ,o,ιιίi,ιι μt ..""α..τά......
""νήθω, φλ".....ων κα' κωμωδ''''ν. Π,ρι ,,,,,,ων
ί& Oo~φΙ~lιI '·"d Reisch .Das gri~ch. Th...
ater.• 0.306 κ.1.

Ή Ιιμι,.ρα κάλπ,ς ':'νάΥπα, ιl.; ,ον Ε'

ιι,ώνιι n. Χ. ώς: μ""",ρ'; ιι θιιυμοσ.η ιοχνοιρο_

"ία ,i\. παρασιάσιω, ""ήουοιι δλην ,ην d"(l(.
6<,αν, ,ην κομψό.ηια, ιην άιlρόιη'ά και χ"ρ,ν
ιής ,ίχνης ,oίi α,ώνος ε><ι(νο".

3) 'Α"". 144 (.,κ.1.\ και 4). ·Εν '!ι αloΙ'!)
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ΠαQάQτημα το; ΆQχαL~λΟΥιχού Δ.λτίοv 1918

Σ"λλoγiι Ι'λ"μενοπούλο" περιλαμβάνεται χαι

,'ι ίιπο τον ανω άρ,θμον Σιnίφoς, σστις διατη.

ρείται άΧέραιος, είνε δέ Ιπίσης σπο"δαιότατον

.άγγειογραφικΟν μνημείον ενεκα της παραστά.

σεως, ιιν φέρει περι ,\λόκληρον τήν Ιπιφάνειαν

αίιτoiί. '0 ~κύφoς εχει υψος ο,11, διαμ. χείλο"ς

U, 11, εΙνε δέ κα,,' τον Ιρ"θρόμορφον τρόπον δια.

κεκοσμημένος και φέρει Ιπίχρισμα καστανόχρο"ν,

αΙ δέ δύο παραστάσεις το" διαλαμβάνονται Ιφ'

εκατέρας τ,;,ν παρειών μεταξυ τών δύο αίιτoiί

καθέτων λα6ών. Κάτωθεν δέ τών παραστάσεων

διαΗέει τη" IJάσιν τoiί σκύφο" ταινία έκ φύλλων

κισσοί'. Ι\αί Ιπι μέν της μιάς πλε"ράς παρίστα.

ΕΙΗ. 4 . .Σ'ΗVφοv hιοναείον Naνιclίoν dπιtιδia όψι~.

τω Ιν τ~, μέσφ τράπεζα μέ τορνευτους πόδας,

έφ ϊις εΙσιν άποτεθειμένα παντοία Ιδέσματα, πό.

πανα, καρπo~ μέγα άγγείον, πιθανώς κάνθαρος

καί αλλα, εκατέρωθεν δέ ταύτης δύο μορφαί,

ι:,ν ή μέν Ικ δεξιών εΙνε γ"νη λ"Υηρά και είιθ,,·

τενής, ποδήρη χιτώνα φέρο"σα, κρατoiίσα δέ

διά τών προτεταμένων χειρών, διά tiiς άριστε.

(.ας κύλικα, διά δέ της δεξιάς ράβδον προς μα·

γικήν τll'α πράξιν. Ή κεφαλη tiiς γ"ναικος ώς

και πολλά μέρη τoiί σώματος αίιtiiς εΙσιν Ιξί.

Τιjλα, διότι το Ιρ"θρόμορφον χρώμα της παρα·

στάσεω; δεν εΙνε τoiί πηλoiί, ώς σ"μβαίνει πάν.

τοτε έν τοίς άγγείοις τoiί τρόπο" τούτο", &λλ'

εΙνε lπο",όν Τι πρόσθετον, Ιπιτεθέν δηλ. Ιπι

τoiί μελανοχρόο" Ιπιχρίσματος μετά προηγο".

μένη>- ΙΥχάραξιν τoiί περιγράμματος, σπερ άπο·

δειχνιίει δτι () σχύφος ο\ιτος εΙνε μεταΥενεστέ.

ρων χρόνων, τών προτελε"ταίων π. Χ. αwνων,

όπότε ήτο Ιν χρήσει ή διακοσμητικη αυτη μέ.

θοδος. "ενεκα τoiί λόγο\! τούτο" και αΙ λοιπαι

μορφαι της παραστάσεώς εΙσι λίαν Ιφθαρμέ.

ναι, ενιαι δέ οχεδΟγ παντάπασιν Ιξίτηλοι. Άρι.

στερόθεν δέ tiiς τραπέζης, ϊστατω άνηρ ι;ιπλι.

σμένος μετά ξίφο"ς καί τελαμώνας, φέρων δΙ:

τον βραχυν τών πολεμιστών χιτώνα και διά

μέν της δεξιάς κρατεί άπειλητικώ; το ξίφος,

διά δέ της άριστερας δεικνύει τον Ιπι της τρα·

πέζης κρατηρίσκον. Προς τάριστεριι αίιτoiί παρί.

σταται εδρα. Ό άνηρ oi'toς εΙνε πωγωνοφόρος,

είιρύστερνος και ευσωμος, εΙ καί το πλείστον

τoiί σώματος Ιξίτηλον, εΙνε δέ 1\ Όδνaaεtίς, ή

εναντι δ' αίιτoiί γ"νή, ή ΚΙ!!"η. παρίσταται δέ

ή σκηνη Ιν μεγίστη άκριβείq. έκ τoiί Κ της

• 'Οδυσσείας., καθ' ην 1\ 'Οδ"σσευς σύρων το

ξίφος ετοιμα'ζεται νά Ιπιτεθiι κατά tiiς άνδρο.

φθόρο" μαγίσσης. ΤΟ χωρίον τoiίτo εχει ι~δε:

('Οδ"σσ. Κ, 314 και Ιξ.).

• ΕΤαι δί μ' ι(ααγαyoUαα lπί ΟQό\'ου άQYUQΟ1\λοu

χα).oiι δοιδαλίου' υπό δί θοήνυς ποοίν ήεν'

ΤΙ~ι! δέ μ.αι χυχεώ χοuoίφ δέπο.ϊ, Uφoα πίοψι,
i" δι τι φάqμαχα ή.ε χαχά φοονέ,ουο' Ινί θυμφ.

Αότάο Ιrιεί δώκίν τι χαί ~xπ,oν, ούδέ μ' [Οιλιεν,

(>ά6δφ πεπληΥυία 'πας τ' 'φατ' ίυ τ' δ"όμαζιΥ'
·;ιnιο ννν συφεόνδι, μ.ετ· άλλων ΜΙα ίτιιίοων»

Ι~I; φάτ' έΥώ δ
Ο

α.οι> όιυ lQuoοάμι\'οι» ΠQQά μηQΟU
KLQxn Ιπι'ιιΙα, Ι;.; τι _τάμιναι μι\·ιαί\'ων •.

Έπι της ετέρα; όψεως τoiί σκύφο" βλέπει

τις τοίις δ"στ"χείς Ιταίρο"ς τoiί 'Οδ"σσέως Ιντος

τoiί .σ"φεoiί. μεταμεμορφωμέ,'ο"ς εις χοίρους.

lΙαρίστανται τρείς τούτων Ιν σ"νεχεί<1 εχοντες

μέ,' ζ~ιώδεις τάς κεφαλάς, .σιάλοισιν Ιοικότες

Ιννεώροισιν., άλλά τά σώματα άνθρώπινα, δ".

στ"χώς δ' σμως ουτως Ιξίτηλα, ωστε μόλις δια.

κρίνει τις το σχημα τούτων. Και ,'ι μέν εις το

ακρον δεξιον παρίσταται Ιν κατατoμiι μέ ογκώδη

κεφαλην χοίρο" και σπεύδων προς τάριστερά μέ

την δεςιάν χείρα Ιπηρμένην και κρατoiίσαν μέγα

τι άγγείον, πιθανον κύλικα. περιέχο"σαν ίσως το

μαγικον φάρμακον, σπερ μετεμόρφωσεν αι'τον

εΙς χοίρον. Διά της άριστερας, ίίτις Ιξηφανίσθη,

θά ΙκράΤfΙ "ώπην, εΙς ενδειςιν της Ιδιότητ"ς

τou. Μετά τoiίτoν προς τάριστεριι παρίσταται

ετερος σύντροφος τoiί 'Οδ"σσέως, ούτος, οχε·

δον τελείως Ιξίτηλος, βαδίζει έπίσης Ιν κατα·

τoμiι προς την αιιτην μέ τον προηγούμενον

κατεύθ"νσιν κρατών διιι μεν τiΊς καθειμέ,'ης

δεξιιίς μέγα τι σκεiίας, π"ξίδα fI κλωΗόν, διά δέ

της έτέρας κώπην καθέτως Ιπι τoiί Ιδάφο"ς.

"εναντι τούτο" και τoiί προηγο\'μένο" {ξ ,Ιρι.

στερών προσέρχεται άτενίζων προς αί,τους [τε.

ρος, 1\ ~ρίτoς εταίρος, μέ κολοσσιαίαν κεφαλην

χοίρο" και κρατών και οiιτος διιι τiΊς μιας χ"

ρος κώπην καθέτως Ιπι το;' ,δάφους καί διιι

της Ιτέρας Ιπηρμένης εις το iίψος της κεφαλη.

άΥΥείον, κύλικα. Τέλος προς τιlριστερΙΙ και παριι

τους πόδας τoiί τελευταίο" τοιίτο" έταίρου παρί.

σταται, στηριζόμενο, Ιπι τoiί lδάφoυς, μέγας

κρατήρ, εις rνδειξιν στι το θ"υματουργον φάρο

μακον άπετελείτο κατιι μέγα μέρος Ιξ οίνοι'.
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Παράρτημα τα; Άρxαιoλo'YΙΚO~ Δελτίου 1918

4) ΤΟ ύπ' dρι-D-. 356 (εΙκ. ,») εΙδώλιον {)ψος

'0,27 Εκ πηλού ερυθρού άνήκει επίσης εΙς την

Συλλογην Γλυμενοπούλου, παριοτι} δε κόρην

[σταμένην και περιΒεΒλημένην χιτώνα ποδήρη

ΕΙ". 5. Πιjl,,,,oι; εΙι5ώΙιο.. Mov"eiov Nαtιπlίoυ.

και [μάτιον, οπερ περιΒάλλ" όλόκληρον το ανω

ίίμιου τού σώματος. 1Όύτο δηλ. καλύπτει τά

νώτα μέχρι κάτωθεν της ΙJσφύος, εΙτα πίπτει

~μπρoσθεν χιαστί, συγκρατουμένων τών ακρων

-αύτοϋ ύπ· άμφοτέρων τών χειρών, αϊτινες κε·

καμμέναι κατά τους άγκώνας φέρονται προς τά

έμπρος κάτωθεν τού κόλπου. Και ή μεν δεξιά

χειρ πρ06άλλει γυμλ':) άπο τού καρπού, 'Ι δε

aetotf.Qa καλύπτεται τελείως ύπο τού ακρου τού

πέπλου, σστις πίπτει κατακορύφως και παρα

πλεύρως τού μηρού. ΊΙ κεφαλη εΙνε άσκεπής,

φέρει δε πλOl'σίαν εΙς ώραίους πλοκάμους βο

στρυχουμένην κόμην, 'ίtις άπο τού μετο,που

φέρεται προς τα οπίσω, σπου άποτελεί ε1!Ι τού

αύχένος ενα καΙ μόνον πλόκαμον, πίπτοντα έπΙ

τών νώτων. ΤΟ εΙδώλιον τούτο εΙνε ά(Jiστης

τέχνης, έκ των ώραιοτάτων οντως διασωθέντων

τού Δ' αΙώνος π. Χ., διατηρεί δε και ϊχνη τινι'

χρωματισμού, οίον κυανού επι τών ένδυμάτων

και ερυθρού επι της κόμης και τού ύποδήμα

τος τού εξέχοντος ύπο τον χιτιί>να άριστερού

ποδός. Διατήρησις καλλίστη.

i,) Το ύπ' dρι-D-. 2059 άνάγλυφον ({)ψος

0,70, πλάτ. 0,50) εΙνε εκ τών έπιτυμΒίων (εΙκ.

Η), άπολήγει δ' ανωθεν εlς άέτωμα, ού εΙνε

.ίποκεκρουσμένιι εν μέρει τάκρωτήρια. το εν

τφ άετώματι τύμπανον εΙνε κενόν. Ύπο δι: τι'>

άέτωμα και μεταξυ τών παραστάδων ύπάρχει

παράστασις εκ δύο μορφών, <iJv ή μεν άριστε

ρόθεν εΙνε γυνη μεσηλιξ επι τορνευτού σκίμπο

δος καθημένη, χιτώνα δε ποδήρη και Ιμάτιον

περιΒεΒλημένη. Α,;τη εστραμμένη προς τα δε

ξια εν κατατομ!ι άιενίζει προς παιδίσκην μι

κραν κρατούσαν πυξίδα τινεψγμένην δι' άμφο

τέρων τών χειρών, εκ της όποίας ή μήτηρ αυτης

επιθυμεί να λάΒη τι δια της προτεταμένης δε

ξιάς χειρός. Περιέργως το εδαφος, εφ' οί, στη·

ρί:;εται όρθία ή παιδίσκη εΙνε κατά τι ύψηλό

τερον τού εδάφους, σπου κάθηται ή δέσποινα

;1 και μήτηρ της. - Ί{ εργασία τού άναγλύφΟI'

εΙνε ίlλως μετρία και εστερημένη πάσης καλλι

τεχ,·ικης άξίας, άντιστρόφως δ' ίίμως λίαν σπΟυ

δαία εΙνε ή επι της στήλης επιγραφή. Και ανω

θεν μεν επί τού επιστυλίου άναγινώσκομεν τας

λέξεις: ΕΥΑΜΕΡΩ ΧΑΙΡΕΙΝ.

Κάτωθεν δ' ύπο το άνάγλυφον ώραίον ελε

\είον εκ, δύο έξ~μέτρ~ν. και δύο πενταμέτρων
Cιποτελουμενον, εχον δ ωδε:

ΠΑΤΡΟΣΕΡΩΤΟΣΟΡΑΣΕΧΑΜΕΡΩ

ΗΔΕΤΕΚΟΥΣΗΣΜΟΣΧΙΟΥΟΚΤΑΕΤΗ

ΠΑΙΔΑΚΑΤΑΦΘΙΜΕΝΗΝΗΝΔΕΙΡΗΝ

ΠΝΙΧΘΕΙΣΑΝΑΦΕΛΚΕΩΣΕΚΤΑΝΕΜΟΙ

ΡΑΑΜΦΟΤΕΡΟΥΣΠΕΝΘΕΙΠΑΡΘΕΜΕ

ΝΗΤΟΚΕΑΣ

ητοι: Πα.ρίις Έρωτος 6ρας Elιαμερω

'Ι6έ τεΝούΟ,lς Μοοχ/ου 6Νταετll

παϊδα Ναταφ"'ιμΙ",1", 11" δειρόl"
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G Παράρτημα τοι 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1918

n:'Υιχ6είaαν dψ' Ιλιc:εω, ιΝτ-α....ε Μοί

(>0, dμφοτέ(>ους ",έ,,6.. ",0(>6εμέ

tιη τοχέας_

Ilριiκειται δηλ. περ, της Εύαμερούς, θυγα-

είχε μεταφέρει αυτο εις tf\V οι.κίαν του εκ του

παρα το Άργος χωρίου Πυργέλα.

'Εκ της lπιγραφης εΙκα'ζω δη θ&νάγετα,

τούτο εις τον Α 'η Β' μ. Χ. αΙώνα.

6) ΊΌ ύπ' d(>,6. 2058 lπιτύμ6ιον &νάγλυ-

ΕΙΝ. 6. 'En:I,"'· .βΙΟ'" d)'άγ.ιvφο1' M01l0.;01l NavnJ.iov.

τρ()ς Ωκταετοϋς τού 'Έρωτος και της (εκούσης

μητρος Μοσχίου, θανούσης lξ έλκους τού λαι

μού, ()περ lπέπνιξεν αύτην προς μεγίστην λύ

πην και πένθος των γονέων της.

ΊΌ &νάγλυφον τσύΤΩ κατέσχον lv •Αργει
παρά τινι Ιδιώηl, δστις, ώς lπληροφορήθην,

φον (εΙκ. 7) (ύψος 0,89, πλάτ. 0,26 κα, πάχ_

0,08) πρσέρχεται lπίσης lξ •Αργους, &ποτελεί

ται δ' Ικ δύο μεγάλων &ποτμημάτων περ, το

μέσον προσηρμσσμένων, Ηλείπουσι δ' δμως όλό

κληρον το ανω δεξιον τμημα της παραστάδος,

διότι και τοϋτο ην έν σχή ματ ι πιθανον vat-
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ΠαocίQτημα τού Άοχαιολογικοι, Δελτίου 1918 1

σκο\ι. ώς και η κάτω δεξια γωνία. Παρίσταται

~ε Υυνη (ψθία ποδήρη χιτώνα περιβεβλημένη,

με τας χείρας άμφοτέρας καθειμένας παρα το

.σώμα εκατέρωθε\' καΙ φέρουσα κάλυμμα 1ι

ElH. 7. Τμήμα _πιτυμβΙου d-ναγλuφου Movaaiov
ΝαυπλΙου,

κρήδεμνον περί τη\· κεφαλήν. Φαίνεται κιΙΙ.ης

τέχνης, άλλ' εΙνε σψ6δρα εψΙJαρμέ"ον χαί "ιχρω

:tηριασμένον,

7) ΤΟ ύπ' de'';. 2057 (εΙχ. Β) άνάγλυψον

πιθανώτατα εΙνε άναθηματικδ\', εχει δε ϋψος

0,64, πλάτ. 0,44 χαί πάχ. n,l!I. Ti. άνάγλυψον

τούτο, ()περ εΙνε δυστι'χώς άγνώστο" προελει'ι_

σεως '-- ϊσως προέρχεται έκ ΜεΟάνων ιί)ς εΙκιiζω

εκ τινος σημειώσεως τού πρώτου έφδΡΟ1! τοϋ

Μο\ισείου, μιικαρίτο" Π. Φιψιιακοπούλο,,-πιι

ρισΤQ γυναίκι.L μεσήλικι.L IIf: κι)μην λυΤ1lν περι

βάλλουσαν τΎlν κεφαλΎlν καί πί,πτουσαν f:ni τι;,ν

ι~Ίμων, φέρο"σΙ.Lν δε χειτι7J"ΙΙ χειριhωτi,,' :το

δήρη με άπδπτυγμα XI.Li ζι;"'η,, .• 1-1 γ\lνΎI ιιί;τιι

ϊσταται c~,ρθία και φέρει τιΑς χείΙΗ.Lς ιΧμφοτέρι.ις

άπο της ι;ιλένης καμπτομένας πρδς τινα παρ'

αi,την κί()\'α, περι τον /)ποίον ;}.ίσσετ'αι (iφις. "()
κίων η μάλλον κιονίσκος οi"'τος άπολήγει ι("ω_

θε\' εΙς ι~ψφαλoειδές τι ιιντικείιιενον, εφ' oj, πι.ί

λιν στηρίζεται, ετερ()ν τι ()μΟΗ)\' προς σκίμποhιι

ij τράπε~αν, έπ' αύτοϋ hf τέλος μέγΙ.Lς στρογγιΙ

λος δίσκος η άσπις ι';μφαλΙ)f.σσα, διδτι παριι

πλεύρως προς τάριστεριΙ: καί παραλλήλως του

κιονίσκου διακρίνεται δ(,ρ" η τι roιoi"irov, ;'ξ

άντιθέτου δέ, έκ δεξιώ" πλησιιίζει- έ"αερίως;

μορφή τις μικριΙ: ι~)ς είδωλο", ιιλλ~ άπτερος. ητις

τείνει άμφοτέρας τας χείριις πρι')ς τον εναντι

δίσκον, ΤΟ ;)λον της πιψαστιlσεως EtVE ιικιιτά

ληπτον και σκοτειν(,ν, εΙς τούτο hf': σ\ιντε;'εί

λίαν άφ' ένος μ~:ν ή μεγάλη φΟοριΑ τοί' ιίνα

γλ~φoυι ~ΙδΤΙ ουχ,Ι μδν(~ν ~t~f. τ~Ορωισμf\':)ν εΙς
τρια μεγαλα τεμαχια, αλλ f.λλn:ιΟ\lσι κω. τινα

μικρό ιΙποκρούσμι.ιτι.ι, σ\ιγχρι',,'ως hf: Xf.Li 11 (;λη

έπιφάνεια τού άναγλ\'ι φου ι:1νε σφι'){)ρα fφUαρ

μένη, άφ' έτέρου hf: καΙ τι.. (;λως ιϊξεστο" της

έργασίας κι.ιΙ σχεδόν Ιiαρf)αιηκin' (lνΙ.LποΑοi"ιν

άνάγλυφα πρωτογε\'ούς τiχνης η καί μεσιιιω

\'Ι)ό'ης, οΙα άπιιντώσι ΙΙΗΙΙ: τΎlν [ξαφιίνlσιν τ;ις

άρχαίας τέχ"ης έ" χρι)"οlς σκοτεl\'οίς κιιί πι.ιριΙ:

λαοίς άπολιτίστοις. lΙάντως, ici" hf:v εΙνf. κωhη

λ(,ν τι - hIιJtl κιΛ τοιούτον hl~ν(ιτι..ιι "ιί f.l\·E
θιΙ: πιιριστ~ ίιρωϊΚ<Jν τι 'Ο'ημείον il ϊσως Xf.Li
πράξίν τινα μιιγικήν, ή h;: παρισΤΙ.Lιιένη γΡC.Lίc.L

θα εΙνε (-)εττιιλίς τις μάγΙΗσιι.

Β) ΊΌ "π' de'''', 2062 "πl";,,",,,ν ,i\'ιiγλ".
φον (εΙκ. Η) έhωρήΟη τι!) Μο"σείψ Νιιυπλίιnι

ύπό του κ. Νικολάου Κι')ντωl, Nαtιπλιέως, προ

έρχεται hf: πιΟιι,,()\' έξ Ί·:πιhc.ιι~ρcnι. "'Εχει "ψος

1,11 μ., πλιίτ.Ο,55 (πλι.ίτ. ιlεt(;.μιιτoς (),ΙίΙ) καΙ

πάχ, μέγιστον U,I(). 'Λποτελείται h~ έκ h110 μ•. 
γάλων Οραυσμάτω", Και ri) IIi:v άέτωμα κο

σμείται ί,πο άκρωτηρίων t:v σχήιιιιτι άνΟεμίων,

έντος δε τυ"πά"ου ιικρl()(7,ς έν ΤΙ~I κέντρφ παρί

σταται άσπΙς n:λείως κ\ικλική. ΚάτωΗf.ν hr. τού

άετώματος f.nI της ζωοφι'ιρο\l fΙνC.Lγιν(:)σκετω ;1
έξης επιγριιψή:

ΣΩΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΦΡΟΔΙΤΟΝ

ΧΑΙΡΕ
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8 Παράρτημα το'; ΆρχαιολΟ'(ιχο'; Δελτίου 1918

ΕΙκ. 8. •Α-νάΥλυφον Μουσείου Ναυπλίου.
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Παράρτημα τού Άρχαιολογικού Δελτίου 1918 9

Τέλος υπο ταύτην διαγράφεται ήμικυκλικη

όψις διπλη στηριζομένη εκατέρωθεν επι δύο

παραστάδων δωρικοϋ Τιίπου. 'Εντ"ς τοϋ εν σχή

μαη ναισκου χώρου τούτου παρίστανται τρείς

και μόνης της ετερας αυτων, οίον τηι; κόρης,

φέρει δ' αϋτη καλύπτραν επι της κεφαλης και

φέρει τον δεξιον βραχίονα προς τον δεξιον ανυ>

,ί.μον, ενφ την αριστερόν εχει καθειμένην παρό

ElH. 9, ΈΠΙfvμβιο" 'νάγλιιφον Movo,iov Ναιιπλίοιι.

μορφαί. ών ή μεν προς αριστερό ανδρική, αί δε

λοιπαι δύο γυναικείοι. Και αΙ τρείς μορφαι α{,ται

Ιματιoφoρoiίσι κατ'; τον αlιτoν σχεδον τρόπον

περιτετυλιγμέναιδι' δριζοντίων πτυχών εντος τών

ίματίων των. Και ή μεν εν τψ κέντρφ φαίνεται

ώς ή μήτηρ τών παρισταμένων εκατέρωΟεν, ϊι

την αριστερόν πλευράν, κρατoiίσαν την ακραν

τοϋ 'ίματίου. ΑΙ δύο λοιπον μορφαι ατενίζουσιν

εν κατατομϊl άλλήλαις και ώς είθισται δίδουσιν

αμοι6αίως την δεξιάν. Κά,ωΟεν σώζονται ίχνη

επιγραφης, πλην δυσ,υχώς εΙ\"ε οϋτως εξίτηλος,

{"στε απέΒη μοι αδύνατος {l ανάγνωσις.

2
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'"
91 Το ύ~' d(}.{J. 2061 '''<τύμβων άνάγλυ.

φο. (.ίχ 1Ο) "ρoιQX<>μινo,' ."ίσης lx δωρώ,

,ο;; χ. ,,"Χ. Κό>tου Ι" Ναυπλίου, ΟΧ" ύψος

O/>U. "λα •. ανω μt. 0.29, "ορα δί την β"ο,,·

U,3~ κο, ""χ 0.07 (μ"" ,0(; γ&(σου 0,101»,

[IΟ"''''Ο',α, δ' h ο"τω δυο «OQ'foi, ,;,ν ή

πρώτη >Σρό, ,01",,,,[(1(, .1... γ".,ι νοαρό ",,,ίτι

μ; κόμη" .ι. nOOIQVlOU'; 1IoQai.λfj1.w.; ιι.""._

""ρμένους "ρό. ,ά οπίσω, κατ" ,in' ουν>\Οη Ιν

ί,ωμαϊ"o~ χρ""οις ,,,6110\,, q;iQt. δ. χ"ώ"" 110_

Μι,,'] και ι,,' "ί"",; ,μ",ων, ",,"ρ ""Q,6<.iJ.I...

όλόκληρο,' ιό οα/μα μ,,' ομφΟ"ρω,· ΤΙ;,. χει_

"ώ., ,10.. '1 μ/;ν δ.~,σ "αμ1lτομόνη κ,,<α ,ο.

αΎ";;"'" φέρε'αι "QOς '" "τηθο<;, ή δ' dQ'''''Qd
κ"θ'ψ"νη ,,<ΣΡ', τόν μηρό., ""αι.ί, ώι; "".ή

e",,,, '" """ον τ,,;; 1",,,,0,,. Ή δ' Ιτερο μορφ,ι

π"ρ' αύτη. π"ροοιά 'μι"ρ",- "οίδα, χ"ών,ο,'

φορου"<" μ'χρ, <ων Υov,;,ων ~.'ρ,δω<όν "".,
(χο.", "Iv με. δ.;,~. '""ψ""'ι' """, ,η. "ρο·
",,,,Iμί'~lν r~vaixa. ';ιν δ. ,;ρ,ο""". χ."αμμέ.

νην χα. δ(>θην γω,-ίαν .~ρ'" '" α"IΟ<>,;_
Τ" ';,·άΥ;."φov ,η~,o ,Ι., "μο(",_ ""ο, ,,;
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"
""σ'IΥούμεν" "αίδιόσχημο,', "η - αΥ"" ο~.ώf'''·
10ς. Φi(>" δ' όπι .,,;; .,,,σ,υ.ίοι' ιήν tξης '"ι·

yρ"φ~ν:

OY€Cnl~IAnWAAH

κατωθεν δι τΟ;; αναΥλ"φου

Λ Ι Κ Ι Ν IOCIOYKOYN ΔΟC

nATPWOC

Κα, τΟ Υλυπτον το;;το εΙν. ουΥ"ι"ολ/ημέΥον

f" δύο Τ&μ"χίων, obχ ηπο" δ,,,-.-.;ρ.1τ,,, καλ«ος:.

ΕΙν. δ, τΙχνης μ«ρ,,,ς μΙν, αλλ' Ι"tμ&μ.λημiνη,

Μ" λη<rθfi iι,," o"ψtν " π."lοδος εΙ, rl" "νή",,,
δηλ. ό Γ' 1\ Δ' μ. Χ. ",ών, οπJ,ε, ώς Υν"'οτ6ν,

ή α"1αια "ixvη Ι;'''ΙΟ'''ΤΟ .lς "λ.ίαν παρα"μ>]ν.
]0) Το ί,π' de'''' 2060 Ιπιτύμ6,ον ανα_

Υλυφον {εΙ", ] Ι), δ",,,ε,, ."Ιοη, το;; ". Ν. Κον.

τΟυ "" Ναω.λίου, [χ", "'Ι-'<>, 0,74, "λατ, 0,34
"αί ""χ. 0,09, .1""lο,α,α, δ' ε,,' αυτο;; b-liις

"oLl.o" <οτ""Υώνου αVΗ" πωΥωνοφ6ρο, μι ,,6_
μην b< μ,,,,,ών lο""",ν ιΙ"οτελουμόνην ""ι ίμα.

"οφορών μΙ:χρι τών σφ"ρών, Τ/Ι Ι""τ<ον φίρ"

,,>ψ,δώ, ώ, " yυVΗ το;; "ρoηyσνμiνo" ιΙναΥλ".
φο". "Ανωθεν <ή, ".φαλη, φ"ρε.α," '-tii, επι·

yρ"φ~ ,

ΜΗ ΝΟΦΙ A€XPHC T€XAΙP€

'ΥΠΙΡ την Ι"ΙΥ""φην δ. τ"ύ,ην, όν τι;, d"",·
τ"'φ ",~μα" της όπιτυμδίου στ~λης ι,,,ονίζε

,αι να;;. μετ", το;; ΙοτΙΟ" "αΙ το;; οίαχος μιτά

μ<Υίο,ης ""ριδεLας πα, .ύκρ,νε",ς. '1,:,,\ της

"ρώ""ς υ""ρχει δ,α"οσμ,l" .. iις ασ<ήρ, η δΙ:

πρ-,Jμνη απoλ~'Y'Ι &".,0... ιi.ι; ,ο σννηΟ.ς σ;ι:ημα
χ"χνου 1\ ν~oση, (χηνΙοχου),

'Η τίχνη ιΙν. μ..ρίά τώ" ';οτ<ρων ρωμ"ιχών

χρόνωΥ. Όμο,ιις παροοτ"ο'ις πλο(ων 'χομ,ν

πολΜς όν "" 'Εθν, ~Ιo"σ,i<ι> Άθηνών ("ρδ.
ιΙρ,θ. 752, 999, 1260, Ι~94, 1313,2106,2562
"'π,) ώς χα' ιIUΑxo;;, Π,θανώς ""6".,,αι π.ρ'

να"κλήρου !νταυθα. Άλ/"χο;; πρό"ι""ι πιρ;

ν"""Υών ij ""ι "ερΙ "ο"""ώ" "Υώνων.
'Ε" τ"ει "O(loOiTOμt. τη" "''''νο (εΙ". 12)

rij. "''''11!''~ Π"Α'1ς, ~.ις με-rηνίχθη b: ΤΟ;;
φροlJΡLo" πα.ι.ομηδίου .ις ,ο Μουσείον Ν",,·

πλιο", σπω" δ,,,ψ,,λαxθiί <bς: ,,,,ορι,,ον "'tμ~

λ,ον, διό" η d"όρθη<ος α;;"ι πύλη, ώς χα'
άλ.l.α, ομο,αι Ι" αδτφ, avdy<lVfa, εΙς τΟν ΙΖ'

ο,ώνα, ",,<i« """""n'<iσθηοαν u,'u " ..ν Έ,-ι.

fW> υπ,; το;; περ,ω""μου ':::ΤQατ<iρχο,' ~Ioρo_

ζίν,l. το;; "ατασ,ρoψ,,~ τoii Παρθ...ώνος, uofO:;
"(ι';'ΤΟ' ';'xύρ~, ..... οίοτω α"'o\lO~τως ,ο φοδερ/lν

"αι δυΟ"Ρ"ο,.ον το;;,ο φΡο"ριον. O,,"Q ",Ιρει

τ" ονομα το;; "ατ" τo~ μυκηναοκοι':; XQ6vou,

dκμ"οοντuς πολυμηχονυυ "'" ~"ιμo.ίo" ο"τως
όφιuρέτo" "αΙ ηρωος Παλαμήδυυ:;

"Η σ,δηρά ,,;;τη θύρα (;;ψος 2,83, π"",. ],88
"α, "άχ. 0,]2) φΙρει τους ,ύ"ους π'ήΟο"ς σφ<ΣΙ'

ρών f" παντοίων <""δρομών χα, "ολ,ορκ,.;ov,

,δία>. δ. το;; dπv.ενθερω"πο;; ημών ογώνο:;

",ρο ",il" Ι"οτυντ" ..ηρΙδυ:;.
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12 Παράρτημα τοίί Άρχαιολογικοίί Δελτίου 1918

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΑΛΙΩΝ

θ' APXAIOλOΓlKH ΠΕΡIΦΕΡΕΙΑ

Προσωρινή έΚ'6εσι~ τών έν Μαλίοι, γενομένων
άνασκαφών δαπάνη τή, Άρχαιολογική, 'Εταιρείας

ύπl> Ίωσηφ Χατζιδάκη,

Τό χορηγηθέν μοι εφέτος ποσόν δι' ανασχα

φας εν Μαl.ίοις ήτο ανεπαρκές πρός εκτέλεσιν

ευρείας ανασκαφης,

Τό δε υπό ερεvναν ανάκτορον κατέχει πολΙI

φθεν τμημα τού πρός δυσμας τοίχου εΙναι εκη·

σμένον δια μεγάλων ξεστών λίθων, είδους ασβε.

στολίθων iΊ πώρου λίθου περιέχοντος πολ/ην

αμμον και δια τούτο καλουμένου υπό τών εγ

χωρίων αμμούδα (ε1κ. 13).
ΑΙ ι:!ρμογαl τώ\' λίθων ακριβέσταται. Καίτοι

δε τό πρόσωπον αυτών εΙναι επιμελώς εξεσμέ.

νο\', ουχ ηττον εκαλύπτετο δια χρίσματος ασβέ·

στου. ΈξωθΕ\' παρα τους πόδας τού τοίχου

ElH. 13. Τμήμα dvrιxov roizov ci",αχrόeοv Mcιλίω".

μεΥαλειτέραν '.τασιν ;] τό υπό της 'Αρχαιολο

γικης Έταιρείας πρό ετών αγορασμένον εδα

φος, δια ταύτα περιωρίσθην κατ ανάγκην είς

δοκιμασηκας μαλλον ανασκαφάς.

Ο\ιχ ήττον ή μέχρι τούδε εργασία εδειξεν ση,

ευρισκόμεθα πρό ανακτόρου εiιρυτάτoυ Μεσομι

νωϊκης εποχϊ·:

Με δύναμl.· 8· ιο εργατώνεργασθεις εΠI τρία

δεκαπενθήμερ"απεχάλυψα πσλλα μέρη τών εξω.

τερικών τοίχων τών ανακτύρων. Τό αποκαλυ-

γύρω υπάρχει ευθυντηρία. Πρό ταύτης δε πλα

κόστρωΤΟΥ έκ πλακών άκανονίστων.

'Επίσης απεχαί.ύψαμεν μέρος τού πρός νότον

(ε1κ. 14) εξωτερικού τοίχου, επίσης επιμελoiίς

εργασίας, με ευθ"ντηρίαν πολυ στη'ιν 0,05 μ.

'Επίσης απεκαλύψαμεν και μέρος τού πρός

IJoQQiiv εξωτερικοί' τοίχου. οι έξωτερικοι τοίχοι

παρουσιάζουσι παντού τας συνήθΗς είς τα Μι.

νωίκα κτίρια προεξοχάς. Ί~φ' ί,σο\' φαίνεται

μέχρι τούδε, τό ανάκτορον θα ε!χε "ηκο; μεΥα.
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Παράρτημα τον Άρχaιολογη,:οiι Δελτίον 1918 13

λύτερον τόιν 80 μέτρων. 0\ αριθμοι δμως ού

τοι δεικνύουσι μόνον τΟ ελάχιστον ίJριον της

έκτάσεως των άνακτόρων, διότι των άλλων

πλευρών μέρη μόνον απεκαλύψαμεν, της δε

ανατολικης πλευράς ίχνη και ταύτα ούχι βέ

6αια. Πλην τών περιφερικών τοίχων απεκαλύ

φθησαν και ουκ όλίγα τεμάχια έσωτερικών τοί

χων μεγάλων και παχυ.άτων, ενιαχού μέχρι

2.)\0 μ. πάχους. 'Απεκαλύφθη επίσης το ι\νώ.

τ.ρον μέρος τετραγώνου σ.ήλψ, 'ις εκάστη

Οϊ τοίχοι έφ' δσον φαίνονται εκ τά)ν μέχρι

τούδε αποκαλ"φθέντων μερών εΙσιν Φκοδομη.

μένοι ώς έξης. ΕΙς τα χαμηλότερα μέρη 0\ έξω.

τερικοι τοίχοι εiJθ"ς επι της θεμελιώσεως εκτί.

ζοντο δια μεγάλων ξεστών λίθων κατ"λαμGα

νόντων το ημισυ 1) τα διίο τρίτα τού πάχοιις

αύτών, το ύπόλΟLπον τού τοίχου προς τα εσω

σuνεπληρoύτo δια λιθοδομης έκ λίθω\' λογά.

δων με αφθονον πηλόν. Συνήθως υπάρχει είς

δόμος ξεστών μεγάλων λίθων, σπανιώτερον h,~o

πλευρα Εν μέτρον' εΙναι δηλ. διπλασία οχεδον

τών αναλόγων στηλών εν ΚνωσΨ.

Έπι της προς βορράν παρειάς εΙναι χαραγ·

μένον το σημείον τού διπλού πελέκεως (εΙκ. 15).
Πανταχού εύρίσκομεν διεσπαρμένα μεταξlι

τών χωμάτων τεμάχια κονιάματος ασ6έστου,

χρωματισμένου δι' ερυθρού διαφόρων αποχρώ

σεων και σπανιώτερον δι' αλλων χρωμάτων.

Εύρέθησαν και τεμάχια φέροντα ίχνη τοιχο

γραφίας άλλα πολ" μικρά .
•Αξια σημειώσεως εΙναι δύο μικρα τεμάχια

κονιάματος εκ τοιχογραφίας αναγλύπτου, χρώ.

l'ατος πρασίνου.

η και τρείς τοιούτοι. 'Εξωτερικώς 0\ τοίχοι

εχουσιν εύθυντηρίαν, ούχι ίσου πάχους εΙς "λας

τας προσόψεις τών ανακτόρων. ΕΙς την δι-τι

κην πρόσοψιν 1) εύθυντηρία εχουσα πλάτ. 0,45
περίπου και ίσον ύψος απο τού πλακοστρώτου

της αύλης ήδύνατο να χρησιμε{,ιι και ώς πρό.

χειρον κάθισμα. ΕΙς τον νιίτιον τοίχον προέχει

μόλις Ο,Ο!'>. Ύπερ τους ξεστους τούτους λίΟ"υς

ή οικοδομη έξηκολούθει δια μικρό", λίθων και

μεγάλων ,;'μι7,ν πλίνθων.

'11 μεγάγη πυρκαίά, ητις άπr.τέφρωσε και τι.

άνάκτορα ταύτα, ώς και πάντα τα άλλα τέως

άποκαλι,φθέντα Μινωrκιι άνάκτορα, τας μf,ν
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14 Παράρτημα το, 'Αρχαιολογικο'; Δελτίον 1918

πλίνθους ωπτησε και κατέστησε σκληροτάτας,

τους δε λίθους μετέβαλεν είς ασβεστον, ητις καΙ

αυτη άνελύθη κατόπιν διά βροχών καΙ εσκλη

ρύνθη ενιαχοϋ μέχρις άπολιθώσεως διά τοϋ

χρόνου καΙ συνεσωματώθη με τάς πλίνθους οϋ

τως, ωστε άπετελέσθησαν ογκοι συμπαγείς σκλη

ρότατοι, δυσχεραίνοντες μεγάλως τάς άνασχα

φάς. ΚαΙ εις τους εσωτερικους τοίχους εγένετο

χρησις μεγάλων ξεστών λΙθων, πλην ουχl γενι-

EiK. 16. 1:τήΙ'1 Τ8τeάγωιιq, ιU XCΊeayIlD ιιπ.ιοίί

",λέ",ω". άνΟΝιcSeοv ΜσΙίων.

κώς. Συνηθέστερον οΙ εσωτερικοl τοίχοι εκτι

ζοντο διά πλίνθων καΙ μικρών λίθων μετά πολ

λοϋ πηλοϋ άναμίξ.

Σημεία η γράμματα χαραγμένα

έπί τών λίitων.

Έπί τινων λίθων τών τοίχων η τών στηλών

εΙσl χαραγμένα Μινωϊκά σημεία. Εϋρομεν μ'

χρι τοϋδε τοιαϋτα τιι έξης. Τον διπλοϋν πέλε

κυν επι στήλης τετραγώνου (εlκ. 1<», τον έξάκτι

νον άστέρα επl τεμαχίων λίθων άπεσπασμέ"ω\'

εκ της θέσεώς των. 'ΕπΙ μεγάλου λίθο\> επίση;

κρημνισμένου εύρέθη το σημείον *, δπερ εlναι

έξάκτινος άστήρ, εις την κορυφην της μιας τών

κεραυνών τοϋ όποίου προσετέθη κλαδίον (είκ.

16). 'Όμοιον σύνθετον ση μείον δεν άπαντ~ ούτε

εις Κνωσον ούτε εις Φαιστον η Άγίαν Τριάδα

η Τύλισον Ουδε το εν εlκόνι 17 σημείον ενθυ

μοϋμαι νά άπαντ~ άλλαχοϋ.

"Οσα τεμάχια εξωτερικών λίθων άπεκαλύ

φθησαν μέχρι σήμερον σώζο\>σι καταφανή τά

ίχνη επιχρίσματος δι' άσβέστου, καΙ εκεί άκόμη

δπου ή οlκοδομη έχει την πρόσσψιν επιμελώς

ξεστήν.

Τά πατώματα δσα εύρέθησαν μέχρι τοϋδε

κατεσκευάζοντο ώς έξης: μετά την ίσοπέδωσιν

τοϋ εδάφους εστρώνετο λευκη γη εις πάχος πα

λάμης, επl ταύτης δε λεπτον στρώμα εκ τον

μίγματος άσβέστου καΙ αμμου (ταράτσα), ή δε

επιφάνεια έχρίετο διά διαλύσεως άσβέστου χρω

ματισμένης συνήθως δι' ά"οικτοϋ ερυθροϋ.

. Κινητα εiιρήματα.

Ταντα ήσαν ελάχιστα εν τοίς άνακτόροις. Ή

σπάνις τούτων δέν συμφωνεί μέ τήν εκτασLν~

ουδε με την μεγαλοπρέπειαν τών κτιρίω,' καΙ

μον φαίνεται δύσκολον νά έξηγη% αλλως εκτος

αν ύποθέσωμεν δτι, τά άνάκτορα μετά την

καταστροφην καΙ την λεηλασίαν μείναντα επl

πολυν χρόνον άνοικτά ώς ερείπια, προυκάλουν

διά της μεγαλοπρεπείας των τους θησαυροθή

ρας καΙ τους περιέργους, οίτινες τά μεν έχοντα

άξίαν πράγματα συναπεκόμιζον, τά δε ευτελη

καΙ μάλιστα τά πήλl\'1( κατέθραυον εις μικρό

τατα τεμάχια καΙ διεσκόρπιζον.

Μεταλλικά.

Καθ' δλην την έκτασιν τον χώρου τών άνα

κτόρων και είς τάς αύλ/ις αύτου εϋρισχον οΙ

εργάται σχεδi>ν καθ' έκάστην μικρότατα τεμά

χια φύλλων χρυσον. Τοιαντα εύρον καΙ οΙ χω

ρικοl προ 50 περίπου ετών. -"Αγγλος άξιωμα

τικος ό Sprat, περιηγούμενος τότε την Κρήτην

προς χάραξιν τοϋ χάρτου τίις Νήσου, διηγείται

ώς έξης το πραγμα εις το βιβλίον αυτον (Tra
vels and Researclles ίη Crete τόμος Ι σ. 112).

•Διερχόμενος τον χωρίου Μάλια έμαθα παρά

• χωρικών δτι προ ετών ποιμήν τις εύρηκεν εις

• το μέρος τοντο λεπ((ι φύλλα χρυσοϋ εις την

• έπιφάνειαν, ΤούΤΩ μ(ιθόντες ΟΙ κάτοικοι του

• χωρίου Μάλια και ελπίζοντες νά ε"ρωσι μεταλ.

• λείον χρυσοϋ είργιtσθησα,' δραστηρίως επl

• έβδομάδας σκ,ίπτονtf;. ''\''τημείφθησαν δε δι'

• όλίγω,' ΟΙ'ΥΥιών τον πολυτίμου μετάλλου •.
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ΠαQιiQtημα τον 'ΑQχα,ολΟΥιχον Διλτίον 1918 15

Καί εΙς έμέ διηγήθησαν ταiίτα πολλοί γέρο,,

τες. Εις μάλιστα τούτων ένθυμείται άχόμη δτι

χαί χατά τό 1853 περίπου, δτε έπεσχέφθη τήν

Κρήτην δ ~oυλτάνoς, ευρέθη μάλαμα εΙς τό

ιδιον μέρος "Εχτοτε ό τόπος ι:,,'ομάσθη xρtι

<J6λα""ος.
ι\έν ήδυνήθημεν νά έξαχρι6ώσωμεν μέχρι

τοioδε πoiί ,joav έπιχεχολλημένll τά λεπτότατα

ταiίτα φύλλα xρυσoiί Ij εΙς τί έχρησίμευο", 'Εν

Ψιίφους περιδεραίου χρυσάς. Εlναι χαί αύται

λεπτότατα ι χαί έσωτrριxώς θά εlχον σχελετό"

ξύλινον 'Ι έξ αλλης ϋλης.

Χαλκά άντικείμενα.

Καί ταiίτα σπανιώτατα. Ευρέθη μία μόνον

λεπίς μαχαιρίου, μία περόνη χαλχη χατιωμενη

χαί συνεστραμμένον ταινίδιον xαλxoiίν. "Ομοια

Κνωσφ είιρέθησαν δμοια φύλλα xρυσoiί χαλύ

ΠΤΟντα χοσμήματα έχ πορσελάνης. Καί έν Τυ

λίσφ εiίρoμεν στλεγγίδα χαλχην έπιχεχρυσωμέ

νην διά τοιούτων φύλλων. 'Eνταiίθα δμως

ούδέποτε έως τώρα ευρέθησαν τά φύλλα ταiίτα

σχετιζόμενα πρός αλλα άντιχείμενα έχ πορσελά

νης Ij έξ ιϊλλης ϋλης. - 'εν τούτοις πρόχειρος

χαί πιθανή μoiί φαίνεται ή υπόθεσις δτι τά

φύλλα ταiίτα άρχιχώς έπεχάλυπτον άντιχείμενα

έχ ιρθαρτης ίίλης, οίον έχ ξύλου ;\ "στoiί, ίνα

φαίνονται ταiίτα ,;.ς χρυσά. Τά χρυσά φύλλα

δσ.. εϋρομεl' έιρέτος Ηχουσιν δλα όμoiί δύο

περίπου γραμμάρια.

lΙλήν τώ" φύλλων τούτω" εiίρoμE\' χαί δύο

ευρέθησαν εΙς δλας σχεδόν τάς άνασχαφάς Μι

νωικών κατοικιών. lIερί τών έν Τυλίσφ {ιφ'

ήμών εύρεθέντων έξεφράσαμεν τήν γνώμην, δτι,

έφυλάσσοντο ταiίτα εις τά χαλχουργεία διά πρό.

χειρον χρησιν πρός χατασχευήν χαλχών άντιχει

μένων, δπως χαΙ σήμερον εΙς τoιαiίτα έργασιή

ρια εχουσιν οΙ τεχνίται πρόχειρα πέταλα χαί

ταινίας χαί σύρματα xαλxoiί Χ.Τ.λ.

'Οστέίνα.

'Ι-:λάχιστα μιχρά τεμάχια εΙργασμένου έλε

φαντόδοντος εύρεθέντα έντός τών άναχτόρω"

μαρτυρoiίσι τήν ϋπαρξιν χομψοτεχνημάτων οlα
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περίπου είναι το περίφημον έν Κνωσφ ευρεθεν

παιγνίδιον (;) σχαχίου i1 δάμας (Β. S. Α. νιι

1900 - 1 σελ. 79, εΙκ. 2:)).
Εϋρομεν καί πολλά. πλέον τών τριάκοντα

τεμαχίων, οστών κατοικιδίων ζφων ίδίι:!- βοων

και αιγών, utLVIl εχουσιν εις τΟ μέσον περίπου

ο;ο'!ν δια τρυπάνου, εισί δε άποκεκομμένα εκα

τέρωθEl' δια :τριονίου. Πάντα εΙσίν άπο πλευ·

Πήλινα.

'Εφέτος ουδεν άκέραιον πήλινον άγγείον ευ

ρέθη έν τψ άνακτόρψ, ουδε και εΙς τεμιίχια

συγκολλώμενα.

Ευρέθησαν μόνον πολλα γαστρία ολίγα μεν

πανταχου, πλείστα δε εlς το διαμέρισμα εκείνο.

ε"θα ευρέθησαν καί τα προειρημένα Οστα. - τα

Είκ. 17. Μινωί'χόν σημ.είον επί λίθου άvακrόροv Μαλίων.

Qας βοών η μικροτέρων ζφων η άπο ι,στών του

ταρσού τών αυτώ,' ζΦων. - Ούδεν τούτων εΧΕΙ

οίονδήποτε χάραγμα .~ αλλο κόσμημα. Δυσχό

λως νομίζω δύναταί τις να παραδεχθϊ! δη,

ταύτα εχρησίμευον ιος περίαπτα φερόμενα άπο

ανθρώπους διότι είσΙν είψεγέθη και έντελώς

άδιαχι)σμητα. Ευρέθησαν δλα έντός μικρου δω

ματίοιι l ο:τερ επί του παρόντος πιστεύομεν στι

ήτο ίερόν, η παράριημα τούτου δια τι, πλιϊ

θος η1ζ σπo~oϋ ίιτις ε"ρέθη έντος αίιτοϋ και

τών πολλών ~ι;ι.ρ(T)ν XOOVI%(7J" άδιακοσμτιτων

φιαλιδίω\'.

πήλινα τεμάχια ανήκουν εΙς φιάλας, άμφορείς

με δίλ060ν στόμιον, λαμπτηρας, πρόχους και

δλα τα είδη και σχήματα της Μεσομινω'ίκης

και ηϊς πρω~μoυ Ύστερωμινωϊκ'ϊς περιόδου.

Σημειώσεως α'ξιον είναι τεμάχιον πίθου, μεσο·

μινωϊκου σΖήμαroς, φέροντος είς τους lομους

Ζαραγμένον μέγα σημείον του )lινω'ίκο;; άλφα

6ήτο\l.

Ή ελλειψις ακεραίων πηλίνων άγγείων εΙς

τ(ις ;φετεινας άνασκιιφας ομω; δεν σημαίνει

()τι και :τρέ:τει να (ίπεΑπισΟώμεν (ίτι θ(ί εί,ρε.

θώσι τοιαύτα" διότι εφέτος περιωρίσθημεν είς τιί
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ακρα μόνον τών ανακτόρων, αλλα καί ~νταiίθα

δεν ~πρoxώρoυν αl ερευ\'αι ,jμώ\' αρκετα βαθέως.

Έρευναι περί τα άνάκτορα,

ΆπΈXoυqι ταiίτα εν περίπου χιλιόμετρον από

της βορρείας ακτης. Πανταxoiί δέ μέχρι της

ακτης ταύτης φαίνοντιιι ~ν συνεχείq: θεμέλια

οΙκιών καί ΟΙ αγροί εΙσίν κατάσπαρτοι από γα

στρία της ~πoxης τών ανακτόρων. EiιΘUς δέ

ανω τoiί αΙγιαλoiί φαίνονται δστά ανθρώπινα

μετα πολλών γαστρίων αναμίξ.

Tαiίτα ασφαλώς μαρτυρoiίσι την νπαρξιν τά

φων. Ένα ταύτωl' ~πιπoλαιότατα κείμενον ~κα

θαρίσαμεν. Άλλ' ενρομεν, ώ; εΙκός. καΙ τον

σκελετον τελείως απnσυντεθειμένoν καΙ τι; αγ

γεία εις μικρόιαια θραύσματα. Άσφαλώς δμως

τα θραύσματα ταυτα μαρτυρoiίσιν δ" αΙ ~ν

ταiίθα τάφοι εΙσΙ σύΥχρονοι προς τα α\·άκτορα.

Άπο δέ της δυτικης πλευράς τώl' ανακτόρων,

κειμένων ~πι μlκρoiί ύψώματος, το έδαφος τα

πεινoiίται βαθμηδον και εις απόστασιν δλιγώ

τερον χιλιομέτρου απολήγει εις αμμώδη παρα

λίαν, παρ' ην ύπάρχεl αφθονος πηγη Uδατoς

καί μικρον έλος. - Εις τονς μεταξν της παρα

λίας ταύτης καΙ τών α"ακτόρων αγρονς εΙναι

πάλιν το εδαφος κατεσπαρμένιfv από γαστρία

Μινωϊχα καΙ πολλοί ιοίχοl κτιρίων φαί"ονιαι

είς το εδαφος. - Εις ενα τών αγρών τούτων

εύρέθη Xαλκoiίν εΙδώλιον δημοσιευθέν πέρυσιν

ύπΊμoiί εις το Άρχαιολ. Δελτίον. Εις αλλον δέ

αγρον παρακείμενοΙ' δ' Ιδιοκτήτης καλλιεργών

αiιτoν τον παρελθόνια χειμώνα παρετήρησεν

δτι, δ πονς ΤΟ\' ετέρου τών βοών ~βυθίσθη εις

την γην. Εις τoiίτo έδοσεν αφορμήν, ώς μοΙ

διηΥήθη δ ίδιος. στάμνος χωσμένη hεί, εις ην

~βυθίσθη δ πονς τoiί βοός. - Εις το μέρος αiιτo

~I'ήργησα μικραν σκαφην καΙ παρετήρησα δτι,

εύρίσκεται μικρα οΙκία. ΟΙ τοίχοι της, ~φ- δσον
ήρευνήθησαν ήσαν ~κ"σμένoι δl/; λίθων ακα

νανίστων καί πoλλoiί πηλoiί. ΤΟ πάτωμα ήτο

οΙον καί τώ" ανακτόρων περίπου. - Παρα την

στάμνον δέ wρομεν καί τρεί; πίθοl'ς Μεσομι-

. \'ωϊκονς εις τεμάχια καί ::ολλ,; θραύσματα αγ

γείων της αiιτης ~πoxης. Ή δέ πρυειρημένη

στάμνος εΙναι καΙ κατα το σχημα καί κατι; την

διακόσμησιν καί τι; χρώματα ακριβές αντίγρα

φον της ~ν Φαlστι~ εύρεθείσης και φυλαττομέ

νης εις το Μουσείον Ήρακλείου (αριθ. 5835).
Άτυχώς ij ~πlφιί\'εια καί τιι χρώματα της ίιμε

τέρας εlσΙ πολν βεβλαμμέ\·α.

Ύστερομινωίκοί τάφοι.

Προς δυσμα; τών α"ακτόρων εις απόστασιν

δύο 11 τριιί>ν ;ιερί;ιου χιλιομέτρωl' εΙς τη,· θέσιν

Άγ. Πελαγία παρα την αμπελαν τoiί Μιχαηλ

Κοσμά. ύπάρχει βραχώδες ϊοψωμα εις την πρός

«νατολας οφρνν τoiί όποίου φαίνεται σειρα χα

μηλών σπηλα<ων. Παρα τα σπήλαια ταiίτα χω

ρικοί αποκόπτοντες λίθους, παρετήρησαν δτι εις

εν από τα σJl:ήλαια' ταiίτα ύπάρχουσι πήλιναl

κασσέλαl.

Κατόπιν δέ καί αλλος παρετήρησε τα αiιτά.

Μαθων ταiίτα παρα τών χωρικών ~νφ εΙργαζό

μην ~φέτoς εΙς τα ανάκτορα. ~νόμισα δτι μοΙ

~πε6άλ.λετo να ~ρεuνήσω καΙ ~νταiίθα Εν τoiιλά

χιστον τών σπηλαίων τούτων.

Άποσπάσας ~κ της κυρίας ανασκαφης δύο

~ργάτας πεπειραμένους ιιρεύνησα το σπήλαιον,

δπ,ρ εύρίσκεταl εις το ακρον της αμπέλου τoiί

Μιχαηλ Κοσμά. ΤΟ σπήλαιο\' εχει σμικρυνθϊί

διό" εχει αποκοπϊί πολν μέρος ύπέρ το στό
μιον της οροφής αiιτoiί προς ~ξόρυξιν λίθων.

"Εξω τoiί σημερινoiί σlOμίου καί ~ντoς τoiί σπη

λαίου WΡΟμεl' πέντε πηλίνας λάρνακας Ύστε

ρομινω'ίκης rnοχης. Τινές τούτων εΙχον τα κα

λύμματα αiιτών. ήσαν δμως ταiίτα κεκινημένα.

ΑΙ λάρνακες εΙσΙν δλαι τετράγωνοι' oiιδIμία

τούτων λουτηροειδής. τα δέ σκεπάσματα αiιτών

εΙσΙν απομίμησις α/τoειδoiίς στέγης οΙκίας.' 'Εκά

σιη περιείχεν Ινα σκελετόν. '() εΙ; τούτων ήτο

γυναικος καί εις παιδίου δεκαπέντε περίπου

~τώ\', δια τονς άλλους δέν δύναμαι να απο

φανθώ ακόμη. Άγγεία πήλινα εύρέθησαν ύπο

τας λάΡ"ακας πάντα Ύστερομινω'ίκα η όψιμα

Μυκηνα·ίχά. ΚαΙ αΙ λάρνακες καί τα αγγεία εΙσί

κατασκεΙ'ασμένα h λευκoiί πηλoiί καί τελείως

ώπτημένα ~ν κλιβάνφ. Δέν ~καθαρίσθησαν δμως

ακόμη ~ντελώς διο ή περιγραφη αiιτών ανα

βάλλεται μετα τον ~ν τφ Μουσείφ καθαρι

σμον αύτών.

Τάφοι δμοιοι ύπιίρχουσιν ασφαλώς καΙ αλλοι

hεί πλησί~ν' φαίνονται δμως σεΣUλημένOI, ώς

καί δ ~ξετασθεις ύφ' ,j μών.

Συμπέρασμα.

ΑΙ ~φετειναΙ ερεuναι περιορισθείσαι κατ

ανάγκην δια το ανεπαρκές της χορηγηθείσης

πιστώσεω.;, εις δοκιμασ"κας μάλλον ~ερευνή

σεις τoiί Μάφους απέδειξαν τι; .iξης.

α Ί ·Οτι το εΙς την θέσιν" Αζυμον ύπο ~έ

.. τασιν ανάκτορον εΙναι εύρύιατον xatfxOν χώ

ροΙ' 8 στρεμμάτων καΙ πλέον.

β Ί ·0" το ανάκτορον ΤOiίlO ανήκει είς την

Μεσομινω'ίκην r' περίοδον, 'ίται αντιστοιχεί

χρονικώς ονχι προς τι; -φαινόμενα νiίν α\·άκτορα

της Κνωσoiί καΙ Φαισloiί, αλλά προς τα ί·;ιο

κείμενα ταύταις. ,:,ν μόl'ον Uάχιστα μέρη φαί-

3
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18 ΠαQάQτημα τού 'AQXaLoλoYLKoiJ Δελτίου 1918

Λαξευτος οίκογενειωίος τάφος παρα

την Κνωσόν.

καλπών συνευρέθησαν εν τφ τάφφ και εικοοιν

αλλα πήλινα αγγεία γεωμετρικής εποχής, ητοι

λΕ'κάναι μεγάλα ι, πρόχοι, κύαθοι, πινΩκια καί μυ

ροδόχα αγγεία. τα πλείστα σώζουσι την απλήν

γεωμετρικην διακόσμησιν αμυδράν. ΕΙναι προ'ί

όντα επαρχιακού εργαστηρίου γεωμετρικων χιιό

νων. ουδεν μεταλλικ~ν αντικείμεl'ον ευρέθη εν

τφ τάφφ. τα αρχαίrι μετεκομίσθησαν καΙ·κατε.

τέθησαν εΙς τΟ Μουσείον Ήρακλείου.

ΙΩ. ΧΑΤΖΙΔΑΚ ΗΣ

Γεωμετρικος τάφος είς Μάλια.

ι' APXAΙOΛOΓlKH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Εις θέσιν. Κάμπο.. παρα τ/ν Κνωσον εφά

νησαν κατόπιν συνεχων βροχων εν ήi δημοσίι;<

όδφ βυθίσματά τινα, περι ι;,ν ιιγέρθη η ύπό·

νοια ;;τι θα ήσαν τάφοι. Έκ τής γενομένης

σκαφής εξηκριβώθη δτι ήσαν φρεατοειδείς μι·

κραι δεξαμεναι ϋδατος λαξευθείσαι εις τον μα·

λακον βράχον κατα την έ"ετικην η τουρκικην

εποχήν' τούτο καη.φάνη εκ των εν αυτοίς εύρε

θέντων δστράκων φερόντων εις την εσωτερικην

επιφάνειαν το γνωστον πραοινωπον η κιτρινω.

πον στιλπνον γάνωμα (τα λεγόμενα σήμερον

μολvβωτd η άλειψτά), Π ιθανως τα' ορύγματα

ταύτα εΙχον σκαφή υπό τΟ;; ενταϋθα κατεσκη

νωμένου τουρκικοϋ στρατοϋ κατα την μακρα,·

πολιορκίαν τοϋ Χάνδακος (1646 • 1669),
''ΕφΟΛος της θ' άΛ,α~oλ. πι,,~"'ΛI(ας Μ" δ ,ι ~ ;• • •• ετα την οκιμαστικηνταυτην εργασιαν προ·

έβην εις τον καθαρισμον λαξευτο;; τάφου ρω·

μαϊκων χρόνων κειμένου εις τον κήπον τοϋ 2
χιλιόμετρα βορείως τής Κνωσοϋ κειμένου Τεκε

τοϋ Χανιαλή' το υπέρθυρον τοϋ τάφου τούτου

εΙχεν αναφανή πρό τινων ετων,

Ό τάφος εχει λαξευθή εΙς τον μαλακον βρά

χον (κούσκουραν) τετράγωνος θαλαμοειδής, και

, εχει μήκος 2,77, πλάτος 2,22 και ϋψος απο τής

Κατα τον Μάρτιον τοϋ 1918 δ 'Ιωάννης' δροφής του μέχρι τοϋ δαπέδου 1,68. Ή πύλη

Βλάχος κάτοικος τοϋ χωρίου :Μάλια Πεδιάδος του απετελέσθη εκ δύο μεγάλων ογκολίθων ξε.

κατασκεύαζων δεξαμενην εις τον εις θέσιν Τρο. στοϋ πώρου λίθου ως παραστάδων, εξ όμοίου

χάλονς κήπόν του προσέκοψεν εις πλάκας και μονολίθου ύπερθύρου, και αλλου ως κατωφλίου'

αρχαία πήλινα αγγεία εΙς μικρον βάθος απο τής πλαξ τετράγωνος παχεία εύρεθείσα μετακινημένη

σημερινής επιφα.είας. Ό δήμαρχος τοϋ χωρίου εκλειεν αρχικως την πύλην τοϋ τάφου καλως,

διέταξε την διακοπην τής εργασίας, Κ'ιι εΙδο. ΕΙς τας τρείς πλευρας τοϋ τάφου, ijτoι την

ποίησε την αρχαιολογικην υπηρεσίαν. Έπρό. τοϋ βάθους και τας εκατέρωθεν ήσαν Ιδιαιτέ

κειτο περι τάφου γεωμετρικοϋ αποτελουμένου ρως βαθύτερον λαξευμέναι εν τι!' βράχφ τρείς

εκ μεγάλων πλακιϋν μήκους 75 - 90 έκατ. εκά. κλίναι προς απ6θεσιν των νεκρα>ν εχουσαι μή

στης εΙς βάθος 85 έκατ. Ό τάφος περιείχε πέντε κος περι τα δύο μέτρα εκάστη και πλάτος περι

ιιστεοδόχους κάλπας, ων τρείς ακέραιοι, περιέ. τα 90 έκατ. Τό εν ακρον εκάστης κλίνης εχει

χουσαι οστα '<εκαυμένα' αί σωζόμεναι κάλπαι αφεθή ί>ψηλότερον, 'ίνα χρησιμεύη ως προσκε.

διατηροϋσι και τα σκεπάσματά των εχοντα σχήμα φάλαιον τού νεκρού' ανωθεν εκάστης κλίνης

λοπάδων κωνοσχήμων' η διακόσμησις των καλ· εύρισκομένης εΙς '"ψος ημίσεος μέτρου απο τού

πων συνίσταται εξ απλων καστανοχρόων ζω- δαπέδΟ,υ, σχηματίζεται λ"ξευττι ημικυκλικη κα

ι·ων εξιτήλων νϋν κατα το πλείστον, Μετα τι;Ίν μάρα' εΙς το Τ'ύμπανον τών διίο πλαγίων καμα-

Π8Qιοδείαι. πεQισuλλοΥη καΙ μεταφΟQά άQχαίων.

iQtU'YαL. σκαφαΙ καΙ τυχαία ε"Qήματα κστα τό 1918.

νονται, Τοϋτο δε εχει μεγάλην επιστημονικην

σημασίαν' διότι εν Κνωσφ μεν και Φαιστφ δεν

δύναται ποτε να εξερευνηθη τελείως το Μεσομι

νωί"ον ανάκτοροΥ' διότι ουδεις εχει το θάρρος

να καταστρέψη τα υπάρχοντα Ύστερομινω'ίκα

τα καλύπτοντα τα παλαιότερα. Ένταύθα δμως

oiιδεν σοβαρον κώλυμα υπάρχει 'ίνα εξερευνηθη

τελείως το Μεσομινωϊκον ανάκτορον, Σώζονται

3ε ευτυχως οΙ τοίχοι τούτου εις Ικανον ϋψος,

ι~)στε η δριστικη αυτού εξερεύνησις θα μας δι.

δάξη και το σχέδιον καθ' δ Φκοδομήθη, και τον

τρόπον τής τοιχοδομίας, και των κονιαμάτων

και τών πατωμάτων κατα την μεμακρυσμένην

εκείνην περίοδον. - Έπειδη δέ, ως απέδειξαν

αΙ εφετειναι ερ..,ναι, οϋτε υπο τα ανάκτορα

ύπάρχουσι παλαιότερα οίκοδομήματα,ούτε εκτί

σθησαν αλλα κτίρια επι των ερειπίων, τα συμ

περάσματα των ερευνων μας θα ήνα< σαφέστερα,

γ') Έβεβαιώθηϋπαρξις ερειπίων ευρείας πό

λεως περι τα ανάκτορα και συγχρόνουπρος ταύτα,

δ') Έξηκριβώθη η θέσις τής συγχρόνου νε·

κροπόλεως,

ε) Έδιδάχθημεν δτι μετα την καταστροφην

τής πόλεως και των ανακτόρων δεν εγκατελεί

φθη τελείως δ τόπος, αλλ' εκτίσθη η νέα πόλις

ή Ύστερομινω'ίκη 3 - 4 μίλια δυτικώτερον τής

παλαιiίς,
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Παvάvτ/μα τoV 'Αvχσμ,I.οΥΙΧoV Δελτίον 1918 19

ρων εχει λαξευθη μιχρα χόγχη Ιν εϊδει άρμα

ρίου. Ή οροφή το;; τάφου ώς χαί το δάπεδον

εΙναι λαξευμένα εις τον βράχον χαί Ιπίπεδα.
Eiς το μέσον το;; δαπέδου ύπάρχει λαξευτος λάχ
χος ορθογωνίου σχήματος εχων μηχος 87 έχατ.

πλάτος 59 χαί βάθος 30. 'Εντος αύτο;; ύπηρ.

χον πολ/α οστά' προφανως ήτο οστεοδόχη, εις

ην απέθετον τα οστά των προτεθαμμένων εΙς
τας χλίνας, tνα οlχονομωσιν Ιπ' αντων χωρον

δια τήν απόθεσιν· νέων νεκρων.

Καί Ιπί των τριων χλινων εύρέθησαν τεθαμ
μένοι νεχροί άχαυτοι' τα οστά Ιφαίνοντο χα

λως, αλλ' ήσαν αποσαθρωμένα Ιχ της ύγρασίας

χαί μεταχινημένα Ιν μέρει Ιχ τής χαταπτώσεως

τεμαχίων βράχου χαί Ιχ ζφων διαιτωμiνων

κατα χαιρο"ς Ιν τφ νεχριχ,!, θαλάμφ, δι' δ χαι

τίι χτερίσματα του τάφου ήτοι τα πήλινα χαι

ύ,iλινα αΥγεία εΙχον μεταχινηθη Ιν μέρει χαί

άνατραπη χαί τινα εΙχον θραυσθη.

Είιρέθησαν ιντος το;; τάφου μάλιστα Ιπί των
χλινων τα ~ης:

1) Πήλ.να, τέσσαρα αΥγεία, ών τα μεν τρία

μόνωτοι άπλοί χώθωνες εχοντες χαστανόχρουν

αλοιφήν Εξωθεν χαί ζώνας αύλαχωτάς, το δε

τέταρτον μιχρον μυροδόχον δοχείον.

2) Ύάλινα μ"ροδόχα ληχύθια εϊχοσιν αχέ
ραια διαφόρων μεγεθων χαί σχημάτων, χαί

θραύσματα άλλων τόσων περίπου. τα πλείστα
εχουσι μαχρον σωληνωτον λαιμόν.

3) Λύχνο. τέσσαρες πήλινοι το;; συνήθους

σχήματος των ρωμαϊκων χρόνων' ΟΙ δύο φέρου

σιν άνω b<τύπους παραστάσε~. δ μεν εΙ; μονο

μάχου Ρωμαίου, δ δ' Ετερος Έρωτος Ισχευα
σμένου ώς Ήραχλέους.

4) Έλεφάντινον μιχρον σκεiίoς χυλινδριχο;;

σχήματος φέρ<>ν χαί πωμα χαλως προσαρμοζό

μενον' εχει ύψος 5 έχατ. χαί πλάτος 3. ΕΙναι

πιθανως μυροδόχη Τι δαχτuλιoθήχη.

5) ΝομΙσματα χαλχά λίαν χατιωμένα έννέα'

πιθανώτατα εΙχον τεθη εις τα στόματα των νε
χρων ώς 060λοί τΟ;; Χάρωνος (δανάχαι)' τρία

τούτων τα χάλλιον διατηρούμενα. χαθαρισθέντα

lv τφ Μουσείιρ Ιφάνησαν δτι εΙναι το;; Κοινο;;
Κρητων φέροντα τήν χεφαλήν το;; Αύτοχράτο
ρος Άδριανο;;. 'Εχ τούτων όρίζεται αχριδως ή
Ιποχή το;; τάφου ι.

ι Τά δύο εΙναl τά ύπό τού χ, Σ60ρώνου (NunIism.
dt Ι. C,ett, Μ.οοπ 1890) ιν σελ, 31)2 Πίν, χχχν 23
ΠΙΡΙΥραφόμ3να φέροντα εμΠQοοθεν AVT. KAIC· ΤΡΑΙ·
ΑΔΡΙΑΝΟC· C€B χεφαλήν Άδ(lιανοίι ποό; δεςιά, οπι

σθεν KOINON ΚΡΗΤΩΝ ΆσxληπιQς δρθιος χατά μέτω

πον βλέπων πρός άριατερά ήμίΥuμνoc; στηριζόμενος είς

τ-ην βαχτηρίαν το\.!. Τό ΤQίτον εΤ\'αι τό υπ' άριθ. 26 τού
αυτοϋ ΙΙίναχος τό φέρον πά).ιν χεφαλήν τον αύτοίι

τα ανωτέρω χατετέθησαν εις το Μουσείον

Ήραχλείου, διετηρήθη δε δ τάφος ανοιχτός, ώς

χαλον δείγμα λαξευτο;; τάφου οlχογενειαχο;; ρω

μαϊκων χρόνων.

Πρωτομινωϊκος τάφος Πύργου.

Περί της σχαφης χαί των είιρημάτων το;; ση

μαντιχωτάτου τούτου τάφου ϊδε lδιαιτέραν δημο

σίευσιν εις το πρωτον μέρος του παρόντος Δελτίου.

Μινωϊκος σuνoικισμoς Άγ. Θεοδώρων.

Κατα το 13 χιλιόμετρον ανατολιχως το;; Ήρα

χλείου εις τον λαιμον μιχράς χεροονήσου παρα

τήν παραλίαν εις θέσιν χαλουμένην 'Αγ. Θεο

δώρους (Ιχ των Ιρειπίων μιχράς παλαιάς εχχλη

σίας) εΙχον παρατηρήσει χατα το παρελθον ετος

τοίχους χτισμάτων ίιπερέχοντας τής άμμου' Ιπειδή

χατα τήν Ιξέτασιν των Ιρειπίων εΙχον εϋρει χαι

λίθινον πέλεκυν Ιξ αΙματίτου, χαί φαινόμενο.

τοίχοι απετελουντο Ιχ μεγάλων βραχωδων λί

θων αχατεργάστων, εΙχον ίιποθέσει δτι Ωα Ιπρό

χειτο περί χτισμάτων νεολιθιχης Ιπoχijς. Προς

Ιξαχρίδωσιν το;; πράγματος Ιθεώρησα χαλον

χατα τον 'Ιούλιον το;; 1918, αφ' ο" Ιπεράτωσα

τον χαθαρισμΟν. το;; πλησίον χειμένου τάφου

το;; Πύργου, να ανασκάψω Εν b< των φαινομέ

νων οίχοδομημάτωΥ' ε\ργάσθην Ιπί τρείς ημέ

ρας δια 5 - 6 έργατων. Άπεκάλιιψα Ορθογώνιον

οlχοδόμημα μήχους Ιξωτεριχο;; μετρ. 13,20 χαΙ

πλάτους ίιπερ τα 6 μέτρα, Διηρείτο δια μεσο

τοίχου εις δύο διαμερίσματα, ών το μεγαλύτε

ρον μήχους 8 μέτρων Ισωτεριχώς, χαί το μι

χρότερον 3,50. ΟΙ έξωτεριχοί τοίχοι απετελο;;ντΟ

Ιχ μεγάλων όΥχολίθων αχατεργάστων σΧΛηρο;;

τιτανολίθου εσφζετο μόνον δ χατώτατος δόμος

δ χρησιμεύων χαί ώς θεμέλιον τΟ;; χτίσματος

εις το Ισωτεριχον ομως τΟ;; οlχοδομήματος εν

ρον χρημνισμένους χαί μιχροτέρους λίθους ψαμ

μιτιχο"ς ξεστούς, Ιξ ών είχα'ζω δτι οΙ ανώτεροι

δόμοι χαί δ μεσότοιχος απετελο;;ντο Ιχ τοιού

των λίθων, Ή Ιπίχωσις το;; οlχοδομήματος ήτο

μιχρα ητοι 50 - 80 έχατ, χιιί συνίστατο Ιχ των

χρημνισθέντων τοίχων χαι γης μαύρης Ιχ τΟ;;

πυρός, διότι φαίνεται ση το οlχοδόμημα χατε

στράφη δια πυρός. Περί το μέσον το;; μεγάλου

δώματος χείται χατα χώραν λιθίνη βάσις χίο

νος χυλινδριχή στερεωμένη Ιντος τοϊ, στερεο;;

Ιδάφους εχουσα διάμετρον 47 έχατ: δ ξύλινος

Αύτοχράτορος ΑΥΤΟΚΡΑ' c"eB' ΑΔΡlλΝΟC χαι. οπι
σΟεν ΚΟΙΝΟΝ ΚΡΗΤΩΝ Νίχην βαδitομσαν πσbς άσι'
σΤl!ρά χ(ιατοϋσαν διά της διΙιάς διάδημα χαί διά τη;

ά(lιοτl!(ιάς φοίηχα.
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κίων ό όποίος θά έπάτει έπ' αύτης θα ύπε6ά

σταζε την στέγη ν τού μεγάλου δωματΙΟυ. ΤΙ>

μικρότερον δωμάτιον έχρησίμευε πιθανως ως

μdγειρείο\', διότι εύρον εν αύτφ τα ίχνη έστίας

και ξύλα βελονοειδη κεκαυμένα, και πλησίον

πλάκα εχουσαν τρείς κυκλικους λάκκους, δύο

μεγαλυτέρους προς απόθεσιν υδριων και την

αλλην μικροτέραν δια μικρότερον αγγείον (ό

σημερινος σεαμvοστάτης).

'Εντος των δύο δωματίων συνέλεξα αφθονα

τμήματα και θραύσματα πίθων μινω'ίκων φε-

Και αλλαι δμοιαι οΙκίαι φαίνονται πέριξ μη

σκαφείσαι. Προφανως εχομεν συνοικισμον ναυ·

τικον και άλιευτικόν μ~νω'ίκών χρόνων,

Συνοικισμος καΙ μέγαρον είς Νίρου Χάνι.

Κατα το 14 χιλιόμετρον απο τού 'Ηρακλείου

ανατολικως ε!ι; θέσιν καλουμένην τού ΝΙρσν

το Χά", παρα την παραλίαν εις μικρον Εξαρμα

τού εδάφους αμέσως ανωθεν της δη μοσίας όδού

οΙ χωρικοι εΙχον προ τριακονταετίας <ψύξει λ,;κ·

ΤΟΜΗ Α.Β.

),π.

Β.
1

••3.~

Ι IIIIIJ

σ ι.

ΣΚΑΦΗ ΕΙΣ ΝΙΡΟΥ ΧΑΝΙ

ΚΑΤΟψΙΣ

;l.

63

~
.,: .. , ' .

. 1:.~

Α

Ει•. 18.

ρόντων πλαστικως δεδηλωμένα σχοινοειδη θέ·

ματα και αλοιφην καστανέρυθρον' προς τούτοις

παρετηρήθησαν και θραύσματα κυάθων και πο

lηρίων μεσομινωϊκης πιθανως εποχης. Είιρέθη

προς τούτοις το ημισυ μεγάλου πρωτομινω'ίκού

ειδώλοl' εκ σχιστολίθου όμοίου προς τα ε\ιρε.

θέντα εν τι" τιίφφ Πύργου (ίδε ανωτέρω). Eu·
ρέθησαν εντος των χωμάτων και διlο χαλκαί

περόναι αγκιστροειδείς και δεκας πηλίνων σφαι

ρων τετρυπη μένων μεγέθους μεγάλου μήλου, αΙ

όποίαι πιθανώτατα έχρησιμοποιοϋντο εΙς άλιευ

τικαυς σκοπούς.

κον, εξ ού Εξήγαγον πολλας δεκάδας των κοι

νών άπλών μινωϊκών κυάθων, καί τινα άλλα

μεγαλύτερα' αγγεία' οΙ χωρικοί, ως συνήθως,

έπίστευσαν Οτι έδώ θα ητο τΟ καμίνι, (;που οί

παλαιοι Ιόπτουν τα άγγεία των. Τρία έκ τι1)ν

εύρεθέντων αγγείων τα κάλλιστα και ακέραια

παρέλαβε τότε ό αδελφος τού Ίδιοκτήτου τού

αγρού ό φιλάρχαιος εμπορος Ήρακλείου κ. Χρι.

στοφ. Άνερράψης και διατηρήσας αυτα επιμε.

λως τα έδώρησεν εσχάτως εΙς τι> Μουσείον

Ήρακλείου, αφ' ού επληροφορήθη δτι επρό.

κειτο να γίνυ ή ανασκαφη τού χώρου τούτου'
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Παράρτημα τού 'Αρχαιολογικού Δελτίου Ι9Ι~ 21

είναι τα εν τη εικονι 20 ύπ' άριθ. 2, 3, 6.
ΕΙς την επιφάνειαν τού άγρού και τα κρά

σπεδα τού παρακειμένου δρμου παρατηρούνται

αφθονα δστρακα μεσομινω'ίκης και ύστερο μι

νω'ίκης Α' εποχης, ώς και τοιχία τινα άποκαλυ

φθέντα δια καταβρώσεως της θαλάσσης και των

βροχων. Έπι τού εξάρματος τού άγρού παρε

τηρήσαμεν EYci, και ό συνάδελφος κ. Χατζιδά

κις και τεμάχια γυψίνων πλακων. Και τα μεν

κτίσματα και τα δστρακα ύποδηλούσι την ϋπαρ.

χους μεγάλου οΙκοδψήματος, ού εκαθάρισα μέ

χρι τού δαπέδου δύύ δωμάτια (εΙκ. 18), ύπελό

γισα δε προχείρως και τΟ όλικον εμ6αδον τού

οικοδομήματος περι τα χίλια τετραγωνικα μέτρα,

'Εκ των δύο δωματίων το μικρότερον ύπ'

άριθ. 1 ειναι τετράγωνον (μετρ. 2,40 χ 2,40)
και είναι εκτισμένον δια λογάδων λίθων )(αι

πηλού και σώζει και το .εξ άσΒέστου χρίσμα

ενιαχού κοσμούμενον δι' όριζοντίων επαλλήλων

ζωνων ερυθρού και κυανωπού χρώματος. ΤΟ

Είχ. 19. Ai{ftvot λαμπτήρες αχαφής εΙς Nieo1J Χάνι.

ξιν παραλίου μινω'ίκού συνοικισμού, ή δέ ϋπαρ

ξις των γυψίνων πλακων επι τού εξάρματος

1!αρείχεν ενδειξιν σημαντικού οίκοδομήματος.

Έθεώρησα αρα σκόπιμον δ,ε κατα τον '10ύ

λιον τού 1918 εύρισκόμην είς τα μέρη ταύτα

δια την σκαφην τού τάφου Πύργου και των

Άγ. Θεοδώρων να ενεργήσω δοκιμαστικήν τινα

σκαφήν, επιτρέψαντος τούτο προθύμως τού σή

μερον ιδιοκτήτου τού άγρού κ. Έμμ. Λαγου

δάκι. Ή σκαφη διήρκεσεν τρείς ήμέρας δι' ερ

γατων έξ'ιινοιξα τάφρους δοκιμαστt'"ι.ας και

«μέσως άπο της πρώτης ήμέρας επέτυχον τοί·

μεγαλύτερον δωμα (άριθ. 2) εχει τον βόρειον

και δυτικον τοίχον εκτισμένον δια ξεστων λί

θων π,όρων ίσοδομικως και διαιρείται είς δύο

τμήματα δια τριων τετραγώνων στύλων εξ

όμοίων ξεστων λίθων' είς τον άνατολικον και

νότιον τοίχον αυτού σώζονται έδώλια εκ γύψο"

οία και είς τα αλλα κρητικα άνάκτορα, τα δω

μάτια διατηρούνται μέχρι ϋψους 1,50 και είναι

κατεσκευασμένα μετα πολλης επιμελείας, και θα

είχον και δεύτερον όροφον, διότι είς διάφορα

ϋψη της επιχώσεως εύρέθησαν και κύαθοι και

αλλα άγγεία και πολλαι γύψιναι πλάκες και
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Παvάvτ/μα το; 'Avxa,o>.oY,Ko'; ΔελτΙΟυ 1918

τμήματα αλλων γυψίνων έδωλίων, πάντα δε

ταiίτα προφανώς κατεκύλισαν εκ τoiί ανω όρό.

φου κατα την δια πυρός καταστροφην τoiί με·

γάρου. ΑΙ γύψινοι πλάκες θα προέρχωνται εκ

τής πλακοστρώσεως τoiί άνωγείου, δμοίως και

τα τμήματα τών εδωλίων.

τα δάπεδα τών δύο Ισογείων δωματίων δια.

τηρoiίνται καλώς, και τό μεν τoiί δωματίου 1
άπετελέσθη εκ στερεoiί συμπιλήματος άσβέστου,

άνθράκων, τής όπτήσεως τών ξεστών λίθων και

τoiί μαυρισμένου άσβεστοκονιάματος.

Έντός τoiί μικρoiί δωματίου παρα τόν νό

τιον τοίχον εύρέθησαν ίστάμενοι η πλαγιασμέ.

νοι τέσσαρες λίθινοι λαμπτήρες, ,1,ν οΙ τρείς

άκέραιοι άλλα βεβλαμμένοι εν μέρει ύπό τoiί

πυρός εικονίζονται εν tύ εΙκόνι ι 9. Ό εν τφ

μέσιρ διατηρών μόνον τό ανω μέρος εΙναι δ

κάλλιστος τών μέχρι τoiίδε εύρεθέντων' εΙνοι εκ

Είχ. 20. Πήλι"α άΥΥεία oκαφη~ εί~ Νίρον Χά",.

αμμου και καχλήκων τoiί αΙγιαλoiί, τό δε τoiί

μεγαλυτέρου 2 εΙνοι εκ πλακών κυανoiί σχιστο

λίθου. Ή κατασκευη και ή διάταξις τών δύο

καθαρισθέντων δωματίων εΙναι επιμελεστάτη,

αΙ παραστάδες τών θυρών εΙναι κατα τόν γνω.

στόν εκ τών αλλων κρητικών άνακτόρων τρό.

ΠΩν εξ όρθίων δοκών και πηλoiί άσβεστωμένου

και χρωματισμένου, και εν γένει εχουσι την τε

χνικην τών κρητικών άνακτόρων.

Τό οικοδόμημα iiv πιθανώς τό μέγαρον τoiί

1lγεμόνΩ; τoiί συνΩικισμoiί εχει καταστραφη δι

ίσχ\lροi'Ί πυρι)ς, ι~)ς φαίνεται έκ των εύρεθέντων

πορφυρόχρου τιτανολίθου και φέρει πλαστικην

διακόσμησιν ενθυμίζουσαν τό Λέσβιον κυμά

τιον' παρα τους λαμπτήρας εύρίσκετο άμφορενς

πήλινος ερρυπωμένος, rσως ό τροφοδοτών δι

ελαίου τους παρακειμένους λαμπτήρας εντος

τού αύτοϋ δωματίου εύρίσκοντο μεταξύ των

μαύρων χωμάτων πολυάριθμοι μικροι κύαμο ι

(νicia faba L.) ι μικρότεροι και άπό τα κοινώς

ι ΊΌιοϋτοι μικροί κύαμοι εύρέθησαν έν άφθoν~ Χ<1ί.

εΙς τί) ιΙνάχτο(lον Κνωσού '(ης Άγίας Τριάδος.
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Παράρτημα το;; Άρχαιολογ..ο;; Δελτίον 1918

λεγόμενα σήμερον Μισιριώτικα κουκια τιι τό

·σον αφθόνως καί σή μερον είσαγόμενα, εΙς Κρή

την εξ Αίγύπτου. 'Εκατοντάδες άπλών κυαθί

'σκων συνελέγη σαν καθ' δλα τα σημεία της

σκαφης, 'Εκ τών δύο δωματίων προέρχονται

και τα εν τη εΙκόνι 20 πήλινα αγγεία, ijτοι τα

τρία εκ της δωρεάς Άνερράψη, 0\ δύο μεγάλοι

·αμφορείς και τα τρία άλλα μικρότερα, Εύρέθη

καί σκεϋος πήλινον εχον σχημα ι'πωροδόχης.

ΕΙναι πάντα τροχήλατα κατεσκευασμένα εκ πη

λοϋ κιτρινωποϋ καλώς καθαρισμένου και καλώς

·ι;,πτημένου, φέρουσι δε κασταν6χρουν διακό·

σμησιν μετα πολλης φυσικότητος και ούχι εσχη.

ματοποιημένην, ΤΙI επι τεσσάρων εΙκονιζόμενα

φυτα (αριθ. 1, 2, 4, 6) πιστεύω δτι εΙναι τα

λεγόμενα σήμερον εν Κρήτη μαχα,ρΙδε, (Er;.
ant)lus RaV~IlIla), τα τόσον άφθονα φUόμενα

κατα τους εαρινους μηνας εντος τών εσπαρμέ.

νων αγρών αποδίδοντα και ώραίον ερυθρον

·άνθος. 'Εκ τοϋ σχή ματος της κατασκευης και

της διακοσμήσεως τι;;ν αγγείων τούτων και εκ

τών λαμπτήρων και τοϊ, ρυΟμοϋ τών κτισμά.

των εξάγομεν δτι ταϋτα ανήκουσιν ασφαλώς εις

την l',στερομινω'ίκην Α' εποχήν.

Ό μόνος ασφαλης τρόπος της επι πλείονα

χρόνον διατηρήσεως τών ανακτόρων θα ;jto ή

στέγασις τών σημαντικωτέρων τούλάχιστον δια

μερισμάτων, ώς εγένετο εν μέρει ύπο τοϋ κ.

Evans εϊς τινα σημεία τοϋ ανακτόρου Κνω.

σοϋ, αλλ' εΙς τιις σημερινας περιστάσεις της με

γάλης ελλείψεως τών άπαραιτήτων ύλικών το

πράγμα θεωρείται σχεδόν ανέφικτον.

Μεραμπέλλον, Ίεράπετρo~, Σητεία,

Πετρά~,

Κατα τα τέλη Αύγούστου μετέβην εΙς τας

επαρχίας Μεραμπέλλον, 'Ιεράπετρον και Ση.

τείαν, Παραλαβών εξ Ήρακλείου τεΧ"ίτην τοϋ

Μουσείου ;ιλθον εΙς ΙΙύργον, δπου τοϋ ανέ

Οιικα την διαλογην και μεταφοραν δλων τών

.Οστράκων τού πρωτομινω·ίκοϋ τάφου, δι' ιΤlν

κατωρθώθη κατόπιν εν τφ Moυσεί~ ή συμπλή.

ρωσίς τινων εκ τών σημαντικών αγγείων αύτοϋ.

ΕΙς 'Ιεράπετρον διηλθον την κατασκευαζομέ

'-ην άμαξιτην όδόν από Παχείας "Αμμου εις

την κωμόπολιν, ίνα παι}ατηρήσω μη τυχον κατα

τας γενομένας εκχωματώσεις ανεφάνη τι, αλλ' ή

εργασία ;ιτο ακόμη εις την αρχην και ούδεν

παρουσιάσθll,

Μετα ταϋτα ίιλθον εΙς Λιμένα Σητείας, σπου

εΙχον εΙδοποιηθη δτι εν ΤΙ!' ΕΙρηνοδικείφ εΙχον

κατατεοη αρχαία αγγεία, Πράγματι ';'ρον εκεί

24 π,ιλινα αγγεία και σκεύη ρωμαίκών χρόνων,

ητοι πινιικια, οΙνοχόας, λύχνους, κύπελλα, ών

τα μεν 18 εΙχε καταθέσει ό εργάτης Μιχαηλ

Κουνελάκις, τα δε άλλα εΙχε κατάσχει ό εΙρηνο

δίκης Σητείας εν t!i οΙκί<;t τοϋ Ιδιοκτήτου τοϋ

αγροϋ Σαλη Δερμιτζάκι. Πάντα προέρχονται

εκ της θέσεως «Κεφάλι. τοϋ χωρίου Πετρά.

και εύρέθησαν εΙς τον αγρον τοϋ εΙρημένου

Δερμιτζάκι ύπο τοϋ ίδίου και τών εργατών του'

ώς εξηκρίβωσα μεταΜς επι τόπου, 0\ εργάται

κατέστρεψαν κατα την σκαφην και άλλα πολλά,

,1,ν εφαίνοντο τα θραύσματα εν τφ αγρίΡ. τα

αγγεία εΙναι κοινα και κατα το πλείστον αδια

κόσμητα ρωμα'ίκών χρόνων' άξιοι λόγου διιl τι)

σχημά των εΙναι τρείς λύχνοι, ,1,ν ό εις δίμυξος,

άλλος τρίμυξος και ό τρίτος δεκάμυξος άλλος

λύχνος εΙναι προφανώς πρωτομινωϊκος η μεσο

μινω'ίκός, διότι εΙναι γνωστον εκ μικράς σκα

φης και ερεύνης ην ενήργησεν εΙς Πετράν ή εν

Άθήναις Άγγλικη Σχολη κατα το 19011 Οτι

ύπηρχεν ενταϋθα μινωίκος συνοικισμός, oiί φαί.

νονται :τολλα λείψανα, τείχη και δστρακα.

Ί~κ της εύρέσεως τών ρωμαϊκών αγγείων

τεκμαιρόμεθα νυν στι εΙς Πετράν ύπηρχε και

ρωμαϊκος συνοικισμός, άδηλον δμως αν ;ιτο ή

κατα τα μέρη ταϋτα τιθεμένη "lΙτεια (η Ση.

ταία) 'ι άλλη τις.

'Εκ Σητείας ;ιλθον εις Παχείαν "Αμμον, σπου

επεθεώρησα τας ανασκαφας Γουρνιών και Βα.

σιλικης, ας φυλάττει και καθαρίζει ό εκεί φύλαξ,

Λιελθόιν δια τών ανασκαφών Δρήρο\. και

Μαλίων επιινηλθον εΙς Ήράκλειον.

Tύλισo~, Άξό~, Pέ1'hιμνoν, Έλεύtερνα,

Χανία.

Προκειμένου να μεταβώ εις Ρέθυμνον και

Χανία κατα τον 'Οκτώβριον προς επιθεώρησιν

τών Μουσείων και εκτέλεσιν παραγγελιών τοϋ

Σ. Ύπουργείου ;,λθον πρώτον εις Τύλισον, δπου

επεθεώρησα την εκεί ανασκαφην και καθώρισα

τά δρια τού περιβόλου αί,της, ον οΙ περίοικοι

εχο\'σι την τάσιν κατα μικρον να σφετερίζων•
τα ι, ελαβον δέ τα κατάλληλα μέτρα δια τον

καθαρισμον αύτης, την συμπλήρωσιν της δεν.

δροφυτεύσεως και την συντήρησιν τοϋ εκεί φu

λακείου.

'Εκείθεν ;,λθον εΙς Άξόν, σπου προ 19 ετών

ή ίταλικη αρχαιολογικη αποστολη εΙχεν έκτελέ.

σει ανασκαφας και εΙχεν αποκαλύψει τα ολίγα

σωζόμενα ίχνη ναοϋ Άφροδίτης έλληνικών αρ.

, IIritish 8ch"oi Αππ".1 V!lI (1901· 19(2) σελ.

282· 28δ εΙκ, 1·5, Ό λύχνος εΙν., ό αοίτός πρός .ό,·

εΙχονιζόμενοναύτόθι ίν εΙχόνι 4.
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χαϊκών χρόνων, καί εύρε τα άρχα'ίκα πήλινα
ε'ίδωλα τής Άφροδίτης -Άστάρτης και τα ωραία

χαλκά άναθηματικα οπλα, ητοι κράνος, μίτρας

και δόρυ τα φυλαττόμενα σήμερον εν τφ Μου.

σείφ Χανίων. Μη ύπάρχοντος φύλακος εν Άξι(>

ό Ιδιοκτήτης τού άγρού προ πολλών ετών διέ·

λυσε τα φαινόμενα μέρη τού ,'αού και εχρησι.

μοποίησε τον χώρον προς σποράν' ή πράξις

κατηγγέλθη τη ύποδείξει μου ύπο τού επιμελη.

τού Ρεθύμνης, αλλα το δικαστήριον εθεώρησε

την πράξιν παραγεγραμμένην και τον απήλλαξεν.

'Εν Ρεθύμνφ επεθεώρησα το εκεί μικρον

Μουσείον καλώς συντηρούμενον ύπο τού επι

μελητού κ. Πετρουλάκι, εΙς δν εδωκα όδηγίας

σχετικας προς την καλυτέραν τοποθέτησιν καΙ

δελτογράφησιν τών αρχαίων.

'Εκ Ρεθύμνου μετέβη μεν μετα τού εκεί νο

μομηχανικού κ. Λιμπρίτου προς εξέτασιν τών

στερεωτικών εργασιιί,ν τών γενομένων εΙς την

αρχαίαν γέφυραν 'Ελευθέρνης ύπο τού εργολά.

βου Βογι<άζάκι. 'Εξετάσαντες καλιίlς τας γενο

μένας εργιlσίας εϋρομεν αυτας καλi~ς γενομένας
καΙ απεφάνθημεν δι εκθέσεως, ην απεστείλα

μεν εlς το Σ. Ύπουργείον, ύπερ της όριστικης

παραλαβης αυτών. Δια τών εργασιών αυτών

αρκούντως εξησφαλίσθη ή διατήρησις τού ση

μαντικού τούτου αρχιτεκτονικού μνημείου ελλη

νικών χρόνων.

'Εκ Pεθύμνolί ήλθον εlς Χανία. Ό τέως επι

μελητης τού εκεί Μουσείου γυμνασιάρχης Κ.

Λάσκαρις εΙχε μετατεθη εlς Σύρον, παραδους

δια πρωτοκόλλο\, το Μουσείον εlς τον καθηγη

την κ. Γεράσιμον Πιερρομπόνην, Εύρων αυτον

πρόθυμον προς ανάληψιν της επιμελητείας προ

έτεινα αύτον ώς τοιοϋτον, καΙ μετά τινας ήμF.

ρας διωρίσθη και ανέλαβε καθήκοντα.

Κατα τας επομένας ήμέρας απησχολήθην με

το ζήτημα της κατεδαφίσεως .τών ένετικών τει

χών τής πόλεως, ην επιδιώκει: ό δημος Χανίων

κατόπιν ψηφίσματος της ελληνικης Βουλης. Ή

Γενικη Διοίκησις Κρήτης κατήρτισε κατόπιν

τούτων επιτροπείαν εκ τών δύο εν Κρήτη εφό

ρων τών αρχαιοτήτων, τού γενικού επιθεωρη:

τού τής Παιδείας εν Κρήτη, ένος Ιατρού καΙ

τού νομομηχανικού Χανίων, tva Υνωμοδοτήση

ποία μέρη τών τειχών εχουσιν αρχαιολογικην

καλλιτεχνικην iJ Ιστορικην αξίαν καί ποία ουχί,

tva κατεδαφισθώσιν, Άφ' oίi πρώτον εγω κατα

μόνας περιηλθον καί εξήτασα τα τείχη τα εΙσέτι

σωζόμενα, περιήλθομεν "υτα κατόπιν πάντες οΙ

ά~oτελoύντες την επιτροπείαν (πλην τού εφό

ρου κ. Χατζιδάκι μη δυνηθέντος να ελθη εlς

Χανία). Μετα ταiίτα εγένετο ή συνεδρία, ενθα

συνεζητήθη ευρέως το ζήτημα' και τα μεν τρία

μέλη της επιτροπείας απεφάνθησαν οτι χάριν
λόγων καλλωπιστικών και ύγιεινών δύνανται να

κατεδ.αφισθώσι, εγω ομως μειοψηφών εΙπον οτι

τα 'ίστορικα αυτα μνημεία πρέπει να διατηρη

θώσι εφ' οσον εΙναι δυνατόν, και οτι ουδαμώς

δέον να λαμβάνωνται αποφάσεις περι αθρόας

κατεδαφίσεως, .και μόνον εφ' οσον παρουσιάζε.

ται σπουδαία και απαραίτητος ανάγκη ε'ίτε λόγφ

συγκοινωνίας ε'ίτε δι εκτέλεσιν εργου μεγάλης

κοινωνικης ωφελείας να γίνεται σκέψις πώς εΙναι

δυνατον ανευ σοβαράς βλάβης τών μνη μείων

να εξοικονομηται το πράγμα, και τούτο πάν

τοτε κατόπιν γνωμοδοη1σεως της αρχαιολογι.

κης ύπηρεσίας και της εγκρίσεως τού οΙκείου

Ύπουργε(ου. την απόφασιν της επιτροπείας με

τεβίβασεν ό προεδρεύσας της επιτροπείας οπου'

δεΙ Ό κ. Χατζιδάκις λαβων γνώσιν της V"ro
μοδοτήσεως της επιτροπεία; εστειλε κατόπιν και

την Ιδικήν του γνώμην περι μη κατεδαφίσεως

των τειχών.

Κοννάβοι . ΙαΥο"ριάνοι, Έλτvναιείς. ,

Κατα τέλη Αυγούστου 1918 κατασκευαζομέ

νης διακλαδώσεως άμαξιτης όδού φερούσης εlς

το μετόχιον Ιαγουριάνους τού χωρίου Κουνά.

βων Πεδιάδος .(14 Ί. χιλιόμετρα εξ Ήρακλείου)·

εύρέθησαν κατα την ΙΚχωμάτωσο,ν της όδού εlς

βάθος δύο περίπου μέτρων ξεσroι λίθοι πώρι.
νo~ εν κιονόκρανον δωρικού ρυθμού λίαν αρ

χαϊκον και πλάκες περιέχουσαι επιγραφάς. Ό·

εργολάβος και ό επιστάτης της όδού εΙδοποίη

σαν αμέσως την αρχαιολογικην ύπηρεσίαν, με

τέβην δέ και εξ1τασα τον χώρον και παρέλαβον

το κιονόκρανον καΙ τους ενεπιγράφους λίθους,

Ή εργασία τού εργολάβου εΙχε λήξε~ ύπελεί.

πετο δε ή σκιρρόστρωσις της κοπείσης όδού.

Δια τούτο εθεώρησα καλον πρίν καλύψη δια

της σκιρροστρώσεως εύρισκόμενα τυχον αλλ..
αρχαία να ενεργήσω δοκιμαστικην σκαφην εlς

την όδόν. Ταύτην εξετέλεσα εντος δύο ήμερών

ανοίξας τάφρον μήκους 21 μέτρων καΙ πλάτους

δύο' εφάνησαν μόνον τρία τοιχία διασταυρούντα

κατα μικρας αποΌτάσεις λοξώς την τάφρο ν, και
προερχόμενα εκ τ~ν θεμελίων ουχι μεγάλων
κτισμάτων' κατι, χώραν εδρέθη κτιστη βάσις

καΙ ,Π' αυτης ό κατώτερος σπόνδυλος μικρού

αρραβδώτου κίονος ϋψους 20 εκατ. καΙ διαμέ

τρου 3Η εκατοστ. Κινητα πράγματα εδρέθησαν

θραύσματα πίθων έλληνικών χρόνων και όστρακα

εχοντα την μέλαιναν λαμπραν γάνωσιν της ελ.

ληνικης κεραμευτικης. τα πενιχρα κτίσματα εκα

λύφθησαν εκ νέου, και εμω'εν ελευθέρα ή όδός

να σκιροστρωθη. Άν ό μικρο, δωρικος ναός,
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Παράρτημα τo~ 'Αρχαιολογικού Δελτίον 1918 2Ι}

εξ ου προέρχεται το κιονόκρανον και πιθανώ

τατα και η επιγραφή, εκειτο κατα την ανασκα

φείσαν όδόν, τότε κατεστράφη τελείως εΙς επο

χην προγενεστέραν, αλλ' 'ίσως τα εύρεθέντα

αρχαία κατεκύλισαν εκ τού παρακειμένου προς

νότον {,ψηλοτέρου αγρού, ενθα πρέπει να γίνη

άλλη δοκιμαστικη σκαφή.

Άξιολογωτάτη εΙναι ή επι μεγάλης πλακος

αρχαϊκη επιγραφή, ην πρόκειται να δημοσιεύ.

σωμεν ιδιαιτέρως. "Εχει μηκος 2,50 μέτρων και

αποτελείται απο 11 στίχους γραμμάτων βου

στροφηδον κεχαραγμένων' ατυχως ό λίθος εχει

ύποστη βλά6ην και πολλα των γραμμάτων εχου

σιν αφανισθη. ΕΙναι τεμάχιον νόμου περι οι

κιιον, και ανήκfι εις την εποχην της Μ. 'Επι

γραφης της Γόρτυνος, εχει δε πολυ το διαφέρον

και απο παλαιογραφικης και γλωσσικης και

πραγματικης απόψεως. Άνl<φέρει Έλτυναιείς,

και ούτως μανθάνομεν δη ΎΊ πόλις Έλ~υl'α[α

1/ 'Έλτυνα, Ιις εγνωρίζομεν τούς κατοίκους εκ

δύο μεταγενεστέρων επιγραφων ι εκειτο ενταύθα.

Πράγματι πολλα σημεία αρχαίας πόλεως φαί

νονται εις νους περι το μετόχιον Ζαγουριάνους

αγρούς, ΟΙ δε περίοικοι καλούσι και σήμερον

την θέσιν Έλλην,κά, και επι Τουρκοκρατίας

εξηγον μεγάλους ξεστους λίθους εκ των πέριξ

άγρων.

'Εν 'Ηροκλείφ Κρήτη, 30 'Απριλίου 1919.

ΣΤΕΦ. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ

ΙΑ' APXAIOΛOΓlKH ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Λύκων άνάγλυφ. είς δώδεκα ~εoύς (εΙκ. 2 Ι).

'Ορθογώνιος πλαξ εκ σκληρού πωρολίθου

δεξια αποκεκρουμένη. Άριστερα φαίνεται δτι
εΙχε περιθό)ριόν τι, οπερ εΙναι νύν εν μέρει

αποκεκρουμένον. Ή κάτω αριστερα γωνία, ώς

και το κάτω μέρος της επιφανείας εΙναι βεβλαμ

μένα. "Υψος 0,38, πλάτ. 0,29, πάχ 0,045. Διαι

ρείται εις δύο ζώνας χωριζομένας απ' αλλήλων

δι' επιγράφου ταινίας μεταξύ αύτων. 'Εν τη

ανωτέρ'1 ζώνη εΙκονίζονται εξ ανδρικαι μορφαι

ορθιαι κατ ενώπιον, κρατούσαι δια της δεξιάς

προς τα άνω δόρυ, ούτινος ή μεν τριγωνικη

ι EATVNAIEli άναγράφονται εΙ; τήν συνθήκην 30
κρητικών πόλεων προς τον βασιλέα της Περγάμου

Ευμένη Β' κατά το ετος 183 π. Χ. (Mt1seo Itatίano

νοl. 11 σελ. 181 έξ.).

ΕΛΤΥΝΙΟΙ φέρονται εις έπιγQαφήν κρητικήν εύρε

θείσαν Ιν Mαyνησί~ τη Ιπί Μαιάνδρφ (ΟΙ ..., Kret.
Inschriften 5152 καί Kern, Die Inschriften νοn Ma.
gl1esia 1900).

αιχμη εξέχει (ιπεράνω τού ωμου μέχρι τού ϋψους

της κεφαλης, το δε κάτω μέρος παραμένει άδη

λον κάτω τού γόνατος. ΕΙναι ενδεδυμέναι βρα

χυν μέχρι των γονάτων καθήκοντα χιτωνα. δια

κρινόμενον δια των καθέτων παραλλήλων πυ

κνων γραμμων, α'ίτινες δηλούσι πτυχάς, και επ'

αύτού βραχύτερόν τι επίβλημα, 'ίσως χλαμύδα,

σχηματίζον πλαγίας παραλλήλους πτυχας προς

την αριστεραν αύτων μασχάλην. Δεξια των μορ

φων τούτων ύπάρχει καν(ι)ν χωρίζων αύταςαπο

Ε/κ, 21. Λνχιο)' άνάyλtιφOν dώdιχα -θιώ)'.

έτέρας μορφης, ής σφζεται μόνον μέρος. Και

αϋτη ισταται και κρατεί δόρυ, φορούσα βραχiJν

χιτωνα, αλλα κατ άλλον τρόπον διατεθειμένον.

'Εν τη δευτέρq. ζώνη εΙκονίζονται Ισάριθμα

πρι)ς τας ανθρωπίνας μορφας ζφα καθήμενα

επι των οπισθίων ποδων με σρθιον το σωμα

και παριστωντα πιθανώτατα κύνας. Περαιτέρω

δεξια σφζεται μόνον λείψανον παραστάδος, ής

διακρίνεται το ορθογώνιον επίκρανον.

Μεταξυ των δύο ζωνων ύπάρχει επιγραφή:

Δώδεκα θεοίς:' .

Κάτω δε υπο την ζώνην των ζφων ή επιγραφή:

Ελουθ ....

τα ανάγλυφα ούδεμίαν ~ ελαχίστην εχουσι

πλαστικότητα' μόλις εξέρχονται τού βάθους τού

λίθου, ~ μάλλον ό λίθος εΙναι βαθύτερον εσκαμ

μένος περι το περίγραμμα των μορφων, α'ίτινες

οϋτω φαίνονται ώσει ήσαν επι σανίδος εγλυμ

μέναι. Πάσαι εχουσι τον αύτον τύπον επανα

λαμβανόμενον κατα σειράν, των μεν ανδρων

4
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Ε/κ. 22.
Τεμάχ,ο,.. ΑΙΙΗίον

ά"ΟΥλνφοιι.

κατ ενώπιον; τών δε ζΙΡων το μεν σώμα πλα.

γίως προς δεξιά, την δε κεφαλην κατ' ενώπιον

εστραμμένην. 'Εν τη διαπλάσει κυριαρχεί η κά

eετος γραμμη ανευ ουδεμιάς κινήσεως καί ζωης,

η 'δε κεφαλη εχιι τριγωνικον σχεδον γεωμετρι

κον σχημα. οντω αί εΙκονιζόμεναι μορφαι εχου

σιν απ06άλει πάσαν εννοιαν και χαρακτηριστι

κον ατομικότητος διακρίνον αυτας απ' αλλήλων,

με τον σχηματικον δε χαρακτηρα, είς ον κατήν- .
τησαν παρέχουσι την εντύπωσιν γενικών αφη

ρημένων συμ6όλων όμαδικης oiίτως εΙπΈΙν εν

νοίας. Και τοίίτο εΙναι χαρακτηριστικον της

σημασίας αυτών.

'Όμοια ανάγλυφα εΙναι και άλλα γνωστα

περιγραφέντα και συνολικώς έρμηνευθέντα υπό

Otto Weinreich εν Lykisc11e Zwo!fgotterre
liefs 1913. 'Εκ τούτων εν εΙναι εκ μαρμάρου,

τα δε λοιπα έξ ασ6εστολίθου. ΤΟ ημέτερον εΙναι

έξ ασ6εστολίθου μέν, άλλα παρεμφερους προς

πωρόλιθον κατα την έξωτερικην εμφάνισιν. 'Ελ

λείψει ακριβεστέρου καθορισμου τijς iίλης δεν
<\υνάμεθα να κρίνωμεν περι τijς αυτijς προελεύ

σεως. Κατα την παράστασιν δμως το ένταiίθα

δημοσιευόμενον όμοια'ζει μάλλον προς' το εν

Weinreic11 πίν. Ι εΙκονιζόμενον με μικρας δια

φοράς: ενταiίθα αί πτυχαι τoiί έπιβλήματος δεν

εΙναι ήμικυκλικΊ;ιι ως εχεί, αί τoiί χιτώνος εΙναι

μικρότεραι, τα δάκτυλα τijς κρατούσης το δόρυ

δεξιάς χειρος ουδόλως Τι ελάχιστα διακρίνονται,

τα πρόσωπα εΙναι βραχύτερα και στρογγυλώτερα,

τών δε ζφων οί οπίσθιοι πόδες εΙναι σαφώς δε'

δηλωμένοι, ενφ οί τών τoiί Weinreich δεν φαί

νονται.Ό γενικος δμω; τύπος πάντων εΙναι εν τη

ανω μεν ζώνη ανα έξ ανδρικαι δορυφόροι μορ

φαι έκατέρωθεν μιάς εξ αυτών εν μέσ€!! κειμένης,

εν τη κάτω δε ζώνη ισάριθμα ζψα και εν τψ

μέσ€!! αυτών μορφη ανθρω

πίνη οίονει σεβίζουσα.

Πάντα τα ανάγλυφα ταiίτα

προέρχονται' εκ Λυκίας. Και

το προκείμενοΙ' εύρον εν t1j
αρχαιολογικη συλλΟΥ1ί Μυτι

λήνης (αριθ. Ευρετ. 16) μετά

τινος ετέρου της αύτίjς σει

ράς. ΊΌ δεύτερον τoiίτo (αριθ.

ευρετ. 17 εΙκ. 22) εΙναι εκ

πιόρου iίψo; 0,225, πλάτ.0,16

και πάχ. 0,25, δεξια και αρι

στερα αποκεκρουμένον και με

άλλας μικρας βλάβας είς τρία

συνανήκοντα τεμάχια σφζόμενον. 'Εν αύτφ

εΙκονίζονται δύο μορφαί, ••ν η μέν αριστερα

(τφ θεατω εΙναι γυνή, διακρινομένη έκ τών

.δηλουμένων μαστών, υψονσα την δεξιαν και

εκτείνουσα την αριστεραν όριζοντίως (παρα

τηρητέον πόσον βραχεία εΙκονίσθη η αριστερα

χείρ κατ' αντίθεσιν προς την δεξιάν). Ή ετέρα

μορφη εΙναι ανηρ κρατών δια της δεξιάς δόρυ

την δε αριστεραν εχων κεκαμμένην εμπρος είς

όρθην γωνίαν επι της κοιλίας. Αί δύο μορφαι

εΙναι σχεδον ολόγλυφοι εφαπτόμεναι μόνον

οπίσω τoiί βάθους τoiί αναγλύφου. Ή γυνη

εχει έκατερωθεν κάθετοΙ' παραστάδα, χωρίζου

σαν κεκοσμημένην υπό διαφόρων όριζοντίων

καί καθέτων γραμμών" Ανω υπάρχουσι τα γράμ

ματα: α ο. κάτω δέ: (o)YTWWKAΤΕΕΠΙ

(= .... κατ'(ε)επι[ταγήν)). είναι φανερον δτι

υπηρχον και αλλαι μορφαι δορυφόροι ανα έξ

εκατέρωθεν της γυναικός, ήτις ενταiίθα εΙκονί

ζεται ως σεβίζουσα και το όνομα αύτijς θα {jtO
επιγεγραμμένον επι τoiί ανω πλαισίου τoiί ανα

γλύφου.

Ύποθέτω δτι το ανάγλυφον τoiίτo εΙναι το

αύτο και το ύπο τού Διαμαντάρα άναφερόμε

νον εν Bull. Corr, Hell. ΧΥΙΙΙ (1894) αριθ.

33 σελ. 333 (=Weinreic11, Η.). 'Αμφότερα τα

ανάγλυφα ταiίτα μετεκομίσθησαν εις Μυτιλή

νην υπό τoiί συναδέλφου εφόρου κ. Κυπαρίση

εκ Καστελλορίζου (Μεγίστης).

Αί εν τοίς ανογλύφοις τούτοις ,Ικονιζόμεναι

μορφαι παριστώσι κατα την όρθην ερμηνείαν

τoiί Weinreic11 (σελ. 14 εξ.) Εγχωρίους Λυκίους

ήρωας λατρευομένους υπό μορφην κυνηγών με

το δόρυ εΙς την χείρα και ακολουθουμένους υπο.

κυνών. Ούτοι δε εΙναι οί έξ επιγραφών και

αλλων μαρτι'ριών γνωστοι αΥΡ'Ο' -6-εο[, dyqd.
,ερο, και dΥρείς' όνομαζόμενοι. ΕΙναι δε ανά

λογοι προς τους εν 'Ελλάδι όμοίους πρωτογό

νους κατωτέρους αγρίους θεούς, τών όποίων

την ί\παρξιν γνωρίζομεν εκ τών δηλωτικών επι

θέτων, ατινα φέρουσιν 'Ολύμπιοι θεοί.

Οί. κατώτεροι οίιτοι θεο! ;1σαν κατ~ άρχιις

'ίδιαι θεότητες με ιδίαν λατρείαν, απερροφήθη

σαν δε εΙτα υπό τών μεγάλων 'Ολυμπίων θεών

επικρατησάντων και πανελληνίων γενομένων,

οίτινες δμως διετήρησαν υπό μορφην επιθέτο\!

την άνάμνησιν των κατωτέρων εκείνων έπιχω

ρίων θεών (ιΊρβλ. Άπόλλων "Αγριος, "Αρτεμις

Άγροτέρα, Διόνυσος Άγρευς και "Αγριος κτλ.

Weinreich σελ. 17 εξ.). οι θεοι ούτοι {jσαν γε

νικαι θεότητες ανευ ιδίο\! ατoμικoiί εκάστη χα

ρακτίjρoς, εντεiίθεν δ' εξηγείτςιι κα" η σχημα

τικη και το ε!δος μόνον δηλoiίσα παράστασις

αύτών εν τοίς αναγλύφοις. εΙναι δε αορίστου

αριθμoiί, ο δε αριθμος δώδεκα, ον συνήθως

εχουσιν, οφείλεται εΙς την ίεραν σημασίαν, ίί,'
αποδίδουσιν είς αυτον αί αντιλήψεις πολλών

λαών, μεταχειριζομένων τον αριθμι)ν δι;'δεκα,
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·Οταν θέλωσι να ορισωσι σύστημα όμοιογενων

και κοινοϋ χαρακτηρος προσώπων. ΕΙς τούς

δώδεκα τούτους θεούς προσετίθετο κατα τους

μεταγενεστέρους αύτοκρατορικους χρόνους και

δη απο τοϋ Σεπτικίου Σευήρου και είς τρισκαι

δέκατος θεός, ό αυτοκράτωρ, λατρευόμενος όμοϋ

μετ αύτων. Τοϋτον δε είκονίζει ή εν τοίς ανα

γλύφοις μεταξiι των δώδεκα δεκάτη τρίτη μορφή.

Είς τους χρόνους τούτους θέτουσι το ανάγλυ

φον και ή επιγραφη και ή τέχνη αύτοϋ. ΤΟ μεν

σχημα των γραμμάτων είναι τοίδιάζον είς τον

Γ - προς τον Δ-μ. Χ. αίωνα, ό δε ρυθμος τijς

κατα σειραν παρατάξεως των μορφων και της

εύθυγραμμιχης αποδόσεως αυτων, ή Ι'λλειψις

πάσης πλαστικότητος και επικράτησις της επι

πεδογλυφίας, ή γενικη κατάπτωσις της καλλιτε

χνικης αποδόσεως φέρει το ανάγλυφον προς

την τέχνην των χρόνων τοϋ Μ. Κωνσταντίνου,

προς ην εχει πάντα τα κοινα γενικα χαρακτηρι

στικά, ώς φαίνονται ιδίζι έν τφ τόξφ τού Κων

σταντίνου, τηρουμένων πάντοτε τών άναλογιών

μεταξiι τijς επαρχιακης ενταϋθα τέχνης των τα

πεινών άναγλύφων και των μνημειακών εκεί

νων ίστορικων εργων (Weinreiclt σελ. 25).

ΔΗΜΗΤΡ/ΟΣ ΕγΑΓΓΕΛIΔΗΣ
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΔΕΛΤιον 1918

ΕΚθΕΣΙΣ

ΠΕΡΙ TQN ΕΡΓΑΣΙQΝ TQN ΕΚΤΕΛΕΣθΕIΣQΝ ΕΝ ΤΗι HPEIΠQMENHι

ΕΚ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑϊΑΣ ΒΑΣΙΛIΚΗι ΤΟΥ ΑΓιΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ θΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1917-1918

νπο

ΓΕ2ΡΓιΟV Α. Σ2ΤΗΡΙΟV

e.aPOv ΠιΝ ΙΥΖΑΝΤιΝΟΝ λΡΧλlΟΤΗΤΙΙΝ
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Η θΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΝ θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

ΕIΣλΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙ.ι. ΚΑΙ τεΧΝΗ ΤΟΥ Ν"'ΟΥ

Ή φο4'l,ρa """,uiui τ/ς iS~' και 6". A"yo~"<",, το;; .ΤΟ", 19]7, iI <I"otεφpώ"α"α τά

&';0 "'''''''''' ,,,ίτα τη; θεοοαλΟ"ί>ιης, μεt~6α4ν .ις 1(1.,"'" "'" το.. iιno(l,wv Ναόν τού

'λyioυ Δημψ,,(Ο\Ι, Ι'ίστις u., χα,,, ΠΣ'Vτo><6σι<ι O\I"q:i'i [τη ήτα ιό ..6σμημα "ιιι τΟ """Χημα

τήι; ιι.",ερσς "Qωτnoοvσης το;; .u.ην,,,ο,, ΓΙγ~'.

Ό Χ",σ""ν,,,/Ι.:;: ΈιJ.ην,σμ6ς, πλην ,ου Τάφ"" ιοϋ X",ιno\l ><άΙ τι'lς Έ""λ'10ίαι; τ!Ίς

ΆναστάΟΠω<; .... '1tQοσολύμοιι;. δύο "",,(ως μVΗμo:ία ιχ.. "" iιι,δ.~. μνημο:1σ .ι.; το 611ο,,,

..ι iijv,,,o) Πά"οδό"",ς μ.τ& της """στια",,,ιl. πίο""", .Τ"ο σι.νώ,ατο σννηνωμfνσ,: τη"

Άγ'u-ν :Σοφία>' τ;;ς Κωνο,οντιν"""ό4ως να. τον -Άγιον Δημ>\,ριον τη, θε.,σάloν'><ης. Ή

'A)'1a Χοφla .Τν. 11," τΟν "Eu''1vQ σύμδολον, και τΟ ΙΙνομιι ιιότης "'1,,4(.. ι'" αί"",<τς ".
,δtώδη της φ~λης μας" ό "Αγ.ος Λ'1μή,,,... , .... ,ο Ήρώον τίj.; θοσσάΑον,κης κα, ό Ναός,

εν,Οι; ,ου ό"οίο" I<'iραμα,ουργηθηοαν ..Ι ,όχα, ,oii ΈΗην,ομου κω .. , ..ς άλ/tπoλ/ηλoυς tπ,_

δρσμ"ς ,ων Σλά~<ov, .ών Βουλγάρων Κάι ,ων Mω"μιiJανών, Προς κ",ονόη",ν ι'ιρ" ,ου

, Ή "υρ"",'" Ιφ.<οθη .ών λο,,,ών μ."",ω.,~ώ. μτ/μ.ό.,ν -.fi. θ.o"",o'(~ης, ,<Ι>ν .oΡ"'KOμt • .,ν Ι. '11
~';'''11 .ov ~αυθ.ίν"" μiρoυς ,~< ,,6λ...-;· ,όν Ναόν 'η< 'ΑΥ· Σoφfφ; <""'Ο<' ό ....:ιύ< α~.α" ".ο,δο'"'' ό

~oμψl><; δΙ β"~".ην<>< Νοl><; ...< θ'0.6><ο" τώ. Xo'~Ι... (Kα~α,,~,λόo-Tt,αμ,) 61<,η~θη M~"δ...... '1;"

TW> 1',, .. ,';ν Ii.Mιo,. κ"ομό,.,ν κα,"ο,ρόφη ....ΜΙ; 6 Ναό; ,ηο; Ί'Υ' 8",6';0"<, 6 αvα""..,oθ,(ς, ώ<; Υ_·

ο,όν, Ικ βάθοων .όν ιτ. "Ιώνα. o~.ινoo; δ«"",,,,,I", '0' ~α....6 "';00' TOv ΝοοΟ ""';Υ'.",ον "λό"" κο; ,~ν

",,' ''''yQo'O'ij, ,00 1621 οαο"οφ6γον, "'ο' ';'ν 'ν/Ο""" 6 Π"""γ«οοτΙοο ον θΥ" Z,i ...br.•6,.. Χ (1901)
..... H~ ~. Ι. _ ""Ιστη δΙ σημo ..".~ν βλ';δην 6 I,,~oός Ν"Ι><; τη, 'I!:~rofuη, (ι«<ρ'; ,ήν ·ΑΥ.... Σοφό".),

o~...o> ~μo>; ~ κ';,0>9.. "ο"'''ΟI'Ο,-η βo~αν"ν<I>ν χρ6_ν ",ο"ρν"""ρΙμ""• .ιθ,~• .,.;· ';I,,,f,,,, "".""'ρ,;"",,

Ιν ..λώο; ό ..ώ.<οο.; Ν"Ι><; του ·Αγ. N,~01.tio••ου .",A<τoμέv<>υτο....ου,
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4 ΠαqάQτημα τοΟ Ά~xαιoλoyιχoO Δελτίου 1918

μεγέθους της συντελεσθεΙσης XαταCΠρoφης εΙνε άπαραΙτητον να προταχθώσι τ/ς περιγραφης

χαΙ Ιξασφαλισεως τών lναπoλειφθΈVτων bc τ/ς πυρχαϊάς ΙρειπΙων χαΙ της άρχαιολογιχης

αντών ιρεννης δλΙγαι λέξ.ις περΙ τ/ς lστορΙας χαΙ τ/ς τέχνης τo~ Ναού χαΙ περΙ τού lν ανήi

τιμωμένου μεγαλομά{)roρος ΔημητρΙου.

1. 1στoolα τΟ'δ Ναον. Κατα τας παραδόσεις περΙ τού βΙου χα; τών θαυμάτων tnίI
ΆγΙου ΔημητρΙου η τας Πράξεις - ώς λέγονται lν ήi bcχλησιαστιxf) γλώσσο τα Βιδλια τών

θαυμάτων - δ Ναος τού·Αγίου ΔημητρΙου της θεσσαλονΙχης bcτΙσθη τον Ε' μπα Xριcπoν

αΙώνα ύπο roίI ΙΠάρχου ΛεοντΙου, τού διοιΧήσαντος το θέμα τού ·Ιλλυριχού χατα τα ετη

412.413 '. ''Ο. Ναος lδρύθη ΙπΙ τού τάφου τού ΆγΙου, δστις χατα τας αντας παραδόσεις

εΙχε το άξΙωμα τού άνΘUπάτo~ ι χα; Ιμαρroρησεν ώς Χριστιανος f(Ρ 306 μ. Χ. Ιπ; τού α\ιτο·

Χράτορος Μαξιμιανού (292. 311), δcπις διέταξε c λόΥχαlς άναιρεθijναι τον μάρτυρα. μπα

Πιν lν τφ Στ.αδιφ τ/ς πόλεως ·ήΗαν τού Βανδήλου παλαιστού ΛυαΙου ύπο τού μαθητού

τού ΔημητρΙo~ Nέcπoρoς. 'Ο τάφος ούτος τού ·Αγίου Ιφέρετο εις τα cπόματα του λαού οτι

έχειτο Ιπ; τού τόπου τ/ς φUλαxισεως χαΙ τού μαρτυρΙΟυ του, ητοι εις μΙαν χαμάραν τού

ρωμαϊχού λουτρού τού χειμένου παρα το Στάδιον της πόλεως '. 'εντος τού Ναού ή ενλάδεια

τών πιστών Ιφιλοτέχνησε πολύτιμον K.PtiI(l'O" (βλ. χατωτέρω), δπερ συχνότατα άναφέρεται

εις τα Βιδλ(α τών θαυμάτων.

'Ο Ναος οντος ιΥένπο παρανάλωμα τού πυρος χατα τον Ζ' αιώνα χα; αl παραδόσεις

ι Κατά τον ΠQώτoν συγγιιοφέα ιών ΠQάξεων τού -Αγίου ΔημηΤQίου 'Ιωάννην άοχιεπίσχοπον θεσσα
λονίχης, τον ~ήσαVfα μεtαξiι τών έτών 610 χαί 649 (ώς άπέδειξεν ό Laur.nt έν ΟΙ. 1ν (1896) όελ.•2. χ.1.

Π(>6λ. χαί παQατ/Qήσε,ς T,fr,li έν MiI,ng" d',rchέologi••1 d'ipigr,phi. Ryz,nrin.., Ρ,ή•. 191~ σελ.

14 χ. Ι), O~tινoς την αυλλοΥήν πιιιιέλα6ε τον Ι· αΙώνα εις τά άΥ_ολΟΥ_χά του μνημεία Συμεών δ ΜεταφQΟ·

στής (έν Mign., Ρ. Gr. τόμ. 116 σελ. 1181) .tής τών εΙδώλων πλάνης χαθαQθείοης ... AEbVf,Oς Ζις bVΉQ

τούς iΠΟQχ,αχοuς ιών Ίλλυοιών χαταχοσμών θoόνouς .. νόαφ άνιάτφ ληφθείς ... Ιάθη .. χοί αϋτίχα κατά

τάς τών χαμίνων χαμάιιας... άνήγειοε πάνσεπτον οΙχον τιμ μά{)τυόι ... μέσον τοϊι δημοσίου λουΤQΟU χα,

τού Σταδίου-. Τον Λεόντιον τοϊιτον όQθώτατα έταύτισεν ό Tafralί (Ι. ά. σελ. 28) ΠQος τον έν Codex Theod.

[ ρ. CLXXIV άναφεQόμενονχατά τά ετη 412·413 ΠQαιφέΧΤΟQα τού ΊλλυQιχοu Λεόντιον.

• Πιι6λ. παιιά Συμεών Μεταφιι. _άγειν ούν χελεύει (ό Μαξιμιανος) τον Δημήτιιιον, (ϊνθύπατον πιιο·

6ε6λημένον παQ' α_τον ...• χαί άνωτέQω .άνθ_πατον (τον ΔημήΤQ,ον) :ΠQο6άλλεtαι (ό Μαξφ,ανος) τής

'Ελλάδος; (Mign•• έ. ά. σελ. 1185).

• Βλ. Mignt, αυτόθι, σελ. 1197 -χελεύει (ό Μαξ.) τον μάQΤUQα έν αϊ,,:αίς, αtς έφιιουιιείτο χαμάιιαιςι

λδγχαις άναιιιεθήναι .. τών φιλοχιιίστων τινές νυχτος πιιοσελθόντες χαί άτίμως χείμενον τό ΧΟμιδή τίμιον

(σώμα) άνελόμενοι ε'ύλαδώς πεQιστέλλουσιν' εΙτα χαί χόνιν έπι6αλόντες έν α'ύτφ τφ τόπφ ενθα δη χαί τετε"

λείωτο θεοφιλώς θάπτουσι-. Μετά τον θιιίαμ60ν τού ΧQιστιανισμοu έπί Μ. Κωνσταντίνου έΧήσθη ntOavC:I·

τατα παιιεχΧλήσιον άνωθεν τοϊι τάφου του, δπεQ χατεδάφισεν ό Λεόντιος, ώς έχ τών αυτών διηγήσεων δύνσ.·

ταί τις νά εΙxάCΤO' ΠQ6λ. MigIItI ί. ά. σελ. 1200 -χα, τον μιχιιον οΙΧίσχον, δς το Ίειιον εΙχε ΤΟ\Ι μάιιτυιιος

σώμα έπί βιιαχέος χομιδή χαί στενοϊι τού σχ1ιματος δντα, τοίς πεQι6όλοις τε τού λουτιιοϊι χαί τιμ Σταδίφ

άπειλημμένον, χατασΤQέψας αυτος (δ Λεόντιος) εις Ναόν αύτφ τιμ άστει θεσσαλονίχης έξ αυτών έδείμα10

χαί χιιηπίδων' δς χαί νiιν δQάται μέσος τού l)ημοσίοu λουτιιού χαί τοϊι Σταδίου χάλλιστα διηQμένος, ο'ύδενός

τ~ν άλλων οσοι ΠQος θαϊιμα χαί ηδονήν όφθαλμούς χινούσι χάλλους η μεγέθους άπολειπόμενος-, Πειιί της

θέσεως τοϊι Ναού χαί της βαθμηδόν άνοπτυχθείσης λατιιείας τού ·Αγ. Δημητρίου 00. ΠQαγματευθώμεν πιιοοε·

χώς εις το έΧδοθησόμενον μετά τού έχτελέσαντος την έξασφάλισιν τών έναπολειφθέντων .tεQών τοϊι Navu

άιιχιτέχτονος Χ. Α. Ζάχο,' iQYov ήμών, ώς άγγελία τού όποίου ή παιιοϋσα εχΟεσις δύ\'αται να. ()εωQηθfl.
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ΠαQάQτημα το; 'λQχαιολΟΥΙΧΟiι Δελτίου 1918 δ

διασψζουν, lΙτι άμέσως άνιδρύθη ύπό τών πιστών, ψηφιδωτη δέ έπιγραφη (άναφανείσα έπί

τών μετώπων tij> κιονοστοιχίας τού άριστερού κλίτους κατα τας έπισκεuας τού ετους 1901

(εΙ.. 2) περισυλλεΥείσα δέ εις τεμάχια μετα την τελευταίαν πυρκαϊαν τήν καταρρ(ψασαν την

χιονοστοιχίαν ταύτην) άναγράφει εις τόν θεατην άποτεινομένη:

Έπl χeό ..ω.. .ιιΙo...o~ IJPGJ...a βλΙιτ••ς

..αν6ι...σ .0 nel" .0.. ΝσΟ.. 4.,μ"'eΙοv,

Ή έπιγραφη α\ίτη άναΥκάζει ήμας να δεχθώμεν -αν εχωμεν μάλιστα ύπ' Οψιν καί τας

α/οκαλυφθείσας μετα την πυρκαϊαν νέας έπιγραφας και τα χαράγματα, την τέχνην τών μω- .

-σαϊκών και την τοιχοδομίαν (βλ. κατωτέρω) - οη άνφκοδομήθη μέν ό Ναός τόν Ζ' αΙώνα,

διήρκεσαν δ' αΙ έπισκεοαι και την Η' πιθανώς έκατoνταεtηρίδα, διεκοσμήθη ομως τελείως μετα

τας εΙΚΟΥομαχικας εριδας κατα τα τέλη τού θ' αΙώνος έπι Λέοντος ς' τού Σοφού (1386-912),

τού συντάξαντος πιθανώτατα και τό άνωτέρω έπίγραμμα '.

Ή ημή ή άπονεμομένη εΙς τόν "Αγιον Δημήτριον και τόν μεγαλοπρεπη Ναόν του ήτο

μεγίστη. ΑΙ παραδόσεις περι τών .τελουμένων έν τφ Ναφ θαυμάτων και τού άναtlλύζοντος

μεtα ταύτα εκ τού τάφου του "veov, μεταδιδόμεναι άπό στόματος εις στόμα, έπληθύνοντο

-δλονέν, άνυψούσαι τόν Δημήτριον εις τοπικόν ~ρωα, οσης εις τήν σuνείδησιν τών έξ εΙδω

λολατρών γενομένων χριστιανών tij> θεσσαλονίκης άνηκαθίστα τους ήμιθέους τού άρχαΙου

'Ολύμπου '. Βαθμηδόν άνεπτύχθη εtδός η λατρείας εις τόν •Αγ. Δημήτριον, ητις διεδόθη και

πέραν tij> θεσσαλονίκης και έξηπλώθη εις όλόκληρον τό Βυζανηνόν κράτος δι' αύτήν τήν

θεσσαλονίκην κατέστη πάτρων και σωτήρ της πόλεως. Κατατας άλλεπαλλήλους έπιδρομας

τών Ά6άρων, Σλάtlων, Βουλγάρων και άλλων ποικιλωνύμων βαρtlαρικών λαών κατα της

θεσσαλονίκης τας γενομένας τόν ~' και Ζ' αΙώνα και μάλιστα κατα τους χ,όνους τών Αύτο

χρατόρων Μαυρικίου και Ήρακλείου κυριαρχεί ή μορφή τού Άγίου Δημητρίου' αΙ παραδό

σεις διηγούνται οη κατα τήν πρώτην πολιορκίαν της πόλεως (τφ 583 μ. Χ.) .6, Δημήτριος

,όφθη ούκ έν νoηήj έπισκιάσει άλλ' έν υφθαλμοφανεί ένεργεί~ έν όπλίτου σχήμαη κατα τό

τείχος-, άπι') τού όποίου ρίπτει νεκρόν τόν πρώτον τολμήσαντα να πατήση τό τείχος βάρtlα

ρον. Κατα τήν δευτέραν πολιορκίαν οΙ "Atιαροι cμεtα τού θηριώδους γένους τών Σκλαtlίνων.

(Σλάtlων) εις έκατόν χιλιάδας άνερχόμενοι .εφυγον νυκτός διόη άνηγγέλθη αύτοϊς ΟΤΙ πρό τού

αiίγoυς εΙδον μυριάδας στρατού και καθηγούμενον τούτου άνδρα πυρράκτην και λαμπρόν

ϊ"πφ λευκφ έφεζόμενον και Ιμάηον φοροϊίντα λαμπρόvo' εις έτέραν άμυναν της πόλεως οτε

Δραγουtlίται, Σαγουδιίται, ΒελεζεΥήται, Βαϊουνίται και Βερζηται έπολιόρκησαν τήν πόλιν κατι't

ι ηερί τών Ιξενεχθιιοών μέχρι τούδε νεωτέρων γνωμών τών: Ούσπένσχη, Diebl, l'afrali Χ. ά. περί

της Ιχτάσιως της πυρxα'ί~ τού Ι' αΙώνος, τής μορφής του νέου Ναού καί του προσώπου τού Λέοντος θά

όμιλίισωμεν Ιν τφ προοεχεl ήμών ΕΡΥφ έπί 11) βάσει τής άρχαιολΟΥιχής ιριυνης τού Ναού μετά τήν πυιι·

χαϊάν. ΠClQατηQήσεις τινές έχτίθενται καί Ινταϋθα Ιν τοις Ιπομένοις.

t ΠQ6λ. παQά Tafrali, ThessaIonique au qιratorzi~me S· Paris, 1913 σελ. 131 κ. έ. τάς γνώμας τών

Lucius, Geltzer κ. ά. περί της μεταΤQοπής Ιν θεσσαλονίΚΌ της λαΤQείας τών Κα6είQων εΙς τήν λαΤQείαν του

Άγίου ΔημηΤQίοu' βλ. αύτόθι καί άντίθετον γνώμην Delehaye. ΑΙ neQi. τού άνα6λυζovτoς μUQΟU παQαδόσεις

e' άποτελέσωσιν ίδιον τμημα Ιν ΤΤΙ προοεχεί μελέττιι καθόσον ή άνεUQεσtς του Κι6ωQίοu της ΚQuπτης QUtteL
ϊκα\'ον φώς εΙς τάς neQi. μυρου συγχεχυμένας τών Βυζαντινών μαQΤUQίας (βλέπε καί τήν έν τέλει της naQOU'
<ιης μελέτης Ιχτιθεμένην γνώμην ήμών πεQί τής ΚQuπτης τoiί Nαoiί).
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6 Παράρτημα tOt 'Αοχ.αιολΟΥ,χοiJ Δελτίου 1918

ξηράν καΙ διά μονοξύλων τόν λιμένα αύτης, ό Δημήτριος <τεθέαται προφανώς παρά πλείστων

χλαμύδα λευκην φορών καΙ πρώτον μεν τό τείχος διατρέχων εΙτα δε και επί της θαλάσσης ,Ος

επι εδάφους δρομαίως περιπατών,' άναταράσσει διά Toίi δόρατος αύToίi τά κύματα, εις τα

δποία χαταδυθίζονται οΙ lxeQLxoi στόλοι καΙ οί θεσσαλονικείς εύγνώμονες δια την σωτηρίαν

κατεσκειίασαν ψηφιδωτην εΙκόνα Toίi Άγίου επι της δεξιάς παραστάδος Toίi' Τέμπλου μετά

τών κτιτόρων τoίi ενδόξου Nαoίi (εΙκ. Ι, Πίναξ 1) καΙ κάτωθεν αύτης άνέγραψαν, εΙς τόν θεα

την άποτεινόμενοι, τό επίγραμμα:

ΚτΙaτας 6εωρεϊς τ09 πα ..ε..δ6ξου δ6μου ε"εί{}ε.. "δε.. μάρτυρος ΔημητρΙου

009 βάρβαρο....λιίδω..α β~βάρω.. aτ6λω.. μετατρέπο..τος "αΙ π6λ,.. λυτρoυμboυ~

·Οτε πάλιν ό Χαγάνος τών Ά6άρων μετά πλήθους Βουλγάρων άναφαίνεται πρό τών

τειχών της πόλεως ό Άγιος ρίπτει λίθον φέροντα κεχαραγμένον τό όνομά του κατά τών ξυλί

νων πύργων, τους δποίο"ς ΟΙ βάρ6αροι έστησαν ύψηλοτέρους Toίi τείχους της πόλεως καΙ δ

λίθος ούτος επιφέρει φ06εράς καταστροφάς είς τά βαρ6αρικά μηχανήματα καΙ εξαναγκαΊ;ει εις

φυγην τούς Βουλγάρους καΙ τούς Ά6άρους '. ·Οπως δείξυ δε ό διηγούμενος τά τρόπαια

ταϋτα τοϋ CΑγίου, τον όποίον δοξάζει ώς «μέγαν παρά θεφ καΙ δυνατον καΙ φιλόπολιν καΙ

σωσίπατριν. την άγάπην, μεθ' ;ις περιέ6αλε την προσφιλη του πόλιν ό Δημήτριος, διηγείται

την έξης οπτασίαν Ίλλουστρίου τινός, ητοι εύγενoίiς Θεσσαλονικέως: Ίλλούστριός τις, λέγει,

<εΙδεν έαυτόν έστώτα πρό τoίi Τρι6ήλου τoίi άγίου ναoίi' καΙ Ιδού δύο τινες εύειδεϊς καΙ εύμε

γέθεις νεανίαι ,;'ιφθησαν αύτ,!, εlσελθόντες ... ο;)ς εδόκει βασιλέως εΙνε σωματοφύλακας.' ΟΙ

νεανίαι, οΥτινες ήσαν 'Άγγελοι Toίi Θεoίi, εζήτησαν τόν •Αγιον καΙ ό ίιπηρέτης Toίi .Nαoίi έδει

ξεν εΙς αύτούς τiι Κι6ώριον' δ μεγαλομάρτυς όράται πρό της θύρας τoίi Κι6ωρίου καΙ οΙ νεα

νίαι άναγγέλλουν εις Αύτόν δτι ό Κύριος έπΙ τη έπικειμένη άλώσει της πόλεως παραγγέλλει

εις τόν Δημήτριον: <ταχέως εξελθων δείiρo πρός με.' πλήρης συγκινήσεως ό •Αγιος δακρύει

καΙ άποφασισμένος χάριν της πόλεως να παρακούσΌ καΙ αύτο το δεσποτικόν πρόσταγμα άπο

κρίνεται: <Είπατε εΙς τόν Κύριον ... εγω η σιρζομένων αύτών (τών Θεσσαλονικέων) σφζομαι

ίί διαφθειρομένων αύτών συναποθνήσκω αύτoϊς!~ 2 'Ήτο άρα πληρέστατα δικαιολογημένη ή

προς τον U Αγιον Δημήτριον λατρεία τών θεσσαλονικέων, οίτινες εΙς τους δρκο"ς των ελεγον

«Μ{1 τον σον καΙ 1lμ{tlν άπάντων Δημήτριον τον κηδεμόνα τής Θεσσαλονίκης καί πολιοϋχον'

ούτος δε ορκος, λέγει ό βυζαντινός Ιστορικός τoίi ΙΓ' αίώνος Γεώργιος Άκροπολίτης, πλέον

τών αΊλων Ισχύει ~ 3,

• Βλ. TafrnIi, MeInnges έ. ά. σελ. 16 κ. έ. πεοί τών βαοδαοικών έπιδρομών' ύπό OUσ~ένσκη, (Πεοί.

τών μωσα'ίκό)ν του Άγίου Δημητοίου Θεσσαλονίκης έν [zvjestija russkajo archeol. instituta v K·lic, τόμο

ΧΙΧ ρ(ι)σσ.) δίδετιι.ι εΙς τό Β' μέρος τής μελέτης αuτού (σελ. 36 κ. Ι) παράδοξος έομηνεία τών σλαδικών

t:πιδρομών, ην άκολο\.θουσι ouvr'JOOOO; οΙ πεοί τουτων γράψαντες, 0.,. καί νομίζομεν δτι δεινη παρανόησις τών

κειμένων έγένετο υπ' αύτου. διαδλέποντος πανταχού Σλάδους έν φ τό κυριώτερον ποόσωπον κατά τάς έπι·

δρομιις (ούχί δε εγκ(l.ταστάσεις. ώς νομίζει) διαδραματίζουσιν οΙ "Άδαοοι, έQμtl"εvονται δέ τά τοπωνυμικά

όνόμιι.τα 'tf!o; βαλκα\'ικής χερσονήσου ώς όνόματα κυοίως έλληνικών χωοών, ώς άπέδειςεν έσχάτως παο·

"Ηιίν r. Κ. 'Άμαντος, έν Mακεδoνικoiς, σελ. 6 κ. έ. καί σελ. 11 κ. έ. καί πεοι τών δποίων γενήσεται λόγος lv
τΤι προσεχεί μελέτη·

ΠρΒλ. Migne, Ρ. GI·. l1fί σελ. 1317.
• Βλ. Άκοοπολίτην, έν eκδ. Heisen}>erg, κεφ. 45 σελ. 81 κ. Ι
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Παοάοτημα τo~ "ΑοχαιολΟΥιχού Δ!λτΙου 1918 1

Κατα Tα~ lιμέρα~ Tη~ έOΡTη~ του ttMOiiVTO έν θεσσαλονίχη έμποριχαί πανηγύρει~ δυνά·

μεναι ώ~ διεθνεiς να χαραχτηρισθώσιν' lχoμεν μαΡTυρία~ τού JΒ' αΙώνος έν τφ γνωστφ lργφ

τφ έπιγραφομένφ .Τιμαρίων. lνθα λέγεται: • Έορτη ~ν τα Δ,Ιμήο....σ. ώσπερ έν •Αθήνησι
Παναθήναια ... γίνεται δέ χαί παρα Μαχεδόσι μεγίστη τών πανηγύρεων' OUρρεί yokp έπ' α"την

ον μόνον αiιTόXθων δxλo~ χα; ΙθαγεVΗ~ dλλα πάντοθεν χα; πανToίo~, Ί';λλήνων τών ιiπανTα

χού, Μυσών τών παροιχούντων γένη παντοδαπά ΟΊστρου μέχρι καΙ ~κυθικης. Καμπανών.

'Ιταλών, Ί6ήρων, Λυσιτανών καί Κελτών τών Ιπέκεινα ·Άλπεων· καΙ συλλή6δην εΙπείν, ι:ιχεά.

νιοι θίνε~ ΙxέTα~ χα; θεωρoiι~ έπ; τον μάρτυρα πέμπουσι. '.
Κατα Tα~ πανηγύρει~ TαύTα~ Ij τα Δημήτρια λιτανείαι μεγαλoπρεπεiς έτελούντο χα; ί•

•Aγιo~, δστι~ δέν ~TO μόνον πoλεμισ,η~ χα; iιπέρμαXO~ Tη~ πόλεω~ dλλα χαι πρoσTάTη~ ένo~

bιάσTOυ τών ouμπολιτών του χα; τών ~ένων dχόμη, έτέλει απειρα θαύματα' dπηλευθέρωνε

αΙxμαλώToυ~, ένήργει Ιάσει~ τυφλών, παραλυτιχών χα; δαιμονιζομένων δια Tη~ oUΔέπOτε έλατ

Toυμένη~ πηγη~ τιί>ν Ιάσεων: τού θείου μύρου, Ιίπερ περιγράφεται ώ~ •ΠOTαμo~ φέρων ενω

δία~ τα ρεύματα. χα; οΙ θεραπευόμενοι προσέφερον dναθήματα', έχόσμουν δια μωσα'χών

εΙχόνων τον d,..6δ......ο.. Ναόν - ώ~ όνομαΊ;ουν τα Βι6λία τών θαυμάτων την Βασιλιχην τού

'Αγ. Δημητρίου -, έν α(~ dνέγραφον μετα .Tη~ XαραXTηρισtΙXη~ Tη~ έπoxη~ έxείνη~ μετριο·

φρoσύνη~: .·Υ...... ''Ι'>1/'ΙΙ; οδ οΙδ... δ 8.6ι; 06 1Ι"0μσ. 1\ .6 ... d.."'...ώ..ο.ι; .....Α...ο",.ι,
..a ...d δ. ο,lι; "'Ιι; δ ....dμ....ι; CO>o..o.,1"',lo ε'l'>1/σ...."oιll.. d"'''''μ,l''., μωσαι_η δ. εΙχό.ν

τού 'Αγίου ιiνευρεθείσα μετα την π"ρχαϊαν (βλ. χατωτέρω) cn'YXΕVTρώνει οΙονεί την ε,'γνω:

μοσύνην δλων dναγράφουσα:

• Πσ ..6Αβ•• X ....... ,,'J μd...ο..ι; φ.Α6.."Α.ι;•

• " ..." ..οlδσ 01"',1 "σΙ .."Α..ιΙΙ.. "σΙ ~'.........

Κατά τάς πολιορκίας καΙ clλώσεις της (-)εσσαλονίκης υπό τών Σαρακηνών tt!'. ΗΟ4. τών

Νορμαννών τφ Ι Ι 18 χαι τών Τούρχων τφ 1430 ,\ Nαo~ τού 'Αγίου Δημητρίο\Ο έχρησίμευεν

ώ~ το χαταφύγιον Tη~ πόλεω~' συνήθω~ έπαναλαμ6άνονται ύπο τών διηγουμένων Tα~ άνω-

. τέρω ιiλώσει~ βυζαντινών σuγγραφέων: Καμενιάτου, ~:ύσTαθίoυ χα; Ίω. ΆναΥνώσ,ο,. αΙ

φράσει~: .xατειληφό..~ τον πανευπρεπέστατον οΙχον ~oύ πανενδό~oυ μιίΡTυρo~ Δημητρίου

δσοι τε την πόλιν οΙχούμεν χαι δσοι έ~ dλλoδαπη~ ~σαν έπήλυδε~ χα; θρηνώδεις xoρoiι~

συσιησάμενοι έπε60ώμεν T<i' μάρTl'ΡΙ προστάτην ημίν γενέσθαι. '- τοιχογραφία δέ dv...p,
θείσα μετά τήν πυρκαϊάν naQLatq ζωηρότατα μίαν τών σχηνών τούτων. ι~~ς θά ϊδιι)μf.ν

; χατωτέρω (Πίν. 13 εΙ,,- 32).

ΠερΙ τών τυχών τον Ναο\ι. τον dνακαινιθέντος. ώς εΤπομεν. τόν Ζ' αΙώνα καΙ διcικo·

σμηθένTO~ Tελείω~ τον θ Ό γνωρίζομεν έχ τών dνωτέρω μνημονευθίν,ων Βυζαντινών σ"γγρα

φέων, δTl χα; χατα Tα~ Tρ.ί~ ιtλώσει~ Tη~ πόλεω~ • οΙ βάρ6~ιJOΙ έμπ.παιx(ίT~ μετα πελέχεων

_ατέχοψαν τον πέρι~ τού τάφου τού 'Αγίου έπιπολάζοντα χόσμον.·, oiιδε;~ Xμω~ πληροφορεί

ι Βλ. Timarion, Noticee et B:ιr.traite lκδ. Ha~f'. τόμο ΙΧ. μέο. Β' χ!φ. δ οιλ. 171.
t Βλέπε διηΥήο!ις τοιοuτων θαυμάτων χαι Ιν θηοαυοίί) του Δαμαοχηνοϋ Στοιιδίτου (·1· 1:'>'17). t:Χδ.

Β,νοτ,ας 1878 σελ. 104 χ. Ι

• Βλ. Καμ!νιάτην. de e:ιr.cidio Th~I. μ, 499.10 IΧδ. Βόννης. τά μ!τά τόν ~rf)ψάνην,

• Πο6λ. Εύοτάθιον, 0pu8cuIa ο!λ. ~6.60 Ιχδ. Tafel.
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8 ΠOQnoτημα τού Άoxα~oλOYIXOI Διλτίου 1918

ΙΙμίiς 3τι ΙπΙφε()ον χαl σο6α()ας βλά6ας εις τόν Ναόν. ΟΙ Τοϊί()κοι τφ 1493 μετΙ6αλον τόν

Ναόν εις T~αμ(oν ι, ώς μα()nI()εί τούτΟ καΙ ιι Υνωοτη &()α6ικη ΙΠΙΥ()αφη (εlκ. 3) καΙ ώς Kaa·

Ε/Μ. 3. •Aρσβ'Miι 1"'Υρσφι) &.",6,", <'ι, ./σ6'••••ιί Nσolί.

a.,..t - 'l'taμl διετέλεσε μέχ()Ι τών δύο ινδόξων πολέμων μας κατα τα Ιτη 1912 - 1913, δτε

, Ε1νι Υνωστόν, δη μιτά τήν άλωσ.. της θισσαλονίχης ύπό τών Τούοχων (1480) άφόβη " Ναός ιlς

χιΙοας τών χοοοηανών (ΠοδΙ ΔoUxαν Ιν ΙΧδ. Βόννης σιΙ 201, χαθ' ον ό Μοuoάτ Β' .τά τών μοναστ/οίων

χοιιττό,ιοα ••• Ιποίησι βωμούς της αυτών θΟ'1σχιίας, πλήν τού Ναού τού μεγάλου μάoτuooς .ΔημητοΙΟυ·

_άι γόο Ιν αircφ εισελθών χαι θύ~ χοιόν lνο, ο[χειαις ΧIΟΟ1 πooσηύ~ατo, εΤΤΩ 'χέλε,",ε 10V ιΙναι Ιν χιοοί

χο,στ,ανών.)·ή μιτατοοπή ιUrtoύ ιlς Τζαμίον, Ενιχα rii. ΙΠ,γραφης Ιπί τού άο,στιοά τού Ναού .νο,σχομέ·

νου τάφρυ τού Σιιαντον/η (1481) χαΙ τ!\ς παο' αύτόν άναγΟδφης τών Πασxαλίω~ (Η61- Η90' βλ. r. oι.ioνό·

μου ,Α-οχ, 'Εφ.: ίiιH, σιλ. 206 Χ. Ι) δiν ιΙχι χαθοο,σθή μέχοι τούδι' Ισχάτως άν";'ό>σθη ιlς Κό>διχα τού'
Άγlσv Όραuς (IΕ' αlAiνoς) σημιίσ>μα οΙναγοάφον τό Ετος Η98 (βΙ .rοηγ. ΠαΑαμάν. τιϋχ. ΙΒ' σιΙ 661)'

116.. ι&σίΑιυι χαί " Βαγιαζήτ Β' (1481-11Η4). σίτινος τό δνομα άναγινό>σχιται Ιν τfI άνωθ.. της Πύλης

τού Νάοβηχος άοαδιΧΩ Ιπ,γραφij, ~ ή μιτάφοασις Ιχι, ούτω: ·'0 Ζο.λ.ά. ΒσΥ.σ". "'''xiι (νικητής)·

ΙΙΨ'.ΗΡ .Ι, 1'0"' "'....0"" "4\,, 01.... I'OVI'O'" ιον θ80ν· μ"tιμo.,,"'I" Μα.' l.,ό ...,1" ιδ ... μya., θ,ιW'

...."...191J.. ...αί 1ι,0",_χ,06,' ,.cS" d e.k &"aιι~ ήιιι ΙΙΡO"'ιιxιJ..· (έτ~ tyeίQoς) 89S•. '"Ότι 'Κατά

τά τέλη του ΙΕ' η ιός ά.oxe4 του 17' αιώνος 'γίνοντο οΙ ποώται τονοχιχαί έπισχιναί του Τζαμίον, άπέδιι·

\εν ή lοwνα τον μνημείον (βλ. χάτ<8tέQα/). Βοαδύτιοον ήχολούθησαν Χ(ι.ί άλλαι Ιπιαxεuαί, γ.ν τελενταtαι

εΙ\'! ή του 1841 χαί τον 1901 ΙπΙ νομάοχον θεασαλoνίxη~ Pεoiιφ· πασαά, l:n:i του δποίον άνιφάνηααν χαί

τά μωσαϊΧά τού Ναού (βΑέπι ΠαπαΥιωογίου, Μνημεω ,ης Ιν θεσσαλονίχυ λα,οιίας τού ΆγΙου Δημητοίου.

έν 8ΥΖ. Z.ίtscbr. τόμο χνιι (1908) σιΙ 822 χ. Ι Πο6Α. ουσπένσχην, Πεοί τών ψηφιδωτών τού Άγ. Δηl,η"

τοίου, έν Διλτίφ Ρωσα. άοχαιολ. '1νστιτούτου Kω\'αταντινoνπ~λεως, τόμο χιν (190Η) οωσα.).
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Παριιρτημα τού 'Αρχαωλογιχου Δελτίου 1918

και πάλιν απεδόθη εις τήν χριστιανικήν λατρείαν. Κατα τήν δην τέλος Αύγούστου τοϋ 1917 ή

μεγάλη πυρκα'ία της Θεσσαλονίκης μετέβαλεν εις ερείπια τον περικαλλη Ναον τοϋ Μυρ06λήτου.

2. Τέχνη τού Ναού. Ό Ναος τοϋ Άγίου Δημητρίου ως μνημείον τέχνης και Εν αύτη

τη ερειπιώδει του καταστάσει, εις ην σήμερον εύρίσκεται, εΙνε εν τών ύπερόχων χριστιανικών

μνημείων της ελληνικης Άνατολης. Ή dρχ ..."τοv,,,ή τοϋ Ναοϋ διέσωσεν εις ήμας τον γνη

σιώτερον τύπον της ελληνιστικης Βασιλικης η τών δρομικών Ναών, ως ελέγοντο ύπο τών

Βυζαντινών τα απΩ τών χρόνων κυρίως

τοϋ Μ. Κωνσταντίνου ανεγειρόμενα δια

τήν λατρείαν ορθογώνια επιμήκη οΙκοδο

μήματα, τα στεγαζόμενα δια ξυλί"ης αμφι

κλινοϋς στέγης και εχοντα βαρείαν εξωτερι

κή,· μορφήν (εΙκ. δ (Ην. 2) διαιρούμενα δε

έσωτερικώς διά κιόνων και στοών, εκ τών

όποίων ή μέση στοα εΙνε υψηλοτέρα τών

λοιπών και επι τών ύπερεχόντων τοίχων

της όποίας ανοίγονται παράθυρα, δι' ,Ι,ν

εισέρχονται αι ακτίνες τοϋ φωτός, α'ίτινες

θλώμεναι εν τ~ μέσ", φωτίζουν απλέτως

τήν κεντρικήν ταύτη ν στοαν τοϋ Ναοϋ (εΙκ.

7 και 9 Πίν. 3 και 4). Ή Βασιλική τοϋ Άγ.

Δημητρίου διηρείτο προ της πυρκαϊας δια
i '

τεσσάρων κιονοστοιχιών εΙς πέντε κλίτη η

στοάς, εξ ιΙ.ν ή μέση, κοσμουμένη δι' όρθο. l'
μαρμαρώσεως (1]ΤΟΙ δι' επενδύσεων τών

τοίχων, τών πεσσών και τών παραστάδων

δια πολυχρώμων πλακών και πλακιδίων),

;ιτο εύρυτέρα τών λοιπών και εχωρίζετο

απ' αύτών δια οκτω πρασίνων (εκ θεσσα·

λικού η άτρακίου λίθου) κιόνων, δώδεκα ΕΙκ. 4. Κιονόκρανον αριoηρoiί πttρνΥiον.

λευκών (εκ προκοννησιακοϋ μαρμάρου) και

τεσσάρων πεσσών (κτιστών τετραγωνικών στύλων) απέ,'αντι αλλήλων εύρισκομένων και

.κοσμουμένων αντιστοίχως δια κιονοκράνων στεφομένων δι' επιθημάτων- τα κιονόκρανα

ταϋτα τα εχοντα δέκα πέντε περίπου παραλλαγας (ανεμιζόμενα φύλλα, κεφαλας κριών,

αετους με ανοικτας πτέρυγας, ακανθοειδείς διακοσμήσεις και αλλα) εΙνε μοναδικα εν τϊΊ

χριστιανική τέχνη διι, τήν πο,κιλίαν των, τήν καλλιτεχνικήν των κατεργασίαν, τον πλοϋτον

τοϋ διακόσμου των, όποία δύσκολον εΙνε νι, συναντήση τις οίίτω συνηνωμένα είς ετερον

χριστιαι'ικον μνημείον (εΙκ. 4 κα; Ι ι", 6, Υ πρ6λ. κα; Πίν. 7).

ΊΌ 'ίερον βημα τοϋ Ναοϋ αποτελείται εκ τοϋ κυρίως τετραγώνου διαμερίσματος τοϋ

απολήγοντος εΙς τήν ήμικυκλικήν Άψίδα (πρ6λ. εΙκ. 54 Πίν. 19) κα; τών εκατέρωθεν αύτoiί

",τ.ρυΥ{ων, Ενθα σχηματίζονται τετράγωνα διαμερίσματα (η το εγκάρσιον κλίτος τοϋ Ναοϋ),

εντος τιί,ν ί)ποίων τέσσαρες ερυθρωποι (εκ πορφυρίτου αιγυπτιακοϋ) και οκτω λευκοί (εκ προ-

2
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ΠαQάQτημα του 'ΑQχαιολογιχου Δελτίου 1918

κοννη, IhxoίI μαρμάρου) κίονες και τέσσαρες πεσσοι μετα τών δύο παραστάδων τοίι Τέμ

πλου, κοσμούμενοι δι' αρίστης τέχνης κορινθιαζόντων κιονοκράνων και έπικράνων, σχημα

τίζουσι περιστυλια, Ωπου ϊσταντο οι χοροΙ

ΕΙς τον κυρίως Ναον όδηγεί μεγαλοπρεπης Νάρθηξ προ τοίι όποίου ευρίσκεται η

Φιάλη, 11ΤΟΙ μικρον κυκλοτερες περιστύλιον εχον έν τω μέσφ τήν λεκάνην τοίι dγιασμοίι

(εΙκ. 12). Ό Νάρθηξ εχει δύο

ανοίγματα κατα τα ακρα και έ,·

ιι a& JII τφ μέσφ δύο πρασινους κίονας,

ι.ιι: ό....~ σχηματίζΟ"τας τρεις διόδους 11
~u .;, .... -

~. _~ . • ~.J!;"~~ το περίφημον ΤeΙβηλοl' το\;

Ναοίι, το αναφερόμενον, ώς

lδομ την οπτασίαν τοίι

Ίλλουστριου και καλούμενον οϋ·

τως ενεκα τών τριών παραπε

ΤιJσμάτω,' (βήλων) τών αναρτ(ι)

• κατα τας διόδους ταύτας

7 Πίν, 3)' ανωθεν τών

__ ί • 8If;": πλαγι ~λιτών, τού Νάρθηκος

ι::::!"'. ~"7.-~I.Jrι: .•• χα! τα», πτερυγίων ύπηρχο" Γ,,
"αικωνίταιπρό της πυρκα'ίας(εΙκ.

, "J8!' .;-,.•cιj'~ 10 IΗν. Ι\). ΤΙλος "0\ ,ον ΝΜν
.f~ .... Μ\'ε πρσσηρτημένατρία προσκτί-

..φι", -.-!Ι". ~_- σματα : ...ιL.lιγόμε"oς τάφος του

'.,.1 ~, ..'.;~~ 'Αγίου κατα το αριστερό,. ακρον
.~'1 ... ~ \.;...~:..,;;;r===r ος, το παρεκκλήσιον
ι': τoiι <Αγίου Εύθυμίου πρό τού

δεξιού πτερυγίου και (Ίρθoγ(~I

νι κτίσμ παρα τΟ αριστερόν

πτερύγιο", χρησψοποιούμενον

πιθα"<!Jτατα ως Ιδιαιτέρα εισο

δος κατά το μέρος τούτο τοίι

Ναοϋ (πρ6λ, κάτοψιν έν εΙκ. 18).
'Αλλ' ή αξία της Βασιλι

ίου Δημητρίου δf.ν

ού διακόσμου τιί)"

πιστυλίων και τά)ν

θαυμασίας έπενδ'lί

ύ Ναου δια πολυ

ι ορ ομαρμαρωσεως, δ Ναός τού Άγίου

Δημητρ(ουείνε α"εκτιμητο" μ"ημείον και Ε"εκα της Ζω)'eαφΙΗ1Jς του, ΕΙς τον Ναον τού

το" α"τιπροσωπεi'εται li 2ωγραφικη τώ" διαφόρων περιόδων της χριστιανικης και βυζαντι

"ης τέχ"ης ψηφιδωτα του C" μέχρι τοί! Θ' αΙώνος κοσμοϋσι τα διάφορα α{ιτου μέρη, ώς ε1"ε

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:28 EEST - 52.53.217.230



τά ψηφ,"ωτά τω~ "ητόpω~ (οΙχ. Ι χα, 2) μi τάς; ρωλ,σtLΧd. τω~ μσρφό" 6μσ",. προ.

ρωμα'><άι; προσωπσΎ{ιαφ(α" αΙ ψηφ,6ω.α' IIOQootdao't του 'λΎ. Σ'{ιΥωυ, τ/. €kot,s>«)\j μηα

,α>; στpατηλ<ίτΑV θεαδώ{l"", toυ 'λΎ. Δημητρίου μτα .ω~ δ"α πα,δ,ω~ χα' ",,,,ά θαυμα_

σίων ψηφ,δωτω~ ",,~O.σεω~ χατά tO βόρ",ov xHt"" tj,'t &υσtvxω. ""τ.πε", χα,ά .η~ ""ρ

",,;ά~ '. Ν'ώτ.ορα μωσα,,,α χα, πληθ", το.χαΎραφ,ων, μ..ά .ην ""Ρ><άϊάν 6.πα><αλ"φθb.α, ω.

θα {Λωμεν ""τωτ.ρω, "αι ανα"f"iμενα ''t πάσα<; τάς; ,,,οχ.άς; .η. ""μη,; ii χα,α.ιτ,ώσεω. "Ι.

KΙ~. 11~. K,~.<I""o~. e ...""",~...v ."..~" Ι.. .....
~,<I τ"β,,,,,,,.

KΙ~. 11β. K,~.<I~,o.ν 1,.. ' ~..4i. ι~ .".
ι,........~< ~.~.~~ ••ψ:....... ιoJ~.v ~lό._•.

•ipη" ""Ο,,,,';'σ, <n\μιψον τ.. πολ""μ6.τορ.,. μνημioν .II~ i'ιρ.",ωμiναν Ναόν, ε~ .η~ π'ρ'

Ύραφη~ ,η. ><άτα",ραφη. τού οποίου ><άΙ μ..σδα(νo~~_

, Πιο' τ/' "Χ"'Ι" Τ/~ Βσ.ο.ι......." ,οι; 'λΥ;"υ Λημη,ο(συ 'xoμc. σήμ.οο...ι..υ.οίσν Ιιrιoσι... Ι. '41
ι",ό Di.h1, L. Toιιm••" ..,,; 8.1• .11;" ι"aσ@ι..-, ~,σλίφ • ι... mooum."" cb.a,;.". <ι. S.loo;q"., P.rio,
1918 001. ΕΙ8. 114 nQfll...ο; Album. ΡΙ, ΧΗΙ - XJΩ:lν. η, .. ",,9,.,.,11, lιπ...&ο1π,,,. πιο",ά<; ,ο. πσσΡ""",ό

0"'0 ,.ι;. Tokl. T""i" <t Pυll.... Π""αΥ,ωΟΥ"'υ,Toiliol; "σ; ο,;""ι:"""" ""Ο' t1iς ,Ι:χνης .0;; μνημιΙ"" "tJ.c.
.α", Μ••Α η\. ""O....un. IIJ'!'< ..α; .ήν <iσxσ,α1σy,..ήν 00""'" .σ;; μνημοισ.. "", '" """.,η σστη ""θΙ.,.,,,,ο,
~OX"...μι:vη, ",,@όσσ., oiπσ.ιαJ",φθιι..." '''''"στ" .σii Nσσii, ~ ι:μ,Qό,' ,ων θιμc";",, "σ; ή 6o..uO"'''' Τ/~
Κο"....." 6οΥ""σ" ιι. συμnιο,ιομσ.σ ιI,,,><qU<: "..;θ"" ""UA".. ποl><; ,di ΙΙΙοοχθ.ι"", οπό '",0 ό_.Ιοω
ouπ<ια",Ιω. """θΙ.,.", "00; .....ιο...,.; ,σiό Nσσii ",9 Ε' ",~o<><;, Π'ο; ,~ς 1'''0''''' ,ο;; Να<>il ,οι; Ζ', 1U!0; τ/"
:1Qό'o"oy~ ,όιν μ",οσ"'όΙ. ""; -.η" -'ο"η,..Ιιι.ι; σ~,<iόo "'" όν Υ';"', π.ο; '000 'τ/t<ilv ,oi! ",ίσμο,,,,, ό.....Ο .σ;; Ε'
μ~o, ,ο\! 1'0' σl"'_. Κστ",.ι.ι.. ~o<ιαθo'τoμ.. ""..όμ<no; """Oτ/σfjσo"" <ίooλόyσuo; "οΙ><; .Ον χσοο"τ/ο"
..α, .110 ο_απΟν .ης """01ίση,, ._θ."' ..... "',q;uJ.σσοομ.ιοσ, <~ ,ο "οσσοχ«"; μ...ό .011 δοχ".""''''' .... Z"xσu
Ι><3oGηοι,μ.ιν.,.. o\'Τoο ';μόlν ν<Ι ~oo~μ""'~"'μco ι.,;,...σμ<ο«><; ,,, ""θι:_......ο.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:28 EEST - 52.53.217.230



ElH. 43α. ΘωιάΗΙΟ" (πιιιατιλλεΥ" έΗ του dαπέdοτι του Ναου).

Ι

, ροι; (
f

ΕΙΗ. 43β. θωιά.ΗΙΟ" (nae.OV.t.tqn ;Η του dαπίdοv του Ναου).
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Α' ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΤΑ ΛIotΦΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ Ε!ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ

ΚΑΙ πεΡIΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Καταστροφή. την ιτρωιαl' τής 7"' Αiιγούστου I!J17 η καυθείσα Βασιλικη παρείχε

την Ωψιν, ην παρ'.στ~ η εικων \)\ καί α\ παρατιθέμεναι εΙκόνες: 6, 8, 14 καί 16 (Πίν. 2,

3, 4 και 6), έ\'αντι τών όποίων παρεθέσαμεν την πρό της πυρκαϊ,ίς κατάστασιν τoiί Nαoiί

εΙκ. 5, 7, 9 καί 10 (Πίν. 2, 3 καί 5). 'Εν κατόψει δ Ναός παρουσιάζει την εΙκόνα, 'Ίν δίδει

τό παρατιθέμενον σχέδιον (εΙκ. 18), ενθα τα καταπεσόντα μέρη τoiί Nαoiί σημειoiίνται δι'

εστιγμένων γραμμών. Εις την κάτοψιν καί τας άνωτέρω εΙκόνας διακρίνεται όλόκληρος η

συντελεσθείσα καταστροφή, τitIς εγένετο κατα τoιoiίτoν τινα τρόπον. Ή πυρκα·ία μεταδοθείσα

πιθανώτατα εκ τών σαθρών τουρκικών οΙκίσκων, τών είιρισκομένων επί της ΒΔ. πλευράς τoiί

Nαoiί, άνέφλεξε την (κατα καιρο"ς άνακαινισθείσαν) ξυλίνην στέγην του, ητις κατέπεσεν· η

καiίσις άφ' ετέρου της μεταξ" τών τόξων τoiί Ύπερ~)oυ καί της εντος τών τοίχων ίιπαρχούσης

άφθόl'ου ξυλοδεσίας (πρ6λ. εΙκ. 10 Πίν. 5) εΙχεν ώς αποτέλεσμα την κατάρρευσιν τών Γυναι'

κωνιτών μετα τών κιόνων καί τών στοών των, το βμρος δε τούτων καί της καταπεσούσης εις

τα 'Υπερψα τών πλαγίων κλιτών στέγης κατέρριψε τας δύο πρό τών τοίχων τών μακρών
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Παράρτημα τού 'ΑΡΧΝ.ιολογικου Δελτίου 191R Ιι)

πλευρων κιονοστοιχίας, ίιλλοίωσε δε και κατέρριψε τινας των κιόνων της μέσης στοιϊς ι· εθρυμ

ματίσθη τέλος το πλείστον μέρος των πλακών της (Ίρθομαρμαρι:)σεως τού Ναοί\ κατέπεσεν

όλόκληρος ή κάτωθεν τού Γυναικωνίτου ζώ"η 2 καΙ κατεστράφησα" τα ώραιότερα τού Ιiορείου

κλίτους ψηφιδωτά. ουτω δ' εκ τοϊ, δλου Ναοϋ διεοώθησαν οΙ εξωτερικοί τοίχοι μέχρι της

·αρχης της στέγης, τΟ μέσον κλίτος μέχρι τω" jiάσεω,' της κιονοστοιχίας τω" Ύ nEQIfH)H' μ;:

ήμικατεστραμμένους τινας των κιόνων καΙ τεθραυσμένας τας πλείστας πλάκας της ι;ρθομαρ

μαρώσεως αύτοϋ, το ήμικύκλιον της Άψιδος μετα τω" fκατέρωθεν μεγάλων τ6ξω" μέχρι της

άρχης της στέγης (είκ. 19 Πίν. 7), τα κάτω μέρη τα/ν έκατέρωθεν της Άψίδος πτερυγίων 'Ι

τού εγκαρσίου μετα περιστυλίω" κλίτους τού Ναοϋ μετα τού παρεκκλησίου και τοϋ αριστερο\ί

προσκτίσματος, καΙ 'τέλος ό Νάρθηξ, άριστερα τοϋ {)ποίο" διεσώθη τιΊ μνημείον τοϋ =:::παν

τούνη, οπισθε" δ'" αύτοϋ ό φερ()μενος ώς τάφος τοϋ ' ΑγίΟlt, το μό"ον μέρος τού Ναού τΟ

απομείναν άθικτο".

'"Εκ τω" μωσα'ίκών των άναφα"έντων, ώς άνεφέραμεν καΙ ιίνωτέρω, κατα τα, τουρκι

κας έπισκευας τοϋ ετους ι 907, διεσώθησα" αΙ πέντε ψηφιδωται είκ()νες, ίίτοι ή ιϊ"ωθεν τού

δεξιοϋ άνοίγματος τοϋ Νάρθηκος καΙ αΙ τέσσαρες των παραστάδω" τού Τέμπλου (κτίτορες,

Θεοτόκος, Σέργιος καΙ 'Άγιος Δημήτριος μετα των δύο παιδίων). Κατέπεσον έπομένως μ6νο\'

τα κοσμούντα τα μέτωπα των τόξων της άριστερας κιονοστοιχίας μωσαϊκά.

2) τα ληφitέντα μέτρα μετα την καταστροφήν.'Εν μέο,!, καπνιζόντων <τι εQΕΟπίων

ά"ελά60με" την προσωρινην ~ξασφάλισι" τω" ε"απολειφθέ"τω" μερω" τού Ναού. '"ΕφράχΒη

σαν κατ' άρχας αί ε'ίσοδοι τοϋ Ναού, ϊνα προφ"λάσσηται το επι τού hαπέδο" διεσπαι'ιιt:νο"

πολύτιμον δια την Τέχνην ,C,λικο" άπο των περtέργων έπισκεπτιί,ν, καΙ κατηρτίσυη Εν σ"νερ.

γασίq. μετα τοϋ άρχιτέκτο"οι; Ε. Hebrard καΙ τοϋ μηχανlκοι1 Α. Ι Ιάππη, καί επι τ!1 jitIaEI
της γνωστης κατόψεως της Βασιλικης ,ιπο τοϋ Tcxi~r. "έον σχέδιον τού Ναού, έν ι:1 ίιριθ

μήθησαν οΙ με,· κίονες κατ' αiίξοντα αριθμόν, δΗ! γραμμάτων δε οί πεσσοι και αΙ παριιστιι

δες των τοίχων 3. τους Ε"απολειφθέντας κίονας τού μέσο,' κλίτο"ς καΙ IC";'))' πτεΡllγίιr))' η roi"

ι 'Ως διακρί\'ετι.ιι έ\· τη κατόψει (είκ, 18) έκ τ6)ν κιι)\'ω\' τiις μ':nης σTfιl1ς κf.ιτf;....:σον: f.tς IJf\' έκ τι;,,'

έ\· ΤΙΡ !ιέσφ :tQασί\'ω\" έκ δ.' τώ\' λευχύl\' οί τρεις ΚΙΗΙ;' OEIl'(;'\' οί είΙl'ιnχiΨf.νΟΙ 1Ι:Ι.() της (ίl'ιnn:l'ι'ί<: ;'Hιι.μισH~·

δος τού Τέιιπλου, ό δεuτεQος μετά τό\' κίΟ\'α τόν κεί.με\·ον Πl'ό τοϊι Ηίψl\ι τού Σπ(ινTfιύνη κcιί F.ίς :τv() τiμ;

δεξιάς παραστάδος τού Τέμπλοll, δ μιΊνος κατα;ι:εσι;)ν έκ της δεξιάς κιο\·οστοιχίας. 'Εκ τύη' ΚΗ)ν(ι.)\· (ύ)ν ΠΗ

ρυγίω\' κατέπεσε μόνο\' ό παQά τi1\' δεξιά\' 1Η1ραστιίδα τού Τέμπλο\ι ίκ ΠΟl'ΙΡIΙQίτι)\ι ι.ιίγιιπτιακού καί οί δι,..
;ι:εσσοί. έφ' (-;)\' κατέληγο\' τά τόξα τύ)\, πλαγίω\' κιο\'οσΤΟΙΧΗΊη' τού ΝΙ1Οϋ.

t 'Εκ μέ\' της ι',ρΟομ<ιρμ<ιρ<ι')σεως διετηρήΟησι.ιν μόνο\' κατά τον :,\(ίvΟηκι.ι ίΚΙ1\'Ι1 IJ':V,l κι.ιί ιιί ;tEvln

σότεQαι πολύΧQωμοι πλάκες α~ κοσμούσαι τi1\' στεφι.ί\'ην τ6".\' τιΊξω\' τ6"η' κε\,τρικύ)\, κιονοστοιχιών, ~κ δι· τι-ις

παρά τi1\' βάση' τού Ύπερι!ιου ζώ\'ης, "'ίΊτοι μακρίίς ταη'ί<ις, ϊιτις 11ΤΟ OlC)\'Ei ό ΗΙΗγκιΊς () ',ποΗΙΗ1Η.ίζ.ων τι.

προεξέχο\' γείσο\' της κάτω κε\·tQικης Στοι'ίς, ουδέ\' άπέμεινε' διεσι;ιθησιη' μι)νο\' κι.ιτιί (ά Iixvcι κ<ιί πι.Ι)ς (ιΊ

μέρος τού ΝάvΗηκος. τμ1lματι.ι γύψο" μέ έγχρώμους γεωιιετρικάς ;ι:<ιυ<ιστιίσεις, έφ' (~,ν l~lσ(ι\' :τvοnκι:κολλη

μέ\'α τά καταπεσό\'τα πολύχρο}μα πλακίδια' (περί της ζώνης ταύτης εγραψΙ': κυρίως ιΊ ΙΙαπcιγι:ωι.γίοΗ ~\'

R)'i':. 7.eitscl\r. XV11 (190Η) σελ. 3:)0 κ. Ι).

, Ή ά\'ωτέρω (είκ. 18) παQατιUεμένη κάτοψις έγέ\'ετο κι.ιτά τriς όδηγίας τοίι ιίVχ'ιτ~κτο\'ος ι\. Ζιίχου.

εΙ\'ε δέ καί ή άκρι6εστέρα τύ)\, μ~χρι τούδε δημοσιεllΒεισαn' κι.ιτι}ψε(ι.)ν του Νιιοίι· (Ι;.ζ Y\'(,)nT()\', :τλίιν της

κατόψεως τού Texier, '1\' έπα\'αλαμ6ά\'ουσι καί άλλοι καί ό ΙΙη1tΖίl\.ιζer έ\· 1-lιι!\ιΙΙ). 1)t'Γ Arc11itekt\lr. ιι ... ιιtl
3 ...\ltc11r. \1nl) b:o'7.. Ranknnst. 1Jeίμrίg, 1909. σελ, 109, έδημοσιεuΟη έσχάτως έν τιί) (ίν(ι,)τέQω μνημο\·ε\ιΗν.ντ,
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Παράρτηιια τού Άρχωολογιίωυ Δελτίοιι 1918

ΙΥκαρσίοιι μιι,:' περιστυλίων κλίτους του Ναου ι tr)v οΙ κορμοί μετα H~)ν κιονοκράνων των

εΙχον κατι, μ'.,.a μέρος άσβεστοποιηθη έκ της πυρκαϊάς, έξησφαλίσαμεν διιί σιδηρών-δακτυλίων,

προέβημεν δ, καϊ εις τiJν συγκράτησιν δια ξυλίνων Ικριωμάτων τών άπειλούντωl' πτώσιν

τόξων, {,σα ενεκιι της καταστροφης τών {,πoβασταζιiντων αυτα κιιινω,', άνεύρομεν παραμορ

φωμένα, καθόσον ταϋτα επρεπε πάση θυσίι;. να παραμείνωσιι' ;ι'α μή άλλοιωθΏ ή lίψις τοϋ

μνημείου" βραδύτερον τα τμήματα ταϋτα συνεσφίχθησαl' {,πι, τοϋ άρχιτέκτονος Α. Ζάχου'

καΙ δια σιδηρών έλασμάτων, τα ρήγματα δε ιών κορμών τών κιόνων συ"εκρατήθησαν δι'

EiH. 20, Καrαοριφ{}iν ,μήμα ,ον Ύπ..ρ~oιι ,ον άριΟ'rtροu πrιριιyίoιι.

έγχύσεως τσιμέντου (πρβλ, εΙκ. 15 καΙ 17 (Ην. 4 καΙ 6)' τ' άπειλοϋ"τα ίiμω; αμ,σον πτώσιν

Ilεγάλι~) ίργφ τών I>ieIII I Ιe Tournean χα1 Saladin, Ιes Inonnments c)ιreιίens <Ie Sa10nίφιe, 1)8ri~, 1918.

λεύχωμα. l1ίνα~ ΧΙΙΙ, έ:ι:ίσης lσφαλμένη χάτοψις τοϋ μνημείου ι (u; δύναται δ άναγνώστης συγχρί\'ων τό

ήμέτερο\' σχέδιον πρός τ' ά\'ωτέρω \'ό παρατηρίισυ),

ι IΙλήν τής άσ6εστοποιΥισεως ε\'εχα τής πυρχα'ίιiς τών χορμών τών λευχών μάλιστα χιό\'ω\' (διότι οί

πράσι\οι χίονες δέν έ6λά6ησαν) χαί πάντων σχεδόν τών χιονοχράνων ι άπεχόπησαν χαί μεγάλα tμιΊ,ιrιτ« έχ

τυ)\, μαρμι.ιρί\·ω\· χοριιώ\'ι άτινα συνεπληρώσαμεν δια τσιμέντου ι 11 ύπεστηρί~αμεν προσωΡι\'ώς δl(ι δοχ(ί)\',

ϊ\'α προληφιιη ή περαtΤίρω χαταστροφ1Ι Τ(ι)ν. τα μετα~ι, τών χαταπεσόντων χιό"ων τό~α ύπεστηιιίχtlησω'

διιί χιαστ, τεtlειμένων δοχώ"ι βασιζομένων lπί δοχών όριζΟ"τίων, σφηνιιιθέ"των εΙς τας έχατέρωlll::\' fχά

στου τό~oυ ύπαρχοι'ισας όπάς. ώς παρατηρεί τις εΙς τας παρατιl)εμένας εlχό\ιος.

ι Ό άρχιτι\χτων Α. Ζάχος ά"έλα6ε τήν έ~ασφάλισιν τών lρειπίων τΤΙ 15 ~ιπτεμOρίoυ 1917, ιί"ΤIΚ(1ΗΙ'

στήσας τοΙΙς Κ IfeI)rar<1 χα, Α, ΙΙάΠΑην, τοΙΙς lποπτε,'ισαντας τά έργα τής '~ασφαλίσεως ιίπό n)ς Ι Ι Λ ίιγοι',.

ιΗου μέχρι t:') ~επτeμt)(ιίου Ιδίου έτους. 'Η ,ιέχρl του Μαρτίου 1918 l~αχολουtlt·lσι.ισQ Ιξιισφάλισις εytί\'ετι'

ά-':Oχλfιστιχώς ύπό τοϊι άρχιτέχτονος Λ. Ζάχου, έβΥασΟένf,ος μετ' άφοσιώσεως χαί otooy1jC:.
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ΠαQάQτημα τοί 'ΑQχαιολογιχοϋ Δελτίου 1918 17

τμήματα τοίχων καΙ τόξων, κατερρίφθησαν κατ' ανάγκην, άφ' ου προηγουμένως lοχεδιάσθη.

σαν καΙ lφωτογραφήθησαν (πρβλ. τό lν εΙκόνι 20 καταρριφθεν τόξον του Ύπερφου του άριο

στερου πτερυγίου) '. Τέλος lλήφθη φροντΙς να στεγασθώσιν άμφικλινώς πάσαι αϊ κορυφαΙ

τών τοίχων καΙ τών διασωθεισών κιονοστοιχιών τής μέσης Στοάς καΙ του Τριβήλου δια τσι.

μέντου καΙ παλιιιών πλίνθων, πρός προφύλαξιν αύτών άπό τών κιιιρικών μεταβολώ" νά σι'γ·

κρατηθώσι δε όμοίως διά τσιμέντου αΙ υπολειφθείσιιι κατά χώραν πλάκες τής όρθομαρμαρι;'.

σεως. Ή εικων 15 (Πίν. 4) παριστ~ την lκτελουμένην εΙσέτι καΙ άνωτέρω περιγραφείσαν

lργασίαν (πρβλ. καΙ τάς πρός σύγκρισιν παρατιθεμένας εΙκόνας 16-17, 19 καί 21 Πίν. 6,7
διαφόρων μερών του Ναου άμέσως μετά την πυρκα'ίάν καΙ μετά την lξασφάλισιν αύτών). Τά

διασωθέντα τέλος πέντε ψηφιδωτά Ιξησφα1.ίσθησαν δι' lπιστεγασμάτων καί ξυλίνων θηκών.

'Εν φ οΙ τεχνίτιιι ήοχολοίιντο εΙς την l;α.φάλισιντ τών διασωθέντων μερών του Ναου,

υΙ lργάται συνέλεγον τό lπΙ του lδάφους υλικόν. Τό πρώτον υλικόν, οπερ είμεθα ήναγκασμέ.

\'Οι νά περισυλλέξωμεν ησαν αΙ "Μ"δ." α"τινες κατέπεσον διαλελυμένιιι' τά καταπεσόντα

τμήματα τόξων καί πεσσών τών Ύπερ~.ων άφέθησαν κατά χώραν καΙ διά την συστηματικiιν

της τοιχοδομίας τών μερών του Ναου μελέτην καί πρός κατάδειξιν του μέρους της πτώσεως

ιιύτών. Δεύτερον περισυνελέγησαν αΙ τεθραυσμέναι "Adxr, r7j, 6ρδ.μαρμαρώαε",ς του

μέσου κλίτους, α"τινες lτοποθετήθησαν προσωρινώς κατά σωρούς εις ίi μέρη ευρέθησαν, πλην

τών διαφόρου μεγέθους καί σχή ματος πολυχρώμων πλακιδίων τών προερχομένων lκ τ;ις

μεταξύ τών μετώπων τών τόξι,,. τής μέσης Στοάς lνθετικής διακοσμήσεως (incrustation)
καΙ τής κάτωθεν του Γυναικωνίτου ζώνης, ατινα lπιμελώς περισυνελέγησαν καΙ lταξινομήθη

σαν εις Ιδιαίτερα κιβώτια. Τρίτον περισυνελέγησαν καΙ lταξινομήθηααν τά καταπεσόντα τμή.

ματα τών x,.I'.xedl,,,,I, του μέσου κλίτους τά κιονόκρανα, lπιθήματα καΙ κορμοΙ τών κατα·

πεσόντων κιόνων του κλίτους τούτοι', άσβεστοποιημένα καΙ παραμορφωμένα κατά τό πλείστον,

ΙtOποθετήθησαν παρά τάς lναπολειφθείσας βάσεις των, οΙ δε κίονες τών πλαγί~)ν κιονοστοι·

χιών μετά τών απλών lπιθημιίτων των, καθως καί οΙ καταπεσόντες ίιμοιοι κιονίσκοι τών

Ύπερφων, εΙχον τοσουτον θρυμματισθή ι~στε νά καθίστατιιι άδύνατος ή συστηματικη περι.

συλλογή των' lγένετο μόνον συσσώρευσις τών τμημάτων των, εις Ii μέρη ευρέθησαν κα~ ΟΠΟυ

ίιτο δυνατόν lτέθησαν παρά την διασωθείσαν βάσιν τά lπιθήματα. ΑΙ lκ μολύβδου στριΙJσεις

τι;.ν βάσεων τών κιόνων τούτων, λίαν διαφωτιστικαΙ του τρόπου τής lν σπoυδfι γενομένης

τοποθετήσεως τών κατά τάς μακράς πλευράς κιονοστοιχιών καΙ τών κιόνων τών Ύπερι~ων

μετά την πρώτην προφανώς του άρχαίου Ναου πυρκαϊάν', περισυνελέγησαν, τινες δε τού-

ι 'Εχ τών διασωθέντων έ~ωτεQιχών τοίχων χατεQQίφθησαν .ιόνον έτοιμόQQοπα τμήματα της νοτίας

nλaυQάς τού δε~ιoύ ntEQvyiou, ιϊΤI\'α μcίλιστα άπεδείχΟllσαν δτι ήσαν nQooeiixaa fι toUQxaxai έμφQάξεις

ά"οιγμάτων βυζαVΤI\'ώ,' ΧQόνων (βλέπε εΙχ. 13 έ,· τψ μiσφ).

ι ΠλειοτέQα ΠQοσοχη έδόθη εΙς την έξασφάλισιν χαί σύσφιξιν διά σιδηQών έλασμάτων τών τόξων

τών συ,·δεό,·των τάς παQαστάδα; τού Τέμπλου με τή,·· Αψίδα, ατινα εΤ"ε χαι τά μόνα διασώσαντα τΟ ϊιψος

τής στέγης toit Ναού, εΤχον δέ στεQεοποιηθή εΙς μεταγε"εστέQους (τουQχιχοuς) ΧQόνους δι' έπαλλήλων τόξων

(ΠQ6λ. εΙκ. 19 καΙ 21 Πίν. 1). Όμ.ία lξα.φάλι.ις lγένετο καΙ το" δεξιoiί ιiXQou ΤΟ" με.οτοίχον ΤΟ" NάQ·

θηχοςι uποστηQιχθέντος χαι έξασφαλισθέντος διά σιδηQών έλασμάτων, δι' γη' χαί συνεσφίxUΗ μετά τοΙ;

δυτιχού τοίχου τοΙ; Ναοίι.

• την έ,· σπoυδfι άνοιχοδόμησιν τού ΝαοΙ; μετά την πυQχα'ίάν τού Ι' αΙώνος μαQτυQοuσι χαι αΙ ΠQά.

;t!IC; τού Άγίου (βλέπε Migne, Patr. Gr. 116 σελ. 1240 χ. #.. :tQ6λ. χαί το ύπο Tafrali πληQfστεQον χατιί. Του.

;\
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.ων dlfίθηοΟΥ, ώ~ Ιυι;>ιΟη....ν, Ι," ,ώ.. β.....ων, τι.""..... ιΥίν"ο ~ "4>.auHoyiι .ώ" 1<,., ..".
"6..,ω,, ...."...."'.41... ,ώ .. _οα "Ο,;",''',, .."δ -11' ιιυ" ••'-Ι.. , ... μΙ.",,,...ώ...6~ω.. ,α;' <Ι",α,ι.

{)0tJ .Αι."", "'" d.o"'o"....,"'.. 1<0 τΟ( Ι,,,,,••,,ιί, .0;; Νοα" 'Ψ 1901. Ή ιι",,,,,,λλΟΥη "Ι;,η,

"" ΙΙ" ~"όμ ...oν. 'τΙ".ο" μ.θ' ΙΙΙ ( 111'0"~(ι( '",μιλιΙας :ι..\ ,,{)oooxfj,: d,φt'J{)iEh) ...... ΟΙ ~,,;

.ή, ι",φο...lο( "λίνΟ..,....ν,άμα." ><λ". Ιδόθηααν δι 14; ,Μι, lι;>τάτ(ι( ξ1ίλινο. Oijl<O' 1<0."U1\
λως I<".o"l<tuoOIIiy",. (νο l ..ο'lοΟΙ.ωο. ,<Ι. .tI1{),,,,,Uηd,,ι"" μωαοι"ci' .ου,,, d,vιuqι...." ...ο fI
,tς ,,,"{Οα ••"άχ ... δ,οιηι;>οVν.ο .. <Ιαδι...ώμοτ" Ιφ' d:>.. Ilχον Ι"'ι<"λληθfj 1\ Ώc δ.oλ.ι.υμfνα'

ψηq:ίδ., ΟΙ OfjoιoI 11'0"0;',,,...~ δύο μΙ"η" .δ μIΥ"Ο';'4>0'", lvOo ι.ίθη ιIλ<ιφqλ" ",,,ώμο

ομμο.. ίνο Ι"; 1,......1<0 .. Μάφο", l"οllο,ίΟ ...,οl .0 .."""" 1<0Ι .~ ο,ινό.ι{)"" διιί ,ιί~ /1,.."_

λ"μι.... , ψηφtll~..... """ι""λλ..-riΙ ~yΙ.ι,o h ιιυο ""ΥΧ"ό..ω, μ,Ρώ': h , " .."ιί ,ό .. ιόφ ..

ιο" 1:" ι..""η μ"""", ...., Ι.. ,"v ...."..μl....... ι..' ..{>ό ..." U:Q'!IV Bήμ .., ..~ " ,"Ι; d{> I_

{>ι'iι; ι.. ,χΚιι;, (}f;,,,,, ι...ο ιη.. """,0.0" ' .. IIΙ"'ψι.. Ι)μώ .. ",,,,,,,,..ιUyη μlχ", ,. ,." ,.λ.,,_

, ..,.., ψηφϊ/lο( 6MS.. ληQ'!l" ιό .... ι.......ό.. όλι.ό .., κ ό ,~ ",.."λλOΊ~" .. ο{>..η"ήθη. 1:1" Ι)

.." ..ιιλι ..θιί ι ....ι"..φ~ ιο;; ιμήμ.. ιοι; 'ου' 0;' Ν ύ 1),0 μηΙ ...η· Ι/Ι'ω, ιό μι'''\iι

ι.. ;' , ό..ιo~ "{>""1"0l> ..10....' (ά{>.θ. 22· βλι ό,οψ... 11 111, 11' fl .. lφ.;." .."",,_
..ιμ μ 1 1 ιώ.... ιd..ω .. •.,ι; "λοΥ("Ι; ",οΟι; μΙ"οι; (oi{>,e. IS , 1<1.) ιlχ. ΙΜΟ;"Ο" ά<ιδι_

ι••ιι ••&00.....(~ι j .. ΜΙ)."I" ....«bI..i..,;•• ι ιΙ'Ιρ;l, b),..",l".., "0'1•. 1813 .. ι. 8 ., Ι,). "1 ~.ιό

,~.. "".....i<h- yll"<l~ ",δι\< M".. ,,,Qή... .ς .ι"Ι ,αν δ, ..φ6..... μ'''Ο:Ι. , ..ο N..oG Οό j."u",.., .1'0'';;,,·
Ο"" jy 'Ω "00..'1" μ.ιιιτι Iι~O:Ιν.
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"
"Τ<>"OI~θη, ,;),,,. μόνo~ ψηφίΙΙt<; "~,,,,,"ιληηoαy, Ώv μάλ.σ.ιι ""Uo; ffoQιfιηοιιv dΥιιΜλ~μi.

να, ~"o ri'jς ",φα.; u.i .'Qαμων, φ.ων ,,1.1ι. Πλησι.fσ,ιι,ιι το;; dαδ.οtο"ο.ηθ&.ο~ τoV,ιnJ

μΙρο ..... d"'ψcίv,Iο,,' τμήμα,α της dνΦ'"Qω "οροτεθ.(σης ψηφιδωτής Ι"'ΎQαφτ,ι;, Έ.. ι %116 •
..ων .140"'0~ "iQ".o βλ4 ....ς . .....ιτοθ••ηθι.... ,,· _L; ,δΙαν θή><ην (β....ην lIIllQOoe•• της

.Ι"όνος 22 θ>\χηΥ), σVΎ"οllηθiηα δ~ "α; ονμπ.ηοωθΙηιι μετα <"';'τα " .." τ";; χολ/ιιφοlJ

Κ. Ρο"",,,,,\}. ΕΙ<; το IInot;, ιό,,, ",όνων μΙQος (d",8. 11 χα; 10) dVειJQiθησον ..,φα"", '"
των ΟIJI"'••Υμά,ων των """,,,,,ομ.νω.. ",θα.ώ.ο.ά .1<; ιό μil,,,,ιι,, ιών .~ω" Ι.,οl> χαΙ .6δό_

μον - Μό του NιiQθη"oι; do'θμΟlJμ.... "'ν -. flOQO: ΤΟ' ,,/ονα, do,e. ι 2. d..ε""iθησιιv lΙύο

φήμ"." .ό~ων, lφ' ώ. δ,nηQήθηοαν «. ψηφ,δω,ιί ,ων "οσμή"'ά'ΙΙ' ομοΙ"", IIOQCt τον "Ιανο,

dQ,e. 9. dl".""iθη Ι.."ον Ι.. , τμ1\ματο<; I6~ov ψηφ,δωτόν "ό..μημσ. μη ,,~σι~χ.sμ".ον t>< των

Υνωοτων ψηφ,δωτων της "oτα" ...o~oης ",..νο..τ.. ,χΙαι;. τα ..λ....τα;α. d ..φαλι ..θiΗα δ,ό Υ,;ψ.. υ.

μετ,φ'Qθη ..ον, ώς ιWQΙθη.."", εΙς τΟ "ΟQt><><Ι.ιjσι..ν του Νοου. ΤΙλο<; "oQQ την βά.. ,ν το" " .....
..ο" Η dvtvpiOη ψi;μο τόξου - ιό μεyαλ~..~oν των διο..ωθόντων Ilτoν {;ψσς O,θ~ "ο, "λά·

το<; Ο,4δ μ.) -, Ιφ' οδ δ""IQ.iτο .tι; δ~o τεμάχοο ιι .Ι"ών το;' 'ΑΥ. ΔημητρΙοv δ,oμiνoιι, 1)

....Ql.."oμiν" ",,' το" μιτώ"οv των ,όξων ό-Υδ60υ "α; Ινατου τ/ς "oτo",oo~oης "ιονοοτοοχ;αι;"

.Ιχον δηλ. "ατα"όο,ι τό 1)μ;..η τών dνωτiQω τό~ων Ι'" το;' "ιοοου .,ι;τως, .:Ίοτ, dφ;νττο

"",ον διάοτημσ. διο "ο, δι"οώθη lιμι"οτtσΤQομμ'νον το &Qιοτον "" τών "στσ".οόντων ψηφι.

δωτών. ΤΟ "ολ\1τιμον το;'το τμημο '~oφoλΙoθ" δια yVψoιι. εΙτο δΙ dψt1Q'Oη "οτολΗίλως Ι"

το" τ6~oιι "ο, ΙτΙθη ε\ι; Ιδιον θιjxην (ιΙ". 22, 11· etI"'l) ""Y"oH'lOr. μ.τό τα;'τα ""ό ιών "αλ·

~ιτtJ.νων 'Εμ. Ζ"''''Qον "α' Κ. Po~μ"oιι_ ΤΙΙλλο τεμcix,α των "οτο"εσόντων μ.....σ,,,ων "α; ΟΙ

"."t""U..,oi..nt ψηφι.δες !τα~ινoμιjθηo.....1<; τόι; ΙΙνωτιqω ~ιιλΙναι; θή"ας, τιθιΙοας "QοοωΡινως

Ιν τφ "αQ,,,,,ληαΙιιο. ο"τινοι; ιι ",qη lιτ,,,,, ...άσθ,, "ατσllιj~ως ώ<; δισ"ρΙνιτσι !ν .1><. I~, ~Qle·

μιjθηoαν δΙ "α. oνςovτα ..ρ,θμόν "αl !οημι,ώθη !νιΟι; "οΙ ι..τΟς boάστης θιj"ης ιό μ'Qος, Ινθσ

τα ταςινομηθ&το μωαο',,,ό dν"'QΙθηαον (εΙ". 22). Πόμ"τον ,V,oι; ΙIXlΙφθ'l το <IXQ11..tov "λ,,,ον

(&QYo, λ.θοι. "ονιάμοτα. ν.ώτ.ρο, τdlQovoμIνo. """σμο, ><1'".) .~ω του Ναο" ι\ι; τσ "Ρ'Ι"1ά

ιών "οιιθ&των "σιό ,ην Ν. "λ"'Qόν "ο, ιiqιoιεqό τijι; όδο" ΆΥloυ Δ'lμ'ltQlοιι ο",Ι""ων. ιϋ

ΙΙδ.ιq; IoV Διjμοv.

3. Παoαπιol'iιn" πqιΙ η,l, τοιχοδομία" όo"'oμαoμαoώσ~ω, "αΙ ψηφιδωμιi.

Τα/'V 'foii ΝαΟ-ΙΙ y~νόμ~_ι μt<ιΙ -τ/ν Π\JO'I<ατσν. _ Ή "εqιmιλλoyη ,ο;; "οτο"τ..όντος ιι),ι·

"ου, mινδυαo{lτί..α μ.τα .ης μ....της ιών μ."ών, ις ών το;'το "ατΙ".ο., ,""ooό<μQιν τ\ι; /ιμος

τσ "ατωτΙ:~ω άξιολσγώτατα διδάγματα "tQ' της τοιχοδομ'<ιι;. ΟQθομο"μο"ώοιως"ο, ψηφιδώ_

..ιως του Ναου.

.. ') Τ...χ.....μlo .... ι 'Ι"."Ι1'"'''''' ..Αι.." ....
τα "οτο,,"06ντο μiQη τ..... τοΙχων, τ ..... ,,"οοών "α, τ ..... τ.sξων το" Ύ"."<ι,ο,, "α, ιών

"λαΥΙων "λιτών το" Ναο" ιδ_αν ι\ι; Ιιμο<; dφο~μην να μελtnjοωμιrν την τοιχοδομloν ιών

"οθ' Ι"αοτον μ""ων του μνημιΙο", "οθόοον Ι, οι.της Iιδtίνoτo να OVIματιοθl1 dοφαλης γνώμη

""" τη,; Ιιλ,,,Ιο<; "αι των μαΡΤVQοvμίνων "ατσ "αΙQoVς I",,,,,.vUI, της Βαοιλι"ης '. Κ"Qιώτ._

, ΣU..,ψ,ν "'QI τώ. τοχ"ν 000 Ν""Ι; "'" τώ. μόΧQ' οοΟδ. IΙ."χθ.,...ι..Y""'~ώ. "IQI τή<; ~.,~(o< ...,
,ω. ~"o" "",,,oi>; «_.....(0 ......GooG ~ooό ,Δι; nQιlto,,; ,ου 'λΤ(ΟΟ, '''''' βo\.O.".oi>; ""ΤΥQΙΙφ.ι1< '.'.Χ.

β••", j, !,jτhl. Lτι moo. <b,_ d< s.\ο~iψ,•. Ι91~, ..... 83 _Θ7.
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Παράρτημα τοί 'Αρχαιολογικοϋ Δελτίου 1918

ρος τρόπος της τοιχοδομίας είνε ό γνωστος (και εκ τών μνημείων της Κωνσταντινουπι\.

λεως) ι δια 1ιλίνθων κιιί κονιάματος εξ άσ6έστου αμμου και τετριμμένων κεράμων ϊι πλίνθων

(κορασανίου) κατ 'ίσα διαστήματα τρόπος πλην τούτου γίνεται συχνοτάτη χρήσις και ά~γ<ί")ν

λίθων μεθ' όμοίσυ κονιάμαιος συνδεδεμένων '. ΑΙ διασιάσεις τoiί κυριωτέρου ύλικoiί: τών πλί,,·

θων ποικίλλουν εΙς διάφορα τoiί Nαoiί μέρη; κατα μέσον δρον δμως εΙνε 0,40 Χ 0,30 μ. και

εχουσι πάχος 0,04 μ.' - τΙ, δε μεταξυ τών πλίνθων κονίαμα εχει πάχος 0,05.0,06 μ. '. 'Εν φ

δμως παρατηρείται αναλογία τις όπω;δήποτε ως προς την τοιχοδομίαν τών διαφόρων μερών

του Ναου, διακρίνεται ίκανη διαφορα εΙς τας σφραγίδας τών πλίνθων. ιιασαι σχεδον αΙ κατα·

πεσουσαι πλίν!Jοι φέρουσιν άναγλl,φους- σ"ανιώτατα εγχαράκτους -σφραγίδας τών εργοστα.

σίων προφανιίι;, εξ (Ι)ν προιιρχοντο, ως παρειηρήθησαν ήδη τoιαiίται επι πλίνθων και αλλων

χριστιανιΥ.Ι'''' μνημείων της Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινουπόλεως και άλλαχoiί '. Κατα την Β.

δμω; πλευριιν και τον Νάρθηκα άνευρέθησαν αΙ πλείσται τών εν εΙκ. 23 (Πίν. ~) παριστωμέ.

νων, ψοι πλίνθοι μεγαλυτέρων διαστάσεων τών λοιπών (0,50 Χ 0,34 καΙ πάχ. 0,04, 0,06, Ο,Οϊ

ελάχιστα ι δε χαι 0,08 μ.), αϊrινες η φέρουσι τρείς ι)πας 'Ι εχουσιν επι της μιας Οψεως της πλίν-

ι Περι ~υζω'τη'ής τοιχοδομία( ~λ. Choisy. [1art de batir clte2. les RY2.antins. Paris, 1883 σελ. ί κ. έ.

Λρβλ. καί Α. \'an Millingen. Byzantine clHtrclIes ίπ Constantinople, 1912 σελ. 23 κ. έ.

t 'ΛργολιΟοδομία παρατηρείται κυρίως κατά τάς βάσεις τώ\' τοίχων, εΙς τά μεταξύ τών παρα()ύρων

μέtωπα καί iv γέ\·ει εΙς τάς λείας έΠΙψ'l\'είας τού μνημείου, ούχί δ' είς τύ. έξέχο"τα άρχιτεκτο"ικάαύτού μfλη

(JΊς εΙ\'ε τΙι ιίκρα παQαστάδων. θυρώ\', 1tαραθύQων κλπ.). Είς τινας μάλιστα παραστάδας-' Q); εΙ\'ε αί πρό

τού ΝάρΟηκος - γί\'ετω χρησις πωρί\'ω\' πελεκητώ\' λίθων, είς τη'α δέ μt:ρη καί Ιδίως εΙς τάς βάσεις τής

Άψίδος καί t(j}y πεσσά"η' τώ\' πτερυγίων παρατηρεΤται τοιχοδομία ίσοδομική διά μεγάλων τετραγώ\'ων πελε·

κητώ\' λίθω\', εtλημμέ\'ω\' προφα\'ά"ις έκ Qωμα'ίκών κτισμάτων' τέλος εlς τούς πεσσούς τού μ~σoυ κλίτους

ύπάQχει όμοία ίσοδοιιικiι λιθοδομία είς ύψος 0,ί5 μ. όπόθεν άρχεται ;1 διά πλίνθων και έρυθQωπού ΚΟ\·Ηί.·

)ιατυ; τοιχοδομία.

~ Λί διαστάπεις ποΗώ\' :tλίωω" (,cλIΊ\' (ώ\' i\' τψ κειμiνφ αναφερομένων ρωμα'ίκώ\') εΙ\'ε καί 0.45 Χ
0.31 μ. πάχο; Ο,Ο[ι5 )ιέΖΡΙ 0,045 μ, ιίλλω π(ί.λι\· εΙ\'ε 0,42ΧΟ,31, "'[(ί.χος 0015 κω 0.035 μ. "Άξιο" σημειώ

σεως εΙ\'ε δτι (ιί πλί\,()οι τών τόξω\' τοϊl Β. κλίτοιl;, ;.πί τώ\' lιετώ.,ων τώ\' όποίων ευρίσ«ο\'ΤΟ τά καταπεσόντα

μωσα·ίΚζί. tlzov διαστάσει; : 0,38 Χ 0.37 καί ;ιάΖΟ; 0,01 ι~έχρι 0,035 μ.

• ΔιαcΡΟi.)ά σμοία πρό.; τά; :tλί\'llο\ις παιιατηρείΤΙ1! χαί είς τό π(ί.χο; τώ\' κο\·ια)ιιίτων· εΙς (ού; πεσσούς

λ. χ. τών κε\'(l'ιχώ\' ΚΙΟ\'οστιιιχιών τό πάzcις τού κο\·l(ίιω.τυς εΙΗ! ιιυ\'lΊΟως 0.06 )ι., είς τι! μit<di1α τώ\' τόξων

;'\·Οα ίιπαν τι! καταπεσό\·Η.Ι μωσαίΧιί.: U.045 -0,035 Κl1ί ένίοτε 0,0:; μ, 'Ως Υε"ιχηιι παρατι}ρησιιι διι! (άς πJ.ί,,·

Ηου; καί τά ΚΟ\'ιάμ(ιτ(ι δύ\'αταί τι; \'(ί είπιl οτι ούδεί; καν6n' έπικρατεί, διαφόρου δέ πάχους κυί διασιά

σεω\' πλίνlΙοι εύρίσΚΟ\'ται εΙς tμιΊΙΗ.ιτι.ι τοίχων η τόξων, έν οtς παρατηρούνται ό)ιοίως άκω·ό\·ισ(α δι lισl1Ί·

ματα κo\·ιά~H.lτoς. Σπoυδuιότητά ΤΙ\'α .ιό\·ο\' έ\'έXfι ϊσως ή σύσταοις τον χοιιιάματος' τούτο εΙς το\ις πεσσούς

καί τά καΤlΑπεσΙn'τι.ι τόξιι τώ\' πλαγίων κλιτών καί τ(ϊη' Ύπερψων εΙ"ε έρυΟρόν· εί~ τοί'ς τοίχους εΙ\'ε ά\'Οι

χτότερο\', ΙIΤΟΙ εΧF:Ι έλαχίστιl\' ποσότητα κόνεως περισσότερα δ~ τιψι;'χια ίκ πλί\·θω" η κrQά,lω\" τοίη'αν(ίω'

αί βάσεις τιϊ", τοίχιιη' χαί tl\'(.I .liQtl τού Νάρθηκο; έχουσι\' ~); κονία.Η1 μό\'ον ασ6εστο\' μετ' άμμου. 'Εκ

τούτου δu\'ατ<ιί τις "ίι ύποΟέση στι ύπηρχε Κα ..ώιι rις η συιιήθεια χατό τή .. τοιχοδομία,,: ιιό φυλάσσηται

δηλ. ή έχ πλi ..8-ω" η χεράμιι) .. κό"ις διό τό έσωτερικό μίρη τον κτίσματος rIIQ Υί"'1ται ή διό πλiιι8-ωιι

καί Ηοιιιάματος σύ"δεσις qreeeooriea, ιιό 'Hτί~ωιιται δΙ ο[ τοίχοι διό Ηοιιάματος κατωτίρας ποιότητος,

!ι Βλ. τά; σφραγίδας πλί\·Οω\· έτέρων μ\'tΗlείων της θεσσαλΟ\'ίκης (Άγίου ΙΈωQγίου. ''':σκί -Τ'ςοιψιί.

'Αγίας Σοφία.; καί τιϊιν τειχών τίl.; πόλεως) παρά Tafrali, Τιψugr~φΙιίe <Ie Τlιei>S:ΙΙΟl1ίφle. I'aris, I!JI:\

σt-:λ. 76 κ. έ. 'Από τής ένιίρξεως τίις ;τερισυλλογης τών πλίνθω" καtllρτίοΟη συγκριτιΧός πί\'αξ τών μέχl'Ι

τούδε γνωστώ\' σφραγίδΗI\' ;τλί\'θω\', 'ί\·ι.ι ύ:tο60ηθήση ίΗιι1; ft; τό συ\·τελεσιΗ:\· ήδη εργιιν τής tU;IVOIO·I·

σεω; αίll:ά".\·.
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θου χιαστl η ".οειδως διπλάς καί τετραπλάς ταινίας η γραμμας δια των δακτύλων πολλάκις το;;

πηλοπλάστου ποιηΟείσας, οίιτινος διατηρο;;νται ενίοτε καί τα βαθέως άποτυπωθέντα 'ίχνη των

δακτύλων' αΙ τοιούτου ε,δους πλίνθοι, Όμοιαι τ<ίΊν όποίων δεν άνευρέθησαν άλλαχο;; το;;

Ναο;;, προέρχονται προφα"ως εξ άρχαιοτέρων, ρωμαϊκων χρόνων, κτισμάτων η λουτρων και

δύνανται όπωςδήποτε να μαρτυρήσωσι την παλαιότητα των μερων, Όθεν κατέπεσον '. τουναν

τίον αΙ επl των πτερυγίων συλλεγείσαι πλίνθοι καί εκ των καταπεσόντων τόξων των Ύπε

ρφων αυτων προερχόμεναι ησαν μικρότεραι (0,29 χ 0,29 καί πάχ. 0,025 μ.) πρασινωπο;;

μάλιστα χρώματος και άνευ σφραγίδων, δυνάμεναι να χρησιμεύσωσιν ως μαρτυρίαι μεταγενε

στέρων προσθηκων εις τον Ναόν (πρ6λ. τα άνω και άριστερα της είκ. 23 Πίν. 8 δύο μικρό

τερα των άλλων τεμάχια). Πάσαι αΙ αλλαι πλίνθοι, αΙ περισυλλεγείσαι εκ το;; μέσου κλίτους

και της καταπεσσύσης δεξιάς κιονοστοιχίας εΙνε Όμοιαι των εν εΙκ. 24 - 26 Πίν. 8 και 9 παρι

στωμένω", ΑΙ μετα σφραγίδων αύται πλίνθοι δύνανται να διακριθωσιν εΙς τρείς κατηγορίας:

1ον ΕΙς πλί,'θους, εν αΙς παρατηρο;;νται μόνον χριστιανικά σύμ60λα, ως εΙνε ό σταυρος

με τάς διαφόρους αυτο;; μορφάς (εΙκ. 24 Πίν. 9).
2°ν Eiς πλί"θους, εν αις ά"αγινώσκονται ει" δύο μέχρι τεσσάρων γραμμάτων συμπλεκο

μένων (+ Ν + Α η Α + ΕΝΤ = επι~ρατέστεραι σφραγίδες των πλίνθων της Β. πλευράς καί

τού Ν,iρθηκος - ΒΛΙΜ η ΒΝΜ = επικρατέστεραι σφραγίδες περισl,λλεγείσαι εκ το;; μέσου

κλίτους - ΒΕ η νΕΒ = επικρατέστεραι σφραγίδες της Ν. πλευράς), μετά η ανευ σταυρων,

άστέρος κλπ. (εΙκ. 25 Πί". 9).
30ν ΕΙς πλίνθους μετα μονογραμμάτων (€ΠΙΦΑΝΙΟC :). πτηνων εντος διπλο;; κύκλου

και τΟ;; ονόματος ZWCIMOC βουστροφηδόν άποτυπωμένου (εΙκ. 26 Πίν. 8).
Συγκρινόμεναι αΙ πλίνθοι αύται το;; Άγίου Δημητρίου προς άναλόγους μετα σφραγί

δων πλίνθους δημοσιευθείσας μέχρι σήμερον παρουσια'ζουσι χαρακτηριστικην ποικιλίαν, κατηρ

τίσαμεν δε δια τΟ;;τΟ ενrος τΟ;; Ναοίί και άριστερα το;; εγκαρσίου κ).ίτους όλόκληρον συλλο

γήν, ην ό βουλόμεl'ος δύναται να μεταχειρισθη διά συγκριτικην μελέτην, καταρτίζομεν δε

καί Corpus των σφραγίδων τούτων, ,ον δείγματα μόνον παρουσιάσαμεν άνωτέρω.

Τά εκ της εξετάσεως της τοιχοδομίας καί των μετα σφραγίδων πλίνθων συμπεράσματα,

εν συναφεί~ προς τάς πηγας και τάς μέχρι το;;δε εξενεχθείσα; περl της ήλικίας το;; Ναο;;

γνώμας, εκτίθενται πλατύτερον άλλαχο;;.

β') ΌρΟοομαρμάρωσις.

Σπουδαίαν ομοίως συμ60λην εΙς την γνωσιν ημων περl τΟ;; τρόπου της επικολλήσεως

των πλακων της Δρθομαρμαρώσεως επl των τοίχων τω" χριστιανικων καί βυζαντινων Ναων

δίδει η επελθο;;σα καταστροφη εν τφ Ναφ το;; Άγίου Δημητρίοι'. Κατα την πυρκαϊαν αλλαι

μεν πλάκες της κοσμούσης το μέσον κλίτος καί τον Νάρθηκα τΟ;; Ναο;; ορθομαρμαρώ-

ι Δέν δbναταί ης βε6αίως να δι"ίσxυρισθίi δτι όλόκληροι; ή Β, πλευρά και ό Νάρθηξ μετά τών ·Υπε·

ρφων των, ώς εΙχον τ~ίiτα προ της πυρκα'ίάς, εΤνε τ' άρχαιόΤΕρα μέρη τοϋ Ναοϋ, άφ' o~ καί ή κιονοστοιχία

τοϋ άριστεροϋ κλίτους 'Ίτο όμοίως άκαν.όνιστος ώς ή τοϋ δεξιοϋ καί είς ηνα μέρη τών τόξων αύτης πσ-ρε·

τηρήθηοαν μικροί άργοί λίθοι έμ6απτισμένοι εΙς το κο\'ίαμα προς ουμπλήρωοιν, οπερ άποδεικνύει τήν

έν oπoυδiι γενομένην πρός το. μέρη ταϋτα έργασίαν' ή έμφάνιοις όμως αφ' έτέρου (έπί τών κατά το. άκρα

(οϋ Ύπερψου το\l Νάρθηκος τόξων) μωσα'ίκών τοϋ Ε' αίώνος έντοιχισμένων είς βυ~αντινoiις χρόνους (βλ.

χατωτέρω)1 συ"δuα~oμένιι πρός τάς περισυλλεγείσας πλίνθους δbναταl ,-α μαρτυρήσυ τήν εκτασιν της 'πυρ.

χα'ίάς τοϋ Ζ' αίώ"ος, κιtΟώς μαρτυρεί, ώς θα ϊδωμεν, χαί τό σχημα τοϋ πρώτου Να?ϋ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:28 EEST - 52.53.217.230



ΠαQάQηιμα coii "ΑQχαιολογιχου Δελ'tίου 1918

πεως 1 κατέπεσον εντελώς καί εθρυμματίσθησαν, εφανερώθη δ' oiίτως ό χώρος Τι ό γυμνi>ς

τοίχος καί τα lv αύτφ συνδετικα ύλικά, δι~ ών εΙχον αύται lπικολληθη, αλλαι lθραύσθησαν

κατα το ημισυ καΙ τέλος αλλαι παρέμειναν άθικτοι - ούτω δε δίδεται σπανία ευκαιρία προς

μελέτην τού τρόπου της lπικολλήσεως της όρθομαρμαρώσεως ύπο τών χριστιανών τεχνιτών

tG,y συνεχισάντων την ρωμαϊκην παράδοσιν.

Όρ60μσρμάρωo,~ Nάρ6ηHO~. ΑΙ μεγάλοι πλάκες, σΙ κοσμοίίσαι το δεξιον μέρος το;;

Τρι6ήλου, &\οτέσχον Λπωςδήποτε πλειότερον κατα την πυρκα'ίάν- αΙ lλάχισται καταπεσούσαι

ενταίίθα πλάκες Ιδειξαν εις ήμάς δη ή τεχνικη τής ορθομαρμαρώσεως τοίί μέρους τούτου ήτο

ή έξης: έπι τοίί χώρου η τής επιφανείας τοίί τοίχου, ην εμελλε να καταλάδη ή πλα'ξ. ετί

θετο σιίνηθες κονίαμα εξ ασδέστου καί κόνεως εκ πλίνθων ε'ίτε κατα διαστήματα (ώς βώλοι)

είτε καί ήπλοίίτο τοίίτο εφ' δλης. της επιφανείας επ' αύτοίί προσηρμόζετο ή πλαξ καί εξησφα

tίζετο δι~ ηλων 'l, είτα δε lχύνετo κατά τούς άρμούς αύτης μαστίχη μετα πίσσης, ητις, τη βοη

Οείι;ι λεπτών πλακών εκ σχιστολίθου', επέφερε την τελείαν αρμοΥήν. ΕΙς δσα μέρη ή πλαξ

συνέπιπτε προς τας κυρίας γραμμας τής ιίρθομαρμαρώσεως τοίί δλου τοίχου ετίθετο οδοντωτη

ζε{/ξ,~, i'μις προσηρμόζετο επί της πίσσης της απλουμένης καί εις την αρχην τοίί μέρους, i:>
εμελλε να καταλάδη ή μικροτέρα πλαξ ή φθάνουσα μέχρι τοίί ακρου τοίί τοίχου. Κατα την

πυρκα'ίάν ή πίσσα αύτη μετα της μαστίχης άνέλυσαν ενεκα της θερμότητος καί ή τηξις αύτών

επέφερε σοδαρας βλάδας εις την ορθομαρμάρωσιν τοίί Νάρθηκος, ώς βλέπει τις εΙς την παρα

τιθεμένην εΙκόνα 27 (Π ίν. 10).
Όρ60μσρμάρωo,~ H,ot'oato,x,i3t' μΙaου HλΙτoυ~. "Ομοιος τρόπός συγκολλήσεωςκα'

προσαρμοΥης παρατηρείται καί εις τας μεγάλας πλάκας της ορθομαρμαρώσεως τών τεσσάρων

πεσσών τών δύο κιονοστοιχιών τού μέσου κλίτους καΙ είς τάς μετρίου μεγέθους πλάκας της

ιΊρθομαρμαρώσεωςτης στεφάνης καί τών μετώπων τών τόξων τών αύτών κιονοστοιχιών, Κατά

την συγΧόλλησιν τών πλακών τούτων lλλείπει lνίοτε ή πίσσα μετα της μαστίχης 4, παρατηρεΊ-

ι -Η έχ ΠQασινα;,οvτος θεσσαλιχου, λευχοίι ttQoxovyηOLaxoίI χαί λευχοφαίου η έQυθQωπου λίθου 'tytt;

ΣχύQου δQθομαQμάQωσις 'tofi Ναου 'tofi -Αγ. Δημη'tQίου δύναται νά διαΧQΙθ'fι εΙς τήν 4,α μ8Υάλω .. μαIμαIΙ~

...... ιιλαΝ'" Ιπένδυσιν τοίι μεσοτοίχου του ΝάQθηχος xa't" άμφΟ'tέQας ait'tou 'tάς όψεις (μόνον του παοά.

τόν λεγόμενον τάφον 'tofi "Αγίου τμήματος του μεσΟ'tοίχου λείπει ή όQθομαQμάQωσις χαταπεσουσα ε(ς.

βυζανηνoUς Ρ.τι ΧQόνους) χαί. τών 4 μεγάλων πεσσών τών δύο χιονοστοιχιών του μέσου Χλίτους (τών έπενδe·

δυμένων χατά τί> πλεΤστον διά μαQμαQίνων πλαχών ΠQό της πυQχαϊάς) - χαί εις τήν δ,Ω μ~TIΙoν μ.y~60ν,

πλαΝ'" έπiνδυσιν 'tης στεφάνης χαί. τών με'tώπων 'tών τόξων 'tών αντών χιονοστοιχιών. Πλήν της 'tοιαύτης

όQθομαQμαQώσeως, παQατηQeΤται εΙς τάς χάτωθεν έπιφανείας τών τόξων του ΤQι6ήλου του ΝάQθηχος χαί

τινων τόξων τών πτεQυΥίων δισΧόσμησις διά πολυσχήμων πλαχιδίων έν είδει μωσαϊχών. Τέλος χαι:ά τά

μiτωπα τών τόξων, ποιχίλων σχημάτων χαί διαφόQων ΧQωματισμών πλαΧίδια άπετέλουν τάς γνωστάς Ιδια

ζούσας ένθετιΧάς διαχοσμήσεις (incru9tation).
, ELς έΧάστην πλάχα 'tης όQθομαQμαQώσεως τον μέQΟuς τούτου τον ΝάQθηχος παQα'tηQονν'tαι 'tQείς

;Ίλοι εις 'tάς μαΧQάς πλευQάς χαί άνά δύο εΙς τάς στενάς .

• Συνήθως ίνα έφαQμοσθfi 'tελείως ή πλάξ έπί της έπιφανείας του τοίχου έτίθεντο χά'tωθεν λεπταί

πλάχες μέλανος σχιστολίθου, έφ" (Τ.ν μάλισ'tα έτίθετο ή πίσσα ή έπι'Κολλωμένη ούτως έπί 'tης πλα'Κός.
• ELς τάς πλά'Κας της όQθομαQμαQώσεως τών μεQών τούτων παQατηQεΤ ης δη έΠΙ'ΚQα'tεί εΙς μέν τους

πεσσούς ή διά βώλων έπί 'tης έπιφανείας 'tou δεχομένου τήν μαQμαQίνην πλάχα έ\'απόθεσις τον χονιάμα'tος.

t;Ις δέ τήν στεφάV1ιν τών 'tόξων ή δι' δμοίου 'Κονιάμα'tος πλήQωσις όλΟΧλήQου της έπιφανείας μόνον είς 'tά

Ψ'1φιδώμα'tα (incrustation) τών με'tώπων τών τόξων έΠΙ'ΚQατεί τό έν σχήματι βώλων χονίαμα' αν ηδη ό ΤQό.

πος ουτος 'tTι.; όQθομUQμαQώσεωςσυνδέε'tαι μέ λόγους άχουστιχης εΙνε ύπόθεσις, ην δέν δύ'\'αταί τις νά παQίδιι
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ται ομως πλειοτέρα ή χρησις τών λεπτών lx aχιστoλίθoυ πλαχι;,,', εΙς την l,ρθομαρμfiρωσιν

τοϋ μέσου κλίτους σπουδαίαν σημασίαν εχουν α1 ζειίξεις, αίτινες dκολουUοϋσαι την καμΠ"λην

γραμμην της στεφάνης τών τόξων χαί εΙς δύο σειράς lni τοϋ dνω μέρους τών πεσσών τιΟ'με.

ναι προσδίδουσι χάριν εΙς την σλην δια μαρμάρων διιικόσμησιν τηϋ μέσηυ κλ{τους τηϋ Ναού.

Ή tν{J>ετι,," δια,,6αμηαι, (incrustation). 'Όλως Ιδιάζων εΙνε () τρόπος της διαχοσμή

σεως τών μετ<ι)πων τών τόξων τών κιονοστοιχιών τοϋ μέσου κλίτους δια τεIΡΙΙΥ<ι)νων περι

χλειόντων διάφορα γεωμετριΧά fuς lni το πολύ σχήμιιτα l" είδει ψηφιδωμάτω\' ι. Ί';πί το"

aχηματιζoμένoυ χατά τα μεταξύ δύο τόξων μέτωπα τετραγιί.""υ χ,ίιρου, fvO.. εμελλ. "ά τεθη

το κόσμημα, Ιτίθετο Ιν είδει βιόλων κονίιιμα κιιί Ιπ~ α'~Iτηϋ προσηρμόtοντο dΚΤΙ"Οf:lδώς λεπτοί

κέραμοι i1 τμήματα τεθραυσμένου πηλίνου dγΥε(ου. κατά το μΙ-σον τώ" {)ποίων ίσχημιιτίζι-:το

προεξέ;{ον δια πηλοϋ lξ dργιλ,ίιδους χ,όψατος χαι διά γt"ψου το xl"Q"'V Χόσμημα lv είδ..

ΧύΧλου, ρόμβου χλπ. ΤΟ περίγραμμα τοϋ χοσμήματος τιιύτιιυ l~'ισφιιλίζετll h,Iί σ"φιίνης Ι.χ

λεπτης μαρμαρ(νης: κυρτής ρά6δου, εΙτα περί το κέντρον τοϋτο Ιπεκολλιί.ντη Λια πίσmις κω

μαστίχης μαρμάρινα πολύχρωμα πλακίΛια, δι ~ ι:,ν dπετελοϋντη ποικίλιι Υιωμι-:τρικά κιιί tp\ttIxfi

χοσμι'ιματα. Τ' d\'ωτέρω δι,,'χρινίζ.. ή παριιτιθεμέ\'η l\'τιιϋθα εΙχι;.ν ,21i (11 ίν. Ι Ι).

Ί-Ι έιέρα ι';ψις τών τόξων τούτων, η βλέπουσα προς τά πλάΥΙΙΙ κλίτη, .;.ς cinrhf:L~.·V 11
Ικκαθάρισις αύτών dno τών το\ιρκικώ,' κονιαμιίτων. κοσμείτιιι {'nC·. Υριιπτώ,· ;"λιχοιιhών έ,·

ε'ίδει dρ«60υργήματος διακοσμήσεων, Ι,· τφ μέσφ τών {)nOicI'V "IΙΙΥριίφοντιιι χ,ίχ).οι μψη'ψ.·,

νοι ΟρθΩμαρμάρωσιν. εΙς θέσιν dντίστοιχο,' προς τας l"θίσεις της ftiPfl'; πλt:\ιρcίc. "Άνcι,"..ν,
<bς hεικν,'ει η εΙκών 2Η 11 ίν. Ι Ι. σχηματίζετιιι δευτέρα ζι:.νη. ΚOσμΙHtμIνιι δι' «ϊνll μΗ':IΠΙI)\'

ται.ϊ)ν, έκατέρωθε,' άγΥείου παριστωμένων, και διά φυτικών τριφ\ίλλιιη' κυρίως διιιχοι'ΙΙι·lσιιι.ν"

ή τεΧ"οτροπία τών ταών εΙνε δμοία προς την ιΪνω ζι;.νην τήι: εΙκ. :ΙΙ. Ιιίν. Ι2, κιιί ;':ωtιrνως ή

διακόσμησις α1ίτη τών τόξω" δύ"αται lιμoίως προς τας Ιπί τοϋ Β. τηίχη" ιί"Η'{ΙfΗFίιιιις τοι·

χογραφίας (βλ. χατωτέρω) νά XρoνoλoγηθiΊ·

Υ') ΜωααίΉd,

"Εκ τυ)ν καταπεσδντω" ψηφιhωτcί.ν τηύ Η. κλίτηυς, την πιρισ\tλληγην τιί.ν ι"πoίcι.ν Ιξ..
θέσαμεν dνωτέρω, lιλλα μF.ν «ϊνειJρέθησαν εΙς μικρά τεμιίχιιι διατηροϋντιι τ~ CΊσ(~ιση;.μιlτιι

lφ' ύ)ν εΙχον lπιχολληθη, ι'ιλλα δ.. fuς διαλελυμέναι ψηφίδες. 'Ως γνωστΙ>\', ή χριινιιλιιγίιι τι;,,,

μωσαϊΧών τούτων μεγάλως '1lμφισβητήΟη χαθci.ς lνέχει πολλά προβλήμιιτα χιιι ή "ρμ,l"είιι των

ή κυριαρχούσα γ"ι:}μη εΙνε Ι'τι ταϋτα dνάγονται ε(ς διαφδρους Ιποχάς κιιί '-'νεκιι τών ΙΠΙΥΡΙΙ

φών των dλλα καί διότι έκάστη εΙκι;.ν Ιπλαισιοϋτο δια τιιινίιιι; ίδίο,' σχήμιιτης '. ·":κθίτοντε..
εΙς τη,· προσΡ.χή μελέτη ν ημών πάσας τάς λεπτομερείιις τάς παρατ,lρηθιίσιιι: κιιτά την Πf:ρισ,.λ.

λογην τcί)ν τεμαχίων καί τα κατά την σ,"γκρισιν α,'τών προς τα διιισιι.θέντιι μιι.σιιϊκά, dQJIC.fH;.

μεθα Ινταύθα νά σημει<όσωμεν, nH εlς πάντα τα πιρισυλλεΥέν'l;ιl τεμιίχιιι πιιρετηρήθη ή αύτη

τεχνιχη lχτέλεσις, ητις ούσιωδώς διαφέρει dno της ψηφιδ,ίισεως τοϋ ΙΑ' Χ. έ. ιιΙι;.ν...ν, χιιΙΙ'

ους και τριπλούν Ιπίχρισμα παρατηρείται -ι,· Ι!' τά καταπεσ()ντιι "χο\ισl δ,ίο μόνον Ιπι

ι Πλην τών μςτώπων τών τό~ων τών χενΤQιχών κιονοστοιχιών νπήQχον χαί χατά τά ιϊχνα τής άνατη·

λιχηι; όψεωι; τού ΤQι6ήλοu τo€) ΝάQUηχοι; 6QθΟΥώνια χοσμήματα Ιν ιΙδει θUQΙhων, l.μηίαι; τιχνιχήι;. tittVCI
χατέπεσον. Τά σχήματα τών διαχοσμήσεων τούτων βλέπε Ιν nieI,I, I.e 1Ό"rnf"ΙΙΙΙ f"t S"I"din. Ι ..·• ιηlJηιι

ments cIIr, de 8Λlοnίψ,e, λεύχωμα, ΠΙν. ΧΙΧ.

, Βλέπε Π8Q(ληψιν τών neQi τών μωσα'ίχών τούτων ΙΙενεχΟεισ';)ν Υ,'ωμcίιν ύπΔ Ι IUΠUΥιωQΥίfJU. O,·In.

πeνσχη χ. <ί. Ιν BieII1, l. ά. σελ. 94 χ.!.
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24 ΠcιqάQτ/μ~ '01 'AQxoIoAoYIxoϊI Διλ,ίου 1918

ΧQΙσματα - χαί ~λoι \ιπο τάς ψηφί6ας, lv Φ οΜένα τοι<!ϋτον dνειίQομεν εις τά nEQLcnιUt'

γένια τoiί Β. χλΙτους ψηφι6ωτά ι. ΟΙ μετιιξiι τών d{)αιώς τεθειμένων ψηφΙ6ων ΧQωματισμοί

του lΠΙΧQΙσματος ε{νε &ξιοι i6LaLfiQιIς ΠQοσοχής χαι 6ύνανται vd ΠQο6ληθώσιν ώς dξιoλo.

γώτατα 6ε(γματα χαλλιτεχνιχης τoiί ψηφοθέτου dντιλήψεως Ιν dvneiOEL nQOς τάς ΙΠΙΧΕΧολ.

λημένας ΣΧεΜν ψηφί6ας τoiί ΔαφνΙου χαι ΌσΙου Λουχα χαί τά μονόΧQοα α\ιτών Μάφη' dλλά

nEQi τούτων θά δμιλήσωμεν Ι. Ιχτάσει εις τη. dvwcΈQw μνημονευθείσαν μελέτην.

ΕΙ•. 43Υ. θιoQd.,o. (ιrCQ,."H.,... Ι. ,ον ~_ιrlloν .ον Ν_ο.).

--------
ι Πο6Ι π,οί τί\~ τιxνιxή~ ΙΧ1ΙΜοeως τών ψηφιδωτών Μ iIIet. Le "loIIa9t~re de ΒβρΙιιιί, "βΓίΒ, 1899,

σιλ. 16f) Χ. ι., Scbultz aIId 8arnsIey Tbe "10lI8stery ο, SaiIH Luke ο. Stiris ίll I>ll0kis. LoIIdres, 1901,
οιλ. 42 Χ. Ι χοί άλλο
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ΕΙ... 80. Τδ Κιβώριο. τής κρνπτης

του Ναου.

Β' ΑΡΧΑI0ΛΟΓ1ΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕ10Υ

ΑΙ άνωτέρω εκτεθείσαι εργασίαι της εξασφαλίσεως τών ερειπίων και τής περισυλλογής

τoiί καταπεσόντος ίιλΙΚΩiί, αΙ εκτελούμε"αι είς Εν τών Ιστορικωτέρων "νημείων της Άνατολη<,

έπόμενον ήτο νά συμ6αδίοωσι μετά τής άρχαιολογικης ερεύνης αύτoiί, περί τής κτίσεως και

τών τυχών τoiί όποίου πλείστα πρ06λήματα άναμέ

νουν είοέτι την λύοιν των.Ή τοιαύτη ερεΥνα ε!χε καί

πρακτικόν τινα λόγον' κατά μηκος δηλ. τών τοίχων,

τών επεσκευασμένων προφω·ώς εις τουρκικους χρό

νους ι, ε!χον οχηματιοθη όπαί ενεκα της καύσεως

τής έκεί ίιπαρχούση; άφθόνου ξυλοδεσίας, περι τών

όποίων επρεπε νά ληφθώσι μέτρα - εν Φ άφ' έτέ

ρου το εδαφος τoiί άριστεροί, κλίτους τoiί παρεκκλη

οίου, τoiί εκτισμένου κατι; την ά"ατολικην πΙ.ευράν

τoiί δεξιού πτερυγίου τoiί Nαoiί (βλ εΙκ. 18) ίιπεχώ

ρησε κατά την πυρκαϊάν και ε!χεν άναφανη υπόγειος

Στοά εις βάθος 3 μ., άQιστερά τής όποίας υπηρχε

κόγχη, ης ΤΟ κάτω μέρος είχε φραχθη δι' άργολι

θοδομίας εις νεωτέροl'ς χρόνους. Ένομίσαμεν δθεν

επάναγκες νά οτρέψωμε" την. προσοχην καί εις τά

σημεία ταiίτα και προέ6ημεν άφ' έ"ος μεν εις την

κατάρριψιν τών τουρκικών κονιαμάτων τών τοίχων

και άφ' ετέρου εις την ερευναν της άναφανείσης ίιπο

γείου Στοάς τoiί παρεκκλησίου.

1) Έκκα,'Μρισιςτών τοίχων άπό τών

τουρκικών άσβεστωμάτων. Ή εκκαθάρισις τών

άσ6εστωμάτων τών μακρών πλευρών τoiί Nαoiί εδω

κεν Ικανοποιητικώτατα άποτελέσματα, καθόσον άνε

φάνη ού μόνον ή άρχαία Οψις τoiί μνημείου άλλά

και πληθος σπουδαιοτάτων τοιχογραφιών. Oiίτω κατά

_,,, "ο_[α" ",λειιρdν εις μεν τον τοίχον τoiί Ύπερφου (ενθα διεκρίνοντο προ της πυρ-

ι ΑΙ νεωτέρων χρό,'ω\' εηισχεuαί δύνανται νό διωιριθώσιν είς τουρκικός έπισχευάς γε\'ομέ"ας άμα τϋ

μετα60λΤΙ τού Ναού εΙς Τζαμίον χαί εις έπιοχευάς τών ετώ\' 1841 χαί 1907. ΑΙ πρώτα, έΥένοντο εΙς το τότε

[σως χαταπεσόν δι' άγνωσΤΟΥ α[των δεξιόν άκρον τής νοτίας πλευράς. όπερ έπανεχτίσθη δι' άQYO).ιθOδOμίας

μ!τά ξυλοδεσ.ίας, πρός μείζο\'ιι δ' ίσως άσφάλειαν τότε έφράχθη χαί ή δεξιά Πύλη τής πλευράς ταύτης χα,

τά δίλοβα παράθυρα τού δΕξιού Χλίτους, εχτίσΟησαν δέ αί.τρείς χολοσσιαίαι άντηρίδες χατά μήχος τής έξω

Τεριχής όψεως τού \'οτίου τοίχου, 'Ομοίων χρό\'ων επισχευαί ε(νε αί ένισχύσεις τών έχατέρωθεν τής ·ΑψΤδος

μεγάλων τόξω\', ηι_ιματά τι\'α τοίχων χειμένων άνωθεν τής Χλίμαχος τού δεξιού Ύπερφου (πρβλ. άνωτέρω),

χαί ή xrιταπεσoύσα σειρά τόξων τής βορείας πλευράς τού 'Υπεριί)ου τού άριστερού πτερυγίου. Νεώτεραι

Τούτων τουρχιχαί έπισχευ(.ί (πιθα\'όν τών έτών 1841 χαί 1907) ε(νε ή εμφραξις τών παΡαθύρ<·;ν τών Ύπε

ρφων ιών μακρών πλεllρών χαί τ(\ άνοιγμα είς 1ι\'α τούτων στενii)ν παραθύρων χατά τό σύνηθες τουρχοπειl•

σιχό\' σύστ,ιμα χ. ϋ..

4
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26 Παοάοτημα '10\ -ΑοχαlολΟΥΙΧΟΟ Δελτίου 1918

καιαι; έπτα μικρα καί στε,·α παράθυρα το"ρκικών χρόνων) ά"εφά"η σειρα παραθύρων, ητοι

έξάλ060ν κατα τό μέσον, τρίλ060ν' δeξια καί τρία μεμονωμένα παράθυρα άριστερά. κεκλει

σμένα δι' άργολιθοδομίαι; ύπό τών Τούρκων. oΤτινΕC; εϊι; τινα Ιξ αύτών εΙχον άνοίξει τα

προσδίδοντα δψιν Τζαμίου έπτα μικρα τουρκοπερσικού ρυθμού παράθυρα (βλ, εΙκ, 6. 17 E!c;
Πίν, 2 καί 6 πρ6λ, καί εΙκ. 13) - εΙι; δε τόν τοίχον τού κάτω όρόφ"'υ η τού δεξιού κλίτουι;

τού Ναού άνεφά"ησαν κατα σειραν δίλ06α παράθυρα χωριζόμε"α δια κιονίσκων μετ Ιπικρά

νων φερόντων άναγλύπτουι; σταυρου. (εΙκ. 17 Π ίν. 6)' η στεφάνη τών τόξων των διασιί>ζει

γραπται; καρδ<οσχήμουι; διακοσμήσειc;.

τα μεταξυ τώ,' παραθύρων τού.ων καί τών θυρών τηι; νοτίαι; πλευράι; μέρη τών τοίχων

εύρέθησαν κεκοσμημένα δια τοιχογραφιών, ών δείγματα προσάγονται Ινταύθα (εΙκ. 31 - 33). Ή
εΙκα/ν 31 (Πίν. 12) παριστ~ τόν "Αγ. Δημήτριον είι; στιίσιν δεομένου, ώι; εΙκονίζεται E!c; τα κατα

στραφέντα ψηφιδωτα τού Β. κλίτουι; με την διαφοραν δτι Ι,· ταύηι δύο άγγελοι άνωθεν τώ,'

ωμων του Ιναποθέτουσιν Ιπί τηι; κεφαληι; στέφανο\" η παράστασιι; ευρίσκεται Ι"τόι; πλαισίου,

Εχοντοι; άρχιτεκτονικόν βάθοc;, η δε άνωθεν αύτηι; ζώνη κοσμείται δια ταών έκατέρωθε" σταυ

ρού' κάτωθεν τηι; εΙκόν';ι; ύπάρχει η Ιπιγραφη μετα προτασσομένου μο'·ογράμμ. τού Χριστού:

YΠ€P €YXHC Κι C(ωτηρίαc;

ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ COY ΚΑ ..

Ή εΙκα/ν 32 (Πίν. 13) ευρίσκεται δεξια τηι; πρώτης παρίσταται Βασιλικη εχουσα πρό

στοον κατα μίαν τών μακρώ,' πλευρών τηc;, ήσφαλισμένον άπό τού Ιδάφουι; δια θωρακίων καί

κεντρικην είσοδον κατα την μόλιι; διαφαινομένην στενην πλευράν, άνωθεν δε την Ιπιγραφην

μεθ' όμοΙου πρόι; την προηγουμένη ν εΙκόνα προτασσομένου μονογράμματοc;:

Η ΑΠΑ €ΚΛΗCΙΑ Η €N τω cτ(αδίφ).

'Ε,. τφ προστόφ τού Ναού (δστιι; ώι; δηλούται Ικ τηι; Ιπιγραφηι; εΙ"ε αύτη .i Βασιλικη

τού Άγίου Δημητρίο", όρωμένη βε6αίωι; Ικ τηι; Ν. αύτηι; πλευράc;) εί'ρίσκονται ά"δρικα καί

γυναικεία πρόσωπα. ιϊτινα εντρομα ύψώνουν ται; χείράι; τω" Ιν είδει δε,'ισεωι; η αΙωρούνται

άπηγχονισμένοι, βάρ6αροι δε διακρίνονται διατρυπώ"τε, δΗ. τού δόρατοι; YIJvalxaC;, Ιν Φ

κάτωθε" τηι; Στoιic; δεξι~ μεν παρίσταται δμυιοι; βάρ6αροc;. άριστερα δε άγγελο; Ιπτάμενοι;

ετι καί διευθυνόμενοι; πρόι; αύτό". Καί η εΙκα/" αύτη ευρίσκεται Ι"τόι; πλαισίου εχοντοι;

κόσμημα προσομοιάζον πρόι; τό λέσ6ιον .υμάτιον, η άνωθε" δε τηι; εΙκόνοι; ζώνη (μη παρι

στωμένη Ι,· τϊl εΙ•. i!2) εχει σταυρόν δμοιον πρόι; τόν τηι; είκόνοι; 3 Ι καί άριστερα τούτου

,·ησσαν καί κάλαθον πl.ήρη καρπών.

Ή εΙκα/ν 33 (Πί,·. 14) εΙνε συνέχεια τηι; ά"ωτέρω περιγραφείσηι; καί άποτελεί μετ αύτηι;

μίαν σύνθεσιν, η. τό μέσον κατεστράφη δια το\'ρκικού κατα τό μ'ροι; τούτο ά"οίγματοι; '. 'Ε,'

α{'τή εΙκονίζεται εφιπποι; άνήρ. την .εφαλην τού όποίου, μετα διαδι\μαιοι; κοσμουμένην, περι

6άλλει φωτοστέφανος φέρει την χλαμύδα τού πολεμιστού, είιλυγεί δια τηι; δεξιάc;. δια δε τηι;

άριστεράι; κρατεί τα ηνία τού πολυτεl.ώι; κεκοσμημένου Τ"που του. Προηγούνται αύτού δύο

ι Τό σημΙΟI\'όν τουοχιχόν το\οειδές ι1νΟΙΥΙια, οίιτινος τμήμα διαχοί"εται ~\' τυ εΙΧόνι, άοχιΧώι; ήτο

άναχ.ουφιοτιχό,· τό\ονι ώι; ""σαν iv χοήσει τοιαυτα Ι,· τη τοιχοδομιΥ. κατά το"ι; βυ'ς,αηινο\ις χοόνουι;' όμοια

άλλως τε παοιτηοήθησαν εΙς τός π'.ευοάι; του Ναού μ11 ά\'οlχθέ"τα ύ;τό των ΊΌt"Qχωv. 'Ότι ή εΙχών Ι\ηχο

λούθει, άποδει)(\.veται ix τού διαχοι"ομένουκάτωθεν χαι δε\ιά τών Ιφή6ων ποδόι; ΤQέΧΟ\'τec; πολεμιστοίι.
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εφηβοι, φέροντες χιτώνα στενόσημον καί κόμμωσιν επιμεμελημένην, επονται δε εφιπποι καί

πεζοί πολεμισταί. Είς το βάθος καΙ δεξια της είκόνος παρίσταται τείχος ι, όπισθεν δε τούτου

διακρίνονται άναπηδώσαι γλώσσα ι πυρος καΙ άνυψούμενα νέφη καπνοϋ.

'Ή τεχνοτροπία τών είκόνων τούτων με {S

άρχαιοπρεπη συμπλέγματα τών οπισθεν τοϋ

εφίππου πολεμιστοϋ 'ίππέων καΙ πεζών, τών εν τη Στo~ τοϋ Ναοϋ σκηνών τρόμου καΙ lδιως

της εΙκονιζούσης τους κρεμαμένους και θανατουμένους ύπό των βαρβάρων, εΙ"ε &ψευδη μαρ

τύρια της ηλικίας των τοιχογραφιων, αιτινες δύνανται μέχρι τoiί Ζ' αιωνος άσφαλως να χρο

νολογηθωσι.

Πλην των τοιχογραφιων τούτων, την λεπτομερη &νάλυσιν των όποίων δίδομεν εΙς την

προσεχη μελέτην ήμών, άνεφάνησαν εΙς πάσας σχεδον τας εσωτερικας έπιφανείας τών τοίχων

τoiί μνημείου εΙκόνες (βλ. εικόνα Θεοτόκου 34 Πίν. 16), δυνάμεναι να λύσωσι πλείστα προ·

βλήματα της ηλικίας των διαφόρων μερων τoiί μνημείου, χαρακτηριστικ,οταται διακοσμήσεις

(πρβλ. εΙκ. 29 11 ίν. 11) καί τινα ψηφιδωτά, ώς το προσαγόμενον ένταiίθα εν εΙκόνι 35 Π ίν.

Ιό και ανευρεθέν liνωθεν τoiί &ριστεροίί &νοίγματος τoiί Νάρθηκος '. Έν τη διασωθείση &ρι.

σTερ~ γωνί4\ίτοϋ μωσα'ίκοϋ παρίσταται άγγελος με άνοικτας πτέρυγας' εν μέσ<9 νεφών,. δποδη.

λουμένων δι' έπαλλήλων &κανονίστων iλικοειδων γραμμων, κρατεί δέ δια της δεξιας σάλπιγγα,

δι S iΊς σαλπίζει οΙονεί την δόξαν τοϋ κάτωθεν παριστωμένου άγίου, σστις προφανώς εΙνε ό

Δημήτριος, ώς αποδεικνύει σύγκρισις τοϋ προσώπου καΙ τοϋ ένδύματος προς τας διασωθείσας

ψηφιδωτας είκόνας των παραστάδων τoiί Τέμπλου. ΕΙς τας &νατολικας πάλιν πλευρας των

παραστάδων τούτων, τας ενΙΟΧ"θείσας, ώς γνωστόν, δπο τών Τούρκων ίνα πληρωθώσι τα έκα·

τέρωθεν τoiί 'ίερoiί βήματος ύψηλα τόξα δι επαλλήλων μικροτέρων τόξων προς μείζονα α,"""ν

ασφάλειαν (πρβλ. εΙκ. 19 Πίν. 7), &νεφάνησαν δύο μεγάλα μωσαικα {)ψους 2 μ. και πλάτοι'ς

, Το τείχος, οπεο δνναται νά εΤνε χαί Δνάλημμα (τοϋ Σταδίου j) παοίστατα\ ώς ϊχον δνοπνλας χαί εΙς

τι! μετα~ύ τοντων μέοη χυνηΥετιχήνσχηvην χαΙ δυσανάγνωστονiΠ\ΥQαφήν,i~ ης δ\ασφζοντα\ τά Υοάμματα:

CA€IO ! T€C Ρ Ι NOC€ .... ΑΙ εΙχόνες 32 καί 83 παοίσταντοι Ινταϋθα χατά π\στήν άνΤΙΥοαφήννπο Ζ\λ\εοό\".

t Πλήν τών πεΟ\Υοαφομένων Ιν τφ χεψέν<9 μωσα',χών, άνευοέθη χαί έ'τεοον σπουδαιοτέοας σημα·

ηίας δ\ά τήν ήλιχίαν τού Ναού χαί το άοχ\χον αντοϋ σχημα ψηφιδωτον χατά τήν ύψηλοτέοαν χοουφήν

τοϋ δε~ιoϋ τμήμαςος τού μεσοτοίχου τοϋ Νάοθηχος ύπεοάνω δέ της ποοαστάδος, iφ' ης Ιστηοίζετο το άπο

χολληθέν χατά την πυοχα',άν χαί χαταοο\φθέν νφ' ήμών τμημα τόξου τού Ύπεοφου. ΕΙς το ψηφιδωτον

τοϋτο (ύψους 1,10 χ 0,82 μ.) παοίσταται'iντος χουσοϋ βάθους ταώς χα, ποο αύτοϋ άΥγείον άοχαίας χοιστ\α

ηχης τεχνοτοοπίας' οη το τμημα τουι:ο άνήχε\ εΙς τον Ναόν τοϋ Ε' αΙώνος άποδεικννε\ ή εις Ιτέοους χοό·

νου.; - πιθανον μετά τήν πυοχα'ίάν του Ζ' αΙώνος - Ινςοίχισ\ς αυτοϋ διά ποοσθέτου Ιν\σχνσεως της παοα

ητάδο;, ητις εΤνε οΙονεί συνέχε\α της χάτω υπαοχούσης χαί δεξιά του Το\6ήλου το\αύτης. Τούτο μόνον

άνατοέπε\ τήν παοά DieII1 (ϊ. ά, σελ. 68 κ. Ι) πεοί iχτάσεως του ποώτου Ναού θεΙΙIQίαν, iv φ άφ" έτέοου αί

Υνώμαι πεοί άνυψώσεως του δαπέδου τοϋ άοιστεοοϋ πτεουγίου χ. ά. μετά τήν iξέτασιν τών στοών της KQu·
:ττης άποδε\χνύονται άτυχεΊς. '0 ποώτος Ναος "'το τοίχλ\τος Βασ\λ\χή έχουσα τήν αυτήν εχτασιν ποος τον

δεύτεοον, το δέ μέοος του Το\6ήλου ενεχα της ανστηοάς συμμετοίας τών χ\όνων χαί τών μεοών του χαθό

λου μετά τοϋ διατηοηθέντοςβάθοου του (πο6λ. εΙχ. 2Ί Πίν. 10) εΙνε άχοι6ώς το άοτιώτεοον διασωθέν τμηJιtι

ςου ποώτου Ναοϋ. Τήν υπόθεσιν ταύτην iVtGxuet χαί ή άνενοεσις ετέοων, άοχαίας χο\στιανιχης τέχνης, ψηq\.

δωτών φυηχών χαί γεωμετο\χών διαχοσμήσεων, άναφανεισών μετά τήν χατάοοιψ\ν του τουοχ\χου χονιάμι.ι.

το;, έπί της σι:εφάνης τών τόξων τού το\λό60υ παοαθύοου τού Νάοθηχος χαί τοϋ άνωθεν της εΙσόδου πεφρ<ι ... ·
μένου σήμεοον παοαθύοου, πεοί ύ)ν h:Qαγματευόμεθα iv τφ πεοί δ,αχοσμητιχης τοϋ Ναοϋ χεφαλαί<!,) [οίο

προσεχώς lχδοθησομένουΕογου ήμών, ο:του παοαςίθεντα\ χαί αΙ άντιγοαφόμενα\ ήδη εΙχόνες τών νέων ΤΩΙ'

των μωσα·'χών.
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0,95 μ., ατινα δεν άπεκαλύφθησαν εΙσέτι εντελώς, καθόσον η άφαίρεσις τών Ενισχύσεων τού

των ήτο δυνατον νά επιφέΡI1 βλάβην εΙς τά μόλις συγκρατηθέντα τόξα. Τό επί τής δεξιάς

μόνον παραστάδος εξετασθεν μωσαϊκόν παριστ~ τόν •Αγιον Δημήτριον, ώς συνήθως εΙκονί

ζεται μετά τής λευκής χλαμύδος, ΙΧοντα την δεξιάν α/ιτον επί τον ώμου τον άριστερά παρι

στωμένου καΙ κρατονντος Ευαγγέλιον επισκόπο\l', εν Φ την άριστεράν χείρα Ιχει πρό Ίον

στήθους εν εϊδει δεήσεως. Κάτωθεν τής εlκόνος υπάρχει η έξης δίστιχος επιγραφή:

t ΠΑΝΟΛΒΙΔ,Ι (άντl.ε) XPICTOY MAPTYC ΦΙΛΟΠΟΛΙC

ΦΡΟΝΤΙΔΑ "ΤΙΘΗ Κ(αι) ΠΟΛlτωΝ κ(αί) Ξ€NωN 'r
'Ως πρός την χρονολογίαν τών μωσαϊκών τούτων παρατηρονμεν μόνον Εντανθα, δτι καί

t' άνευρεθέντα ψηφιδωτά εΙνε διαφόρων εποχών' οί,τως η τέχνη τον νέου ψηφιδωτον τίις

δεξιάς παραστάδος τον 'ιερον βήματος προδίδει σύγχρονον πρός τό μωσαϊκόν τών κτιτόρω"

(Πίν. Ι) εποχήν, τoiιναντίoν δε η τέχνη. τής εΙκόνος 3& (Πίν. 15) φαίνεται άρχαιοτέρων χρόνων,

ένέχει δε σπουδαιότητα καΙ δύναται ώς εκ τής θέσεως ;νθα κείται και ητις εlνε άντίστοιχος τής

γνωστής ανωθεν τον δεξιoiι άνοίγματος ψηφιδωτής εΙκόνος (l)a1toll, σελ. :Ι1!;1 εΙκ. ;1;14) νά

δώση εΙς ημάς άσφαλέστερα κριτήρια διά την χρονολόγησιν τιον μωσαϊκών τον ;Ι1αον. 'Αφ' έτέ·

ρου η άνεύρεσις μωσαϊκών τον Ε' αΙώνος, ώς εΙνε τ' άνωτέρω (εν σημ. ;1 τής σελ. ;17)

άναφερθέντα, μόνα ϊσως λείψανα τής ψηφιδωτής διακοσμήσεως τον ;Ι1αον τον Ε' αΙώνος.

ι Ό Ι:n:ίοχο"ος τον νέου ψηφιδωτοίι εΙνε όμοιος ΠQός τόν iv ίyx.oλπίC(ι χαί δεξια τοίl ΆΥΙΟ,' Λημη

ΤQίου ΠQQΗπώμεvον Ι:ιι:ί τών χατααΤQαφέντωνχατά τήν ΙΙ:UQχαίάν μετώπων της χατωι:εοούσης χιονοστοιχίας

τού βΟQιίου κλίτους (βλ. Diebl, Les ωοππω. cbr. de Salonique. έ. ά. λιύχωμα, ΡΙ. ΧΧΧlι n:Q6A. χαί ft,;

τήν άνωτέQω ήμΙΤΙQαν εΙκόνα 2, τόν άQlστΙQά τού 'ΑΥ. ΛημηΤQίου ι(χονιtόμιvοv l:πίσΧΟ1ων).
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την συγκριτικην μελέτην της διακοσμήσεως καΙ τϊις χρονολογίας των,()α σιιντελέσωσιν εΙς

δύο Ναων.

Τέλος η εκκαθάρισις των τοίχων καΙ τόξων τoi'ί ανατολικως τoi'ί δεξιoi'ί πτερυγίου εύρι.

σκομένου παρεκκλησίου (εΙκ. 116 Πίν. Ι7) εφερεν εΙς φως όλόκληρον τόν είκονογριιφικόν κύκλον

{I"τoi'ί, ί'στις απ06αίνει αληθως πολύτιμος, ενεκα τη; ανευρεθείσης μακράς επιγραφης, δι' ης

μανθάνομεν την ακρι6η των εΙκόνων τούτων χρονολογίαν. Κατα τό μέσον δηλ. των τοιχογρα.

φιων τoi'ί αριστερoi'ί κλίτους τοί, παρεκκλησίου, ,;,ν την εΙκονογριιφικην δ"iταξιν. πολυτιμο.

,
!
~

Ι

τάτην δια τιιν εξέλιξιν της 11υζανtlνης ζωγραφικης, παρέχομεν άλλιιχοί,. εί,ρίσκftιιι ή άκόλοι'.

θος τρίμετρος Ιαμ6ικiι γραπτη επιγραφή:

ANANBOVCI ΤΟ(ν)Δε ΤΟ(ν) ΘεΙΟΝ ΔΟΜΟΝ Ι εΥΘΥΜΙΟΎ ΘΑVΜΑCΤ(ωίι:) ΤΟΎ ΠΡ.·..... Ι

Ο ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΩΤΟCΤΑτωΡ CVN .... Α Ι ΚΟΜΝΗΝΟΦΥει TVrXANOVCI(U) nPOC reNOVC Ι

WC εVΘVΜΙΑC εκ ΚΑΛωΝ εΡΓACIAC J ΠΛΗCΘ€ΝΤ€C ABPWC τω ΠΑΡΟΝΤΙ Βιοτω Ι

ΑΘΥΜΙΑΝ tVrWCI ΤΗΝ ΑιωΝΙΑΝ Ι €TOVC ,ςωΙΑ. ΙΝΔ. Α' '.

ΑΙ τοιχογραφίαι ",'ιται των άρχων το" ΙΔ' αιωνος (1:10:1) εΙνε πλήρεις εκφράσεως και

. μεγαλείου μΕ. φυσι~ας στάσεις, απαλας κινήσεις, πλαστικιί ενδύμιιτα καΙ πλουσίαν πολυχρωμίαν'

ώς δείγμα τούτων παραθέτομεν τη" εΙκι)να:l7 (1Iίν. 1Ii), ενθα παρίστανται οΙ 'Άγ. Ι'ειόργιος και

ι Ή άνω1:έQύΙ έπιγραφil elxn άνHφανfι χαί άναγνωσΗiΊ έσφΗλμένως ύπό 1:0\1 Ούσπένσχη χα1:ά Ηί.,

έπισκeuάς 1:0ϋ 1907 (βλ. Ούσπένσχη, Δελ1:ίον ρωσσ. ΙνΟ1:, ΚΙΙ. ί, ά. σελ. 30· πρ6λ. αil1:όθι 1:άς διδομένας ύπ'

αύ1:0ϋ πληροφορίας πι::ρι 1:ριών μόνω\' εικό"ων τ.οϋ παρεκκλησίο\l, <Lς εΙδε ('Άγ, Δημή1:ριον, 'Άγ. ΕίιΟύμιον

χαί "Λγ. ΙΙανΗλt:ήμονα)' έπίσης έσφΗλμέ\'η εΙνε ή {,π' αύ1:0\Ι γενομένη f,ρμψ'εία 1:ϊις έπιγρωΡής ό Μιχαήλ

πρωωΟ1:ρά1:ωρ εΙνε ό Οείος 1:0ϋ Αύωχρά1:0ρος Ίωάν\'ο\l Ε' ΙΙαλαιολι)γου. () 'l'αQχανιιώ1:ης, ό (ίποθανών ώς

μονΗχος ΜανΗοσής έν Άγίφ 'ΌρΕΙ' (βλ. r. Σω1:ηρίου, 'Από 1:ά έρείπια 1:0ϋ Ναού ωύ Άγίου Δημη1:ρίο\l, έν

«Γρηγορίφ IIαλHμ\~. έ1:0ς Β' (l!HH) οt:λ, 249 %, f..). Π(lνομοιιΊ1:ΙΙΠΗ 1:ών (ινευρt:()t'ιοών έπιγραφών έν ωίς

μωοα'ίχοίς καί Ηιίς 1:0lχογΡΗφίαις ΠΗραnΟ'lσυνιαι έν τtι έκδοΗηοομέηl ,_t:λέΤl1.
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Ν ",όλαος όμοίως προσάγομεν εν σχεδ(οις τμημα της μεγάλης ζώνης, ~νθα τα θαύματα το;;

Άγ. Ευθυμίου (εΙκ. 38=ό Eυθ~μιoς βαπτίζων Σαρακηνόν), την Άνάληψιν, ως αϋτη διεσώθη

(..(κ. 39), μέρος προσωπογραφ,ας αρχοντος και την εικόνα άγίου τινος ανευ επιγραφής (Τρύ

φωνος; είκ. 40 και 41 Πίν. 18), &ποφεύγοντες ενταϋθα οίανδΎΊποτε περιγραφην και σύγκρισιν.

Πλην τών ανωτέρω μωσα'ίκών καΙ τοιχογραφιών ανευρέθη καΙ ίκανος άριθμος xaeay
μάτων (κr:ιffίtί) λίαν χαρακτηριστικών καΙ δηλωτικών της άγάπης, το;; σε6ασμοϋ καΙ της

ευγνωμοσύνης τών Θεσσαλονικέων προς τον πολιοϋχόν.των' το παρατιθέμενον ένταυθα (εΙκ.

4:2) ι~)ς δείγμα, εύρίσκααι είς την βορείαν πλευραν τού δευτέρου πεσσού της δεξιάς κιονοστοι-

-,---- ..._L' _ -.Jt _

f tf ε. (..ff<-v!"' ΑΙ Β ο Η θ-fT"ν οονΜνοΌνΑ.Ν Α <ΤΟ Α C Iovki1!f&uΜΝ Ο,Υ

___Il !Ι IL-Γ _
f ΑΠ i)HI.JH ΤΡ' ~ΟΗlΗϊόvr:\()v ,Ον covp. ",4CΤA (,/OI1'A/MlAp κ4/1ι1 ιvAG

~ Ι !Γ
.f./λΓ'j -ιH"u().cff~O~"'T"YCuev Ι\Υ ,ΟΥ ΑΝ Α Γι'" ( ",. Κ-" Ι /?ov Τ'- ι ΟΥ

-=-======;':c-" -----,11 11' _
IO( BfO(

~L.-' IIIL.- .....=-[--.....__----,!/
Ι<Υ gOΓiBtΊ4'\K\JfAKOΥ

___~IC,--· ι...- ι'-ι _
'.~" ,..,,, , ο ~ q Ι .... Ο "

_IL -.JILΓ_~~-
ΓΡν ψ

11' _ IL

χίαςι χαραχθεν προφανώς ύπο των εκτελούντων την δρθομαρμάρωσιν τού Ναού ,ΤΕχνιτών. "'()

πρώτος χαράκτης ποιείται ευλαβή επίκλησιν δι~ δλόκληρον την οίκογένειαν αύτοϋ εΙς την 8εο

tC)XOV, τον "Άγ. Δημήτριον και τον ''Αγ. ΘεόδωΡΟΥ i, προ των ονομάτων τών όποίων εχει.

ι Ή έπίκλησις της θεοτόκου, τού Άγ. Δημητρίου καί του Άγ. θεοδώρου (τσϋ Στρατηλάτου) δεν

νομίζομεν οτι ε(νε τυχαία" αν λά6υ τις προ όφθαλμών τήν μωσα"ίκήν διακόσμησιν toi" Ναοϋ καί μάλιστα τα

καταπεσόντα μωσα"ίκό τοϋ Β. κλίτους, ενθα ή εΙκών της θεοτόκου συνεχώς έπανελαμ6άνετο, καθώς καί το

διασωθέν μωσαϊκον της Ν. πλευράς της άρισΤEΡιiς παραστάδος του Τέμπλου, τον παρα τήν ΘεοτόΚΟΥ δηλ.

παριστώμενον /ί.Υιον, τόν όιοlον ούδείς ήρμήνευσε μέχρι τoϊiδε όρθως (βλ. ουσπένσκην και Dielll, οϊτινες

έξέλα60ν α'ύτόν ό μέν ώς τόν Μαριανόν, δ δέ ώς τον Άπόστ. Άνδρέαν), δύναται να δεχθίi οτι εν τφ Να<Ί>

'Ιοίί ΆΥ· ΔημηΤQίου έτιμωντο καί τά τρία άνωτέρω πρόσωπα, άποδεικ'νύεται δ' ούτως οτι δ παρα την θεο

τόκον εΙκονιζόμενος άγιος εΤνε θεόδωρος δ :Στρατηλάτης.
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χαράζει το μονόγραμμα τού Χριστού, έν Ψ ετεροι προσέθηκαν κατωτέρω τό ()\'όματα αΙ·τώ\'.

Τό χάραγμα ά,'αγινώσκεται, ώς εχει, ουτω:

Θεω'tώκαc. βοή6η του δούλ.ου σου "λ ιιαστασΙου καΙ 7ωά.ιιιιου

•λΥ'" Δημή'ρ' βοήδη '00 δοιίλου σου Ά"ασ,ασΙου καΙ Μαρ"α,λΙ"ας

·λΥ,ε θεώδορε βοήδη ,oiις δοιίλυ σου -λ"ασ,ασΙ(ου;) "αΙ Ρου"Ιου

-λΥ),ος θεός

Κιίρ.., βοήδη Άδαμ(α",Ιου;) Κυρά"ου

"ΙουστΙιιου "ΙουστΙιιου

toii Ναού, iίτις έγέ"ετο κατ' άνάγ

κην άτελώς μέχρι τούδε,

ενεκα ϊ:ης ταςινομ}Ίσεως

έν αύτψ τού καταπεσόν

τος "λικοϋ, άπέδειζεν σΗ

Τ(1 πλάγια κλίτη iΊσfιν

έπεστρωμιιένα διιι ψηφι.

δωμιίτων ίίτοι πολ"χρι;).

μων άκανονίστων μαρμα

ρίνων πλακιδίων (OJ>US
alexall(lri,IUII,)' εΙς τό

μέσον κλίτος δέν ιίνε\ιρέ

θησαν μέχρι τούδε ψηφl

δ':)ματα, αΙ ,'πάΡΧΟ"σαι

δ' έν αί,τι~) μεΥάλιιι πλιί

κες έκ λευκοφαίο\ι μιιρ

μιίρο\ι κιιθώς κ,ιί το Υνω

στον πολ\'χρωμι)\' διίπt·.

δον τού ,ίΥίο\1 Βήματος ι

ιίποδεικν\,ι)\ισι πιθα,";'

τατα ίίτι το μέσον κλίτος

'1lτο έπεστρωμμέ"ον διιι

μαρμαρΙ\'ων πλακΙί.ν. "0·

μοιον προς το το\. μέσο\1

κλίτο\.ς διίπεδο\' :tαρετη

ρήθη κ,ιί έπί τώ\' πτερ\ι

Υίω\', έπί τών {)ποίων, ώι;

θιι 'ίδωμεν, {,πηρχον 1(1

φωτίζοντα την Κρύπτην

". ,φ~~μ..

.. ·11' ,
11/1-

•

ΕΙ". 44.

+ Γρυψ ... (Υράψας;)

2) Δάπεδον τού Ναού. Ή Ι'ρευνα '00 δα"Ιδου

I'tI1III!..------...----:O--.-------~--.

ΠλαΙσcον μ-f1,μάe,νο't' ~IKd"o'f n~e"

ανλλη;"" ΙΚ ΤΟV 4απ.Ιδον του Ναου.

ι Βλ. Π. Πα:ταγεωQγίου, Μ\'ημεία, ε. ά. σελ. 373 καί εlκι;)\' εΙς Πί\·. χνι. 1. '11 ερευ\'α του hαπέδι,,)

τώ" κλιτώ" έλπίζομεν \'ά φέQυ εΙι; φώς Ικα"ού; τάφουι;, αφ' οί. εΙς j.:" μό"ο" έλεύO~ρ()" ΙΗlιιεί()" τ()ϋ δt:ξιοί'

κλίτους έQευ"ilσu\'τει; α"εύQομεν άξιολΟΥώτατο\' τu.φο\, καμΟQωτό\', αγγεία βυζω'τl\'ώ\' ΧQό,'ω" καί δύο "ιψι

σματα της έποχι')ι; τώ\' Κομνηνώ\'.
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~.

*}. r===. 51 ~'1

•
~.

.
••

άνοίγματα 1. ΑΙ κατα καιρoiις καταστροφαι και προσθηκαι τoiί δαπέδου τoiί Nαoiί γίνονται

φανεραι εκ των θωρακίων διαφόρων εποχων, των τoΠOθεtηθέντων εν ιιύτίj:ι ύπο των Τούρ.

κων, τινα των δπο(ων προσάγομεν ενταiίθα (είκ. 43·, δ. ν), σχεδιασθέντα ύπο τoiί άρχιτέκτο

νος Α. Ζ,ίχου και παρατεθέΙ'τα ήδη εν ταiς σελίσιν 11 και 24 (βλέπε σελ. 46).

Ή συγκριτικη μελέτη των άναγλύφων διακοσμήσεων των θωρακίων τούτων προς τα lv
Κωνσταντινουπόλει άφ' ενος και τοίς μεσαιωνικoiς μνημείοις της παλαιας 'Ελλάδος, Βουλγα

ρίας και άλλων χωρων άφ' Ετέρου, ην

πιιιούμεθα εν τη προσεχεί ημων μελέτη,

δύναται να συμ6άλη είς την λύσιν τoiί

ζητήματος της καταγωγης και των επι.

δράσεων πιιλλων διακοσμητικων θεμά.

των, ι1>ν η νεωτέρα ύπο τoiί Strzygow

ski εξέτασις δια τoiί εργου του Altai
Iran und Volkerwanderung ετέραν

Οψιν είς τα ζητήματα της διακοσμητικης

των μέσων χρόνων τείνει να προσδώση'

Mεταξiι των θωρακίων τούτων

μάλιστα άνευρέθησαν και χαρακτηρι

στ,κώτατα μαρμάρινα πλαίσια εικόνων,

ως είνε το παρατιθέμενον εν είκόνι

44. κατα πoλiι διάφορον των .εν Όσίιμ

Λουκά, τη Μητροπόλει τoiί Μυστρά

κ. ά. κατα χώραν διασωθέντων.

Ή περισυλλοΥη των άξιολογω.

τάτων τούτων δια την παλαιοχριστια

νικην και βυζαντινην διακοσμητικην

θωρακίωl' εφερεν είς φως και άρχαίον

θρόνον τoiί Nαoiί, αντιστρόφως ύπο

των Τούρκων τοποθετημένον εν ΤΙΡ δα·

πέδιμ τoiί άριστερoiί πτερυγίου (είκ. 45).

ΤΟ σχημα και α\ γλυφαι τoiί μαρμαρί

νου τούτου θρόνου, αϊτινες παρατη·

ρoiίνται και είς διαφόρων χρόνων επι·
ΕΙ". 46. 8,6"0," πcιlαιό, 1'OV Ναου (Ι. τη, Π"'διιλλoyιj,

,.;;,. "Χ.χώ. ,.iί &.,,1&••). σχοπικας εδρας ως εΙνε η εκ της Μη-

τροπόλεως των Σερρων προερχομένη,

η εν ΤΙΡ Μουσείφ τoiί Άλμυρoiί άποκειμένη και άλλαι, ερμηνεύουσι και πλείστα μαρμάρινα

τεμάχια εντοιχισθέντα ύπο των Τούρκων κατα την βάσιν τΟ;; πρι, της εισόδου το;; Nαoiί μιναρί.

3) ΤΟ Κιβώριον τού Άγίου, Έρευνωμένου τoiί μέσου κλίΤΟllς ιιλθεν είς φως και η

ι 'Υό δάπεδον τού δεξιού πτεQvyίοv εϊς τινα μέρη παρουσίασε δύο !πισΤQώσεις, α'ί,τινες όμως <.φείλον

τ«ι εΙς ίδιον έν α"τψ έφιδρυμένον χτίσμα μή έξερευνηθέν είσΙη.
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ΠαQάQτημα τοϋ 'ΑQχαιολογικοϋ Δελτίου 1918 33

μαρμαρίνη Εξάγωνος βάσις τού μαρτυρουμένου ύπο των Πράξεων και των Βυζαντινων συγ

γραφέων περιφήμου Κιβωρίου τού Άγίου Δημητρίου, τού cΙφ,δρυμΙ ..ου κα.d ,ο μΙσο ..

• 011 Na01l "ρο, .0Τ, λα,οϊ, "λευροϊ" Ιξαγώ..~ σχήμα ... " ούτινος παρέχομεν ένταύθα την

εΙκόνα (εΙ". 46 πρβλ. και κάτοψιν έν εΙκόνι 51) έπιφυλαqσόμενοι να πραγματευθωμεν ιδιαιτέ

ρως περι αυτού.

4) 'Αγία Τοάπεζα. 'Ομοίως έρευνωμένου τού δαπέδου της Άγίας Τραπέζης άνευ

ρέθη ύπο το εδαφος κτίσμα, ούτινος η κάτοψις και η τομη διακρίνεται εΙς τας εικόνας 48, 49

και 50. ΊΌ έν τη μαρμαρίνη θήκη κατα το μέσον τού σταυροειδούς κτίσματης εύρεθεν φιαλί-

ΕΙχ. 48. Ή ci",we.",iCJcι μcιρμcιρl"'η βάCJΙ' τον μcιρτνρoνμι"oυ ύπδ τώ", Βνζαt'τιt'ό5tι' aυΎΎραφέων

Κιβωρlοv τον 'ΆΎloυ Δημητρlοv.

διον των έγκαινίων τού Ναού καθώς και όλόκληρον το κτίσμα ένέχουσι σπουδαιοτάτηνσημα

σίαν και lρμηνεύoυσι την τελετην των έγκαινίων κατα το"ς άρχαίους χριστιανικο"ς χρόνους,

ως η τελετ/ αυτη έκτεθήσεται κατα τας πηγας έν tίi μνημονευθείση μελέτη ημων.

5) Πoόmιλoν. Έρευνηθέντος τόύ προ τού μέσου τίjς βορείας πλευράς χώρου, άνευ

ρέθη Πρόπυλον τού Ναού κατα την πλευραν ταύτην (εΙκ. 47), τα δε κατα την δοκιμαστικην

σκαφικην ερευναν έλθόντα εις φως άρχιτεκτονικα μέλη, ήτοι τμήματα μαρμαρίνης στεφάνης

τόξων, έν olς έλληνιστικα και παλαιοχριστιανικα διακοσμητικα θέματα συνενουνται, κιονό

κρανα διαφόρων έποχων και άλλα (εΙκ. 47"), ών την άνάλυσιν παρέχομεν άλλοχου, εΙνε δηλω

τικα. ,ης άρχαιότητος αυτου, οπερ ως Πρόπυλον του Ναου του Ε' αtώνoς δύναται να θεω

ρηθ!i. 'Ως διακρίνεται έν tίi γενικη κατόψει (εΙκ. 51) άριστερα του Προπύλου τούτου άνευρέθη

τετράγωνος Κιστέρνα, ήτις δύναται να lρμηνεύση πιθανώτατα και την θέσιν της Φιάλης του

πρώτου Ναου, ό καθορισμος της όποίας πάντως θα γίνη μετα την ερευναν και του προ τίjς

δυτικης πλευράς της Βασιλικης χώρου, ένθα ευρίσκεται νυν η Φιάλη (πρβλ. εΙκ. 12) και σπο\]

παραδίδεται ΟΤΙ ύπίjρxεν Αίθριον η αiιλη (πρβλ. ΒΥΖ. ZeitsclJr. τόμο 23 (1914) σελ. 143 κ. ε),

ι Βλ. Migne, Patr. Gr. Τόμ. 116, σελ. 1217 ΠQ6λ. και έτeQας πηγίις έν Παιταγεωργίου, ε. ά. σελ.

369 κ. έ. βλέπε και φανταστικήν άναπαQάστασιν τοϋ Κι6ωQίου έν Texier et Ριll1an, l,'arcIlitecttIre !»)·zan

ιίοο, Londres, 1864 σελ. 135.
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ώς άλλως τε χαί η διασωθείσα ε"α,'tι της σημερινης εΙσόδου lΙύλη μαρτυρεί. 'Εν τη προσε

χεί μελέτη tni τη βάσει τών άναφανέντω" μερών, μετά την tκκαθάρισιν τών τοίχων άπό τον

τουρκικον κονιάματος (Στοάς πεφραγμένης έκα,έρωθεν της Άψίδος, τοξοειδών άνοιγμάτων

της βορείας πλευράς κ. ά.), tξε,άζομεν τά περί την Βασιλικην προσκτίματα καί τάς εΙσόδους

τον Ναον, διά τά όποία λία" διαφωτισtικη εΙνε καί ή t,· εΙκόνι 32 (Πίν. 13) τοιχογραφία.

6) Ή κάτωi}εν τού ίερού Βήματο; άνευρεi}είσα Κρύπτη τού Ναού. Ή άνεύ

ρεσις της Κρ\ίπτης τον ="αον, ώς ε'ίπομΕ\' άνωτέρω, οφείλεται εις την δποχώρησιν μέρους

τον tδάφους τον παρεκκλησίου τον Άγίου ΕΙ'θυμίου κατά την πυρκαιαν' tx της σxημαtισθεί

σης "'πης διεκρίθη κατ άρχάς ή κάτωθεν τον παρεκκλησίου τούτου Στοά (βλ. την δεξιά καί

άνω της εΙκ. 48 τετράγωνον στοάν, πρβλ. κα; εΙκ. 51), εχουσα κατά την Β. αύτης πλευράν

κόγχην, ής τό κοίλον ήτο κατεστραμμiνoν κα; πεφραγμiνoν δι' άργολιθοδομίας εις τουρκικους

χρόνους. Κατερρίφθη τό μέρος τοντο καί διά της σxημαtισθε(σης όπης άνεφάνη δπόγειον

σύμπλεγμα Στοών καί διαδρ"μων ι'ι Kf/ίJ... ,1. ής τά διαμερίσματα στεγάζονται διά καμα

(>ών καί σταυροθολίων' πάντα τα διαμερίσματα τού ύΠΟΥείου τούτου κτίσματος ήσαν πλήρη

τουρκικών tπιχωματώσεων (πρβλ. εΙκ. f>7 a Πίν. 22) '. ΊΙ tνεργηθείσα βαθμιαία tκκαθάρισις

ι ΟΗ Κοόπτη τον ΝαοΟ φαίΥ!ται δη 'V μιtQeι Ιπeχώοθη 1IQO τής elt; Τ1;.αμίον μeτα60λήι; του ΝαΟ11

διό χωμάτων οιφθίντων ποοφανώι;. χαί ix τώ'\' φωταγωγών αύτής ήτοι τώ'\' 'πί του δαπίδου τών πτeQUΥί(ι)\'

"παοχουαών όπών (βλίπε χατωτίοω). ύι~ δηλο"ται Ιχ τών άνευοεθ'ντων εΙς τά χατώτ!οο μύ,'Ο,\' οτοώμαΤΗ
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της οurως άνευρεθείσης Κρύπτης εφερεν εΙς φως δλόκληρον τό υπόγειον κτίσμα, τό εδαφος

τού δποίου κείται πέντε περίπου μέτρα ύπο το δάπεδον του Ναού καί ητο Ιπεστρωμμένον δια

ψηφιδωμάτων (opus alexandrinum) δμοίων πρός τό ψηφιδωτόν δάπεδον των πλαγίων κλι

τών της Βασιλικης, μέρη του δποίου άνεφάνησαν εις διαφόρους Στοάς. Παρέχομεν lvtauea
<τύ\'τομον περιγραφην της άνεvρεθείση; Κρύπτης. συμφώνως πρός τα παρατιθέμενα σχέδια,

ήτοι την κάτοψιν (εΙκ. 48), την κατα μηκος και πλάτος τομην (εΙκ. 49 και 50) και την lnI τού

γενικου σχεδίου του Ναου τοποθέτησιν αυτης (εlκ. 51) πρός μείζονα' κατανόησιν του μέρους,

δπερ -η Κρύπτη καταλαμβάνει.

Ή Κρύπτη του Ναου τού Άγ. Δημητρίου lxtEiVEta, μόνον υπο τό ιερόν Βημα και τα

έκατέρωθεν αυτου πτερύγια 1 και εχει την έξης διάταξιν : τα &:κρα του -ημικυκλίου της Άψίδος

βυζαντινών νομισμάτων χαί ",οϋ πλήθους τών τεθQαυσμένων άγγείων βυζαντινών ΧQόνων. Ή Ιπίχωσις συνε

τελέσθη βQαδύτεQον υπό τών ΤούQχων.~ο'ίτινες βαναύσως εΤχον κατασΤQέψει μέQη τινά των θόλων 'ίνα ταχύ·

teQOV πληQώσωσι διά χωμάτων τήν ΚQύπτην' εΙς το. δεύτεQα σΤQώματα των Ιπ,χωματώσεων άνευQέθησαν

. βυζαντινων ΧQόνων θωQάχ,α χαΙ πλήθος τεμαχίων μωσα'ίχων χα, το,χογQαφιων Ιχ της υπό των ΤούQχων

χατασΤQαφείσης δ,αχοσμήσεως τοϋ Ναοϋ. εις δε το. έπάνω χώματα υπηQχόν μόνον tOUQXLXOOV ΧQόνων

άγγεία, νομίσματα, τμήματα γύψινα Ιχ παQαθύQων. πεQισυνελέγη δε χα, ίχανός άQιθμός πηλίνων X(Utνoσυ

Qίγγων. Τό πληθος τοϋτο των άνευQεθέντων άντιχειμένων χατά τήν έχχαθάQισιν, neQ' 06 γενήσεται ίδιος

λόγος έν τϋ JtQooexet μελέτu, έταξινομήθη εΙς Κι6ώτια, ή σuγxόλλησις δε των άγγείων ή δλοεν συντελου

μένη υπό εΙδιχοϋ τεχνίτου μέλλει νά παQουσιάσυ ΙνδιαφΙQουσαν oeLQc•.v του Ιλλιπως μέΧQΙ τοϋδε Ιξετασθέν

τος χλάδου.τούτου τής τέχνης, του άχμάζοντος πιθανώτατα έν θεσσαλονίΧU, ώς έχ τών διηγήσεων neQi των

άγομένων μεγάλων πανηγύQεων (τώ" Δημητt1lω,,; δύναται νά υπoτεθii.

ι Κατά τό δεξιόν <iKQOV έκτείνεται ή ΚQύπτη χα, υπό τήν Χλίμαχα τήν δδηγουσαν εΙς τό ΎπεQφον

του δεξιου χλίτους (βλ. εΙχ. 48 χα, 51' ΠQ6λ. χαί εΙχ. 50, χατά τό δεξιόν uXQov της δποίας διαΧQίνεται ή εςω

του ίεQου Βήματος Στοά, φαίνεται δε χα, τό νψος αύτης, του άνευQεθέντος χίονος βαίνοντος εΙς έδαφος

χαμηλότεQΟ\' του δαπέδου της ΚQύπτης)' φαίνεται όμως ότι τό στενόν τουτο τμήμα ΙΧQησιμοποιείτο ώς

είσοδος 'Ι ΠQόδομος. δεν εΤνε δε άπίθανον ή iQeuva αύτου νά λύσu χα, τό ΠQό6λημα neQ' της ΚαταφυΥη"

'ιν ά\'αφέQουσtν αί. βυζαντιναί πηγαί, ώς άλλαχου ,θά δυνηθώμεν νά έQμηνεύσωμεν τουτο (βλ. χα' χατωτέQω).
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του Ναου ουνδέει τοίχος, εφ' ού ανοίγονται τέσσαρες κόγχαι' κατα το μέσον του τοίχου τού

του ανευρέθη μαρμάρινον κ,βώρ,ο". ~τoι βημα έχον το σχημα αρχαίας 'Εξέδρας σχηματιζο

μένης δι' έπτα κυλινδρικών κιόνων έχόντων κατα τας βάσεις εξ θωράκια μετ αναγλύφων

σταυρών (εΙκ. 52, Πίν. 20)' επl τών κορινθιαζόντων θεοδοσιανών κιονοκράνων της 'Εξέδρας

ταύτης έβαινε ανάγλυφος μαρμαρίνη στεφάνη, ης τα εξ τμήματα εκεL\'ΤΟ ήδη μέχρι του ετους

1915 επl του δεξιου πτερυγίου, ανευρεθέντα δε συνεκολλήθησαν νπο είδικου τεχνίτου (εΙκ. Μ,

ΟΔΟ1. ",ΓΙογ Ν,χ,ΟΛ"ΟV

1ιιι6b1:dld::l:Jf=i-l.{ ....

>
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Ο
q
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Πίν. 20' βλ. τα τμήματα ταυτα και εν εΙκ. 52 άριστερά) '. 'Εκατέρωθεν της 'Εξέδρας ίl του

ι Ί'ά τμήματα τοϋτο της μΟQμΟQίνης στεφάνης ήμείς άνευρομεν εQQιμμένα εςωθεν τοϋ Ιερού του

Μητοοπολ,τιχου Ναού (rQηγΟQίοu Παλαμά)ι μεtαφεQθέντα εχεί εχ του δε~ιoίι ΠΤΕΡνΥίου του Ναοϋ του Ί\Υ'

ΔημηΤQίου χατά το 1916 υπό Α. Άδαμαντίου, ώς οΙ εν τη ΜηΤQοπόλει μαQΤUQουσι (ΠQ6λ. δημοσίευσιν αύτώ\'

ύπό nuaYEOOQylou εν ΒΥΖ. Zeitscbr. ε. ά. σελ. 368 Χ. έ. χαί Πίν. ΧΙΙ). "Άξιον σημειώσεως εΙνε οη κατά

χώοιιν άνεUQομεν εν μόνον άχέροιον χιονόΧQανΟΥ, το διαΧQινόμενον εν τη είχ. 62, πιοί τόν χώQον δέ τοϋ

κ,βα/οίου άvεUQομεν πάντα σχεδον τά τμήματα πέντε χ,ονοχQάνων, οΙονεί δ,ά πελέχεως τεΟQαυσμένων, το

δέ έλλε'ίπον χ,ονόΧQανον τού δε~,ά τής ε(χ. 62 δ,αχQινομένου ΧΟQμού άνεUQομεν άχέQαιον χατά τάς (ivuoxu·

φό,ς τής ύπο την χλίμαχα τού δε~ιoύ 'ΎπεQψου Στοάς μήπως εις το Κι6ώριον τούτο nQfnE, ν' άποδώσωμεν

τά λεγόμενα ύπο Εύσταθίου δτι coi βάQ6αQΟΙ έμπεπα,χόΤΕς μετά πελέχεων χατiχοψαν τον niQI~ τού τάφοιι

τού 'Αγίου έπιπoλά~oντα χόσμον xλπ.~; (ΠQ6λ. άνωτέQω σελ. 7). Ή δΙ(lταξις χαί αί διαχοσμιΊσεις τής ιιαρ"
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ΠαQάQτημα το 'AQXOΙOlOYΙKOIi Δε).τΙου 1918 37

Κιβωρίου _. ώς τά βήματα τoiί είδους τούτο\l καλoiίνται καΙ ώς θά όνομάζωμεν lφεξfjς τoiίτo

καί ημείς - εχτείνοντω μαρμάρινοι λάρνακες διά θωρακίων μεθ' ομοίων αναγλύφων πλακων

OVlματιζόμεναι καί άJ[Ωλήγουnαι είς κοιλότητας lv ε'ίδει δεξαμενων, lν φ δλόχληρον το Κι6ώ

ριον μετα των bι.ατέρωθεν αύΤOiί λαρνακων εχει ανάγλυφον μαρμάρινον βάθρον διασωθεν

r
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μαr.>ίνης ταύτης σ1εφάVΗς άλλά χα; τού ίiλoυ Κιβωι,ιίου της Κρύπτης fvθυμίζει τό βάθρα τού λεyoμiνoυ

τετρακ.ονίου της 'Εφέσου, τού όνευρεθέVΤoς xα~ά τά'\ yeνoIIt~ άl<u?χαφάς fv ΤΤΙ όνομαζομι!vn .'λρκο,

δ.αvit όδφ. (πρβλ. r'(,rschu!1gen ίll El,hesos, !land Ι (1906) σ;ι... Ι3Ι χ. Ι). Τό fv εΙδει υψηλού βάθρου χτί·

σμα (νψΟΙIς 2.11 μ.) εχει τ.ην αίιτί]ν διάταξ.ν πρόι; τό ήμέ1ερον Κι6ώριον μόνον ώς πρός το\lς l(ιoVΊOI(Oυς I(ui

τά με~' άναγλύφων δι.σ.κοσμήσεων τόξα. Άφ'Ιτερου ή άναλΟΥία των βάθρων τούτων ΠQός άμtlωναι; •

εΙνε ό γνωστός lK θεσσαλονίκης άμtlων ~oύ ΌΟωμανικού Mo,IDEinto - καί ΠQός ΚιtlώQια - ώς εΙνε τό ή

τερον πιΟανώτατα δέ χαί τό 'προς τοις λαιoiς πλευQΟIς το& Ναο&., αποδεικνύει οτι κατά ~oIoς ΠQΟ τού 'Ι.

OttvlαvO& χρ<\νους ησαν συνήθη τά κτίσματα τού είδους τούτου έξ ελληνιστικών (ρωμαϊκών) π(lοτύπων εΙλ

μένα, όις δεικνύει άλλως τε καί ή lλλειψιι; χριστιανικού τινος συμtlόλου έπί τών αναγλύφων τής στεφ4

τού ΚI6ι'l(ιίου της Κρύπτης, ~ς την λεπτομερη όovtilll(!IV καί 'l1ίγκ(ιιοιν ltiIιούμεθα έν τiΊ π(lοοεχεί: με

\." ", Ι,

όπωςδήποτε καλώς (βλ. Πίν. 20). Προ τo~ ~ι6ωρί(lυ άνευΡέθη -2'βάσις ~εγάλης στρογγιιλ.ις
------- ,
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3 Παοάοτημα τού ΆοχαιολΟΥιχοϋ Δελτίου 1918

μαρμαρίνης λεκάνης (ε[χ. 55 Πίν. 21 πρ6λ. χαί εΙχ. 52 Πίν. 20 ciριστερα ενθα διαχρίνεται τμημα

ταt;Tης), εΙς ην Ιχύνετο ύγρον Ιχ μολυ6δίνου σωληνος, εχοντος τ/ν ciρχην cino το;; φρέατος τού

χειμένο" προ το;; ciριστερο;; παραστάτου το;; Τέμπλου (εΙχ. 54 Πίν. 23) ,. δ σωλην ούτος προ

χωρεί {,πί, το δάπεδον τοί' ciριστερο;; μέρους το;; !Ερο;; Βήματος (Ινθα ciνευρέθη ύπόγειον

μετα βαθμίδων χτίσμα χαί μιχρα τετράγωνος μαρμαρίνη λεχάνη, εΙχ. 48 χαί 51), ciναφαίνε

ται είι; τΟ μέσον της ανωθεν τού Κιβωρίου κεντρικης κόγχης χαί τέλος διέρχεται όπα τό δάπε~

δον το;; Κ,6ωρίου (βλ. εΙχ. 55 Πίν. 21, πρ6λ. χαι εΙχ. 48). Ό χώρος ενθα εύρίσχονται τ' άνω

τέρω εΙ"ε το 'fJπόγειον διαμέρισμα της ήμιχυχλιχης 'Αψίδος, ην συγχρατο;;σι τέσσαρες τετράγω

νοι κολοσσιαίοι πεσσοί ι lξ άρχαίων όρθογωνίων λίθων κατεσκευασμένοι καΙ δύο πλινθόκτιστοι

τοίχοι σ"νδεόμενοι δι Ιπαλλήλων τόξων, ατινα ciπολήγουσιν εΙς μαρμάρίνα Ιπίχρανα χοσμού

μενα δια λογχοειδών φύλλων (εΙχ. 55 Πίν. 21), Μεταξύ τών τελευταίων πεσσών χαί τών πλιν

θοκτίστων τοίχων dνεuρέθησαν ετεραι λεχάναι άπολήΥουσαι εΙς:όπάς. δι~ ών διωχετεύετο το

ίίδωρ εΙς όχετον ciναφανέντα χαθ' ολον το μηχος της προ της 'Αψίδος μεγάλης Στοάς (εΙχ. 48).
Τι\λλα διαμερίσματα της Κρύπτης φαίνονται οτι χατεσχευάσθησαν {να Ιξυπηρετήσωσι

την χυχλοφορίαν τών προσχυνητών το;; ύπο το Ιερον Βημα Κι6ωρίου, οπερ εΙνε προφανώς

Τι; κέντρον ύΠΟΥείου λατρείας καί εχει πλείστα κοινά προς την λατρεία-, τών Κα6είρων των

λατρευομένων χατα τούς ρωμα'ίχούς χρόνους Ιν θεσσαλονίχη ώς θεοτήτων το;; πολέμου χαί

της θαλάσσης χαί θεωρουμένων ώς προστατών της πόλεως, ονς πιθανώτατα διεδέχθη χατα

τούς χριστιανιχούς χρόνους δ 'Άγιος Δημήτριος '. οντως Ιχατέρωθεν της 'Αψίδος χαί χάτωθεν

τών πτερυγίων το;; Ναο;; εύρίσχονται ζεύγη Στοών, χωριζομένων cin' ciλλήλων δια διαδρόμων

χοσμουμένων δια τοιχογραφιών μέ Ιπάλληλα Ιπιχρίσματα (εΙχ. 56 Πίν. 19) χαί δι ciνοιγμά

των, τας Στοας δε ταύτας ciναδειχνύει εΙς εύρος χαί μεγαλοπρέπειαν μεγάλη Στοα !\ διάδρομος

εχτεινόμενος lξω το;; Ναο;; χαί χατα μηχος της ciνατολιχης αύτο;; πλευράς (πρ6λ. εΙχ. 48 χαί 51)
χαί σχηματιζόμενος δια τόξων βαινόντων Ιπί τετραγώνων μαρμαρίνων χιόνων Ιξ ciρχαίων Ιπι

τυμ6ίων στύλων !\ ciναθηματιχών βάθρων εΙλημμένων χαί Ιχόντων απλά Ιπιθήματα (εΙχ. 57
χαί 67" "ίν. 22) '. ΑΙ μετα60λαί, Ιίς ύπέστησαν χατα χαιρούς αΙ Στοαί εΙνε πολλαί' εΙς μίαν τών

Στοών τούτων Ιτέθη μεσότοιχος εΙς σχημα 'Αψίδος Ιχούσης Ιν τφ μέσφ χιγχλιδωτον μαρμάρι

νον παράθυρον (εΙχ. f,8 l)(ν. 22 πρ6λ. χαί εΙχ, 48 χαί 50) χαί οϋτω το δυτιχον αύτης τμημα μετε-

ι lΙεοί. τού φQέατος τούτου, όπεQ Οεωοοϋμεν ώι; παλαιόταΤΟΥ σημεΤον του άγιοδώQου Ναου χαί ώς

τήν ΠQώτην πηγήν τών Ιάσεων, τήν ούτω συγχεχυμένως παQαδιδομένην εΙς ήμάι; ύπο τών πηγών, ΠQαγμα

τευόμεΟα έν τtί nQOaexet μελέτυ_

t ΕΙς ενα τών πεσσών τούτων ε1νε χεχαQαΥμένον το έν εΙχόνι 62 ΠQοσαγόμενον χατωτέQω (σελ. 45)
μονόΥQαμμα, όπεQ. νομίζομεν, οτι δύναται ώς ή χρο.,ο!ογ'a του μνημείου νά έQμηνευοtί, άν ΟεωQηΟfι το

ΠQώτον ΥQιίμμα ώς σημεΤον έτους χαί ο άQιΟμος γο (402) συνδεOtί ΠQος μαχεδονιχήν ΧQονολΟΥίαv' τουτο

,:ις Ιln:λη είχασία ένιαϋΟα λέΥεται, χωQίς ν' ιL"'Ioχλείεται χαί έrέQα έQμηνεία της Ι'rιγQαφης.

11 Ολ. [..ucius, Oί~ Anfang~ d~s H~ilίg~nkult$ ίη d~t clIt. KircII~, TUbing~n, 1904, ΠQ6λ. χαί Ούσ

πένσχην έν τtί έQμηνείfJ. τών ,ιωσα'ίχών τοϋ Ναοϋ, έ. ά. σελ. 26 χ. άλλο χαί Di~III, i. ά. σελ. 66. Ή συσχέτισις

της λαΤQείας τών Κα6είQων ΠQός τήν τοϋ ΆΥ. ΔημηΤQίου ΧQήζει ΙδιαιτέQας μελέτης. δίδοντ?ι δ' έν τ<!.) nQO·
σεχεί iQYqJ ήμών χαί τά χοινά μεταξύ τών δύο λαΤQειών χαQαχτηQιστιχά .

• Είς τήν :rαQατιΟε,ιt:νην efXCJ,'Q βλέπει ό άναΥνώστης τήν Στοάν ταύτην χατά τίιν εναQξιν της άπο·

χc'.μflτώσFως χαί μετά τήν όλοσχεQη έχχαΟιίQισιν. λαμ6άνει δέ οϋτω χαί Ιδέαν τινά της χαταστάσεως, εΙς ην

ιί\·rUQiΟηΟ(J.ν τιί διάφΟQα μέQη της ΚQt',πτης τού Ναοϋ.
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ΕΙΗ, 50, Τομή και-α πλCΊτoς τοίί Ναού Ηα, τής κάτφ8nι αντον Κρύπτη,.
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40 ΠαοάQτημα τοϊί 'AQXaIoloyιxoiί Δ,λτΙου 1918

6λήθη εις παρεΧΧλήσιον διασφζον μάλιστα τοιχογραφίας χα; μωσαϊχην έπιγραφήν ,. παρα το

παρεΧΧλήσιον δε τoiίτo ήνοίχθη ήμιχυΧλιχη αίθουσα προς ταφην έπισήμου ηνος προσώπου,

fνθα διεσώθη χαί παλαιοτάτου τύπου προσωπογραφία τoiί Xριστoiί (εlχ. 59, Πίν. 23)' dφ'lτέ.
ρο" τά Ιν είδει dρχοσολίων dνοίγματα έτέρας ΣτoQς, της χΕιμένης Χάτωθεν τoiί dQLotEQoiί πτε·

ρυγίου χα; lχoύσης χατά το μέσον τρείς μεγάλους πλινθοχτίστους πεσσονς (εlχ. 60 Πίν. 21)
lχρησιμoπoιήθησαν πιθανώτατα ώς τάφοι τών dQXLEQtwv της θεσσαλονίχης, ώς τoiίτo dναγρά.

φεται lν τφ βίφ της 'Αγίας θεοδώρας " lν φ αl είσοδοι της Κρύπτης (ών μίαν παραθέτομεν

lνταiίθα, εlχ. 61 Πίν. 23 πρ6λ. χαί εlχ. 50 χειμένην οπισθεν της δεξιάς παραστάδος τoiί Τέμ.

πλου χαί Ιν fι διαχρίνει ης χαί το σύστημα τών φωταγωγών της Κρύπτης) μετε6άλλοντο χατά

χαιρούς, ώς lν τη προσεχεί μελέτη θ' dποδειχθ!i τoiίτo. Τέλος τα χάτω μέρη τών τοίχων

τών Στοών είς ηνα σημεία εlνε δι dρχαίων μεγάλων ορθογωνίων λιθων έχησμένα, \ιπολείμ.

ματα προφανώς ρωμαϊκών χησμάτων, ώς άλλως τε τoiίτo μαρτυρείται χαί iιπo τών Πραςεων

τoiί 'Αγίου, Ινθα dναγινώσχομεν δη δ Ιπαρχος Λεόνηος .dνήγειρε πάνσεπτον οlχον τφ

μάρτυρι μέσον τoiί δημοσίου λoυτρoiί χαί τoiί Σταδίου .. χαθελών χαί περιχαθάρας xatd
τάς τών χαμίνων χαμάρας άμα χα; τoiί τών θερμών iιδάτων οίχου μετά χαί τών έχείσε οντων

δημοσίων Ιμ6όλων χαί προπινών. '. ΤΟ προσαγόμενον Ινταiίθα ώς παράδειγμα (εlx. 62)
τμημα τοίχου χείμενον xatd το άριστερον άχρον τoiί Νάρθηχος, δμοια τoiί δποίου εlνε χαΙ

t' dVWttQW σημειωθέντα μέρη βάσεων της Κρύπτης, Ιπεξηγoiίσι τά Ιν ταίς Πραςεσι λεγόμενα.

Ή Αl/μην.Ι.. της Κρύπτη; ταύτης χαl τών έν "ύτη dYEUQEotvtwv δεν εlνε ε\ιχερής ,.
ή άπλουστέρα ΙΧδοχη της dQXLxijo; χατασχευης τών στοών αύτης έπί τών iιπoλειμμάτων τών

, Ή ,Ις τΙ> βάθος τής Χόγχης της Δ. nl'UQcίς τoiί παQ'ΧΧλησ{οu άναφαν,lσα lφθαQμίνη ψηφ.δωτή

ΙΠΙΥQOφή διασφζ" τcίς λIΙ,... : ΓOll 8Η(μα:) ... npoce .. κ.ι.ι HMWN. Πιθανώτατ~ lν tiι xbyxu ταύηι τoiί

ύΠΟΥιίου ποριΧΧλησίου, ~~ οΙ Ιν 'ΎΧολπ(οις ΤΟIΧΟΥραφίαι διιτηρήθηααν άο'lιώιιοον των λοιπών ,(κόνων

τον παοιΧΧλησίου τοίΙτου, ~ΤO τοποθιτημΙνη ΣαρκοφάΥος Ιτcισήμoυ ,",νός.

• ΠQδλ. βΙον ΆΥ. θ,οδώQας "πΙ> 'AQD,vlou IΧδοθlντα lν rIoIίQy.tδ, 1899 σολ.•9, ενθα δΙδονται πλη.

οοφοοίαι πιοί της Ιν Ι,,, 841 ταφής τού Ιπισχόπου -Αντωνίου χοί. ,φ 884 'τίοου 'πιοΧόπου, ον 'χατίθιντο

'ν τοις λα.olς μίQ,σ, τoiί θ,Ιου Nαoiί τoiί παν,νδόΙου μάQΤUQος ΔημηΤQίοu Ι. .φ ΙΝ" 8... If.φω .. Βλ.

χα; 8ΥΤ. Z.itacbr. 2 (1898) σολ. 812 χα; 10 (1901) σολ. Ι" Χ. Ι. ΑΙ ώς τάφοι θ,ωqoύμ,νσι lνταiίθα ΧόΥχαι

τής κάτωθεν του άοιστιροϋ πτιουΥίου Στοάς δ,ααφtοuαιν ίπαl1ήλo~ πολλάκις το,ΧΟΥοαφ'ας, ας. θά παοαθΙ

οωμεν βοαδίΙιιοον' αδιαι μάλ,αι~ Ιπι,οαν ~μας δη ΤCQhXCatat πιοί ιου άααφώς iv τφ βίφ tής ΆΥ. θιοδώ

οας άναΥοαφομ!νοντόπον ταφηt; τών δίΙο iπιοχόπων θεαοαλονίχη;.

• Βλ. χωQ{ον lν Mign., P.lr. Gr. τόμο l1β σ.λ. 1181.

• Ούδ,μία σαφής μαQΤUQΙα χα; αύτής τ~ς ύπάQΙ,ως τής ΚQύ"της "πΙ> τl>ν Ναl>ν τoiί ΆΥίου Δημη·

tQlou ύπάQΧ'" Ιχ τών βυζαντινών σuyyQαφiων μόνος ό rQ. ΠαλαΜCΊς μνημον,ύ.. της ιr•••φνyιj, .Στοά τις

Ιστ.ν ύπόΥ"ος lν τφ Ναφ της Ά''''αοθΙνου χα; θ,oμήτ~oς (τΙ> σημ. Έσχή - Τζουμά), οδ Kαταφuyή τΙ>

iπώνuμον. ·Οθιν 160' Ιιπl πσΙα.δ. τής το\ί μεΥαλομάο'Ινοος τcανη'YiιQΙ<Dt; τήν άQxrιν δι ο ltOUt; τcoιιΤoθαι,

χάχ,ιθ,ν δ.ά της Λ,ωφόQΟU (της ΈΥνσΤ!ος δηλ. όδoiί) μ,θ' ομνων τών πqός αύtl>ν άvιόντoς Ι...~. (Iv τφ

Ναφ τoiί ΆΥ' ΔημηΤQίοu) ταύτην άνύ'ιν χα; ,10; τΙλος άΥ,ιν τήν ίΟQτήν .. ' (Εχδ.IΣοφ. Οlχονόμου, σ. 92 χ. ι)·

iv λόΥφ δί Κωνο'l. °AOμινoτcoίIλoν, iQμηνιvοντΟ4; τό όνομα Kαταφuyή (cδιά τό ixctoc τόν άQΙO'lία τοϋτον

- ιόν *ΑΥ. Δημήιοιον - ζητοίΙμινον xατατcιφινyέναι, ιόπον tfι όovfι διδόν'lα, μιΧοόν ώτοπονπτόμενον.ι

ποοοτίθιιαι ή λιτcτoμίOιια cύτcδyεφ Υάο ιΙο,ν iνταίrθα (Ιν φ τδπφ ή Kα'lαφuyή) αιοαί. (βλ'τcι Κ. Ιηοίον,

XQ,at. μνημ,Ια Μαχ,δον!ος, ΠΑΕ. 1918, σολ. 180 χα; 182). Αοται όμως άναφίQονται ,Ις τΙ>, Ναόν της θ,ο

τόχου, iv Ψ τcιoί. Kotίτcτης ιού ΆΥ. Δημητοίον μόλις εΙς τcΙOιηyητάς 'Ιών άQxών τού ]11' αΙώνος (Barsky χαί
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κατεδαφισθέντων ρωμαΙκ.<7n· κτισμάτων Ι':1<Ί τοί, ΛεΟΥτίου προς ά"άδειξιν της Βασιλικής, (~.ις:

παρg.τηρείται τοιοίιτό" τι και είς τους μετα ταϊ'τα βυζα"τt\'οιις Ναους (Καθολικόν fΟσ ίΟ\1

λουκα μετα τής Κρύπτης - Άγ. ΒαQ6άρας -, Ναος Ί'αξιαρχG,,' θεσσαλονίκης μετ" Κρύπτη;

και iίλλoι), ~ε\' εΙνε Ικανοποιητ.ική, εφ~ οσον τα ί·πΟ τό ιερό,' Βήμα άνευρεθέ"τα δεικ\'ύουσι

τέχνη\' του Ε' μ. Χ. αίώνος, &ς άλλαχοϋ διό τής ~Χ)';Ι~01ς u,ναΛ,\tσεως τών άναΥλύφων Τα/ν

θ' άποδείξωμε\'ι και ~πoμέ\'ως μαρτυροϋσιν, δτι άπο τής κτίσεως τοϋ Ναού Υι Κρύπτη έχρησι

μοποιήθη δια την ],ατρεία\'. Είνε γ'IJfιi!JΤo)' άφ' itiQO\', δτι άπι\ τοϋ Γ' άκόμη αίώνος μ. Χ.

οτε ή τ,μη ,προς τα λείψανα τών μαρτύρων έξηπλ,,,θη, έπεκράτησ",' ή σι·νήθεια ανωθεν το"

τάφου το(' μάρη'ρος να ίδρύηται ή άγία Τράπεζα, ι~lς το ίερώτατο", κεWtρικό,' σημείο" το\'

άνεγειρομέ"ου προς τιμήν του Ναού ij Μαρτυρίου Iconfessio), ην προφυλάττε, πά"τοτε K,6~)·

ριον. Μετα τοϋ τάφο" τούτου τοϋ μάρτυρος συ,·δέετr.ιι ή καταγωγη της Κρι',πτης τών μεγιί

λων &ρχαίων χριστιανικών Βασιλικών (Κρύπτη τής Βασιλικής τού Ά'Χ- Μηνα έν AΙγύπτ~.

Κρύπτη Βασιλικής ταύ S. Al,ollinare in classe έν Ρα6έ\'\'Ώ, Κρύπται Βασιλικών εν ~υρί,!

κλπ.) και τώ" Βυζα"τινών Ναών (λ. χ. Κρύπτη τού Καθολικού τού Όσίου .\οι,κα Λε6αδείας),

ητις άποτελεί ϊδιον κτ(σμα (ιπο το "ψηλότερο,' τοϋ Ναοϋ κείμενον ιερόν Βημα δπερ άνέκαθε\'

έξελαμ6άνετο ώς ύπόγειος είσοδος είς τον τάφον τού μάρτυρος '. 'Άν οϋτως έκληφθη και ή

άνευρεθείσα Κρύ'tτη τής ήμετέρας Βασιλικής, θα δεχθώ μεν κατ &νάγκη". δτι ώς τάφος τού

Άγίου Δημητρίου έτιματο κατ &ρχας αύτη ή άγία Τράπεζα τού Ναού και ΟΤΙ έπομέ"ως αί

μικρΩ,' προ τής πυρκαΊ:'ϊς τού Ζ' αΙώ\'Ος &"αφερόμεl'αι περι Κ ,6ωρίο\l παραδόσεις πρέπει ,·α

Paul LtIkas) βλέπομε\' έν είδει παραδόσεως άνuγQαφομε\'ας πληQοφΟQίας πεQί δύο έπαλλήλω\' Ναών,

βασταζομένων 'ύπό χιλίων κιόνων κλπ. (βλ. Ούσπέ\'σκη, ~[ωσα"ίχά Άγ. ΔημηΤQίου, ε. ά. σελ. 2 χαί ιιημ. J.

ΠQ6λ. άνωτέQω χαί τά παQατεθέντα χωQία έχ τού βίου της "Αγίας Θε.οδώQας), vsωtfQa δέ λα'ίχη παράδοσις

-πεQί τής θεQαπευθείσης βασιλοπούλας_, ην άλλαχού παQαθέτομεν, δίδει φανταστιχή\· 'tl\·u έQμηνεία\' τής

I{Qύπτης. Τέλος έχ τών μέΧQΙ τούδε 'tfQi τού Ναού πραηlατευθέντων μόνος θ Cbois)" ('..'art de ):1ιίΓ ('}ι~...
1e~ Η)·7.. Paris, 1882) ύπό ηιν έπιγQαφην .. citernes sous la Rasilique de ~.' Din1itri a Salonique. παQαθέτει

δύο σχέδια (ρι. VI. 1 χαί 2 καί fig. 118 χαί l1D) έν τομή, Utl\'a πιθα\'όν ε1νε τμήματα τού άνατολιχώς της

Άψίδο; διαδQόμου (ε[κ. 57 Πίν. 22), 0\' ε1δη ό συΥγQαφεvς έπικεχωσμέ\'ον χαί έχλαμδά\'ει ώς χιστέQναν.

rΕπομέν(r); ή έρμηνεία της ΚQύπτης ούδαμώς ώφελείται έχ τών μέΧQΙ τής τελευταίας πυQκαΊας παλαιοτέQω\'

πηγών χαί τών νεωτέQων έQγασιών.

ι ΠQ6λ, Wulff, Altcllristt. und ))·...ant, Kunst, Ι, σελ. 205. 'Ότι ώς ύπόγειος εϊσοδος εLς ΜαρτύQιον

ΠQέπει \'ά έQμφ'ευθή η ήμετέQα ΚQύπτη ούχί δέ ώι; Κιαr:ie'#'α, ώς έξέλα6εν αύτην ό Cllois~' ιέ. ά.) χαί χατ'

αύτόν ό Strzygowski (έν Ryzant. Denkn1iίler, τόμο 2 (1898) σελ. 231) ώωδειχ\'ύει (πλη\· τώ\' άνευQεtlέντων:

ΠαQεχχλησίου, τάφω\', Κι6ωQίου χ. 0.. χαί τών έν ΤΙΡ χειμέν(~ ώς παQαδείγματα παQατεθέντων μνημείων)

χαί υπόγειον έ\· Κωνστα\'τινουπόλει χτίσμα χατεδαφισθέντος Ναού, εχο\· άναλογίας Τl\'άς ΠQός την ήμετέQα\'

ΚQύπτην, την ΙσΤΟQίαν χαί τό ονομα τού όποίου άγ\'οούμε\' εΙσέτι. ΠεQί τού μνημείου τούτου, τού καλυυμtc

νου Kemank~ - Mustaplla. pASClla. djanli, σημειοί ό Πασπάτης (Βυζαντιναί Μελέται, 1877, σελ. Η63) τά

έξης: .ύπό τό τέμενος - οντινος μόνον ή Άψίς διασc~lζεται - εΙνε σχοτεt\'ό\' ,ιπόγεω\" q-..ωτιζόμε\·ο\' άπό

μόνη\' την θύQαν, εύQισχομένην ύπό τό άνατολικόν τείχος έπί τών ΠUQαστάδων τής είσόδου χαί (')λίγον

ένδότεQΟ\' μόλις χεφαλαί Τt\'ες άγίων διαΚQί\'οντuι' πλησίο\' τί1ς θύυας ταύτης ε1\'ε χαί έΤ~Qα πεφραγμέ\",Ι

φέQουσα χαί αiiτη άQχαίας ε(κό\·ας. 'Εντός το\! υπογείου εΙνε φQέUQ καλουμενο\' (ί.γίασ,ια τού Άγ. 'lω(L\,\,ο\·.

τό όποιον έπισχέπτονται 0\ εύσε6είς γείτονες άνευ ένoxλήσεως~. Παρά Str....'"go\\·ski. Ενθα δίδεται χαί ή

χάτοψις τού μνημείου (βλέπε αύτόθι, σελ. 108. 1,0 36' πρ6λ. χαί πεQιγQαφη\· έ\· σελ. 234). χατατάσιιεταl

τούτο είς τη\· περίοδο" τ6)\· Κομνηνώ\" (10:)7 • 1185). 11 έξέτασις δ' α"'τού ϊσως φt'Qει είς φ(~)ς άνάί.ογόν Tt\'CL

Κρύπτη\' ~ίάρτυρo;.
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έννοηθιί>σιν ώς &ναφερόμεναι εΙς το Kιβ,~ριoν της αγίας Τραπέζης και την ύπο τοίερον Βημα

f.ξαγωνικην έξέδραν, τήν απoτελoiίσαν οίονει το κιγκλίδωμα του προ τού κάτωθεν της άγίας

Τραπέζης νομιζομένου τάφου τού μάρτυρος '. 'Ολίγον χρόνον προ της πυρκα'ίας τού Ναού

έγένετο, ώς γνωστόν, ή καύσις τού αρχαίου Κιβωρίου 2, έν τή περιγραφή δε της έκ νέου κατα

ΙΤΥ.ευης του τονίζεται ή φράσις ,έξ ,1)ν (δωρεών) παραχρημα κατεσκευάσθη τοπερικαλΗς τούτο

καί 'Vv'V φαιν6μενον lero'V'O::J: ():ι:τερ δύναται να νoηθfι και (()ς κατασχευη το πρωτον τού

cπρος τοίς λαιοίς πλευροίς .. lξαγωνικού Κιβωρίου του επάνω Ναού, κατα το πρότυπον πάν

τως τού ύπογείου Κ ιβωρίου, καΙ να θεωρηθΌ τότε το έπάνω Κ ιβώριον ώς άπλοϋν HeOtJHV-

ι Ώς γνωστόν, α\ άοχαιότεοαι παοαδόσεις άγνοούσιν ού μόνον τό λείψανον άλλά καί '(ίιν τάφον τού

μάοτυοος (πο6λ. έπιστολήν άοχιεπισκόπου Εύσε6ίου εΙς Μαυοίχιον .. οϊ χαί βουληθέντες τήν βασιλιχήν καί

θeάοεστον άποθεοαπεϋσαι ίχετηοίαν _tι Τιtιι τον παtιO'Ιπτo'tl Ναον dιοetίξαtιnS' 't'όnC9, Itι Φ Ηαϊ το παtιά·

. ΥΙΟ" eiιeiO'W8Itι φοντο .a.iψαtιοtι., ,_ Migne. i. ά. σελ. 1241). 'Εν δσ<ρ λοιπόν δεν IIΤΟ γνωστός δ τόπος της

ταφης τοϋ μάοτυοος, φυσικόν εΙνε να υπoτεθfι, τΌ βοηθείιιι της άνωτέοω έχτεθείσης συνηθείας της έπιχοα

τουσης γενιχώς χατά τονς ποώτους αΙώνας, δτι ή συνείδησις τών πιστών τόν υπό την άγίαν Τοάπεζαν χώοον

έπίστευεν ώς έγχλείοντα τό λείψανον τοϋ μάοτυοος. 'Επομένως τ' άναφεοόμε\'α εΙς τό Κι6ώοιον έν τφ θαύ

ματι τοϋ Μαοιανοϋ (Migne, i. ά. σελ. 1217) ποέπει ν' άποδοθώσιν εΙς τό Κι6ώοιον της άγίας Τοαπέζης χαί

τήν υπόγειον έξέδοαν.

, Βλ. Migne. i. ά. σελ. 1239 χ. έ.

3 Αύτόθι, σελ. 124-1. Έν τφ λίαν διαφωτιστικφ χωοίφ ..ΣυνΕ6η, φησίν, τό έν τφ παναγίφ αύτοϋ τεμέ·

νει Κι6ώριον ... έμποησθηναι νυχτός ... καί τι μέοος αύτοϋ μιαtιf:Ηjtιαι .. χλπ.• δεν άναγοιlφεται μεν ή

Οέσις, φαίνετιn δ' έκ τών συμφoαζoμένων~δτιποόκειται, πεοί Κι6ωοίου της άγίας τοαπέζης καί ΟΤΙ ποός

((nOιpuyitv ιίσχημιών μετετέθη ή προσκύνησις εΙς τό ϊδουθέν .. έν τοίς λαιοϊς πλευοοίς. Κι6ώοιον - Ποοσχυ·
νητιίριον, κατά έπιχοατοϋσαν c'ί.λλως τε καί μέχοι σήμεοον συνήθειαν ποοκειμέ\'ου πεοί άγίων λειψάνων.
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.."d(lao... lSπερ lSμως μετα ταίίτα συνΕΧέετο πρός τον τάφον τoiί μάρτυρος. Ή μεταξiι τής

άνεγέρσεως τoiί Nαoiί (μέσα Ζ' αΙώνος) καΙ τής ιΙλώσεως της θεσσαλονίκης "ΠΟ τών Σαρα

κηνών (904 μ. Χ.) παρατ/ρουμένη ετι μεγαλυτέρα σύΥχυσις tv ταiς πηγαiς περί τΟ" τάφου

το" μάρτυρος Ιξηγείται Ι. της άπο τoiί τέλους Τσως το" θ' αΙώνος Ιμφανίσεως το" μύρου,

ΙSπερ Ιπιστεύθη LSΤΙ lξειιήγαζεν άπο τών πληγών το" Ιερoiί λειψάνου, ούτινος την νομιζομέ

νην νπαρξιν lι<τoτε δυνάμεθα να παρακολουθήσωμεν '. "Εκτοτε δ "Αγιος Δημήτριος καλείται

Μ,,(ιοβΑήπις. πανηγυρικοί δε λόγοι πλέκουσιν lyκώμια εις την cπιπι)" ,cII.. ιιισ.ω.... ην tv
τφ ίιπο το Ιερον Βήμα χώρφ πρέπει ν' άναζητήσωμεν, lSπως εις το Ιμπροσθεν καί άριστερα

το" Βήματος φρέαρ (εΙκ. 04 Πίν. 23), lSπου καί ή άρχη τoiί σωλήνος άνεφάνη, πρέπει ,σως

ν' άναζητήσωμεν την προ της Ιμφανίσεως τoiί μύρου πηγήν.

Εις την oiίτω συντόμως ΙΚτιθεμένην Mαiίθα Υνώμην περί Κρύπτης, ην tv τφ προσεχεί

ημών εργφ δια τής παραθέσεως τών άληθώς συγκεχυμένων πηγών καί της συγκρίσεως αντών

προς τα ευρήματα θ' άναπτύξωμεν, προσθέτομεν χωρία τινα ικ τών πανηγυρικών λόγων τών

Βυζαντινών, δι' ~ν δύναται αντη να πιστωθη. Ό χαρτοφύλαξ Ιν θεσσαλονίκη 'Ιωάννης Στα,,

ράκιος κατα τον ΙΓ' αΙώνα tv τη δμιλίq του εις τον"Αγ. Δημήτριον λέγει: .ης ονκ οΙδε την

Ικ τoiί πανεντίμου ΔημητριαKoiί σώματος άναδλύζουσαν τών μύρων πηγήν, lSση τφ πληθυ

σμφ, ιι,ς (ιΠ.(I.Kx.l~αι καΙ tcll.. Κ(ιΝΑφ ,;Ις f).Ιας α(ι,οΟ σω(lοΟ μ,,(ιοδ6χω.. δ.ξαμε ..cII.. ;

Αύται Ικ IIηyij. τών μύρων το" μάκαρος μέχρις αντών δεχόμεναι τον είιώδη ρoiίν διοκρουνι

ζόμενον τoiς βουλομένοις τών χριστωνύμων κατα πάσαν ώραν Ιατρείον πρόκεινται .έtoιμότα

τον κλπ .• '. Ό Δημ. Χρυσολωράς (1391 -1425) Ιν πανηγυρικφ α\ιτoiί λόγφ προσθέτει <μετά

δε χρόνον "περ το σώμα πηγή τις νέα γεννάτα~ μύρον, ~ τoiί θαύματος, άνθ' f>ISatu. ρέουσα,

lξ ής ποταμος φέρων ευωδίας τα ρεύματα, dφ' ο;' ΑΙμ ..αι nd"'1ς .(ιοσμΙας d..dnλεφ. έξ

ούπερ ώκεανος άλλος κύματα κεκτημένος τών μύρων, ι'iπερ Μωρ ονκ εστιν(,) Ιπ(ε)ί τον

χαρακτήρα φέρει παχύτερον, άλλ' ονδέ τινι τών Ιν τη Yii καί τών περί αντην ύγροτέρων η

ξηροτέρων ι'ίλλφ με" άλλων σμοιον ..... ΝαΙ ,ό μύ(lο.. 'ξιό.. • Ις d(l;rdς dφο(lιt"αι δύο, l1ς

, Άπό της Ιδρύσεως τού Kι6ωQίoυ του έπάνω Ναού υπό τού άρχιεπιοχόπου Ευσε6ίου έπί Μαυρικίου,

χατά τά τέλη πιθανόν τ:οίι (j' αΙώνος, άναΥQάφοvtαι εΙς τάς Πράξεις τού 'Αγίου θαύματα (περ, Όνησιφόρoιt

"'Ιού ΠΩρομΟVΩιιίου, Μ igne, σελ. 1247 χ. έ. περί δράματος συγγενούς τού έπάιιχου έχ τής Έλλάδος ήl θεσσα

λονίΧ'D έπιδημήσαντ:ος, διε γίνεται χαι ή λεπτ:ομειιής πιριγραφή τού Κιβωρίου, Migne, σελ. 1266) βλέπομεν

δέ συΥχεομένην παρά τιμ λαψ χα, τήν θέσιν τού τάφου (..τών δε φησάντων ώς έχείσε πα,ά ..φ~ πα ...,φ~

'4..oνσαμn χεΙσθαι θεοπρεπώς τον uπeρένδοξον άθλοφόρον Δημήτριον .. ) χαί τήν Ιμφάνισιν τών εΙδωλολα·

τρικών στοιχείων (.. τής χυρίας Εύταξίας. ην ό θεός προ πολλοΟ τψ άθλοφόρφ ΠOQαχατέθετο,.) πρβλ. καί

περ, τού Ιμπρησμού τού νέου Κιβωρίου Ιν τφ καιρψ βαρβαρικής έπιδρομής, Migne, σελ. 1276, περ, τής Ιχ

τού Τριβήλου τού Ναού όπτασίας τού Ίλλουστρίου, Migne. σελ. 1317 κ. έ., περ, τ;ις καύσεως τού Ναού κατά

τά μέσα τού Ζ' αΙώνος, Migne, σελ. 1848 χ. έ. καί τέλος περ, τών άλλεπαλλήλων βαρβαρικών έπιδρομών)'

ούδαμοΟ ομως άναφέρεται ή διά τού μύρο\) θεραπεία, ητις, fiις έχ τής πρώτης περί μύρου μνείας παρά τιμ

Καμενιάτn (βλ. σχετικάς μOQτυρίας ΠOQά Ούσπένσχη, ί. ά. σελ. 4) συνάγεται, ένεφανίσl)η μικρον προ τ;ις

άλώσεως τής πόλεως ύπό τών Σαραχηνών έν tft Κρύπτη τού Ναού, ητις φαίνεται οτι διεσκευάσl)η διά τών

σωλήνων χα, τής Ιν τψ μέσφ λεκάνης κατά τήν έπάνοδον έχ τής αΙχμαλωσίας τών Θεσσαλονιχέων, ώς άλλα

χοϋ προσάΥομεν τάς άποδείξεις, όρμώμενοι έκ τής τεχνικής διαφοράς τ;ις έξαγιιΊνου 'Εξέδρας καί τών περί

ιαύτ"ην άνευρεθέντων μνημείων.

ι Βλέπε το χωρίον χαί παρά MigIIe, έ. ά. σελ. 1421.
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fJ3. Έπι,ριι.φή παρά τή.,. βάσι.,. bιlJς

(J'U,Ηρατοv'rΤΟΟ'r τή.,. Άψίδα π_σσώ'r

της ΈρΜτης.

,...

".αδέχο",αι καΙ σωλ1Ι"ε~ καΙ Υε"όμε"ο" /f&η με,έωeο" εΙ~ iJψο~ έξαΙeΟllσι" ιl)onee ""')~

κά,ω"ε" ιi>"of)",o~ αυεο καΙ naed φνσι" εl~ ,d li"ro ,ο PaeV φέeεεαι καΙ Υε"όμεΥΟ"

Ισόπε&ο" '<!i Ναιρ "ea,aLάj~ ήσllχάζει καΙ ήeεμεί ,άj" σωλή"ω" tHd'oeO~ ιl)onee oηeei

(Hηe<!i Ρ) παΥΈΥ,α ιι καΙ ,d όπΙσω σ,αλΈΥ,α καΙ χαλι"ωδΈΥ,α '11" εΙ~ ,ο neόσω φοeά",

καδάnεe ή"lαι~ άφα"έσι" ά"αχαιεΙζε,αι κλπ.> '. Θα ηδύνατό τις να παραθέση και πλήθος

ετέρων μαρτυριων εκ των λόγων Γρηγορίου το;; Παλαμα', Κωνστ. Άκροπολίτου' και αλλων,

δι' ων ερμηνεύονται τ ανευρεθέντα ύπο το ίερον

Βήμα, αφ' ού η λεπτομερης ερευνα το;; περί το εξά.

γωνον Κιβώριον το;; επάνω Ναο;; χώρου (εΙκ. 4β)

οΙιδεν σημείον εφερεν εΙς φως, επι το;; "οποίου να

στηριχθfj η ύπόθεσις δτι εtς το;;το άναφέρονται αΙ

μυροδόχοι δεξαμεναί, η διαδοχη των σωλήνων και

καθόλου αΙ περι το;; μύρου παραδόσεις.

Τ' ανευρεθέντα αφ' έτέρου κάτωθεν το;; ίερο;;

Βήματος δεν δύνανται να ερμηνευθωσιν ως το Βα

n"D'oίeto" το;; Ναο;;, ως εκ πρώτης όψεως εΙνε

δυνατον να ύποτεθτl, καθόσον η τοιαύτη έκδοχη

αντιτίθ"αι και εΙς την τελετην το;; μυστηρίου' και

~tς την διάταξιν των μερων το;; Βαπτιστηρίου' και

εtς την θέσιν', ην κατελάμβανον τα κτίσματα τα;;τα

εν ταίς χριστιανικαίς οΙκοδομαίς των τόπων λατρείας ElH.

έν τη αρχαίιι. Έ,κλησίι;ι.

Ή Κρύπτη ητο το αδυτον και το μυστηριω

δες ίερον το;; Ναο;; το;; 'Αγίου Δημητρίου, εtς το;;το

-δέ αναφέρεται το πλήθος των διασφζομένων μέχρις ημων παραδόσεων καί θαυμάτων τoiί

ι Migne. αυτόθι, σελ. 1423, ενθα τό....χωρίον παρατίθεται έσφαλμένον, (;>ς βλέπει ό άναγνώστης έκ t(j>v

.ύφ' ήμών γενομένων διορθώσεων.

~ Λόγοι Γρ. Παλαμδ., έν έκδόσει Σοφοκλέους τοϋ έξ ΟΙκονόμου, σελ. 60 κ. έ.

3 ΙΙαπαδοπούλου. Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής σταχνολογίας, τόμο Α', Πετρούπολις 1891.
σελ. Ιθ5, ενθα εΙσάγει τό μύρον είς τας περι 'Ιουστινιανου και Μαυρικίου διηγήσεις, σελ. 193 είς την διήγη

. σιν τοϋ όράματος του Βιταλίου κλπ.

ι <Ως γνωστόν, πρό τής τελετής τού βαπτίσματος ό κατηχούμενος έστρίφετο πρός δυσμάς "έπειδ;l του

φαινομένου σκότους τόπος (είσιν) αί δυσμαί» (Κυρίλλου 'Ιεροσολύμων, Μυσταγωγ. Α' λόγο 6') και άπηυθύ

νοντο προς αύτόν αί έρωτήσε,ις: "άποτάσσυ τφ Iatavq. κλπ.», όπερ θα ήτο ατοπον γΕ\'όμενον έν τφ άνευρε

θέντι χώρφ, ο\'Ίτινος δυσμαί εΙνε αύτη ή άγία Τράπεζα τού Ναού.

" 'Ελλείπει π. χ. ένταυθα τό προαύλιον τού Βαπτιστηρίου, ένθα άπετίθεντο το. ένδύματα, αί βαθμιδες

τής κολυμβήθρας, αν ύ)ς τοιαύτη έξελαμβάνετο ή άνευρεθείσα λεκάνη κλπ.

ιι τα μέχρι τοϋδε γνωστά Βαπτιστήρια εΙνε κατά κανόνα έκτισμένα έξω του Ναου τΊ συνέχονται πρός

τόν Νάρθηκα και τάς μακράς αύτου πλευράς, ούδέν δέ παράδειγμα Βαπτιστηρίου εχομεν σννεχόμενον πρός

τό ίερόν Βήμα καί μάλιστα κάτωθεν τής άγίας Τραπέζης του Ναου κείμενο/(πρβλ. Kratls. RE. d~r chl'.

Arch. έν αρθρφ TaιIfkirchen Κ. άλλ.). Τό Βαπτιστήριον το" Ναου του Άγ. Δημητρίου εχειτο έ\' τψ χώρφ,

.ον δεικ\'ύουσι σήμερον ύ)ς τάφον του Άγίου (άριστερά του Νάρθηκος), ύ)ς θ' άποδείξωμεν έκ τίις γενομέ\'1\ς
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46 ΠαράQ'tημα τo~ 'Αρχαιολογικού Δελτίου 1918

\lυρο6λήτου. κα, ενεχει ύψίστην σπουδαιότητα δια τ/ν Ιστορίαν τού Ναού καί την άρχα(αν

Ζριστιανικην λατρείαν των μαρτύρων της πίστεως.

ΓΕΩΡΓ. Α. ΣΩΤΗΡιον

ΣΗΜ. Κατά. 'Ιό δεξιόν άκρον τής άνωτέΡα/ (έν σελ. 33) παρατεθείσης εΙκόνος 46 διακρίνεται άνευρε

tιέν τμήμα τετραγωνιχοϋ μαρμαρίνου κιοvίσκου μετά. συνεχομέvου έπικράνου, ουτινος τό έλλεtπoν μέρος,

1~IΤOΙ ό κορμός τού χιονίσχου μετα της όμοίως συνεχομένης βάσεως, εΤνε έντοιχισμένονέπί τ:ης βορείας πλευ

ι)άς της τετραγωνικης βάσεως τού πρό 'Ιού Ναού μιναρέ. Αί άνάγλυφοι διακοσμήσεις 'Ιού χιονίσχου τούτ:ου

t:l"E όμοιώταται προς τα ύπο Παπαγεωργίοιι δημοσιευθέντα έν ΒΥΖ. Zeitschr. χνιι (1908) Πίν. χιιι 1-3
και :) (ίναγλυφα τ:όξα και τούς χιονίσκους, τούς άποκειμένους σήμερον έν τφ έν -Αθήναις Βυζαντινφ Μου·

σεί(~). έκ θεσσαλονίκης μεταφερθέντας τιμ 1916 ίιπό της ίιπηρεσίας τού Μουσείου (πρ6λ. Παπαγεωργίο",

ii. ά. σελ. 311 κ. έ. περιγραφήν τών τεμαχίων καί δήλωσιν τού μέρους της αυλης τού Ναού ένθα ησαν

ταύτα έντοιχισμένα). Ό ήμέτερος κιονίσκος μετα τών έν 'Αθήναις τεμαχίων, μεταφερομένων έν καιρφ εΙς

Ηεσσαλονίκην, θα ήδνναντο να χρησιμεύσωσι διά τήν έπιτόπιον μελέτην καί τοποθέτησιν αύτών εΙς εν τών

κατά τήν ερευναν 't<i)v μερων τού Ναού άνευρεθέντων βάθρων, των άνηκόντων εΙς άμ6ωνας καί προσκυ

νητάρια, ώς εΤνε ή άνευρεθεϊσα έπί τού δαπέδου τού άριστερού κλίτους όκτογωνική μετά γλυφών βάσις

ιίμ6ωνος. πλαίσια προσκυ\"ηταρίων κλπ., ατινα μετα τών δνο άποκαλυφθέντων κατά τας άνασκαφάς Κι6ω

ρίων, t<i)v βάσεων της 'Αγίας Τραπέζης τού Ναού τών διακρινομένων έπί τού πολυχρώμου μαρμαρίνου

δαπέδου το\; ίερού Βήματος (Παπαγ. ε. ά. Πίν. XVI ιι τού μνημονευθέντος άνωτέρω (σελ. 32 εΙκ. 45) έπι·

σκοπικού θρόνου κ. α. παρέχουσιν εις ήμάς άκρι6η όπωςδήποτε εννοιαν της άρχαίας διακοσμήσεωςτού άγιο

δώρου Ναού τού Μυρο6λήτου.

0·16

ι, :1··

,. φ

'" '"ο'

Elιιc. 43. eaJ,dHIO)' (,π.,ιανΗ.,η. Ιιιc του dα.,πΙdον του Να.ού).

περί τόν χώρον τοντου έρεύνης, ητις έδικαίωσε πληρέστατα τήν τοιαύτην γνώμην. Κατά τούς βυζαντινούς

χρύνους τό παλαιόν Βαπτιστήριον τού Ναού μετεποιήθη πιθα\'ώτατα εΙς Σκευοφυλάκιον,οπου καί άπέθεσαν

οί χριστιανοί μJτά τήν ι:ίλωσj.ν της θεσσαλονίκης ίιπό των τονρκων τφ 1430 τά νομιζόμενα λείψανα Τι τάς

εΙκόνας τού Άγίου ι\ημητρίου' οί Τούρκοι οτε τφ 1493 μετέ6αλον τόν Ναόν εΙς Τζαμίον έξηκολούθησαν νά

Ι)εωρ<i)σιν (;)ς τάφον τού Άγίο" τόν καί σήμερον δεικνυόμενον θάλαμον, ούτω δέ παρεδόθη μέχρις ημών

ούτος {:)ς ό τάφος τού Άγίου Δημητρίου.
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ε ι Σ Α Ι'!! r 11 •ΙστορΙα καΙ τΙχνη τοίί Ναοίί προ τής ..λευταΙας πυρκαϊας.

Ι. Ίστορί.α . ·1
2. Τέχνη. !ι

Μ Ε!' () Σ Α' Καταστροφή, τα ληφ,Νντα μΙτρα ΙξασφαλΙσεως καΙ περ,συλλογής,

παραt:ηρήσε.., περι t:ώ" ένα.πολει,φ-θ-έντωιι έρειπΙωιι,

Ι. Ή έκ της πυρκαϊάς καταστροφι1 . 1:1
2. Τά ληφθέ"τα μέΤΡΗ μετα τη,· χαταστροφη\' . Ι [)
3. Παρατηρήσεις πεΡI τοιχοδομίιις, I'Ίρθομnρμ«ρά)σεως χαι ιιωσιιϊitι;ι\' 1~ι

α ') Τοιχοδομία καί έι'επίγραφο. πλίνθοι Ι!Ι

6 ') '()ρθομαρμάρωσις:

ΝάQΟηχσς. . .~.,

Κιονοστοιχιών μέσου χλί,ους . '2:1
Έ,·θετιχή διακόσμησις :!;~

γ') Μωσα·ίκα. . :!:Ι

Μ Ε Ρ Ο Σ Β' Άρχα,ολογ,κη IΡ8υνα τοίί μνημεΙου.

1. Έκκαθάρισις ιών τοίχων άπό τώ" τουρκικών άσ(}εστωμιίτω\' :Η)

α ') ~Eμφάνισις νέων ΤΟΙΧΟΥραφΗίη' :!Η

6') 'Εμφάνισις νέων μωσαίκών . :!1
γ') 'Εμφάνισις ΧΡΟ"ολΟΥl]μένου ε!κονογραφικοϋ κl"κλο\l (Toi" 'ΤΟ"ς

1303) έν τφ παρεκκλησίφ τοϋ :-';αοϋ . :!Η

δ ') 'Εμφάνισις χαραγμάτων 'ΙΙΙ

2. "'Ερευνα τού δαπέδου τού l"αοϋ (άνειίρεσις θωραχί'JJV. πλιιισίω\' tlxt'.
νων, θρόνου κλπ.) . :Ι Ι

3. 'Ανεύρεσις τοϋ Κι6ωρίου τοϋ 'Αγίου . :12
4. "EPE\lva τοϋ χώροι. της Άγίας Τραπέζης 3:\
5. ·λνεύρεσις χαί δοκιμαστική f.QE\lVQ Προπιίλου της βορείας πληιράς :\Η

6. "Ανεύρεσις της κάτωθεν τού Lερoύ Βήματος καί τ(';)ν ;'κατέρωθεν (ι\ιτο\ι

ΠΤΕρυγίων Κρύπτης τοϋ :'οΙαοϋ . :14

α') Ι Ι Εριγραφή της Κριίπτ.ις, ίίτοι

1. Τού χάτωθεν τής Άγ. ΤQαπέζης Κι6ωQίου μετά τών fχατέQωθεν αύτού AUQ

νάχων, τής παQά τό Ka6(ιJQIov τούτο μαQμαQί\οης λεχά,οης. τού συστήματος τής

διοχετεύσεως, χαί τών σvγΧQατούντω\' τήν 11μιχυΧλιχήν Άψίδα τού Ναού rteooQ')v. R:)
2. Ί'ών Στοών, τών eχατέQωθε,' τού υπογείου χτίσματος τής Άψίδος ευQισχο,.έ.

νων (υπογείου παQεΧΧλησίου, νεΧQιχής αιθούσης Χ. (ί.) ;.\;ς

3. Τής μεγάλης Στοάς τής συ"δεούσης τά υπόγe:ιn διαμεQίσματα τής ΚQύπτης

χαί χειμένης έξω τής ΆΨίδος τού Ναού ;~M

6 ') 'Ερμηνεία της Κρύπτης.

Ι. Ή ΚQύπτη τής Βασιλιχής εΙνε υπόγειος είσοδος εΙς τό" τάφον τού Μά«/tUQος.

ώς τάφου θεωQουμένου άQΧΙΧώς τής Άγίας ΤQαπέζης, τής δί υπογείου έξέδQας

η τού Κι6ωQίου άποτελΟύ\'τος oiovei τό ΠQό τού "ομιζομι:νου τάφου τού Mtif.'·
τυQος χιγΧλίδωμα. . 40

2. Πιθανός ΧQό\'ος τής ΙδQύσεως τού 8ΠQός τοίς λαιoiς πλευQοίς. έφιδQυ'Ι~'νοu

Κ,6ωρ,ου εού "πάνω Ναού. "ρμψευοl,ένου ώς Προσκυ'''1εαρίο" . 4:1
i). Έμφα",σις τού ,ιύQΟU χαί συγxεxυμένuι πληQΟIfΟQίαι τών βυζαηιν6n' ()ιιγγι,ια·

φέων πεQί μυQοδόχων δεξαμενών . ·Ι-Ι

4. Τά υπό τή\· Άψίδα ά"εllρεθέντα ~pν δί'"ανται eQ,ιηνεlιθQ')σιν (:,ς τό Bαπrιπτίι·

Qιον τού Ναού. 4f)
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ΠΙΝΑ_ 1

είκ. 1. Ψ"φιδωτον iJΣί ι~ς δεςιι'ίς Jtlltιo:orClI), L' ωiί Γι:μπλοlJ, ,}ιιι(lω&εν Ιlπό ηίς ιεΙcιιτ((lllς

ItlJo,ιαίίiς ιού NaotJ (6 ΙίΥ ... ς; Δηιιηrριoς Ηιιί ΟΙ )(ιίιο()ε.; ισ1ι Ναοίl).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:28 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑ'=" 2

.,~

,

"

Είκ. 5. Ό Ναός του '.Arlot.l Δημητρίου προ τής πυρκαϊιΧς.

Είκ. 6. Ό Ναο, του 'Αγίου Δημητριου μετα τη .... πυρκαϊά ....
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ΠΙΝΑ_ 3

ΕΙκ. 7. 'Εσωτερι.κόν τον Ναον πρό της .πυρκαίας-άπότον Βήματος προς τόν Νάρ-{Jηκα-(κατα. ονσπένσκην).

ΕΙκ. 8. ·Εοωτερι.κόν του Ναον άμέσως μετά τήν .πυρκαϊάν.
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ΠIΝΑ_ 4

Είκ. 15. Έαωrcριχο" ιον Ναοίί -άπό τον Nόl!θ'1XO~ προ, ιό Βήμα ~ μCΤQ ,ή.. ί",αρΙ'tι'

τον καθαρισμον Ηοί τώ", CJfcιιcωr",cώ" cl!rQaH~".
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ΠΙΝΑ_ 5

EΙιc. 9. 'Βc1ωΤ.Ρ'ΗΟ'" τοίί Νaον πeό ή. ",ιι@καία,_ Ωπο τον Nάρlhικoι; .προ, το 1.ρΙW Βημο. __

(ΗΩτά φωΤΟΥΡ. Zem,J).
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ΕΙκ. 18. Δεξιά πλευρά του έσωτερικοϋ του Ναου του Άγίου Δημητρίου άμ.iσως

μετά την πυρκαϊάν (έκ τον [ερον Βήματος πeός 'l"Ov ΝάelJ.ηκα).

Είκ. 17. Δεξιά πλευeα τοϋ έσωτεeικού τοϋ Ναού τον <Αγίου Δημητρίου μετά

τήν εναeξιν τού κα{J.αeισμον (έκ τοϋ Νάel)ηκος πeος το ί.ρό" Βήμα).
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Ε,κ. 19. ΤΟ ύψηλότερον διατηρούμε-νον τμήμα του Ναού

τού Άγίου Δημητρίου.

Είκ. 11Υ. Κιο-νόκρανον Ναού τού 'ΑΥίου Δ"αηrι;μΊ)v

μει' ?'Υεμιζομέ-νω'Υ φύλλων.

Εϊκ. 21. ΤΟ άνω τμήμα τής είκό-νος 19. ώς iστ.ρεώiJ.η και έκα{}α~ίσ{Jη

άαό τών τουρκικών κο"ιαμάτω-ν.
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n ι Ν Α 8

Ι-.Ί'w 23. Δείγματα μιγάλω1' πλίν{}ω"γ ειλ'1μμένω'ν έξ άρχαιοιέρωl'

)t' nομι:ίτω)'.

Κίκ. .'16, I1Ajyt'JOl μειά υφραΥιδωγ; μονογριψμαιων, ιrιηγιUΥ. -jγομαrωγ Η. U
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ΠΙNA~ 9

ΕΙ". 24. Πλlν'θοι μετά (1ταυ~ώ" αηι σφραΥίδω'tl.

ElH. 25. flAl,,{J.oi μετά ουμπλεΗομ.ένω1' Υραμμάτω1' ώς σφραΥίδων.
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nlNA_ 10

.1'1•. 27• .O' "4 ~_,< _.__ •• ,οι .ό ......• .';' .
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n ι Ν '>'''' JL
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EIK. 31.

Π Ι Ν Α _ 12
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ElH. 32. ΤΟΙΧΟΥραφία dΥαφα"είαα μετ-α ττ, πνρκαια... lni τον τοίχον τον deEtov κλίτους τον, Ναού.

('Η βασιλΙΗη τον άΥ/8υ ΔημητρΙον καί. π1ήδ-η d~όμt; α HarO: το". και.eόY lla~PQeocij, εΙσβολή,; ά'Ηίγραφον Ζιλλιερό ...

:::Ι

Ζ

"(οΙ
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Π Ι Ν Α.=. 14

Ε/χ. 33. Τοιχογραφία άναφανείσα μετο. την πυρκαιαν έπί. τού τοίχου του δεξιου κλίτους του Ναου.

(Ζειρά έφίππων καΙ πεζών {Jριαμβευτών)- άvτiγραφοv Ζιλλιερ6ν-
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n ι Ν Α "" 15

ΕΙκ. 35. ΜωΟ'αί"Ηό. Ιμφα.,..ιJ.i., μ.cτ-ά '1',;. π"ρΗιιια. a•• fIe. το., όρ,.~.ρoiί

ά.,οί.,,.αrο~ ,l,Ov NάρihιHO~.

("'Α".10' .a1n"o.~.~ nt. -'6ξα. ,,"ov •Α,ίοι:ι).
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EIK. 34. ΌΑ.όσωuοS' ~lιιώ." τη, Θεοτdκοv

βe.φΟΗ~ατ:οVσ."S'Ιμφaηa6a'iσQμ~τά τήν nvexaia".

81". 37. 'Εκ τό)" ά"αφανεισώ"fμ.eτci ΤΙ}" "",νρχαιαιι ΤOΙXOYΙCΙ9',ώ"

'l'oiί nαe_ΚΧλ'1σίοtl τον ΆΥ'ου ΕV{Jvμiοv.

(.Α,.. Γ.ώΡΥΙΟ' και"λΥ. NIHdA«Oi).

~

Ζ..
Ι •Ι..
α>
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ΕΙκ. 36. Έσωτερικο"ι' τον παρεκκλησίον τον 'Aylo\!, Εν{}υμίου.

ΕΙκ. Ι1δ. Κιοvόκρανο" μ.έσου Ηλ{τον" Ναον ΆΥ(ον

ΔημητeίΟ1J, μetα κεφαλώ... )(ριών.
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n 1 Ν Α - 19

ΕΙκ.. 56. Eis τών στενώΥ διαδeόμων της Κe1.Jπτης. ΕΙς τό τieμα ή όλόσωμος εικων

τού Άγίου Νι.κολάον (ΤΟΙΧΟΥΡ. ΙΔ' αίώΥος).
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n ι Ν Α ':" 20

Ε/.Η. 52. Τό Κιβώριο" τής Κρύπτης το ΗΕίμε'νΟ,ι κάrω{fcl' rijr; 'Αψίδας του Ναου, ώς ά"εvρέiJη Ηαrά τάς ά"αΦcαφάς.

Είκ. ,lj.'.J. 'Ι'ο Κιβώριο1' τής ΚρVπrης. ώς έχε, σήμερον. μcια ιή'ν άΠΟΗαιάυιασι}' l,d)' μερ,;ι'ν αύ'(οίί.
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n ι Ν Α::: 21

Εί". 55. Οί ενανη τον Κιβωρίου τη~ Κevπτης νποβαστάζο....τες την '.Αψίδα του NaotJ μεΥάλοι πεσσοι

και ή μαeμ.αρίνη βάσις της πρό του Κιβωρίου ureorrtίA,lS' λεΗάνιις,

ΕίΗ. 60. Ή χάτωlJ.εν τον άριστεροv πτερνΥίον μη' άΙΙΗοσολίων στοά ("eHeocdS' lJάλαμοS' ;).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:30:28 EEST - 52.53.217.230



n 1 Ν Α _ 22

ElH. 57. Ή μεΥάλη .ΣτοΟ: τηί Κf!1Jπτης μετά τη" όλοσχεeη έκκαfJάeισι'ν.

ΕΙκ. 58.•Εξωτεeική ό'ψις τής "Αψ,dος τοϋ νΠΟΥεΙον

παρεκκλησίου r:ij, Κe1ιπτης.

EllJ. 57α. Ή "μεΥάλη Στ-οα της Κevπτης πeό TQ",

κα{}αeισμοV.
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n ι Ν Α"" 23
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ElH. 54. Τό προ τοϊί ieeov Bήματo~ l"OV Ναού φρέαρ (είΗών εlλημμ.έ-νη vnc) τού άρχιτέκτ. λ. Ζάχου

προ τη, τελευταίας πυρκαϊάς).

ΕΙκ. 59. Τοιχο)'ραφία ήμικvκλn,ιης αι",ουσης της κρυπτης

Ηεη,ι,έ"'ης άριστε~α t"ov παρeκκλησίοv. Προτομη ΧρισrοU.

ΕΙκ. 61. Κά60δος και όπή φωτισμον ΚρVπτηs.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 1918.
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ KΛΣ~ANΔΙ'OY.
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λPXλIQΛOΓlKON ΔΕΛΤΙΟΝ 1918 ΠIΝλ. ~

ιι ειΚΩΝ ΤΟΥ ιΙΑΛΑιυΙ\ΟIΌΥ ΤΗΣ ~IONHΣ TUY Μ1.';Ι'.·\,\ΟΥ ΣIlΗΛΑΙΟΥ
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ΑΙ>ΧΛΙΟ:\ΩΠΚΟΝ λΕΛΤΙΟΝ 1918 ΠΙΝΑΞ 3
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ΛΓ-ΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ!' ΔE:\TIO~ lΩ18 ΙΙΙΝΑΞ 4
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ΠΡΩΤΟΜΙΝΩϊΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ
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AΙ'XAΙOΛOΓIKO~ Δ~ΛTlON IDI8 ΠΙΝΑΕ δ
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Υ δ

~KAPAHAIOI ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΡΩΤΟΜΙΝοϊΚΑΙ (Υ. δ, ,) ΚΑΙ ΙΆΛΟΙΙΕΤΙ'Α'Ι

ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣ ΥΣΤΕΡΟΜΙΝοϊΚΑΙ (1-6)
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APXA10ΛOΓlKON ΔΕΛΤ10Ν 1918 Π1Νλ;Ξ 6

ΜΕΣΟΜ1ΝΩϊΚΟΣ 111ΘΟΣ
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Άρχαιολ.ογικόν Δελτίον 1918 Π ίναξ Α.

Πήλινα ό-γγ.ία τάφω't· πυργου.
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>ΑρχαLολογικον Δελτίον 1918

Πήλινα κ~πελλα τάφ(ι:l}' niJerov.

Π ίναξ Β.
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Αρχαιολογικον Δελτίον 1918

'Λ ....άΥλυφΟ'Υ Χ{JΟ1Jίου Έρμου.

Πίνας r.
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