
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ

ΤΟΜΟΣ 18 (1963)

ΜΕΡΟΣ Β' 2 - ΧΡΟΝΙΚΑ

ΑΘ ΗΝΑ Ι, 1965

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2.
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στ'
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ
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347-358α) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. » 302-308
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ
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Fouί1les iι Mal1ia ( Π ί ν. 367) .
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ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ
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Νοτιοανατολική Νεκρόπολις, Κεραμεικά εύρήματα της έπιχώσεως) (Π ί ν. 369-375) » 322-326
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ΠεριοδεΤαι (Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Πάτμος, Λέρος, 'Αστυπάλαια) » 326-327
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ΠΙΝΑΚΕΣ Β' ΜΕΡΟΥΣ (ΧΡΟΝΙΚΩΝ)

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2.

187 α Ήπειρος.

187 β "Ηπειρος.

187 γ Ήπειρος.

187 δ Ήπειρος.

187 ε Ήπειρος.

188 α -Ηπειρος.

188 β Ήπειρος.

189 α Ήπειρος.

189 β -Ηπειρος.

189 γ -Ηπειρος.

190 α -Ηπειρος.

190 β Ήπειρος.

191 a - b Ήπειρος.

191 c - d Ί-Ιπειρος.

191 e Ήπειρος.

191 f 'Ήπειρος.

191 g Ήπειρος.

192 α Κέρκυρα.

192 β Κέρκυρα.

192 γ Κέρκυρα.

193 α - β Κέρκυρα.

194 α Κέρκυρα.

194 β Κέρκυρα.

195 α Κέρκυρα.

195 β Κέρκυρα.

195 γ Κέρκυρα.

Δωδώνη. 'Ο ΝΑ πύργος της προσόψεως του κοίλου μετα τμήματος του

πρό αυτου τοίχου.

Δωδώνη. Όστρακον κορινθιακου κρατi'iρος ύστερογεωμετρικων χρό

νων.

Δωδώνη. 'Οπτόπλινθοι κιόνων.

Δωδώνη. Όλμος μετα τής βάσεως έξ όρειχάλκου της ΝΑ πύλης του τεί

χους.

Μυκηναϊκόν έγχειρίδιον έκ τής περιοχής του νεκροταφείου Έφύρας.

Λίθινα έργαλεια της Μέσης Παλαιολιθικής έποχής εξ Άγίου Γεωργίου

Πρεβέζης.

Τό ανατολικόν περιμετρικόν ανάλημμα του θεάτρου της Δωδώνης μετα

η'1ν απομάκρυνσιν των χωμάτων καί η'1ν μερικήν αποκατάστασιν του

ΝΑ πύργου.

Δωδώνη. Τό ανατολικόν ανάλημμα του κοίλου καί ΟΙ πρό αυτου πύργοι

αντιστηρίξεως μετα την μερικην αποκατάστασιν.

Δωδώνη. Τμήμα του δυτικου περιμετρικου αναλήμματος του θεάτρου.

Δωδώνη. Λαξεύματα του αρχαίου λατομείου.

Δωδώνη. Τμήμα του Α περιμετρικου αναλήμματος του θεάτρου μετα

η'1ν απομάκρυνσιν των χωμάτων.

Τό κοϊλον μετα τής όρχήστρας του ρωμ. Ώδείου Νικοπόλεως μετα την

αποκατάστασιν των πρώτων σειρων των έδωλίων.

Bifacia1 ροinΙ

Bifacial notched ροίnΙ

Scraper.
Tortoise Core.
Mousterian ροίnΙ.

Χαλκουν ανοικτόν αγγείον εκ του οικοπέδου Δαλιέτου.

Άττικός αμφορευς του 70υ αί. πΧ. έκ του οικοπέδου Πουλιάση.

Τμήμα παλαιοχριστιανικου θωρακίου.

Τμήμα παλαιοχριστιανικουθωρακίου καί ή όπισθία όψις αυτου.

Άνασκαφη Μοn Repos. Άναλημματικός περίβολος αρχαίου ίερου έν

τός του κήπου του Μοn Repos.
Άνασκαφι'] Μοn Repos. Τοίχος του οικήματος του ίερατείου (Φωτογρ.

Κ. Παπαδημητρίου).

Άνασκαφί'] Μοn Repos. MR 1. Ήγεμων στρωτηρ με άκεραίαν λεοντο

κεφαλήν.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 1. 'Οπισθία όψις.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 1. Πλαγία όψις.
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ΠΙΝΑΚΕΣ Β' ΜΕΡΟΥΣ (ΧΡΟΝΙΚΩΝ) θ'

195 δ Κέρκυρα.

195 ε Κέρκυρα.

196 α Κέρκυρα.

196 β Κέρκυρα.

196 γ Κέρκυρα.

196 δ Κέρκυρα.

196 ε Κέρκυρα.

196 ς Κέρκυρα.

197 α Κέρκυρα.

197 β Κέρκυρα.

197 γ - δ Κέρκυρα.

198 α Κέρκυρα.

198 β Κέρκυρα.

198 γ Κέρκυρα.

198 δ Κέρκυρα.

198 ε Κέρκυρα.

199 α Κέρκυρα.

199 β Κέρκυρα.

199 γ Κέρκυρα.

199 δ Κέρκυρα.

199 ε Κέρκυρα.

199 ς Κέρκυρα.

200 α Κέρκυρα.

200 β Κέρκυρα.

200 γ Κέρκυρα.

200 δ Κέρκυρα.

200 ε Κέρκυρα.

200 ς Κέρκυρα.

200 ζ Κέρκυρα.

201 α Κέρκυρα.

201 β Κέρκυρα.

201 γ Κέρκυρα.

201 δ Κέρκυρα.

201 ε Κέρκυρα.

202 α Κέρκυρα.

202 β Κέρκυρα.

Άνασκαφή Μοn Repos. MR 1. Μεγάλου ήγεμόνος στρωτfjρoς ή κάτω

έξέχουσα του κτηρίου έπιφάνεια.

Άνασκαφή Μοn Repos. MR 3. Άριστερόν μέρος λεοντοκεφαλής.

Άνασκαφή Μοn Repos. MR 8. Έλικοειδεϊς βόστρυχοι λεοντοκεφαλής

(κάτω δεξιόν).

Άνασκαφή' Μοn Repos. MR 6. Δεξιόν μέρος λεοντοκεφαλής.

Άνασκαφή Μοn Repos. MR 7. Δεξιόν μέρος λεοντοκεφαλής.

Άνασκαφή Μοn Repos. MR 12. Βόστρυχοι λεοντοκεφαλής.

Άνασκαφή Μοn Repos. MR 10. Έλικοειδείς βόστρυχοι λεοντοκεφαλής

(κάτω άριστερόν).

Άνασκαφή Μοn Repos. MR 11. Έλικοειδείς βόστρυχοι λεοντοκεφαλής

(κάτω άριστερόν).

Άνασκαφή Μοn Repos. MR 13. Πλαγία όψις πλακός λεοντοκεφαλής.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 15. Τμήμα στόματος λεοντοκεφαλής.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 16. ~Ανω καί κάτω έπιφάνεια γωνιαίου

στρωτf}ρoς.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 17. Ήγεμων καλυπτηρ μέ γυναικείον πρό

σωπον.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 18. Κάτω μέρος γυναικείου προσώπου εκ

καλυπτήρος.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 2. Ή εγχρωμος λεοντοκεφαλη.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 22. Πλόκαμοι γυναικείας κόμης εκ καλυ

πτήρος.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 21. Πλόκαμοι γυναικείου προσώπου εκ

καλυπτήρος.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 27. Δισκοειδης ακροκέραμος (πλαγία

Όψις).

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 35. Κάτω έπιφάνεια στρωτήρος με την

έντομην καί την ύποτομήν.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 23. Γοργόνειον εκ καλυπτήρος.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 31. 'Οπίσθιον αριστερόν άκρον στρωτή

ρος.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 29. Τμήμα στρωτ'ηρος τύπου σπανιωτέρου.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 25. ~Oφεις Γοργονείου εκ καλυπτήρος.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 166. Σφυρα εκ περιδοτίτου.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 167. Τετρημένη αξίνη εκ διαβάσου.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 166. Σφυρα εκ περιδοτίτου (πλαγία Όψις).

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 165. Μικρα αξίνη εκ διορίτου.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 97α.ΤμήμαένεπιγρCι.φουαρχαϊκοϋ βάθρου.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 163. Τμήμα πηλίνου ποδός χαμηλής λε

κάνης αρχαϊκων χρόνων.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 96. Κιονόκρανον εκ μικροϋ αναθήματος.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 113. Πήλινα είδώλια.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 117. MR 116. Πήλινα γυναικεία είδώλια.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 169. Τμημα έμβλήματος έλληνιστικης

φιάλης με ανάγλυφον παράστασιν Διονύσου καί Μαινάδος.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 128. Πόδες είδωλίου.

Άνασκαφη Μοη Repos. Τμήματα πηλίνων είδωλίων. ~Ανω σειρά, εξ

αρ. πρός δεξ. MR 146, MR 142, MR 143. Κάτω σειρά, εξ αρ. πρός

δεξ. MR 145, MR 144.
Άνασκαφη Μοn Repos. MR 161. Τεμάχια ερυθρομόρφου κρατηρος.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 157. Τμημα μελανομόρφου αγγείου. Έπι

στροφή Ήφαίστου, MR 158. ~OστραKoν ερυθρομόρφου αγγείου με jCε-
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ι'

202 γ Κέρκυρα.

203 α Κέρκυρα.

203 β Κέρκυρα.

203 γ Κέρκυρα.

204 α Κέρκυρα.

204 β Κέρκυρα.

204 γ Κέρκυρα.

204 δ Κέρκυρα.

204 ε Κέρκυρα.

204ι; Κέρκυρα.

205 α Κέρκυρα.

205 β Κέρκυρα.

205 γ Κέρκυρα.

206 α Κέρκυρα.

206 β Κέρκυρα.

206 γ Κέρκυρα.

206 δ Κέρκυρα.

206 ε Κέρκυρα.

206 ι; Κέρκυρα.

207 α Κέρκυρα.

207 β Κέρκυρα.

207 γ Κέρκυρα.

207 δ Κέρκυρα.

207 ε Κέρκυρα.

208 α Κέρκυρα.

208 β Κέρκυρα.

208 γ Κέρκυρα.

209 α Κέρκυρα.

209 β Κέρκυρα.

209 γ Κέρκυρα.

209 δ - ε Κέρκυρα.

210 α Κέρκυρα.

210 β Κέρκυρα.

210 γ - δ Κέρκυρα.

211 α Κέρκυρα.

211 β Κέρκυρα.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963)

φαλην εφήβου, MR 159. Όστρακον έρυθρομόρφου άγγείου. Βους (;).
Άνασκαφη Μοη Repos. MR 156. Τμήμα καλύμματος κορινθιακής

πυξίδος.

Άνασκαφη Μοη Repos. (MR 63). Τρόπος προσαρμογης στρωτήρων

καί καλυπτήρων.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 76. Άκρον τεμαχίου καλυπτήρος τής

κορυφαίας του μεγάλου ναου.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 89. Άρχιτεκτονικόν τεμάχιον με εγχάρα

κτον ρόδακα.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 139. ΠΙ1λινον προσωπείον.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 137. Κάτω μέρος άνδρικης κεφαλής.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 141. Γυναικεία κεφαλη εκ προσωπείου.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 138. Κάτω μέρος ανδρικης γενειώσης

κεφαλης.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 90-MR 91. Λίθιναι σταγόνες του μεγάλου

ναου (ή άριστερα εν πλαγίιι. όψει), ή μεσαία εκ κανόνος επιστυλίου.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 88. Τεμάχιον επικρανίτιδος.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 77. Πλαγία όψις πέρατος καλυπτήρος της

κορυφαίας του μεγάλου ναου.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 101. Τεμάχιον καλυπτηρος της κορυφαίας

ναΙσκου.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 102. Τεμάχιον στρωτηρος με γραπτόν

Β (Ε).

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 152. Λύκος η κύων.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 170. Μικρόν πήλινον προσωπείον εταί

ρας.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 153. Δάμαλις.

Άνασκ:αφη Μοη Repos. MR 99. Τεμάχιον άνθεμωτου καλυπτηρος.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 106. Πτυχαι πηλίνου άγαλματίου.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 104. Γόνυ Άμαζόνος (;) εκ πηλου.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 24. 'Οδόντες Γοργονείου.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 19. Κόμη γυναικός εκ καλυπτήρος.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 27. Δισκοειδης ακροκέραμος.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 20. Τμημα λαιμου και κόμης γυναικός ει,

καλυπτηρος.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 28. Τεμάχιον δισκοειδους ακροκεράμου.

Άνασκαφη Μοη Repos. MR 105. Έκ πηλίνης Άμαζόνος (;).
Άνασκαφη Μοη Repos. MR 134. Τμημα πηλίνου εΙδωλίου γυναικός.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 126 (άριστ.). Τμήμα κοίλου γυναικείου

άγαλματίου, MR 151 (δεξ.). Τμημα αναγλύφου πλακός.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 108. Κεφαλη γυναικείου εΙδωλίου, MR 109.
Τμημα γυναικείου πηλίνου προσωπείου (εταίρας;).

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 110, MR 118. Πήλινα εΙδώλια.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 136, MR 133. Τμήματα εΙδωλίων.

Άνασκαφη Μοn Repos. MR 122, MR 154, MR 155, MR 125. Τμήματα
γυναικείων εΙδωλίων.

Άνασκαφη εΙς κτημα Εύελπίδη. Κιβωτιόσχημος τάφος.

Άνασκαφη εΙς κτημα Εύελπίδη. Δύο διαδοχικαι φάσεις το() τοίχου της

οΙκίας.

Άνασκαφη εΙς κτημα Εύελπίδη. Πρωτοκορινθιακα άγγεία εύρεθέντα

παρα τόν κιβωτιόσχημον τάφον.

Άνασκαφη εΙς κτημα Εύελπίδη. r:εωμετρικόν όστρακον.

Άνασκαφη εΙς κτημα Εύελπίδη. Τεμάχιον κορινθιακου άγγείου.
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ΠΙΝΑΚΕΣ Β' ΜΕΡΟΥΣ (ΧΡΟΝΙΚΩΝ) ια'

211 γ Κέρκυρα.

212 α Κέρκυρα.

212 β Κέρκυρα.

212γ Κέρκυρα.

213 α- β Κέρκυρα.

213 γ Κέρκυρα.

213 δ Κέρκυρα.

214α Κέρκυρα.

214 β Κέρκυρα.

214γ Κέρκυρα.

215 α Κέρκυρα.

215 β Κέρκυρα.

215 γ Κέρκυρα.

216 α Κέρκυρα.

216 β Κέρκυρα.

216γ Κέρκυρα.

216 δ Κέρκυρα.

217 Κέρκυρα.

218 α Θεσσαλονίκη.

218 β Θεσσαλονίκη.

219 α Θεσσαλονίκη.

219 β Θεσσαλονίκη.

220- 1 Θεσσαλονίκη.

222 Θεσσαλονίκη.

223 Δερβένι.

224 α Δερβένι.

224 β Δερβένι.

224 γ Δερβένι.

225 α· γ Δερβένι.

225 δ Δερβένι.

226 α - γ Δερβένι.

227 α, β, δ Δερβένι.

227 γ Δερβένι.

228 α Δερβένι.

228 β - δ Δερβένι.

229 α - ζ Δερβένι.

230 Δερβένι.

231 Δερβένι.

232- 4 Δερβένι.

235 α Θεσσαλονίκη.

235 β Θεσσαλονίκη.

236 α Θεσσαλονίκη.

236 β Θεσσαλονίκη.

236 γ Θεσσαλονίκη.

237 α - β Θεσσαλονίκη.

238 α Θεσσαλονίκη.

238 β Θεσσαλονίκη.

238 γ Θεσσαλονίκη.

239 α - β Θεσσαλονίκη.

Άνασκαφη εις κτήμα Εύελπίδη. Τεμάχιον ροδιακου αγγείου.

Άνασκαφη εις κτήμα Εύελπίδη. Μεγαρικός σκύφος.

Άνασκαφη εις κτήμα Εύελπίδη. Τμήμα αναγλύφου ρωμαϊκου αγγείου.

Άνασκαφη εις κτήμα Εύελπίδη. Πήλινον αρχαϊκόν ακρωτήριον.

Άνασκαφη εις κτήμα Εύελπίδη. Κεφαλη είδωλίου Άφροδίτης.

Άνασκαφη είς κτήμα Εύελπίδη. Πήλινα είδώλια.

Άνασκαφη εις κτήμα Εύελπίδη. Πηλίνη γυναικεία προτομή.

Άνασκαφη εις κτήμα Εύελπίδη. Πήλινον ειδώλιον Άφροδίτης (;).
Άνασκαφη εις κτήμα Εύελπίδη. Πήλινον γυναικείον προσωπείον.

Άνασκαφη εις κτήμα Εύελπίδη. Ειδώλιον Σιληνου φέροντος ασκόν.

Άνασκαφή εις κτήμα Εύελπίδη. Πήλινον ειδώλιον Άθηνας.

Άνασκαφη εις κτήμα Εύελπίδη. Πήλινα είδώλια.

Άνασκαφη εις κτήμα Εύελπίδη. Πήλινον ειδώλιον καί κεφαλαί είδω

λίων.

Άνασκαφη εις κτήμα Εύελπίδη. Χαλκή παραγναθίς.

Άνασκαφη εις κτήμα Εύελπίδη. Χαλκους λεοντόπους.

Άνασκαφη εις κτήμα Εύελπίδη. Τμήμα τραπέζης εκ μέλανος σχιστολί

θου με εγγλυφον διακόσμησιν καί γύψινον εκμαγείον.

Άνασκαφη εις κτήμα Εύελπίδη. Περίαπτον παριστών 'Εκάτην.

Νομίσματα εόρεθέντα εις τό κτήμα ΚΟΡΚΥΡΑ.

Μουσείον Θεσσαλονίκης. Γενικη αποψις.

Μουσείον Θεσσαλονίκης. Μερικη όψις από ΝΔ.

Μουσείον Θεσσαλονίκης. Είσοδος καί προθάλαμος.

Μουσείον Θεσσαλονίκης. Έσωτερικη αύλη καί αποθήκαι-εργαστήρια.

Μουσείον Θεσσαλονίκης. Αίθουσαι εκθεμάτων.

Μουσείον Θεσσαλονίκης. Μερικαί όψεις της πρό της είσόδου στοας.

Περιοχη των τάφων.

Ό κρατηρ του τάφου Α μετα τόν καθαρισμόν καί την συμπλήρωσιν.

Ό μέγας επίχρυσος κρατηρ του τάφου Β ώς εόρέθη.

Έπίχρυσον αγγείον του τάφου Β.

Έπίχρυσα αγγεϊα του τάφου Α.

Κεφαλή Ήρακλέους εκ χρυσου ελάσματος του τάφου Ε.

Άγγεία του τάφου Β.

'Ορειχάλκινα επίχρυσα αγγεία του τάφου Β.

,Αργυρουν αγγείον του τάφου Β.

Άργυρα αγγεία ΤΟ,υ τάφου Β.

'Ορειχάλκινα επίχρυσα αγγεία του τάφου Β.

Χρυσα κοσμήμα-τ;α του τάφου Ε.

Ό μέγας κρατηρ του τάφου Β μετα τόν καθαρισμόν καί την συγκόλλη

σιν (κυρία δψις).

Ό μέγας κρατηρ του τάφου Β (οπισθία όψις).

Λεπτομέρειαι του μεγάλου κρατήρος του τάφου Β.

Γενικη αποψις των ανασκαφών της Πλατείας Δικαστηρίων. Κάτω τό εν

μέρει αποκαλυφθεν 'Ωδείον.

Γενικη αποψις του εν μέρει αποκαλυφθέντος 'Ωδείου.

Κόγχη του προσκηνίου.

•Αποψις μέρους τής όρχηστρας καί του θωρακείου του κοίλου.

Τό ΝΔ τμήμα του προσκηνίου μετα τής κλίμακος.

Νότιον καί βόρειον μαρμάρινον θύρωμα.

•Αποψις του αποκαλυφθέντος τμήματος του ψηφιδωτου δαπέδου.

Τμήμα μαρμαρίνης επιστέψεως.

τα ψηι,ιδωτα του δαπέδου τής σκηνής.

Άγάλματα Μουσών. Έρατώ, Θάλεια.
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239 γ Θεσσαλονίκη,

239 δ Θεσσαλονίκη.

240 α Πέλλα.

240 β Πέλλα.

240 γ Πέλλα.

240 δ Πέλλα.

241 Πέλλα.

242 α- β Πέλλα.

243 α - γ Πέλλα.

244 Πέλλα.

245 Πέλλα.

246 α Στρατόνι Χαλκι-

δικης.

246 β » »
247 α » »
247 β » »
247 γ » »
248 α » »
248 β » »
248 γ » »
249 α » »
249 β » »
249 γ » »
250 α » »
250 β » »
250γ » »
250 δ » »
250 ε » »
251 α » »
251 β » »
251 γ » »
251 δ » »
251 ε » »
252 Δ. Μακεδονία.

253 Δ. Μακεδονία.

254 α Δ. Μακεδονία.

254 β Δ. Μακεδονία.

255 α Δ. Μακεδονία.

255 β Δ. Μακεδονία.

256 α Δ. Μακεδονία.

256 β Δ. Μακεδονία.

256 γ Δ. Μακεδονία.

257 α Δ. Μακεδονία.

257 β Δ. Μακεδονία.

258 α Δ. Μακεδονία.

258 β Δ. Μακεδονία.

258 γ Δ. Μακεδονία.

259 α Δ. Μακεδονία.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963)

Έπιγραφη 'Ωδείου.

Κορινθιακόν κιονόκρανον.

Πρόπυλον τοϋ τομέως 11.
Τοιχοδομία τοϋ προπύλου.

Μεταγενεστέρα επίστρωσις δια κεράμων όδοϋ τοϋ τόμο Ι

Κεραμεικός κλίβανος τοϋ τετραγώνου 2 τοϋ τόμο Ι

Τομευς Ι, τετράγωνον 5.
Μαρμάρινον αγαλμάτιον Μεγάλου Άλεξάνδρου.

Τομευς 11. Βάσεις παραστάδος και πεσσοκίονος τοϋ προπύλου.

Έπίκρανον παραστάδος τοϋ προπύλου τοϋ τομέως 11.
Τό νέον Μουσεϊον Πέλλης.

Γενικη αποψις τοϋ «ηρώου» από Βορρα.

Ό βόρειος τοίχος τοϋ νεκρικοϋ θαλάμου.

Μέρος τοϋ βορείου τοίχου μετα της θεμελιώσεως.

Προσθία οψις ένός των τοιχοκράνων.

Ό διαχωρίζων θάλαμον και προθάλαμον τοίχος.

Τό άκέφαλον άνδρικόν αγαλμα.

Τό γυναικείον αγαλμα.

Ό ηκρωτηριασμένος ανδρικός κορμός.

Άνδρικη είκονιστικη κεφαλή.

Ή κεφαλη τοϋ γυναικείου άγάλματος κατ' άριστερόν κρόταφον.

Ένεπίγραφον άνάγλυφον «νεκροδείπνου».

Ένεπίγραφος μαρμαρίνη πλίνθος.

Ένεπίγραφος επιτυμβία στήλη.

Ή επιγραφη της επιτυμβίας στηλης.

τα άγάλματα ώς εόρέθησαν.

Ό ηκ:ρωτηριασμένος ανδρικός κορμός ώς εύρέθη.

Ή σαρκοφάγος και ό κιβωτιόσχημος τάφος.

Ό πίθος ώς εόρέθη κάτωθεν τοϋ δαπέδου.

Άνάγλυφον παραδοθέν όπό Δημ. Ποδαρα.

Κάτω τμήμα άνδρικοϋ κορμοϋ.

Πηλίνη πλαξ μετ' εγχαράκτων γραμμάτων.

Νάουσα. Βόρειον τμήμα ψηφιδωτοϋ δαπέδου και η δεξαμενή.

Νάουσα. Νότιον τμήμα ψηφιδωτοϋ δαπέδου.

Βεργίνα. Άποψις τοϋ τάφου άπό Ν.

Νάουσα. ΝΑποψις άπό Δ τής δεξαμενής και τοϋ πρός Ν ψηφιδωτοϋ δα

πέδου.

Νάουσα. ΝΑποψις άπό ΒΑ της δεξαμενής μετά τοϋ συστήματος άποχε

τεύσεως.

Νάουσα. ΝΑποψις άπό Β τοϋ δυτ. τμηματος τοϋ ψηφιδωτοϋ δαπέδου.

Νάουσα. ΝΑποψις άπό Β τοϋ άποχετευτικοϋ συστήματος.

Νάουσα. ΝΑποψις άπό ΒΔ των πρός νότον τής δεξαμενής ψηφιδωτών

δαπέδων.

·Νάουσα. ΝΑποψις άπό Α τοϋ συστήματος άποχετεύσεως.

Βεργίνα. Κατα σειραν οι τύμβοι LXIV, LXVI, LXVII και LXVIII. ΝΑπο

ψις άπό Α.

Βεργίνα. ΝΑποψις εκ Δ των τύμβων LXVIII (εμπρός) και LXIII - LXVII.
Βεργίνα. 'Η ταφη LXVI Β.

Βεργίνα. Ή ταφη LXVI Γ άπό Α.

Βεργίνα. Ή ταφη LXVIII Α άπό ΒΔ.

Βεργίνα. Μέρος των τύμβων LXVIII (κάτω άριστερα) και LXV (δεξια)

καί, κατα τό κέντρον, οι τύμβοι LXVII, LXVI και LXIV άπό ΝΔ..
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ΠΙΝΑΚΕΣ Β' ΜΕΡΟΥΣ (ΧΡΟΝΙΚΩΝ) ιγ'

259 β Δ. Μακεδονία.

259 γ Δ. Μακεδονία.

260 α Δ. Μακεδονία.

260 β Δ. Μακεδονία.

260 γ Δ. Μακεδονία.

260 δ Δ. Μακεδονία.

260 ε Δ. Μακεδονία.

260 ζ Δ. Μακεδονία.

261 α Δ. Μακεδονία.

261 β Δ. Μακεδονία.

261 γ Δ. Μακεδονία.

261 δ Δ. Μωcεδονία.

261 ε Δ. Μακεδονία.

262 α Δ. Μακεδονία.

262 β Δ. Μακεδονία.

262 γ Δ. Μακεδονία.

262 δ Δ. Μακεδονία.

263 α Δ. Μακεδονία.

263 β Δ. Μακεδονία.

264α-β Δ. Μακεδονία.

264 γ Δ. Μακεδονία.

265 α Δ. Μακεδονία.

265 β Δ. Μακεδονία.

265 γ Δ. Μακεδονία.

265 δ Δ. Μακεδονία.

265 ε Δ. Μακεδονία.

265 ε Δ. Μακεδονία.

266 α - δ Δ. Μακεδονία.

267 α Θεσσαλονίκη.

267 β Θεσσαλονίκη.

268 α Θεσσαλονίκη.

268 β Θεσσαλονίκη.

268 γ Θεσσαλονίκη.

268 δ Θεσσαλονίκη.

269α-γ Θεσσαλονίκη.

269 δ Θεσσαλονίκη.

269 ε Θεσσαλονίκη.

270 α - β Θεσσαλονίκη.

270 γ Θεσσαλονίκη.

271 α Θεσσαλονίκη.

Βεργίνα. Μέρος της ταφτις LXVI Α.

Βεργίνα. Ή ταφη LXIX - LXXI Ε άπό ΒΔ.

Βεργίνα. Ή ταφη LXIX - LXXI Μ από ΒΑ.

Βεργίνα. Ή άσβεστοκάμινος LXXII από Α.

Βεργίνα. Ή ταφη LXIX - LXXI Β από Α.

Βεργίνα. Ή ταφη LXIX - LXXI Α από ΝΑ.

Βεργίνα. Αί ταφαί LXIX - LXXI Δ, Γ καί Β από ΝΔ.

Βεργίνα. Ή ταφη LXXIII Ε, από ΝΑ, κατα. τό δυτικόν άκρον της ανα

σκαφείσης ζώνης.

Βεργίνα. τα αγγεία LXIX - LXXI Ε3 καί LXV Α Χ 260.
Βεργίνα. τα αγγεία LXIX - LXXI Θ 26 καί Κ 35 καί (είς τό μέσον)

LXXIII Α 5.
Βεργίνα. τα. κυάθια LXIX - LXXI Ε 7, Θ 25, Ε 8, Ε 9 καί Η 20.
Βεργίνα. τα αγγεία LXIX - LXXI Η 16,Α 1, Λ 40, Λ 39 καί Η 21.
Βεργίνα. τα. αγγεία LXIX - LXXI Ι 30, Η 12, Η 19 καί Η 18.
Βεργίνα. Τύμβος LXVIII. τα αγγεία Ζ 32, Α 1 καί LXVIII 7.
Βεργίνα. τα αγγεία LXXIII Ε 28 καί Α 2 καί (είς τό μέσον) LXIV Γ 14.
Βεργίνα. Χρυσα ενώτια εκ το\) τάφου LXXIII Α ύπ' αριθ. 6α-β.

Βεργίνα. Ή πελίκη LXXIII ΑΙ κατα την όπισθίαν καί την κυρίαν όψιν

αύτης.

Βέροια. Λαξευτός διθάλαμος τάφος (εσωτερικόν). Ή βάσις του βωμου.

Βέροια. Λαξευτός διθάλαμος τάφος (εσωτερικόν). τα εύρεθέντα πήλινα

αγγεία.

Βέροια. Πήλινα είδώλια καί πλαγγόνες, εύρεθέντα έξωθι το\) διθαλάμου

τάφου.

Βέροια. Πήλινα είδώλια εύρεθέντα εντός το\) μονοθαλάμου λαξευτο\)

τάφου.

Βέροια. Έλληνιστικη στήλη ιΊνευρεθείσα εξωθι του διθαλάμου λαξευ

το\) τάφου.

Βέροια. Ρωμαϊκη στήλη έκ Στενημάχου.

Βέροια. Κεφαλή.

Βέροια. Ρωμαϊκός τάφος.

Βέροια. Ρωμαϊκός τάφος.

Βέροια. Προτομή.

Βέροια. Τόξον Κλειδίου. ΈσωτεΡΙΚΙ1 καί εξωτερικη όψις αύτο\).

Άγία Σοφία. Ή επί το\) τοίχου ΛΛ' είσοδος Μ, ή παρ' αύτήν πλακόστρω

σις καί τα. ύπολείμματα του εξωθι ταύτης μεταγενεστέρου παρεκκλησίου.

Άγία Σοφία. Τό αύτό παρεκκλήσιον. Φαίνεται ή μία των βάσεων, τα. δύο

επιθήματα, ώς καί ή προγενεστέρα το\) παρεκκλησίου πλακόστρωσις.

Άγία Σοφία. Ή ιΊνατολικως το\) ναου ιΊνακαλυφθείσα άψίς.

Άγία Σοφία. Αί παρα την άψίδα βαθμίδες.

Άγία Σοφία. Τό μεταξυ άψίδος καί βαθμίδων πλακόστρωτον.

Άγία Σοφία. Ό στυλοβάτης ό ιΊνακαλυφθείς εξω της άψίδος καί πρός

ιΊνατολας αυτης.

Άγία Σοφία. Θωράκια εύρεθέντα είς την επίχωσιν της ιΊνατολικως το\)

ναο\) αποκαλυφθείσης άψίδος.

Άγία Σοφία. 'Οπισθία όψις το\) προηγουμένου θωρακίου.

Άγία Σοφία. Στυλος καί καρφίς, έλεφάντινα.

Άγία Σοφία. 'Οστρέϊνα καί όστέϊνα κοσμήματα ώς καί όρειχάλκινον

πλαίσιον έκ της ιΊνακαλυφθείσης ιΊνατολικως του ναο\) άψίδος.

Άγία Σοφία. Έπιγραφη εξαχθείσα έκ το\) τοίχου ΛΛ' πρός βορραν της

Άγ. Σοφίας.

Άγία Σοφία. 'Ορειχάλκινος σταυρός εκ της ιΊνακαλυφθείσης άψίδος.
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ιδ'

271 β Θεσσαλονίκη.

271 γ Θεσσαλονίκη.

271 δ Θεσσαλονί κη.

272 α Θεσσαλονίκη.

272 β Θεσσαλονίκη.

272 γ Θεσσαλονίκη.

273 α Θεσσαλονίκη.

273 β Θεσσαλονίκη.

274 α· β Θεσσαλονίκη.

275 Θεσσαλονίκη.

276 α Θεσσαλονίκη.

276 β Θεσσαλονίκη.

277-8 Θεσσαλονίκη.

279 α Βέροια.

279 β Βέροια.

279 γ Βέροια.

280 α· δ Βέροια.

281 α Βέροια.

281 β Βέροια.

282 α Βέροια.

282 β Έδεσσα.

283 α Φίλιπποι.

283 β Φίλιπποι.

283 γ Φίλιπποι.

283 δ Φίλιπποι.

284 α Φίλιπποι.

284 β Φίλιπποι.

284 γ Φίλιπποι.

284δ Φίλιπποι.

285 α - β ΦίλιπΠοι.

285 γ Φίλιπποι.

285 δ Φίλιπποι.

286 α Φίλιπποι.

286 β Φίλιπποι.

286 γ Φίλιπποι.

287 α Φίλιπποι.

287 β Φίλιπποι.

287 γ Φίλιπποι.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963)

Άγία Σοφία. Θωράκιον μεταβατικής εποχής μέ παράστασιν γρυπός

εκ του προαυλίου.

Άγία Σοφία. Βυζαντινόν πινάκιον εκ των εόρεθέντων περί τόν ναόν.

Άγία Σοφία. Πεσσίσκος εύρεθείς ενδομημένος εις την ανακαλυφθείσαν

αψίδα.

Τμήμα του εν Σ Χ ε δ. 2 τείχους ΑΒ. Διακρίνεται κατα την αριστεραν

γωνίαν κεραμοπλαστικόν συμπίλημα.

Τμήμα του εν Σ Χ ε δ. 2 τείχους ΓΔ. Διακρίνονται κάτω οΙ επάλληλοι

δόμοι εξ αρχαίων μαρμαρίνων έδράνων.

Τμήμα του εν Σ Χ ε δ. 2 τείχους ΕΖΗ.

Τείχη. Ή εν Σ Χ ε δ. 2 τουρκικη αποθηκη Τ.

Τείχη. Ό παλαιότατος πύργος του «Τσερέμπουλου» ( Σ Χ ε δ. 2, ΠΝΞΟ).
Ναός Άγ. Άποστόλων. Τμήμα του προπύλου της μονής αριστερα καί

δεξια τφ κατερχομένφ την όδόν Παπαρρηγοπούλου.

Τμήμα τείχους ανακαλυφθέν πλησίον του Λευκου Πύργου επί των όδών

Μητροπόλεως, Φιλικής Έταιρείας καί Ρωμανου.

Μαρμαρίνη κρηπίς είς οικόπεδον επί των όδών Τσιμισκή καί Ρωμανου.

Κινστέρνα επί των όδών Άγχιάλου καί Κ. Παλαιολόγου.

Νομίσματα Β' Έφορείας Βυζαντινών Άρχαιοτητων.

Παλαια Μητρόπολις. Πρόσοψις.

Παλαια Μητρόπολις. Τρίβηλον.

Παλαια Μητρόπολις. Άψίς.

Παλαιολόγειοι τοιχογραφίαι από τας αντυγας των τόξων της παλαιίiς

Μητροπόλεως .•Αγιοι Μάρτυρες, •Αγιος καί Μό.ρτυς.

•Αγιος Νικόλαος ενορίας Άγ. Άντωνίου. Πλατυτέρα.

•Αγιος Νικόλαος ενο'ρίας Άγ. Άντωνίου. Τοιχογραφίαι επί του βορείου

τοίχου του Ιερου βηματος.

Παλαιοχριστιανικόν κιονόκρανον μεταφερθέν είς τό Μουσείον εκ της

σημερινής Μητροπόλεως.

Παλαιοχριστιανικη βασιλικη Λόγγου. Μαρμαροθέτημα Ν κλίτους καί

νάρθηκος.

Ή ενεπίγραφος βάσις του Άπόλλωνος Κωμαίου καί της Άρτέμιδος.

Τοίχος διαχωρίσματος του εσωτερικου του έλληνιστικου κτηρίου.

Μερικη αποψις του κεντρικου κλίτους τής νέας βασιλικής εκ βορρα.

•Αποψις του κεντρικου κλίτους καί του νοτίου στυλοβάτου τής νέας βα

σιλικης, εξ ανατολών.

Παλαιοχριστιανικη βασιλική. Ό στυλοβάτης του τέμπλου.

ΠαλαιοχριστιανιΚ'Γι βασιλιΚ'Γι. Ή βάσις του αμβωνος.

Παλαιοχριστιανικη βασιλικη. Μαρμαροθέτημα του κεντρικου κλίτους

παρά τόν νότιον στυλοβάτην.

Παλαιοχριστιανικη βασιλικη. Κίονες καί αρχιτεκτονικα μέλη.

Παλαιοχριστιανικη βασιλικη. Κιονόκρανα,

Παλαιοχριστιανικη βασιλικη. Τμήμα θωρακίου μέ παράστασιν ζφου.

Παλαιοχριστιανικη βασιλικη. Τμήματα θωρακίων.

Πλακόστρωτος χώρος πρό κτηρίου, ανευρεθέντος εντός δοκιμαστικής

τάφρου εις την θέσιν του Μουσείου.

Ή γωνία του κτηρίου καί πρό αυτου πλακόστρωτος χώρος.

Τμήμα τοίχου οίκίας (;) αποκαλυφθέν εντός δοκιμαστικής τάφρου είς

τόν χώρον του Μουσείου.

Ό πρό του θεάτρου πλακόστρωτος χώρος καί κλίμαξ προσβάσεως.

Δύο αμφικίονες καί τμήμα τοίχου οίκοδομής αποκαλυφθείσης εντός

δοκιμαστικής τάφρου είς τόν χώρον του Μουσείου.

Διευθέτησις των αρχιτεκτονικών μελών του θεάτρου.
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ΠΙΝΑΚΕΣ Β' ΜΕΡΟΥΣ (ΧΡΟΝΙΚΩΝ) ιε'

287 δ Φίλιπποι.

288 α Φίλιπποι.

288 β Φίλιπποι.

289 α Φίλιπποι.

289 β Φίλιπποι.

290 α Φίλιπποι.

290 β Φίλιπποι.

291 α Θάσος.

291 β Θάσος.

292 α Ά. Μακεδονία.

292 β Θάσος.

293 α Θάσος.

293 β - γ Θάσος.

294 α Θάσος.

294 β Θάσος.

294 γ Θάσος.

295 α Θάσος.

295 β Θάσος.

296a Θάσος.

296 b Θάσος.

297 Θάσος.

298 Θάσος.

299 α Θράκη.

299 β Θράκη.

300α-β Σαμοθράκη.

301 a Σαμοθράκη.

301 b Σαμοθράκη.

302 a Σαμοθράκη.

302 b Σαμοθράκη.

303 a Σαμοθράκη.

303 b Σαμοθράκη.

304 α Λημνος.

304 β Λήμνος.

304 γ Λήμνος.

305 α Λήμνος.

305 β Λήμνος.

305 γ Λήμνος.

305 δ Λήμνος.

306 α Λέσβος.

306 β Λέσβος.

307α-β Λέσβος.

307 γ Λέσβος.

037 δ Λέσβος.

Τμήμα εκ τής πρό του θεάτρου πλακοστρώσεως καί επ' αύτης μέγας

πίθος.

Άγορά. Γενική άποψις των άναστηλωθέντων κιόνων, άμφικιόνων καί

παραστάδων.

Άγορά. Αί δύο άναστηλωθείσαι παραστάδες της κεντρικης είσόδου.

Άγορά. Άναστηλωθείς άμφικίων διαμερίσματος.

Άγορά. Οί δύο άναστηλωθέντες κίονες του εσωτερικου περιστυλίου.

Γενική άποψις της τρικλίτου στοάς του όκταγώνου, μετα τών αναστη

λωθέντων κιόνων, εκ της Έγνατίας όδου.

Μερική άποψις τής τρικλίτου στοάς του οκταγώνου ναου μετα τήν άνα

στήλωσιν.

Άλυκή. Τό αρχαίον 'Ιερόν, θεώμενον εκ του πρό του σπηλαίου χώρου.

'Αλυκή. Τό στόμιον του παρα τό 'Ιερόν σπηλαίου.

Θεμέλιον τοίχου εκ κροκαλών καί πηλου εντός του τύμβου Νικησιά

νης.

Τομή κατα μηκος του σπηλαίου Άλυκης.

Σπήλαιον Άλυκης. Ροδιακόν πινάκιον με παράστασιν ελάφου.

Σπήλαιον Άλυκης. Κορινθιακα αγγεία.

Σπήλαιον Άλυκης. Είδώλια καθημένων γυναικών, φερουσων ύψηλόν

πόλον.

Σπήλαιον Άλυκης. Είδώλια καθημένων γυναικών.

Σπήλαιον Άλυκης. Είδώλια κούρων.

Σπήλαιον Άλυκης. Είδώλια κορών, τμήματα προτομών καί εΙδωλίων.

άρχαϊκης έποχης.

Σπήλαιον Άλυκης. Άκροκέραμος με ανάγλυφον παράστασιν Χιμαί

ρας.

Salle absidale.
Statue acephale de Nemesis.
Tete de l'empereur Hadrien.
Extremite Nord de la Stoa Nord-Ouest.
Βωμίσκος εκ του Πολυάνθου Ροδόπης.

Ή έπιγραφή του βωμίσκου (μέγεθος φυσικόν).

Χώρα Σαμοθράκης.•Αποψις δυτικης πλευρας Μεσαιωνικών Πύργων.

New buίlding abutting Stoa at West.
The Stoa ίη early August 1962. At left, area, containing ιnore stucco, left
unexcavated (ί.e. protected now by retaining walls) till 1963.
Samples of inscribed plaster fromthe interior of the Stoa walls.
The Stoa after clearing of vegetation and before excavation.
View of the sanctuary from the CΊty, showing excavation of the Stoa.
Newly discovered buίlding abuttίng west wall of Stoa.
Είδώλια άποθέτου Μυρίνης.

Κεφαλαί είδωλίων αποθέτου Μυρίνης.

Καθημένη πλαγγών εκ του κάστρου καί είδώλια εκ του αποθέτου Μυ

ρίνης.

Κότσινος. Μονόγραμμα Δημητρίου Παλαιολόγου.

Άνυπάτης. Άρχιτεκτονικα μέλη παλαιοχριστιανικής βασιλικής.

Κότσινος. Τό επιθαλάττιον τείχος του φρουρίου.

Φαλκονιά. Πιεστήριον εκ τραχείτου.

Μυτιλήνη. Μωσαϊκα Χωράφας. Προσωπογραφία Μενάνδρου.

Μυτιλήνη. Έπάνω Σκάλα. Μωσαϊκόν δάπεδον όδου Άχιλλέως.

Έπιτύμβιοι βωμοί Μουσείου Μυτιλήνης (άρ. 2819 καί 398).
Άνάγλυφον Καιρου.

Έπιτυμβία στήλη είς Κέντρον.
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ιστ'

308 α Λέσβος.

308 β Λέσβος.

308 γ Λέσβος.

308 δ Λέσβος.

308 ε - ζ Λέσβος.

309 α Λέσβος.

309 β Λέσβος.

310 α Λέσβος.

310 β Λέσβος.

311 α Λέσβος.

311 β Λέσβος.

311 γ Λέσβος.

311 δ Λέσβος.

311 ε Λέσβος.

312 α - β Λέσβος.

313 α Λέσβος.

313 β Λέσβος.

314α 'Ικαρία.

314 β 'Ικαρία.

314 γ 'Ικαρία.

314 δ 'Ικαρία.

314 ε 'Ικαρία.

314 ζ 'Ικαρία.

315 α Πάρος.

315 β Πάρος.

316 Δήλος.

317 Δήλος.

318 Δήλος.

319 α Νάξος.

319 β - γ Νάξος.

320 α Νάξος.

320 β Νάξος.

321 α Νάξος.

321 β Νάξος.

322α Νάξος.

322 β Νάξος.

322 γ - δ Νάξος.

323 α Νάξος.

323 β Νάξος.

323 γ Νάξος.

324 α - β Νάξος.

324γ Νάξος.

ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛτiΟΝ 18 (1963)

Θερμη. V Αποψις ρωμαικου οικηματος Χωράφας άπόΝΑ.

Μόρια. Σφόνδυλοι κιόνων μετά λατύπης.

Γέρα. 'Επιγραφη μυστών Διονύσου εΙς Παναγίαν τοϋ Ψύρρα.

Μυτιλήνη. VΑλυσις σωρών λατύπης εΙς ανω λατομεία Κουρτζή.

Τάρτ Γέρας. 'Εγκοπαί καί αυλακώσεις τοϋ βράχου εΙς άρχαίαν λατο

μίαν.

'Ερεσός. Τμήμα τοϋ άποκαλυφθέντος μωσαϊκοϋ δαπέδου τοϋ νάρθηκος

τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής Α' (Άγίου Άνδρέου).

'Ερεσός. Τμήμα μωσαϊκοϋ δαπέδου τοϋ μεσαίου κλίτους τής παλαιοχρι

στιανικής βασιλικής Α' (Άγ. Άνδρέου).

'Ερεσός. Βορεία όψις θεμελίου καί τοίχου κλασσικού κτηρίου ΝΑ τής

βασιλικής.

'Ερεσός. VΑνω όψις τοϋ αυτοϋ τοίχου.

'Ερεσός. Βασιλικη Α' Άγ. Άνδρέου. Πλάξ θωρακίου κλίμακος.

'Ερεσός. Βασιλικη Α' Άγ. Άνδρέου. Μαρμαρίνη δοκός με γλυπτόν

διάκοσμον.

'Ερεσός. Βασιλικη Α' Άγ. Άνδρέου. VΑνω μέρος πεσσίσκου τέμπλου.

'Ερεσός. Βασιλικη Α' Άγ. Άνδρέου. Τμήμα ύπερμεγέθους άγάλματος.

'Ερεσός. Βασιλικη Α' Άγ. Άνδρέου. Τεμάχιον άττικοϋ επιτυμβίου άνα

γλύφου.

Μονη Περιβολής. Τοιχογραφίαι τοϋ νάρθηκος.

'Ερεσός. 'Ερείπια τοϋ σταυρικοϋ ναίσκου τοϋ Άγίου Άλεξάνδρου είς

Μέγαν Αάκκον.

Τσουκαλοχώρι. Λείψανα σταυρικοϋ ναίσκου εΙς'Αγιον Θεόδωρον Σαλ

βαράδην.

Τάφος Δ.

'Εσωτερικόν τάφου Θ.

Άγγεία τοϋ τάφου Γ.

Ταφικη κατασκευη.

Ταφη καύσεως.

Άγγεία τοϋ τάφου Ι.

Παροικιά. ΟΙ κιβωτιόσχημοι τάφοι.

Παροικιά. Τάφος Ζ.

Τοίχος ΓΌ Σκηνη θυσίας.

Τοίχος ΒΌ Ή άρχικη τοιχογραφία.

Τοίχος ΒΌ Παναθηναϊκός άμφορεύς.

Άγγεία εκ τοϋ φρέατος παρά τό Γυμνάσιον.

Τεμάχια άναγλύφων πίθων εκ τοϋ φρέατος παρα τό Γυμνάσιον.

Τεμάχιον άναγλύφου πίθου εκ τοϋ φρέατος παρά τό Γυμνάσιον.

Τεμάχιον άναγλύφου πίθου με παράστασιν άνθρωπίνης μορφής εκ τοϋ

φρέατος παρά τό Γυμνάσιον.

Κορφη τ' Άρωνιοϋ. Μαρμαρίνη πλάξ με επίκρουστον παράστασιν χο

ροϋ (;).
Κορφη τ' Άρωνιοϋ. Μαρμαρίνη πλάξ με επίκρουστον παράστασιν

σκηνής κυνηγίου.

Κορφη τ" Αρωνιοϋ. Θεμέλιον κυκλοτεροϋς δωματίου.

Κορφη τ' Άρωνιοϋ. Λείψανα θεμελίων.

'Εξωτερικη όψις πρωτοκυκλαδικοϋ τάφου εΙς Άκρωτηρι.

Πρωτοκυκλαδικός τάφος παρά τον Λιώνα.

Θεμέλιον προϊστορικοϋ κτηρίου παρά τον Λιώνα.

Στ' Άλωνάκια. Περίβολος Α.

Στ' Άλωνάκια. Περίβολος Α καί περίβολος Β.

Στ' Άλωνακια. 'Ορθογώνιον κατασκεύασμα εντός τοϋ περιβόλου Β.
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ΠΙΝΑΚΕΣ Β' ΜΕΡΟΥΣ (ΧΡΟΝΙΚΩΝ) ιζ'

324 δ Νάξος.

325 α Νάξος.

325 β Νάξος.

325 γ Νάξος.

326 α Νάξος.

326 β - γ Κέα.

326 δ Κέα.

327 α Κέα.

327 β Κέα.

327 γ Κέα.

328 α - β Κέα.

328 γ Πάρος.

329 α - β Πάρος.

329 γ Θήρα.

330a Σάμος.

330 b Σάμος.

331 a Σάμος.

331 b Σάμος.

331 c Σάμος.

331 d Σάμος.

332 a Σάμος.

332 b Σάμος.

332c Σάμος.

332 d Σάμος.

333 Σάμος.

334 a - b Σάμος.

335 a - b Σάμος.

336 Σάμος.

337 a Σάμος.

337 b Σάμος.

337 c Σάμος.

338 Σάμος.

339 a Σάμος.

339 b Σάμος.

339 c Σάμος.

339 d Σάμος.

340 a Σάμος.

340b Σάμος.

340c Σάμος.

340 d Σάμος.

341 Σάμος.

342 a Σάμος.

342 b Σάμος.

342 c Σάμος.

343 a Δηλος.

343 b Δηλος.

343 c Δηλος.

343 d ΔfΊλoς.

344 α Πάρος.

Στ' Άλωνάκια.·' Αγγεία ένεσφηνωμένα μεταξυ λίθων έντός του περιβό

λου Β.

Στ' Άλωνάκια. 'Απηνθρακωμένον ξύλον έντός του περιβόλου Β.·

Στ' Άλωνάκια. Άγγείον έκ του περιβόλου Β.

Στ' Άλωνάκια. Χρυσά ψέλια έκ του περιβόλου Β.

Ταφαί παρα τον ξενώνα.

Ό ναός της Άθηνάς έν Καρθαίg προ καί μετα τόν καθαρισμόν.

Ή έσωτερικη όψις των τοίχων του ναου της 'Αθηνάς.

Κορυφαία δοκόςέκ του ναου της 'Αθηνάς έν Καρθαίg.

Ναός της Άθηνας έν Καρθαίg. Άγαλμάτιον Άθηνάς.

Ναός της Άθηνάς έν Καρθαίg. Τό κάτω μέρος αγάλματος.

Ό ναός του Άπόλλωνος έν Καρθαίg πρό καί μετα τόν καθαρισμόν.

Ρωμαϊκός τάφος παρα την Νάουσαν,

Διπλους πρωτοκυκλαδικός τάφος παρα την Νάουσαν καί κτερίσματα

αυτου.

Παλαιοχριστιανικός τάφος παρα τό Γυμνάσιον.

Heraion. Treppenwange des Altars.
Heraion. "Nordbau'',
Heraion. Geometrischer Teller.
Heraion. Geometrischer Bronzegespann.
Heraion. Geometrischer Stier.
Heraion. Geometrischer Kuhkopf.
Heraion. Bronzegreif.
Heraion. Kopf vom Hals einer Amphora.
Heraion. Kleeblattkanne.
Heraion. Teller.
Heraion. "Kernos".
Heraion. Elfenbeinstatuette.
Heraion. Holzstatuetten.
Heraion-Istanbul. Ostlicher Koloss.
Heraion. Holzteller.
Heraion. Bronzeschild.
Heraion. Friesfragment.
Heraion. Hellenistischer Portratkopf.
Heraion. Korinthischer Krateriskos.
Heraion. Korinthische Kanne.
Heraion. Lakonische Schale.
Heraion. Attische Kanne.
Heraion. Kyprischer Kalkstein-LOwe.
Heraion. Agyptisches ElfenbeinkOpfchen.
Heraion. Agyptische Bronzestatuette.
Heraion. Orientalischer Elfenbeingriff.
Heraion. Orientalisches Bronzeblech.
Heraion. Phrygische Bronzeattasche.
Heraion. Phrygische Bronzefibel.
Heraion. Phrygischer Bronzehirsch.
Skardhana. La Cour a peristyIe.
Skardhana. Mosaique a motifs geometriques.
Skardhana. Peinture de ΙΌecus maior: esclave de la Comedie Nouvelle.
Skardhana. Autel.
Βασιλικη Τριών 'Εκκλησιών. Ή άψίς του ίερου ώς έφαίνετο πρό της

ανασκαφης.
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344 β Πάρος.

344 γ Πάρος.

344 δ Πάρος.

344ε Πάρος.

344 ς Πάρος.

345 α Πάρος.

345 β Πάρος.

345 γ - δ Πάρος.

346 α Πάρος.

346 β Πάρος.

346 γ Πάρος.

346δ Πάρος.

346ε Πάρος.

347 α •Ανδρος.

347 β Άνδρος.

347γ "Ανδρος.
348 α "Ανδρος.
348 β "Ανδρος.

348 γ "Ανδρος.

349 α "Ανδρος.

349 β "Ανδρος.

350α "Ανδρος.
350 β "Ανδρος.

351 α "Ανδρος.
351 β "Ανδρος.
352 α "Ανδρος.
352 β "Ανδρος.

353 α - β "Ανδρος.
354 α "Ανδρος.
354 β "Ανδρος.

354γ "Ανδρος.

355 α - γ "Ανδρος.

356 α "Ανδρος.
356 β "Ανδρος.
357 α "Ανδρος.

357 β "Ανδρος.
357 γ "Ανδρος.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963)

Βασιλικη Τριών Έκκλησιών. 'Ο κατεδαφισθεις ναίσκος Ε2, καλυπτόμε

νος δια ψευδοθόλου.

Βασιλικη Τριών Έκκλησιών. Βάσις κίονος και κορμός εκ της νοτίας

κιονοστοιχίας της βασιλικης.

Βασιλικη Τριών Έκκλησιών. Τεκτονικόν κιονόκρανον της βασιλικης.

Βασιλικη Τριών Έκκλησιών. Έπίκρανον παραστάδος μετ' άναγλύφου

παραστάσεως.

Βασιλικη Τριών Έκκλησιών. Τεκτονικόν κιονόκρανον της βασιλικης.

Βασιλικη Τριών Έκκλησιών. Ή βάσις της Άγ. Τραπέζης' εΙς τό βάθος

ή άψις του ίερου.

Βασιλικη Τριών Έκκλησιών. Άμφικιονίσκοι παραθύρων της βασιλι

κης.

Βασιλικη Τριών Έκκλησιών. Έπιτύμβιοι εμμετροι επιγραφαι της βα

σιλικης.

Βασιλικη Τριών Έκκλησιών. Τεμάχιον εκ του αμβωνος της βασιλικης.

Βασιλικη Τριών ~EKKλησιών. Κιονόκρανον με την επιγραφην του Άρ

χιλόχου.

Βασιλικη Τριών Έκκλησιών. Ή ανω επιφάνεια του κιονοκράνου του

,Αρχιλόχου.
Βασιλικη Τριών Έκκλησιών. Καμπύλα θωράκια εκ του αμβωνος της

βασιλικης.

Βασιλικη Τριών ΈKKλησιι1Jν. Τό ημισυ της κυκλικης βάσεως του άμ

βωνος.

•Αγ. Γεώργιος Χώρας. Λεπτομέρεια εκ του ξυλογλύπτου τέμπλου του

ναου.

•Αγ. Γεώργιος Χώρας. Λεπτομέρεια εΙκόνος Άγ. Νικολάου.

"Αγ. Γεώργιος Χώρας. Λεπτομέρεια εΙκόνος Άγ. Άθανασίου.

"Αγ. Νικόλαος στό Παραπόρτι. 'Οδηγήτρια.

"Αγ. Νικόλαος στό Παραπόρτι. Λεπτομέρεια εΙκόνος του Άγ. Νικο

λάου.

•Αγ. Νικόλαος στό Παραπόρτι. Αύτοπροσωπογραφία του εΙκονογράφου

'Ιωάννου Θαλασσηνου.

•Αγ. Νικόλαος στό Παραπόρτι. 'Οδηγήτρια.

Παλατιανη Χώρας. Λεπτομέρεια του ξυλογλύπτου τέμπλου.

Άγία Βαρβάρα Χώρας. Εικων Προδρόμου.

Ταξιάρχης του Κάστρου.•Αγιοι Άνάργυροι.

Ταξιάρχης του Κάστρου. Λεπτομέρεια 'Οδηγητρίας.

Μένητες. Παναγία Βέργη. Τμημα το\) τέμπλου.

Μένητες. Παναγία Βέργη. Ξύλινον δικτυωτόν του γυναικωνίτου.

Ίερα Μονη Παναχράντου. Έπιτάφιος (1657).
Ίερα Μονη Παναχράντου. Λεπτομέρειαι του Έπιταφίου.

Ναός Άγίου Άντωνίου εΙς τό Βουνί.

Μονη Άγ. Νικολάου εΙς τα Σόρα. Τμημα της προσόψεως του καθολι

κο\).

Μονη Άγ. Νικολάου εΙς τα Σόρα. Τμημα το\) ξυλογλύπτου τέμπλου.

Μονη Άγ. Νικολάου εΙς τα Σόρα. Άναλόγιον, επίχρυσος σταυρός και

κατσίον.

Μονη Άγίας. 'Ιεράρχης της άψίδος (τοιχογραφία).

Μονη Άγίας. Άναλόγιον.

Παλαιόπολις. Βασιλικη εΙς θέσιν «το\) Πλάτου». Τμημα ψηφιδωτου

δαπέδου.

Παλαιόπολις. Βασιλικη εΙς θέσιν «το\) Πλάτου». Έπίθημα.

Παλαιόπολις. Ναίσκος Μεταμορφώσεως. Κιονόκρανα.
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ΠΙΝΑΚΕΣ Β' ΜΕΡΟΥΣ (ΧΡΟΝΙΚΩΝ) ιθ'

358 α ~Aνδρoς.

358 β Χίος.

359 α Κρήτη.

359 β, δ Κρήτη.

359 γ Κρήτη.

360 α - β Κρήτη.

360 γ Κρήτη.

361 α Κρήτη.

361 β Κρήτη.

361 γ Κρήτη.

361 δ Κρήτη.

362 α Κρήτη.

362 β Κρήτη.

362γ Κρήτη.

362 δ Κρήτη.

363 α Κρήτη.

363 β Κρήτη.

363 γ. δ Κρήτη.

364 α Κρήτη.

364 β Κρήτη.

·364γ Κρήτη.

364 δ Κρήτη.

365 a - b Κρήτη.

365 c· d Κρήτη.

366a Κρήτη.

366 b· c Κρήτη.

367 a Κρήτη.

367 b Κρήτη.

367 c Κρήτη.

368 a· d Κρήτη.

369 α Ρόδος.

369 β Ρόδος.

369 γ Ρόδος.

369 δ Ρόδος.

370 α - β Ρόδος.

370 γ - δ Ρόδος.

371 α - β Ρόδος.

371 γ Ρόδος.

371 δ Ρόδος.

372 α - β Ρόδος.

Παλαιόπολις. Βασιλικη είς θέσιν «τοϋ Πλάτου». Τεμάχια άμβωνος.

Λεπτομέρεια είκόνος βρεφοκρατούσης έκ Παναγίας τής Σικελιάς.

Συλλογη Μεταξά. Χρυσοϋν διάδημα.

Συλλογη Μεταξά. Διπλά είδώλια ταύρων.

Συλλογη Μεταξά. 'Ιχθυς έξ ύαλομάζης έκ Τσουτσούρου.

Συλλογη Μεταξά. Κεφαλη είδωλίου καί οπισθία όψις αυτής, πιθανως

έκ Κόφινα.

Συλλογη Μεταξά. Χαλκουν εΙδώλιον λάτρεως ΥΜ Ι χρόνων.

'Ερωτικόν σύμπλεγμα έκ σπηλαίου Ίνάτου.

Πλακίδιον μετ' αναγλύφων λεόντων έκατέρωθεν τοϋ δένδρου τής ζωής

έξ Ίνάτου.

ΥΜ Ια αγγείον εκ Ζάκρου.

ΥΜ Ιβ αγγείον έκ Ζάκρου.

Γεωμετρικός τάφος Άτσαλένιου Ήρακλείου.

Μυκηναϊκός τάφος ,Αρκαλοχωρίου Ήρακλείου.

Θολωτός τάφος είς Κεφάλι Όδηγητρίας. ~Αποψις τής είσόδου έκ των

εσω.

ψηφιδωτόν ναοϋ Μητροπόλεως Γόρτυνος.

ΕΙδώλιον λάτρεως πιθανως έκ Κόφινα Μεσαράς.

Χαλκοϋν εΙδώλιον έξ Άξοϋ Ρεθύμνης.

Χρυσουν νόμισμα Βασιλείου Β' καί Κωνσταντίνου Η' έκ θησαυροϋ

Άγιων Παρασκιων.

Έσωτερικόν του νέου Μουσείου Χανίων (ναός 'Αγ. Φραγκίσκου).

ΥΜ ΠΙ θολωτός τάφος Άποδούλου.

'Επιτύμβιος στήλη έξ Άνωπόλεως.

'Επιτύμβιον εξ Άνωπόλεως.

FestOs. Piazza!e Occidenta!e ("de! Teatro") de! Pa!azzo Minoico.
Festbs. Quartiere dell'abitato ίn !ocalita Cha.!ara, Sezione Sud.
Festbs. Quartiere dell'abitato ίn !ocalita Cha.!ara, Sezione Sud.
Festόs. "Magazzino dei Pithoi". Pithos a decorazione di spira!i e pithos
con decorazione ίn rilievo.
Mallia. Cour Nord, au premier p!an.
Mallia. Maison Κ.

Mallia. Couverture des Magasins Κ.

Pa!aikastro, LM Ι House.
Οίκόπεδα 'Επιμελητηρίου-Μόσχου-Βογιατζή.Άποκαλυφθεν τμήμα πα

λαιοτέρου τοίχου εΙς τό οΙκοδομικόν τετράγωνον δυτικως τής όδοϋ

Ρ39α καί μεταξυ των όδων Ρ 3 καί Ρ2β.

Οικόπεδα 'Επιμελητηρίου-Μόσχου-Βογιατζή. Ό δυτικός τοίχος τής

μεγάλης κλασσικής οικοδομής (ανατολικως τής όδου Ρ39α καί μεταξυ

των όδων Ρ2 β καί Ρ3).

Οίκόπεδα Έπιμελητηρίου-Μόσχου-Βογιατζή. Ή βορειοδυτικη γωνία

τής μεγάλης κλασσικής οίκοδομής.

ΟΙκόπεδον έπεκτάσεως ξενοδοχείου Cairo-Palace. Τμήμα τοϋ νοτίου

τοίχου τής μεγάλης κλασσικής οίκοδομής.

ΟΙκόπεδον Μαραβέλια. Τοϊχοι ύπογείου οΙκήσεως, σχηματιζόμενοι έν

μέρει δια λαξεύσεως έπι του φυσικοϋ βράχου.

ΟΙκόπεδον Μαραβέλια. Τεμάχια καταληπτήρων.

ΟΙκόπεδον Μαραβέλια. Τεμάχια καταληπτήρων.

ΟΙκόπεδον Μαραβέλια. Τεμάχιον θριγκοϋ.

ΟΙκόπεδον Μαραβέλια.Χαρακτηριστικατεμάχια αρχιτεκτονικων μελων.

Άνασκαφη εΙς οΙκόπεδον Δαμιανοϋ. Λείψανα μεγάλης οικοδομής της

όποίας οί τοίχοι σχηματίζονται εν μέρει δια λαξεύσεως.
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372γ Ρόδος.

373 α - β Ρόδος.

373 γ - δ Ρόδος.

374 α Ρόδος.

374 β Ρόδος.

374 γ - δ Ρόδος.

375 α Ρόδος.

375 β - γ Ρόδος.

376 α - β Ρόδος.

377 α - β Ρόδος.

378 α - β Ρόδος.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963)

ΟΙκόπεδον Μυλωνα. 'Αρχαίον πλακόστρωτον.

Τμημα της άνασκαφείσης συστάδος τάφων παρα η'Ίν Ν παρειαν του

τείχους Ν της ακροπόλεως.

Πελίκη εύρεθείσα έντόςτάφου παρα τήν Ν παρειαν του τείχους Ν της

ακροπόλεως.

ΟΙκόπεδον Μυλωνα. Ό Ήρακλης παλαίων πρός τόν λέοντα της Νεμέας.

Σκύφος εύρεθείς εΙς τό στόμιον της πελίκης του Π ί ν. 373 γ-δ.

Γενική καί μερική αποψις της συστάδος των εΙς τό οΙκόπεδον Διακο

σάββα ανασκαφέντων τάφων.

Ύδρία τύπου Hadra εύρεθείσα εντός των τάφων του οικοπέδου Διακο

σάββα.

Πύραυνον εύρεθέν εΙς οΙκόπεδον Μαραβέλια, όρώμενον εκ των σ.νω

καί κατ' ενώπιον.

ΘαλασσίαΠύλη. Τό ανώτερον τμημα του βορείου πύργου πρό καί μετα

τας εργασίας στερεώσεως.

Ό πύργος του Heredia πρό καί μετα τας εργασίας στερεώσεως.

Ή εσωτερική γωνία του μεσαιωνικου τείχους της πόλεως της Ρόδου πρό

καί μετα τήν ανακατασκευήν.
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ΗΠΕΙΡΟΣ 149

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δωδώνη

Εις τον χωρον μεταξυ του ανατολικοϋ περιμε

τρικοϋ αναλήμματος του θεάτρου, του προς ανα

τολας ύποστύλου οικοδομήματος Ε 2 και των δύο

έκατέρωθεν της πύλης πύργων, παρα ηΊν νοτιο

ανατολικην γωνίαν του τείχους της ακροπόλεως Ι,

εύρέθησαν, κατα ηΊν διάρκειαν αποχωματώσεως

πρός στερέωσιν των αναλημμάτων του θεάτρου,

μερικα αξιόλογα εύρήματα. Προσέτι απεκαλύφθη

αναλημματικος τοίχος πρό του νοτιοανατολικου

πύργου της προσόψεως του θεάτρου, ό όποϊος

ΧΡ\lζει περαιτέρω έρεύνης, διότι φαίνεται αρχαιό

τερος της κατασκεuης του θεάτρου (Π ί ν. 187α).

Τομη εις βάθος 3.50 μ. περίπου, γενομένη πα

ραλλήλως πρός ηΊν ανατολικην πλευραν του πύρ

γου, απέδειξεν δη ούτος εισχωρεί 2.50 μ. περί

που βαθύτερον της σημερινης επιφανείας του έδά

φους, ή δέ θεμελίωσίς του, έδραζομένη έπί του

βράχου, ανέρχεται πρός βορραν, παρακολουθου

σα ηΊν φυσικην ανωφέρειαν του λόφου. Διεπι

στώθη έπίσης δτι αί έπιχώσεις αύται έδημιουρ

γήθησαν κατα το πλείστον τεχνητως, δια να σχη

ματισθij, πρό του ανατολικοϋ αναλήμματος της

προσόψεως, ανδηρον, αντίστοιχον πρός τό δυ

τικόν, κατασκευασθέν περί τό τέλος του 30υ

πΧ. αίωνος, δια να έδρασθij ή βορειοανατολικη

πλευρά των έδωλίων τοϋ σταδίου 2. ΑΙ έπιχώσεις

αύται έπομένως, ευθυς υπεράνω του αρχαιοτέρου

στρώματος του 40υ πΧ. αιωνος, έδημιουργιΊΘη

σαν πρό του τέλους του 30υ αιωνος. ~Oτι τό θε

μέλιον του πύργου ευρίσκεται εις βάθος 2.50 μ.

περίπου, προκύπτει έκ της καλης κατασκευης της

ύπεράνω τοιχοδρομίας (Π ί ν. 187α), έκ της κα

θέτου ταινίας, εκατέρωθεν των ακμων του πύργου,

καί ιδίως έκ της σαφους διακρίσεως του θεμελίου,

τό όποίον, ώς έσημειώσαμεν, παρακολουθεί βο

ρειότερον ηΊν ανωφέρειαν του βράχου.

,Απροσδόκητος ύπηρξεν, ώς ειπομεν, ή αποκ:ά

λυψις προ το\) νοτιοανατολικ:ου πύργου της προσ

όψεως ίσχυρου αναλημματικου τοίχου (πάχους

1.10 μ.) μέ κατεύθυνσιν από ΒΔ πρός ΝΑ. Ή

ανώμαλος απόληξις, μόλις 0.30 μ. πρό του πύρ

γου, ύποδηλοί δτι ό τοίχος ούτος είναι αρχαιό

τερος του θεάτρου των άρχων 30υ αίωνος, απο

κοπείς κατα ηΊν κατασκευην των αναλημμάτων,

1. Σ. Ι. Δάκαρης Α.Δ. 16 (1960) Σχεδ. σ. 5 καί 13.
2. Αύτόθι σ. 38 κ.έ.

αλλ' ή σημασία του δέν είναι δυνατόν να έξακρι

βωθij είσέτι. Έαν ύποτεθij στι ανηκεν εις τόν

έξωtερικόν περίβολον του Ιερου, ανάλογον πρός

έκείνον, που κατεσκευάσθη λήγοντος του 30υ αίω

νος3, τότε θα ανήρχετο μέχρι της κορυφης του λό

φου, δια να συναντήσ1] την ΝΑ γωνίαν του τεί

χους της ακροπόλεως. Έν τοιαύΤ1] περιπτώσει

δμως θα πρέπει να δεχθωμεν στι τό τείχος της κο

ρυφης του λόφου καί ό αρχαιότερος περίβολος

του Ιερου κατεσκευάσθησαν εις χρόνους αρχαιο

τέρους του θεάτρου, 11τοι κατα τόν 40ν αίωνα,

σπερ σμως απίθανον, διότι κατα τόν 40ν πΧ. αίω

να ουδέν αλλο λατρευτικόν οίκοδόμημα φαίνεται

δτι ύπηρχεν εις τό ίερόν, έκτός του ναίσκου μετό.

του ισοδομικου περιβόλου, της αρχεγόνου δη

λαδη Ιερας οίκίας ΕΙ, {δστε να δικαιολογij την κα

τασκευην τόσον μεγάλου έξωτερικου περιβόλου.

Έκτός τούτου, ουδέν απολύτως ιχνος συνδέσεως

έπί της νοτίας πλευρας του τείχους της ακροπό

λεως ύπάρχει, δυνάμενον να στηρίξ1] την ύπό

θεσιν αύτήν. Πιθανώτερον ό τοίχος ούτος συν

δέεται μέ την κατασκευην περί τό τέλος του 30υ

αίωνος του ανδήρου, κατ' αντιστοιχίαν πρός τό

ανατολικόν, οί δέ Αίτωλοί του Δωριμάχου, οί

πυρπολήσαντες καί δ1]ώσαντες το ίερόν όλίγον

πρότερον (219 πΧ.), εύρον τουτο άφύλακτον καί

ώς έκ τούτου ανευ προστατευτικου περιβόλου 4.

Είς το σχέδιον του Καραπάνου5 σημειώνεται ό

τοίχος ώς ανάλημμα, περικλείον είς σχημα Π

ανεστραμμένον τόν μεταξυ του πύργου καί του

οίκοδομήματος Ε2 χωρον. Είς την περίπτωσιν σ

μως αυτην ούτος δέν είναι αρχαιότερος του θεά

τρου (αρχαί 30υ αίωνος) καί του οίκοδομήματος

Ε2 (πιθανως τέλος του 30υ αίωνος), διότι προϋπο

θέτει ηΊν ϋπαρξιν αμφοτέρων τούτων, ένφ, ώς ει

πομεν, ό αποκαλυφθείς τοίχος φαίνεται αρχαιό

τερος του θεάτρου. Ώς έκ: τούτου μόνον ή μελλον

τικη ανασκαφικη ερευνα θα λύσ1] όριστικως τό

ανακυψαν πρόβλημα, ή λύσις του όποίου δύναται

να συμβάλ1] ένδεχομένως καί είς ηΊν χρονολό

γησιν του τείχους της ακροπόλεως και του οίκο

δομήματος Ε2.

Έντος της ανοιγείσης τάφρου, παραλλήλως πρός

την άνατολικην πλευραν του ΝΑ πύρ;y~ ευρέ

θη είς τό βαθύτερον στρωμα το μοναδίΚόν όστρα

κον πηλίνου κρατηρος 11 λέβητος ύστερογεωμετρι

κων χρόνων, διαστάσεων 6 χ 4.5 έκ. (Π ί ν. 187β).

Ό πηλός είναι κορινθιακός, χρώματος ώχροκι-

3. Αύτόθι σ. 13, Σχέδ. 6.
4. Σ. Ι. Δάκ:αρης, αύτ. σ. 9. Ε. Kirsten, παρ&. Philippson,

Die Griechischen Landschaften, Π, Ι, σ. 85, ύποσ. 5 καί σ.

247. Kirsten - Kraiker, Griechenlandkunde, 1962, σ. 746.
5. C. Carapanos, Dodone et ses Ruines, πίν. ΠΙ.
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τρίνου, τό έπίχρισμα βαθύτερον ώχρόν, τό δέ χρω

μα καστανόμαυρον. Ύπό ηΊν στεφάνην του χεί

λους σπειρομαίανδρος πρός δεξιά, τέσσαρες όρι

ζόντιοι ταινίαι, υπό τιΊ.ς όποίας διακρίνονται Ιχνη

μαιάνδρου, πληρουμένου με γραμμάς, καί τρί

γλυφοι.

Ή ανεύρεσις είς τήν περιοχήν του Ιερου του

μοναδικου υστερογεωμετρικου όστράκου δέν εί

ναι άνεξήγητος, διότι πολλά χαλκά αναθήματα

της αυτής περιόδου, πελοποννησιακής προελεύ

σεως, 1Ίλθον εΙς φως κατά τήν διάρκειαν των πα

λαιοτέρων καί νεωτέρων ανασκαφων, κυρίως δε

τμήματα τριπόδων με γεωμετρικήν χαρακτήν δια

κόσμησιν καί χαλκωνλεβήτων, ώς καί τρία αγαλ

μάτια, παριστωντα τόν Δία με ασπίδα, κράνος καί

δόρυ. Ή παρουσία των είς τό ίερόν απεδόθη εΙς

τόν κατά τους χρόνους εκείνους αποικισμόν των

ακτων της Ήπείρου υπό αποίκων κυρίως Ήλείων,

οί όποίοι έγκατέστησαν δύο η τρείς αποικίας βο

ρείως, ώς φαίνεται, του Άμβρακικου, τό Βουχέ

τιον, τήν Έλάτριαν καί ενδεχομένως τήν Βατίαν,

μίαν δέ εΙς τήν πεδιάδα του κάτω ρου του 'Αχέ
ροντος, μόλις 4 χιλιόμετρα δυτικως τής μυκη

ναϊκης Έφύρας, αποικίας επίσης των Ήλείων 6.

τα ευρήματα ταυτα αποδεικνύουν τήν αποκα

τάστασιν τής επικοινωνίας του Ιερου με τήν νο

τίαν Έλλάδα, ή όποία είχεν εγκαινιασθή κατα

τόν Βον π.χ. αίωνα, με τήν πρώτην εγκατάστα

σιν Μυκηναίων αποίκων επί των ακτων τής

Ήπείρου, άλλά είχε διαταραχθή σοβαρως η μάλ

λον είχε διακοπή επί 4 - 5 αίωνας με τήν εΙσβο

λήν των βορειοδυτικων φύλων (1230 - 730 περί

που). Ή παρουσία εντός του Ιερου κορινθιακων

τριπόδων, καί του κορινθιακου όστράκου, υστε

ρογεωμετρικων χρόνων, μαρτυρει περί τής άρ

χομένης δραστηριότητος του κορινθιακου εμ

πορίου, δύο αίωνας πρό της έγκαταστάσεως επί

των ακτων της Ήπείρου κορινθιακων αποικιων

(Άνακτορίου, Άμβρακίας, Άπολλωνίας, Ώρικου,

Έπιδάμνου ).
Έντός της αυτής τάφρου, καί τής περί τό τέ

λος του 30υ αίωνος σχηματισθείσης τεχνητής επι

χώσεως, ευρέθησαν πολλαί πλίνθοι, εχουσαι σχή

μα τόξου, με τήν εσωτερικήν περιφέρειαν κυκλι

κήν, τήν δε εξωτερικήν κατα κανόνα αυλακωτήν

(Σ Χ ε δ. 1, Π ί ν. 187γ), ένίοτε όμως καί ανευ ρα

βδώσεων. Τοιαυται πλίνθοι είχον διαπιστωθη επί

σης καί πρό τριετίας,μέ τήν απομάκρυνσιντων πρό

6. Σ. Ι. Δάκαρης, ΑΕ 1956, σ. 152, ύποσ. 3. Ε. Lepore, Ri
cerche sull' Antico Epiro 1962 (Collana di SLudi Greci) ,
σ. 12 - 13 καί 137 - 139. Ν. L. Hammond, TheColonies of Elis
ίη Cassopaea, 'Αφιέρωμα είς η'1ν Ήπειρον 1954, σ. 26 - 35.

του άνατολικου αναλήμματος τής προσόψεως του

θεάτρου επιχώσεων. Έπειδή όμοιαι πλίνθοι είχον

ευρεθη παλαιότερον υπό του καθηγητου Δ. Ευαγγε

λίδου εις τόν χωρον της χριστιανικής βασιλικής,

είχον θεωρηθή τμ1Ίματα τόξων θυρων καί πα

ραθύρων της βασιλικής 7. τα είκονιζόμενα,εκ των

καλύτερον διατηρηθέντων(Σ Χ ε δ. 1, Π ί ν. 186γ,

~·'Ά· •. -~.~ /
. - .

Σχ. 1. Όπτόλινθοι κιόνων

1 - 2), εχουν αντιστοίχως πάχος 7 έκ., πλάτος

μέγιστον 11 καί 10, ελάχιστον 9 καί 8, χορδήν

28.6 καί 26, βέλος 33 καί 2.9 έκ. Πρός τό αριστε

ρόν άκρον του πέρατος υπάρχει τμήμα διαμπε

ρές, καί πλησίον αυτου τό γράμμα Α η Β, σύμβο

λον τό όποιον καθώριζε τήν θέσιν μιας έκάστης

πλίνθου. Ή εξωτερική περιφέρεια, εφ' όσον είναι

ραβδωτή, φέρει τρείς πλατείας αυλακώσεις, χορ

δής 12 καί 11 έκ., καί τέσσαρας ακμας πλάτους

1.5 έκ. Ένίοτε Ιχνη παχέος ασβεστοκονιάματος

μαρτυρουν ότι τήν εξωτερικήν επιφάνειαν εκαλυ

πτε λευκόν επίχρισμα, απομιμούμενον τήν λευ

κότητα του μαρμάρου.

Άναμφιβόλως ή έρμηνεία περί τής τοποθετή

σεώς των εΙς τόξα παραθύρων καί θυρων δέν ίκα

νοποιεΙ ΑΙ αυλακώσεις καί αΙ ακμαί, όμοιαι πρός

τας των κιόνων, τό διαμπερες τμήμα καί τα επί

τής εξωτερικής πλευρας με τους αΊSλαKας παχέα

Ιχνη κονιάματος προϋποθέτουν χρήσιν ανάλο

γον πρός τας όρθογωνίους πλίνθους, δια να απο

τελεσθουν όμως κίονες κτιστοί. ΑΙ αυλακώσεις καί

αΙ ακμαί σχηματίζουν τότε τμήμα κιόνων μέ ίω

νικας η καί δωρικιΊ.ς ραβδώσεις, αΙ όποιαι εκαλύ

πτοντο δια λευκου κονιάματος, αΙ δε όπαί εχρη

σίμευον πρός καλυτέραν στερέωσιν των πλίν

θων τΌ βοηθείq. σιδηρων η μάλλον ξυλίνων στε

λεχων, εμπηγνυομένων εντός του συνδετικού πη-

7. Δ. Ε. ΕυαγΥελίδης ΙΙΑΕ 1930, σ. 55, εΙκ. 4. 'Επίσης εΙς

τόν ναόν Ζ ό Δ. ΕύαγΥελίδηςε!χεν άνεύρει τοιαύτας πλίνθους

κιόνων, έκτισμένας δι' άσβέστου (ιιΑΕ 1931, σ. 84).
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λου 8. Τοποθέτησις έν σειρ~ τοιούτων τεμαχίων

κατασκευάζει πράγματι τήν περίμετρον Ιωνικου

κίονος, με διάμετρον από ακμης εΙς ακμήν 0.88
και 0.76 μ., με είκοσι ραβδώσεις ίωνικου κίονος,

του συνηθεστέρου ρυθμου εΙς τό ίερόν της Δω

δώνης. 'Επειδή αΙ πλίνθοι ανήκουν εΙς διάφορα

σημεία τών κιόνων, οί όποίοι παρουσιάζουν πάν

τοτε μείωσιν, διά τόν λόγον τουτον ή διάμετρος

τών κιόνων και τό εύρος τών αύλακώσεων ποι

κίλλουν 9 • ΑΙ ανευ ραβδώσεων πλίνθοι είτε προω

ρίζοντο διά κίονας ανευ ραβδώσεων ( ίδίως διά τό

κατώτερον τμημα τών κιόνων, συνήθων είς τους

έλληνιστικους χρόνους), είτε καθίσταντο ραβδω

ταί με τήν προσθήκην, επί του απαρτισθέντος κυ

λυνδρικου κίονος, του παχέος κονιάματος.

Είς τό Σχέδιον 2 διευκρινεϊται Ο τρόπος της

Σχ. 2. Άναπαράστασις τμήματος σφονδύλου

έξ οπτοπλίνθων

τοποθετήσεως τών πλίνθων Α και Β, τοποθετημέ

νων κατα στρώσεις, ουτως όΊστε τα τρήματα τών

δύο επαλλήλων σειρών να αντιστοιχουν ακριβώς,

πρός ενθεσιν του συνδετικου στελέχους.

Τό μέγα σχετικώς πάχος τών κιόνων οφείλεται

εΙς τήν φύσιν του ύλικου. Πρός ενίσχυσιν μάλι

στα της αντοχης των εσωτερικώς επληρουντο

δια μείγματος λίθων και ασβεστοκονιάματος, ή

δέ εξωτερική επιφάνεια εκαλύπτετο δια παχέος

στρώματος λευκου κονιάματος και μαρμαροκονίας,

ή όποία προσέδιδε συγχρόνως και τήν επιθυμη

τήν λευκότητα του μαρμάρου.

Δεν είναι του παρόντος ή ερευνα του ζητήματος,

έαν ό τρόπος ούτος της κατασκευης τών κιόνων

8. Καθ' όμοιον τρόπον έστερεοϋντο έπί του συνδετικ:ου

πηλοϋ αΙ μεγάλαι όπτόπλινθοι τοϋ Νεκυομαντείου της Έφύ

ρας καί του Καταγωγίου της Κασσώπης (σιδηροί ήλοι).

9. Ή πλίνθος τοϋ Π ί ν. 187γ εχει διάμετρον από ακμης

εΙς άκμήν, 1.04, άπό αϋλακος εΙς αϋλακα Ι μ. περΙπου.

είναι επινόησις των Ήπειρωτών τεχνιτών iΊ πι

θανώτερον παρελήφθη εκ της Άνατολης, ενθα ή

χρησις οπτών πλίνθων από τών μέσων του 50υ

πΧ. αίώνος Ι1ΤΟ εν ΧΡΙ1σει 10. Είς Nippur της Με

σοποταμίας μάλιστα, ελληνιστικόνανάκτορον έλ

ληνικου ρυθμου είχε κίονας εξ όρατών όπτοπλίν

θων 11. Πάντως ή χρησίς των εΙς ηΊν Έλλάδα

πρός κατασκευήνκιόνων είναι εντελώς αγνωστος.

Τήν καθιέρωσίντων επέβαλεν ασφαλως ή ελλει

ψις καταλλήλουλίθου και ή δυσχέρειαμεταφορας

του. Δια τόν λόγον τουτον οί Ήπειρώται τεχνϊται

ενωρίς εχρησιμοποίησαν,αντί τών ραβδωτών κιό

νων, στύλους με διατομήν τετράγωνον, όρθογώ

νιον iΊ και όκτάπλευρον. Τούτων ή εόρεία χρησις

αποδεικνύεται οχι μόνον εΙς τό ίερόν της Δωδώ

νης και της Πασσαρώνος εΙς τήν κεντρικήν Ή

πειρον, αλλα και εΙς τας ακτας της Ήπείρου12.

Περί τό τέλος του 30υ πΧ. αΙώνος ανεκαλύφθη

σαν, φαίνεται, κατάλληλα στρώματα εόλαξεύτου

ασβεστολίθου είς τα λατομεία της Κοινότητος

Μαρμάρων, τέσσαρας περίπου όΊρας βορείως της

Δωδώνης, τρεϊς δε όΊρας δυτικώς τών 'Ιωαννίνων,

καί έκείθεν μετεφέρθη τό κατάλληλον ύλικόν,

πρός κατασκευήν τών μνημειακών είσόδων με

τας δύο θύρας καί τους τρεϊς αμφιπλεύρους ίωνι

κους ήμικίονας πρό τών παρόδων του θεάτρου

της Δωδώνης, ώς καί τών ήμικιονίσκων του λιθί

νου προσκηνίου13.

Τό γεγονός τουτο αποτελεί πρόσθετον ενίσχυ

σιν της ανωτέρω γνώμης, στι οί κτιστοί κίονες

είναι αρχαιότεροι του τέλους του 30υ αΙώνος, στε

εχρησιμοποιήθη καλης ποιότητος ασβεστόλιθος

εκ Μαρμάρων. ΑΙ πλίνθοι τών διαλυθέντων κιό

νων απερρίφθησανεντός της τεχνητης επιχώσεως

του πρό της ανατολικης προσόψεως του θεάτρου

ανδήρου, κατασκευασθέντος περί τό τέλος του

30υ αΙώνος.•Αγνωστος σμως παραμένει ή θέσις

τών κιόνων εκ πλίνθων, αΙ όποίαι απερρίφθησαν

εκεϊ.

Ή χρησις λοιπόν εν Ήπείρφ όπτοπλίνθωνπρός

κατασκευήν οίκοδομημάτων καί κιόνων αποδει

κνύεται πρωϊμωτέρα πάσης αλλης έλληνικης πε

ριοχης. Είς τόν 30ν πΧ. αίώνα ανάγεται επίσης ή

10. Άν. 'Ορλάνδος, τα Ύλικα Δομής, Α' (1955), σ. 84.
11. Allan Marquand,AJA 9 (1905),σ. 7 κ.έ. Άν. 'Ορλανδος,

ε.α. σ. 85. . ....,
12. ΠΑΕ 1952, σ. 315 - 316, εΙκ. 8 }tδ"'\ΡοδοτοβΙου),

σ. 337 Κ.έ. (Καταγωγίου Κασσώπης), Α.Δ. 16 (1960), σ. 28 καί

Σχεδ. 15 (Δωδώνης). Τμημα όκταπλεύρου στύλου τοϋ έπιμή

κους τύπου(όρθογωνικοϋ) ε{ναι έντειχισμένον εΙς τό ρωμαϊκόν

κτίσμα Η τοϋ Ιεροϋ. Σπόνδυλοι τομης κανονικου όκταπλεύ

ρου ε{ναι έντειχισμένοι έπίσης εΙς τό τείχος της έσωτερικης

ακροπόλεως τοϋ βυζαντινοϋ κάστρου'Αρτης.

13. Α.Δ. ε.α., σ. 29 - 32.
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ευρυτάτη χρησις οπτοπλίνθων, τοποθετημένων έν

πηλι'(> υπεράνω τοϋ υψηλου λιθολογηματος καί

προσηλουμένων δια καλάμων, είς τό Νεκυομαν

τείον της Έφύρας. 'Ακόμη αρχαιοτέρα, κατα τό

α' ημισυ του 40υ αΙώνος, αποδεικνύεται ή χρησίς

των είς τό καταγώγιον της Κασσώπης, ενθα υπερ

άνω του λιθολογηματος ένηλάσσοντο ξυλοδοκοί

καί όπτόπλινθοι, προσηλούμενοι δι' ηλων 14.

Πρώτοι λοιπόν οΙ Ήπειρώται τεχνίται έπενόη

σαν fι μαλλον καθιέρωσαν είς την έλληνικην χερ

σόνησον δομικα υλικά, ανατολικης μαλλον προ

ελεύσεως, υποχρεωθέντεςεΙς τουτο ενεκα της έλ

λείψεως ευλαξεύτουλίθου, καθιερώσαντεςαπό του

40υ αΙώνος την χρησίν των εΙς τους τοίχους15, από

δε του 30υ εΙς τους κίονας, τους όποίους δμως

έπέχριον δια παχέος κονιάματος, δια να άπομιμη

θοϋν, συμφώνως πρός την έλληνικην αντίληψιν,

την έπιφάνειαν του μαρμάρου, και διά να ένισχύ

σουν την στερεότητά των.

Έκ τών δσων παρετηρησαμενπροκύπτει δτι οΙ

Ήπειρώται τεχνίται διέθετον κατα τόν 40ν καί

30ν πΧ. αι. σημαντικηντεχνικηνπείραν, άδέσμευ

τοι δε από της αμέσου επιρροης τών κλασσικών

παραδόσεων έπενόουν fι έφήρμοζον με έλευθε

ρίαν και ευχέρειαν καινοτομίας, προσηρμοσμέ

νας εΙς την φύσιν του δομικου υλικου, την έλλη

νικην παράδοσιν καί τό φυσικόν περιβάλλον.

Έκατοντάς περίπου τειχών και πολλα έρείπια

οικοδομημάτωνανα την Ήπειρονμαρτυρουν περί

της τεχνικης ίκανότητος τών Ήπειρωτών καί της

έμφύτου καλαισθησίας των. Ίσως πολλα έκ τών

14. 'Οπτόπλινθοι έλληνιστικων χρόνων εύρέθησαν εΙς Ή

λιδα καΙ εΙς τόν σηκόν τού ναού της Δεσποίνης της Λυκο

σούρας (180 π.χ.), 'Αν. 'Ορλάνδος, ε.ά., σ. 85. Ο. Walter,
όJh 18 (1915), Beibt. στ. 61. W. D6rpfeld, ΑΜ 18 (1893),
σ. 219.

15. 'Ο καθηγ. 'Αν. 'Ορλάνδος άναφoiρει έκ Κασσώπης μό

νον τό παράδειγμα της πρό τού Καταγωγίου έλληνιστικης

στοας, την όποίαν όρθως χρονολογεί εΙς τό τέλος τού 30υ Τι

άρχάς τού 20υ αιωνος (ε.ά., σ. 85, ύποσ. 4). Πρός την χρο

νολόγησιν ταύτην συμφωνεί καΙ η έπΙ των άνθεμωτων μετώ

πων ηγεμόνων καλυπτηρων άνάγλυφος παράστασις άετού έπΙ

κεραυνοΟ, της όποΙας τό πρότυπον συναντωμεν εΙς τά νομί

σματα της Ήπειρωτικης Δημοκρατίας (234/3 - 168/7 π.χ.

Σ. Ι. Δάκαρης, ΠΑΕ 1952, σ. 184 καΙ 186, Πρβλ. καΙ ΠΑΕ

1952, σ. 350, εΙκ. 29. Ρ. Franke, Die Antiken Mίinzen, σ. 64-65
καΙ πίν. 58,1). 'Αλλ' η χρησις τοιούτων πλίνθων διά την άνω

δομίαν έβεβαιώθη προσέτι καΙ εΙς τό Καταγώγιον της Κασσώ

πης (α' ημισυ τοΟ 40υ αΙ.). Ή σύγχρονος πρός τό οΙκοδόμη

μα χρησιμοποίησίς των άποδεικνύεται έκ τοΟ γεγονότος, ότι

αΙ πλείσται πλίνθοι τοΟ οΙκοδομήματος εχουν τόν αύτόν

ωχρόν πηλόν καΙ την αύτην όπτησιν μΙ: τά άνθεμωτά μέτω

πα ήγεμόνων καλυπτήρων τοΟ Καταγωγίου, χρονολογουμέ

νων εΙς τό α' ημισυ τοΟ 40υ αΙώνος, Σ. Ι. Δάκαρης, ΠΑΕ 1952,
σ. 348 - 349, εΙκ. 26 καΙ 27,2. 'Αλλά καΙ ή λιθίνη βάσις των

τοίχων (λιθολόγημα) προϋποθέτει τήν έξ άλλης ύλης (πλίν

θων) άρχικην κατασκευΙ,ν.

αρχαίων πολυγωνικών τειχών της δυτικης Ιδίως

Έλλάδος έχουν έκτελεσθη υπό περιπλανωμένων

Ήπειρωτών τεχνιτών, δπως πολλαί κατασκευαί

(ναοί, οΙκίαι, γέφυραι) τών χρόνων της Τουρκο

κρατίας, διεσπαρμέναι ανα την Μακεδονίαν, Θεσ

σαλίαν, κ.α., όφείλονται εΙς τα περίφημα Ήπει

ρωτικά μαστοροχώρια. την αποψιν ταύτην υπο

στηρίζει ή καταπληκτικη συγγένεια τεχνικης,

συναρμογης καί σχήματος τών δόμων μεταξυ τών

τειχών της Ήπείρου καί της δυτικης Έλλάδος

μέχρι της νοτίας Πελοποννησου 16.

'Ιδιαιτέρως ένδιαφέρων, λόγΟ) του μεγέθους καΙ

της αρίστης διατηρήσεώςτου, είναι ό έξ όρειχάλ

κου χυτός δλμος fι χοίνιξ 17, μετα της όρθογωνίου

βάσεώς του (Σ Χ ε δ. 3, Π ί ν. 187δ), ευρεθείς εΙς

Σχ. 3. ~Oλμoς, μετα της έξ ορειχάλκου βάσεως

της ΝΑ πύλης του τείχους

την αριστεραν παραστάδα της ΝΑ πύλης της ακρο

πόλεως. ΕΙς την αντίστοιχον δεξιαν παραστάδα

ευρέθη, έπίσης εΙς την θέσιν της, ή όρθογώνιος

βάσις του έτέρου δλμου. Ή βάσις περίπου τε

τραγωνικη (13.6 χ 14.6 έκ.), ϋψους 3.8 έκ., φέρει

έπί της άνω έπιφανείας κυκλικην έγκάθισιν, δια

μέτρου 13.5 έκ., με κυκλικην επίσης βάθυνσιν εΙς

τό μέσον, διαμ. 8.5 έκ., ώς υποδοχην της κεφαλης

του περιστρεφομένου δλμου. Ούτος απολήγει

ανω εΙς τρείς γλωχίνας όρθογωνίους, αΙ όποίαι

λεπτύνονται εΙς την κορυφήν. Έπί τών χειλέων

διατηρουνται δύο πρόσθετα τεμάχια έξ όρειχάλ

κου πρός συμπλήρωσιν γενομένων φθορών. ~Yψoς

δλμου μέχρι τών όδόντων 16.8 έκ., έξωτερική διά-

16. 'Αφιέρωμα εΙς την Ήπειρον, σ. 88 κ.έ.

17. ΕΙς έπιγραφάς άπαντοΟν οΙ όροι, χαίν,ξ, χα,ν(κη, χα,

",κ(ς, 'Αν. 'Ορλάνδος, ε.ά. Α, 2, σ. 199, ύποσ. 5.
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μετρος 11 έκ., έσωτερικη 8.4 έκ., ύψος μετα. της

βάσεως 18.8 έκ. Έντός της κοιλότητος του δλ

μου είσi]ρχετo ό ξύλινος στροφευς της θύρας, του

όποίου τήν πάκτωσιν εξησφάλιζον ή τραχεία κοι

λότης του δλμου καί ίδίως οΙ τρείς όδόντες, οΙ

όποίοι είσήρχοντο εΙς τό σώμα του ξυλίνου στρο

φέως. Δια. της επαλείψεως της εγκαθίσεως της βά

σεως δια. λιπαράς ουσίας ήλαττουτο ή τριβη του

δλμου καί διηυκολύνετο ή περιστροφή τούτου καί

του στροφέως επί της μεταλλικης βάσεως 18.

Καλύβια Κονίτσης

Είς την περιοχήν του συνοικισμου Καλυβίων,

α.ριστερα. της εθνικης όδου 'Ιωαννίνων- Κο
νίτσης, όλίγον μετα. την γέφυραν του Βοϊδομάτη,

κατα. τήν διάρκειαν εκσκαφης δι' εκσκαφέως, άπε-

την σειρα.ν τών είδωλίων του 6 - 50υ π.χ. αΙώνος,

τα. όποία εόρέθησαν εντός άποθέτου, νοτιοδυτικώς

του νεκρομαντείου, πλησίον της οΙκίας Λουκα Γά

κη, καί εΙκονίζουν την Θεα.ν του Κάτω-Κόσμου,

την Φερσεφόνην 19. Προέλευσις πιθανώς κατωϊτα

λιωτικη του β' τετάρτου του 50υ π.χ. αΙώνος.

Έκ της θέσεως αυτης προέρχεται επίσης καί τό

χαλκουν μυκηναϊκόν εγχειρίδιον (Σχεδ. 4, Π ί ν.

187ε), τό τρίτον μέχρι σήμερον εόρεθεν είς την

Ήπειρον, εχον μηκος μετα. της λαβης 36.8 έκ.,

πλάτος ώμων 4.7 έκ., μηκος καυλου 9 έκ. Ό καυ

λός φέρει τόν χαρακτηριστικόν δια. τα. ξίφη καί

εγχειρίδια του 14 - 130u αΙ μύκητα, σχήματος Τ

πεπλατυσμένου, καί υπ' αυτόν λαιμόν. Τό χαρα

κτηριστικόν τουτο, ή πεπλατυσμένη μορφη του

μύκητος καί οΙ όρθογώνιοι ώμοι, χρονολογουν τό

kC--->
Σχεδ. 4. Μυκηναϊκόν εγχειρίδιον

καλύφθησαν εΙς βάθος 5 - 6 μέτρων μεγάλαι όπτό

πλινθοι οΙκοδομικαί καί συντρίμματα μεγάλου πί

θου. Δακρυδόχος (unguentarium) του 30υ π.χ.

αίώνος εόρέθη εντός της αυλης του καταστηματος

Χρ. Ζέϊνου, πλησίον της λιθίνης γεφύρας του πο

ταμου. τα. εόρήματα παρεδόθησαν είς τήν Έφο

ρείαν Άρχαιοτήτων όπό του Διευθυντου του Δημ.

Σχολείου Καλυβίων, Θωμα ΝικολαΙδου. Νοτίως

ταύτης, επί του άπέναντι λόφου διατηρουνται

λείψανα άρχαίου τείχους. "Ετερον τείχος, νοτιώ

τερον, είς τό «Καστράκι» Άρίστης, περιγράφει ό

Φ. Πέτσας.

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Περιοχη Νεκυομαντείου Έφύρας

Τυχαίως ήλθεν είς φώς κατα. την διάνοιξιν λάκ

κων πρός δενδροφύτευσιν του όψώματος, έκατόν

περίπου μέτρα νοτίως του Ιερου του u~δoυ, μικρα.

κεφαλη εΙδωλίου γυναικός εκ μαρμάρου, ϋψους

3,6 έκ. του αυστηρου ρυθμου. Ή κόμη χωρίζε

ται εΙς τόν αυχένα είς δύο βοστρύχους, οΙ ό

ποίοι, περιδένοντες την κεφαλήν, συμπλέκονται

είς την κορυφην του μετώπου, κατα. την συνήθειαν

της εποχης. Ή κεφαλη δύναται να. ενταχθΤΙ εΙς

18. Συγκεντρωμένα παραδείγματα, ΙδΙως έκ Δήλου, μικρό

τερα όμως εΙς μέγεθος, 'Αν. 'Ορλάνδος, ε.ά. σ. 12, ύποσ. Ι,

καΙ 363.

εγχειρίδιον είς τήν προκεχωρημένην γΕ 111 Β πε·

ρίοδον 2Ο • Τό όψηλόν περιχείλωμα, εξέχον έκα

τέρωθεν του καυλου, πρός στερέωσιν της εξ άλ

λης ύλης επενδύσεως, καταλήγει είς τό ύψος τών

ωμων, όλίγον χαμηλότερον τών δύο όπών. "Ετε

ραι τρεϊς όπαί έπί του καυλου όπάρχουν πρός

στερέωσιν δια. χαλκών ΤΊλων της επενδύσεως. Δύο

ζεύγη παραλλήλων γραμμών κοσμουν τό περιχεί

λωμα.

Τό εγχειρίδιον τουτο, με την έπιμήκη λεπίδα

καί την όξείαν αΙχμήν, κατατάσσεται όπό του

Furumark είς τόν τύπον b1, τα. δε παρόμοια, μέ

βραχυτέραν καί πλατυτέραν λεπίδα ώς καί με άμ

βλυτέραν αΙχμήν, εΙς τόν τύπον b3. Ή Ν. San
dars, μη εόρίσκουσα ουσιώδεις διαφοράς, κατα

τάσσει άμφότερα όπό την αύτην κατηγορίαν F21.

Άν καί ή διάκρισις δεν εχει ίδιαιτέραν πρακτικην

σημασίαν, νομίζω δτι πρέπει να. τονισθη ή διά

φορος λειτουργία τών δύο παραλλαγών, της μεν

με την επιμήκη καί αΙχμηράν λεπίδα καταλλήλου

πρός πληξιν καί διάτρησιν,της δε με την άμβλείαν

αίχμήν, πρός τμησιν μόνον. Είς τό πλεovt:ιαfiμα

τουτο του εγχειριδίου b1 όφείλεται πιθανώτατα ή

19. BCH 83 (1959) σ. 669, εΙκ. 14. Archaeology 15 (1962)
σ. 93. Τό Έργον 1958.

20. Σ. Ι. Δάκαρης, ΑΕ 1956, σ. 141· 142. Ν. Sandars, ΑΙΑ
67 (1963), σ. 94, εΙκ. 4.

21. Έ. ά. σ. 133 κ.έ. καΙ σ. 136, ύποσ. 56.
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προτίμησις του σχήματος τούτου είς τήν ΝΗπει

ρον, εφ' δσον καί τα τρία γνωστα εγχειρίδια ανή

κουν είς τήν παραλλαγήν αυτήν.

Τυπολογικώς τό εγχειρίδιον του Μεσοποτάμου

(Έφύρας) ανήκει εΙς τήν προκεχωρημένηνπερίο

δον ΠΙ Β fι τήν πρώϊμονΙΠC 1, ενεκα τών όρθογω

νίων ώμων, του πεπλατυσμένου μύκητος καί Ιδίq.

του ύπ'αυτόν λαιμου 22 . τα δύο τελευταία στοιχεία,

εμφανιζόμενα από της προκεχωρημένης ΠΙ Β, δεν

απαντουν είς τό εγχειρίδιον του Καλπακίου, αλ

λα εΙναι κοινα εΙς τα εγχειρίδια εκ Μυκηνών (Έ

θνικόν Μουσείον 'Αθηνών), τα όποία ή Sandars
χρονολογείπερί τό 1200 fι καί κατα τόν 120ν αίώ

να, αν καί δεν αποκλείει καί τους πρό του 1200
χρόνους23. Περισσότερον εξειλιγμένην μορφήν

εμφανίζουν τα συγγενη εγχειρίδια τοϋ θολωτου

τάφου Α Μουλιανών καί τό εγχειρίδιον εκ του

θαλαμοειδους τάφου 38 της Περατης, χρονολο

γούμενα ασφαλώς είς τήν περίοδον του πυκνου

ρυθμου καί του ρυθμου του Σιτοβολώνος2<\. Ώς εκ

τούτου ή κατάταξις καί του ίδικου μας εγχειριδίου

εΙς τήν προκεχωρημένην ΠΙ Β fι τό πολι) εΙς τήν

πρώϊμον ΠΙ C 1 περίοδον (β' ημισυ 130υ fι αρχή

του 120υ αΙώνος) φαίνεται όρθή. ΕΙς τόν 130ν

αίώνα ανέρχονται πιθανώτατα ή ύπό τών Ήλείων

ίδρυσις εΙς τήν πεδιάδα του Άχέροντος της Έφύ

ρας, βορείως του Μεσοποτάμου, ώς καί ή κατα

σκευή εΙς τήν περιοχήν Πάργας του θολωτου τά

φου, συμφώνως πρός τήν εύρεθεισαν εντός αυτου

κεραμεικήν 26. 'Ατυχώς δεν γνωρίζομεν τήν ίστορι

κήν κατάστασιν εΙς τήν παραλιακήν Ήπειρον μετα

τους χρόνους της είσβολης τών βορειοδυτικών φύ

λων. ΕΙναι βέβαιον, δτι ή δυτική ΝΗπειρος παρέ

μεινεν ανέπαφος, εφ' δσον καί τό ίερόν της Δω

δώνης παρέμεινεν εΙς τους παλαιους κυρίους, τους

Θεσπρωτούς. 'Οπωσδήποτε δμως τό ίερόν απε

μονώθη επί πολλους αίώνας από της νοτίας Έλ

λάδος26. Τοϋτο δμως δεν δύναται να Ισχύσ1] αναγ

καίως καί δια τας ακτας της Ήπείρου, τών όποίων

ή δια θαλάσσης επικοινωνία ενδεχομένως δεν εΙ

χε διαταραχθη. Μοναδικήν, αλλα βαρύνουσαν εν

δειξιν περί του αντιθέτου, αποτελεί ή ύπό τών Ή

λείων ίδρυσις περί τό τέλος τών γεωμετρικών

χρόνων δευτέρας αποικίας, της Πανδοσίας, μόλις

4 χιλιόμετρα δυτικώς της μυκηναϊκης Έφύρας,

22. Σ. Ι. Δάκαρης, ε.α. 141 κ.έ., σχέδ. ε!κ. 9, 14 - 24.
23. Σ. Ι. Δάκαρης, αύτ. σ. 138, εΙκ. 8 δεξιά, καί σ. 139.

Ν. Sandars, ε.ά. 136 - 137.
24. Αύτ. σ. 134 - 135. Πρβλ. καί Σ. Ι. Δάκαρην, ε.α. σ. 137

καί Σχέδ. είκ. 9, 22.
25. Τό Έργον 1960, σ. 110-111.
26. Σ. Ι. Δάκαρης. Άρχαιολ. Έρευνες, Άφιέρωμα εΙς τήν

Ήπειρον 1954, σ. 58 κ.έ. ΑΕ ε.ά. σ. 130 - 131, 144 - 145.
Ε. Lepore, Rίcerche sull' Antico Epiro, σ. 87, 121 - 122.

διότι τοϋτο προ\)ποθέτει τήν παρακμήν της προ

\)παρχούσης μυκηναϊκης αποικίας.

Άγιος Γεώργιος

Παλαιολιθικα. εύρήματα

ΕΙς τήν πρώτην σειραν από απόψεως επιστη

μονικου ενδιαφέροντος τοποθετουνται τα παλαιο

λιθικα εύρήματα της Ήπείρου, μετα τας πρώτας

επιτυχείς ερεύνας επιφανείας του καθηγητου κ. E.S.
Higgs καί της όμάδος φοιτητών της'Αρχαιολογι

κης καί ΆνθρωπολογικηςΣχολης του Πανεπιστη

μίου του Cambridge, κατα τους μηνας 'Ιούλιον καί

Αϋγουστον του 196227. Εύρήματα παλαιολιθικου

πολιτισμου επεσημάνθησαν, συμφώνως πρός προ

φορικήν ανακοίνωσιν του καθηγ. E.S. Higgs, καί

αλλαχου, εΙς τό λεκανοπέδιον τών 'Ιωαννίνων, εΙς

τήν περιοχήν τών ερειπίων της αρχαίας Γκού

μανης, εΙς τήν κοιλάδα της Παραμυθιας, εΙς τόν

νομόν Πρεβέζης. Άλλα μοναδικα από απόψεως

ποσότητος, ποιότητος εργασίας καί διατηρήσεως

εΙναι τα επί της επιφανείας του εδάφους εύρεθέν

τα εργαλεία της τελευταίας περιόδου της Μέσης

Παλαιολιθικης εποχης (MousterLen), εΙς τήν πε

ριοχήν της Κοινότητος Άγ. Γεωργίου του Νομου

Πρεβέζης.

Ή εκτεταμένη θέσις εύρίσκεται δεξια της εθνι

κης όδου 'Ιωαννίνων - ΝΑρτης, παρά τό 550ν χι

λιόμετρον, περί τα 500 μέτρα νοτιώτερον του ύ

δροηλεκτρικου φράγματος του ποταμου Λούρου,

ύπεράνω ακριβώς της σήραγγος, δια της όποίας

διέρχεται δ ρωμαϊκών χρόνων ύδραγωγός, ό με

ταφέρων ϋδωρ εκ τών πηγών του Άγ. Γεωργίου

εΙς τήν Νικόπολιν28 . Έπί του βαθυτέρου σημείου

της όρεινης περιοχης, περί τα 250 μ. ύπερ τήν

επιφάνειαν της θαλάσσης, εχει σχηματισθη παχυ

στρώμα αργιλικης γης με λεπτας καί λοξας στρώ

σεις σιδηρούχας, εναποθέσεις τών πέριξ κορυφών.

Αί διαβρώσεις τών ύδάτων, με απορροήν πρός ανα

τολας μεν εΙς τόν παραρρέοντα ποταμόν Λουρον,

πρός δυσμας δε είς τήν χαράδρωσιν με κατεύθυν-

27. Ή περιοχή άνήκει είς τήν Κοινότητα Άγ. Γεωργίου

καί ούχ! της Παντανάσσης. Προκαταρκτική έκθεσις, Ε. S.
Higgs, Man 1963, σ. 1 - 2. Περ! τiόν παλαιoλιθΙKiόν εύρημά

των της Θεσσαλίας, VL. Mίlojcic, Germania 36 (1958) σ. 319
κ.έ. καί Α.Δ. 16 (1960): Χρονικά,σ.186-187. Δ. Θεοχάρης, αύτ.

(Χρονικά), σ. 182 - 183 (ΣχεΤΙKiός κα! εφημ. «'Ελευθερία»

19.2.63). Περ! τiόν άμφιβόλων εύρημάτων εκ Πελοποννήσου,

J. Servais, BCH 85 (1961) σ. 1 κ.έ., Ρ. Bia10r - Μ. Jameson, ΑΙΑ
66 (1962) σ. 181 - 182. Πρβλ. δμως κα! Σπ. Μαρινατον, Α.Δ.

ε.ά. σ. 42 κα! όποσ. 3, σ. 44 κα! όποσ. 10, σ. 45, τοϋ Σπηλαίου

Σε"ίντ! Βοιωτίας, R. Stampfuss, Mannus 34 (1942) σ. 132 - 147.
Πρβλ. γενΙKiός κα! Fr. Schachermeyr, ΑΑ 1962, στ. 175,

179, 186.
28. Σ. Ι. Δάκαρης, Α.Δ. 17 (1961/2) : Χρονικά.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΗΠΕΙΡΟΣ 155

σιν τήν πεδιάδα Ριζοβουνίου - Θεσπρωτικοϋ, εδη

μιούργησαν συν τφ χρόνφ μικρας μαστοειδεΙς

έξάρσεις με βαθυτέρας fι ρηχας αυλακας. τα επε

ξειργασμένα εκ λευκου πυριτολίθου εργαλεΙα εΙναι

αΙχμαί (Σ Χ ε δ. 5,1,2,3, Π ί ν. 188α, 2 - 4, 6 - 7),

στιαίας περιόδου. Μικρα ι'ιξίνη ι'ιποτελεΙ τό νο

τιώτερον δεΙγμα τής Ευρώπης.Τέλος, πυρήνες σχή

ματος δίσκου fι κολούρου κώνου μαρτυρουν περί

της επί τόπου έπεξεργασίας των εργαλείων

τούτων.

Ι Ι

~
Ι . Ι
~

2

4

5

Ι Ι

~
7

Σχεδ. 5. Παλαιολιθικα εργαλεΙα της Μουστιαίας περιόδου

εξ Άγ. Γεωργίου Πρεβέζης (κλΙμαξ 1 : 2)

ξέστρα σχήματος D (Σ Χ ε δ. 5,4) fι ετερόπλευρα

(Σ Χ ε δ. 5, 5, Π ί ν. 188α, 8), εργαλεΙα ι'ιμφιπλεύ

ρως εΙργασμένα, επαναλαμβάνοντα μορφας τής

ι'ινατολικηςΜουστιαίαςπεριόδου (Σ Χ ε δ. 5, 7), fι

ι'ιμφίπλευρα, με τα έκατέρωθεν ακρα αίχμηρα

(Σ Χ ε δ. 5,8), χαρακτηριστικατής δυτικής Μου-

του παλαιολιθικου στρώματος υπόκειται είς

μέγα βάθος ι'ισβεστολιθικός καί κροκαλοπαγής

βράχος, ενδεικτικός ίσως προηγηθείσης κατε

ψυγμένης περιόδου. Με τήν τήξιν των παγετώνων

καί τήν επικράτησιν θερμοτέρου κλίματος ενεφα

νίσθη εΙς τήν Ήπειρον, εΙς τό προγεφύρωμααυτό,
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μεταξυ Ευρώπης, Άνατολης καί Β. Άφρικης, τό

ανθρώπινονδν, τύπου Neanderthal, κατα την ύστά

την περίοδον της μεσοπαλαιολιθικης περιόδου

(Mousterien). Έπειδη μερικα ξέστρα καί λεπίδες

παρουσιάζουνπιθανην συγγένειαν με την πρώτην

φάσιν της ύστέρας παλαιολιθικης περιόδου (au
rignaclen), Τι έρευνα της μεταβατικης περιόδου

(περίπου 28.000 π.χ.), κατα την όποίαν εμφανίζε

ται ό σκεπτόμενος ανθρωπος (homo sapiens),
ενέχει Ιδιαίτερον ενδιαφέρον.

Διδακτικη επίσης θα απέβαινεν ή εξακρίβωσις

έαν καί κατα πόσον εξηκολούθησεν ανευ διακο

πης ή ζω1Ί εΙς την Ήπειρον μέχρι των νεολιθικων

χρόνων Τι εξηφανίσθη εξ αIτίί'iς βιαίων φυσικων

ανατροπων καί κοσμογονικων κατακλυσμων, ένε

κα της ηΊξεως των παγετώνων, ανάμνησιν των

όποίων διέσωσεν 1'1 αρχαία γραπτη παράδοσις:

Θεσπρωτών r-at ΛΙολοσσων μετα τον κατακλυσμον

Ιστορούσι Φαέθοντα βασιλεύσαι πρωτον, ενα των

μετα Πελασγού παραγενομένων εΙς την nΗπειρον.

'Ένιοι δε Δευκαλίωνα και Πύρραν εΙσαμέιlους

το περι την Δωδώνην Ιερον αι'τdθι κατοικείν εν

1Ι10λοσσοίς 29.

Ή επισήμανσις παλαιολιΟικων θέσεων πρός τό

εσωτερικόν της Ήπείρου - επί τού παρόντος

τουλάχιστον - καί εΙς θέσεις, αΙ όποίαι ύπερέχουν

Ικανως της θαλάσσης, ισως πρέπει να συσχετισθΌ

με τό γεγονός, ότι ή παραλιαΚ1Ί ζώνη, ή περιλαμ

βάνουσα τας προσχωσιγενείς πεδιάδας των ποτα

μων, εκαλύπτετο ύπό της θαλάσσης. Ώς πρός τό

σημείον τουτο ενδιαφέρουσα θα είναι ή γεωλογι

κη χρονολόγησις των ύψωμάτων του Μιχαλιτσίου

(ύψηλοτέρα κορυφη 120 μ.), των όποίων ή εδαφι

κη σύστασις είναι αναμφιβόλως ύδατογενής 30.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Γκούμανη

Έκ του νεκροταφείου της αρχαίας Γκούμανηξl

προέρχεται τό άνω τμημα ενεπιγράφου επιτυμ

βίου στήλης εξ ασβεστολίθουμε επίστεψιν άπλου

κυματίου, παραδοθείσης ύπό του Χρίστου Μπάλ

λου, κατοίκου Ξεφλούδου Φιλιατων. Έπιφάνεια

του λίθου δι' όδοντωτου κτενίου όμαλυνθείσα. Ή

ανω καί όπισθία πλευρα ανώμαλος. Σφζόμενον

ϋψος 0.305 μ., πλάτος 0.42 μ., πάχος 0.10 μ. Ύπό

τό κυμάτιον ύπάρχει λειασμένονόρθογώνιον πλαί-

29. Πλουτ. Πύρρος Ι, Ι Άριστ. Μετεωρ. Ι. 14.
30. Περί της θέσεως καί της άρχαίας πόλεω~ ,..ύτc.θι, Σ. Ι.

Δάκαρης, Α.Δ. (1961/2) : Χρονικά.

31. Περί της θέσεως καί μερι:,ών εύρημάτων Σ. !. Δάκαρης,
ΑΔ 1960 (Χρονικά), σ. 207. Σχέτικώς Φ. Πέτσας, ΑΕ 1952.
(Παράρτ.), σ; 13 - 14. Ε. Vanderpoal AJA 65 (1961) σ. 302.

σιον, ϋψους 9.5 έκ., εισεχον κατα εν χιλιοστόν

της λοιπης επιφανείας του λίθου, εντός του όποίου

τό δνομα του νεκρου, Νίκαιος Γένυος, του α'

ήμίσεος του 30υ π.χ. αιωνος. ~Yψoς γραμμά

των 3 - 4 έκ.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ

Θέατρον Δωδώνης

ΑΙ κατα τό έτος 1962 εργασίαι στερεώσεως των

γιγαντιαίων αναλημμάτων του θεάτρου της Δω

δώνης περιωρίσθησαν εΙς τό ανατολικόν ανάλημ

μα της προσόψεως του κοίλου καί εΙς τους πρό

αυτου πύργους αντιστηρίξεως, διότι είχον κατα

στη έτοιμόρροποι (Π ί ν. 188 β). ΟΙ χαμηλότεροι

δόμοι, επί αιωνες ύπό τας επιχώσεις, είχον ύπο

στη τοσαύτην φθοράν, ένεκα της μονίμου υγρα

σίας, ωστε εκρίθησαν αναγκαίαι ή καθαίρεσις

καί 1'1 επανατοποθέτησίς των. Πρός τουτο συν

εκολλήθησαν δια γόμφων εξ όρειχάλκου καί μαρ

μαροκόλλας οΙ διαρραγέντες λίθοι, ετοποθεηΊθη

σαν εΙς τας θέσεις των οΙ καταπεσόντες λίθοι, τα

δε ελλείποντα κενα συνεπληρώθησαν δι' όλίγων

νέων λίθων, όσάκις τουτο εθεωρήθη απαραίτητον

(Π ί ν. 189α). Κατα τας αναζητήσεις καταλλήλων

λατομείων, πρός πορισμόν νέου δομικου ύλικου,

ανεκαλύφθησαν τα αρχαϊα λατομεία του Ιερου,

δύο περίπου χιλιόμετρα Β - ΒΑ, εντός των βο

σκοτόπων ίδιοκτησίας Μιχαηλ Δ. Μήτση καί

Δημητρίου Χρ. Ei:ιθυμιάδoυ, επί των δυτικων κλι

τύων του ασβεστολιθικου βουνου 'Αγ. Νικολάου,

τό όποίον μετα της πρός νότον Μανωλιάσας χω

ρίζει ηΊν κοιλάδα της Δωδώνης από του λεκανο

πεδίου των 'Ιωαννίνων 32. Ή μεταφορα των λί

θων εντευθεν εΙς τό Ιερόν ήτο ευχερής, λόγφ της

όμαλης κλίσεως καί της βατότητος του εδάφους.

ΕΙς τα αρχαία λατομεία διακρίνονται είσέτι αΙ

κατα στρώσεις εξορύξεις του πετρώματος (Π ί ν.

188γ), λίθοι άδρως λαξευθέντες πρός μεταφοράν,

εγκαταλειφθέντεςόμως επί τόπου, εϊς σπόνδυλος

κίονος, ώς καί όπαί επί του βράχου δια την το

ποθέτησιν σφηνων πρός απόσπασιν του λίθου.

ΕΙς την απόκλισιν και φθοραν των αναλημμά

των συνετέλεσενεκτός του ύλικου, επηρεαζομένου

εκ της ύγρασίας της γης, κυρίως τό γεγονός, στι

τό νοτιώτερον μέρος του κοίλου, δέν έδράζεται επί

της κοιλότητοςτου λόφου, αλλ' ύπερέχει εΙς ϋψος

μέχρι δέκα μέτρων περίπου, συγκρατούμενον δι'

αναλημμάτων (Π ί ν. 188α, 189 β). Ώς εκ τούτου,

αΙ αντωθήσεις υπηρξαν εδω εξαιρετικως ίσχυραί.

32. Ή όροοσειρά αύτη άπετέλει μέχρι τών άρχών του

40υ π.Χ. αΙώνος τήν όροθετικήνγραμμήν μεταξύ της Μολοσ

σίδος καΙ Θεσπρωτίας, Σ. Ι. Δάκαρης, Ι Άφιέρωμα εΙς τήν

Ήπειρον, σ. 58 κ.έ.
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Πρός ενίσχυσιν της αντοχής των καί μείωσιν των

πλαγίων ώθήσεων εχρησιμοποιήθησαν εΙς ευ

ρείαν κλίμακα εγκάρσια ζεύγματα εξ. όγκολίθων,

διαιρουντα τό εσωτερικόν του κοίλου εΙς μικρό

τερα διαμερίσματα, πληρωθέντα διά στοιβάξεως

μικροτέρων αργων λίθων (Π ί ν. 190α). Τοιουτο

τρόπως αΙ τεράστιαι πλάγιαι ώθήσεις της γομώ

σεως (στοιβης) εξουδετερώθησαν μερικως διά

των ανασχετικων τούτων ζευγμάτων. Άλλά καί εν

ταυθα παρετηρήΘη δτι εΙς όλίγας περιπτώσεις εί

χον συνδεθη τά ζεύγματα οργανικως με τους εξω

τερικους τοίχους διά διατόνων λίθων (μπατικων).

'Επιπροσθέτως, εξωτερικως των αναλημματικων

τοίχων της προσόψεως, κατεσκευάσθησαν ανά

τρεις ίσχυροί πύργοι αντιστηρίξεως, αποτελουντες

καί τήν ίδιομορφίαν της προσόψεως του κοίλου.

Παρόμοιοι πύργοι, κυρίως δμως γωνιώδεις θλά

σεις, ενισχύουν επίσης τό ανατολικόν περιμετρι

κόν ανάλημμα. Οί εκατέρωθεν της ορχήστρας δύο

αναλημματικοί πύργοι εχρησιμοποιήθησαν ευ

φυως καί ώς κλίμακες ανόδου εΙς τό τρίτον διά

ζωμα του κοίλου, αποτελουντες τήν χαρακτηρι

στικήν πρωτοτυπίαν του δωδωναίου θεάτρου 33.

Στέγαστρον Νικοπόλεως καί 'Qδείον

'Ετοποθετήθησαν τά σιδηρά κουφώματα του

προοριζομένου πρός στέγασιν των αρχαίων κτη

ρίων, επεχρίσθησαν τά εσωτερικα καί εγένοντο

μικρότεραι t'ίλλαι εργασίαι αντί δαπάνης 45.000
δραχμων34•

'Εξηκολούθησεν ό καθαρισμός του κοίλου καί

του πρό της προσόψεως του ρωμαϊκου Φδείου,

χώρου, προσέτι δε συνεπληρώθησαν δια παλαιων

οπτοπλίνθων τα ελλείποντα κενά των δέκα πρώ

των σειρων εδωλίων 36 (Π ί ν. 190β).

τα εδώλια, ύψους 0.41, πλάτος 0.66 μ., ήσαν

επεστρωμένα μόνον κατά την όριζόντιον επιφά

νειαν δια πλακων ασβεστολίθου, προερχομένων

πιθανώτατα εκ των λατομείων της Κοινότητος

Στεφάνης (παλαιότερον Καντζας). Τό κοίλον, με

19 σειρας εδωλίων καί πόδιον χαμηλόν εΙς τήν

βάσιν, χωρίζεται εΙς δύο τμήματα διά στενου δια

ζώματος, διακρινομένου ενεκα της ορθομαρμαρώ

σεως καί επί της καθέτου πλευράς. Αύτη κατ' απο

στάσεις φέρει ορθογώνια ανοίγματα, φεγγίτας,

προς φωτισμόν καΙ αερισμόν της ύπό τό κοίλον

εσωτερικης σήραγγος, ενδεχομένως δε καί δια

λόγους ακουστικης.

'Εκ των διατηρουμένων λειψάνων επί του ανω-

33. Σ. Τ. Δάκαρης, Α.Δ. 16 (1960) σ. 13, Σχεδ. 6 καί σ. 21.
34. Αύτ. (Χρονικα) σ. 205 - 206.
35. Αύτ. σ. 206.

2

τάτου εδωλίου προκύπτει δτι τό κομψόν Φδείον

ήτο εστεγασμένον.

την ήμικυκλικην ορχήστραν περιβάλλουν ή

προεδρία, μη σφζομένη, καί πλατυς διάδρομος δ

πισθεν αυτης. Τό δάπεδον ήτο επεστρωμένον διά

πολυχρώμων μαρμαροθετημάτων, τά όποία εσχη

μάτιζον μεγάλα τετράγωνα πλαίσια με γεωμετρικά

σχέδια (τρίγωνα, τετράγωνα, ρόμβους, κύκλους).

Ύπό τήν όρχήστραν αποχετευτικός αγωγός, κτι

στός εξ οπτοπλίνθων, απεμάκρυνε τά υδατα του

κοίλου ύπό την σκηνήν, εξω του Φδείου.

Ή πρόσοψις της εξ οπτοπλίνθων σκηνης εχει

τρεις θύρας με τέσσαρας αναβαθμους εξωτερικως

καΙ δύο εσωτερικως, οΙ όποιοι εφερον όρθομαρ

μάρωσιν. Μαρμάριναι πλάκες του περιθυρώματος

της μεσαίας θύρας σΦζονται κατα χώραν, με ανά

γλυφον λέσβιον κυμάτιον καί αστραγάλους. Ή

μεσαία θύρα, πλάτους 2.37 μ., διαμορφουται πρός

τό μέρος του κοίλου ώς ήμικυκλικη κόγχη. Ό

πρό της προσόψεως της σκηνης χωρος ήτο πλα

κοστρωμένος. Διεπιστώθησαν εκτεταμένα ίχνη

πυρπολήσεως, ή όποία κατέστρεψε όριστικως τό

ρωμαϊκόν Φδείον.

Σ. J. ΔΑΚΑΡΗΣ

*
EPIRUS : PALAEOLITHIC SURVEY

(Plate 191)

With the object of relating environmental
and climatic changes to Stone Age industries,
an expedition from the Department of Archae
ology, Cambridge University, working under
the auspices of the British School at Athens,
carried out a surface survey of early sites ίη an
area of Epirιts and Macedonia ίη ]uly and Αιι

gust 1962.
Near the village of Pantanassa, ίη the region

between loannina and Preveza, Middle Pa
laeolithic sites \'J'ere discovered which are of
considerable importance to European Palaeo
lithic Archaeology. The chipping floors lie ίη

thin horizons some four inches ίn thickness ίη

a fine iron-stained deposit of the silt gr~
which is up Ιο fifty feet ίn depth. The silt is
overlain by re-deposited silt, without iron stain
ing, some three feet ίη thickness. Above this are
successive layers of breccia, scree, and hill
wash, together twenty to thirty feet ίη depth.
Beneath the band of implements lies a cemented
breccia of immense proportions which probably
indicates a cold period of great severity.
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Of their l{ind tlle artifacts collected are ίn

quantity, quality of workmanship and pre
servation, unique. The chemical and weathering
processes which have produced a thick white
patina ιιρ to one eighth of an inch ίn thickness
haνe sometimes passed completely through the
al"tifact so that it is ίn consequence extremely
light ίn weigllt, brittle and easy to abrade.
Neνertheless they are ίn mint condition, with
sllarp edges and without a trace of wear since
their original deposition.

The proportion of finished tools to waste is
high. Basically the industry is Mousterian with
points, D-shaped scrapers and side scrapers.
There are discoid and tortoise cores and many
of the flakes haνe facetted platforms. Associated
vvith them are bifacially worl{ed artifacts whicll
repeat some of the forms present ίn the Eastern
Mousterian as ίn the German Highlands. There
are other bifacials hovveνer, worked to a point

*

at both ends which are more characteristic of
industries further to the west. Ιn the same de
posit is a small 11and axe, the most southerly
so far found ίn ElIrope. There are also present
steep scrapers and some blades vvhich suggest
affinity with industries of the Advanced or
Upper Palaeolithic.

The importance of this ίndustΓΥ lies not only
ίn the fact that it is the first well-defined Pa
laeolithic assemblage foHnd in Greece, and the
earliest known artifacts found ίn that colIntry.
The bifacialleafshaped tools haνe affinities with
those industries of Germany, Hungary and the
U. S. S. R. which haνe a bearing ιιροn the
problems relating to the first entry, or the
emergence of Upper Palaeolithic industries and
of Homo sαpiens ίn Europe prior to the end
(c. 28,000 B.C.) of the first warmer oscillation
of the last glaciation between the Early and
Main Wίirm.

Ε. S. HIGGS
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ποικίλη καί εκτεταμένη όπηρξεν 11 δράσις της

Έφορείας Άρχαιοτήτων 'Ιονίων Νήσων κατα

τό 1962.
Αϋτη επέβλεψεν εν πρώτοις την ανέγερσιν της

οίκοδομης του νέου Μουσείου Κερκύρας, τό ό

ποίον σπως ελπίζεται θα εΙναι ετοιμον εντός του

1964. Έπίσης έπέβλεψε την αποπεράτωσιν του

νέου Μουσείου Άργοστολίου, δπου πρόκειται να

ό.ρχίσ1] συντόμως ή επανέκθεσις.

,Ανασκαφας διενήργησεν ή Έφορεία 'Ιονίων Νή

σων εΙς τας άκολούθους τοποθεσίας της Κερκύρας:

1) Έντός του βασιλικου κτήματος του Μοn

Repos οχι μακραν του ναου του Καρδακίου εΙς

περιοχην ή όποία εΙχεν εν μέρει ανασκαφη τό

1914 όπό τών Dorpfeld καί Ρωμαίου (βλ. Korkyra
Ι, σελ. 143 κ. έ.). Περί τών αποκαλυφθέντων κατα

την ανασκαφην του 1962 λειψάνων καί τών σπου

δαίων κεραμοπλαστικών τεμαχίων στέγης, τα ό

ποία δπως καί τα παλαια εόρήματα άνήκουν εΙς

ενα πολ\) μεγάλον αρχαίκόν ναόν του τέλους του

70υ αίώνος θα γίν!] λόγος εΙς άλλην θέσιν του πα

ρόντος τόμου.

2) Έντός του κτήματος Ευελπίδη κειμένου εΙς

την τοποθεσίαν Φιγαρέτο της Κερκύρας μεταξυ

της βασιλικης της Παλαιοπόλεως καί του Κανο

νίου. ΕΙς μικροτέρας σκαφας εντός του κτήματος

είχε προβη κατα τα δύο προηγούμενα ετη ό προ

κάτοχος εφορος κ. Β. Καλλιπολίτης, δι' εκείνων

δε καί της ανασκαφης του 1962 ήλθον εΙς φως

τμημα αρχαίας οίκίας με ενδιαφέρουσαν Ιστορίαν,

μερικοί παλαιότεροι αρχαίκοί τοίχοι καί τινα

λείψανα διασκορπισθέντων τάφων του 70υ Π.Χ.

αίώνος, καθ' ην εποχην ή ανωτέρω περιοχη ήτο

ακόμη άκτιστος.

3) Ή τρίτη ανασκαφη τού 1962 διεξήχθη με

την συνεργασίαν της Έπιμελητρίας κ. "Εβης

Στασινοπούλου - Τουλούπα εΙς τρία οίκόπεδα

του συνοικισμου της Γαρίτσας, δπου ανηγείρον

το οΙκοδομαί (Δαλιέτου, Γρίμμα καί Πουλιά

ση). Ή περιοχη αϋτη αντιστοιχεί πρός μέρος τού

αρχαίου νεκροταφείου, εΙς τό βόρειον άκρον του

όποίου καί εΙς απόστασιν μερικών δεκάδων μέ

τρων βορείως τών εν λόγφ οίκοπέδων εΙχον εόρε

θη κατα τόν παρελθόντα αίώνα οί γνωστοί επί

σημοι τάφοι Τι ταφικα μνημεία τών Μενεκράτους,

Ξενβάρεος, 'Αρνιάδα κλπ. ΕΙς κανεν δμως από

τα ανασκαφέντα οίκόπεδα δεν παρουσιάσθη τό

σον επίσημος τάφος, απεναντίας ήτο παντου φα

νερόν δτι οί τάφοι ανηκον εΙς κοινους Τι πτωχους

ανθρώπους, τα δε κτερίσματα ήσαν όλίγα καί οχι

σημαντικα πλιΊν τών δύο δια τα όποία θα γίν1]

ίδιαίτερος λόγος κατωτέρω. Άπό τα είδη των τά

φων τό επικρατέστερον ήτο τό τών τεφροδόχων

αγγείων, εόρέθησαν δμως καί τινες κεραμοσκε

πείς με σκελετούς, καί πίθοι έγχυτρισμών, καθο)ς

καί σκελετοί πτωχών ανθρώπων έντός άπλών λάκ

κων. ΕΙς πλείστα σημεία εόρέθησαν καί όπολείμ

ματα διαλυθεισων πυρών. ΟΙ περισσότεροι τάφοι

ήσαν αρχαϊκοί. Μεταγενέστεροι εόρέθησαν πολ\)

όλιγώτεροι, ό νεώτερος δ' έξ δλων ήτο τiΊς μέ

σης έλληνιστικης περιόδου. "Εκθεσιν τών ανασκα

φών τούτων θα δημοσιεύσωμεν με την συνεργάτι

δα της ανασκαφής κυρίαν Τουλούπα είς προσεχη

τόμον του Άρχαιολογικου Δελτίου. Έδώ γίνεται

ακόμη μνεία τών δύο καλυτέρων εόρημάτων Τ11ς

ανασκαφης: α) Ένός αρίστης διατηρησεως χαλ

κού τεφροδόχου ανοικτου αγγείου έκ του οίκο

πέδου Δαλιέτου (ϋψους 0,095 καί διαμέτρου 0,33)
με διακόσμησιν μικρών εξογκωμάτων εΙς τό χείλος

( Π ί ν. 192α), παρομοίου πρός αλλα εόρεθέντα

εΙς πλείστα μέρη του αρχαίου κόσμου (ΑΙΑ 1958,
σελ. 265) ανήκοντος δε εΙς τους περί τα 700 πΧ.

χρόνους (όμοιότατον παράδειγμα εκ Συρακουσών

αύτόθι, πίν. 56, εΙκ. 4α καί σελ. 259) καί β) ένός

πρωίμου Άττικου αμφορέως (ϋψ. 0,70), εόρεθέντος
εΙς τό οΙκόπεδον Πουλιάση, του γνωστου τύπου

με γραπτην διακόσμησιν SSOSS εΙς τόν λαιμόν

(Π ί ν. 192β) (την περί του όποίου κυριωτέραν βι

βλιογραφίαν δίδει ή Ε. Brann, Late Geometric and
Protoattic Pottery, σελ. 32 - 3) χρονολογουμένου

δε εΙς τό αΌ ημισυ Τι τα μέσα του 70υ αΙ πΧ. Ή

σημασία τού αγγείου τούτου έγκειται εΙς τό δτι

εΙναι καθ' δσον γνωρίζω τό παλαιότερον επί της

νησου αττικόν εϋρημα.

Ή δράσις δμως της Έφορείας έπεξετάθη καί

εΙς συντηρήσεις καί στερεώσεις διαφόρων μνη

μείων της Κερκύρας. Οϋτω δια τών τεχνιτών Κ.Κ.

Φώτη Ζαχαρίου καί Μανώλη Γαβαλά συνετελέ

σθη ό καθαρισμός της εζωγραφημένης ούρανίας

του Άγίου Σπυρίδωνος, έργου του Κερκυραίου

ζωγράφου του 190υ αίώνος Άσπιώτη, ητις αντι

γράφει την αρχικην καί κατα τό πλείστον αποτε

λεσθείσαν ούρανίαν του Δοξαρά. Έπίσης εγένετο

συντηρησις του ξυλίνου σκελετου της στέγl;'~
καθαρισμός τών τοίχων καί έγκατάστασις εξαερι

στήρων εΙς τα παράθυρα δια την απαγωγην της

τόσον έπιζημίου δια την ούρανίαν αίθάλης τών

κηρίων, καί τέλος έγινε καθαρισμός τών μεγάλων

φορητών είκόνων, έργων Τζάνε, Κονταρίνη κλπ.,

αί όποίαι ήσαν ανηρτημέναι εΙς τους τοίχους. ΑΙ

είκόνες αύται γίνεται σκέψις να αποτελέσουν τόν

πυρηνα ένός μελλοντικου Μουσείου του Άγίου

Σπυρίδωνος, τό όποίον να περιλάβ!] καί άλλα
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ίερά καί πολύτιμα λείψανα, σήμερον άπρόσιτα.

Με την βοήθειαν τοϋ εργοδηγοϋ 'Αναστηλώ

σεως Δημ. Παμφίλου συνετελέσθησαν αΙ έξης έρ

γασίαι στερεώσεως καί εξωραϊσμοϋ μνημείων.

ΕΙς την βασιλικην της Παλαιοπόλεως εγινεν εκ

τεταμένη στερέωσις τών τοίχων καί επανατοποθέ

τησις μερικών εκ τών κατερριμμένων λίθων τοϋ

προνάου, καθαρισμός τοϋ εσωτερικοϋ τοϋ ναοϋ

καί τοϋ πέριξ αύτοϋ χώρου καί συμμετρικη το

ποθέτησις τών διαφόρων λιθίνων άρχιτεκτονικών

κλπ. τεμαχίων, τών μεν χριστιανικών εντός της

εκκλησίας, τών δε προχριστιανικών εκτός αύτης.

'Εκ τών τοίχων της εκκλησίας εξήχθησαν δύο εκ

τών αρχαίων μαρμαρίνων λεοντοκεφαλών-Όδρορ

ροών, αΙ όποίαι εΙχον εντοιχισθη κατα τόν με

σαίωνα. ΑΙ λεοντοκεφαλαΙαύταί, τών όποίων εχει

αποκοπη τό πλείστον τοϋ προσώπου, σιίJζεται δε

μόνον ή χαίτη μετά τοϋ συνεχομένου τμήματος

της ύδρορρόης (Π ί ν. 193α) προέρχονται άπό

ενα ναόν τοϋ 50υ αίώνος π.χ., ό όποίος θα εκει

το εκεί πλησίον.

ΕΙς την Μητρόπολιν της Κερκύρας επεσκευά

σθησαν τά εφθαρμένα κονιάματατών δψεων, εγέ

νετο γενικη ανακεράμωσις της στέγης, άντικατε

στάθη ή εφθαρμένη καί επικίνδυνος ήλεκτρικη

εγκατάστασις κλπ.

Παρόμοιαι επισκευαί κονιαμάτων καί άνακερά

μωσις εγιναν καί εΙς την εκκλησίαν της Παναγίας

Κρεμαστης, ώς καί εγκατάστασις δικτύου ηλεκ

τροφωτισμοϋ. 'Επίσης επεσκευάσθη ή παρά τά νέα

Δικαστήρια ένετικη πύλη.

ΕΙς την κατά την ΒΑ άκραν της νήσου κει

μένην Κασσιώπην εγένετο άνακεράμωσις της

στέγης της κόγχης τοϋ Ιεροϋ, εκ της όποίας

εΙσέρρεον τά υδατα της βροχης επαπειλοϋντα

διά καταστροφης την παλαιάν τοιχογραφίαν της

Πλατυτέρας.

Διά προσωρινών μέσων εστεγάσθη τό παρά τό

χωρίον ~Αγιος Μάρκος τοϋ βορείου τμήματος της

νήσου κείμενον εκκλησίδιον •Αγιος Μερκούριος,

τό όποίον περιέχει τάς παλαιοτέρας μέχρι τοϋ

δε γνωστάς τοιχογραφίας της νήσου Κερκύρας.

Ή σφζομένη κτιτορικη έπιγραφη χρονολογεί τόν

ναόν καί τάς τοιχογραφίας εΙς τό ετος 1075 (6583
άπό κτίσεως κόσμου). Ή ορθη άνάγνωσις της

χρονολογίας ταύτης, ή όποία παλαιότερον άνεγι

γνώσκετο 1513, όφείλεται εΙς τον βυζαντινολόγον

κ. Π. Βοκοτόπουλον, ό όποίος ετοιμάζει καί την

δημοσίευσιν τών τοιχογραφιών.

Ό κ. Βοκοτόπουλος ήρχισεν επίσης την συστη

ματικην καταγραφην καί φωτογράφησιν δλων τών

είκόνων της πόλεως καί της νήσου. Oi5τω κατε

γράφησαν αΙ πλείσται είκόνες δέκα ναών της πό-

λεως καί τοϋ Μητροπολιτικοϋ μεγάρου αύτη ς, καί

κατεγράφησαν η επεσημάνθησαν αί εΙκόνες η τοι

χογραφίαι τών εκκλησιών ύπερδεκάδος χωρίων

της ύπαίθρου τοϋ βορείου τμήματος της νήσου.

Ή έργασία αύτη, της όποίας εΙναι φανερόν τό

μέγα έπιστημονικόν δφελος, κατέστη δυνατη χά

ρις εΙς την ύπό τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί

του Κερκύρας καί Παξών κ. Μεθοδίου παρασχε

θείσαν άδειαν καί ηθικην συνδρομήν.

ΕΙς τό εργαστηριον τοϋ Μουσείου Κερκύρας

συνετελέσθη ή συγκόλλησις χιλιάδων όστράκων

τών άνασκαφών, καθώς καί τών μεγάλων κεραμο

πλαστικών στέγης της άνασκαφης τοϋ Μοn Repos.
Συνεκολλήθησανεπίσης νέα τεμάχια εΙς τά τμή

ματα εκείνα μαρμαρίνων παλαιοχριστιανικώνθω

ρακίων, το. όποία ό άείμνηστος Ί. Παπαδημη

τρίου εΙχεν εύρει πρό τοϋ πολέμου εΙς την βα

σιλικην της Παλαιοπόλεως Κερκ6ρας (βλ. ΠΑΕ

1939, σελ. 92 κ.έ.). Ούτω εΙς τό εν εΙκόνι 3 της

εκθέσεως Παπαδημητρίου άπεικονιζόμενον τμη

μα προσετέθη μέγα γωνιαίον τεμάχιον άριστερά,

δπως δεικνύει ό ήμέτερος Π ί ν. 193α. Δυστυχώς

εχάθη κατά τάς άναστατώσεις τοϋ πολέμου ή κε

φαλη τοϋ παγωνίου, δπως με επληροφόρησεν ό

ίδιος ό Παπαδημητρίου. ΕΙς τόν ήμέτερον Π ί ν.

193β παρουσιάζεται τό οπίσθιον μέρος τοϋ ίδίου

θωρακίου τό όποίον δύναταί τις νά αντιπαραβάλη

πρός την εν εΙκόνι 4 της παλαιας εκθέσεως κατά

στασιν. Τέσσαρα νέα τεμάχια προσετέθησαν εΙς

τό εν εΙκόνι 6 της εκθέσεως Παπαδημητρίου άπει

κονιζόμενον τεμάχιον με παράστασιν άμνοϋ, δπως

βλέπομεν εΙς τόν Π ί ν. 192γ.

ΕΙς τόν ίδιον τόμον τών ΠΑΕ εδημοσιεύετο ύπό

τοϋ Παπαδημητρίου καί μία άλλη εκθεσις περι

λαμβάνουσα τά άποτελέσματα της άνασκαφης ένός

κλασσικοϋ ναοϋ εΙς τό χωρίον Ρόδα της βορείου

παραλίας της νήσου, (αύτόθι, σελ. 85 - 92). Τό εν

εΙκόνι 7 της εκθέσεως ταύτης εΙκονιζόμενον τεμά

χιον γραπτης επαετίδος συνεπληρώθη διά 3 νέων

τεμαχίων άριστερά.

'Υπό τοϋ ύποφαινομένου κατεγράφη επίσης τό

μεγαλύτερον μέρος τών εΙς την ίδίαν άνασκαφήν

εύρεθέντων πηλίνων άναγλύφων άναθηματικών

πλακιδίων. Τά θέματά των εΙναι ίππος καί γυμνός

νέος προ αύτοϋ, όπλίτης, άνακεκλιμένος ανήρ,

καθημένη θεά, όρθία θεά κλπ., εΙναι δε δλα της

κλασσικης περιόδου. Μερικα εξ αύτών εΙναι ήδη

εκτεθειμένα εΙς τό εντός τών 'Ανακτόρων της πό

λεως στεγαζόμενον προσωρινόν Μουσείον.

*
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ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ,

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝ REPOS

Α' Έκθεσις

Είς την Κέρκυραν ή σημαντικωτέραάνασκαφι

κη ερευνα του 1962 διεξήχθη εντός του βασιλικου

πάρκου του Μοn Repos, τό όποίον κατέχει ώς

γνωστόν τόν χώρον της άκροπόλεως της άρχαίας

Κερκύρας. Τό ώραιότατον τουτο φυσικόν πάρκον

εδέχθη τό 1962 διά πρώτην φοράν υστερα άπό

πολλά ετη τήν ι'φχαιολογικήν σκαπάνην χάρις εΙς

τό ύπό του άειμνηστου Βασιλέως Παύλου επιδει

χθεν ενδιαφέρον, ό όποίος τάς πρώτας ήμέρας

του 'Ιουλίου με εκάλεσε να επαναλάβω τας από

μακροτάτου χρόνου διακοπείσας εκεί άνασκαφάς.

Διά τών παλαιοτέρων συστηματικών άνασκαφών

του πάρκου (άγγλικών κατά τόν παρελθόντα αίώ

να καΙ έλληνογερμανικών τό 1914), είχον άποκα

λυφθη άφ' ένός μεν εΙς τήν θέσιν Καρδάκι ανω

θεν της περιφημου πηγης είς ύστεροαρχαϊκός ναός

γνωστός διά τάς αρχιτεκτονικάς του ίδιορρυ

θμίας (βλ. Σ Χ ε δ. 1, δεξιά ανω), (Goodisson,
Histοήca! and Topographica! essay υροn the is
!and of Corfu, 1822 - Railton, Antiqultles of
Athens and other p!aces ίn Greece, Sici!y etc.,
ΛΑ. 1912,248 καΙ 1914,48 (Dbrpfe!d)-Dbrpfe!d,
ΑΜ. 1914, σελ. 170 - 1 - Ρωμαίος, Παράρτ. εΙς

Άρχ. Δελτ. 1915, σελ. 81 - Weickert, Typen der
archaischen Architektur, σελ. 153 - 6 - Johnson,
AJA 1936,4 κ.έ.- Dinsmoor, αύτόθι, σελ. 55 - 6 
Robertson, Handbook of Greek and Roman Archi
tecture, β' εκδ. σελ. 71 καΙ 326 - Dunbabin, The
Western Greeks, σελ. 296, άρ. 7), άφ' έτέρου δε

εϊς τινα άπόστασιν πρός βορραν του προηγουμέ.

νου τά ίχνη θεμελιώσεως αλλου μεγαλυτέρου ναου,

του 400 πΧ. περίπου, καθώς καΙ τμήματα ένός

(άναλημματικου;) τοίχου. (Dbrpfe!d, ε.ά. σελ.

171 Κ.έ. - Pωμα~, ε.α. σελ. 81 Κ.έ. - Koch,
RM 1915, σελ. 9~ ΑΑ, 1914, στ. 132 - Van
Buren, Greek Fictile Revetments ίn the Archaic
Period, σελ. 23).

Περιωρισμένην ερευναν εΙς αλλην περιοχην

του Μοn Repos εΙχε διεξαγάγει τό 1958 καΙ ό

προκάτοχός μου κ. Β. Καλλιπολίτης άνευρων διά

φορα δστρακα εξ ών μερικά πρωτοκορινθιακά ώς

καΙ λείψανα κτηρίου τινός (βλ. BCH 1959, σελ.

659 - Archaeo!ogica! Reports for 1958, σελ. 12).
'Εκ του τοίχου εκείνου είχον εξαχθη τότε πολλά

αρχαϊκά κιονόκρανα καΙ αλλα λίθινα άρχιτεκτο

νικά μέλη (άρχαϊκά καΙ νεώτερα) καθως καΙ μερικά

πήλινα άρχιτεκτονικά στέγης εν μέρει εγχρωμα,

της άρχαϊκης επίσης περιόδου. Πλησίον του πε-

ριβόλου εΙχον εύρεθη ακόμη μία κρήνη άποτε

λουμένη εκ δύο δεξαμενών καΙ εν φρέαρ.

Αυτόν τόν δεύτερον τομέα επροτίμησα νά ερευ

νήσω δχι μόνον διότι εΙχεν ατελέστερον σκαφη,

αλλά καΙ διότι είχεν εν τφ μεταξύ τόσον πολυ

επιχωσθη, ώστε του μεν εκεί ναου ουτε καΙ ή θέ

σις νά άναγνωρίζεται πλέον, του δε τοίχου να

διακρίνεται μόνον μικρόν τμημα της δψεως καΙ

πλέον ου.

Άρχικώς ή προσπάθειά μου απέβλεψεν εΙς την

εκ νέου άποκάλυψιν τών παλαιότερον εύρεθέντων.

ουτω εύρον τόν τοίχον καΙ τό φρέαρ, δεν κα

τώρθωσα δμως να αντιληφθώ ποία ήτο ή ύπό

του Dbrpfe!d αναφερομένη κρήνη. Όπισθεν καΙ

ύπεράνω του τοίχου, δηλαδη πρός την πλευράν

του χαμηλου, αλλ' αρκετα ευρυχώρου λοφίσκου

δπου ήτο ό ναός ήλθεν εΙς φώς μία μεταγενε

στέρα δεξαμενή, ή όποία λόγφ της άσαφους πα

λαιας περιγραφης καΙ της ελλείψεως σχεδίου δεν

γνωρίζω εα.ν αντιστοιχη πρός εν εκ τών υπ' αύ

του άναφερομένων Reservoirs. Τόν ναόν δεν κα

τώρθωσανά επανεύρω, παρ' δλας τας τάφρους τάς

όποίας ηνοιξα εδώ καΙ εκεί εΙς τόν λόφον. Άρ

γότερον δταν ή καλη τύχη με εφερεν ενώπιον ση

μαντικωτάτουεύρήματος, προερχομένου κατα. τό

πλείστον άπό μίαν παλαιοτέραν φάσιν του ίδίου

εκείνου ναου, εθεώρησα δτι ήτο φρονιμώτερον

να. άναβάλω την προσπάθειαν αυτην διά τό προ

σεχες ετος.

Τό καθαρισθεν τμημα του αναλημματικου τοί

χου σφζεται εΙς μηκος 17,80 μ., (Σ Χ ε δ. 2,
Π ί ν. 194α) είναι δε .εκτισμένον κατα τό Ισόδο

μον σύστημα από α.σβεστολίθους της περιοχης

Σινιών της Κερκύρας. Έν τούτοις ή κατασκευή του

δεν είναι όμοιογενής, διότι ενφ εΙς τό κεντρικόν

τμημα κάτω εΙναι καλή, με ώραίαν άρμογην

λίθων καΙ με ευθυντηρίαν, τό ύπόλοιπον εί

ναι πολυ κατώτερον, εκ λίθων διαφόρων διαστά

σεων, προσαρμοσθέντων εντελώς προχείρως εΙς

εποχην προφανώς πολύ μεταγενεστέραν. Διαφέ

ρει καΙ τό πάχος τών δύο τμημάτων, διότι ενφ τό

πρώτον «καλόν» όπωσδήποτε τμημα εχει πάχος

εΙς τό ανω μέρος 2,20 - 2,25 μ., τό αλλο εΙναι στε

νότερον, περίπου 1,70 μ. Κατα. τά δύο ακρα του

τοίχου, τά όποία άντιστοιχουν εΙς την δευτέραν

περίοδον, ύψουνται περισσότεραι σειραΙ λίθων

εν είδει πύργων, ή κατασκευή των δμως εΙναι πο

λiJ πρόχειρος καΙ ή δλη διατήρησίς των κακη καΙ

δι' αυτό δεν δύνανται νά λεχθουν περισσότερα

περΙ αυτών.

Ή δλη συγκεχυμένη εικων συσκοτίζεται ακόμη

περισσότερον με την παρουσίαν καΙ ένός δευτέ

ρου τοίχου μόλις περΙ τό 1 μ. δπισθεν του πρώτου
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καί υπό την μεταγενεστέραν δεξαμενην κειμένου,

εχοντος δε την ίδίαν με τόν πρώτον φοράν. Τούτου

σφζονται δύο μόλις δόμοι. Ποία ή σχέσις του με

τόν πρώτον τοιχον δεν είναι φανερόν.

Πρό του πρώτου τοίχου, δηλαδη πρός Β αύτου,

υπάρχει πλακόστρωτον εκ μεγάλων τετραγώνων 11
ορθογωνίων πλακών, πλευρας 0,90 - 1,05, εξ εγ

χωρίου, πολυ μαλακου λίθου, ό όποιος εχει φθα

ρη καθ' δλην σχεδόν την επιφάνειάν του. Ή επι

μελιΊς κατασκευΙ1 του, καθως καί ό τρόπος με τόν

όποιον τουτο συνδέεται με ηΊν εUΘυντηρίαν του

τοίχου μαρτυρουν δτι σχετίζεται με την πρώτην

οΙκοδομικην φάσιν.

'Ιδιαιτέραν εντύπωσιν μου εκαμε καί εΙς τους

δύο τοίχους δτι οΙ πλείστοι εκ τών λίθων των ειναι

περισσότερον 11 όλιγώτερον μετατοπισμένοι πρός

βορραν. 'Η αρχική μου εντύπωσις ήτο δτι τουτο

ωφείλετο εΙς την αδιάλειπτον πίεσιν τών χωμά

των του λόφου. Έπειδη δμως καί τό ακρον δεξιόν

του πρωτου τοίχου εχει υποστη σαφη καθίζησιν,

αργότερον απέιcλινα πρός την αποψιν δτι καλύτε

ρον εξηγουνται τά πράγματα εάν δεχθώμεν ώς

αΙτίαν κάποιον Ισχυρόν σεισμόν. Ή υπόνοια μου

αυτη εγινε πεποίθησις, δταν, μεταφέρας τό συ

νεργειον της ανασκαφης ολίγας δεκάδας μέτρων

ανατολικώτερον, εΙς σημείον δπου προέβλεψα την

προέκτασιν του αναλημματικου τοίχου, ευρον δ

λους ανεξαιρέτως τους λίθους εκτιναγμένους με

βίαν πρός βορραν της αρχικης των θέσεως.

Μία διαδεδομένη περί Κερκύρας πλάνη είναι

δτι αυτη δεν υποφέρει από σεισμούς. Είναι αλη

θες δτι ουτε κατά τό πρόσφατον όδυνηρόν πα

ρελθόν, κατά τό όποίον ηρημώθησαν από τους

σεισμους αΙ αδελφαί νησοι 'Ιθάκη, Κεφαλληνία

καί Ζάκυνθος, αλλ' ουτε καί κατα τόν παρελθόντα

αΙώνα δταν τα πάνδεινα υπέφεραν αΙ πόλεις καί

τα χωρία της απέναντι 'Ηπείρου, επαθε καμμίαν

σοβαραν καταστροφην ή Κέρκυρα. Έν τούτοις

εΙς τό παλαιόν, αλλα πάντοτε χρησιμώτατον περί

Κερκύρας βιβλίον του Partsch (<<Ή νησος Κέρ

κυρα», σελ. 124 - 8, μετάφρ. Περ. Βέγια, Κέρκυρα,

1892) παρέχεται ή πληροφορία δτι εΙς ακόμη πα

λαιοτέρους χρόνους ή νησος εδοκιμάσθη αγριώ

τατα από τόν 'Εγκέλαδον, Ιδιαιτέρως μάλιστα από

τους σεισμους του 1650, του 1666, του 1743, του

1773 καί του 1786. την παλαιοτέραν πληροφορίαν

περί σεισμου εΙς την Κέρκυραν μας δίδει ό Λιουτ

πράνδος (968 μ.χ.). Καί παρ' δλον δτι οΙ αρχαϊοι

σιωπουν επί του θέματος, είναι κάλλιστα δυνατόν,

είναι μάλιστα πολυ πιθανόν, δπως θα ιδωμεν εΙς

τό τέλος, ή καταστροφη να συνέβη κατα τους αρ

χαίους ακόμη χρόνους.

Διάσπαρτα ανα τόν ανασκαφέντα τομέα ευρέ-

θησαν μερικα (ιπό τα αρχιτεκτονικα μέλη, τα ό

ποια οΙ παλαιότεροι ανασκαφείς είχον εϋρει εν

τοιχισμένα καί δεν είχον τότε μεταφέρει εΙς τό

Μουσείον. Είναι δε ταυτα:

α) qEv αρχαϊκώτατον δωρικόν κιονόκρανον,

διαμ. 0,97, του όποίου τό χαρακτηριστικόν Κερ

κυραϊκόν υποτραΧ11λιον είναι αποκεκομμένον συ

νεπεί~ μεταγενεστέρας τινός χρήσεως.

β) Τμημα δευτέρου, επίσης της πρωίμου αρ

χαϊκης περιόδου, σφζον καί τό υποτραχήλιον,

0,37 χ 0,35 χ 0,28 (ϋψ.).

γ) της γωνιαίας τριγλύφου Korkyra Ι σελ. 75
δυστυχώς μόνον τό ημισυ, υψ. 0,47 χ πλ.0,41 χ

0,43.
δ) Τμήματα σπονδύλων δωρικών κιόνων, ισως

του 40υ αίώνος Π.Χ. Τι έλληνιστικών χρόνων, είς

εκ τών όποίων εχει εικοσι ραβδώσεις.

'Όλα αυτα ετακτοποιήθησαν προσωρινώς εΙς τόν

ανασκαφέντα χώρον. Ύπεράνω του αναλημματι

κου τοίχου απεκαλύφθη τό νότιον τμημα μιας δε

ξαμενης, της όποίας τό βόρειον απεσπάσθη κά

ποτε καί παρεσύρθη. Είναι εκτισμένη με μικρους

λίθους, συνδεδεμένους δια σκληρου κονιάματος

καί φέρει εσωτερικόν επίστρωμα έξ έρυθρου κο

νιάματος. Ή χρονολόγησίς της παρουσιάζει ση

μαντικην δυσκολίαν, διότι ένφ τοιαυτα κονιάμα

τα απαντουν εΙς δλας σχεδόν τας μεταγενεστέρας

περιόδους, τα χώματα πέριξ της δεξαμενης l;σαν

πολυ αναστατωμένα όΊστε να βοηθουν εΙς την έξα

γωγην χρονολογικών συμπερασμάτων, εκ δε του

χώρου δπισθεν της δεξαμενης περισυνελέγησαν α

τάκτως ερριμμένα τμήματα πηλίνων αγωγών, μερι

κοί εκ τών όποίων εφερον εσωτερικώς υαλώδη α

λοιφήν, τεκμήριον λίαν μεταγενεστέρας περιόδου.

ΕΙς μιιcραν πρός Α απόστασιν ευρέθησαν τρεις

παράλληλοι τοίχοι, φορας Α - Δ, πάχους ό μεν

πρώτος πρός Β 1,45, ό μεσαίος 1,03 καί ό πρός

νότον 0,88, απέχοντες δε ό μεν πρώτος από τόν

δεύτερον 1,45 καί ό δεύτερος από τόν τρίτον 1,85.
Τό κτίσιμόν των είναι δμοιον με τό τών τοίχων

της δεξαμενης. Έκ του κονιάματος ένός εξ αυτών

εξήχθη τμημα Κερκυραϊκου στρωτηρος στέγης

της αρχαϊκης περιόδου.

Άνοιχθείσης εν συνεχεί~ τάφρου φορας Β - Ν
καί πλάτους 3,70 εΙς απόστασιν 5,50 μ. πρός ανα

τολας του ανασιcαφέντoς τομέως, ή συνέχεια του

τοίχου του πρώτου τομέως δεν ευρέθη, έκτός από

όλίγους αμόρφους λίθους εντός πoΛU ταραγμένων

στρωμάτων.

,Ακόμη ανατολικώτερον της ανωτέρω τάφρου,

κατα την πρός νότον καμπην του λόφου έφαίνοντο

ίiλλoτε μεταξυ τών δένδρων μεγάλοι πελεκητοί

λίθοι ατάκτως ερριμμένοι επί του εδάφους. Έκεί
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μετέφερα τελικώς τό συνεργείον, δπως προηγου

μένως εΙπα, με την βάσιμον ελπίδα δτι τό αποτέ

λεσμα θα ήτο καλύτερον, καί λόγφ της παρουσίας

τών λίθων καί διότι πάντως ή στροφη εκείνη του

λόφου δεν μου εφαίνετο άπολύτως φυσική, όπω

πτευόμην δηλαδη δτι όπ' αυη'ιν εκρύπτετο ή στρο

φή τοϋ περιβόλου τοϋ τεμένους (χώρος ΙΙΙ).

Πρώτη ήλθεν δντως εΙς φώς ή προέκτασις (;)
τοϋ σ.ναλημματικοϋ τοίχου. Όλοι οι λίθοι του

ήσαν εκτιναγμένοι, δπως πρίν ελέχθη, συνε

πείcι σφοδροϋ τινος σεισμοϋ, δια τόν όποίον

αλλωστε όμιλεί καλύτερον παντός ή παρατιθε

μένη τομη (Σ Χ ε δ. 3, ανω). ΑΙ διαστάσεις τών

λίθων δεν εΙναι δλαι Ιδιαι. Είς εχει μηκος 0,86,
πλάτος 0,55 καί υψος 0,60, αλλος μηκος 1,10,
πλάτος 0,55 - 0,60 και υψος 0,56 Κ.Ο.Κ.

Καθαρισθέντος κατόπιν τοϋ χώρου εμπροσθεν,

δηλαδή πρός Β τοϋ τοίχου, εόρέθησαν όλίγα μό

νον αντικείμενα τοϋ 40υ αΙώνος καί τών έλληνι

στικών χρόνων. Ύπηρξε λοιπόν ευνόητος μετα τα

πενιχρα αυτα άποτελέσματα ή συγκίνησις ή όποία

κατέλαβεν δλους μας δταν τας πρώτας ήμέρας τοϋ

Αυγούστου κατά τόν καθαρισμόν τοϋ χώρου δπι

σθεν τοϋ τοίχου ήλθεν εΙς φώς σπουδαιότατος

άποθέτης αρχαϊκών προπάντων συντριμμάτων.

Πρώτη εφάνη εΙς μικρόν βάθος όπό την σημερι

νην επιφάνειαν τοϋ εδάφους με τό πρόσωπον πρός

τα κάτω μία εκπληκτικώς μεγάλων διαστάσεων

πηλίνη λεοντοκεφαλη - στρωτηρ στέγης, όμοία

με εκείνας, τας όποίας εδημοσίευσεν ό Ρωμαίος

εΙς Korkyra Ι, σελ. 143 Κ.έ. Δεν ήσαν δε μόνον

τό μέγεθος καί ή ποιότης τοϋ εργου, τα όποία

επροξένησαν εύθυς άμέσως ζωηραν εντύπωσιν,

ητο και ή διατήρησίς του, διότι ή μεν κεφαλη

διετηρείτο σχεδόν άκεραία, τοϋ δε στρωτηρος

μέγα μέρος. Μόνον δε τα χρώματα εΙχον φθα

ρη εΙς τό πρόσωπον τοϋ λέοντος καθ' όλοκλη

ρίαν, ένφ πάλιν διετηροϋντο εΙς 'τ:~ν όποκάτω επι

φάνειαν τοϋ στρωτηρος.

την πρώτην συγκίνησιν άπό τό μεγαλοπρεπες

ευρημα ταχέως διεδέχθησαν αλλαι, δταν τας επο

μένας ήμέρας ηρχισαν έρχόμενα εΙς φώς τό εν

μετα τό αλλο σπουδαιότατα κεραμεικά στέγης.

gΟπως ή λεοντοκεφαλή, τα πλείστα εξ αυτών άνη

κον εΙς τόν ίδιον εκείνον ναόν τοϋ τέλους τοϋ Ίου

αΙώνος π.Χ., τόν όποίον εΙχον συμπεράνει τό 1914
οΙ Dorpfeld και Ρωμαίος εκ τών ίδικών των εόρη

μάτων καί ό όποίος κατ' αύτους άντικατεστάθη

περί τό 400 Π.Χ. παρ' αλλου άποκαλυφθέντοςτότε

εν θεμελίοις καί επιχωσθέντοςκαι πάλιν κατα τόν

διαρρεύσανταχρόνον. Τοϋ άρχαϊκοϋ πάντως ναοϋ

δεν εΙχον εόρεθη τότε θεμέλια.

'Από την άνασκαφην τοϋ 1962 εξηχθη τό συμπέ-

ρασμα δτι τα κεραμεικά, καθώς και τα μετ' αυτών

εόρεθέντα όλίγα λίθινα περί τών όποίων θα γίν1]

κατωτέρω λόγος, άπερρίφθησαν την ίδίαν έποχην

κατα την όποίαν εκτίσθη καί ό νεώτερος ναός,

επειδη εΙς τα στρώματα περιείχετο και σημαντικη

ποσότης της τόσον χαρακτηριστικης της λαξεύσε

ως τών λίθων λατύπης (συγκειμένης εν μέρει εκ

ψαμμολίθου και εν μέρει εξ άσβεστολίθου) ή όποία

εμαρτύρει την ανέγερσιν κάποιου σημαντικοϋ λι

θίνου κτίσματος εΙς την περιοχήν, ενφ άφ' έτέρου

και τα νεώτερα εκ τών όστράκων δεν φαίνονται να

εΙναι μεταγενέστερα τοϋ 50υ αΙώνος. Είναι πι

θανώτατον δτι με τα συντρίμματα τοϋ άρχαϊκοϋ να

οϋ και την λατύπην τοϋ νεωτέρου ήθέλησαν να δι

ευρύνουν την εκτασιν τοϋ τεμένους, καί δτι συνε

κράτησαν τα «μπάζα» αυτά, καθώς και τα αλλα χώ

ματα τοϋ λόφου με τόν τότε επίσης κτισθέντα άνα

λημματικόν τοίχον, ό όποίος εχρησίμευε συγ

χρόνως καί ώς περίβολος τοϋ τεμένους. Πρός τα

ακρα τοϋ λόφου τα στρώματα ήσαν παντοϋ παχύ

τερα δπως ήτο φυσικόν. τα στρώματα αυτα ήσαν

δύο (Σ Χ ε δ. 3, μέσον). Τό άνώτερον (όπ' άρ. 2)
ηρχιζεν είς ελάχιστον βάθος όπό η'ιν σημερινην

επιφάνειαν, ητοι μόλις 0,25 και εΙχε μέγιστον πά

χος 1,20. Έντός αυτοϋ εόρέθησαν καί τα περισ

σότερα άπό τα κεραμεικά στέγης. Είς τό δεύτερον

(όπ' άρ. 3) περιείχετο περισσοτέρα λατύπη. παν

τως κεραμεικα στέγης εόρίσκοντο και εντός τοϋ

3 και άντιστρόφως λατύπη είς τό 2, εξ ού απεδεί

χθη ή στενη συγγένεια τών στρωμάτων.

Κατα η'ιν άφαίρεσιν τών στρωμάτων ήλθεν εΙς

φώς εν διμερες κτίσμα μήκ. 9,90, εχον κατεύ

θυνσιν από Β πρός Ν (Σ Χ ε δ. 3, κάτω), τοϋ

όποίου τα ερείπια αλλοϋ εκαλύπτοντο όπό τοϋ

στρώματος 2 καί αλλοϋ όπό τοϋ 3, πρόσθετος εν

δειξις της συγχρόνου απορρίψεως τών 2 καί 3.
Τούτου άνεσκάψαμεν μόνον τό δυτικόν τμημα, διό

τι τόν χώρον τοϋ ύπολοίπου κατελάμβανε πανύ

ψηλος, ώραιοτάτη δρϋς, την όποίαν δεν ήθελήσα

μεν να κόψωμεν. Τό βόρειον ι'iKΡOν τοϋ κτίσματος

δεν όπηρχεν, άποκοπεν κατα πάσαν πιθανότητα

κατά την προαναφερθείσαν διευθέτησιν τοϋ τεμέ

νους. ΟΙ τοίχοί του (μέσον σωθεν υψος 0,55, πάχ.

0,50) εΙναι εκτισμένοι δια πλακοειδών άνισομεγέ

θων άσβεστολίθων τύπου Σινιών, κατα τό Ισόδο

μον περίπου σύστημα. 'Ανεξηγητον παραμένει

πρός τό παρόν διατί όλόκληρος ή δυτικη παρεια

τοϋ κτίσματος είναι «επενδεδυμένη» δια τμημάτων

στρωτήρων (Π ί ν. 194β). Ούτοι πάντως φαίνεται

δτι προέρχονται εκ της στέγης τοϋ ίδίου τοϋ κτί

σματος, ή δε διαμόρφωσις τών πτερυγίων των, εκ

τών όποίων αλλα μεν εΙναι ευρέα και ρηχα και

ι'iλλα στενότερα και περισσότερον «φουσκωτα»
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φανερώνει δτι είναι διαφόρων εποχών. Εις τί ε- πλάτους 0,075, ή όποία είναι εν μέρει ερυθρα καί εν

χρησίμευε τό κτίσμα τουτο δεν είναι εϋκολον μέρει μέλαινα. τα φύλλα είναι πέντε, τό μηκος των

να λεχθΏ, ίσως δμως να πρόκειται περί οικίας είναι 0,23 καί τό πλάτος 0,15 μ., τα δε σφζόμενα

του Ιερατείου, ή όποία εθυσιάσθη κατα την ανα- χρώματά των είναι κατα σειραν ερυθρόν-ερυθρόν

καίνισιν του τεμένους. μέλαν - ερυθρόν - ερυθρόν, είναι δμως πιθανόν δτι

Παρα την Δ πλευραν του κτίσματος, τό κατώ- εις αμφότερα τα δύο προτελευταία φύλλα τό έρυ

τερον στρώμα του άποθέτου (3) εισδύει είς τινα θρόν εκαλύπτετο ύπό λευκου και ή διαδοχη τών

κυλινδρικην κοιλότητα διανοιγομένην εντός του χρωμάτων ήτο αρχικώς αύτη την όποίαν πιστεύει

φυσικου αργιλλώδους εδάφους (του εις τό ιδίωμα ό Ρωμαίος (αυτόθι, σελ. 147 - 8 καί 156 - 7), ητοι:

τών κατοίκων γνωστου με τό δνομα «καγιάς»). Έρυθρόν - λευκόν - μέλαν - λευκόν - ερυθρόν. τα

Άφου έσκάψαμεν όλιγώτερον του μέτρου έντός περισσότερα φύλλα περιβάλλονται ύπό γαλακτο

της κοιλότητος τό εις βάθος προχωρουν στρώμα χρόου πλαισίου εκτός από τα ακραία, τών όποίων

3, εγκατελείψαμεν την περαιτέρω σκαφήν του δια τό πλαίσιον είναι ύπέρυθρον. Τό εδαφος είναι μέ

την προσεχη ανασκαφικην περίοδον, διότι ήτο λαν. Ή έλαφρώς κοίλη επιφάνεια τών φύλλων κα

φανερόν δτι ή κοιλότης αϋτη ήτο φρέαρ, δια τό ταληγει εμπρός εις στενην λοξήν παρυφήν . Εις

όποΙον έχρειάζετο αρκετός χρόνος καί χρόνον δεν τό παράδειγμα Korkyra Ι, σελ. 147, εΙκ. 119 (ηδη

διεθέτομεν πλέον. λαβόν τόν Cφ. εύρο 774) αϋτη καταλήγει εις εύ-

Άπό τό εϋρημα του 1962 καί τας πάντως δχι πο- ρείαν ζώνην πλάτους 0,075μ. ΕΙς τό ανω μέρος της

λυ συγκεκριμένας πληροφορίας τών παλαιοτέρων κεφαλης του στρωτηρος MR 1, εκεί δπου σχημα

ανασκαφέων περί τού πρώτου τομέως, δπου οΙ εΙς τίζεται ιδιαιτέρα τριγωνικη τριχωτη περιοχη,

τας σελίδας 160 καί 161 περιγραφέντες τοίχοι, ύπάρχει κάθετος κυκλική, διαμπερης όπή, δπως

συμπεραίνω δτι αΙ περισσότεραι από τας παρυφας εΙς τό παλαιόν τεμάχιον του Μουσείου, Korkyra
του λόφου θα είναι γεμάται από τοιαυτα αντι- Ι, σελ. 144 κ.ε., εΙκ. 116 καί 117 (φανερα εις

κείμενα, επομένως επιβάλλεται ή συνέχισις της την δευτέραν φωτογραφίαν, ληφθείσαν πρό της

άνασκαφης. δια γύψου συμπληρώσεως του τεμαχίου). Ύπάρ-

ΕΙς τόν ανατολικόν τομέα ανεσκάφησαν περί χουν έπίσης αλλαι τρεΙς μικραί, ουχί διαμπερεΙς

τα 70 μ2, αΙ δε έργασίαι έσταμάτησαν περί τα όπαί εΙς τό ανω μέρος της πλακός, δμοιαι με τας

μέσα Σεπτεμβρίου με την έκ Κερκύρας αναχώρη- εΙς τό προαναφερθεν παλαιόν τεμαχιον του Μου

σιν τών βασιλέων. Τό πλουσιώτατον ύλικόν με- σείου, εΙς δε τους πηλίνους βραχίονας τους συν

ταφερθεν εΙς τό Μουσείον εκαθαρίσθη ηδη, συ- δέοντας την πλάκα με τόν στρωτηρα δπισθεν ανα

νεκολλήθη καί κατεγράφη. Πλήρης δημοσίευσις μία όριζοντία διαμπερής. ΑΙ όπαί αύται δεν πα

δεν είναι σκόπιμος έφ' δσον προσδοκάται ή ανεύ- ρατηρουνται εΙς δλα τα τεμάχια. Προορισμός με

ρεσις καί νέου ύλικου, εν τούτοις θεωρώ δτι είναι ρικών τούλάχιστον από αύτας τας όπας ήτο ά

απαραίτητον να δοθΏ μία δσον τό δυνατόν λεπτο- σφαλώς ή δια συνδέσμωνσυγκράτησιςτου βαρυτά

μερεστέραπεριγραφη τών περισσοτέρωνκαί σπου- του στρωτηρος εις την θέσιν του, αί όριζόντιοι δ

δαιοτέρων εξ αύτών μετα απεικονίσεων. Άρχίζω μως όπαί ύπενθυμίζουν τας αναλόγους όπας τών

δε με τόν κατάλογον τών πηλίνων αρχιτεκτονικώνι. στρωτήρωντου Θέρμου (Koch, RM, 1915, σελ. 57,
στέγης: '~ΙK. 25 καί σελ. 58), αν και έδώ αΙ όπαί είναι όλί-

MR 1. Ήγεμών στρωτηρ (Πίν. 195α-δ), δια- γον ύψηλότερον από την επιφάνειαν του στρωτη

σωθείς σχεδόν όλόκληρος, του όποίου τό ύψηλόν, ρος. Παρατηρούνται πολλαί ασυμμετρίαι: Τό αρι

τοξούμενον ανω, μέτωπον κοσμεΙται με λεοντοκε- στερόν (ώς πρός τόν θεατην) ημισυ της λεοντο

φαλήν, κοίλην εσωτερικώς, όμοιοτάτην πρός τας κεφαλης ύποχωρεί, πρός την ιδίαν δε κατεύθυνσιν

έν Korkyra Ι, σελ. 143 κ.ε. καί εΙκ. 116 - 123, στρέφουν καί τα περισσότερα μέρη του προσώπου,

προερχομένην δε από τόν ίδιον δπως αύται ναόν. ένφ αλλα τμήματα αντιθέτως ανθίστανται, δπως

Μέγιστον σωθεν ϋψος 0,585, βάθος στρωτηρος λ.χ. ή τριγωνικη τριχωτη περιοχη του μετώπου,

0,40, πλάτος έμπρός 0,81, πλάτος της πλακός της ή ρις κλπ.

λεοντοκεφαλης κάτω 0,445 μ. Τό βάρος της κερά- Κυριαρχεί πάντως ή πρός τα αριστερα κίνη

μου αύτης είναι 73 χιλιόγραμμα 700 γραμμ. τα πε- σις, συνοδευομένη καί από αναλόγους αποκλίσεις

ρισσότερα από τα χρώματα της' λεοντοκεφαλης ε- αλλων στοιχείων του δλου στρωτηρος, λ.χ. τό

χουν φθαρη, διετηρήθησαν δμως αρκετα καλα τα αριστερόν πέρας της πλακός της λεοντοκεφαλης

χρώματα τών φύλλων εις την κάτω, λοξήν, έξέχου- είναι λοξότερον του δεξιου και τό αριστερόν «πτε-

σαν τού γείσου του κτηρίου έπιφάνειαν (<<ποτα- ρύγιον» του στρωτηρος μεγαλυτέρου πλάτους από

μόν»). τα φύλλα ταυτα έκφύονται από μίαν ζώνην τό δεξιόν, συνάμα δε όλόκληρον τό αριστερόν

3
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ημισυ εν υποχωρήσει εν σχέσει πρός τό δεξιόν.

MR 2. ~Αλλης λεοντοκεφαλης τό δεξιόν. Διέ

σωσε τα χρώματα τόσον καλά, ωστε της αξίζει ή

προσωνυμία τής «έγχρώμου λεοντοκεφαλής». ~Yψ.

0,27, πλ. 0,22 μ. τα κυριώτεραχρώματα είναι τα ε

ξης:Όφθαλμός:Κόρη μέλαινα, περι αύτην κύκλος

λευκός, κατόπιν αλλος μέλας, τέλος αλλος λευκός.

Ρίς: Ζώναι εκ τών ανω πρός τα κάτω' μέλαινα, λευ

κη, ερυθρά, λευκη, μέλαινα. Ζυγωματι'κά: Άποτε

λοϋνται από δύο τμήματα εν σχήματι φύλλου αν

θεμίου, χρωμάτων (εκ τών ανω πρός τα κάτω) λευ

κοϋ και ερυθρου. Μύσταξ: Ζώναι χρωμάτων εκ

τών έξω πρός τα έσω μέλανος, λευκου, ερυθρου,

λευκου, μέλανος. Στόμα: Χείλη λευκα με περί

γραμμα έξω μέλαν και μέσα ερυθρόν. τα υπόλοιπα

μέρη του προσώπου είναι ερυθρά. Λεπται τρίχες

περί τήν κεφαλην λευκαί. Χαίτη ελικοειδών βο

στρύχων μέλαινα, έδαφος λευκόν. Τριγωνικη τρι

χωτη περιοχη εΙς την κορυφην εφθαρμένη, ίσως

μέλαινα. 'Εξ αύτής λείπει ή κάθετος κυκλική

όπη (Π ί ν. 198γ).

MR 3. Τό πλείστον του αριστερου αλλης, περι

λαμβάνον τόν όφθαλμόν (πολύ εφθαρμένον), τό

ους και μέρος τής ανω όδοντοστοιχίας συγκεκολ

λημένον εκ τριών τεμαχίων. Λείψανα μέλανος εΙς

τα γυμνα του προσώπου. 0,305 χ 0,175μ. (Π ί ν.

195ε ).
MR 4. Τμήμα του αριστερου αλλης, περιλαμ

βάνον μικρόν μέρος του αριστεροϋ όφθαλμου, τών

λεπτών τριχών, αΙ όποίαι πλαισιώνουν τό πρόσω

πον, και του τριγωνικου τριχωτου τμήματος τής

κορυφής του μετώπου. Λείψανα τών χρωμάτων εΙς

τα γυμνά. Συγκεκολλημένον εξ 7 τεμαχίων μικρών

και μεγάλων. 0,16 χ 0,15μ.

MR 5. Τμήμα αλλης. Τό ακρον αριστερον του

χαίνοντος στόματος μετα μικρου τμήματος του

προσώπου και τών λεπτών τριχων, αΙόποίαι πλαι

σιώνουν τό πρόσωπον. Δεν σφζονται χρώματα.

0,155 χ 0,13μ.

MR 6 (Π ί ν. 196β). Τμήμα αλλης εκ του δε

ξιου. Σφζονται το άκρον του χαίνοντος στόματος,

ή παρεια, τα λεπτα τριχωτα μέρη, οΙ ελικοειδείς

βόστρυχοι και ή πλαξ. Σφζονται αριστα τα χρώ

ματα. 'Ερυθρον εις την παρειαν με μελαν πλαίσιον,

εΙς το χείλος, εκ των έξω πρός τα μέσα, μέλαν,

λευκόν και ερυθρόν, λευκόν εΙς τας λεπτας τρίχας,

μέλαν εΙς τους ελικοειδείς βοστρύχους και μετα

ξυ αυτών λευκόν. 'Εδώ οΙ πήλινοι βραχίονες οΙ

συνδέοντες την λεοντοκεφαλην με τόν στρωτήρα

όπίσω δεν είναι εΙς τό ίδιον ύψος με τα αλλα πα

ραδείγματα, αλλα χαμηλότερον, δηλαδη ήσαν πο

λυ βραχύτεροι. Συνεκολλήθη εκ πέντε τεμαχίων,

μικρων και μεγάλων. ·Υψ. 0,18, πλ. 0,18μ.

MR 7 (Π ί ν. 196γ). ~Oπως τό προηγούμενον,

μεγαλύτερον δμως. Σφζονται και εδω τα ίδια χρώ

ματα. ΕΙς τό κοίλον του στρωτήρος όπίσω διατη

ρείται το μέλαν έπίχρισμα. ·Υψ. 0,225, πλ. 0,18μ.

MR 8 (Π ί ν. 196α). Κάτω δεξιόν (κατα τόν θεα

την) τμημα πλακός όμοίας λεοντοκεφαλής, εφ' ου

σφζονται οΙ ελικοειδείς βόστρυχοι. Δεν διατηρουν

ται χρώματα. ·Υψ. 0,14, πλ. 0,165 και πάχ. 0,075μ.

MR 9. ~Αλλης ή τριγωνικη περιοχη του ανω

μέρους τής κόμης με τους ελικοειδείς βοστρύχους.

Και εδω δεν σφζονται τα χρώματα. 'Επίσης δεν

υπάρχει ή κάθετος, διαμπερης όπή. ·Υψ. 0,132,
πλ. 0,17 και πάχ. 0,073μ.

MR 10 (Π ί ν. 196ε). ~Αλλης το κάτω αριστε

ρόν (κατα τόν θεατήν) τής πλακός με τους έλικο

ειδείς βοστρύχους. 'Εκ των χρωμάτων διατηρουν

ται ελάχιστα ιχνη του μέλανος. ·Υψ. 0,15, πλ.

0,135 και πάχ. 0,08μ.

MR 11 (Π ί ν. 196.;). Κάτω αριστερόν αλλης

(αριστερα πέρας) με τους ελικοειδείς βοστρύχους.

'Επιφάνεια έλαφρως μαυρισμένη. ·Υψ. 0,14, πλ.

0,155μ.

MR 12 (Π ί ν. 196δ). Τεμάχιον εκ του αριστε

ρου πέρατος αλλης με τρείς ελικοειδείς βοστρύ

χους σφζοντας τό μέλαν χρωμα και μεταξυ αυτων

τό λευκόν. Όπισθεν παρατηρείται ή αρχη του

βραχίονος του συνδέοντος τήν πλάκα με τόν στρω

τήρα. ·Υψ. 0,105, πλ. 0,115 και πάχ. 0,12μ.

MR 13 (Π ί ν. 197α). ~Αλλης τό κάτω δεξιόν

(ώς πρός τόν θεατην) με τους συνήθεις βοστρύ

χους. Τό περίεργον εδω είναι δτι ή πλαξ δεν τερ

ματίζεται πλαγίως πρός την πλευραν του πτερυ

γίου κατα τον τρόπον των άλλων παραδειγματων,

αλλα στρέφει κατ' αμβλείαν γωνίαν προς τα όπί

σω, τερματιζομένη πάντως μετ' ου πολυ (ανω εΙς

βραχυτέραν απόστασιν, κάτω εΙς μεγαλυτέραν,

του πέρατος όντος λοξου) (εις την φωτογραφίαν

δεν είναι πoΛU σαφης ή περιγραφείσα διαμόρφω

σις). Και εσωτερικως δεν υπάρχει ό συνήθης, κάθε

τος πρός τήν πλακα βραχίων, αλλ' εξόγκωμα μαλ

λον παράλληλον προς αυτήν. Ίσως πρόκειται περι

γωνιαίου στρωτήρος. Χρώματα δεν σφζονται πα

ρα μόνον ζωηρον ερυθρον εΙς την έσωτερικην

επιφάνειαν. ·Υψ. σχεδόν 0,28, πλ. 0,19 και πάχ.

0,155 μ.

MR 14. Μικρόν τεμάχιον άλλης, εκ τών τριχων

αΙ όποίαι πλαισιουν τό πρόσωπον (και τμήμα του

ώτός;) 0,12 χ 0,06, μέγ. πάχ. 0,046 μ. Πηλος κι

τρινέρυθρος μαλακός.

MR 15 (Π ί ν. 197β). ~Αλλης μικρόν τμήμα του

στόματος (εκ του δεξιου ώς πρός τον θεατην μέ

ρους) με τρείς κοινους όδόντας και ενα κυνόδον

τα. 'Ερυθρα γραμμη υπό τους κοινους όδόντας.
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0,08 χ 0,045 χ 0,035 πάχ.). Πηλός υπόλευκος άνοι

κτοϋ πρασίνου τόνου αχι πoΛU μαλακος (Π ί ν.

197 γ - δ).
MR 16. Τμημα Ιδιορρύθμου στρωτηρος, τοϋ

όποίου δεν σφζεται ή Ορθοκέραμος. Έπι της

κάτω επιφανείας σφζεται μέρος της εκ φύλλων

διακοσμιΊσεως, την όποίαν γνωρί.ζομεν και εξ

άλλων παραδειγμάτων, εκφυομένης εξ ερυθράς

ταινίας πλάτους 0,095 μ. Έκ των φύλλων σφ

ζονται τμήματα δύο συνεχομένων ερυθρων, περιc

βαλλομένων υπό λευκοϋ πλαισίου, τα όποία χω

ρίζονται υπό μελαίνης γραμμης. Ή ιδιορρυθμία

του έγκειται εΙς τους βραχίονας της άνω επιφα

νείας σχηματίζοντας εΙδος Τ, τοϋ όποίου το όρι

ζόντιον σκέλος είναι προς τα έξω και ελαφρως

καμπύλον. Έκ της δεξιάς εσωτερικως γωνίας τοϋ

Τ εξέρχεται λοξως προς τα άριστερα όπη εκροης

των υδάτων. Φαίνεται ατι ό στρωτηρ ούτος είναι

γωνιαίον τεμάχιον (βλ. κατωτέρω σελ. 170). Μέγ.
μηκ. 0,435, πλ. 0,22 μ. ΤΟ πάχος του κυμαίνεται

μεταξυ 0,05 καί 0,07 μ.

MR 17 (Π ί ν. 198α). (Φωτογραφία Γερμανικοϋ

αρχαιολογικοϋ 'Ινστιτούτου Άθηνών). Μεγάλου

ηγεμόνος καλυπτηρος τοϋ άετοσχήμου τύπου

το πλείστον. ΤΟ μέτωπον (τοϋ όποίου δεν λεί

πει παρα μικρον μέρος κάτω δεξια) κοσμείται με

πρόστυπον κεφαλην θεάς Δαιδαλικοϋ τύπου, της

όποίας λείπει μόνον το κ4τω χείλος και το πηγού

νιον. 'Η άνωθεν τοϋ (πoΛU στενοϋ) μετώπου κόμη

απαρτίζεται από εξ μικρους ελικοειδείς βοστρύ

χους, οί όποίο ι άνα τρείς στρέφουν προς το κέν

τρον. 'Η εκατέρωθεν τοϋ προσώπου, μάλλον στε

νή, 'δια καστανοϋ εχρωματισμένη κόμη, χωρίζεται

όριζοντίως εΙς επίπεδα (<<Etagenperίicke»), περι

βάλλεται δε υπό γραπτης κόμης, χρώματος λευκοϋ

επί μέλανος εδάφους, η όποία κατα το κάτω μέρος

κάμπτεται έλικοειδώς προς τα έξω. Αυτη ~ ναι

προφανώς κατάλοιπον της 'Αθωρικης κόμης ε

ρί αυτης βλ. Pettazzoni, Ausonia ΙV (1909) σελ. 181
Κ.ε. καί Βο1Ι. dΆrte 1 (1922) σελ. 491 Κ.ε. Kunze,
Kretische Bronzereliefs, σελ. 191- 2 - Dessenne,
Le Sphίnx, σποράδην, κλπ.). ΤΟ στόμα i'jτο διε

σταλμένον εΙς μειδίαμα. Έκ τών όφθαλμών ό δε

ξιος σφζει την γραπτην ίριδα δια μέλανος κύκλου

δεδηλωμένην.

Κατα τον κάθετον κεντρικον άξονά του το μέ

τωπον τοϋ καλυπτηρος σφζεται εΙς υψος 0,23, το

άρχικον δμως θα i'jτο περίπου 0,365μ. 'Η αριστερα

κάθετος ακμη έχει υψος 0,28μ. εξ ών 0,173 προεξο

χη κάτωθεν της όριζοντίου κάτω ακμης τοϋ καλυ

πτηρος. ΤΟ πλάτος άνω είναι 0,39, κάτω 0,40μ. 'Ο

καλυπτηρ έχει σωθη επί μήκους (εΙς την δεξιαν

προς τον θεατην ράχιν) 0,415μ:Η δεξια ράχις είναι

πλατυτέρα (0,213 εμπρος) από την αριστεραν (μό

λις 0,202μ.). ΤΟ βάρος της είναι 23 χλγρ. 200
γραμμ.

Άποκλίσεις: 'Η κεφαλη στρέφει ελαφρώς προς

άριστερα (τοϋ θεατοϋ). 'Ο δεξιος όφθαλμος καί

το δεξιον ους κείνται υψηλότερον, το δεξιον ημισυ

τοϋ προσώπου ειναι στενότερον του αριστερου,

και αυτη η ι'φιστερα ράχις τοϋ καλυπτηρος ειναι,

δπως ελέχθη, στενοτέρα.

MR 18 (Π ί ν. 198β). ΤΟ κάτω μέρος μετώπου

καλυπτηρος, το όποίον εκοσμείτο με όμοίαν κεφα

λιΊν. Ταύτης εσώθη μόνον το κάτω χείλος και το

πηγούνιον. Άρίστη εΊναι η διατήρησις τών χρωμά

των,λευκοϋ δια τlΊνσάΡKα καί την«'Αθωρικην»κό

μην, καστανερύθρου δια την κόμην και μέλανος δια

το προτελευταίον επίπεδον της κόμης, δια τα περι

γράμματα τών σιγμοειδών απολήξεων τΊ;ς κόμης

κάτω, και το έδαφος άριστερά, δσον υπολείπεται

εκ της 'Αθωρικης κόμης. ΤΟ ερυθρον και το μέ

λαν φαίνεται δτι έχουν επιτεθη έπί τοϋ λευκοϋ.

Έλαφρα στροφη της κεφαλης προς άριστερα (τοϋ

θεατοϋ). Μέγ. υψ. 0,14, μέγ. πλ. 0,21, πάχ. πλακος

κάτω 0,035, κατα το πηγούνιον 0,075μ.

MR 19 (Π ί ν. 207β). Όμοίου καλυπτηρος

τμημα της δεξιάς πλαγίας κόμης όμοίας κεφαλης

θεάς. Σφζεται το πλείστον τοϋ αρχικοϋ χρώματος.

Ύψ. 0,13, πλ. 0,085μ.

MR 20 (Π ί ν. 207δ). •Αλλης όμοίας το αρι

στερον (ώς προς τον θεατην) τοϋ λαιμοϋ με το κά

τω μέρος της παρακειμένης κόμης. Σφζονται ίχνη

τοϋ λευκοϋ εΙς τον λαιμον και αλλοϋ. Πλ. 0,152,
υψ.0,09μ.

MR 21 (Π ί ν. 198ε). Τμημα μετώπου ηγεμόνος

καλυπτηρος, επι τοϋ όποίου σφζονται δύο πλό

καμοι (καί τι τρίτου) τοϋ δεξιοϋ μέρους καταπι

πτούσης γυναικείας κόμης, οιτινες διαμορφοϋν

ται εΙς επιμήκεις κόμβους, χωριζομένους δια δύο

όριζοντίων εντομών. τα ακρα των εΊναι δεδεμένα,

λήγουν δε εΙς θυσάνους. Έκ της αποκρύψεως μέ

ρους τοϋ εξωτερικοϋ πλοκάμου καί τινων αλλων

ενδείξεων συμπεραίνεται δτι η κεφαλη έστρεφεν

ελαφρώς άριστερα (ώς προς τον θεατήν). Λείψανα

έρυθροϋ είς τlΊν κόμην και λευκοϋ εις το έδαφος.

·Οπισθεν σφζεται ή γένεσις τοϋ εσωτερικοϋ τρι

γώνου τοϋ καλυπτηρος. Ύψ. 0,24, πλ. 0,11, μέγ.

πάχ. πλακος 0,055μ.

MR 22 (Π ί ν. 198δ). Τμημα όμοίας. Κάτω α

κρα δύο πλοκάμων. Έκ τών ενδείξεων συμπεραίνω

δτι η κεφαλι'] είχε κίνησιν άντίστροφον προς την

προηγουμένη ν, ητοι προς δεξια (τοϋ θεατοϋ).

-Υψ. 0,133, πλ. 0,101, μέγ. πάχ. πλακος 0,056, επι

φανείας άναγλύφου 0,062 μ.

MR 23 (Π ί ν. 199γ). Ήγεμόνος καλυπτηρος το
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κάτω αριστερόν του μετώπου, επι του όποίου σφ

ζεται μέρος γοργονείου, ητοι τό μεγαλύτερον μέ

ρος του χαίνοντος στόματος καΙ μερικοί άπό τους

βοστρύχους οΙ όποιοι καταρρέουν κυματοειδώς.

Χρώματα δεν σφζονται. Όμοια παραδείγματα εν

Korkyra Ι, εΙκ. 132 καί 133. 'Οπίσω σφζεται η

γένεσις του έσωτερικου τριγώνου του καλυπη;

ρος. Ύψ. 0,23, πλ. 0,255, μέγ. πάχ. πλακός 0,07μ.

MR 24 (Π ί ν. 207α). Μικρόν τμήμα όμοίου.

Σφζεται τό άριστερόν του στόματος του Γοργο

νείου καΙ η παρειά.'Ανευ χρωμάτων. Ύψ.0,085,

πλ. 0,13, πάχ. πλακός 0,041 μ.

MR 25 ( Π ί ν. 199ς).•Ανω δεξιόν μετώπου κα

λυπτηρος, έπίσης φέροντος γοργόνειον. Τό σφ

ζόμενον πέρας εΙναι καμπύλον, μαρτυρουν δτι αΙ

μετά γοργονείου όρθοκέραμοι είχον τοξοειδές τό

ανω μέρος, δπως οΙ στρωτηρες. Άπό τό γοργό

νειον σφζονται δύο συμπεπλεγμένοιδφεις μέ άνοι

κτά τά στόματα, καθώς καί μέρος τρίτου. 0,17 χ

0,14, μέγ. πάχ. πλακός 0,045 μ. Έξ ερυθρου πηλου.

MR 26.•Αλλου Γοργονείου τμημα εκ του ανω

άριστερου(;):Οφεις."Υψ .0,135, πλ. 0,13, μέγ. πάχ.

0,07 μ. 'Οπίσω καΙ εΙς τό πλάγιον πέρας σφζεται

άνοικτόν ερυθρόν επίχρισμα.

MR 27 ( Π ί ν. 207γ καΙ 199α).'Ακροκέραμος δι

σκοειδης σφζουσα ίχνη μόνον τής γραπτης της

διακοσμήσεως. Έκ τούτων δμως καί του παραδεί

γματος MR 28 συμπεραίνεται δτι διεκοσμείτο μέ

ρόδακα εξ όκτω λευκών πετάλων επι μέλανος εδά

φους. Λείψανα έρυθρου εΙς την όπισθίαν έπιφά

νειαν. Σφζόμενον ϋψος 0,35, πλάτος κατά τό κέν

τρον 0,37 μ. Παρόμοια μικρότερα παραδείγματα εύ

ρέθησαν εΙς τον Θέρμο\" Koch, RM 1915, σελ.

73, εΙκ. 31, καί κατα τον Ρωμαίον ΑΔ 1916,
σελ. 187, ήσαν καλυπτήρες τοποθετημένοι δ

πισθεν τών ηγεμόνων στρωτηρων, άποτελουντες

δε δευτέραν σειράν άκροκεράμων (βλ. άναπαρά

στασιν εΙς τό Έθνικόν Άρχαιολογlκόν Μου

σεΙον).

MR 28 (Π ί ν. 207ε) .•Αλλου όμοίου μικρόν τε

μάχιον, δπου σφζονται καλύτερον καπως τά χρω

ματα. Λείψαναάνοικτου ερυθρου επιχρίσματοςεΙς

τΙ'!ν όπισθίαν επιφάνειαν. 0,217 χ 0,10 μ. Τό μέγι

στον πλάτος του λευκου πετάλου εΙναι 0,087 μ.

Διά τους μέχρι σιΊμερον γνωστους τύπους άκρο

κεράμων του μεγάλου αρχαϊκου ναου του Μοn

Repos δυνάμεθα να είπωμεν εν συνόψει τά έξης:

ΟΙ μέν στρωτηρες παρουσιάζουν δύο τύπους:

Ι) Τόν της λεοντοκεφαλης, ό όποιος παρέχει

καΙ τα περισσότερα παραδείγματα. Παρα τας μι

κροδιαφοράς τας όφειλομένας εΙς τας χρησιμο

ποιηθείσας μήτρας δεν βλέπω διατί δεν πρέπει

δλα τα παραδείγματα να. εΙναι σύγχρονα μεταξύ

των. ('Ο Ρωμαίος διστάζει, Korkyra Ι, σελ. 149).
ΙΙ) την ανδρικην κεφαλήν, Korkyra Ι, σελ.

148 - 9, εΙκ. 124, με τό πλαστικώς δηλωμένον γέ

νειον, της όποίας δέν εχει μέχρι στιγμής ευρεθη

δεύτερον παράδειγμα. Ό Ρωμαιος την θεωρεί όλί

γον μικροτέρων διαστάσεων από τάς λεοντοκεφα

λας καΙ την τοποθετει εΙς τό υπό τό αέτωμα έλα

φρώς προέχον όριζόντιον γείσον (σελ. 156).
ΟΙ καλυπτηρες δμως παρουσιάζουν (φκετην ποι

κιλίαν, τόσον εΙς τό σχήμα, δσον καΙ εΙς την δια

κόσμησιν. Ύπάρχουν εν πρωτοις τρεις τύποι σχη

μάτων, ό εΙς (Ι) μέ κάθετον μέτωπον λήγον ανω

εΙς τόξον, ό αλλος (ΙΙ) με αετόσχημον μέτωπον καΙ

ό τρίτος (ΙΙΙ) μέ δισκοειδές μέτωπον .. Τό πάχος

της κεραμίδος του τύπου Ι εΙναι τό μεγαλύτερον,

0,06μ. εναντι περίπου 0,04μ. του ΙΙ καΙ 0,025μ. του

ΙΙΙ. Ό τύπος (Ι) παρουσιάζει η:

lα) Κεφαλην θεάς μέ σκουφοειδες κάλυμμα

(Korkyra Ι, σελ. 150, εΙκ. 126) καΙ κόμην δια

μορφωμένην εΙς βοστρύχους εξ επιμήκων κόμ

βων (ό Ρωμαιος δέχεται αν καΙ με κάποιον δι

σταγμόν τηνγνώμην δτι ήτο πρόσωπον Γοργους),

η: Ιβ) Γοργόνειον. Ό Ρωμαίος υπέθετε (Korkyra
Ι, σελ. 152) δτι οΙ καλυπτηρες αύτοΙ ήσαν μικρο

τέρων διαστάσεων από τους με την γυναικείαν κε

φαλ'ην (καθ' ήμάς τύπου lα). Έν τούτοις από τό

παράδειγμα MR 23,τό όποιον φαίνεται να εΙναι

της αύτης σειράς με τά μέχρι τής εποχης του γνω

στα παραδείγματα, συνάγεται δτι καί αύταί αΙ

πλάκες εΙχον τα ίδια πλάτη με τας αλλας, προφα

νώς δε καΙ τα ίδια ϋψη, διότι τό πλάτος από τό

αριστερόν πέρας μέχρι της γραμμης της σημειού

σης τόν αξονα της κρεμαμένης γλώσσης εΙναι

πλέον τών 0,20μ.

Ό τύπος 11 κοσμείται μόνον με κεφαλην

θεάς, ή όποία παρουσιάζει μερικας τυπολογι

κάς διαφοράς από την κεφαλην Ια, δηλαδη αν

τΙ σκουφοειδους καλύμματος παρουσιάζει γρα

πτην «περρουκαν» καΙ οΙ υπεράνω του μετώπου

έλικοειδείς βόστρυχοι της κόμης της αντΙ να στρέ

φουν πρός τα εξω δπως εκει καί εΙς τόν Θέρμον,

στρέφουν πρός τά μέσα.

ΑΙ κέραμοι του τύπου 111 κοσμουνται με γρα

πτόν ρόδακα καΙ ή θέσις των ήτο, κατα τόν Ρω

μαίον, δπως έλέχθη, εΙς την προτελευταίαν σειραν

τών κεραμίδων της στέγης.

Ήδη από του 1915 εΙχον σημειώσει οΙ Ρωμαίος

(Α Δ 1915, Παράρτ. σελ. 83) καΙ Dbrpfeld (ΑΜ

1915, σελ. 172) την μεγάληνσυγγένειαν η όποία

συνέδεε τα παλαια· εύρήματα του Μοn Repos
με τά κεραμοπλαστικάτουΘέρμου, την δε συγγέ

νειαν αύτl,!ν ανέπτυξεν αργότερον διεξοδικώς ό

Ρωμαιος (Korkyra Ι, σελ. 97 καί 157 - 8)σημειω-
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σας καί τάς όλίγας διαφοράς των, σημαντικωτέρα

εκ των όποίων είναι άσφαλως ό εντελως διάφορος

σχηματισμός της λεοντοκεφαλης - ύδρορρόης.

Με τά νέα εύρήματα πιστοποιειται ακόμη περισ

σότερον ή συγγένεια, αφου εΙς τά διά πρώτην φο

ράν ανευρεθέντα κάτω τμήματα προσώπων της

θεάς του τύπου ΙΙ ή Etagenperίicke εΙναι κατά

τόν ίδιον ακριβως τρόπον διαμορφωμένη δπως

εΙς τόν Θέρμον. Καμμία λοιπόν δεν ύπάρχει άμ

φιβολία δτι τό ίδιον εργαστήριον παρήγαγε τά

κεραμοπλαστικά τόσον του Θέρμου δσον καΙ της

Κερκύρας, εργαστήριον σπουδαιον εκπορευθεν

από μέγα καλλιτεχνικόν κέντρον, δπως ήτο ή

Κόρινθος τΊ'ίς εποχης του Κυψέλου καί του Πε

ριάνδρου.

Ό Ρωμαιος ανέπτυξεν επίσης διατί ή Κερκυραϊ

κη στέγη πρέπει νά ύπηρξε κατά τι νεωτέρα της

του Θέρμου. Καί αυτη ή γνώμη ενισχύεται ηδη

με τά νέα εύρήματα. Ήμπορεί δε νά προσθέστι

κανείς με ασφάλειαν δτι αί εργασίαι εΙς την Κέρ

κυραν παρετάθησαν επί τι διάστημα, διότι μεταξυ

των ακροκεράμων ύπάρχουν· όχι μόνον τυπολογι

καί, αλλά καί τεχνοτροπικαί διαφοραί αί όποιαι

μαρτυρουν χρονικην έξέλιξιν. Εις τόν τύπον ΙΙ

λ.χ. αί έλικες της κόμης του μετώπου εΙναι φυ

σικώτεραι καί μικρογραμμώτεραι από τάς μνη

μειώδεις έλικας του Ια. τα ώτα πάλιν εΙναι κατα

μη φυσικόν καΙ μανιεριστικόν τρόπον χωρισμέ

να από τό πρόσωπον, ενφ εΙς τόν Ια (καθώς

και εΙς τόν Θέρμον), μολονότι επίσης μη όργανι

κως εκφυόμενα από τό πρόσωπον, εΙναι πάντως

κατα ύγιη τρόπον προστεθειμένα. Τέλος καί τό

σχέδιον των ώτων εΙναι εΙς τόν ΙΙ περισσότερον

κινημένον, εκεί ήρεμώτερον καί καθαρώτερσν.

ΑόηΊ ή ανάμιξις προοδευτικων-φυσιοκρατικων

στοιχείων με αλλα μη όργανικα-μανιεριστικα εΙναι

ασφαλης ενδειξις δτι ή σειρα ΙΙ εΙναι νεωτέρα

της σειράς Ια. Άλλα καί εΙς την δλην εκφρασιν

φαίνεται ή διαφορά, ή της ΙΙ εΙναι ζωντανωτέρα

και φυσικωτέρα, δπως περιμένει κανείς από εν

νεώτερον εργον. Σημειώνω ακόμη και μίαν Ιδιόρ

ρυθμον απόχρωσιν είς τόν χαρακτηρα του καλύ

τερον σφζομένου καλυπτηρος MR 17: Με τόν

τριγωνικόν δηλαδη σχηματισμόντου προσώπου

της, με τους λοξους οφθαλμούς της, καί ίδίως τόν

δεξιόν, καί με τό ιΊμιάνοικτονστόμα της, ή μεγάλη

αυτη θεα εχει όπωσδ1'ιποτεκάτι από τό «θηριωδες»

του κόσμου τόν όποιον κυβερνg, φέρει δε αυτομά

τως είς τόν νουν τους πάνθηρας του αετώματος της

Άρτέμιδος, οί όποιοι χρονικως θα πρέπει να

απέχουν αυτης ελάχιστα.

Τόν ναόν του Θέρμου ό Ρωμαιος χρονολογειεΙς

τό 630 - 620 πΧ. (σελ. 123), τόν δε ναόν του Μοη

Repos μίαν Τι δύο δεκαετίας αργότερον (σελ. 158).
~Oτι ό ναός του Μοη Repos ανήκει εΙς τόν 70ν

ακόμη αίωνα ένισχύεται αφ' ενός μεν από τας τε

χνοκριτικας παρατηρήσειςτων Rodenwaldt (Kor
kyra ΙΙ, σελ. 184 - 5) καί Dorig (ΑΜ 1961, σελ. 67
Κ.ε. και ίδίως 70 κ.ε.) περί των λεόντων της Κερ

κύρας καί αφ' ετέρου από την παρατήρησιν των

γοργονείων, τα όποια διατηρουν δλην την μαγι

κην δύναμιν των αρχεγόνων αποτροπαικων προ

σωπείων, των στερουμένων ακόμη πάσης όργανι

κης καΙ ανθρωπίνης ύποστάσεως, ενφ εΙς τας αρ

χας του 60υ αίωνος (Payne, σελ. 84) αί Γοργόνες

αρχίζουν πλέον να γίνωνται πρόσωπα η, δπως θα

έλέγομεν κατα τόν κοινόν πλέον δρον,να εξαν

θρωπίζωνται (ή Γοργώ λ.χ. του αετώματος της

Άρτέμιδος εΙναι αρκετα προχωρημένη εΙς την

γραμμην της εξελίξεως αότης). Άπό την αγγειο

γραφίαν τα πλησιέστερα πρός τα γοργόνεια του

Μοn Repos παραδείγματαμου φαίνονται να εΙναι

ή θαυμασία Γοργώ του Κορινθιακου αρυβάλλου

της Δήλου (Payne, σελ. 82, είκ. 24 c) καί ή Γοργώ

του μεγάλου Άττικου αγγείου του Νέσσου. Ίσως

μάλιστα να αποκτg εδω κάποιαν Ιδιαιτέραν χρο

νολογικην σημασίαν τό δτι κανεν πρωτοκοριν

θιακόν Τι και μεταβατικόν ακόμη όστρακον δεν

ήλθε μέχρι στιγμης εΙς φως, ενφ τα παλαιότερα εύ

ρεθέντα όστρακα εΙναι τό τμημα καλύμματος κο

ρινθιακης πυξίδος MR 156 (βλ. κατωτέρω 177),
τό όποιον ανήκει είς τι)ν πρώιμον κορινθιακην

περίοδον και εν ασήμαντον όστρακον λαιμου άτ

τικου αμφορέως του τύπου SSOSS από τό όποιον

δμως οόδεν συμπέρασμαεΙναιδυνατόννα έξαχθΌ,

Κα(\με αότα δμως πάλιν εΙναι δύσκολον να

επιτύχι.;], κανείς με απόλυτον ασφάλειαν μίαν βε~

βαίαν και ακριβη χρονολόγησιν. Διότι ανεξαρτή

τως του δτι ή χρονολόγησιςτου Κορινθιακουαγ

γειογραφικου ρυθμου, δπως αυτη καθωρίσθη ύπό

του Payne, ύφίσταται ακόμη τας επιθέσεις πολ

λων Ι, εχομεν καί τας τεχνοτροπικας διαφορας

μεταξυ των ακροκεράμων, αί όποιαι σημαίνουν

δτι αί εργασίαι της κεραμώσεως παρετάθησαν

έπί τινα ετη. τα παλαιότερα από δλα τα κερα

μεικά, όπως λ.χ. ή κεφαλη Ια πρέπει να εύρί

σκοντο χρονικως πλησιέστατα πρός τα κερα-

1. Χαμηλην χρονολόγησιν ήξίωσαν διάφοροι, κυρίως

Γερμανοί επιστήμονες, πρώτος ό Langlotz εΙς τήν εν

Gnomon 1934, σελ. 418 κ.έ. κριτικην του βιβλίου του

Payne, βλ. την επί του θέματος διεξοδικήν συζήτησιν

όπά του Hopper εΙς BSA XLIV (1949) σελ. 169 κ.έ., δ

όποίος εΙς σελ. 180 δέχεται τά δρια του πρωίμου κοριν

θιακου ρυθμου μεταξυ τών ετών 610 Τι 615 κα! 590 π.Χ.

την νεωτέραν βιβλιογραφίαν παρέχει ή Σ. Καρούζου εΙς

σελ. 120 - 2 του νεοεκδοθέντος βιβλίου της «'Αγγεία του

,Αναγυροϋντος».
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μεικα του Θέρμου καί ούτω γίνεται πλέον Τι πι

θανον δτι το εκ Κορινθίων τεχνιτων συνεργείον,

το όποίον είργάσθη είς Θέρμον, μετεφέρθη είς την

Κέρκυραν αμέσως μετα την συντέλεσιν των ιφ

γασιών έκεί. Διάφορον πάλιν Ι1ΤΟ κατα πασαν πι

θανότητα το εργαστήριοντο όποιον την ίδίαν πε

ρίπου εποχην είργάζετο είς την Καλυδώνα διά

την κεράμωσιν τού ναου Β1. Γενικαί ομοιότητες

των κεφαλών της Καλυδώνος μέ τας κεφαλας τού

Θέρμου καί της Κερκύρας ύπάρχουν βεβαίως, σ

φειλόμεναι είς την κοινην κορινΘιακην καταγω

γήν, αλλ' ή σύλληψις τών κεφαλών τΊις Καλυδώ

νος εΙναι διάφορος,γεωμετρικηκαί μικρογραφική,

ή δέ εκτέλεσις λεπτολόγος, συνεχίζουσα την πα

ράδοσιν της γυναικος απο η'1ν μετόπην τών Μυ

κηνών, ένφ είς τον Θέρμον καί εδώ εΙναι φανερα

μία άδροτέρα καί όρμητικωτέρα τάσις. Έπανερ

χόμενος είς τας νέας ακροκεράμους επιθυμώ να

τονίσω ακόμη δτι τα νέα εύρήματα, μολονότι εκ

καθαρίζοντακάποιας αμφιβολίας Τι λύοντα μερικα

άπο έκείνα τα ζητήματα τα όποία έθετον είς τους

παλαιοτέρουςτα μέχρι τότε γνωστα εύρήματα, δέν

απαντουν φυσικα είς δλα τα έρωτήματα, επιπλέον

. δε θέτουν καί μερικα νέα. "Εν ούσιώδες λ.χ. ερώ

τημα ανακύπτον εκ τών νέων ανασκαφών εΙναι

ποία ητο ή σχέσις τών αετοσχήμων καλυπτήρων

11 προς τους του τύπου Ι, είς το όποίον δέν ημπορεί

προς το παρον να δοθΌ απάντησις, δπως δέν ημ

πορεί ακόμη να επιβεβαιωθίj καί ή παλαια απο

ψις τού Ρωμαίου δτι αΙ ανδρικαί κεφαλαί (στρω

τηρες τύπου 11) ησαν τοποθετημέναι είς το ύπο το

αέτωμα προέχον γείσον.

Μένει ακόμη να λεχθούν μερικα πράγματα δια

τους κοινους (αγελαίους) στρωτηρας καί καλυ

πτηρας της στέγης τού μεγάλου ναου, καί να απο

τολμηθουν ολίγα γενικα συμπεράσματα απο την

μελέτην αυτών καί τών ακροκεράμων.

'Εκ τών κοινών κεραμίδων, τών όποίων ευρέθη

και περισυνελέγη μέγας αριθμός, οΙ μέν περισσό

τεροι στρωτηρες είναι τού συνήθους Κερκυραϊκου

τύπου, δηλαδη παρουσιάζουν κατα τα πλάγια από

τινος σημείου βαθμιαίαν προς τα ακρα ανύψωσιν

(πτερύγια). Ούτε το πλάτος κανενος εξ αυτών ούτε

και το μηκος εσώθη, αλλα το πλάτος εχομεν ευ

τυχώς χάρις είς την ανεύρεσιν τού ακεραίου ήγεμό

νος στρωτη ρος MR 1. ΑΙ δύο γωνίαι τού προσθίου

μέρουςτώναγελαίων στρωτήρων εΙναι αποτετμημέ

ναι επι μήκους 0,15 καί πλάτους 0,10μ., εις δε την

κάτω επιφάνειαν πλησίον τού αποτετμημένου μέ

ρους παρουσιάζεται ύποτομη ( Π ί ν. 199β) μήκους

0,115 πέραν τού προρρηθέντος τμήματος και πλά

τους 0,15 μ., δηλαδη έκεί ό στρωτήρ εΙναι λεπτότε

ρος. Εις το οπίσθιον πάλιν ακρον των καί επι τών

(δύο;) πτερυγίων μερικοί στρωτηρες παρουσιάζουν

και κάθετον διαμπερη οπην γόμφου της όποίας

δμως ή διάμετρος δεν εΙναι δλη ή ίδία, δηλαδη

κατα μέν το ανώτερον μέρος εΙναι Ο,Ο3μ., κάτω δ

μως στενεύει κατα το ημισυ (Π ί ν. 199δ). Περί

δλων αυτών θα γίν1] λόγος κατωτέρω.

Πριν προχωρι;σω εις τους καλυπτηρας σημειώ

νω ακόμη δύο τεμάχια στρωτήρων διαφορετικου

τύπου ( MR 29 Π ί ν. 199ε, 0,34 χΟ,255 μ. και MR
59,0,18 χΟ,255μ.), 01. όποίο ι δεν παρουσιάζουν τα

ανυψούμενα πέρατα (πτερύγια), εις τας μακρας πλευ

ράς, αλλα μικραν μόνον άνύψωσιν πλάτους 0,04 μ.

κατα το ανω πέρας, αντιστοίχως της όποίας 1i
ύποκατω επιφάνεια παρουσιάζει μικραν λοξην

ύποτομήν. 'Εκεί δπου είς τους συνήθεις στρωτη

ρας εΙναι το πτερύγιον, είς τό τεμάχιον MR 29
τό εδαφος εΙναι άκάλυπτον άπό τό μέλαν έπίχρι

σμα, το όποϊον καλύπτει την ύπόλοιπον έπιφάνει

άν του (είς τό MR 59 δεν σφζεται καθόλου τό χρώ

μα). Παρόμοιοι στρωτηρες προερχόμενοι εξ Ίσθμί

ας εύρίσκονται εις το Μουσείον της Κορίνθου

(Hesperia 1962, πίν. 9d). ΟΙ καλυπτηρες εΙναι του

αετοσχήμου τύπου με τας λοξας ράχεις έλαφρώς

κοίλας, τών όποίων τό πλάτος ποικίλλει. Άλλ'

αύτη είναι μία μόνον από τας θαυμαστας αποκλί

σεις καί ποικιλίας τας όποίας παρουσιάζουν καί

αυταί ακόμη αΙ κοινόταται κέραμοι. Έσωτερικώς

σχηματίζεται μαλλον iΊ ήττον σαφες τρίγωνον.

Μηκος ούτε εδώ εσώθη πληρες. 'Οπίσω οΙ καλυ

πτηρες εΙναι εφωδιασμένοι με εμβολον μικροτέ

ρου πάχους και λοιπών διαστάσεων.

Ή δε σύνδεσις στρωτήρων καί καλυπτήρων εγί

νετο κατα τον έξης τροπον; Με την δια τών μα

κρών πλευρών άρμογην δύο στρωτήρων και την

προσέγγισιν τών αποτετμημένων γωνιών έκατέ

ρου εσχηματίζετο χώρος κενός κατάλληλος να

δεχθίj τό εμβολον τού καλυπτηρος, τού όποίου τό

ύπόλοιπον οπίσθιον ακρον εφήπτετο τού προ

σθίου τών στρωτήρων (Π ί ν. 203α). ΤΟ εμβολον

καί δλα τα σημεία &'ρμογης τών στρωτηρωνεκαλύ

πτοντο ύπο αλλου καλυπτηρος, ό όποίος κατα

συνέπειαν εκειτο ύψηλότερον τού πρώτου, καίτοι

μέρος τού προσθίου του ακρου άπλώς εφήπτετο

του οπισθίου ακρου τού προηγουμένου, αντί να

καλύΠΤ1] μέρος αυτου, δπως εΙναι το σύνηθες. ·0
σον διατας ύποτομάς, είς ταύτας είσήρχοντο τα

αντίστοιχα ακρα αλλου ζεύγους στρωτήρων, μέ

ρος τών όποίων κείται ύπό τον πρώτον καλυπτη

ρα. Είς τα σημεία δηλαδη επαφης τών στρωτήρων

ύπηρχον έκάστοτε δύο σειραί κεραμίδων, ένφ εις

τα σημεία επαφης τών καλυπτήρωνύπηρχοντρείς.

Ύπό την κατωτάτην σειραν ήτο ασφαλώς ξυλο

δομη, πρός την όποίαν προσηρμόζοντο οΙ στρω-
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τηρες δια των καθέτων γόμφων, τους όποίους ανέ

φερα προηγουμένως.

Άνέφερα δμως επίσης δτι τοιαυται όπαί δέν

απαντουν είς δλους τους στρωτηρας. Δια να μη

απαντουν δμως σημαίνει δτι δέν είχον ανάγκην

δλοι οΙ στρωτηρες τοιούτων γόμφων. Προσωπι

κως, καί μέχρις αποδείξεως του εναντίου, πιστεύω

δτι δια να μη εχουν ανάγκην αυτων μερικοί στρω

τηρες, σημαίνει δτι ουτοι είχον ελαχίστην κλί

σιν επί της στέγης, δτι τό μέρος δηλαδη εκείνο

της στέγης ητο σχεδόν όριζόντιον. τουτο επιβε

βαιουται καί από τας ακροκεράμους, των όποίων

εσώθησαν ευτυχως μερικα τεμαχια. 'Ο μέγας ηγε

μων καλυπτηρ MR 16 εχει τό μέτωπον σχεδόν

κάθετον προς την ακμην της στέγης του, εΙς δέ

τόν στρωτηρα MR 1 ή ανω επιφάνεια παρουσιά

ζει ανεπαίσθητον μόνον κλίσιν εν σχέσει πρός τό

μέτωπον. 'Οσονδήποτε βάθος καί αν είχεν ό στρω

τήρ, μέ τόσον τεράστιον βάρος (μόνον τό σωθέν

τεμάχιον ζυγίζει περί τα 74 χιλιόγραμμα) καί

την τόσον μεγάλην προβολήν του εκτός του

γείσου (0,35 - 0,37 μ.), την όποίαν μαρτυρεί η

γραπτη διακόσμησις της κάτω επιφανείας (καί εις

τόν Θέρμον υπηρχεν ανάλογος μεγάλη προβολή

των ακραίων στρωτήρων, περίπου 0,40 μ. (βλ.

Koch, RM 1915, σελ. 58), πως ήτο δυνατόν να

συγκρατηθij ό στρωτήρ εΙς την θέσιν του, αν ή

στέγη είχεν εκεί την κανονικην κλίσιν, εστω μέ

την βοήθειαν κάποιων συνδέσμων; Ένφ εΙς τήν

περίπου όριζόντιον θέσιν επετυγχάνετο ή στε

ρέωσις, αφ' ένός μέν δια του ίδίου βάρους καί αφ'

έτέρου δια των συνδέσμων του μετώπου. Έκ τού

των ό όριζόντιος σύνδεσμος ίσως συνέδεε τας

ακροκεράμους μεταξύ των. Ποίου είδους δμως

σύνδεσιν επετύγχανον αΙ κάθετοι όπαί της πλακός

της λεοντοκεφαλης δέν γνωρίζω ακόμη.

Μίαν τελευταίαν ενδειξιν της σχεδόν όριζοντίου

θέσεως ώρισμένων εκ των κεραμίδων της στέγης

παρέχει καί ή έξης παρατηρησις: Είναι γνωστόν

δτι οΙ στρωτηρες δέν εχουν τό αυτό παχος παν

του, εμπρός είναι παχύτεροι καί όπίσω λεπτότε

ροι, δια να πατουν επί του όπισθίου ακρου των

οΙ κατόπιν ερχόμενοι στρωτηρες (βλ. 'Ορλάνδον,

Ύλικα δομης των αρχαίων, Α.. σελ. 103). Πράγμα
τι αυτό παρατηρείται καί εδω εις τινας εκ των

στρωτήρων, αυτους οΙ όποίοι είναι εφωδιασμένοι

μέ καθέτους όπας γόμφων εΙς τό όπίσθιον μέρος.

ΕΙς αλλους δμως συμβαίνει μάλλον τό αντίθετον

καί αυτοί είναι δσοι δέν εχουν όπας γόμφων εΙς

τό όπίσθιον μέρος. Έδιδον δηλαδη εΙς τούτους

κάποιαν κλίσιν υποβοηθητικήν της ροης των υδά

των, αφου δέν υπηρχεν εκεί η γενικωτέρα κλίσις

της στέγης. •Αλλωστε τοιαύτην ανεπαίσθητον

κλίσιν εχει καί ό ήγεμων στρωτηρ MR 1.
Προσχωρω λοιπόν εΙς τήν αποψιν του Ρωμαίου

(Korkyra Ι, σελ. 156 κ.έ.) δτι ή στέγη του ναου

εκείνου είχε σχεδόν όριζοντίαν παρυφήν. ·Οτι με

ρικοί από τους αρχαϊκους ναους είχον τοιαύτας

στέγας, γνωστας ενίοτε μέ τό δνομα chinese roofs
ήρνήθη ό Dinsllloor (The Architecture of Ancient
Greece, σελ. 82 σημ.), δέν είναι όλίγαι δμως αΙ

ενδείξεις δτι υπηρχον πράγματι τοιαυται στέγαι:

Έκ Θέρμου, εκ Καλυδωνος, εκ της Ποσειδωνίας

(<<Basilica») καί εκ της Έρετρίας, εις τας όποίας

προστίθενται: εν πρότυπον ναισκου εκ Salerno,
τό εσχάτως αποκαλυφθένυπόγειον ίερόν της Πο

σειδωνίας2 καί ηδη τα αρχιτεκτονικα του Μοn

Repos. Τό όριζόντιον μέρος της στέγης εδω, δπως

αλλου, θα ήτο μόνον μία στενή παρυφή, ή όποία

κατα Ρωμαίονπεριέθεε (σελ. 156) την στέγην, δη

λαδη επροχώρει καί εΙς τας δύο στενας πλευράς, δ

πως είς τόν πήλινον οίκίσκον του'Αργους καί εΙς

αλλα παραδείγματα, Π.χ. τόν Θέρμον (αυτόθι, σημ.

2). την μορφην αυτήν εχουν καί αί πήλιναι σαρ

κοφάγοι της Ρόδου (Cl. Rh. IV, εΙκ. 255 καί 261),
αί όποίαι ασφαλως εμπνέονται από κτηριακόν

πρότυπον. Ύπέρ της απόψεως αυτης φαίνεται να

συνηγορΌ ό ίδιόρρυθμος ήγεμων στρωτηρ MR
14. ΕΙς την υποκάτω επιφάνειαν η διακόσμησις

των φύλλων αρχίζει από την γραμμην περίπου του

καθέτου σκέλους του Τ καί άπλουται πρός τα αρι

στερά, πράγμα τό όποίον δεικνύει δτι τό τμημα

τουτο προεξείχε του κτηρίου καί δτι εκεί ήτο ή

κυρία όψις του σr.ψωτηρoς. Ή λοξή πάλιν όπή

απορροης καί αί ~ός αυτήν σύμφωνοι κεκλιμέ

ναι επιφάνειαι μαρτυρουν πρός ποίαν πλευραν θα

ευρίσκετο ή απολεσθείσα λεοντοκεφαλη. Άλλ' ό

ασυνήθης σχηματισμός των βραχιόνων είναι, νο

μίζω, ενδειξις δτι εχομεν εδω τμημα γωνιαίου

στρωτηρος αναλόγου πρός τόν του Θέρμου (Koch
RM 1915, σελ. 57, εΙκ 25), αντιστοιχουν πρός

τό δεξιόν μέρος εκείνου. Καί αν εκεί ό βραχίων

ανυψουται πρός την λεοντοκεφαλήν, πιθανώτατα

θα συνέβαινε καί εδω τό ίδιον, μόνον δτι τό τμη

μα αυτό δέν εσώθη εΙς καλήν κατάστασιν.

Έκτος από τας ανωτέρω κατηγορίας κεράμων

στέγης ευρέθησαν καί τεμάχια μεγάλων καμπύ

λων καλυπτήρων της κορυφαίας. Αί πελώριαι αυ

ταί κεραμίδες είχον τομήν ανοικτου πετάλου,

ανοίγματος περίπου 0,60 μ., αγνωστονδμως είναι τό

μηκός των (Π ί ν. 203 β-γ καί 2050,). Καί τό μέν εν

ακροντων είναι άπλουν,τό αλλο δμως υπό τό κανο-

2. Βλ. περί δλων αύτων: Α. Trevor Hodge, The ,vood
work of Greek roofs, σελ. 89 Κ.έ. Ούτος δέν συμπερι

λαμβάνει εΙς τόν κατάλΟΥόν του τόν ναόν C, τόν δποϊ

ον έδέχοντο παλαιότερον.
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νικόν πέρας παρουσιάζει παραφυάδα του κυρίου

σώματος λοξην πρός τά κάτω, έπί της όποίας έστη

ρίζετο τό ετερον ακρον του έπομένου καλυπτηρος

καί οΟτω καθεξης, έξασφαλιζομένης τοιουτοτρό

πως της στεγανότητος της μεγάλης καί βασικω

τάτης ξυλίνης κορυφαίας δοκου. Παραπλησίαν

μορφην είχον οΙ καλυπτηρες της κορυφαίας είς

τόν ναόν της Νεανδρείας (Koldewey, Neandria,
51 BWPr, σελ. 48, εΙκ. 68 c), εΙς τό Ήραίον της

'Ολυμπίας (Koch, RM 1915, σελ. 48), εΙς την Κα

λυδώνα (ΑΕ 1937 Α, σελ. 306, πίν. 2, 2α-2βκλπ.)
καί άλλαχου. ΕΙς τό παράδειγμα MR 76, εΙς α

πόστασιν 0,175 μ. από τό κάθετον πέρας, έσώθη τό

κάθετον πέρας ένός ανοίγματος. ΕΙς τό απολεσθέν

έκείνο ανοιγμα ένεσφηνουτο ό κατερχόμενος κα

λυπτηρ της στέγης. Τό Οψος του πέρατος αυτου

είναι πράγματι 0,10 μ., δσον δηλαδή τά ύψη τών

καθέτων πλευρών μερικών άπό τους κοινους καλυ

πτηρας (τα πλείστα είναι κατά τι μικρότερα).

Τά περισσότερα άπό τά κεραμεικά στέγης που

ευρέθησαν εΙς τόν αποθέτην πρέπει, δπως πρίν εί

πα, νά ανηκουν εΙς ενα πολυ μεγάλον ναόν τών

πρωίμων άκόμη αρχαϊκών χρόνων, πoλl) μεγαλύ

τερον ασφαλώς από τόν ναόν του 400 π.Χ., του

όποίόυ τά θεμέλια είχε φέρει εΙς φώς τό 1914
ό Dorpfeld έπί του λόφου. Διότι έκεινος είχε

μηκος μόλις 45 μ. καί πλάτος 20, ήτο δηλαδη

κατά τι μικρότερος του ναου της 'Αρτέμιδος, με

τρουντος έν συνόλφ 49 χ 23,50 μ. (διαστάσεις κοί

της περιστάσεως, βλ. Korkyra Ι, σελ. 17) ένφ

του άρχαϊκου ναου του Μοn Repos αΙ διαστάσεις

πρέπει νά ήσαν σημαντικώς μεγαλύτεραι, δπως

συνάγεται δχι μόνον άπό τό έξαιρετικόν μέγεθος

τών κεραμεικών της στέγης του, τά όποια είναι

κατα 1/3 μεγαλύτερα τών του Θέρμου (βλ. Σωτη

ριάδην εΙς ΑΕ 1900, στ. 194) εχοντος διαστάσεις

38,23 χ 12,132 μ. (αυτόθι, στ. 174), αλλά καί από

τάς ευρεθείσας τεραστίας σταγόνας, ή διάμετρος

τών όποίων εΙς μέν τους προμόχθους (MR 90) είναι

0,064, εΙς δέ τους κανόνας τών έπιστυλίων (MR 91)
0,062 μ. (Π ί ν. 204ε).•Ας σημειωθη δτι αΙ αντί

στοιχοι διάμετροι σταγόνων του ναου της Άρτέ

μιδος είναι 0,043 (Korkyra Ι σελ. 37, εΙκ. 20) καί

0,042 μ. (αυτόθι, σελ. 33, εΙκ. 15). Ή περίπτωσις

να ανηκουν τά κεραμεικά της στέγης καί αΙ λί

θιναι σταγόνες εΙς δύο διαφόρους ναους πρέπει

μάλλον νά απο'κλεισθη, διότι είναι δύσκολον νά

παραδεχθΌ κανείς την Οπαρξιν δύο τόσον με

γάλων ναών έπί του λοφίσκου.

Είναι πάντως άξιοσημείωτον δτι λίθινα αρχι

τεκτονικά μέλη ευρέθησαν έλάχιστα. Άναφέρω

έν πρώτοις δύο τεμάχια υποτραχηλίων έκ ψαμμο

λίθου όμοίων πρός}τα!έν Korkyra Ι, πίν. 10, Ιδίως

τό α (MR 92, ϋψ. 0,075, πλ. 0,086 μ. καί MR 93, ύψ.
0,053 καί πλ. 0,049 μ.) καί εν τεμάχιον σπονδύλου

έκ χονδροκόκκου ροδίζοντος μαρμάρου (MR 94,
Οψ.0,08 καί πλ. 0,12 μ.) σφζον την μίαν μόνον ρά

βδωσιν καί τό ημισυ έτέρας. Έν τούτοις άπό τό

πλάτος της ραβδώσεως 0,077 μ. καί την ρηχότητά

της, καθώς καί άπό την υπολογιζομένην γωνίαντών

ραβδώσεων, συμπεραίνω δτι ή διάμετρος του σπον

δύλου έκ του όποίου άπεσπάσθη τό τεμάχιον (κά

τω σφζεται πέρας) θα ήτο 0,45 - 0,50 μ. Ήτο δη

λαδη πoλl) μικρότερον από τόν σωθέντα άνώτε

ρον σπόνδυλον του ναου της Άρτέμιδος, τόν ό

ποιον έν τούτοις υπεθέσαμεν μικρότερον του ναου

του Μοn Repos. 'Απομένουν λοιπόν αΙ λύσεις δτι

τουτο άνηκεν είτε εΙς αλλο κτήριον είτε εΙς έσω

τερικην κιονοστοιχίαν του μεγάλου ναου. ουδό

λως διαφωτιστικώτερα είναι καί τά δύο τεμάχια

υποτραχηλίων. Ένδιαφέρον είναι έπίσης νά ση

μειωθΌ έδώ δτι καί κανέν από τά κιονόκρανα τα

όποια ευρέθησαν εΙς τό Μοn Repos δεν εχει τάς

διαστάσεις,αί όποίαι μας χρειάζονται διά τόν να

όν, διότι δλα υπολείπονται σημαντικώς του κιο

νοκράνου του ναου της Άρτέμιδος. Μηπως λοι

πόν ό ναός είχε ξυλίνους κίονας; Καί τότε πώς

νά έξηγησωμεν την παρουσίαν τών λιθίνων προ

μόχθων καί κανόνων έπιστυλίου; Ή λοιπόν ό

ναός είχεν ευθυς έξ αρχης λιθίνην ανωδομίαν (ά

πλώς δέ ετυχε να μή σωθουν έξ αυτης τεμάχια

σπονδύλων) καί τό ξύλον περιωρίζετο εΙς τά υπερ

τό γείσον μέρη, έπικαλυπτόμενον διά της πλου

σίας πηλίνης διακοσμήσεως την όποίαν έγνωρί

σαμεν ήδη, fι ή άνωδομία ήτο ξυλίνη καί εγινε

αργότερον λιθίνη. Προσωπικώς δεν θεωρώ πoλl)

Ισχυράν την δευτέραν υπόθεσιν, διότι αφου ή ό

μοιομορφία τών λιθίνων σταγόνων μας αναγκάζει

να δεχθώμεν την ταυτόχρονον έκτέλεσιν δλων

όμου τών προμόχθων, δηλαδή την ταυτόχρονον

'μείζονα ανακαίνισιν του δλου ναου, τότε πώς θά

έξηγήσωμεν δτι έκράτησαν έπιμελώς έκ της πα

λαιοτέρας φάσεως του ναου δλα τά πήλινα της

στέγης, τά όποια κατέληξαν αργότερον εΙς τόν

ανασκαφέντα άποθέτην καί δεν τά αντικατέστη

σαν διά λιθίνων; Πολυ άπλουστέρα μου φαίνεται

ή πρώτη υπόθεσις, δτι δηλαδη ή ανωδομία ήτο

λιθίνη καί μόνον ή στέγη ήτο ξυλίνη μέ πηλίνην

έπένδυσιν. Ή σπάνις τών λιθίνων μερών δύναται

νά δικαιολογηθΌ έκ της χρήσεως τούτων ώς υλι

κου εΙς μεταγενεστέρας έποχάς, λ.χ. είναι κάλλι

στα δυνατόν νά έχρησιμοποιηθησανταυτα κατά

την άνέγερσιν του νεωτέρου ναου. Πάντως είναι

πιθανώτατον δτι έγίνετο μεμονωμένη αντικατά

στασις πηλίνων κεραμίδων διά λιθίνων, δπως έξ

αλλου έγίνετο καί πηλίνων δι' αλλων πηλίνων.
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Μεταξυ τών όλίγων εόρεθέντων λιθίνων αρχιτε

κτονικών μελών ήτο καί εν γωνιαίον τεμάχιον

στρωτήρο(; εκ λίθου Σινιών (MR 87) μήκους 0,179,
πλάτους 0,128 και πάχους 0,044 μ., τό όποίον κατα

την μίαν πλευραν σφζει ταινιοειδή εξαρσιν όμοί

αν πρός την τών μαρμαρίνων στρωτήρων του ναου

τής Άρτέμιδος (βλ. παράδειγμα σχεδόν όλοκλή

ρου στρωτήρος εΙς ΚοrkΥΓa Ι, σελ. 41, εΙκ. 27),
τής όποίας δμως τό πλάτος εΙναι 0,044 αντί τών

0,03 μ. εκεί και ή εξαρσις εδώ μόνον 0,045 αντί τών

0,05 μ. εκεί, του συνολικου πάχους, εγγίζοντος καί

εις τας δύο περιπτώσεις τα 0,075 μ. Δια τοιούτων

λιθίνων στρωτήρων αντικαθίσταντο οι πήλινοι

στρωτήρες συν T1J παρόδφ του χρόνου.

Τών ακολούθων λιθίνων αρχιτεκτονικών με

λών 11 σχέσις με τόν μεγάλον ναόν εΙναι αβεβαία

Τι καί αμφίβολος.

MR 89 (Π ί ν. 203γ). Άρχιτεκτονικόν τεμάχιον

εξ ασβεστολίθου Σινιών, του όποίου ή προσθία

επιφάνεια διακοσμείται με εγχάρακτα φύλλα ρό

δακος, παρουσιάζοντος κατα τό κέντρον κυΡτΊιν

επιφάνειαν. ΕΙς τό όπίσθιον μέρος τού τεμαχίου

όπάρχει παράλληλος περίπου πρός την πρόσοψιν

διαμπερης όπη πλήρης μολύβδου. "Υψ. 0,21, πλ.

0,10 μ.

MR 95. Τεμάχιον επικρανίτιδος εκ ψαμμολί

θου, ϋψ. 0,10, πλ. 0,65, πάχ. 0,09 μ.

MR 98. "Ομοιον εξ ασβεστολίΘου, ϋψ. 0,10, πλ.
0,074, πάχ. 0,067 μ.

MR 88 (Π ί. ν. 204ς). Τεμάχιον επικρανίτιδος

εκ ψαμμολίθου ϋψ. 0,12, πλ. 0,175, βάθ. 0,15 μ.

Έκτός από αότα τα λίθινα αρχιτεκτονικα μέλη

πρέπει να σημειωθΏ εδ& εν τεμάχιον λιθίνου γλυ

πτου (MR 168). Πρόκειται περί τμήματος δεξιας

ανδρικής κνήμης εκ ψαμμολίθου, μι1κ. 0,115, πλ.

0,086μ., του όποίου αί αναλογίαι φαίνονται να είναι

κατά τι μεγαλύτεραι από τας τών μεγαλυτέρων αν

τιστοίχων μελών τών δύο ακρων του αετώματος

της ,Αρτέμιδος, ή δε εργασία κατά τι σφικτοτέρα

(αρχαϊκωτέρα;). Ή κνήμη αϋτη δεν ευρέθη εΙς τόν

αποθέτην αλλ' εΙς τόν πρώτον τομέα τής ανασκα

φής. Τό μέλλον θα μας δείξ1] έό.ν τό σύντριμμα

τουτο ανήκει εΙς την λιθίνην πλαστικην διακό

σμησιν του μεγάλου ναου η εαν προέρχεται αλ

λοθεν. Πιθανώτατον είναι πάντως δτι δια του γα

στροκνημιαίου μυός εστηρίζετο αϋτη είς τινα επι

φάνειαν, δπως υποδηλώνουν τα εκεί σφζόμενα λεί

ψανα εξογκωμάτων. Έαν όρθώς ερμηνεύω, τότε τό

σκέλος θα ήτο εστραμμένον πρός τα δεξιά.

Φυσικα ό μέγας ναός δεν ήτο τό μόνον κτήριον

επι του αρκετα εκτεταμένου λοφίσκου. ΕΙς την

ΒΑ γωνίαν του όπήρχεν εν κτίσμα του όποίου

εγνωρίσαμεν τα κάτω μέρη τών τοίχων 1'''' τό ό-

4

ποίον όπέθεσα δτι ήτο οίκημα ίερέων. Άλλα

κα! εκ τών κινητων ευρημάτων διαπιστουται ή

ϋπαρξις τοιούτων κτισμάτων. Τούτων δίδω κατω

τέρω κατάλογον:

MR 99 (Π ί ν. 206δ). Τό κάτω αριστερόν μέρος

ε'ιρχαϊκου ανθεμωτου καλυπτήρος εκ κιτρινοτέ

φρου πηλου περιέχοντος και ξένα σωματίδια, με

την διακόσμησιν ελαφρώς ανάγλυφον και εΥ

χρωμον. Σφζεται τό ακρον τής αριστερα κατερχο

μένης ελικος του ανθεμίου, χρώματος βαθέος κα

στανου, ό κεντρικός βαθέως ερυθρός «όφθαλμός»

και τό βαθέως καστανόν φύλλον, τό όποίον πα

ρεμβάλλεται μεταξυ ελικος και αριστερου πετάλου

τού ανεστραμμένου ανθους λωτού (τούτου σφζε

ται ελάχιστον). ·Υψ. 0,08, πλ. 0,086, πάχ. 0,083 μ.

Πρβλ. Corinth IV, Ι εΙκ. 8.
MR 100. Φύλλον αλλου, ϋψ. 0,085, μέγ. πάχ.

0,048 μ., εκ του αότου πηλου, με ξένα σωματίδια,

φέρον ερυθρόν χρωμα.

MR 101 (Π ί Υ. 205β). ΆJCραϊοv τεμάχιον κα

λυπτήρος τής κορυφαίας εκ κεραμόχρου πορώ

δους πηλου, όμοίου πρός τα εκ Καλυδώνος παρα

δείγματα (Άρχ. 'Εφ. 1937 Α, πίν. 2, αρ. 3 και 30.
και σελ. 306). ΕΙναι νεώτερος, εξειλιγμένος τύπος

του είδους τών καλυπτήρων με τους όποίους έκα

λύπτετο ή κορυφαία του μεγάλου ναού. Μήκ. 0,18,
πλ. 0,17 μ.

J'νIR 102. Τεμάχιον στρωτήρος παρα τό πρόσθιον

δεξιόν ακρον, περιλαμβάνον μέρος του πτερυγίου.

ΕΙς την κάτω επιφό.νειαν εμπρός σΦζεται ή αρχη

τής γνωστης ύποτομής. Διαφk ει δμως ό στρωτηρ

ούτος τών αλλων τού μεγάλο αού, διότι είναι μι

κροτέρων διαστάσεων και εΙναι και εξ ίiλλoυ πη

λου. Έπι τής ανω επιφανείας φέρει μέγα γραπτόν

Β (δηλαδη ε) (Π ί ν. 205γ). Μήκος 0,23. πλ.Ο, 135,
πάχ. 0,047 μ.

ΕΙς την διακόσμησιν τοιούτων μικρών κτισμά

των πρέπει να ανήκον τα κατωτέρω περιγραφό

μενα τεμάχια πηλίνων αγαλματίων, ευρεθέντων

επίσης εντός του αποθέτου καί χρονολογουμένων

εΙς τό β' ημισυ του 60υ αΙώνος πΧ. Έκ τών ανα

λογιών τών τεμαχίων φαίνεται δτι τα αγαλμάτια

ήσαν μεγέθους ήμίσεος περίπου του φυσικου. ·1
σως ήσαν ακρωτήρια. Πηλός και τεχνικη εΙναι

σαφώς κορινθιακής προελεύσεως. '0 πηλός των

εΙναι εΙς μεν τόν πυρήνα λευκότεφρος, περιέχων

και ξένα σωματίδια, εί.ς δε την περιφέρειαν εΙς

πάχος 0,002-0,003 μ. ιcαθαρός, λευκοκίτρινος.Έπί

τού στρώματος τούτου υπάρχει λεπτότατον στρώ

μα πηλου αρίστης ποιότητος, έστιλβωμένου, τό

σον στιλπνου μάλιστα εΙς τό MR 107, ωστε να

ακτινοβολυ εξ αυτού λάμψις όμοία πρός την του

έλεφαντόδοντος. τα τεμάχια MR 105 εως MR
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107 είναι κοίλα παρουσιάζοντα εσωτερικως τά

ίχνη των δακτύλων δια των όποίων συνεπιέ

σθη ό πηλός εΙς τας κοιλότητας της μήτρας.

MR 104 (Π ί ν. 206ς). Δεξιόνκεκαμμένον γόνυ

με μικρόν τμημα μηρού Άμαζόνος(;), της όποίας

τό στενόν ένδυμα παρίσταται δια ρόμβων κα

στανομέλανος χρώματος, μερικοΙ εκ των όποίων

είναι ανοικτότεροι. Τό ένδυμα ύπενθυμίζει τόν

«ΘρζiKω> Ιππέα της Άκροπόλεως. Ένδείξεις εΙς τό

όπίσθιον δεξιόν μαρτυρούν δτι εκεί εστηρίζετο 11
έφι1πτετο καπου ή μορφή. Ύψ. 0,08, πλ. 0,05 μ.

MR 105. Άριστερόν γόνυ (;) όμοίας 11 της αύ

τί,lς μορφης (;), όλιγώτερον κεκαμμένον. Μικρα

μάζα πηλού εΙς τό πρόσθιον δεξιόν μέρος σημαί

νει δπως καΙ εΙς τό προηγούμενον τεμαχιον δτι εκεί

ύπηρχε στήριγμα 11 επαφη μέ ξένον αντικείμενον

11 σωμα. τα χρώματα δέν σφζονται έδω τόσον κα

λά. ΕΙς τό υπέρ τό γόνυ τμημα ό πηλός είναι κοί

λος εΙς τό κέντρον. Ύψ. 0,065 μ.

MR 106 (Π ί ν. 206ε). ΠτυχαΙ φέρουσαι κα

στανόν γανωμα, ϋψ. 0,046, πλάτος εχρωματισμένου
μέρους 0,075 μ.

MR 107. Μέρος γυναικείου βραχίονος (;). Άξιο
θαύμαστος ή λαμψις καΙ ή άπαλη υφη τού λεπτού

στρώματος πηλού. Μηκ. 0,07, πλ. 0,05 μ.

ΕΙδώλια και προσωπεία ευρέθησαν αρκετα κα

τα την περυσινην ανασκαφΊιν. τα έπόμενα εύρέ

θησαν εΙς τόν πρωτον τομέα της ανασκαφης:

MR 152 ( Π ί ν. 206α). Κεφαλη καί λαιμός λύ

κου 11 κυνός στρέφοντος έλαφρως πρός δεξιά του.

Χαρακτηριστικα εφθαρμένα. Όπισθεν κοίλον άπό

τινος σημείου καί κάτω. "Υψ. 0,055, πλ. 0.032 μ.

MR 153 (Π ί ν. 206γ). Κεφαλη μετα λαιμού δα

μαλεως στρέφουσα δεξιά. Χαρακτηριστικα εφθαρ

μένα. Όπισθεν κοίλον από τινος σημείου καΙ

κάτω. "Υψ. 0,065, πλ. 0,03 μ.

MR 154. Ό δεξιός κατερχόμενος βραχίων εΙ

δωλίου γυναικός, εσωτερικως κοίλου, δπισθεν επι

πέδου. Δια ηΙς χειρός εφαπτεται δυσδιαγνώστου

αντικειμένου. Πηλός κιτρινόφαιος. "Υψ. 0,078,
πλ. 0,057 μ.

MR 155. ΕΙδωλίου καθημένης θεάς τα κάτω σκέ

λη μεταξυ των όποίων κατέρχεται συστας πτυχων.

Τό εΙδώλιον Τίτο κοίλον. Ό πηλός είναι ωχρός.

50υ αΙ πΧ. "Υψ. 0,07, πλ. 0,045 μ.

Τό έπόμενον ευρέθη άνωθεν ηΙς δεξαμενης πρός

τόν λόφον:

MR 170 (Π ί ν. 206β). Μικρόν πήλινον προ

σωπείον έταίρας, αποτελεσθεν εκ τριων τεμαχίων,

ϋψ. 0,048, πλ. 0,05 μ. Τό στόμα είναι ανοικτόν. ΕΙς

τους οφθαλμοί)ς παρουσιάζει μικραν όπην (κοι

λότητα). ΕΙς τό μέτωπον φέρει ταινίαν. 'Η κόμη

χωρίζεται εΙς τό μέσον καί απλούται κατα τα πλα-

για. ΕΙς την κορυφην κόμβος. Έσωτερικως είναι

κοίλον. Σφζεται οπη αναρτΊισεως. 'Ελληνιστικcον

χρόνων. Παρίσταται πιθανώτατα τό έταιρίδιον τού

Πολυδεύκους (Όνομαστ. Δ, 153) περιγραφόμενον

ώς έξης: «'ΑΚαλλώπιστον .... ταινιδίφ την κεφα

λην περιεσφιγμένον». Βλ. παραπλήσια παραδεί

γματα παρα Robert, Die Masken der neueren at
tischen KOn1oedie, σελ. 40-1, Webster, Hesp. 1960,
πίν. 68,C8 και σελ. 277, καί Monun1ents illustrating
New Comedy, σελ. 24, τύπος 39.
τα δύο έπόμενα ευρέθησαν είς τόν χωρον πι

της ανασκαφης έξωθι τού τοίχου.

MR 108 (Π ί ν. 209α). Κεφαλη γυναικείου εί

δωλίου τύπου Ταναγρας, αλλ' εντοπίας κατα

σκευης, ελαφρως κεκλιμένη πρός αρ. (τού θεα

τού) και ανυψωμένη. Διαδημα κυκλικης διατο

μης, επί τού όποίου άνθη. ΤΙ1ν βασιν τού λαιμού

τυλίσσει ίματιον. Έπιφανεια πολυ εφθαρμένη.

Πηλός ό συνήθης ανοικτός κερκυραϊκός. 30υ

αίωνος πΧ. Ύψ. 0,048, πλ. 0,033 μ.

MR 109. Τό ανω αριστερόν γυναικείου προσω

πείου εκ πηλού κιτρινερύθρου αφήνοντος κόνιν εΙς

τα δακτυλα, 0,06 χ 0,04 μ. Ή κόμη της συγκρατεί

ται δια ταινίας πολλας φορας περιειλιγμένης. Σφ

ζεται μέρος τού διατρήτου αριστερού όφθαλμού.

Τύπος Πραξιτέλειος. 'Ίσως είκονίζεται έταίρα.

"Ολα τα έπόμενα εΙδώλια καΙ προσωπεία ευρέ

θησαν έσωτερικως τού τοίχου τού χώρου ΙΙΙ και

ανήκουν εΙς τόν αποθέτην, τόν σχηματισθέντα πε

ρι τα 400 πΧ., κατα την νέαν διαμόρφωσιν τού

ίερού τεμένους.

MR 110. Τμημα γυναικείου εΙδωλίου, συμπα

γούς, οπίσω επιπέδου, σφζομένου από τού λαιμού

μέχρι των μηρων. Πηλός κεραμόχρους. "Υψ. 0,57
χ 0,415 μ. Τύπος Lechat, BCH 1891, πίν. Ι, 1 - Win
ter Ι, σελ. 97,5.

MR 111 (Π ί ν. 201 α, ανω). Τμημα άλλου ό

μοίου, από τού δεξΙΟύ ώμου μέχρι τού μέσου περί

που των σκελων. Πηλός ανοικτός κεραμόχρους.

"Υψ. 0,07, πλ. 0,047 μ.

MR 112. Κάτω μέρος αλλου όμοίου. Πηλός

κεραμόχρους, ϋψ. 0,057, πλ. 0,036 μ.

MR 113 (Π ί ν. 201α) .•Αλλου όμοίου τό κεν

τρικόν μέρος από τού στήθους μέχρι των μηρων.

Πηλός ανοικτόχρους, λείψανα λευκού. "Υψ. 0,06,
πλ. 0,049 μ.

MR 114. Άλλου όμοίου τό κάτω μέρος, ανευ

της βάσεως. Πηλός ανοικτόχρους, ίχνη λευκού.

"Υψ. 0,071, πλ. 0,054 μ.

MR 115. Τμημα αλλου όμοίου ακεφάλου, σφ

ζομένου μέχρι της αρχης τών μηρών. Πηλός

ανοικτόχρους, μαλακός. "Υψ. 0,057, πλ. 0,045 μ.

MR 116 (Π ί v. 201 β ). Τό κάτω μέρος ό-
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μοίου εξ ανΟΙΚΤΟΧΡc'ψου πηλοί\, υψ. 0,087, πλ.

0,052 μ.

MR 117 (Π ί ν. 201 β). "Αλλου τμημα, συγκολ

ληθεν εκ διαφόρων τεμαχίων. 'Ακέφαλον, σφζόμε

νον μέχρι του μέσου τών σκελών. Ή αρ. χείρ εΙναι

κεκαμμένη πρό του σώματος, ενφ ή δεξια κρατει

πρό του κορμου αντικείμενόν τι, τό όποιον λεί

πει. Πηλός κεραμόχρους. ΟΥψ. 0,092, πλ. 0,061 μ.

MR 118. -Αλλου μικρόν τμημα, περιλαμβάνον

τόν χώρον της κοιλίας. ΣΦζονται δύο επί της κοι

λίας κεκαμμέναι χειρες (κρατουν τι); καί κάθετοι

αραιαί πτυχαί, του ίδίου σπως τό προηγούμενον

τύπου. Πηλός κεραμόχρους. -Υψ.0,038, πλ. 0,044μ.

MR 119. Τμημα αλλου με καθέτους πτυχάς. Πη

λός κεραμόχρους. "Υψ. 0,055, πλ. 0,049 μ.

MR 120. Κάτω μέρος αλλου μετα τών ποδών.

Δάκτυλα μακρά. Ένδυμα απτυχον. Πηλός κερα

μόχρους, παρουσιάζων ρωγμάς, εις τόν πυρηνα τε

φρός. Λείψανα λευκου. ΟΥψ. 0,038, πλ. 0,039 μ.

MR 121. Άνω μέρος αλλου, σφζον καί τιΊν κε

φαλήν, φέρουσαν πόλον. Ή κόμη χωρίζεται εΙς τό

μέσον του μετώπου, πλαγίως δε εμφανίζει όριζόν

τια επίπεδα (EtagenperUcke). Πρόσωπον φουσκω

μένον, όφθαλμοί αμυγδαλόσχημοι, φουσκωτοί.

Φορει χιτώνα με ανάγλυφον παρυφην πρός τόν

λαιμόν καί ιμάτιον (;) καλύπτον αμφοτέρους τους

ώμους καί τους βραχίονας. Ή δεξια κεκαμμένη

πρό του στήθους κρατει ανθος, ή αριστερα κάμ

πτεται χαμηλότερον επί της κοιλίας. Πηλός κερα

μόχρους. "Υψ. 0,11, πλ. 0,065, μέγ. πάχ. κατα την

ρινα 0,039 μ.

MR 122.•Αλλου τό μεσαιον τμημα. Χιτών πο

λύπτυχος. Ή δεξια κεκαμμένη πρό του στήθους

κρατει αντικείμενόν τι δυσδιάγνωστον, ή cφιστε

ρα είναι κεκαμμένηχαμηλότερον (δια να συγκρα

τήσ1] τας πτυχας του ενδύματος;). Πηλός κεραμό

χρους,πορώδης,περιέχωνξένα σωματίδια,σκληρό

τερος του συνήθουςπηλου. "Υψ. 0,056, πλ. 0,066 μ.

MR 123. -Αλλου μικρου τό κάτω μέρος. Πυκναί

κάθετοι πτυχαί. Πηλός ανοικτόχρωμος. "Υψ. 0,047,
πλ. 0,027 μ.

MR 124. Μεγάλου πηλίνου εΙδωλίου ή κοιλία.

Πολλαί κάθετοι πτυχαί. Ίσως είναι ό τύπος Le
cI1at, πίν. IV, 2. Πηλός κεραμόχρους, υψ. 0,065,
πλ. 0,064 μ.

MR 125. Άλλου ό αριστερός βραχίων κεκαμ

μένος κατ' αγκώνα, κολλητός είς τό σώμα. Λείπει

μόνον τό ανω μέρος καί ή χείρ. Ό ανω βραχίων

φαίνεται στι ήτο ενδεδυμένος. Ύπενθυμίζει τό πή

λινον αγαλμα Lechat, πίν. νπι, 1, είναι σμως μι

κροτέρων διαστάσεων. Πηλός ανοικτόχρωμος.

Ύψ. 0,049, πλ. 0,06 μ.

MR 126. Τμημα κοίλου γυναικείου αγαλματίου.

Σφζεται ό κάτω δεξιός βραχίων (δάκτυλα δεν σφ

ζονται), καθέτως κολλημένος εΙς τό σώμα, με λεί

ψανα του ενδύματος. Πηλός κεραμόχρους. ΟΥψ.

0,063, πλ. 0,06 μ.

MR 127. ΜεΊάλου γυναικείου αΊαλματίου τό

αριστερόν στηθος καί ό αριστερός ωμος, επί του

όποίου κατέρχονται κυματοειδώς λοξως τρεις πλό

καμοι κόμης. Πηλός κιτρινέρυθρος. "Υψ. 0,067,
πλ. 0,058 μ.

MR 128 (Π ί ν. 201δ). Άλλου μεΊάλου καί

κοίλου οι πόδες καί μέρος του βάθρου. Ό αριστε

ρός προτεταμένος. Πηλός ωχρός, αφθονα λείψανα

λευκου. Πλ. 0,091, βάθ. 0,066, υψ. μετα της πλίν

θου περ. 0,045, πλίνθου 0,028 μ.

MR 171. Τό πρόσθιον μέρος του κά.τω τμήματος

κοίλου γυναικείου. Τό σώμα καλύπτεται ύπό απτύ

χου ποδήρους ενδύματος. Πτυχαί κατέρχονται είς

τό αριστερόν του σώματος. Πόδες δεν εσώθησαν.

Συνεκολλήθη εκ τεσσάρων τεμαχίων. Πηλός κι

τρινωπός. "Υψ. 0,113, πλ. 0,065 μ.

MR 129. Κάτω μέρος αλλου, σφζον την γω

νίαν ύψηλου βάθρου. Έκ του σώματος διατηρουν

ται μόνον μερικαί πολυ αμυδραί πτυχαί. Καί τό

βάθρον αμελές. Πηλός κεραμόχρους. 'Ύψ. 0,065 μ.

MR 130. Άλλου επίσης τμημα του βάθρου με

τα του δεξιου (;) ποδός. Ύψ. 0,017, πλ. 0,028, βάθ.

0,024 μ.

MR 131. Άλλου τμημα του βάθρου καί του

αριστερου ποδός. Πηλός ανοικτός. "Υψ. 0,031, πλ.

0,036 μ.

MR 132. Τμημα βάθρου αλλουί'ι.ε τό ακρον του

ενδύματος. Πηλός ωχρός. Ύψ. Ο,Ρ33, πλ. 0,058,
βάθ. 0,058 μ.

MR 133. Πηλίνου ειδωλίου Ίυναικός ό αριστε

ρός μαστός καί τμημα του λοξου lωνικου ιματι

δίου μετα του αποπτύΊματος. Σφζονται επίσης οι

δύο πρόσθιοι πόδες ελάφου (;) ανορθουμένης πρός

την θεάν. Πηλός ανοικτός κεραμόχρους. Ύψ.

0,076, πλ. 0,065 μ. Πρβλ. Lechat, πίν. ΥΙ, 1 καί

Winter, Ι, 99, 6 (μικραί διαφοραί).

MR 134.•Αλλης τό στηθος (ό αριστερός μα

στός δεν σφζεται). Τό ιμάτιον διασταυρώνει τό

στηθος από τόν δεξιόν ωμον πρός την αριστεραν

μασχάλην, σχηματίζον μικρόν απόπτυΊμα. Δια

της χειρός κρατει επί του στήθους πτηνόν, πιθα

νώτατα περιστεράν. Πηλός κεραμόχρους. "Υψ.

0,074, πλ. 0,067 μ. Πρβλ. Lechat, πίν. ΥΙ, 1 και

Winter Ι, 99,6.
MR 135.•Αλλης ό αριστερός βραχίων καί τό

αριστερόν του στήθους. 'Εκ της πτυχης φαίνεται

στι τό ενδυμα ήτο βαρυ ιμάτιον. 'Εσωτερικώςκοι

λον, σπισθεν σφζεται μέρος τι;ς επιπέδου ράχεως.

Πηλός ωχροκΙτρινος. Ύψ. 0,059, πλ. 0,04 μ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ί76 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963) : ΧΡΟΝΙΚΑ

MR 136. Πολ1) μsγάλου πηλίνου Cι.γαλματίoυ 11
όρ!στερα χεΙρ κεκαμμένη πρό του κορμου. ·0 αν

τ[χειρ καΙ ό δείκτης συνεvουνται έπ! του στ1)θους

καΤfL τον συνΙ1θη σ.ρχαϊκΟν τρόπον. Πηλός σ.νοι

κτος κεραμΟχρους. 'Ύψ. 0,107, πλ. 0,067 μ.

I'ιIR 137 (Π ί ν. 204β). ΆνδΡΙΚΥ\ς γενειώσης Ki:
φαλ11ς, κοίλης όπίσω, το κάτω μέρος μετα μέρους

του λαιμοtι Τό γένειον είναι όξυ και προέχον. Τύ

πος της υστέρας c!ρχαϊιcης περιόδου. ΠηλΟς κερα

μάχρους. Έπίχρισμα υπόλευκον. ΣΦζονται αφΘο

να λείψανα Ιφυθρου χρώματος. 'Ύψ. 0,057, πλ.

0,039 μ.

JνIR 138 (Π ί ν. 204δ). 'Άλλης όμοίας μεγαλυ

τέρου μεγέθους τό από της ακρας Ί11ς ρινός καΙ

κάτω μέρος. Γέν8ιον βραχύτερον του προηγουμέ

νου καΙ Οξύτερον. Μειδίαμα εντονον. Πηλός 1(ε

ραμόχρους, αφήνων κόνιν κατα την αφήν. Λευκόν

επίχρισμα δεν παρουσιάζεται. 'Ύψ. 0,052, πλ.

O,G51 μ.

iViR 139 (Πίν. 204α). ΠήλινονπροσωπεΤον, πα

ρουσιά.ζον κόμην γυναικείαν, ci.λλi καί μύστακα

κα! γένειον βαθύ. Χαρακτηριστικα αμυδρά. Τύ

πος κλασσικός των μέσων του 50υ αιωνος π,χ.

Συνεκολλ11θη εκ δύο τεμαχίων. Πηλός κιτρινέ

ρυθρος αφήνων κόνιν εΙς τα δάκτυλα. 'Ύψ. 0,085,
πλ. 0,05 μ.

MR 140. "Αλλου όμοίου το από της ρινός κα!

κάτω μέρος. Τό υπό τό χεΙλος μέρος σΦζεται κα

λύτερον παρ' δ,τι εΙς τό προηγούμενον παράδειγμα,

δεικνύον μικριιν τριχωτ,ην περιοχήν. Προέρχεται

από την Ιδίαν μήτραν με τό προηγούμενον. "Υψ.

0,045, πλ. 0,036 μ.

MR 141 (Π ί ν, 204Υ). Γυναικεία κεφαλη εκ προ

σωπείου. ΡΙς τεθραυσμένη. τα XαραΙCΤηρισΤΙKα εί

ναι μάλλον αμυδρά, διακρίνονται δμως cφκετα κα

λά. Τύπος του τέλους του 60υ αιωνος, με οφθαλ

μους φουσκωτους και στόμα συνεσφιγμένον, αλ

λα προέχοντα χείλη. Πηλός ωχρός. 'Ύψ. 0,045,
πλ. 0,044 μ.

MR 142 (Π ί ν. 201 ε ). Μεγάλης γυναικείας κε

φαλ-1ίς τό δεξιόν, συγκολληΘεν εκ δύο τεμαχίων.

ΣΦζεται τμημα της κόμης, Τι δεξια παρεια και τό

δεξιόν του λαιμου. ΕΙς την κόμην διάδημα. "Υπερ

τό μέτωπον αυτη σχηματίζεται εΙς μικρους βο

στρύχους, εΙς δε τόν τράχηλον πίπτει εΙς μακρους

πλοκό,μους. Τύπος Άττικης κόρης της υστέρας

αρχαϊκi'iς η της μεταβατικης περιόδου. Πηλός Kl

:-ρινόφα:ιος, λείψανα λευκου. "Ύψ. 0,081, μηκ.

0,052 μ.

MR 143 (Π ί ν. 201 ε ). Μικρα κεφαλη εξ εί

δωλίου 9εσ,ς με πόλον, τα χαρακτηριστικα σ(ο

ζσνται αρκετό. καλό. (φουσκωμένοι οφθαλμοί, προέ

χοντα χείλη), ακόμη και τα. χρώματα, τcον οποίων

διατηρειται εΙς μερικα μέρη τό λευκόν, ο)ς επί

σης και μέλαν. Πηλός κεραμόχρους. Τύπος του

τέλους του 60υ αΙώνος. Ύψ. 0,033, μέγ. πλ. εΙς

τόν πόλον 0,03 μ.

MR 144 (Πίν. 201ε). 'Άλλη με υψηλότερον πό

λον και αμυδρα χαρακτηριστικά.. Ή κόμη φαίνε

ται κατερχομένη πρό των Οnων. Πηλός βαθυς κε

ραμόχρους (;) παρουσιάζων ρωγμάς. Έπίχρισμα

υπόλευκον εις τινα μέρη. "Υψ. 0,043, πλ. 0,028 μ,

MR 145 (Π ί ν. 201ε). 'Άλλη με κάπως χαμη

λότερον πόλον καί εξ ισου ό.μυδρα χαρακτηρι

στικά. Τό ι'φιστερόν του προσώπου εχει απολε

σθη. Πηλός κεραμόχρους.

ΜΗ. 146 (Π ί ν. 20Iε). 'Άλλη συγκολληθεισα

εκ τεμαχίων. Δεν σφζεται ό πόλος. Χαρακτηριστι

κα αμυδρά. Πηλός κεραμόχρους, λείψανα υπολεύ

κου επιχρίσματος. Ύψ. 0,037, πλ. 0,022 μ.

MR 147. 'Η ρις cφΚi:τα μεγάλης γυναικείας κε

φαλης εΙδωλίου με την περί αυηΊν nGpΙOX11V. Πη

λός κεραμόχρους. "Υψ. 0,031, πλ. 0,019 μ.

MR 148. Τό δεξιόν κεφαλης. Σφζεται από του

ανω μέρους του μετώπου εως υπό τα χείλη. ·0
οφθαλμός αμυγδαλόσχημος. ΕΙς τα χείλη μειδία

μα. Πηλός κιτρινέρυθρος, αφήνων κόνιν εΙς τα

δάκτυλα. "Υψ. 0,042, πλ. 0,03 μ.

MR 149. Γυναικείας κεφαλΊ,ς μόνον ή υπερ τό

μέτωπον βοστρυχωη'] κόμη καΙ διάδημα δπισθεν.

Πηλός εΙς τόν πυρηνα μελανότεφρος, εΙς την πε

ριφέρειαν κεραμόχρους. Λείψανα λευκου.

MR 150. Άριστερόν κεφαλίΙς. Πόλος. ΣΦζεται

μέρος τιις κόμης, της όποίας κατέρχεται είς πλό

καμος.

MR 151. Συγκολληθεν εκ δύο τεμαχίων τμημα

αναγλύφου πλακός. Σφζεται τό κάτω μέρος κα

θειμένου αριστερου βραχίονος γυναικείας μορ

φης. Δια των δακτύλων της ίσως εκράτει πτυχας

του ενδύματος (;). Πηλός κεραμόχρους με ρωγμάς.

"Υψ. 0.07, πλ. 0,004 μ.

Μία πρώτη διαπίστωσις εκ της εξετάσεως των

ανωτέρω είναι δτι τα περισσότερα είναι προϊόν

τα των Ιδίων μητρών από τσ.ς όποίας προηλθον

και τα πρό 70 και πλέον ετων κατα χιλιά.δας εύρε

θέντα εΙς τό παρα τό Κανόνι μικρόν ίερόν Τ'ης Άρ

τέμιδος. Θεωρω λοιπόν περιττόν να επεκταθω εΙς

τας τεχνολογικας καΙ τυπολογικας ιΊΧόμη λεπτο

μερείας των νέων ευρημάτων, αφου δια. τα παλαια

ύπσ.ρχει 11 τόσον σαφι1ς και γλαφυρα εκθεσις του

Lechat είς τό BCH του 1891, σελ. 12 Κ.έ. Έκεινο τό

όποιον πρέπει να τονισθη έδω είναι στι μέχρι

στιγμης δεν εχομεν την ποικιλίαν των ζώων-συμ

βόλων, την όποίαν παρουσιάζουν τα εκει εΙδώ

λια. Μόνον δύο απαντουν έδω, ητοι τό πτηνόν, πι

θανώτατα περιστερά, καΙ ή ελαφος, αλλα τα δύο
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αότα άποκ:τουν, νομίζω, σημασίαν, εαν συσχετι

σθουν πρός τάς αλλας ενδείξεις καί κυρίως πρός

τα ύπ' αριθ. MR 139 καί MR 140.
τα ίδιόρρυθμα ταυτα προσωπεία παριστάνουν

ασφαλώς ηΊν ανδρόγυνον Άφροδίτην, της όποίας

η γνωστοτέρα λατρεία ήτο η εν 'Αμαθουντι της

Κύπρου. Έκεί κατα τόν σχολιαστην του Βιργι

λίου (2,632) ύπηρχεν άγαλμά της, γενειων μεν αλλα

«corpore et veste muliebri cum sceptro et natura
virili», γνωστόν ύπό τό δνομα Άφρόδιτος, εΙς τό

όποίον προσεφέροντο θυσίαι ύπό ανδρών ενδεδυ

μένων γυναικεία καί γυναικών ενδεδυμένων αν

δρικα (παραπλήσια λέγει καί ό Μακρόβιος, Sat.
3,8. 'Ο Κάτουλλος 68,51, τήν αποκαλεί «Dlιplex

Amathusia». Βλ. καί Ήσύχιον εν λ. Άφρ6διτος).

Καί η μεν μεταμφίεσις εΙς τους νέους καί τας

νέας ήτο συνηθεστάτη εΙς τήν αρχαιότητα καί

συνεδέετο με τήν λατρείαν δχι μόνον της Άφρο

δίτης, αλλα καί του Διονύσου, του Ήρακλέους,

του Θησέως κλπ. 3, ανάγουσα την καταγωγην

της εΙς παναρχαίας, πρωτογόνους τελετας μυή

σεως, αλλ' δ,τι μας ενδιαφέρει κυρίως εδώ είναι η

ανδρόγυνος θεά. Διότι η λατρεία της δεν περιω

ρίζετο εΙς την Κύπρον (δπου πάντως είναι περίερ

γον δτι κανεν από τα είδώλιατα όποία εύρέθησαν

δεν είναι γενειών, δλα είναι καθαρώς γυναικ:εία).

Κατα τόν Ίωάννην Λυδόν (Περί μηνών, 4, σελ.

89), οί Πάμφυλοι (λαός της Μικρας Άσίας) «καί

πώγωνα εχουσαν ετίμησαν Άφροδίτην ποτε» καί

κατα τόν ΣχολιασηΊν του 'Ομήρου Ίλ. 820, αί γυ

ναίκες εΙς τήν Ρώμην ετίμων άγαλμα ανδρογύνου

Άφροδίτης, είναι δε πιθανώτατον δτι καί εΙς τας

,Αθήνας ελατρεύετο αϋτη, διότι κατα τόν Μακρό

βιον (ε.α.σημ.), μεταδίδοντα πληροφορίαν του Άτ

θιδογράφου Φιλοχόρου, εΙς αύτήν, εξομοιουμένην

με τήν Σελήνην, προσεφέροντο θυσίαι ύπό ανδρών

ενδεδυμένων γυναικεία καί ύπό γυναικών ενδεδυ

μένων ανδρικά. Είπομεν ήδη δτι τοιαυται μεταμ

φιέσεις ήσαν συνήθεις,σχετιζόμεναι καί με άλλους

θεούς, εδώ δμως αύται συνδέονται σαφώς με τήν

Άφροδίτην καί την. Σεληνην, καί, δπως ρητώς

εξηγεί καταλήγων ό Μακρόβιος, «cum eadem et
mas aestimatur et femina». Άφρόδιτον εκάλει ήδη

ό Άριστοφάνης την διγενη Άφροδίτην κατα τόν

αότόν Μακρόβιον, διγενη δε εθεώρει την Σελη

νην και ό Πλάτων (Συμπόσιον 190 Β) και πρόγο

νον του «αμφοτέρων μετέχοντος γένους», τό ό

ποίον εχωρίσθη εΙς δύο ύπό του Διός.

Προσωπεία δπως τα MR 139 και 140 δεν γνω-

3. Περί δλων τούτων βλ. τό βιβλίον τi'\ς Μ. Delcourt,
Hermaphrodite, Mythes et rltes de la bisexuaIite dans
I'antiquite classlque. ParIs 1958. είς ηιν όποίαν εύρΙσκει

κανείς καί τήν σχετικήν βιβλιογραφΙαν.

ρίζω αλλοθεν. 'Ο πηλός των είναι εντόπιος, ή μή

τρα δμως εκ της όποίας ελήφθησαν ταυτα φαίνε

ται να είναι ξένη. 'Ο τύπος ύπενθυμίζει Ισχυρώς εν

προσωπείον Διονύσου εκ Κορίνθου (Corinth ΧΥ,

2, πίν. 19, ΧΙΙ, 16), εκ:είνο δμως είναι νεώτερον, του

γ τετάρτου του 40υ αΙώνος (αότόθι, σελ. 101), ενφ
ό «Άφρόδιτος» ανήκει εΙς τα μέσα περίπου του

50υ, η κ:όμη είναι ακόμη αόστηρά, αλλα τα ύπό

λοιπα χαρακ:τηριστικ:α μαλακώτερα, του ελευθέ

ρου ιΊδη ρυθμου. 'Από τα μικ:ρα λοιπόν αότα προ

σωπεία εξάγονται συμπεράσματα πoΛU μεγάλης

σπουδαιότητος. Έν πρώτοις δτι εΙς την Κέρκυραν

δπως και εΙς τας 'Αθήνας ελατρεύετο, από τα μέσα

ήδη του 50υ αΙώνος π,χ., η ανδρόγυνος Άφροδίτη.

Και δεύτερον δτι εΙς τό ίερόν του λόφου, άγνωστον

δμως ακόμη εαν εΙς αότόν τουτον τόν μεγάλον

ναόν Τι εΙς τινα ναΊσκον εντός του ίδίου τεμένους,

ετιματο ή Άφροδίτη. Έν γένει η λατρεία της θεας

του Έρωτος μετεφυτεύθη εΙς τήν Κέρκ:υραν ύπό

τών Κορινθίων αποίκων. την θεαν δε ταύτην ύπο

δηλουν ασφαλώς εκτός από τόν Άφρόδιτον κ:αι

μερικ:α άλλα εύρήματα του Μοη Repos, ήτοι τα

προσωπεία τών εταιρών, ακόμη και τα κατωτέρω

δημοσιευόμεναόστρακ:αMR 157 και MR160, διότι
εκ: τών επ' αότών λειψάνων παραστάσεων ημπορεί

κανείς να συμπεράντι αρχικήν διακ:όσμησιν θεμά

των οόχι αναρμόστων πρός τήν θεαν του ερωτος (ε

πιστροφήν Ήφαίστου κ:αι πάλην Πηλέως πρός Θέ

τιδα). "Οτι η Άφροδίτη ελατρεύετο εΙς τήν Κέρκ:υ

ραν μαρτυρείται κ:αι από νομίσματα τfjς ελληνιστι

κης περιόδου (BMC of coins, ThessIι to Aetolia,
.1

πίν. ΧΧΙIl, 13: 300 - 229 πΧ. και ΧΧΓV!, 5 - 6, 8 - 9:
229-48 πΧ.) καθως και από τας επιγραφας IG ΙΧ, Ι;

αρ. 703, 714 και 715, εκ τών όποίων η πρωτη εύ

ρίσκετο άλλοτε εΙς τό Μουσείον Προσαλέντη, η

δε τρίτη προσεφέρθη τό 1884 ύπό του Αόστριακου

Warsberg εΙς τό Μουσεϊον Κερκύρας, καμμία

δμως εξ αότών δεν φαίνεται να ύπάΡΧΌ πλέον, δ

πως οϋτε και επι Ρωμαίου θα ύπηρχεν, αφου ούτος

δεν τας συμπεριέλαβεν εΙς τό εύρετήριον, εΙς τό

όποίον τόσον εόσυνειδήτως είχε καταγράψει δλα

τα μέχρι της εποχης του αρχαίατου Μουσείου.Δια

τήν τρίτην τών επιγραφώνπαραδίδεταιδτι εύρέθη

αορίστωςεΙς τήν Παλαιόπολιν,τήν αρχαίαν πρω

τεύουσαν της νήσου, ενφ δια τας δύο άλλας δεν

μαρτυρεϊταιπροέλευσις.Είναι δμως ενδιαφέροννα

σημειωθΌ,δτι η ύπ' αριθ. 553 κεφαλή του Μουσείου

Κερκύρας ( μεγέθους όλίγον μικροτέρου του φυσι

κου) προέρχεται από τό πάρκον του Μοη Repos, δ-

που είχεν εύρεθη προπολεμικώς,χωρις δμως εΙς τό

εύρεηιριον να σημειουται δίJστυχώς που ακριβέ

στερον εντός του κτήματος.

Άλλα και αί κεφαλαι MR 137 και MR 138 πα-
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ριστάνουν πιθανώτατα τόν σφηνοπώγωνα Έρ

μην (Άρτεμιδ. 2, 42), τόν εραση'!ν της Άφροδί

της, ό όποϊος εδώ φαίνεται δτι συνελατρεύετο

μετ' αυτης κατα γνωστην εκ πλείστων αλλων τό

πων συνήθειαν (Πλουτάρχου, Γαμικα παραγγέλμα

τα, 138 C - D: «οι παλαιοί τΤΙ ΆφροδίΤ1] τόν Έρ

μην συγκαθίδρυσαν ώς της περί τόν γαμον ήδο

νης μάλισταλόγου δεομένης»)δπως λ.χ.είς τό"Αρ

γος (Παυσαν. 2, 19, 6), την Μεγαλόπολιν (αυτ. 8,
31, 9), την Κυλλήνην (αυτ. 6, 26, 5), την Σάμον

(Buschor, ΑΜ 1957, σελ. 77 Κ.ε. καί ΑΜ 1959,
σελ. 2 καί 3) καί αλλαχού.

'Εκ τών αλλων πάλιν ευρημάτων τα αρχαϊκα

εΙδώλια, τα όποϊα είναι καί τα πολυπληθέστερα δεν

παρέχουν σαφεϊς ενδείξεις περί τού ποία θεότης

τα εδέχθη, διότι ή περιστερα καί ή ελαφος τών

εΙδωλίων MR 139 καί 140 δεικνύουν πρός πολ

λας κατευθύνσεις.

nEv δμως είναι βέβαιον εξ αυτών: ·Οτι ό μέγας

ναός τού λόφου ήτο αφιερωμένος εΙς θηλυκή ν

τινα θεότητα της φύσεως. 'Εκ δε τών διαστάσεων

τών πηλίνων καί λιθίνων αρχιτεκτονικών μελών

είναι σαφες δτι οότος πρέπει να ήτο εΙς εκ τών

επισημοτέρων και μεγαλυτέρων της πόλεως. την

άπάντησιν δμως εΙς τό ερώτημα ποία ήτο ή εν

αυτφ λατρευομένη θεότης (ή "Ηρα;), ας μη σπεύ

σωμεν άκόμη να την δώσωμεν. Θα την δώσουν,

είμαι βέβαιος, μίαν ήμέραν αί ανασκαφαι τού

λόφου.

Πρός τό παρόν, ας αναφερθούν μερικαί αλλαι

ακόμη κατηγορίαι ευρημάτων της περυσινης ανα

σκαφης, αρχης γινομένης από τά δστρακα τών

άγγείων.

MR 156 (Π ί ν. 202γ). Τμημα καλύμματος κο

ρινθιακι;ς πυξίδος. ΕΙς τόν κεντρικόν κύκλον α

κτίνες, τών όποίων σφζονται δύο. Ή κυρία διακό

σμησις ευρίσκεται μεταξυ δύο ζωνών διπλης σει

ράς στιγμών, εκ τών όποίων ή μεν εσωτερικη περι

βάλλεται υπό μιάς γραμμης, ή δε εξωτερικη υπό

δύο: Πτέρυξ και όπίσθιον Σφιγγός πρός αρ.-νησ

σα-Σφιγξ πρός δεξ. Ρόδακες εγχάρακτοι και άπλαϊ

κηλϊδες. ΕΙς τό χεϊλος στιγμαί. Πηλός ώραϊος

Κορινθιακός. Διαστ. 0,063 χ 0,075 μ. 'Εποχή του,

δπως δεικνύει ό τύπος της Σφιγγός, είναι ή αρχη

της πρωίμου Κορινθιακης περιόδου.

MR 157 (Π ί ν. 202β). Τμημα μελανομόρφου

αγγείου, φέροντος καί εσωτερικώς μέλαν γάνωμα,

με τοίχωμα μάλλον λεπτόν (πελίκη;), ϋψ. 0,079,
πλ. 0,068 μ. ΕΙκονίζεται εφιππος ό "Ηφαιστος κα

λώς τυλιγμένος εΙς τό ίμάτιόν του και κρατών με

αμφοτέρας τάς χεϊρας η,!ν χαίτην τού Ιθυφαλλι

κού δνου του. 'Εκ τού φαλλού τού ζώου κρέμαν

ται φύλλα κισσού και ίμάντες δι' ών θα εφέρετο

αγγεϊόν τι, δπως εΙς τόν αμφορέα τού Λονδίνου

Β 264 (ΒνΡ 288 - Gerhard, πίν. 38).
MR 168. Μικρα λήκυθος ανευ στομίου και λα

βης. Σώμα μελαμβαφές. ΕΙς τόν ώμον στιγμαι και

υπ' αυτάς κάθετα γραμμίδια. Πηλός κεραμόχρους.

"Υψ. 0,092 μ.

MR 158 (Π ί ν. 202β). "Οστρακον ερυθρομόρ

φου αγγείου (κρατηρος με κιονοσχήμους λαβάς;),

εφ' οό κεφαλη εφήβου πρός αρ., Ιματιοφόρου. Τό

περίγραμμα της κεφαλης είναι «εξτιρημένον». Ή

πρός τό μέτωπον κόμη δηλούται με βραχείας

γραμμάς. Ό όφθαλμός σχηματίζεται με δύο καμ

πύλας ανοικτας πρός τόν κανθόν. Ή ίρις δηλού

ται με ξανθην γραμμήν. Στόμα δεν σφζεται. Πη

γούνιον στρογγύλον, επίμηκες. Διαστ. 0,035 χ

0,043. Περί τα 470 πΧ.

MR 159 (Π ί ν. 202β). "Οστρακον ερυθρομόρ

φου ασκού, επι τού όποίου παρίσταται τμημα

βοός (;) πρός δεξ. 0,055 χ 0,03.
MR 160. Μικρόν τμημα αττικού ερυθρομόρφου

αγγείου με μέλαν γάνωμα εσωτερικώς ( εκ κωδωνο
σχήμου κρατηρος;). συγκολληθεν εκ δύο τεμα

χίων. Σφζεται τμημα πέπλου φευγούσης Νηρηί

δος και παρ' αυτην ακρον Ιχθύος, τόν όποϊον αϋτη

συνελάμβανεν. 'Εκ παραστάσεως πάλης Πηλέως

πρός Θέτιδα. 0,053 χ 0,068.
MR 161. Πέντε τεμάχια στομίου ερυθρομόρ

φου κρατηρος τού τύπου με τας ελικοσχήμους λα

βάς, εφ' ών διακόσμησις διπλης σειράς ανθέων

λωτού καί ανθεμίων. ΕΙς τό χεϊλος μαίανδρος (Π ί ν.

202α) α) 0,07 χ 0,045, β) 0,08 χ 0,045 (με τόν μαί

ανδρον), γ) 0,075 χ 0,035, δ) 0,035 χ 0,047, ε)

0,05 χ 0,025. Περί τα μέσα τού 50υ αΙ πΧ.

MR 169. Τμημα βάσεως φιάλης συγκεκολλη

μένον εκ δύο τεμαχίων (εΙς την φωτογραφίαν λεί

πειτό δεύτερον συγκολληθεν μικρόν τεμάχιον),

με ανάγλυφον παράστασιν Διονύσου και γυναικός

(Μαινάδος) φιλουμένων (Π ί ν. 201γ). Πρόκει

ται περί πολυ διαδεδομένης παραστάσεως συμ

πληρουμένης δεξια διά τού Σατύρου στηρίζοντος

τόν Διόνυσον και απαντώσης Ιδίως εΙς μεγαρικους

σκύφους και πηλίνους βωμίσκους. <Η παράστα

σις εμπνέεται από πλαστικόν πρότυπον τών πρω

ίμων ελληνιστικών χρόνων. Βλ. Jahn, Jahrb. 1908,
σελ. 45 Κ.ε. Schwabacher AJA 1941, σελ. 185 κ.ε.

Corinth ΧΙΙ, αρ. 899, πίν. 65 κλπ. "Αλλα παραδεί

γματα, δπως τό Ιδικόν μας (δηλαδη ώς εμβλήμα

τα φιάλης) Pagenstecher, Calenische Reliefkeramik,
πίν. 2Ε και σελ. 10 και ΑΜ 1909, σελ. 122, σημ. 2.

MR 163 ( Π ί ν. 200ς). Τμημα καθέτου χείλους

καί σώματος πηλίνης ανοικτης λεκάνης εκ λεπτού

Κορινθιακού πηλού, παρουσιάζοντος εΙς την εσω

τερικην επιφάνειαν πολλα ξένα σωματίδια, μέγ.
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μήκ. 0,14, ϋψ. χειλ. 0,068. Κατα τό σχημα όμοιά

ζει γενικώς με τα περιρραντήρια, αλλ' εΙς τό κά

τω μέρος φαίνονται τα ίχνη ποδός συνεχίζοντος

κατα τό μέρος εκείνο τό κάθετον χείλος καί μαρ

τυρουντος στι ή λεκάνη εστηρίζετο επί τριών τοι

ούτων χαμηλών ποδών, δπως περίπου τό λίθινον

τριποδικόν αγγείον (tripod bowl) τής 'Ιθάκης (Ro
bertson BSA 1948, πίν. 46, Β Ι καί σελ. 114), τό

όποίον σμως στερείται του χείλους. 'Η επί του

καθέτου χείλους διακόσμησις είναι διπλους εγχά

ρακτος πλοχμός βαίνων πρός δ. Οϊ οφθαλμοί του

αποτελουνται εκ δύο όμοκέντρων κύκλων, εΙς τό

κέντρον τόΊν όποίων ύπάρχει στιγμη (εξ αυτής

εχαράχθησαν οϊ κύκλοι του πλοχμου). Ούτοι συν

δέονται δια διπλής γραμμής, εκ τής όποίας εκφύε

ται τρίφυλλον ανθέμιον. Ό πλοχμός αυτός είναι,

καθ' δσον γνωρίζω, μοναδικός κατα τουτο, στι οϊ

έκάστοτε αντίστοιχοι οφθαλμοΙ τής ανω καί τής

κάτω σειρας συνδέονται δια τής διπλής γραμμής

ούδαμου αλλου απαντώσης. Έξ αυτής καί τής κατ'

ακολουθίαν εμβρυώδους αναπτύξεως του εκφυο

μένου ανθεμίου ό πλοχμός δεν παρέχει την εντύπω

σιν της Ισχυρας προωθήσεως τόΊν συνήθων παρα

δειγμάτων, αλλα παρουσιάζεται ολιγώτερον κινη

μένος, μνημειώδης. Είναι ασφαλόΊς τών πρωίμων

αρχαϊκόΊν χρόνων.

MR 164. Τεμάχιον λαιμου καί χείλους κοινου

αμφορέως, ϋψ. 0,07, πλ. 0,07 εξ ώχρου πηλου με

τα κυκλικου σφραγίσματος διαμ. 0,024 μ.

Έκτός από τα αγγεία εδρέθησαν ακόμη:

MR 162. Πήλινος βωμίσκος ορθογωνίου σχήμα

τος μήκ. 0,234, πλ. 0,112 καί ϋψ. 0,079 μ., συμπα

γής,ό όποίος εσώθη σχεδόν όλόκληρος.·Ανω: επί

στεψις, κάτω: ευθυντηρία. Πηλός κεραμόχρους.

Παρόμοιος βωμίσκος (κατα τό ημισυ σφζόμενος)

είναι ηδη εκτεθειμένος εΙς τό Μουσείον Κερκύρας.

MR 96 (Π ί Υ. 200ζ). "Ημισυ μικρου αναθημα

τικου δωρικου κιονοκράνου εκ λευκου ασβεστο

λίθου του 50υ αΙώνος πΧ. Είς τό ανω μέρος σφ

ζεται τό ημισυ καθέτου οπής γόμφου, δια του ό

ποίου προσηρμόζετο τό ανάθημα εΙς τό κιονόκρα

νον. Συνολικόν ϋψος μετα του ύποτραχηλίου 0,071,
ϋψ. αβακος 0,023, εχίνου 0,04, διάμ. δποτραχηλίου

0,085 - 0,09 μ.

MR 97 Α. Τμήμα αρχαϊκου βάθρου περιγράμ

ματος cavetto, επί τής επιστέψεως του όποίου

σφζεται μέρος τής εγχαράκτου αναθηματικής επι

γραφής, εκ Κορινθιακών γραμμάτων, βαινούσης

εκ δ. πρός αρ. (Π ί ν. 200ε): ]ς αν!έθεκε συνο

λικόν ϋψος 0,15, ϋψος τής ταινίας δπου ή επι

γραφη 0,075, πάχ. 0,15, ϋψ. γραμμ. 0,05 - 0,055.
ΠρόΊτον ημισυ 60υ αΙόΊνος;

MR 97 Β. •Αλλο του οπισθίου μέρους του

Ιδίου (;) χωρίς επιγραφήν. Ύψ. 0,11, πλ. 0,165,
πάχ.Ο,13.

τα αρχαιότερα από δλα τα εύρήματα του Μοn

Repos ήσαν λίθιναι αξίναι η σφυραι τής νεολι

θικής η χαλκολιθικής περιόδου (περί τόΊν εξ

Άφιώνα τής ΒΔ Κερκύρας τοιούτων εργαλείων

βλ. ΑΜ 1934, σελ, 166).
MR 165 (Π ί ν. 200δ ). Μικρα αξίνη εκ διορίτου

μήκ. 0,065, πλ. 0,041 του τύπου Β του Τσούντα (Αϊ

προϊστορικαί ακροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου,

σ. 309 κ.ε.) καί μάλιστα τi'jς δευτέρας ύποδιαιρέ

σεως αυτου, ήτοι με την μίαν επιφάνειαν κυρτην

καί την αλλην επίπεδον, αμφοτέρας λείας, την δε

κόψιν οξυνομένην εκ τής επιπέδου επιφανείας.

Άνήκει κυρίως εΙς την δευτέραν νεολιθικην περίο

δον (Delvoye BCH 1949, σ. 106).
MR 166 (Π ί ν. 200 α, γ). Τεμάχιον αλλης τε

τραπλεύρου εκ περιδοτίτου, τύπου ίσως Τσούντα

Γ (στ. 311), (τής αυτής Τι τής επομένης, χαλκής,

περιόδου ε.α. σ. 107 - 8), ελλιπές την πτέρναν.

Ή κόψις είναι αμβλεία, ωστε τό σργανον εχρησι

μοποιείτο ώς σφυρα. Έπιφάνεια λεία. Μηκ. 0,062,
πλ. 0,045, πάχ. 0,045 μ.

MR 167 (Π ί ν. 200β). Τό κάτω μέρος τετρημέ

νης αξίνης εκ διαβάσου (γαύρου) του τύπου Τσούν

τα αυτ. σ. 319 κ.ε., τής όποίας σφζεται καί τό

ημισυ τής σωληνοειδους οπής. Έπιφάνεια άδρά.

Μήκ. 0,065, πλ. 0,055, πάχ. 0,055 μ.

Κανέν από αυτα δέν εύρέθη εντός προϊστορικου

στρώματος, δλα εντός μεταγενεστέρων επιχώσεων,

δπως αλλωστε συχνότατα συμβαίνει. Συνεπ θα

ήσαν φυλακτα (βλ. Gl. Davidson, Small ο ects
from the Pnyx, Ι, σελ. 96).
Έν κατακλείδι αναφέρω στι κατα την περυσινην

ανασκαφην του Μοn Repos εύρέθησαν περί τα

40 νομίσματα καί εΙς τους τρείς ανασκαφέντας το

μείς. τα περισσότερα είναι, φυσικά, Κερκυραϊκά,

εν του κοινου τών ΉπειρωτόΊν, εν Κράνης Κε

φαλληνίας, μερικα τής 'Ενετοκρατίας καί 1 - 2 αγ

γλικής προστασίας. Είναι ίσως σημαντικόν δτι,

εκτός από τα τελευταία, κανεν αλλο νόμισμα δεν

είναι νεώτερον του 10υ αΙώνος πΧ., δπολογιζο

μένης δέ καί τής φθορας τόΊν τελευταίων εκ τού

των ουδέν φαίνεται να εΧΊ] κυκλοφορήσει μετα

τα μέσα του 10υ αίόΊνος πΧ. Να ηρημώθη αραγε

τότε ό χόΊρος από τόν σεισμόν, είς τόν όποίον καί

από την παρατήρησιν τόΊν λειψάνων του αναλημ

ματικου τοίχου είχον καταλήξει, καί να κατέστη

αδύνατος ή αναβίωσις του ίερου λόγφ τής γενικω

τέρας παρακμιϊς τής νήσου; Ή δεξαμενη πάντως

καί οϊ παρ' αυτην τοίχοι φαίνεται να ανήκουν εΙς

την Ρωμαϊκην ακόμη περίοδον. ΠόΊς δέν εύρέθη

σαν νομίσματα τής περιόδου αυτης; Μήπως επει-
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δη τα λείψανα ήσαν είς έλάχιστον βάθος όπό την

έπιφάνειαν καί ή έπίχωσίς των έταράχθη εύρύτα

τα όπό τών Ένετών καί τών παλαιών ανασκαφέ

ων; Αύτό καί άλλα προβλήματαεύχομαι να λύσουν

αΙ προσεχείς ανασκαφαί. Βέβαιον πάντως είναι

ότι αΙ ανασκαφαί του Μοη Repos θα αποβουν τε

λικώς όχι μόνον δια την Κέρκυραν, αλλα καί γε

νικώτερον,πολύ σπουδαίαι,συμβάλλουσαιείς την

σαφεστέραναντίληψινπερί της Κορινθιακηςπλα

στικης καί την έκκαθάρισινμερικώναπό τα σπου

δαιότερα ζητήματα της άρχιτεκτονικης της αρ

χαϊκης περιόδου.

*
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ

ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ KEPKYP~ ΚΤΗΜΑ ΕΥΕΛΠΙΔΗ

Α' Έκθεσις

Άπό τών μέσων Μαιου μέχρι του τέλους Αύ

γούστου του 1962 διεξήχθη, εΙς την περιοχην Φι

γαρέττο της χερσονήσου, ή όποία εκτείνεται πρός

νότον της πόλεως Κερκύρας, ανασκαφη εντός του

κτήματος της κυρίας Ρένας Χ. Εύελπίδη με

δαπάνας καί την φιλότιμον συνεργασίαν της

Ιδίας. Μικρότεραι σκαφαί είχον διενεργηθη καί

κατα τα δύο προηγούμενα ετη όπό την εποπτεί

αν του προκατόχου μου Έφόρου κ. Βασιλείου

Καλλιπολίτου, βοηθηθέντος τό 1961 ύπό της Έπι

μελητρίας κυρίας Έβης Στασινοπούλου-Τουλού

πα, αφορμην δε πρός διενέργειαν αύτών είχε δώ

σει ή κατα τήν καλλιέργειαν του κτήματος ανεύ

ρεσις αρχαίων όστράκων καί νομισμάτων, ή ανα

σκαφη όμως του 1962 έξετάθη έπί μακρότερον

χρονικόν διάστημα με αποτέλεσμα την αποκάλυ

ψιν σημαντικου τμήματος αρχαίας οίκίας.

'Ο ανασκαφείς τομευς εόρίσκεται όλιγώτερον

τών 600 μ. πρός νότον της βασιλικης της Παλαιο

πόλεως, 1300 μέτρα πρός βορραν του Κανονίου

καί περί τα 1100 μέτρα βορειοανατολικώς της ανα

σκαφης Καραπάνου - Lechat (BCH 1891, σελ. 1
κ.έ.).

'Ολόκληρος ή χερσόνησος, ή καταλήγουσα πρός

νότον εΙς τό Κανόνι, αντιστοιχεί ώς γνωστόν πρός

την αρχαίαν πόλιν της Κερκύρας (βλ. τό παρα

τιθέμενον Σ Χ ε δ. 4, όφειλόμενον εΙς τόν φίλον

αρχιτέκτονα κ. Ί. Κόλλαν). Καί τό μέν λοφώδες

ανατολικόν τμημα αύτης, τό έκτεινόμενον κατα

μηκος της θαλάσσης πρός την πλευραν της 'Η

πείρου αντιστοιχεί εν όλφ fι έν μέρει πρός την

ακρόπολιν καί τα ίερα της, ένφ αΙ πεδινώτεραι

περιοχαί πρός δυσμας ητοι πρός την λιμνοθάλασ

σαν του Χαλικιόπουλου, καί πρός βορραν, δηλα

δη πρός τόν Ισθμόν τόν συνδέοντα τήν χερσόνη-

σον με την όπόλοιπον ξηράν, αντιστοιχουν πρός

κατφκημένους χώρους. ·0 Lechat μάλιστα εθεώ

ρει, κατα μέγα μέρος βασίμως, ότι ή μεν βορεία

περιοχη περιελάμβανε την αγοραν καί τας κατοι

κίας τών πλουσίων αστών, ενφ ή δυτικη τας κα

τοικίας τών πτωχοτέρων, ναυτικών, αλιέων κλπ.

Τό κτημα Εύελπίδη λοιπόν ώς εόρισκόμενον εΙς

την τελευταίαν αύτην περιοχην ανεμένετο ότι θα

εκρυπτεν οίκίας κατα τό μαλλον η ήττον πενιχρας

καί στερουμένας ίδιαιτέρου ένδιαφέροντος. τα

αποκαλυφθέντα όμως έρείπια απέδειξαν ότι ό χα

ρακτηρισμός του Lechat ήτο κάπως ύπερβολικός,

διότι τα εόρεθέντα αντιπροσωπεύουν οΙκίαν της

μέσης τούλάχιστον αστικης τάξεως, αφου ή ανα

σκαφείσα εκτασις τών 100 περίπου μ.2 δέν έκά

λυπτεν είμη μέρος μόνον μιας οίκίας, αΙ διαστά

σεις τών δωματίων της όποίας εΙναι αρκετα ση

μαντικαί.

τα αποκαλυφθέντα δωμάτια είναι τρία, τα

ΙΙ - ιv του παρατιθεμένου Σ Χ ε δ. 5. (Καί του

το αφιλοκερδώς απετύπωσεν καί εσχεδίασεν

ό κ. Ί. Κόλλας, πρός τόν όποίον καί έκφρά

ζω τας θερμάς μου εύχαριστίας). του 11 αΙ

διαστάσεις εΙναι 4,70 χ 4,50, του 111 τό πλάτος

2,60, ενφ τό μηκος άγνωστον, πάντως περισσότε

ρον τών ανασκαφέντων 4,50 μ., διότι τέρμα αύτου

δεν εόρέθη ακόμη, καί του ιv 3 χ 4,50μ. Όλοι οΙ

τοϊχοι εχουν πάχος 0,55. Τό Ι του σχεδιογραφήμα

τος είναι αύλη ανασκαφείσα έν μέρει κατα τα ετη

1960 - 61, εΙς τό νοτιοανατολικόν άκρον της ό

ποίας ύπάρχει λιθόκτιστον φρέαρ όλικου βάθους

7,20, άνω ώοειδές 0,55 χ 0,96 (άξων Β - Ν) καί

αμελους κατασκευης, χαμηλότερον όμως στρογ

γύλον διαμ. 0,86 καί καλυτέρας κατασκευης. 'Από

τό φρέαρ εκκινεί όχετός επιφανείας, αρχικώς

πρός δυτικην κατεύθυνσιν, ό όποίος μετ' όλίγον

κάμπτεται πρός νότον καί κατόπιν πάλιν πρός δυ

σμάς. Ούτος κατα τό πρώτόν του τμημα άποτε

λείται εκ πηλίνων τμηματων σχήματος Π, έκά

στου μήκους 1,10, πλάτους εξωτ. 0,25 καί έσωτ.

0,16 καί ύψους εσωτ. 0,09, κατα δε τό δεύτερον

τμημά του εξ όρθίων κεραμίδων ύψους 0,24, μή

κους 0,46 καί πάχους 0,07 μ., βαινουσών επί όρι

ζοντίων κεραμίδων, του έσωτερικοϋ πλάτους του

όχετου όντος 0,16 - 0,17 μ.

Πρός νότον του τελευταίου τμήματος του εν

λόγφ όχετου καί έν έπαφΌ πρός αύτόν όπάρχει

τοίχος άλλης ίσως οίκίας., σχηματιζομένου ούτω

μεταξυ τών δύο τοίχων στενου κενου έκ του όποίου

κατέπιπτον εΙς τόν όχετόν τα επί τών έκατέρωθεν

κεκλιμένων στεγών ρέοντα βρόχινα ύδατα.

ΕΙς τό ΝΔ άκρον του σκάμματος εόρέθη κά

θετος πήλινος σωλην συνδεόμενος με τόν όχετόν,
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ό όποίος ~α εχρησίμευεν ώςαποχωρητήριον, δπως

συχνα συμβαίνει εΙς τα χωρία μέχρι. τής σήμεΡΟν"

(δεν σημειουται εΙς τό σχεδιογράφημα) .

ακρον τουόποίου ύπάρχει άβαθης κοιλότης.

~Iσως πρόκειται περι δωματίου λουτρου.

Πλην των ό>ς ανω χώρων εόρέθη και ελάχιστον

.-.NAIΙCAt.I' ta:l ΚΤΗΜλ .. Ι Ι:vE"ΠΙΔ~
ΙΙΙ ntPIOxttN '''I(A'EfTC>... I<E,ιcν'λl Β

KλIM.~ Ι' $0

__-_4

....... .:' .. _ ••• •• ~,; Δ _, ..:..--. " " ...

Σχεδ. 5. Κάτοψις αρχαίας οικίας εΙς «Φιγαρέττο» Κερκύρας

ΕΙς τό ΒΔ τμήμα του δωματίου ΙV εόρέθη δά~

πεδον τετράγωνον, πλευρας 1,55 μ., αποτελούμενον

εκ θαλασσίων βησσάλων, αραια μαλλον κατε

σπαρμένων επι τής επιφανείας κονιάματος, περιέ

χοντος και μικρότερα λιθάρια, κατα τό δυτικόν

5

μέρος πέμπτου πρός ανατ·ολας των Ι και ΙV (Υ)

Πρός βορραν πάλιν των 11 και ΙV δεν εόρέθη χώ

ρισμα και φαίνεται δτι εκεί fιτo όδός, εΙς την

όποίαν πιθανως να ανηκουν και αί σφζόμεναι

εδω και εκεί, ακόμη, πλάκες.
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Δια τής ανασκαφής τής εν λόγφ εκτάσεως, μέ

χρι του φυσικου εδάφους, διεπιστώθη δτι κατα τήν

πρωτοκορινθιακην περίοδον τόν χώρον κατελάμ

βανον οχι οΙκίαι (ή πόλις θα ήτο τότε αρκε

τα αραιοκατφκημένη) αλλα τάφοι, οί όποίοι ώς

επ! τό πλείστον διελύθησαν κατα τας μεταγε

νεστέρας καταλήψεις αυτου. Μόνον εΙς κιβω

τιόσχημος επέζησεν εΙς τό νοτιοανατολικόν ά

κρον, εφαπτόμενος του φρέατος, δστις εχει φο

ραν Β - Ν κα! άποτελείται εξ όρθίων πλακών

ψαμμολίθου (Π ί ν. 21Οα), ήτο δμως κα! αύτός

απηλλαγμένος τού καλύμματός του κα! του πε

ριεχομένου του, τού όποίου μέρος τουλάχιστον

εσώθη ευτυχώς εΙς ελαχίστην απόστασιν πρός

βορραν κα! συγκολληθεν απέδωσεν όλίγα αγγεία

τής υστέρας πρωτοκορινθιακής περιόδου. Ό πυ

θμήν τού τάφου ήτο ακόμη εν μέρει επεστρωμένος

δια θαλασσίων όστρέων κατα γνωστήν αρχαίαν

συνήθειαν. Τό σωθεν μήκος του τάφου εΙναι 0,63
καΙ τό εσωτερικόν του πλάτος 0,55, εκ δε τών πλα

κών τής ανατολικής πλευρας ή μία εχει μήκος

0,445 κα! ύψος 0,315 κά! ή άλλη μήκος 0,415 κα!

ύψος 0,42, ή δε πλαξ τής δυτικής πλευρας εχει

μήκος μεν 0,52 κα! ύψος 0,30. Τό πάχος τών πλα

κών είναι περίπου 0.13 μ.

Τό μεγαλύτερον μέρος τών επιχώσεων τής ανα

σκαφής κα! κυριώτατα αί βαθύτεραι στρώσεις πε

ριείχον πλήθος κεκαυμένων ξυλαρίων, προερχο

μένων εκ τής διαλύσεως πυρών καύσεως νεκρών,

τών όποίων ευρέθησαν καί τινα υπολείμματα όστα

ρίων. 'Ιδιαιτέρως αξιομνημόνευτος είναι εΙς σω

ρός εύρεθε!ς εΙς τό ΝΑ του δωματίου 111.
ΟΙ παλαιότεροι τοίχοι τού ανασκαφέντος χώ

ρου εΙναι δσοι εύρίσκονται μεταξυ τών τοίχων τής

οΙκίας. Έξ αυτών οί Ζ κα! Α2 εξηκριβώθη δτι

αποτελουν τους τοίχους ένός κα! του αυτου δω

ματίου πρωίμου οΙκίας, πιθανώτατα δε με αυ

τους συνδέονται κα! οί τοίχοι Κ2, Κ3 κα!

Κ4. Όλοι αυτοι οί τοίχοι φαίνεται δτι είναι

αρχαϊκοί, άδηλον δμως ποίας ακριβέστερον επο

χης.

Αυτή αύτη ή οΙκία νομίζω δτι διακρίνεται

εΙς δύο κυρίως περιόδους, έκάστη τών όποίων

εχρησιμοποίησε λείψανα τών τοίχων τής αμέ

σως παλαιοτέρας.

1) Μίαν υστεροκλασσικήν, τής όποίας οί τοί

χοι αποτελουνται κατα τό μαλλον iΊ ήττον, από

κανονικας σειρας κανονικών ως επ! τό πλείστον

πλακοειδών λίθων, κα!

2) Μίαν έλληνιστικήν περίοδον, οί τοίχοι τής

όποίας είναι εκτισμένοι δια λίθων διαφόρου προ

ελεύσεως (λ.χ. εΙς τόν τοίχον Γ εχει χρησιμο

ποιηθή μικρός σπόνδυλος) κα! ανίσου μεγέθους

( Π ί ν. 21Οβ άνω), μεταξυ τών όποίων εΙς τόν τοί

χον Α παρεμβάλλονται κα! σειρα! όπτοπλίνθων.

Κατα τήν περίοδον αυτήν, πλην τών άλλων εκτε

ταμένων έπισκευών αί όποίαι εγιναν, εκλείσθη κα!

μία θύρα κατα τό μέσον περίπου του παλαιοτέρου

τοίχου Ε (πλάτους 1,10 μ.) καΙ εκτίσθη (εκ νέου;)

ό (προϋπάρξας;) τοίχος Β. (ΟΟτος λόγφ τής κακής

του κατασκευής κατέρρευσεν εξ αίτίας τών εκ

τών βροχών πλημμυρών του επακολουθήσαντος

χειμώνος).

Έκάστη πάλιν τών δύο τούτων περιόδων φαί

νεται δτι περιελάμβανε περισσοτέρας φάσεις

ζωής.

τα ανωτερα μέρη τών τοίχων τής πρώτης

περιόδου ήσαν εκτισμένα δι' ώμών πλίνθων, με

ρικα! εκ τών όποίων ευρέθησαν εΙς τας επιχώσεις

σχεδόν ακέραιαι. Οί τοϊχοι δμως τής τελευταίας

περιόδου (iΊ τής τελευταίας φάσεως αυτής) ήσαν

εξ όλοκλήρου λίθινοι, πλήθος δε λίθων ευρέθη

εΙς τήν τελευταίαν επίχωσιν ανάμικτον με συντε

τριμμένας κεραμίδας στέγης iΊ κεκαλυμμένον υπ'

αυτών. Αί επιφάνειαί των, καθως κα! αί επιφάνειαι

τών τοίχων τής τελευταίας φάσεως τής προηγου

μένης περιόδου, εφερον επένδυσιν εγχρώμων κο

νιαμάτων, τών όποίων ευρέθησαν αρκετα τεμά

χια ερυθρά, κίτρινα, λευκα κλπ.

Ή πρώτη περίοδος εχρονολογήθη εΙς τόν 40ν

αΙώνα π. Χ., δια τής μελέτης τών στρωμάτων,

ή δε δευτέρα περίοδος είναι τής μέσης έλληνι

στικής περιόδου, δπως απέδειξαν τα οστρακα

τών στρώσεων τών σχετιζομένων με τήν φάσιν

αύτήν.

Ή ερήμωσις τής οΙκίας έπήλθε τόν 10ν αίώνα

πΧ., πιθανώτατα δε κατα τό β' ημισυ αυτου, δπως

μαρτυρουν τα νομίσματα καΙ τα δστρακα. Νεώ

τερα ευρέθησαν ελάχιστα εΙς τό βόρειον κυρίως

μέρος του σκάμματος κα! ίδίως τό βορειοανατο

λικόν, καθως καΙ εΙς τό νοτιοανατολικόν περί τό

φρέαρ. Τό φρέαρ κατεχώσθη πάντως όριστικώς

τόν 20ν iΊ 30ν αίώνα πΧ., δτε απερρίφθησαν εν

τός αυτου πλήθος κοινών αγγείων αντλήσεως ύ

δατος κα! πηλίνη γυναικεία προτομή - ακροκέ

ραμος (περ! τής όποίας βλ. κατωτέρω).

τα κυριωτερα ευρήματα

Τό εκπληκτικώτερον ασφαλώς από τα ευρήμα

τα τής ανασκαφής Ευελπίδη υπήρξε τό εκ πυξίδος

προερχόμενον γεωμετρικόν δστρακον (Π ί ν. 211α),

ύψ. 0,042, πλ. 0,042, εκ κιτρινωπου ελαφρώς ρο

δίζοντος πηλου, τό οποϊον ευρέθη εΙς τα βαθύ

τερα στρώματα του δωματίου 11. Τό σχέδιον του

διαγράμμου πυργωτου μαιάνδρου είναι τόσον κα

λόν κα! ή δλη παρεχομένη εντύπωσις τόσον αυ-
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στηρά, ι'bστε δεν νομίζω δτι εΙναι νεώτερον τού

αποικισμού της Κερκύρας από τους Κορινθίους,

ό δε πηλός του δεν εΙναι Κορινθιακός, δπως δεν

εΙναι καί Άττικός. Μάλλον Άργείον θά τόν ελε

γα. Τό όστρακον τούτο ενθυμίζει πολυ ενα κρα

τηροειδη σκύφον τού Μουσείου' Αργους (Archae
o]ogy, 9 (1956) σελ. 170, εΙκ. 7), ό όποίος χρονολο

γείται εΙς τον αυστηρόν ακόμη ρυθμον της γεω

μετρικης περιόδου. Ή παρουσία τού γεωμετρικού

όστράκου εΙς η'!ν Κέρκυραν θα όφείλεται είτε εΙς

τους πρώτους Κορινθίους αποίκους κομίσαντας

από την πατρίδα των προϊον της γειτονικης των

πόλεως (αΙ σχέσεις Κορίνθου καί'Αργους εΙναι

κατα τους χρόνους έκείνους στεναί, βλ. Dunba
bin, The Western Greeks, σελ. 14), είτε καί εΙς εμ

πόρους προηγηθέντας τού. αποικισμού καί μετα

βαίνοντας εΙς τήν Δύσιν.

ΕΙς το μεγαλύτερον τουλάχιστον τμημα τού χώ

ρου τόν όποίον αργότερον κατέλαβον οίκίαι, υ

πηρχον, δπως έλέχθη, πολλοί τάφοι κατα την πρω

τοκορινθιακην περίοδον. Όλοι πλην ενός, τού εξ

όρθίων πλακών κιβωτιοσχήμου, διελύθησανκατα

τας μεταγενεστέρας χρήσεις τού χώρου, το δε

περιεχόμενόν των εσκορπίσθη καί ανεμίχθη με

νεώτερα αντικείμενα. Πλησιέστερα δμως τού κι

βωτιοσχήμου τάφου ευρέθησαν πολλα πρωτοκο

ρινθιακα όστρακα, τα πλείστα εκ λεπτού κοριν

θιακού πηλού, τα όποία συγκολληθέντα απηρτι

σαν σημαντικα τμηματα αγγείων, δλων συγχρόνων

μεταξύ των, συνεπώς προερχομένων πιθανώτατα

εξ αυτού τού τάφου. τα άγγεία ταύτα εΙναι:

1) Τμημα κοτύλης (Π ί ν. 210γ, δεξιά), (ϋψ.

0,067, διαμ. βάσ. 0,04, υπολογιζομένης διαμ. άνω

0,09), με ακτίνας περί την βάσιν καί έπίχρισμα εΙς

το υπολοιπον σώμα. ΕΙς την βάσιν όμόκεντροι κύ

κλοι. Τού 3bύ τετάρτου τού 70υ αΙώνος π,χ. Πρβλ.

Payne, Necrocorinthia, εΙκ. 9Α (Late PC) καί Co
rinth VIΙ, Ι αρ. 176 καί 179 (30υ τετάρτου 70υ αΙ).

2) Σκύφος ελλιπης την μίαν πλευράν καί το

πλείστον της μιας λαβης (ϋψ. 0,045, διαμ. 0,115,
διαμ. βάσ. 0,04) (Π ί ν. 21Ογ, αριστερά). Μικρόν

κάθετον χείλος φέρον τέσσαρας όριζoντίoυςιi'ραμ

μάς. 'Ολον τό άλλο σώμα φέρει καστανόν επί

χρισμα. Στενη δακτυλιοειδης βάσις. (Δια τι:! σχη
μα πρβλ. Corinth, ε.α.αρ.175). 30υ τετάρτου 70υ αΙ

3) •Αλλου ή μία λαβη μετα παρακειμένων τμη

μάτων (μήκ. 0,085, ϋψ. 0,025, εξ εντοπίου πηλού)

(Π ί ν. 210δ, αριστερά). Καί εδώ διακρίνεται όλί

γον το χείλος (κάθετον), αλλ' ή διάκρισις εΙναι

ολιγώτερον καλη παρ' δ,τι είς το προηγούμενον.

'Ολόκληρος η επιφάνεια φέρει γάνωμα.

4) •Αλλου όμοίου τμημα μετα της μιας λαβης

(ϋψ. 0,09, πλ. 0,05, εξ εντοπίου πηλού;) (Π ί ν.

210δ, δεξιά). ΤΟ γάνωμα εΙναι εδώ υπέρυθρον καί

καλύπτει δλον το σώμα εκτός από στενην ζώνην

υπό τό χείλος.

5) Άνοικτου αγγείου το κατω μέρος του σώμα

τος μετα της βάσεως (σφζ. ϋψ. 0,046, διάμ. βάσ.

0,049) (Π ί ν. 210δ, εΙς το μέσον). Περί αυτην

ακτίνες, το άλλο σώμα φέρει γάνωμα. Ίσως εΙναι

ό τύπος της κύλικος Corinth ε.α. αρ. 211,288,289
της πρωίμουκορινθιq.κηςπεριόδου, τό σχημα δμως

εχει ασφαλώς παλαιοτέραν Ιστορίαν, βλ. Hopper,
BSA 1949, σελ. 227 - 8. Πρβλ. επίσης Lo Porto,
Annuario 1959 - 60, σελ. 58 - 9.

Κορινθιακον εΙναι ασφαλώς το δστρακον του

Π ί ν. 211β, τμημα όριζοντίως εξέχοντος χείλους

καί σώματος (μήκ. 0,068, ϋψ. 0,042 καί πλ. χείλ.

0,026), δπως μαρτυρεί ό καθαρος ώχροκίτρινος

πηλός του. ΤΟ αγγείον από το όποίον προέρχεται

πρέπει να ήτο ανοικτου σχηματος (εσωτερικώς

υπάρχει κοκκινωπον επίχρισμα), πιθανώς δέ ήτο

λεκανίς επί βάσεως (stemmed Lekanis), δπως λ.χ.

ή της συλλογης Ηορρίn της Ν. Ύόρκης (CVA,
Ηορρίn Collection, πίν. 2 - Payne: Μέσης κοριν

θιακης περιόδου) η το εκ Συρακουσών παράδει

γμα, Payne σελ. 297, είκ. 133 (της πρωίμου κοριν

θιακης περιΟδου). Ή διακοσμησίς του αποτελεί

ται εκ λεπτών ακτίνων επί της όριζοντίου επιφα

νείας του χείλους, απλου διακοπτομένου μαιάν

δρου επί της καθέτου, επί δέ του σώματος μεγάλων

μελανών κηλίδων σμικρυνομένων προς τα δεξιά.

Ή χρονολόγησίς του εΙναι δύσκολος, πάντως ό

μαίανδρος φαίνεται δτι εΙναι αρκετα εξειλιγμένος.

Ροδιακον εΙναι τό θραυσμα του Π ί ν. 211γ

(πλ.0,08 χ 0,057, πλ. χείλ. 0,023, εκ πορτοκαλλό

χρου πηλου περιέχοντος μικρα ξένα σωματίδια,

έφ' οό υπόλευκον επίχρισμα). ΤΟ χείλος φέρει

διακόσμησιν διακοπτομένου μαιάνδρου προς αρ.,

το δε κύριον εδαφος ρόπαλα εντος ταινίας. Όπι

σθεν τρείς ταινίαι. Πιθανωτέρα εποχη του εΙναι

αΙ αρχαί του 60υ αΙώνος.

Έκ τών νεωτέρων αγγείων tΊ όστράκων σημειώ

νω εν πρώτοις ενα ώραίον, μικρον μεγαρικον

σκύφον ( Π ί ν. 212α) (ϋψ. 0,036, διαμ. 0,088,
συγκολληθέντα εκ τεμαχίων καί συμπληρωθέντα,

του όποίου ό πηλός εΙναι τεφρός διατηρών λεί

ψανα του καστανομέλανος βερνικίου). Έκ της κυ

κλικης του βάσεως, διακοσμουμένης μέ μικρα φύλ

λα, αναφύονται τέσσαρα μεγάλα φύλλα καί κυ

ματοειδώς ανερχόμενοι μίσχοι, μεταξύ τών όποίων

γυμνοί Έρωτιδείς προς αρ. (σφζονται δύο). ΕΙναι

εκ τών πρωιμωτέρων μεγαρικών σκύφων.

Τών προχωρημένων ρωμαϊκών χρόνων εΙναι τό

πυξιδοειδες αγγείον του Π ί ν. 212β (ϋψ. 0,051,
διαμ. βάσ. 0,062 εκ κιτρινωπού πηλού, φέροντος
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υπολείμματα μέλανος(;) βερνικίου) επι του οποίου

εΙκονίζεται ανάγλυφος φυτεία καΙ ενδεδυμένη γυ

νη με υψωμένας τας χειρας, παρ' αυτηνδε κρα,

τllρ. Ή προέλευσις των αγγείων του τύπου αυτου

είναι, δπως υποθέτει η D. Canaday Spitzer (Hesp.
1942, σελ. 162 κ.ε.) κορινθιακή, εποχή των δε

είναι τα· μεταξυ των μεσων του 20υ μ.χ. αιωνος

καΙ του τέλους· του 30υ ετη. Ή σωθεισα μορφή,

ίσως Ιέρεια, απετέλει μέρος διονυσιακης παρα

στάσεως (αυτόθι ομας ΠΙ, θέμα d επί της εΙκόνος

16, βλ. καΙ σελ. 181 - 2).
ΚαΙ αυτα μεν είναι τα περισσότερον αξιοση

μείωτα αγγεια Τι δστρακα. Τό σπουδαιότερον δμως

καΙ ωραιότερον συνάμα ευρημα της ανασκαφης

Ευελπίδη υπηρξεν ασφαλως ο μεγαλοπρεπης αρ

χαϊκός πηλινος δίσκος του Π ί ν. 212γ (υψ. 0,355,
πλ. 0,27, πάχ. δίσκου περίπου 0,035, εκ κεραμό

χρου πηλου περιέχοντος ξένα σωματίδια), επί

του οποίου εΙκονίζεται εν χαμηλφ αναγλύφφ λέων

πρός δ., στρέφων οπίσω την κεφαλην καΙ βρυχώ

μενος. Τό τεμάχιον τουτο πρέπει να απετέλει

μέρος ακρωτηρίου ναουτινος, δπως αποδεικνύει

η δπισθεν σφζομένη γένεσις του συμφυους καλυ

πτηρος της κορυφαίας (βλ. Ρ. Montuoro, Memorie
della R. Accademla Nazionale de! Lincei, 1925, σελ.
273 Κ.ε. καΙ Ιδίως 312 καί εΙκόνες σποράδην).

ΕΙς τόν αρχικόν δίσκον υπηρχεν δμοιος, αλλΎαν

τίστροφος λέων δεξιά, αμφότεροι δε υψωνον τό

ετερον των σκελων των καθέτως κατα τόν άξονα

περίπου του δίσκου. Τό θέμα είναι συνηθέστατον

εΙς τόν Κορινθιακόν κύκλον επι αγγείων (Payne,
σελ. 69 - 70: Δεν φαίνεται να απαντq. εΙς αγγεια

άλλης προελεύσεως) καΙ επι χαλκων αναγλύφων

εξαρτημάτων ασπίδων, λ.χ. εξ 'Ολυμπίας (βλ. επι

παραδείγματι Olympiabericht ΙΙ, σελ. 82 κ.ε.,

πι, σελ. 102 Κ.ε. καΙ Olympische Forschungen Π,

σελ. 54, Hesp. 1958, πίν. llc κλπ:) δεν γνωρίζω

δμως άλλο παράδειγμα εξ ακρωτηρίου. Μόνον εν

παραπλήσιον παράδειγμα επι ηγεμόνος καλυπτη

ρος εκ Γορδίου εΙμαι εΙς θέσιν να αναφέρω, δπου

Ο λέων εχει ανωρθωμένον τό σωμα (Korte, Gor
dion, Jahrbuch, 5. Erganzungsheft, σελ. 154, εΙκ.

136). Τεχνοτροπικως ό άγριος καΙ ευρύς, αλλα

συγχρόνως αρκετα λυγερός λέων της Κερκύρας,

είναι συγγενης του παραδείγματος 0lympiabe
I'icht ΠΙ, πίν. 34 Α κατα Kunze ανήκοντος εΙς το

α' ημισυ του 60υ αιωνος π.χ. Τό οπίσθιον μέρος

του θηρίου δεν πρέπει να ήτο καθιστόν, δπως εΙς

τα περισσότερααπό τα γνωστα παραδείγματα,αλλ'

δπως αΙ γραμμαΙ της ράχεως καΙ της κοιλίας προ

δίδουν, Όρθιον (βλ. λ.χ. 01ympiabericht Π, πίν. 29).
Έλέχθη δτι το πήλινον αυτό ανάγλυφον προέρ

χεται από κάποιον ναόν. Άλλα καΙ εν άλλο ευ-

ρημα του κτήματος Ευελπίδη προέρχεται απο

ναόν, εΙναι δε τουτο τμi'jμα μεγάλης πηλίνης γυ

ναικείας προτομης ( Π ί ν. 213δ), σφζομένης από

του πηγουνίου καΙ κάτω, τό όποιον ευρέθη τό

1961 ερριμμένον εΙς τό φρέαρ. 'Όπισθεν η προτο

μη είναι ανοικτή, εμπρός δε τό κάτω άκρον της

σχηματίζει τόξον. Ή κεφαλη εΙκονίζετο κεκαλυμ

μένη, δπως δεικνύουν τα εκατερωθεν της κόμης

σφζόμενα άκρα ενδύματος. Τόν λαιμόν αυλακώ

νουν οριζοντίως δύο «γραμμαΙ Άφροδίτης», την

βάσιν δε του λαιμου περιβάλλει σχοινοειδες πε

ριδέραιον. Αυτα καΙ μόνον τα στοιχεια θα ηρκουν

δια τόν χαρακτηρισμόν της εΙκονιζομένης ως θεας

της φύσεως (εΙδικώτερον τό σχοινοειδες περιδέ

ραιον απαντq. επι κεφαλων γυναικείων χθονίων

θεοτήτων εΙκονιζομένων επι ακροκεραμων ναων

της 'Ιταλίας, βλ. AJA 1921, σελ. 275 - 6 Κ.ε. εΙκ.7,

άλλα καί επι γυναικων είς τα καλύμματα Έ

τρουσκικων σαρκοφάγων).

Άλλα την διαβεβαίωσιν παρέχουν τα άνάγλυ

φα φύλλα του κάτω μέρους της προτομης. Παρό

μοιον φυτικόν περιβάλλον παρουσιάζουν αΙ θεαί

θυμιατήρια, αΙ όποιαι εΙς μεγάλους άριθμους άνευ

ρέθησαν εΙς την Κάτω 'Ιταλίαν κατα τας ανασκα

φας του Paestum καΙ του παρα .τας εκβολας του

Sele Ιερου της "Ηρας (Donne-Fiori τας αποκαλουν

επιτυχως οΙ άνασκαφεις, .U. Zanotti-Bianco, He
raion alle Foce del Sele Ι, σελ. 16 - Jucker, Das
Bildnis ίm Blatterkelch, σελ. 202). Σημειωτέον δε

δτι τό επίθετον της Άνθείας εχει ή Ήρα εΙς το

-Αργος (Όπου ναός αυτης κατα τόν Παυσανίαν

2, 22, 1) καΙ εΙς την Μίλητον (επιγραφικη μαρτυ

ρία του 60υ αιωνος, Mi1et, Ergebnisse der Ausgra
bungen, 1, 3, αρ. 31 (α) 5) καί δτι κατα παλαιαν

γνώμην του Rizzo (γράφοντος δια τας πηλίνας

προτομας του Άκράγαντος Jahresh. 1910, σελ.

73 - 4) τό σχημα της προτομιϊς είναι χαρακτηρι

στικόν των χθονίων θεοτήτων (βλ. καΙ Παυσαν.

9, 16, 5). Άλλ' ό προορισμός της προτομης Ευελ

πίδη φαίνεται να υπηρξε μαλλον αρχιτεκτονικός,

ίσως δε είναι είδος ακροκεράμου, δπως είναι λ.χ.

αιεκ του ετρουσκικου ναου του Fiesole (Maetzke,
Studi Etruschi,1955 - 56, σελ. 236 - 7, εΙκ. 5
BCH 1958, σελ. 462).
Ή Ιδιόρρυθμος λοιπόν αυτη προτομη είναι σπου

δαία, πρωτον μεν διότι το είδός της είναι συχνό

τατον εΙς την Κάτω 'Ιταλίαν καί δεύτερον διότι

μαρτυρει καΙ αυτη την υπαρξιν εΙς την περιοχην

κάποιου Ιερου χθονίας θεότητος. Μολονότι δε ή

προτομη είναι πολλους αιωνας νεωτέρα (ή ελ

λειψις κάθε ευαισθησίας εΙς τόν λαιμον καΙ ή χα

ρακτηριστικη απόδοσις των λεπτομερειων δι' α

δρας εγχαράξεως εΙς τόν μαλακόν πηλον την χρο-
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νολογούν εΙς τήν αύτοκρατορικήν περίοδον) ή

περίπτωσις νά προέρχωνται αμφότερα από τόν

ίδιον;ανανεωθέντα, 'ναόν δεν πρέπει' νά αποκλεί
εται.

Άνευρέθησαν ακόμη αρκετά είδώλια, τών ό

ποίων τά παλαιότερα εΙναι δύο τού 60υ αίώνος

π.χ. καί μία κεφαλή τρίτου. Έκ τών είδωλίων

απεικονίζω εδώ τό εν ( Π ί ν. 213γ εΙς τό μέσον 
συμπαγές, δπισθεν επίπεδον, ϋψ. 0,112, πλ. 0,058,
εξ ώχρού πηλόύ), τό όποίον παρουσιάζεΙ'θεάν όρ

θίαν καί ενδεδυμένην, ελλιπή όμως τήν κεφαλήν

καί τό κάτω μέρος. Με' τήν δεξιάν της κρατεί επί

τoίi κορμού αντικείμενόν τι, ίσως ανθος, τήν δε

αριστεράν εχει κεκαμμένην χαμηλότερον. ΕΙναι

μαλλον δ τύπος Lechat BCH 1891, πίν. ι, αρ. 2.
ΕΙς τόν αύτόν Π ί ν. 213γ εχει απεικονισθή ή

αρχαϊκή κεφαλή είδωλίου θεάς (ϋψ. 0,05, πλ. 0,037,
εκ κιτρινερύθρου πηλού), τής όποίας όμως τό

πρόσωπον διακρίνεται αμυδρώς. Κύριον χαρα

κτηριστικόν της εΙναι ό όψηλός πόλος. '
Έπίσης απεικονίζεται μία μικρά κεφαλήείδω

λίου τού β' ήμίσεος τού 50υ αίώνος (ϋψ. 0,043,
πλ. 0,035, εκ κιτρινερύθρου πηλού, εσωτερικώς

κόίλης), τής όποίας όμως τό όπίσθιον ,καλύπτε

ται όπό Ιματίου.

Ώραιοτάτη ΈΙναι κεφαλή Άφροδίτης{ Π ί ν.

213α - β, ϋψ. 0,ό5, εκ καλώς' ώπτημένου κερα

ίψχ.Ρουπηλού), Ταναγραϊκού, ώς φαίνεται, ερ
γαστηρίου. Τήν όνομασίαν εξασφαλίζουν όχι μό

νον Ι'> λαιμός της, ό όποίος αύλακώνεται από τάς

τυπικάς όριζοντίους γραμμάς, αλλά καί ταεντό

νως «αφΡΟδισιακW> χαρακτηριστικά της. Έπίσης

τήν Άφροδίτην είκονίζουν ίσως καί δύο αλλαι μι

κραίκι;φαλαί εΙδωλίων, εντοπίας όμως, όπως φαί

νεται, κατασκευής (Π ί ν. 214γ, αριστερά).

«'Αφροδισιακόν» εΙναι καί τό εν Π ί ν. 214β

δεξιόν ημισυ πηλίνου προσωπείου γυναικός (εκ

κεραμόχρου πηλού, φέροντος κιτρινωπόν επί

χρισμα - 0,068 χ 0,042), ανήκοντος πιθανώτατα εΙς

τόν 40ν ακόμη αίώνα.

Τής Ιδίας εποχής θά εΙναι καί εν ακέφαλον εΙ

δώλιον Άφροδίτης (;) (ϋψ. 0,11, πλ. 0,42), φερού

σης κολλητόν, διαφανή σχεδόν χιτώνα, καί τήν

απολεσθείσαν σήμερον δεξιάν της ακκουμβώσαν

κάποτε εις τι στήριγμα (Π ί ν. 214α).

Σημαντικώτατον εΙναι τό εΙδώλιον Άθηνάς

( Π ί ν. 215α)" εσωτερικώς κοίλον,' ανοικτόν εΙς

τήν ράχιν, εκ κιτρινωπού, ελαφρώς ροδίζοντος

πηλού" κακώς ώπτημένου (ϋψ. 0,182, πλ. 0,073).
Με ττ'ιν αριστεραν στηρίζεται χαλαρα επί πεσσί

σκου, τήν δε δεξιάν στηρίζει εΙς τό Ισχίον. ΕΙς

τήν κεφαλήν φορεί τό κράνος. Τό ενδυμά της συ

νίσταται εΙς χιτώνα με απόπτυγμα καί μικρόν {μά-

τιον καλύπτον μόνον τήν ράχιν καί αμφοτέρους

τούς βραχίονας. Τό στενόν στήθος καταλαμβανει

μικρά αΙγίς. Έντελώς παρόμοιον τύπον δεν ήδυ

νήθην νά ανεύρω, παραπλησία όμως εΙναι ή έλ

λιπώς σφζομένη πηλίνη ,Αθηνα της Πομπηίας

(V. Rohden, Die Terracotten νοπ Pompeji, πίν.

ΧΧΧΙ, σελ. 44), τής όποίας όλον τό δεξιόν ημισυ

εΙναι όμοιότατον πρός τό τού είδωλίου Εύελπίδη,

άλλ' ή αριστερα χείρ εφέρετοεπί άσπίδος στηρι

ζομένης επί βράχου. Κατα τήν τεχνοτροπίαν επί

σης ή Άθηνα τής Πομπηίας εΙναι εντελώς «μπα

ρόκ»,ενφ ή τού κτήματος Εύελπίδη εΙναι λιτωτέρα,

σχεδόν πεζή. Πάντως 'τά όποκείμενα εΙς αμφοτέ

ραςπρωτότυπα θά ήσαν συγγενέστατα εργά, πι

θανώτατα δε τού β' ήμίσεος τού 40υ αίώνος ,π.χ.

όπως όποδηλοί ή όλη ανετος, ανοικτή στάσις καί

ή ύπενθυμίζουσα τήν Άθηνάν Odescalchi (Ame
lung, Antike Plastik, σελ. 161 - 5, πίν. Π) κεφαλή

τής Άθηνάς Εύελπίδη. ΆλλΆ αύτό τούτο τό αγαλ

μάτιον τι πάντως ό τύπος εκ τού όποίου αύτό ελή

φθη εΙναι νεώτερον. Ή συστροφή τού κορμού καί

ή Ισχυρά κάμψις τού αριστερού γόνατος πρός τά

εσω, με ταυτόχρονον στροφήν τού ακρου ποδός

πρός τά εξω εΙναι χαρακτήρες ώρισμένης περιό

δου τού 30υ αίώνος π.χ. καί δή τού β' τετάρτου

αύτού. Βλ. λ.χ: τό εξ ασβεστολίθου 'αγαλμάτιον

τού Μουσείου Άλεξανδρείας (Κleiner, Bull. Soc.
Royale dΆrch. dΆΙeχ. 1938 - 39, σελ. 41 κ;έ. καί

πίν. ΙΙ) iΊ τό γυναικείον εΙδώλιον τού Μουσείου

Άθηνών 4079 (Kleiner, Tanagrafiguren, Jahrbuch,
15. Ergiίnzungsheft, πίν. 3Α - C, σελ. 17 - 8). Ή
αΙγίς ,ενθυμίζει -τήν αίγίδα ενός τύπου Άθηνάς

τών πρωίμών έλληνιστικών χρόνων (Anielung,
Text zu Braccio Nuovo 1Ο7Α).

Σημειώνω ακόμη τό ανω ημισυ είδωλίου γυναι

κός (εξ ανοικτού κεραμόχρου πηλού, Π ί ν. 215β

δεξιά, ϋψ. 0,15, πλ. 0,08,- εσωτερικώς κοίλου; δια

τηρούν όπισθεν μέρος τού επιμήκους ανοίγματος),

ή ,ρποία διά τής αριστερας κρατεί δgδα (;) καί δια

τ~' δεξιάς δυσδιάκριτον άντικείμενον. 'Η κόμη
Τ1i€; εΙναι όψηλή, ανυψουμένη ακόμη περισσότε

ρον εΙς τό μέσον, όπως περίπου εΙς τό έπόμενον

παράδειγμα (τι μήπως εκεί όπήρχε πρόθεσις απει

κονίσεως ανθεμίου όπως εις τινα είδώλια τού Τά

ραντος;).

ΕΙς τό ακρον δεξιόν τού Π ί ν. 215γ απεικονίζε

ται μικρά γυναικεία κεφαλή (ϋψ. 0,042, πλ. 0,045),
τής όποίας ή κόμη 'εΙναι εκτενισμένη πρός τά

οπίσω, εΙς δε τό κέντρον εΙναι ετι όψηλοτέρα. Ή

κεφαλή εξαίρεται ανάγλύφος εκ τινος πλαισίου,

πιθανώς δηλούντος καλύπτραν.

Παρ' αύτήν άπεικονίζεται το ανω μέρος είδω

λίου χορευτρίας (;) (ϋψ. 0,07, πλ. 0,05, εκ κεραμό-
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χρου πηλου με έλαφρώς άνοικτότερον έπίχρισμα)

του τύπου ίσως Breitenstein, Nationa1 Danish
Museum, άρ. 331 και Burr-Thompson, AJA, 1950,
σελ. 370 κ.έ., πολύ εφθαρμένον δμως.

Τών μέσων έλληνιστικών χρόνων είναι εν άκέ

φαλον τμημα ειδωλίου γυναικός (Π ί ν. 214β,

άριστερά) (ϋψ. 0,115, πλ. 0,08, εξ άνοικτου κα

στανου πηλου), ενδεδυμένης χιτώνα και Ιμάτιον

επ' αύτου, άφηνον άκάλυπτον τόν άριστερόν ώμον.

Πτυχαί τινες του χιτώνος διακρίνονται εΙς την

όσφυν ύπό τό ίμάτιον κατά τόν γνωστόν έλληνι

στικόν τρόπον (Vestes Coae).
Έλληνιστικών χρόνων είναι και τό ανω μέρος

εΙδωλίου Σιληνου (Π ί ν. 214γ) (ϋψ. 0,065, πλ.

0,04, εξ άνοικτου καστανου εντοπίου πηλου), ό

όποιος κρατεί επι του άριστερου ώμου άσκόν.

Και τούτου τά χαρακτηριστικά είναι άμυδρά.

•Από τά αλλα εύρηματα τό περισσότερον άξιο

μνημόνευτον είναι μία χαλκη παραγναθις κράνους

(άριστερά) (Π ί ν. 216α) (ϋψ. 0,149 και πλ. 0,105),
ή όποία άποτελείται εξ ένός άπλου χαλκου ελά

σματος. Ό τύπος της εις την Έλλάδα άπαντ~ μό

νον εΙς την Δωδώνην (Carapanos, Dodone, πίν.

Ινι, 9 και σελ. 102), φαίνεται δμως δτι εκεί ειση

χθη εξ 'Ιταλίας δπου είναι κοινότατος, θεωρούμε

νος συνήθως Έτρουσκικός (Ducati, Storia dell'
arte Etrusca, Π, πίν. 251, άρ. 609 και ι, σελ. 511,
βλ. και Brizio, Mon. Αηι α (1899), στ. 749 Κ.έ.

πίν. VI, άρ. 22: Γαλατικός τάφος του Monteforti
ηο). Ή δχι καλή κατασκευη του είναι ίσως ενδει

ξις δτι είναι μαλλον μεταγενεστέρας έποχης (40υ

30υ αΙ πΧ.). ΕΙς η'1ν εσωτερικην επιφάνειάν της

είναι άμελώς χαραγμένα τά γράμματα IVIBI αγνω

στον εΙς ποίαν άκριβώς γλώσσαν. Δεν άποκλείεται

δμως νά είναι λατινικά και δι' αύτών νά δηλουται

εις την γενικην τό δνομα του (μεταγενεστέρουάσ

φαλώς) κατόχου του κράνους VIBIUS, άνηκοντος
εΙς γένος εκ Κάτω 'Ιταλίας γνωστόν άπό του 30υ αΙ

ώνος πΧ (βλ. RE εν λ. νιιι Α2 1958, στ. 1948 κ.έ.).

Ό μικρός χαλκους πους λέοντος του Π ί ν. 216β,

ϋψους 0,042, πλ. 0,037 ήμπορεί νά προέρχεται άπό

χαλκουν κάτοπτρον fι άπό τριποδίσκον (Fouil1es
de De1phes ν, σελ. 70 - 1) η άπό άλλο σκευος.

Σημειώνω επίσης μικρόν χαλκουν περίαπτον

του Π ί ν. 216δ, ϋψ.Ο,023, παριστών την Έκάτην

με δύο πρόσωπα και τρεις άμόρφους βραχείς βρα

χίονας, πρβλ. D61os, 18, σελ. 307, Α 490, εΙκ. 375)
και τέλος εν τμημα τραπέζης εκ μέλανος σχι

στολίθου (Π ί ν. 216γ), επι του όποίου παρίσταν

ται εγγλυφοι στάχεις, άνθη, φύλλα κλπ., παρόμοιον

πρός τά εν Δήλφ (D61os, ε.ά. σελ. 59 και εΙκ.

87, άρ. 171 και πίν. 26, άρ. 188).
r. ΔΟΝΤΑΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

εκ της άνασκαφης του εν Κερκύρq

Ιδιωτικου κτήματος «Κόρκυρω>

(περιοχη Κανονίου)

Τόν 'Ιούλιον του 1960, ενφ ό κηπουρός της εν

Κερκύρζι Ιδιοκτησίας μου, κειμένης δχι μακράν

του Κανονίου, κατεγίνετο εΙς η'1ν καλλιέργειαν

του κτήματος, ήλθον δλως τυχαίως εΙς φώς μερικά

άρχαία χαλκα νομίσματα. Έπειδη άπό ετών ησχο

λούμην με τά άρχαία νομίσματα, παρεκινήθην

εξ αύτου εΙς την διερεύνησιν της τοποθεσίας ταύ

της. Πρός τουτο εζητησα την άδειαν της Ύπηρε

σίας Άρχαιοτητων, ητις μου εδόθη προθύμως.

Ί-:Ιρχισεν οϋτω εΙς τό κτημα μου μικρά κατ' άρχάς

άνασκαφικη δοκιμή, με την πρόθυμον επίβλεψιν

και συμπαράστασιν του τότε Έφόρου Άρχαιο

τητων Κερκύρας κ. Βασ. Καλλιπολίτου, ή όποία

κατέληξεν εις την άποκάλυψιν τοίχων τινών άρ

χαίας οΙκίας, πληθους όστράκων ώς και 11 νο

μισμάτων.

Κατά τό επόμενον ετος 1961, μου εχορηγηθη

νέα άδεια άνασκαφης, ή όποία και διεξήχθη ύπό

την επίβλεψιν πάντοτε του κ. Καλλιπολίτου, βοη

θουμένου ύπό της Έπιμελητρίας κ. Ε. Στασινο

πούλου-Τουλούπα. Τά κατά τό ετος εκείνο άνευ

ρεθέντα νομίσματα άνηλθον εΙς 36.

Κατά τό 1962, συνεχίσθη ή άνασκαφη, την φο

ράν αύτην με την παρακολούθησιν και την ευγε

νη συμπαράστασιν του νέου Έφόρου Άρχαιοτή

των κ. Γεωργίου Δοντα, βοηθηθέντος ύπό της κ.

Τουλούπα και τών δεσποινίδων Έφης Σαπουνα και

Δέσποινας Χατζη. Κατά τό ετος αύτό άνευρέθη

σαν 191 νομίσματα, του συνόλου τών κατά την

τριετίαν 1960 - 1962 ελθόντων εΙς φώς, άνελθόν

τος εΙς 237. Τόν κατάλογον δλων αύτών δημο

σιεύω εδώ με την πολύτιμον βοήθειαν καΙ συμβου

λην της Διευθυντρίας της εν Άθηναις Νομισμα

τικης Συλλογης του Έθνικου •Αρχαιολογικου
Μουσείου κ. Ειρήνης Βαρούχα - Χριστοδουλο
πούλου, πρός την όποίαν και εκφράζω τάς θερμάς

μου ευχαριστίας.

Ή άκριβης θέσις, δπου ευρέθη τό κάθε νόμισμα,

δεν δίδεται εδώ, είναι δμως σημειωμένη εΙς τό

ήμερολόγιον της άνασκαφης 1. Έκ τών νομισμά

των τούτων τά 193 είναι καλης διατηρησεως (3
άργυρα), τά δε 44 εφθαρμένα.

Ι. Κατά τήν καταγραφήν δέν έτηρήθη ή παραδεδο

μένη γεωγραφική σειρά.
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ι ΙΑ. Α.Ι Τεμάχια Πίναξ

ΙΟΝΙΟΙ ΝΉΣΟΙ

'Έμπροσθεν 'Όπισθεν Παραπομπη

187

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 450 - 400 πΧ

1. ΧαλΚ.2

2. Χαλκ. 1 (Πίν.217]).

Κεφαλη νεαρού Ήρα

κλέους με λεοντην

Κ Ο. Άμφορευς

ΚΟ. Σταφυλη με φύλλα Β. Μ. Cat. Thessaly
to Aetolia. Ρl. ΧΧΙΙ, 2.
ρ. 121, Νο 101

Σταφυλη με φύλλα Β. Μ. Cat. Ρl. ΧΧΙΙ. 3
ρ. 121, Νο 102

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 400 - 300 πΧ.

3. Χαλκ. 12 ΚΟ. Άμφορευς

4. Χαλκ. 2 (Πίν. 2172)' ΚΟΡ Ήμισυ βοός

ίσταμένου

Σταφυλη με φύλλα

Σταφυλη

Β. Μ. Cat. Ρl. ΧΧΙΙ, 10
ρ. 123, Νο 146.
Β. Μ. Cat. Ρl. ΧΧΙΙ, 12
ρ. 124, Νο 169

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 300 - 229 πΧ

5. Χαλκ. 3 πρφρα πλοίου. ΚΟΡ- Κάνθαρος Β. Μ. Cat. Ρl. ΧΧΙΙΙ, 9
ΚΥΡΑ ρ. 130, Νο 256

Χαλκ.Ι (Πίν.2173)· ~Oμoιoν. ΑI3Λ>ΙΥ3 ·Ομοιον ρ. 130, Νο 249

Χαλκ.Ι ·Ομοιον. ACΙY>ΙCΙ 0>1 ~Oμoιoν ρ. 130, Νο 259

6. Χαλκ. 2 πρφρα πλοίου Σταφυλη Β. Μ. Cat. Ρl. ΧΧΙΙΙ, 12
ρ. 132, Νο 280 - 281

ΧαλΚ.2 ·Ομοιον ~Oμoιoν Β. Μ. Cat. Ρl. ΧΧΙΙΙ, 14
ρ. 132, Νο 282, 284

7. ΧαλΚ.19 (Π ί ν.217 4). Κεφαλη Διώνης, με στέ- πρφρα πλοίου Β. Μ. Cat. Ρl. ΧΧΠΙ, 17
φανον και πέπλον ρ. 133, Νο 298

Χαλκ. 3 Όμοιον ~Oμoιoν ΚΟΡ »
Χαλκ. 1 ·Ομοιον ·Ομοιον ΝΙΚΑ »

ρ. 133, Νο 305
8. Χαλκ. 8 Κεφαλη Διονύσου, με ΚΟ, Άμφορευς με δύο Β. Μ. Cat. Ρl. ΧΧΙΠ, 19

στέφανον εκ κισσού κλώνους κισσού ρ. 134, Νο 314

9. Χαλκ. 5 (Πίν. 2170)' ·Ομοιον

10. Χαλκ. 11 ·Ομοιον

·Ομοιον

μμφορεύς, σταφυλη

ι

ι
'··1

200 πΧ.

Β. Μ. Cat. Ρl. ΧΧΙΙΙ, 20
ρ. 134, Νο 316
Β. Μ. Cat. Ρl. ΧΧΙΙΙ, 21
ρ. 134, Νο 329

1Οα. Χαλκ. 1 ·Ομοιον Άμφορεύς, δεξια

ακροστόλιον

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 229 - 48 πΧ.

Β. Μ. Cat. Ρl. ΧΧΙΙΙ, 21
ρ. 135, Νο 339

11. Χαλκ. 4

12. Χαλκ. 5

13. Χαλκ. 1

~Oμoιoν

·Ομοιον

Κεφαλη Διώνης με στέ

φανον δάφνης και πέ

πλον

Κάνθαρος ΚΟ

Άμφορευς εντός ..Q
στεφάνου. 't

ΚΟ. Κεφ. βοός εντός

στεφάνου δάφνης

Β. Μ. Cat. Ρl. XXIV, 11
ρ. 139, Νο 396
Β. Μ. Cat. Ρl. XXIV, 12
ρ. 140, Νο 420 - 422
Β. Μ. Cat. Ρl. XXIV, 13
ρ. 142, Νο 437

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



188 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963): ΧΡΟΝΙΚΑ

0)1. Κεφαλη βοός αν- Β. Μ. Cat. Ρl. XXIV, 14
τωπη ρ.142, Νο 447

Κεφαλη βοός εντός Β. Μ. Cat. Ρl. XXIV, 15
στεφάνου δάφνης ρ. 143, 144, Νο 449

lto

14. Χαλκ. 1 (Πίν.2175).

15. Χαλκ. 1

16. ΧαλΚ.18 (Πίν.217 7).

Κεφαλαι συνεζευγμέναι

Διονύσου και πεπλο

φόρου θεας (Διώνη)
Κεφαλη Διονύσου, με

στέφανον κισσου

Κεφαλη Ποσειδώνος

δαφνηφόρου, τρίαινα

επι τουωμου

ΚΟΡ. Πρφρα πλοίου Β. Μ. Cat. Ρl. XXIV, 14
ρ. 142, Νο 448

17.Χαλκ:4 (Πίν.217 8). Κεφαλή Δι{ονης, με Άκροστόλιον

στέφανον δάφνης καί

πέπλον ~

~

Β. Μ. Cat. Ρl. XXIV, 16
ρ. 144, Νο 472 - 475

18. Χαλκ. 3 (Π ί ν. 2179)' Κεφαλη νεαροϋ Ήρα

κλέους με λεοντην

Κεφ. βοος κατ' ενώ- Β. Μ. Cat. Ρl. XXIV, 17
πιον. ρ. 145, Νο 479

19α.ΧαλΚ.1 (Πίν.217 ιο)' Όμοιον

20. Χαλκ. 5 ·Ομοιον

19. Χαλκ. 1 Όμοιον Πρφρα πλοίου

ΚΟΡΚΥ

ΡΑΙΩΝ

·Ομοιον. Ξ

Όμοιον. ΚΟΡΚΥΡΑΙ

ΩΝ

Β. Μ. Cat. Ρl. ΧΧΙΥ, 18
ρ. 145 (Τό μονόγραμμα

δεν απανταται εις τόν

Κατάλογον).

ρ. 145, Νο 482
Β. Μ. Cat. Ρl. XXIV, 18
ρ.145

ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

21. Χαλκ.

22. Χαλκ.

23. Χαλκ. 3

24. Χαλκ.

25. Χαλκ. 2

26. Χαλκ. 1

26α. Χαλκ. 1

27. Χαλκ. 1

28. Χαλκ, 2

29. Χαλκ. 4

·Ομοιον

Κεφαλαί συνεζευγμέναι

Διονύσου καί Κερκύ

ρας με στέφανον

Κεφαλη νεαρου <Ήρα"

κλέους με λεοντην

·Ομοιον

·Ομοιον

·Ομοιον

'Υστερόσημον ιf.

·Ομοιον

·Ομοιον

<Όμοιον

·Ομοιον.

ΚΟΡΚΥ ΑΡΙΣΤΕΑΣ

ΡΑΙΩΝ

ΚΟΡΚΥΡΑΙΩΝ

Πρφρα πλοίου

ΑΡΙΣΤΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ

Πρφρα πλοίου

ΔΑΜΟ

CΤΡΑΤΟΣ

·Ομοιον. ΗΡΩΔΗC

·Ομοιον.

ΚΟΡΚΥ ΜΕΝΑΝ

ΡΑΙΩΝ ΔΡΟΣ

·Ομοιον.

ΝΙΚΑΝΩΡ

·Ομοιον

ύστερόσημον ~

·Ομοιον

ΣΩΣΙΓΕΝΗΣ

·Ομοιον

ΦΑΛΑΚΡΟΣ2

·Ομοιον. ΦΙΛΩΝ

ύστερόσημον: στέφανος

Β. Μ. Cat. Ρl. XXIV, 18
ρ. 146, Νο 488

Β. Μ. Cat. ρ.146, Νο 493

Β. Μ. Cat. Ρl. XXIV, 19
ρ. 147, Νο 499

Β. Μ. Cat. Ρl. XXIV, 19
ρ. 147, Νο 504
Β. Μ. Cat. ρ. 148. Νο 510

Β. Μ. Cat. ρ. 148, Νο 514
(ΤΟ ύστερόσημον δεν

απανταται εις τον κατά

λογον).

Β. M.Cat. ρ. 148, Νο 519

Β. Μ. Cat. Ρl. XXV, 1
ρ. 149, Νο 527
Β. Μ. Cat. Ρl. XXV, 1
ρ. 155, Νο 531
Β. Μ. Cat. ΧΧΥ, 2
ρ. 151, Νο 539
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29α. Χαλκ. 1 Όμοιον

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

Όμοιον

~ ΦΙΛΩΝ2
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Β. M.Cat. ρ. 151, Νο 546

30. Χαλκ. 1(Π ί ν. 217n ). Κεφαλτl Ποσειδωνος Άκροστόλιον

δαφνοστεφης

R' ΦΙΛΩΝ2

Β. M.Cat. ρ. 151 ,Νο 541

31. Χαλκ. 3 (Π ί ν. 217]2)' "Ομοιον. ΠΡ<1ψα πλοίου.

ΚΟΡΚΥΡΑΙΩΝ

ΦΙΛΩΝΙΔΑΣ2

Β. Μ. Cat. Ρl. XXV, 2
ρ. 151, Νο 549

32. Χαλκ. 2

33. Χαλκ. 1

33α. Χαλκ. 5

Κεφαλη Ήρακλέους με

λεοντήν

Ύστερόσημον ~

Κεφαλι'] Ποσειδωνος

στεφανηφόρου. Τρίαινα

επί τοϋ ώμου

"Ομοια

Όμοιον.

<Υστερόσημον

Βοϋς καλπάζων 1

ΚΟΡΚΥΡΑΙΩΝ

ΦΙΛΩΤΑΣ2

"Ομοια

(γράμματα εφθαρμένα)

Πβλ. Β.Μ. Cat.
ρ. 153, Νο 563 - 567

Β. Μ. Cat. ΡΙ. XXV, 3
ρ. 152, Νο 561

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 48 πΧ - 139 μΧ

34. Χαλκ. 1 ΚΟΡΚΥ Κεφαλη Πο

σειδωνος' τρίαινα

ΚΟΡΚΥ ΡΑΙΩΝ Άμ- B.M.Cat. ρ. 157,Νο 614.
φορευς Sylloge DNM. 254

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

35. Χαλκ. 1

36. Χαλκ. 1

Προτομι'] Άντωνίνου

Ευσεβοϋς

Προτομη Αύτοκρατεί

ρας

Ζευς Κάσιος καθήμε

νος επί Θρόνου

Έφθαρμένα γράμματα

διακρίνονται Υ

Ο

Β. Μ. Ρl. XXVI, 1
ρ. 158, Νο 693
Α. Ποστολάκα Κατάλ.

Συλλογής Μουρούζη,

σελ. 45, Νο 522

ΗΠΕΙΡΟΥ 234 - 168 π.χ. 3

37. Χαλκ. 2

38. Χαλκ. 1

Κεφαλη Διός με στέ

φανον δρυός

Προτομη Άρτέμιδος με

στέφανον και τόξον εΙς

τους ωμους

ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ Κεραυ-

νός .;
Λόγχη ένΊ:ός στεφάνου

δάφνης ΑΠΕΙ

ΡΩΤΑΝ

Β. Μ. Cat. Ρl. ΧνΙΙ, 11
ρ. 91, Νο 48
Β. Μ. Ρl. χνπ, 15
ρ. 92, Νο 61

39. Χαλκ. 1

40. Χαλκ. 1

ΛΕΥΚΑΔΟΣ 40υ ΑΙΩΝΟΣ

Βελλεροφόντης επί Πη- Χίμαιρα

γάσου

ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ ΙΛΛΥΡΙΑΣ 229 - 100 πΧ

Κεφαλη <Ηλίου άχτι- πρφρα πλοίου

νοστεφης

Β. Μ. Cat. Ρl. XXVIII, 6
ρ. 176, Νο 32

Β. Μ. Cat. Ρl. xlV, 5
ρ. 77, Νο 180

1. Όμοιον νόμισμα εύρέθη κατ&. τ,Ίς ανασκαφ&.ς του 1962 εΙς το εν Κερκύρα βασιλικόν κτήμα Μοπ Repos.
2. Κεραμίδες με ονόματα πρυτάνεων Φαλάκρου, Φιλ[ωνος η ωνίδα] καΙ Φιλώτα εύρέθησαν ώσαύτως εΙς η)ν εν λόγφ ανασκαφήν.

3. Πρβλ. Ρ. Franke, ΑπΙ. Mίinzen νοη Epirus.

6
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190 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963): ΧΡΟΝΙΚΑ

ΣΚΟΔΡΑΣ ΙΛΛΥΡΙΑΣ μετα τό 168 πΧ.

41. ΧαλΚ.2 ΚεφαλΙ1 Διός με στέ- Ναυς

φανον δρυός

ΚΡΑΝΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 500 - 431 πΧ

Β. Μ. Cat. Ρl. ΧΧΧΙ, 14
ρ. 79, Νο 1

42. Χαλκ. 4 (Π ί ν. 21713)' Κράνος μέγα Κ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 280 - 146 πΧ

Β. Μ. Cat. Pelopon.
ΡΙ. ΧΥΙ, 22

43. Χαλκ.2 Κεφαλη Διός Τρίπους ΜΕ Β. Μ. Cat. ΡΙ. ΧΧΙΙ, 14

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 400 - 250 (;) πΧ

44. ΧαλΚ.2 Πήγασος 9 Τρίαινα

Β. Μ. Cat. ΡΙ. XIV, 1.4.
ρ. 53 Νο 423, ρ. 54,
Νο 434

ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ 30 πΧ

45. Χαλκ. 1 (Π ί ν. 21715)' Κεφαλη Μάρκου Άν- Πρώρα Ρ. AEBVTIO. C Β. Μ. Cat. ΡΙ. ΧΥ, 3
τωνίου CORIN ΡΙΝΝΙΟ ΙΙ VIR ρ. 59, Νο 490

ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 27 πΧ -14 μΧ

46. Χαλ\(. 1 J. Caesar COR γράμματα εφθαρμένα Β. Μ. Cat. ΡΙ. XV. 16
ρ. 62, Νο 509

47. Χαλκ. 2

ΑΘΗΝΩΝ 30υ αι. πΧ.

Κεφαλη Άθηνας με Δύο γλαυκες ΑΘ.

Κορινθιακόν κράνος

ΑΘΗΝΩΝ 220 - 86 πΧ

Β. Μ. Cat. Attica
Ρl. νι 2 ρ. 20, Νο 209
Svoronos, Tresor
ρΙ. 24, 52 - 56

48. Χαλ\(. 1 Κεφαλη

κράνος

Άθηνας με ΑΘΕ Δύο γλαυκες επί

κεραυνου, τό δλον εν

τός στεφάνου ελαίας

Β. Μ. Cat. ΡΙ. XIV, 3
Svoronos, ρΙ. 24, 60 - 67
SylI. ε.ά. άρ. 93.
ΝΝΜ,42,4

ΑΘΗΝΩΝ 121 - 86 πΧ

49. Χαλκ. 1 (Π ί ν. 2171'1)' Κεφαλη Άθηνας με Ζευς γυμνός εκτοξεύων Β. Μ. Cat. XIV, 5
κορινθιακόν κράνος κεραυνόν ΑΕ ρ. 81, Νο 552

Θ

Σύμβολον άστηρ μετα- Μ. ΤhΟΠ1S0n, The new
ξυ δύο μηνίσκων' έπί style coinage ρ. 368
Μιθριδάτου Άριστίω- (121 πΧ.)

νος

ΑΘΗΝΩΝ 30υ αΙ πΧ.

50. Χαλκ. 1 Κεφαλη Διός ,Αθηνα Πολιας ίσταμέ-

νη δεξ. ΑΕ

Θ

Β. Μ. Cat. ΡΙ. ΧΥ, 2
ρ. 84, Νο 582
Svoronos, pl. 22, 53 - 58.
Syll. ε.ά. 103, 104
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51. ΧαλΚ.2

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

ΑΘΗΝΩΝ β' ημ, 50υ - 40υ αί. π.χ.

Κόλλυβοι

ΤΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ 30υ αΙ π.χ.

191

52. ΧαλΚ.1 Κτείς (Άχιβάδα) ΤΑ Δύο δελφίνες Β. Μ. Cat. Italy
ρ. 219, Νο 404
Syll. ε.ά. 1088

53. Χαλκ. 1

ΕΝΤΕΛΛΑΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ 340 πΧ«

Κεφαλη •Αρεως πω- Πήγασος

γωνοφόρου

ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΣ 10ς ΑΙΩΝ πΧ

Β. Head ρ. 137

54. Χαλκ. 1 Κεφαλη Ήρακλέους

πωγωνοφόρου

Στέφανος φύλλων 'καί Gabrici Tav. ΥΙΙΙ, 32
δέσμη δάφνης ρ. 160

55. Χαλκ. 1

ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ ΣΙΚΕΛΙΑΣ 357 - 344 πΧ

Κεφαλη Άθηνάς με 'Ιππόκαμπος

κορινθιακόν κράνος

ΤΑΥΡΟΜΕΝΙΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΣ 210 πΧ

Β. Head ρ. 178
Ρ. Naster Coll.
Hirsch 629 - 632

56. Χαλκ. 1 Κεφαλη Ήρακλέους

πωγωνοφόρου

ΤΑΥΡΟΜΕΝΙΤΑΝ

Ταύρος

Β. Head ρ.189

Gabrici σ. 190, 39

ΝΙΚΑΙΑΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ 62 - 59 πΧ

57. ΧαλΚ.1 (Π ί ν. 21716)' Κεφαλη Διονύσου κισ

σοστεφούς ΝΙΚΑΙΕΩΝ

Ρώμη καθημένη επί άσ

πίδων ΕΠΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΠΙΡΙΟΥ

ΚΑΡΒΩΝΟΣ

Β. Μ. Cat. ΡΙ ΧΧΧΙ, 11
ρ. 152, Νο 2. Pontus

ΧΙΟΥ 10υ αΙ π.χ.

58. Χαλκ. Ι Σφίγξ καθημένη ,Αμφc>ρευς ΓΟΡΓΙΑ Β. Μ. Cat. Ionia ΧΧΧΙΙΙ,

2 ρ. 339, Νο 104.
N.C. 1917 σ. 218, 238

59. Χαλκ. 1

ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ ΖΕΥΓΙΤΑΝΙΑΣ 201-146 πΧ

Κεφαλη Περσεφόνης Ίππος ίστάμενος, ύψώ- Cat. de la coll. de Luynes
νων τόν ενα πόδα par J. Babelon CXVI,

3839. G. Jenkins,R. Lewis,
Carthaginian Coins, 136

ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

PORCIA Μ. CATO 100 - 91 πΧ

60. Άργ. 1 (Π ί ν. 21717)' Quinarius Νίκη καθημένη

Κεφαλη νέου Μ. CATO VICTRIX

4. Πρβλ. Annalί 3, σ.40.

Β.Μ. Cat. ΡΙ. XCVI, 2
Νο 677 - 693
Sydenham. The Roman
republίc coinage Νο 597
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192 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963): ΧΡΟΝΙΚΑ

ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 32 - 31 πΧ

61. 'Αργ. (Π ί ν. 21718)' Ναυς ΑΝΤ. AUG. ΠΙ 'Αετός λεγεώνος μεταξυ Β. Μ. Cat. Να 225
VIR R.P.C. δύο στρατιωτικών ση

μαιών. LEG ΧΥΙΠ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 29 - 25 πΧ.

62. 'Αργ. 1 (Π ί ν. 21719)' QuLnarLus
Κεφαλη αυτοκράτορος

CAESAR. ΙΜΡ. ΥΗ

Νίκη επί μυστικϊΊς κί- Β. Μ. Cat. Νο 240
στης με όφεις έκατέρω- Α. Robertson, Rom.
θεν ASIA RECEPTA Imp. CoLns 1,53

63. Χαλκ. 1

268 - 217 πΧ

Sextans πρφρα, ανω στάχυς

Κεφαλη Έρμου' ανω Έξεργον ROMA
δύο σφαιρίδια

268 - 217 πΧ.

Cat. of R01nan coLns
G. Askew ρ. 18. R.R. 100

64. Χαλκ. 2 'Ασσάριον

Προτομη εφθαρμένη

πρφρα, Έξεργον RO
ΜΑ Κάτω 3 σφαιρίδια

ΓΟΡΔΙΑΝΟΥ Γ 240 - 244 μΧ

65. Χαλκ. 1 (Π ί ν. 21720)' Σηστέρτιος
Προτομη ακτινοστεφης

ΙΜΡ. GORDIANUS
PIUS FEL AVG

S.C.

•Αρης πρός δεξια R.I.C ρ. 49, Νο 306
PMTR ΡΙΠ COS ΠΙ ΡΡ

S.C.

66. Χαλκ. 1

67. Χαλκ. 3
68. Χαλκ. 3

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ

Μανουηλ Κομνηνός

1143 - 1180

ΕΝΕΤΙΚΑ 170υ αΙ

ARMATA ΕΤ MOREA SAN MARCO ΥΕΝ ΙΙ

Έφθαρμένα

*

Β. Μ. Cat., Volume ΙΙ

Ρl. LXX, 18, ρ. 580, Να
79 - 82

ΡΕΝΑ Χ. ΕΥΕΛΠΙΔΗ
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 193

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΜΟΥΣΕ!ΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

την 27ην Όκτωβρίου ετελέσθησαν, παρουσίq;

των ΛΑ. ΜΜ. των Βασιλέων κλπ. επισήμων, τα

εγκαίνια του νέου Μουσείου Θεσσαλονίκης, τό

όποίον εΙναι καί το πρωτον μουσειακόν κτήριον,

που άνήγειρε τό έλληνικόν κρατος εν ΜακεδονίΓ!,

κατα τό διάστημα των 50 ετων που διέρρευσαν

αφ' δτου αϋτη απηλευθερώΘη.

Τό νέον Μουσείον Ι1ρξατο οίκοδομούμενον τόν

Φεβρουάριον του 1961 επί σχεδίων του αρχιτέ

κτονος κ. Πατρ. Καραντινου, Καθηγητου της Πο

λυτεχνικης Σχολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλο

νίκης.

Αί οΙκοδομικαί εργασίαι είχον ανατεθη, κατό

πιν μειοδοτικου διαγωνισμου, εΙς τον εργολήπτην

κ. Στέφ. Κουλάνδρου, ό όποιος, με η'ίν βοήθειαν

του μηχανικου κ. Σταμ. Ρήγα, εφερεν εΙς πέρας

το εργον ταχέως καί επιτυχως. τας εργασίας άπό

αρχιτεκτονικης απόψεως επέβλεπε με συνεχη επι

μελειαν καί αδιάπτωτον ενδιαφέρον ό μελετητης

του εργου αρχιτέκτων, ανεξαρτήτως της κατα

σκευαστικης επιβλέψεως, τ·ης ευσυνειδήτως ασκη

θείσης ύπό της κ. 'Ασπ. Τσιριλάκη-Μπαρζού

κα, άρχιτέκτονος παρα τΌ Διευθύνσει Τεχνικων

Ύπηρεσιων του Νομου Θεσσαλονίκης. .
Τό νέον Μουσειον Θεσσαλονίκης, δια τ!'>ιόποιον

εδαπανήΘη ποσον 12.000.000 περίπου δραχμων,

εκτίσθη επί γηπέδου εκτάσεως 12.000 ώς εγγι

στα τετραγωνικων μέτρων, κειμένου κατα την δια

σταύρωσιν τών όδων Δεσπεραί καί Μεγάλου 'Αλε

ξάνδρου, εναντι ακριβώς του μεγάλου δημοτικου

πάρκου άφ' ένός καί τών εγκαταστάσεων της Διε

θνους Έκθέσεως Θεσσαλονίκης άφ' έτέρου.

Τό σύνολον του εμβαδου του κτηρίου μετα τών

εσωτερικών αυλων καί των στοών ανέρχεται εΙς

4.400 περίπου τετραγωνικα μέτρα. ΑΙ κύριαι αι

θουσαι εκθεμάτων κατέχουν χcορον (οΙ ύπολογι

σμοί χονδρικοί) 1.900 μ'. ΑΙ δευτερεύουσαι αι

θουσαι, αποθηκαι καί εργαστήρια, 600 μ'. Βοη

θητικοί χώροι κλπ., 300 μ'. Γραφεια καί βιβλιο

θήκη, 120 μ".

Τό κυρίως Μουσειον είναι μονώροφον, αποτε

λειται δε εκ μιας εσωτερικης αυλης περιβαλλο

μένης ύπό διπλης σειρας αίθουσών. Προ της είσ

όδου, κειμένης προς την δυτ. πλευράν, ύπάρχει

ευρεια στού-, διήκουσα καθ' δλον τό πλάτος του

κτηρίου. Δευτέρα αυλη ύπάρχει προς νότον, δπου

αΙ άποθηκαι, τα εργαστήρια καί ή πτέρυξ των

γραφείων - διώροφος αυτη (Π ί ν. 218 - 222).

Χάριν τών εγκαινίωντου Μουσείουκαί του έορ

τασμου τiiς πεντηκονταετηρίδαςαπό της άπελευ

θερώσεως της Θεσσαλονίκηςεξετέθη προσωρινώς

περιωρισμένος αριθμός άρχαίων καί βυζαντινών

εργων, πρωτοτύπων και άντιγράφων, εν οίς καί

τα σημαντικώτεραεύρήματα των προσφάτως άπο

καλυφθέντωντάφων παρα τό Δερβένι. Συγχρόνως,

τι"] πρωτοβουλίζΙ.του Διευθυντου της Έθνικης Πι

νακοθήκης 'Αθηνων κ. Μαρ. Καλλιγα, ώργανώ

θη εκθεσις εργων του Νικ. Γύζη, ιbς καί εκθεσις

πινάκωνσυγχρόνωνζωγράφωντης Θεσσαλονίκης.

ΑΙ εκΘέσεις αδται (Ν. Γύζη καί συγχρόνων ζω

γράφων) εκλεισαν μετα τρίμηνον περίπου. Έξα

κολουθουν να είναι προσιτα εΙς τό κοινόν τα λοι

πα εκθέματα, καί δΊ'ί τα δντως θαυμάσια ευρήματα

του Δερβενίου, τα όποια προσελκύουν πολυαρί

θμους επισκέπτας.

Μολονότι ιΊ παράδοσις του κτηρίου δεν εχει

συντελεσθη, ύπολείπονται δ' άκόμη συμπληρω

ματικά τινα εργα, ηρξατο εν τούτοις ή μεταφορά

των συλλογων εκ του παλαιου Μουσείου καί Τι

επεξεργασία του ύλικου δια την τελικην εκθεσιν.

Παρ' δλον δμως δτι τό Ύπουργειον Προεδρίας

ΚυβερνιΊσεως παρέχει τας άναγκαιούσας πιστώ

σεις, αΙ εργασίαι δυσχεραίνονται καί επιβραδύ

νονται λόγφ της γνωστης ελλείψεως εΙδικου τε

χνικου προσωπικου.

*
ΤΑ<Ι>ΟΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΔΕΡΒΕΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με η'ίν τουρκικην λέξιν Δερβένι εχει όνομασθη

Τι στενωπός, Τι κειμένη περί τα 12 χιλιόμετρα ΒΔ

της Θεσσαλονίκης, δια της όποίας επικοινωνουν

Τι πεδιας της Θεσσαλονίκης καί Τι λεκάνη των λι

μνων Λαγκαδα καί Βόλβης. Δύο καί ημισυ χι

λιόμετρα πρό της στενωπου, ητοι παρα τό 9,5
χιλμ. της όδου άπό Θεσσαλονίκης είς ΛαγκαδίΊν

(Π ί ν. 223), την 15ην 'Ιανουαρίου1962, κατα τας

εργασίας διευρύνσεως της παλαιας όδου, μηχανι

κός εκσκαφευς ενέπεσεν εΙς αρχαιον τάφον κι

βωτιόσχημον, έσωτερικων διαστάσεων 2,30 χ 1,50
μ., κατεσκευασμένον δια μεγάλων ασβεστολιθικών

πλίνθων, άδρως εΙργασμένων. Ή κάλυψις του τά

φου είχε γίνει δι' όμοίων λιθοπλίνθων, ήτο δε

οδτος επενδεδυμένος εσωτερικως δια λευκου κο

νιάματος.

Έντός αυτου (εκλήθη τάφος Α) εύρέθη ορειχάλ

κινος κρατηρ ήμικατεστραμμένος (Π ί ν. 224α)

περιέχων τα λείψανα καύσεως νεκρου, χρυσους

στέφανος, διάφορα άλλα όρειχάλκινα (Π ί ν.

225 α - γ), πήλινα, αλαβάστρινα καί ύέλινα άγ-
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γεία, στλεγγίδες, ξίφη, αίχμαΙ δοράτων εκ σιδ1,

ρου καί διάφορα αλλα κτερίσματα. Άνω, επί τών

καλυπτηρίων λιθοπλίνθων, εΙχε γίνει ή κα\)σις

το\) νεκρο\). Εις τό σχετικώς παχυ στρώμα τής

πυράς ανευρέθησαν όπολείμματα κτερισμάτων καί,

τό σημαντικώτερον, ρόλλος παπύρου απηνθρακω

μένος 1, ό όποίος,παρα τα κενά, φαίνεται, δτι πε

ριέχει σχόλια εΙς όρφικην θεογονίαν, αγνώστου

συγγραφέως2. (Πρόκειται περι το\) πρώτου παπύ

ρου που ανευρίσκεται εΙς έλληνικόν εδαφος, και

πιθανώτατα περί το\) αρχαιοτέρου εξ δλων τών

γνωστών).

την έπομένην, 16ην 'Ιανουαρίου,ό αυτός μηχα

νικός εκσκαφευς εφερεν εΙς φώς δεύτερον τάφον

(Β), όμοιόσχημον αλλα μεγαλύτερον (εσωτερικών

διαστάσεων 3 χ 1,50 μ.) καΙ πλουσιώτερον εΙς

κτερίσματα, κείμενον δε εΙς όλίγων μέτρων από

στασιν από το\) τάφου Α. Έκτός το\) μεγάλου

κρατϊϊρος περι το\) όποίου θα γίνη λόγος κατω

τέρω (Π ί ν. 224β), εΙχον τεθή, ώς καΙ εΙς τόν

κρατήρα το\) τάφου Α, τα. λείψανα τής καύσεως

το\) νεκρο\), μεταξυ των όποίων ευρέθη καΙ χρυ

σοϋν τριώβολον Φιλίππου τοϋ ΒΌ Έκτός τοϋ

κρατήρος, ό τάφος περιείχε πλήθος αλλων κτερι

σμάτων αξιολογωτάτων, μεταξυ των όποίων 20
αργυρά αγγεία διαφόρων σχημάτων καΙ πολλα

ίiλλα εκ χαλκοϋ, εξ αλαβάστρου καΙ πηλοϋ (Π ί ν.

224γ, 226, 227, 228). Έπίσης ανευρέθησαν τα σι

δηρά δπλα τοϋ νεκροϋ, τεμάχια τοϋ δερματίνου

θώρακος αυτοϋ, διακοσμημένου με επιχρύσους

χαλκάς φωλίδας, αί χαλκαί περικνημίδεςτου, επί

χρυσοι επίσης, και αλλα διάφορα άντικείμενα

που συνώδευον την ταφήν.

Ή όπηρεσία, κατόπιν διαθέσεως εκτάκτου κον

δυλίου όπό τοϋ 'Υπουργείου Προεδρίας τής Κυ

βερνήσεως, ενήργησε εκτοτε δοκ:ιμαστικ:ας α,ν.α- .
σκαφάς εΙς την Ιδίαν περιοχήν, δπου απεκαλύφθη-

1. Ή διάσωσις του παπύρου όφείλεται εΙς τόν έποπτεύοντα

τάς έργασίας Έπιμελητήν κ. Πέτρον Θέμελην, παλαιόν καΙ

εμπεφον συνεργάτη ν ήμών εΙς τάς άνασκαφάς Πέλλης. Πρέ

πει νά λεχθΤΙ δτι άρχικώς ή έμφάνισις τοϋ συμπαγοϋς ρόλλου

ήτο ώς ή τών άπηνθρακωμένων ξύλων, όπό τά όποΙα άπετε

λεΙτο τό στρώμα της πυράς. Θά ήτο δυνατόν ούτος νά μείνα

άπαρατήρητος καί νά άφανισθΌ, έάν ό κ. Θέμελης, μέ τήν

παρατηρητικότητα καΙ όξυδέρκειαν πού διαθέτει, δεν διεπί

στωνε εύθύς περί "(ίνας έπρόκειτο.

-Η στερέωσις καΙ λοιπή τεχνική έπεξεργασία τοΟ παπύρου

όφείλεται εΙς τόν μετακληθέντα έκ Βιέννης εΙδικόν συντη·

ρητήν τής παπυρολογικης συλλογης τής αύστριακης 'Εθνι

κής Βιβλιοθήκης κ. Αηιοη Fackelmann.
2. Ή διαπίστωσις όφείλεται εΙς τόν καθηγητήν κ. Στυλ.

Καψωμένον εΙς τόν όποΙον άνετέθη ή δημοσίευσις τού κει

μένου τού παπύρου (Βλ. St. G. Κapsomenos,Der Papyrus νοη

Derνenί, Gnomon 1963, 222 - 223. Σχετικόν άρθρον τού κ.

Καψωμένου δημοσιεύεται εις τό Α.Δ. 19 (1964) σ. 25 κ.έ.).

σαν και ήρευνήθησαν αλλοι τέσσαρες τάφοι.

ΕΙς τόν τάφον Γ, διαστάσεων 2,40 χ 1,80 μ.,

εΙχον ταφή δύο ανδρες πιθανώς. Ούτος εΙχε κα

λυφθή διά ξυλίνων δοκών αντι λιθίνων πλίνθων,

εκ τής σήψεως τών όποίων είχον καταρρεύσει τα

όπερκείμενα χώματα, δι' δ καΙ τα κτερίσματα (χρυ

σοϋς στέφανος, δπλα σιδηρά, αγγεία κλπ.) εύρέ

θησαν ήμικατεστραμμένα. Σημειωτέον δτι και

εδώ εόρέθη χρυσοϋν νόμισμα (όβολός) Φιλίππου

τοϋ ΒΌ

Ό τέταρτος τάφος (Δ) εΙχε τετράγωνον σχήμα,

ήτο δε μικρότερος (εσωτ. διαστάσεων 1,90 χ 1,85
μ.) καΙ λιτότερος εΙς κτερίσματα. Περιείχε τα

όπολείμματα καύσεως γυναικός, τα όποία εΙχον

αποτεθή εντός ξυλίνης κίστης, επενδεδυμένης δι'

όστε'ίνων πλακιδίων, πέριξ τής όποίας εόρέθησαν

εΙς χαλκοϋς επίχρυσος στέφανος, δύο πήλιναι γυ

ναικείαι προτομαί, αλαβάστρινα αγγεία, τεμάχια

χρυσών κοσμημάτων και εν τριώβολον' Αλεξάν

δρου τοϋ Μεγάλου.

Ό πέμπτος (Ε) ανευρεθείς τάφος ήτο λακκοειδής,

εσκαμμένος εντός τοϋ ήμισκλήρου χώματος. Έφε

ρε κονιάματα επι τών εσωτερικών παρειών του

και ήτο κεκαλυμμένος, ώς και ό τάφος Γ, δια ξυ

λίνων δοκών.

Έκ τών κτερισμάτων φαίνεται δτι πρόκειται

περι ταφης γυναικός. Έκτός τών συνήθων άγγείων,

εόρέθησαν πολλα χρυσα κοσμήματα: δύο περιδέ

ραια, εξ πόρπαι τοξοειδείς, τρείς δακτύλιοι (εκ

τών όποίων οΙ δύο μετα πολυτίμων λίθων καΙ εΙς

μετ' επιγραφής «Κλείτιι. δΙΟρον»), ζεϋγος ενωτί

ων μετ' εξαρτημάτων καί πλουσίας συρματε'ίνης

διακοσμήσεως (filigrane) (Π ί ν. 229) και μικρα.

κεφαλη Ήρακλέους εκ χρυσοϋ ελάσματος, χρη

σιμεύουσα δια. την περικάλυψιν λαβής αγνώστου

σκεύους (Πίν. 225δ).

Ό εκτος τάφος (Ζ) ήτο κτιστός, φαίνεται δε στι

εΙχε συληθη κατα την αρχαιότητα. Έντός αυτοϋ

εόρέθησαν εΙς τεμάχια: μέγας κωδωνόμορφοςκρα

τηρ μελαμβαφηςμετα ζώνης επιχρύσου διακοσμή

σεως, ερυθρόμορφοςπελίκη, κυπριακός αμφορευς

κλπ.

Συγχρόνως, εΙς δοκιμαστικηντάφρον, ανοιχθεί

σαν πλησίον τΙΟν τάφων Α καΙ Β, απεκαλύφθησαν

εΙς βάθος 5 μέτρων περίπου, τοίχοι εκ μεγάλων

ασβεστολιθικών πλίνθων, εκτισμένοι με Ισοδο

μικόν σύστημα, μετα σιδηρΙΟν συνδέσμων, πεπη

γμένων δια μολυβδοχοήσεως. Ή εξόχως επιμελης

εργασία και τα λεπτα. κονιάματα όποδηλοϋν, δτι

τό άδιαγνώστου, επι τοϋ παρόντος, προορισμοϋ

κτήριον, εΙς τό όποίον ανήκουν οΙ τοίχοι ούτοι

ήτο πολυ σημαντικόν.

ΕΙς τό ερώτημα: εΙς ποίαν πόλιν ανηκε τό νε-
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κροταφείον του Δερβενίου, ή απαντησις δεν δύ

ναται να εΙναι όριστικη καί κατηγορηματική. Διό

τι η παλαια Θέρμη iΊ η μεταγενεστέρα Θεσσαλο

νίκη απείχε πολύ, περι τα 9 χιλιόμετρα. από τήν

περιοχήν των τάφων. "Αν ύποτεθη Ότι τό νεκρο

ταφείον ανηκε εΙς την Λητην, ή όποία πρέπει να

εκειτο πλησιέστερον (περι τα 3 χιλιόμετρα) προς

την περιοχην των τάφων, προκύπτει ή απορία,

πως ήτο δυνατόν τόσον πλούσιαι ταφαι να εΙχον

γίνει δια πολίτας μιας μάλλον μικράς και Όχι

ιδιαιτέρας σημασίας πόλεως, Όπως γνωρίζομεν Ότι

ήτο ή Αητή. ~Ωστε τό ζήτημα παραμένει ανοικτόν.

,Αλλ' ας επανέλθωμεν τώρα εΙς τό σπουδαιότε

ρον εϋρημα, τόν μέγα κρατηρα του τάφου Β.

Τό αγγείον εΙναι όρειχάλκινον, με επίχρυσον

επιφάνειαν και επίθετα αργυρά κοσμήματα. ΕΙχε

κατασκευασθη εΙς τέσσαρα χωριστα μέλη, τα ό

ποία κατόπιν συνεκολληθησαν: Τό κύριον σωμα

μετα του λαιμου και των χειλέων, την βάσιν και

τας δύο έλικοειδείς ύπερυψωμένας λαβάς. Τό αγ

γείον μετα των λαβων εχει ϋψος 91 έκατοστομέ

τρων, ζυγίζει δε περι τα 40 χιλιόγραμμα.Ή κοιλία,

από των ωμων μέχρι της βάσεως, καλύπτεται από

αναγλύφους παραστάσεις, σχετικας με την διονυ

σιακην μυθολογίαν. ΕΙς την κυρίαν Όψιν παριστά

νεται ό Ιερός γαμος του Διονύσου με την Άριά

δνην( Π ί ν. 230).'0 Θεός εΙκονίζεταιγυμνός, κα

θήμενος επι βράχου, φέρων τό δεξιόν σκέλος επΗ
των γονάτων της εναντι αύτου καθιστης επίση'J
επι του βράχου Άριάδνης. Παραπλεύρωςτου Διο

νύσου, τό Ιερόν θηρίον, ό πάνθηρ, αναβλέπειπρος

τόν θεόν. ΕΙς τό ύπόλοιπον σωμα του αγγείου

απεικονίζεται ό βακχικός θίασος εΙς όργιαστικην

τελετουργίαν με ζωηρας και εκστασιακαςκινήσεις

(Π ί ν. 231, 232). Κάτω από τό κύριον θέμα παρι

στάνονται αφ' ένός μεν δύο λέοντες σπαράσσον

τες ελαφον, αφ' έτέρου δε ζευγος γρυπων επιτι

θεμένων εναντίον ταύρου. την διονυσιακην πα

ράστασιν επιστέφει ανω αργυρά γιρλάνδα από

κληματίδας, επικολλημένη εΙς την επιφάνειαν

του αγγείου.

Ή βάσις εΙναι διακοσμημένη με λέσβιον κυμά

τιον, εκαστον καρδιόσχημον φύλλον του όποίου

εχει επικολλημένονεπίμηκεςφυλλάριοναργυρουν.

ΟΙ ώμοι φέρουν αναγλυφα ροπαλοειδη φύλλα,

λα, διατεταγμένα εκ των ανω προς τα κάτω. Ό

λαιμός διακοσμείται με 12 επικολλημένα ανάγλυ

φα ζφα (όρειχάλκινα, επίχρυσα και αύτά), ελά

φους, γρύπας, ενα κάπρον, πάνθηρας, λέοντα, ενα

κριόν και ενα λέοντα, ό όποίος εχει άρπάσει από

του τραχήλού μίαν δορκάδα καί, νεκραν πλέον,

την απάγει εΙς την ραχιν του.

Ή ζώνη αϋτη κλείεται κάτω μεν από μίαν αργυ-

ράν γιρλάνδαν κισσου, ανω δε από δύο έπάλλη

λα κυμάτια, λέσβιον και Ιωνικόν. Έπι των ώων

του ιωνικου κυματίου, εΙς τό δποίον απολήγει

τό στόμιον του αγγείου, ύπό.ρχει επιγραφη με

γράμματα ενθετα, αναγράφουσα εΙς θεσσαλικην

διάλεκτον τό Όνομα πιθανως του κατόχου του

κρατηρος:

ΛΣΤΕΙΟΥΝΙΟΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΙΟΙ ΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ,

ητοι Άστειούνιος (;) Άναξαγόρου εκ Λαρίσης.

Πλουσιώταται εΙς διακόσμησιν εΙναι αΙ έλικω

ται λαβαί. ΑΟται περιβάλλονται κατα τα ακρα από

Όφεις, των όποίων αΙ μεν κεφαλαι προβάλλουν

έκατέρωθεν προς τα χείλη του αγγείου, αΙ δε ού

ραί, σχηματίζουσαι σπείρας, εξέχουν πρός τα πλά

για. Ώραία ανθέμια και ακανθαι συμπληρώνουν

τόν διάκοσμον, εΙς δε τούς όφθαλμούς, τούς σχη

ματιζομένους εΙς τας καταλήξεις των έλίκων, εΙναι

προσηρμοσμέναι κεφαλαι θεοτήτων, επίσης όρει

χάλκιναι επίχρυσοι.

Ό τεχνίτης Όμως δέν περιωρίσθη εΙς τα στοιχεία

πού συνοπτικως περιεγράφησαν. Τό κορύφωμα

της διακοσμητικης επιδιώξεώς του αποτελουν τα

τέσσαρα όλόγλυφα αγαλμάτια, τα όποία ετοποθέ

τησε επι των ώμων του αγγείου, ανα δύο έκατέρω

θεν έκαστης λαβης. τα της κυρίας Όψεως παρι

στάνουν αριστερα μέν τόν Διόνυσον πιθανώτατα,

δεξια δέ Μίηνάδα (Π ί ν. 233). τα της αλλης

Όψεως εΙκονίζουν αντιστοίχως Σάτυρον και Μαι

νάδα (Π ί ν. 234). Και τα τέσσαρα εΙναι διατε

ταγμένα εΙς στάσεις αναπαυτικάς, σαφως αντιτι

θεμένας προς τας όργιαστικας κινήσεις του κά

τωθι, επί της κοιλίας του κρατηρος, εΙκονιζομέ

νου θιάσου. Μέ εντονον ρεαλισμόν εχει ίδιαιτέ

ρως αποδοθη ό Σάτυρος, ό όποίος εΙκονίζεται κοι

μώμενος αμερίμνως και κρατων ακόμη δια της

αριστεράς του χειρός τόν ασκόν του οίνου από

τόν όποίον προηγουμένωςεμεθύσθη.

Ή χρονολόγησιςτου κρατηρος αύτου καθ' έαυ

τόν, ό όποίος πιθανόν να 1Ίτο και παλαιότεροςτων

ταφων, εΙναι δυσχερης, διότι τα επι μέρους τε

χνοτροπικα στοιχεία εΙναι ποικίλα και εΙς ώρι

σμένας περιπτώσεις κάπως αντιθετικά. Ή δυσχέ

ρεια Όμως αϋτη δέν εμποδίζει να εκτιμήσωμενκαι

να θαυμάσωμεν τό εργον. Πρόκειται Όντως περι

αριστουργήματοςμεγάλης πνοης και αρίστης εκ

τελέσεως. Κατάπληξιν προξενεί ή επιμέλεια της

εργασίας, μέχρι των τελευταίων λεπτομερειων.Ό

θεατης δύναται να διακρίν1] τα ζφα του λαιμου

από την χαρακτηριστικηνδήλωσιν του τριχώμα

τος έκάστου και μόνον από αύτην. Με τάς αργυ

ράς και χαλκάς λωρίδας, τας όποίας ό τεχνίτης

παρεμβάλλει μέ «ενθετικην» (incfustation) εΙς τα

επίχρυσα σώματατων Όφεωντων λαβων, επιτυγχά-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



196 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ1ΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963): ΧΡΟΝΙΚΆ

νει νά δημιουργΌ μίαν ανατριχιαστικήν έντύπω

σιν ζωντάνιας και πραγματικότητος. Και αύτή α

κριβώς ήτο ή πρόθεσίς του γενικώς: νά αποδώσ1]

τήν ζωντανήν πραγματικότητα, κατά τό μαλλον fι

ήττον αδέσμευτον από συμβατικότητας και έντό

νους σχηματοποιήσεις.

'Ως πρός τήν χρονολογίαν τών αποκαλυφθέντων

γενικώς τάφων εΙναι δυνατόν να λεχθΌ από τουδε

δτι τά λοιπα εύρήματα έκτός του κρατηρος εΙναι

ένδεικτικα μιας έποχης, ή όποία χονδρικώς έμ

πίπτει εΙς τό τελευταίον τρίτον του 40υ αίώνος πΧ.

Ή έπιφύλαξις δμως εΙναι αναγκαία, διότι και ό

καθαρισμός τών εύρημάτων ακόμη συνεχίζεται 3

και ή μελέτη αυτών καθυστερει.

Χ. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

*
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άφορμή δια τας ανασκαφας της πλατείας Δικα

ρίων ύπηρξεν ή από καιρου έκεί μελετωμένη ανέ

γερσις του νέου κτηριακου συγκροτήματος Δικα

στηρίων. Ή διενέργεια ανασκαφών εΙς τόν ώς

ανω χώρον πρό της οΙκοδομήσεως τών Δικαστη

ρίων έκρίθη απαραίτητος, διότι ήτο γνωστή ή \5
παρξις αρχαίων κτισμάτων έκ παλαιότερον γενο

μένων δοκιμαστικών ανασκαφών.

Όθεν ύπό της Άρχαιολογικης Ύπηρεσίας απε

φασίσθη ή διενέργεια ανασκαφών, δαπάναις του

Ύπουργείου Προεδρίας και ύπό τήν διεύθυνσιν

έπιτροπης, αποτελουμένης έκ τών κκ. Χαρ. Μα

καρόνα, Έφόρου Κλασσικών 'Αρχαιοτήτων Κεν

τρικης Μακεδονίας, Στυλ. Πελεκανίδου, Καθηγη

του του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τότε Έφό

ρου Βυζ. Άρχαιοτήτων, και Γ. Μπακαλάκη, Κα

θηγητου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1.

ΑΙ έργασίαιήρχισαντήν 15ην 'Ιουνίου 1962 και

διήρκεσαν έπί εν έξάμηνον, ήτοι μέχρι τέλους του

ετους (15/12/63).
Άνεσκάφη εκτασις μήκ. 44 μ. και πλ. 39 μ.

3. Ό καθαρισμός, ή συγκόλλησις καί στερέωσις του με

γάλου κρατήρος συνετελέσθη λίαν έπιτυχώς υπό του τεχνί·

του του Έθνικου Άρχαιολογικοί) Μουσείου Άθηνών κ.

Άνδρ. Μαυραγάνη, κατόπιν προκαταρκτικής έπεξεργασίας,

ή όποία είχεν έκτελεσθή υπό του τεχνίτου τοΟ Μουσείου

Θεσσαλονίκης κ. Δ. Μαθιου. Ό κ. Μαυραγάνης έκαθάρισεν

έπίσης τά άργυρο. άγγεία. Διά τά λοιπά εΙργάσθη καί συνε

χίζει νά έργάζεται ό κ. Μαθιός.

1. ΕΙς τήν άνασκαφήν τής Πλατείας Δικαστηρίων έβοήθη

σαν κατά καιρους αί δεσποινίδες Ε. Κουρκουτίδου, Δ. Χατζή,

Ό. Μέντζου καΙ ό κ. Κ. Τσάκος, πτυχιουχοι άρχαιολόγοι του

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τά δέ σχέδια έξεπόνησαν ή

δεσποινΙς Ρένα Μπουρνιδ., φοιτήτρια 'Αρχιτεκτονικής εΙς

τήν Πολυτεχνικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Θεσ Ινίκης.

καί απεκαλύφθη τό κοίλον, ή όρχήστρα, τό προ

σκήνιον και μέρος της σκηνης ρωμαίκου 'Qδείου

( Π ί ν. 235 α - β, Σ Χ ε δ. 1).
Ή όρχήστρα δεν εΙναι ήμικυκλική, αλλ' απο

τελεί τμημα έλλείψεως:Ηχορδή εχει μηκ. 16,30μ.,

ή δε έπ' αυτης κάθετος 9,10 μ. Τό δάπεδον αυτης

φέρει μαρμαρίνην πλακόστρωσιν. Ταύτης τό με

γαλύτερον τμημα (πρός Βορραν) κατεστράφη καί

έπεσκευάσθη έκ νέου. Οϋτως ή νυν ύπάρχουσα

μορφή της πλακοστρώσεως εχει ώς έξης: μικρόν

τμημα πρός νότον καλύπτεται ύπό λεπτών λευκών

πλακών, μέσου πλ. 1 μ., πλαισιουμένων ύπό ται

νιών έκ πρασίνου μαρμάρου, πλ. 0,22 μ. Τό ύπό

λοιπον δάπεδον αποτελείται έκ λευκών πλακών,

μικροτέρων (μέσ. πλ. 0,60 μ.), αλλα παχυτέρων

( β λ. Σ Χ ε δ. 1). Είς τινας τούτων ύπάρχουν έγ

χάρακτα παίγνια και έπιγραφαί.

ΑΙ σειραι τών έδωλίων του κοίλου δεν άρχονται

αμέσως από του έπιπέδου της όρχήστρας αλλ' εΙς

ϋψος 1,60 μ., εΙς τό όποίον φθάνει χαμηλός τοίχος

έν είδει θωρακείου, φέροντος όρθομαρμάρωσιν,

καθώς δεικνύουν οΙ τόρμοι στηρίξεως τών πλακών.

Ούτοι διακρίνονται έπί του έκ μαρμαρίνων πλα

κών περιθωρίου, τό όποίον περιθέει έξωτερικώς

τό τόξον της όρχήστρας (πλ. περιθωρίου 0,42 μ.)

( Π ί ν. 236β). Έκ του κοίλου σφζονται εξ σειραι

έδωλίων (ή τελευταία ήμικατεστραμμένη), συνο

λικου ϋψους 4,80 μ. από της έπιφανείας της όρ

χήστρας. τα έδώλια εφερον έπί της άνω έπιφα

νείας των όρθομαρμάρωσιν. Ταύτης μικρόν τμη

μα διατηρείται εΙς τήν τετάρτην σειραν τών έδω

λίων, δπου σφζεται έπίσης μέρος του κυματίου έξ

ασβεστοκονιάματος, τό όποίον έκόσμει τό άνω

τμημα της προσθίας οψεως τών έδωλίων. Ό τοί

χος του προσκηνίου εχει πλ. 1,86 μ. και ή προσθία

του οψις φέρει σειραν κογχών, έναλλασσομένων

πρός οίκους, συνολικου αριθμου ενδεκα 2. ΟΥψ.

κογχών και οίκων 1,25 μ. Τό δάπεδον τών κογχών

καί τών οίκων ήτο έστρωμένον διά πλακών έκ

λευκου μαρμάρου, οΙ δε τοίχοι εφεραν όρθομαρ

μάρωσιν έκ λευκου καί πολυχρώμου μαρμάρου.

Ό ουρανός τών κογχών και αΙ παραστάδες έκαλύ

πτοντο δι' ασβεστοκονιάματος, φέροντος γραπτήν

διακόσμησιν, μιμουμένην πολύχρωμον μαρμαρί

νην έπένδυσιν ( Π ί ν. 236α). Πρό έκάστης παρα

στάδος και έπί μαρμαρίνης βαθμίδος, ή όποία έκ

τείνεται εΙς τήν πρόσοψιν του προσκηνίου, σφ

ζεται τετράγωνος βάσις έξ ασβεστοκονιάματος,

έπί της όποίας έπάτει πεσσίσκος. Κατα τά δύο

2. Τόν ίδιον άριθμόν καί έναλλαγήν τών κογχών πρός

οίκους παρουσιάζει καί τό θέατρον τής Κορίνθου. Βλ.

Μ. Bieber, The history of the Greek and Roman Theater,
σ. 216, 796.
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άκρα του προσκηνίου δύο μικραί κεκαμμέναι κλί

μακες όδηγουν έπί του βήματος ( Π ί ν. 236γ).

Άπεκαλύφθη έπίσης μέρος του τοίχου τής σκη

νής, εις τα δύο ακρα του όποίου ανοίγεται ανα Ι;ν

μαρμάρινον θύρωμα, ϋψ. 2,65 μ. καί διαστ. 1,30 χ

0,62μ. τουτο φέρει διακόσμησιν έξάργών κυματίων

α) Σύνθεσις έξ άκανονίστως διατεταγμένων ρόμ

βων, εκαστος τών όποίων φέρει διάφορα διακο

σμητικα θέματα, ώς ζατρικοειδή, σύστημα σπει

ρών, φυλλοειδή, κύκλους κλπ.

β) Σύνθεσις μεγάλου, έγγεγραμμένου εις κύκλον

στροβίλου έκ σπειρών, πλοχμών καί σειράς τρι-

Σχεδ. 2'

(Π ί ν. 237α). του βορείου θυρώματοςέλλείπει τό

άνώφλιον (Π ί ν. 237β). τα δύο θυρώματαδια κα

μαρωτών διαδρόμων όδηγοϋν εΙς ηΊν ~,χήστραν.

Τό δάπεδον τής σκηνής καλύπτεται~διφ"πoλυ

χρώμου ψηφιδωτου, έκ χονδρών μαρμαρίνων ψη

φίδων (OpUS tessellatum) καί είναι κατα τόπους κα-

γωνιδίων. Εις έκάστην τών τεσσάρων γωνιών,

έξωτερικώς του κύκλου, τρία έσχηματοποιημένα

φύλλα (Π ί ν. 238 γ ).
γ) Σύνθεσις μαιάνδρου (Π ί ν. 238 γ).

δ) Ζατρικοειδές.

Τέλος, κατα τό νότιον ακρον τής σκηνής άπε-

Σχεδ. 3

τεστραμμένον (Π ί ν. 238 α). 'Απεκαλύφθη τμή

μα πλ. 4,53 μ. Ή διακόσμησις του ψηφιδωτου δα

πέδου, τό όποιον χωρίζεται εις διάφορα πεδία

εχει ώς έξής από Ν πρός Β:

καλύφθη είσοδος μετα μαρμαρίνου κατωφλίου, πλ.

2,50 μ., φέρουσα εις κλίμακα πλ. 3,80 μ., εόρυνο

μένην πρός τα ανω (πλ. 4 μ.). Συνολικόν ϋψος κλί

μακος 2,40 μ. Ταύτης σφζovται αί τρεις κατώτε-
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Σχεδ. 4

Σχεδ. 5
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ραι και αί δύο ανώτεραι βαθμίδες, των όποίων ό

συνολικος αριθμος ανήρχετο εις ενδεκα. Ή κλίμαξ

πιθανώτατα ωδήγει εις το διάζωμα του κοίλου.

ΤΟ '(!δείον είναι εκτισμένον κατα το σύνηθες

δια ηΊν εποχην της Τετραρχίας σύστημα τοιχο

δομίας, ήτοι εις ζώνας εξ επαλλήλων σειρων

πλίνθων εναλλασσομένας προς αργολιθοδομήν.

Ή τοιχοδομία σφζεται καλύτερον εις τον τοίχον

του θωρακίου της ορχήστρας (Π ί ν. 236β).

Εις πλείστα σημεία, ως Π.χ. εις την ΝΔ γωνίαν

του τοίχου του προσκηνίου (Π ί ν. 238α), εχουν

χρησιμοποιηθη μαρμάρινοι κυβόλιθοι εις δευτέ

ραν χρησιν.

τα κινητα ευρήματα της ανασκαφης είναι κυ

ρίως μαρμάρινα αρχιτεκτονικα μέλη, ως το εις

Τέλος, εντος της ορχήστρας καί προ της δευ

τέρας από Ν κόγχης καί του δευτέρου οίκου, ευ

ρέθησαν δύο ακέφαλα γυναικεία αγάλματα. 'Αμ

φότεραι αί μορφαί φέρουν χιτωνα μετ' αποπτύ

γματος, έπί του όποίου ή μέν μία νεβρίδα, ή δέ έτέ

ρα ιμάτιον, καλυπτον μόνον τον δεξιον ωμον. Ή

φέρουσα την νεβρίδα εχει μακραν κόμην της ό

ποίας οι βόστρυχοι πίπτουν επί των ώμων. Ταύτης,

πλην της κεφαλης, ελλείπουν αμφότεραι αί χείρες

από των αγκώνων. Ή έτέρα δια μέν της κεκαμμέ

νης δεξιας κρατεί πληκτρον, δια δέ της ελλειπού

σης ι'φιστερας κιθάραν, i'jς σφζεται μικρόν τμημα.

Αί μορφαί αύται παριστουν πιθανώτατα Μούσας,

ήτοι ή μέν κρατουσα την κιθάραν την Έρατώ, ή

δέ φέρουσα την νεβρίδα την Θάλειαν (Π ί ν.

<~~

')()

Σχεδ. 6

τον Π ί ν. 238β απεικονιζόμενον τμημα επιστέ

ψεως, το όποίον φέρει διακόσμησιν εκ λεσβίου

κυματίου, εκ μιας ζώνης ιωνικου κυματίου μεταξυ

ταινιων καί έκ μαιάνδρου. Έπίσης, παρα την Δ

πλευραν του νοτίου θυρώματος ευρέθη κορινθια

κον κιονόκρανον (Π ί ν. 239δ), το όποίον πα

ρουσιάζει μεγάλην όμοιότητα πρΟς. το ευρεθέν

παλαιότερον πλησίον του 'Οκταγώνου της Θεσ

σαλονίκης 3. 'Ο τύπος χρονολογείται εις το α'

ήμισυ του 40υ μΧ. αΙ και είναι χαρακτηριστικός

δια τα μνημεία της Τετραρχίας.

Έντετειχισμένονέντός τοιχαρίου νεωτέρωνχρό

νων, ευρέθη τμημα μαρμαρίνης πλακός, έπί της

όποίας σφζεται 1'} έπιγραφη ]ΩΔΕΙΟΝΕΚΘΕ [

( Π ί ν. 239γ). .

3. Κ. Kautzsch. Kapitellstudien, σ. 5 - 8. Πίν. Ι, 2, 4.
Χ. Μακαρόνας, ΠΑΕ 1950 σελ. 310.

239α - β). 'Αμφότερα τα αγάλματα είναι αντίγρα

φα υστερορρωμαϊκων χρόνων, εχοντα ως πρότυπα

γνωστους έλληνιστικους τύπους, των όποίων αλ

λα αντίγραφα ευρίσκονται εις ΝΥ Karlsberg4, Βα

τικανόν, Στοκχόλμην Κ.α.

'Ο χωρος τοϋ ρωμαϊκοϋ '(!δείου, καί δη το ΝΔ

πέρας των στοων τοϋ κοίλου έχρησιμοποηΊθη κα

τα τους χριστιανικους χρόνους δια ταφάς. Πλην

των πολυπληθων αγγείων, ευρέθησαν, επί του

ασβεστοκονιάματος των τοίχων των διαμορφω

θέντων εις τάφους διαμερισμάτων, καί πολλαί έγ

χάρακτοι έπιγραφαι καί παραστάσεις, τινας των

όποίων δεικνύουν τα Σ Χ ε δ. 2 - 6.

ΦΩΤΕnVΗ Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

4. ΝΥ Karlsberg ΟΙΥΡΙΟΙΟI<, Billedtavler ΧΧVIΙ, 395 - 396.
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΕΛΛΗΣ

Αι ανασκαφαί εις την Πέλλαν, κατα τlΊν εκτην

ταύτην περίοδον, ηρχισαν την 17ην 'Ιουλίου καί

εληξαν την 24ην Σεπτεμβρίου. Ό καΘαρισμος

δμως, ή συγκόλλησις, σχεδίασις κλπ. επεξερ

γασία των εύρηματων, ώς καί ή συνΤΙ1ρησις

των ανεσκαμμένων χώρων καί ή προστασία των

ψηφιδωτων δαπέδων των αποκαλυφΘέντων κατα

την παρελθουσανπερίοδον, διήρκεσανπερίπου μέ

χρι τέλους του ετους.

Πλην των παλαιων καί εμπείρων συνεργατων,

της κ. Ευγενίας Λεβεντοπούλου-Γιούρη,Έπιμελη

τρίας αρχαιοτήτων εν Καβάλι;ι, καί του κ. Πέτρου

Θέμελη, ηδη Έπιμελητου εν Όλυμπίι;ι, μετέσχον

είς τας ανασκαφας ώς επιστημονικοί βοηθοί αι

δεσποινίδες Δέσποινα Παπακωνσταντίνου,Χάιδω

Κουκούλη καί Σοφία Φωκιανου, πτυχιουχοι φι

λολογίας (αρχαιολογικου τμηματος) των Πανεπι

στημίων Άθηνων ή πρώτη καί Θεσσαλονίκης αΙ

λοιπαί.

Προς τούτοις, κατόπιν συμβασεως μεταξυ Έλ

λάδος καί 'Ινδίας περί ανταλλαγής επιστημόνων,

παρηκολούθησαντας εν ΠέλλΊJ ανασκαφας οΙ κκ.

Μ. Κ. Dhavalikar καί Ο. Ρ. Tandon, ανήκοντες

αμφότεροι εις την αρχαιολογικην ύπηρεσίαν της

Ινδίας (Arc!laeologica! Servlce of India). ΟΙ συμ

παθείς ξένοι μας μετέσχον ενεργώς εΙς τας εργα

σίας των ανασκαφων (επίβλεψιν, σύνταξιν ήμερο

λογίου, καταγραφην κλπ.), επιδείξαντες αξιοση

μείωτον επιμέλειαν και δραστηριότητα.

Δύο ήσαν οι τομεις των ανασκαφών της περιό

δου ταύτης. Ό τομευς Ι, παρα την εθνικην όδόν,

και ό τομευς Π, επί του προς Βορραν της εθνικής

όδου ύψώματος, το όποιον εχει κληθή ακρόπολις.

Ίδου συνοπτικώς τα αποτελέσματα.

Τομευς Ι

Συνεχίσθη ή ανασκαφη του τετραγώνου 21,
αποκαλυφθείσης εκτάσεως 200 περίπου μ. κατα

την νοτιοανατολικην περιοχην αυτου ( Σ Χ ε δ. 1).
Διαπιστουται ΊΊδη δτι ύπήρξαν εδω δύο οΙκοδομι

καί περίοδοι. ΕΙς την πρώτην ανήκουν οι τοίχοι

(δηλούμενοι εις το σχέδιον δι' άπλων περιγραμ

μάτων) των όποίων σφζονται τα. θεμέλια μέχρι του

στερεοβάτου. Εις την δευτέραν περίοδον ανηκουν

οι τοιχοι οΙ χαρακτηριζόμενοιδια διαγραμμίσεως,

οΙ όποίοι ενιαχου (δπου τα παχύτερα περιγράμμα

τα) σφζονται ύπερ τον στερεοβάτην. ΤΟ KτllΡΙOν

τής πρώτης περιόδου, επί του παρόντος αδιαγνώ

στου προορισμου, φαίνεται δτι είχεν οΙκοδομηθi'j

εΙς εποχην προγενεστέραν των οικιων των οΙκο-

1. Βλ. Α.Δ. 17 (1961/2): Χρονικά. σελ. 209.

δομικων τετραγώνων 1,3 καί 5. Δεν είναι γνωστον

που όφείλεται ή καταστροφή του. Πάντως το νέον

οΙκοδόμημα, τό όποιον εκτίσθη επ' αυτου, είναι

εντεταγμένον εΙς τό ίπποδάμειον σύστημα, καθ' δ

είχε κτισθη το τμημα τουτο της κάτω πόλεως 2.

Άξιοσημείωτον είναι το γεγονός της μη ανευ

ρέσεως εδω του συνήθους στρώματος καταστρο

φης μετα των χαρακτηριστικωνθραυσμάτων των

κεράμων. Τό γεγονός τουτο, συνδυαζόμενονπρος

την αποκάλυψιν ένός μικρου κυκλικου κεραμει

κου κλιβάνου (Σ Χ ε δ. 2, Π ί ν. 240δ) κατα τον

ακραίον νοτιοανατολικόν χωρον καί την πολλα

χου ανεύρεσιν παχέων στρωμάτων τέφρας μετα

μητρων εΙδωλίων καί αμόρφων μαζων σκωριων, σι

δήρου καί ορειχάλκου, μας ιiγει εΙς την ύπόθεσιν

δτι καί το κτήριον της δευτέρας ταύτης περιόδου

κατεστράφη ενωρίς, κατα την έλληνιστικην ακό

μη εποχήν,εκ βιαίας αΙτίας (πιθανώς εκ σεισμου) 3,

εκτοτε δε εχρησιμοποιήθη εν μέρει ώς τόπος κε

ραμεικων και μεταλλευτικων εργαστηρίων, ύπαί

θρων η προχείρως εστεγασμένων.

Ή επίχωσις φθάνει καί ενίοτε ύπερβαίνειτα δύο

μέτρα, διακρίνεται δε εΙς τρία στρώματα, εκτός

του επιφανειακου. Ή καθυστέρησις της επεξερ

γασίας των ε(ψημάτων- καί Ιδίως των νομισμά

των - δεν μας επιτρέπει ακόμη να εξαγάγωμεν

συμπεράσματα στρωματογραφικά. Έπισημαίνομεν

μόνον τον εκπληκτικόν πλουτον καί την αφθονίαν

των εύρημάτων του αμέσως ύπό τό επιφανειακόν,

πρώτου στρώματος, πάχους ± 0,35 μ.4. τα εύρήμα

τα του στρώματος τούτου χρονολογουνται χον

δρικως εΙς την έλληνιστικην περίοδον. ·Οστρα

κά τινα είναι δυνατόν μάλιστα να αναχθουν εΙς

τα τέλη του 40υ αιωνος. Είναι προφανες δτι δεν

πρόκειται περί στρώματος τυπικου, προκύψαντος

εκ κανονικής επιχώσεως, αλλα μαλλον περί εκτε

ταμένου «αποθέτου» (το πά.χος του φθάνει τα 30
έκατοστόμ.), δημιουργηθέντος εκ ραγδαίων βρο

χων, τα ϋδατα των όποίων εν τϋ όρμητικι) των

ροή από των προς βορραν ύψωμάτων συμπαρέσυ

ραν καί διάφορα μικροαντικείμενα ιiλλων ερει

πωθέντων κτισμάτων.

Συνολικως εΙς την ανασκαφείσαν ταύτην πε

ριοχην των 200 περίπου τετραγωνικων μέτρων εύ

ρέθησαν 486 πήλινα εΙδώλια (η θραύσματα), 201
νομίσματα χαλκα, 138 ενσφράγιστοι λαβαί αμφο

ρέων 5, καί πληθος όστράκων αγγείων, εξ ών με-

2. Α.Δ. 16 (1960), σελ. 74, Σχεδ. 1.
3. Χαρακτηριστικη είναι ή άνεύρεσις άνθρωπίνων σKελε~

των, άνευ ούδεμιας ένδείξεως ταφικ:ης διαδικασίας.

4. Πρβλ. Α.Δ. 17 (1961/2): Χρονικά, σελ. 209.
5. ΑΙ πλείσται είναι Θασίων. Άκολουθοϋν α{ «δμάδο::;

Παρμενίσκου». Κνιδίων, Ροδίων κλπ. Όνόματα των της όμά ..
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ρικά άνήκοντα είς ερυθρόμορφα, πολλά είς με

λαμβαφη (ίδίως όμφαλωτά πινάκια) καί ίκανοϋ

άριθμοϋ ϋ.λλα άνήκοντα εΙς τήν κατηγορίαν τών

λεγομένων west-slope. 'Επίσης ευρέθη σημαντι

κός άριθμός άγνύθων καί ϋ.λλων μικροαντικει

μένων. Άξιοσημείωτον: πήλινον δισκάριον με

άνάγλυφον άκτινωτόν κόσμημα καί πέριξ επιγρα

φήν: 'Αθήνη Λυσιμαχiδου (Σ Χ ε δ. 3), ώς καί

τεμάχιον πλακιδίου αίγυπτιακοϋ εκ φαγεντιανης,

με γεωμετρικόν διάκοσμον κατ' άμφοτέρας τάς

επιφανείας.

λίων καταστροφηςτης οΙκίας κατι'ι τήν νοτίαν καί

δυτικήν περιοχήν της.

Τά κατά τό παρελθόν ετος 1961 άποκαλυφθέν

τα άρχιτεκτονικά μέλη επλουτίσθησαν μετά τήν

διάλυσιν τών μεταγενεστέρων τοίχων, εΙς τους ό

ποίους τοιαϋτα μέλη, κατατεμαχισθέντα, είχον

χρησιμοποιηθη ώς πρόχειρον οΙκοδομικόν υλι

κόν. Άνευρέθησαν ηδη νέα τεμάχια κιονοκρά

νων, επιστυλίων, τριγλύφων, μετοπών καί γείσων,

επιτευχθείσης της συγκολλήσεως, δπου ήτο αϋτη

δυνατή. Τό υλικόν τοϋτο είναι άρκετόν διά τήν

Σχεδ. 2. Κάτοψις κεραμεικοϋ κλιβάνου τοϋ τετραγώνου 2

ΕΙς τό τετράγωνον 4 άνεσκάφημικρά εκτασις

60 περίπου μ2 πρός άποκάλυψιν της ΝΑ γωνίας

αυτοϋ. Λόγφ τεχνικών δυσχερειών, αί περαιτέρω

άνασκαφαί ενταϋθα άνεβλήθησαν διά τό έπόμενον

ετος.

Παραλλήλως συνεχίσθησαν αί ερευνητικαί

τομαί πρός τόν σκοπόν τοϋ άκριβοϋς προσδιορι

σμοϋ τών διαστάσεων' τοϋ περιστυλίου της μεγά

λης οίκίας με τά ψηφιδωτά δάπεδα (τετραγώνου 5)
καί της άνιχνεύσεως τών τυχόν υπαρχόντων τοί

χων δωματίων κατά τήν δυτικήν καί τήν νοτίαν

πτέρυγα 6. Τά άποτελέσματα τών ερευνών τούτων

δεν υπηρξαν ίκανοποιητικά, λόγφ της εκ θεμε-

δοι; Παρμενίσκου: Άγάθωνος, Άμεινονίκου, Καλλιμάχου,

Κριτολάου, Μικίωνοι;, Νικοστράτου,Τιμαινέτου.Διά πρώτην

φοραν εύρέθη έδlil καί σφράγισμα αμφορέως έκ Σινώπης του

Πόντου.

6. Βλ. Α.Δ. 17 (1961/2): Χρονικά, σελ. 211, Σχεδ. 2.

κατ:ά τό--μαλλον άκριβη άναπαράστα~ιν της μορ

φης τοϋ περιστυλίου. 'Ενδιαφέροντες είναι οί σφ

ζόμενοι χρωματισμοί. Διά κυανοϋ χρώματος εδη

λοϋντο αί τρίγλυφοι καί αί πρόμοχθοι, δι' ερυθροϋ

δε τά κυμάτια καί αί τανίαι. Δι' ερυθρών άνθεμίων

ήσαν κεκοσμημέναι αί μεταξυ τών προμόχθων

«όδοί» (viae). 'Ολίγα άρχιτεκτονικά λείψανα εκ

λευκοϋ λεπτοκόκκου μαρμάρου, άνήκοντα εΙς πα

ραστάδα καί ίωνικόν κίονα, επιβεβαιώνουν τήν

ϋπαρξιν δευτέρου όρόφου, ώς καί εΙς τήν βορείαν

οΙκίαν τοϋ τετραγώνου 1(βλ. Α.Δ. 16 (1960), σ.80).

Άλλως τε άπεκαλύφθη ηδη τό 1961 κατά τήν άνα

τολικήν πλευράν ή λιθίνη βάσις της ξυλίνης κλί

μακος άνόδου 7.

ΕΙς ερευνητικήν τομήν πλησίον της κρήνης,

της ευρισκομένης εντός τοϋ περιστυλίου της αυ-

7. Πρβλ. Α.Δ. ε.α., σελ. 211.
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λης, εύρέθη ακεραία πηλίνη σίμη με ανάγλυφον

διακόσμησιν ανθεμίων κλπ. (Πρβλ. Α.Δ. 16 (1960),
Πίν. 70 α - β).

Ή διαμόρφωσις του εδάφους κατα η'!ν βορείως

του τετραγώνου 5 περιοχην (δηλαδη την περιοχήν

του ύποτιθεμένου τετραγώνου 6) φαινομενικως ήτο

ελπιδοφόρος. Άνεμένετο δηλαδη μεγαλυτέρα επί

χωσις και κατα συνέπειαν καλυτέρα διατήρησις

των ύποκειμένων κτισματων.

Άτυχως τα αποτελέσματα δεν επηλήθευσαν τας

προσδοκίας. Άνασκαφή, εκτάσεως περίπου 400
μ2, αρξαμένη εξ αποστασεως 98 μ. από της ΒΔ

γωνίας του τετραγώνου 5, με κατεύθυνσιν πρός

τα εσωτερικα τοιχώματα του φρέατος μέχρις

ένός σημείου εΙναι κεκαλυμμένα δι' εΙδικως κατε

σκευασμένης πηλίνης επενδύσεως, ητις εφερε

κατα διαστήματα ήμικυκλικας όπας πρός διευκό

λυνσιν της καθόδου.

"Εν των δωματίων της βορείας πτέρυγος είχε

χρησιμοποιηθη, μετα η'!ν διασκευή ν, ώς εργαστή

ριον. Έντός αύτου εύρέθησαν πλέον των 100 λύχ

νων β, χρονολογουμένων εΙς τόν 10ν Π.Χ. αιωνα,

μαζαι σκωριων επεξεργασίας χαλκου και σιδή

ρου και αφθονα ιχνη πυρας. ΟΙ ανευρεθέντες εδω

λύχνοι φαίνεται δτι δεν εΙχον χρησιμοποιηθη.

Κέραμος ήτο ό συνήθης επιχώριος λακωνικός

Σχεδ. 3. Πέλλα. Ένεπίγραφον πήλινον δισκάριον

ανατολας και νότον, εβεβαίωσεν δτι και εδω ή

επίχωσις ήτα σχετικως μικρά, ή δε διατήρησις των

ερειπίων κακή. Άπεκαλύφθησαν 9 δωμάτια μι~

κρων μαλλον διαστάσεων, παρέχοντα εντύπωσιν

εύτελείας και πενιχρότητος. Πρόκειται προφανως

περι μεταγενεστέρας διασκευης προΟπαρχούσης

οΙκίας, καθ' ην εύρύτεροι χωροι δΙΏρέθησαν εΙς

μικρότερα δωμάτια δια κατασκευης προχείρων

μεσοτοίχων (Π ί ν. 241). τα ανευρεθέντα τέσ

σαρα δωρικα κιονόκρανα και αλλα αρχιτεκτονικα

μέλη, προερχόμενα πιθανως εκ περιστυλίου έσω

τερικης αύλης, ύποδηλουν δτι ή διασκευασθεισα

αρχικη οίκία ήτο ανάλογος πρός τας αλλας απο

καλυφθείσας κατα την περιοχην του τομέως τού

του.

Χαρακτηριστικη εΙναι ή ανεύρεσις κυκλικου

φρέατος, διαμέτρου ανω 0,54 μ., εντός ενός των

δωματίων της δυτικης πτέρυγος.

με σφραγίσματα βασιλικός, Άττάλου 9, Άριστο

κράτου.. Έπεσημάνθησαν και τεμάχια ανήκοντα

εΙς μίαν tΊ δύο όπαίους στρωτηρας.

Ή κεραμεικη αντιπροσωπεύεται από αγγεία και

δστρακα μελαμβαφη, ών πολλα με εμπίεστον και

rouletted διακόσμησιν, αλλα ανήκοντα εΙς την κα

τηγορίαν της «δυτικης κλιτύος» (west-slope), εΙς

μεγαρικους σκύφους κλπ. Τό παλαιότερον δστρα

κον άνήκει εΙς έρυθρόμορφον αγγεΙον.

ΑΙ ανευρεθείσαι ενσφράγιστοι λαβαι αμφορέων

ανέρχονται εΙς 92, ών, περιέργως, αί πλείσται

(37) εΙναι Ροδίων 10, ακολουθουν δέ αί Κνιδίων

8. Έν δλφ ΟΙ άνεορεθέντες λύχνοι άνέρχονται εΙς 148.
Είς τούτων φέρει τό σφράγισμα: ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ.

9. Τό σφράγισμα Άττάλοο πρώτην ήδη φοράν έμφανίζε

ται εΙς Πέλλαν. Διά τά μέχρι τοΟδε γνωστά Βλ. Α.Δ.16 (1960).
σελ. 82.

10. Κατ' άναλογίαν αl πλείονες των άνεορισκομένων έν
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(12), αΙ «όμάδος Παρμενίσκου» (7), αί ίταλιωτι

και 11 (6) και είτα αΙ Θασίων (4).
Τά νομίσματα, τά όποϊα μένουν άκόμη άκαθά

ριστα και άδιάγνωστα, άνέρχονται εΙς 172.
'Υπογραμμίζεται ή άνεύρεσις άρκετών λιθίνων

ευρεϊα όδός ή βορείως τών τετραγώνων 3 και 5,
ώς και τμήμα τής στενοτέρας όδου τής δυτικώς

του τετραγώνου 312. Ή έπίχωσις εΙς η'ιν πρώτην

ήτο περίπου 1,40 μ. Τό κατάστρωμα αυτής, ανευ

ίδιαιτέρας τινος έπιστρώσεως, ήτο είς τό αυτό
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Σχεδ. 4. Πέλλα. Τμήμα ίωνικου σπονδύλου έλλειψοειδους τομής

χειρομύλων, ένός μικρου προϊστορικου λιθίνου

πελέκεως και θραυσμάτων αίγυπτιακου πινακίου

έκ φαγεντιανής.

Συγχρόνως, διά δύο συνεργείων, άνεσκάφη ή

Πέλλυ ένσφραγΙστων λαβό'>ν άνήιcoυν εΙς άμφορείς προελεύ

σεως Θάσου. (Α.Δ. ε.ά. σ. 82).
11. ΜΙα έξ αότό'>ν φέρει το σφράγισμα Apollon.

έπίπεδον με τό του στερεοβάτου τών εξωτερικών

τοίχων του τετραγώνου 3, κατά τι δε υψηλότερον

(περίπου 0,10 μ.) τών του τετραγώνου 5.
Ή έπίχωσις εΙς η'ιν δευτέραν όδόν ώς και ή

σχέσις του καταστρώματος αυτής πρός τους στε-

12. Βλ. Α.Δ. ε.ά., σελ. 74, Σχεδ. 1.
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ρεοβάτας τών έκατέρωθεν τοίχων ήτο περίπου ή

αύτή. ΕΙς τόν αξονα τής όδοϋ καί εΙς τό σημείον

ακριβώς τής διασταυρώσεως αύτής πρός τήν προ

ηγουμένην, ανευρέθη κατώφλιον θύρας, τό όποίον

φαίνεται δτι αποσπασθέν εΙς μεταγενεστέρους χρό

νους εκ τινος τών πέριξ οίκιών διά να χρησιμο

ποιηθή ώς οΙκοδομικόν υλικόν έγκατελείφθη έκεί,

μή πραγματοποιηθείσης τελικώς τής μεταφοράς

του. ΕΙς μεταγενεστέρους έπίσης χρόνους όφεί

λεται πρόχειρος έπίστρωσις διά κεράμων τμήμα

τος τής όδοϋ (Π ί ν. 24Ογ), περΙ τα 7 μ. βορείως

τοϋ κατωφλίου τούτου, εΙς ύψος 0,40 μ. από τοϋ

παλαιοϋ καταστρώματος. Ένδιαφέρον εύρημα

κατα τήν διασταύρωσιν τών δύο τούτων όδών ήτο

τμήμα σπονδύλου μικροϋ ίωνικοϋ κίονος μέ έλ

λειψοειδή τομήν (Σ Χ ε δ. 4). Δοκιμαστική σκα

φή γενομένη κατα πλάτος τής όδοϋ, μεταξυ τών

τετραγώνων 3 καί 5, πρός αποκάλυψιν σωληνώ

σεων υδρεύσεως δεν εδωσε θετικόν αποτέλεσμα.

τα έξ αμφοτέρων τών όδών ευρήματα συνοπτι

κώς ήσαν τα έξής:

141 χαλκά νομίσματα (μή καθαρισθέντα εΙσέτι),

96 ένσφράγιστοι λαβαΙ αμφορέων, πολλαί αγνϋ-

Τομεύς ΙΙ

ΑΙ ανασκαφικαΙ έργασίαι εΙς τόν τομέα τοϋτον,

αί όποϊαι εΙχον ανασταλή τήν 7ην Δεκεμβρίου

1960, έπανήρχισαν τήν 17ην 'Ιουλίου καΙ διεκό

πησαν τήν 15ην Σεπτεμβρίου 1962 Ι3. Κυρίως συν

εχίσθη ή συστηματική ανασκαφή 28 μ. πρός τα

νοτιοανατολικα τοϋ τετραγώνου κτηρίου, τό ό

ποίον, μετα πολλής βεβαίως έπιφυλάξεως, υπετέ

θη ώς ίερόν. Σημαντική ήτο ή αποκάλυψις ένταϋ

θα μνημειώδους προπύλου μέ πρόσοψιν πρός δυ

σμας (Π ί ν. 240α-β). Ή αποκαλυφθείσα είσοδος

εφερε δύο πεσσοκίονας ίωνικους μέ παραστά

δας εκατέρωθεν, ων κατα χώραν έσώθησαν ανα

μία βάσις πεσσ~~oς καΙ παραστάδος (Π ί ν.

243 α - γ). Έντός ηΊς έπιχώσεως ανευρέθησαν αμ

φότερα τα έπίκρανα τών παραστάδων, τα όποία

φέρουν λίαν ένδιαφέρουσαν διακόσμησιν (Π ί ν.

244 α - β). ΕΙς όλίγων μέτρων απόστασιν έντεϋ

θεν απεκαλύφθη βασις αναθηματικοϋ τρίποδος, ό

μοία πρός τας ανευρεθείσας κατα τα προηγούμενα

ετη Ι4, κατεσκευασμενη έκ τοϋ αυτοϋ φαιοϋ λίθου

μετα πολλής έπιμελείας. Αύξηθέντος ήδη τοϋ αρι

θμοϋ τών όμοιοσχήμων τούτων αναθηματικών βά-

Σχεδ. 5. Πέλλα. Τεμάχιον μαρμαρίνου αρχιτεκτονικοϋ μέλους

θες, 3 μικροΙ λίθινοι προϊστορικοί πελέκεις, εΙς

σαυρωτήρ σιδηροϋς, τεμάχιον σιδηράς ψαλίδος

καί δστρακα αγγείων μελαμβαφών, west-slope,
μεγαρικών σκύφων, περγαμηνών κλπ.

Έκτός τών ανωτέρω ανασκαφικών έργασιών τοϋ

τομέως Ι σημειοϋται καΙ μικρα ερευνα ανατολικώς

τοϋ τετραγώνου 1, σκοπός τής όποίας ήτο ή δια

πίστωσις τοϋ πλάτους τής από βορρά πρός νότον

όδοϋ. Έκεί, παρα τόν τοίχον τοϋ επομένου (πρός

ανατολας) οΙκοδομικοϋ τετραγώνου ανευρέθη μαρ

μάρινον αγαλμάτιον Μεγάλου Άλεξανδρου υπό

μορφήν Πανός, καλής τέχνης μεσοελληνιστικών

χρόνων (Π ί ν. 242).

8

σεων εΙς τέσσαρας, ένισχύεται ετι πλέον ή υπο

θεσις τής υπάρξεως ένταϋθα Ιεροϋ, αποκλείεται

δέ όπωσδήποτε ή περί ανακτόρου τοϋ 'Αρχελάου
παλαια πρόχειρος είΚασία"lδ.

Συγχρόνως έγένοντο έρευνητικαί τινες τομαί

εΙς διάφορα σημεία τής αύτής περιοχής. Ένταϋθα

γίνεται έν συντομίg. λόγος μόνον περί τών τομών

Δ καί Ε.

Ή τομή Δ έγένετο 70 περίπου μ. νοτιοανατολι-

13. Α.Δ. ε.ά., σελ. 81.
14. Α.Δ. ε.ά., σελ. 81, ΠΙν. 60.
15. (I11ustrated London News, 2 Αύγ. 1958, σελ. 157. Πρβλ.

Α.Δ" ~.ά., σελ. 76, 81.
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κώς του προπύλου, περΙού ανωτέρω, σπου Τι μορ

φη του πρανους εφαίνετο πρόσφορος δια κοίλον

θεάτρου. Τό αποτέλεσμα δπηρξεν αρνητικόν. Εδ

ρέθησαν μόνον αρχιτεκτονικαλείψανα μεταξυ τών

όποίων δωρικόν γείσον, διατηρουν τόν χρωματι

σμόν του, του όποίου τα στοιχεία διακοσμήσεως

καΙ τα χρώματα εΙναι σμοια πρός τα τών γείσων

της οΙκίας του τετραγώνου 5 (τομευς Ι).

Ή τομη Ε, γενομένη εΙς απόστασιν 60 περίπου

μ. ΝΔ του προπύλου απεκάλυψε θεμελίωσιν τοί

χου η στυλοβάτου πιθανώς στοάς, με κατεύθυνσιν

από ανατολών πρός δυσμάς, χωρΙς αλλας ενδεί

ξεις, πλην' του αφθόνου καΙ ποικίλου αρχιτεκτονι

κου δλικου, ανηλεώς κατατεμαχισμένου. Προέκυ

ψαν εντευθεν τεμάχια σπονδύλων δωρικών καΙ ίω

νικών, παραστάδων, δωρικών κιονοκράνων, επι

στυλίου καί γείσων. Τό πλέον αξιόλογον εύρημα:

τεμάχια μαρμαρίνου άρχιτεκτονικου μέλους-επι

κρανίτιδος (;)-άρίστης τέχνης, με άνάγλυφον διά.

κοσμον ανθεμίων καΙ φύλλων ακάνθης (Σ χε δ.

5 -7).
Κινητα .εύρήματα του τομέως ΙΙ: ·Οστρακα άγ

γείων .μελαμφαβών (ών τινα ανέρχονται χρονο

λογικώς μέχρι του τέλους του 40υ αίώνος), πινα

κίων με εμπίεστον διακόσμησινwesΙ-sΙΟΡe, lacrl
maΙeΓia εκ φαιου πηλου, ώς καΙ θραύσματα αγ

γείων βυζαντινών (Ι40υ αίώνος) καΙ μεταβυζαντι

νών. Νομίσματα χαλκά 85 (μη καθαρισθέντα εΙσ-

Σχεδ. 6

έτι). ΛαβαΙ ενσφράγιστοι αμφορέων περίπου, 30,
εξ ών Θασίων 15 καΙ «όμάδος Παρμενίσκου» 11.
ΠολλαΙ λακωνικαΙ κεραμίδες με σφραγίσματα:

Βασιλικός, 'Αριστόνου, 'Αριστοκράτου, Εύάρ

χου, Εύκρατίδου, Λυσιμάχου, Μεγαλοκλέους, Νι

κολάου, Σωσία 16, ΆττάλουκαΙ ΜΕΝΔΑΙΕΙΩΝ(;).

Μουσείον Πέλλης

Τό Μουσείον Πέλλης άνηγέρθη παρα τόν ~ύ-

16. Πρβλ. Α.Δ. ε.ά., σ. 82.

ριον τομέα (Ι) τώνανασκαφών, επι σχεδίων του

αρχιτέκτονος κ. Γ. Μπογδάνου 17 • .πρόκειται περΙ

τετραγώνου κτηρίου, διαστάσεων 20 χ 20 μ., μετά

εσωτερικου αίθρίου. Διαθέτει αίθουσαν εκθεμά

των 100 περίπου μ2, αναψυκτηριον κλπ. (Π ί ν.

245). Ύπολείπονται ακόμη μικραί τινες εργασίαι

Σχεδ. 7

διά την πληρη άποπεράτωσιν καΙ τόν ηλεκτροφω.

τισμόν. Έλπίζεται στι εντός του ετους 1963 τό

κτηριον θα παραδοθη είς την δπηρεσίαν δια την

όριστικην εκθεσιν τών εδρημάτων.

Χ. Ι. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

*
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΝΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Τόν Μάρτιον του 1962 εΙς τό παραθαλάσσιον

χωρίον «Στρατόνι» 1 της'Ανατολικης Χαλκιδικης,

κατα την ανόρυξιν χανδάκων δια την τοποθέτη

σιν νέου δικτύου δδρεύσεως, απεκαλύφθησαν τυ

χαίως 'δπό εργατών, εμπροσθεν του Ταμείου

'Αλληλοβοηθείας Μεταλλείων Κασσάνδρας, δύο

αγάλματα, εν ανδρικόν ηκρωτηριασμένον καΙ εν

γυναικείον.

Δια την πληρη αποκάλυψιν καΙ εξαγωγην τών

άγαλμάτων, ώς καΙ την ερευναν του χώρου, η Ύ

πηρεσία 'Αρχαιοτητων καΙ Άναστηλώσεως διέθε

σε πίστωσιν 10.000 δραχ. ΑΙ εργασίαι ανετέθη

σαν δπό της lΑ' ,Αρχαιολογικης Περιφερείας εί,ς

εμε (δπηρέτουν τότε ώς εκτακτος Έπιμελητης εν

17. Βλ. Α.Δ. 17 (1961/2): Χρονικά, σελ. 213.

1. Ευρίσκεται είς τό βόρειον μέρος του κόλπο" της Ίε

ρισσου καΙ τα"τίζεται τοπικώς καΙ έτ"μολΟΥικώς μέ τήν άρ

χαίαν Στρατονίκην, άναφερομένην μόνον υπό Πτολεμαίο"

ΠΙ, 12,9 (13, 14). Βλ. καΙ RE, ΧΠ, σ. 318 έν λ.(Οberhummer).
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Θεσσαλονίκ1]} ύπό ηΊν εποπτείαν του κ. Έφόρου

Άρχαιοτήτων, δστις καΙ με εξουσιοδότησε να δη

μοσιεύσω την παρουσάν μου εκΘεσιν.

Κατα την ανασκαφικην ερευναν, ητις ηρξατο

την 23ην Μαίου καΙ δη1ρκεσε μέχρι της 8ης 'Ιου

νίου 1962, απεκαλύφθη όρθογώνιον κτίσμα δια

στάσεων περίπου 10 χ 6 μ. με κατεύθυνσιν από

Βορρα πρός Νότον καΙ είσοδον από Νότου. 'Ως

διεπιστώθη εκ των εύρημάτων εχει νεκρικόν χα

ρακτηρα, δυνάμεθα δε να τό ονομάσωμεν Ήρφον

δίδοντες εις την λέξιν την σημασίαν, ην αύτη με

ταγενεστέρως έλαβεν 2. Άποτελείται εξ ενος κυ-

Εις διάφορα σημεία του θαλάμου καΙ του προ

θαλάμου πλησίον των τοίχων εύρέθησαν πλάκες

μαρμάρου μήκους ±0,70 μ., πλάτους ±0,55 μ. καί

πάχους ± 0,17 μ. μετ' αργου λεσβίου κυματίου

επί της μιας των στενόΝ πλευρων. Έπί της ανω

πλατείας επιφανείας εφερον καμπυλοπλεύρους πε

λεκοσχήμους τόρμους μετ' οπΊΊς εις τό κέντρον

του πεπλατυσμένου πτερυγίου δια την ύποδοχην

των κεκαμμένων σκ:ελων πειομόρφου συνδέσμου

(Σ Χ ε δ. 2, Π ί ν. 247β) 4. Αί πλάκες αύται, ώς

δεικνύει ή θέσις δπου εύρέθησαν καί ακόμη τό

πλάτος των καί τό κυμάτιόν των, ανήκουν εις τους

Α

Β

Σχεδ. 2. Πλι'ι.ξ επιστέψεως τοίχου του ήρφου

ρίου θαλάμου διαστάσεων _± 5 χ 5,50 μ. καί ενός

προθαλάμου διαστ. ± 5 χ 3 μ., επικοινωνούντων

δια θύρας πλάτους 1,80 μ. (Σ Χ ε δ. 1, Π ί ν. 246α).

Οί τοίχοι, των όποίων τό πάχος κυμαίνεται από

0,55 μ. μέχρι 0,60 μ., είναι εκτισμένοι δια δύο πα

ραλλήλων σειρων ακανονίστων λίθων με μικρο

τέρους εις τό μεταξύ των διάστημα, ανευ στερεου

συνδετικου κονιάματος (Π ί ν. 247γ). Είς τινα

σημεία σφζονται μέχρι ύψους ± 0,80 μ. Ή θεμε

λίωσις βαίνει μέχρις βάθους ± 0,50 μ. Είναι εκτι

σμένη δι' εντελως ακανονίστων λίθων καί εξέχει

της ανωδομης κατα ± 0,05 μ. εσωτερικως καί εξω

τερικως (Π ί ν. 247α).

Τό δάπεδον του κυρίου θαλάμου ήτο εστρωμέ

νον δια πεπλατυσμένων λογάδων λίθων, συνδεο

μένων καί εν μέρει κεκαλυμμένων δια κονιάμα

τος εξ ασβέστου καί χονδροκόκκου αμμου 3. Εις

τόν προθάλαμον στρωσις δαπέδου δεν εβεβαιώθη.

Άμφότερα τα κατώφλια ήσαν κτιστα δια μικρων

πεπλατυσμένων λίθων.

2. Βλ. Liddell- $co(( - Jones, Greek-English Lexicon, 1948,
εν λ. 11ρφον, 2.

3. 'Ανάλογον κάλυψιν δαπέδου, βλ. 'Αν. 'Ορλάνδος, Τά

ύλικά δομής, τευχος 2 (1958), σ. 50, ύποσ. 8 καΙ σ. 51.

τοίχους του «Ήρφου» 5,

Εις τό κέντρον του Β τοίχου του κυρίως θαλά

μου εναντι της εισόδου εύρέθη τlμικατεστραμμέ

νον βάθρον (;) (πλάτος 0,85 μ., σφζόμ. μ'ηκος 1,60
μ., σφζ. ύψ. ± 0,65 μ.) έκτισμένον δι' ορθογωνίων

πλίνθων γρανίτου με ανώμαλον την εσωτερικην

των επιφάνειαν (Π ί ν. 246β).

Κατα μηκος του δυτικου τοίχου του θαλάμου

4. Παρομοίους τόρμους, 'Ορλάνδος, ε.α., σ. 179 - 181 κα!

είκ. 135, Α,-Α,. Γ. Μπακαλάκης, Νεάπολις - Χριστούπολις
Καβάλα, Α. Ε. 1936, σ. 23, είκ. 31, σ. 26, είκ. 36 καΙ

σ. 30, είκ. 41 (ενθα είκονίζεται καί λεπτομέρεια πελεκοσχή

μου συνδέσμου).

5. Παρόμοιον «ήρφον» εύρέθη εσχάτως είς τό χωρίον

Παλατιανόν Κιλκίς. Βλ. σχ. Β CH 1961, Chroniques des
Fouilles 1960, σ. 812, καί BCH 1962, Chroniques des Fouilles
1961, σ. 815. Έπίσης Α. Δ. 16 (1960): Χρονικά, σ. 212.
Παρόμοιον «ήρφον» βλ. κα! εις C. Watzinger, Magnesia afi1
Meander, 1904, σ. 191 - 192. 'Ανάλογον πρέπει να ήτο καΙ

τό αναφερόμενον εΙς τήν διαθήκην τιϊς Έπικτήτης «ήρφον»,

βλ. σχ. Dragendot-ff, Thera Π, 239 - 240. 'Εδώ Ισως ανήΚΌ καΙ

ό ίερός περίβολος, τόν όποίον ίδρύει ό Διομέδων διά τούς

νεκρούς, βλ. σχ. W. R. Paton - Ε. L. Hicks, The inscrip(ions
of Cos, 1891, αριθ. 36. Παρόμοιον «ήρφον» σκέπτεται νό.

ίδρύσΌ δια τήν νεκραν κόρην του Tullia ό Κικέρων, βλ. Μ.

ΤυΙΙίυ. Cicero, Epistulae ad Atticum, ΧΠ, 18, 19. Γενικώς
περΙ του θέματος βλ. καΙ RE, εν λ. Heros.
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ευρέΘη εις τlΊν θέσιν της επι του δαπέδου μαρμα

ρίνη σαρκοφάγος. Σφζεται μόνον τό κατώτατον

τμημα αυτης μετα μικρου μέρους των καΘέτων τοι

χωμάτων μέχρις ύψους 0,25μ. Έχει μηκος ±2,20μ.,

πλ. 0,78 μ. και πάχος τοιχωμάτων 0,11 μ. (Σ Χ ε δ.

Ι, 2 και Π ί ν. 246α και 251α). Έντός αύτης ού

δεν εύρέθη πλην έλαχίστων τεμαχίων Οστων.

'Έμπροσθεν του κτιστου βάθρου απεκαλύφθη εις

θέσιν πρηνi'j ακέραιον αγαλμα γυναικός μετα συμ

φυους ελλειψοειδους πλίνθου. Ή επιφάνεια του

μαρμάρου είναι εφθαρμένη, ιδίg εις τό δεξιόν του

προσώπου καί παρουσιάζει ρωγμάς, Ή οπισθία

όψις είναι άδρως εΙργασμένη. Τό ύψος του αγάλ

ματος μετα της πλίνθου είναι 2 μέτρα περίπου

(Π ί ν. 248β, καί 249β). τα χαρακτηριστικα του

προσό)που είναι ίδεαλιστικά' ώς τύπος αγάλματος

τοποθετείται μεταξυ τi'jς λεγομένης μεγάλης 'Ηρα

κλεώτιδος καί τi'jς PudicItia β.

Μεταξύ του γυναικείου αγάλματος και της σαρ

κοφάγου απεκαλύφθη, επίσης εις πρηνη θέσιν,

ακέφαλον αγαλμα ίματιοφόρου ανδρός (ρaΙΙίatus),

ελλιπες την αριστεραν ακραν χείρα και τους α

κρους πόδας ( Π ί ν. 248α). Ή οπισθία όψις σχε

δόν επίπεδος, άδρομερως ειργασμένη 7.

Τρίτος ανδρικός κορμός, όμοιάζων εν πολλοίς

πρός τόν προηγούμενον, αλλ' έλλιπης κάτωθεν

των γονάτων καί ανωθεν των ώμων, ευρέθη μετα

ξυ του βάθρου καί του ανατολικου τοίχου του θα

λάμου είς όρθίαν σχεδόν θέσιν, εστραμμένοςπρός

τόν βόρειον τοίχον καί στηριζόμενος με τα νωτα

έπί ανεστραμμένης όρθογωνίου πλακός φερού

σης ανάγλυφον παράστασιννεκροδείπνου(Π ί ν.

248γ και 250 ε). Τό ανω τμημα του κορμου τούτου

ευρίσκετο ολίγα μόνον έκατοστα κάτωθεν της

επιφανείας του εδάφους, δια τουτο απεκαλύφθη

αμέσως κατα την ανόρυξιν των χανδάκων. Εις την

θέσιν του ταύτην όφείλεται και ή μεγαλυτέρα κα

ταστροφή του. Εις μικραν απόστασιν από του κορ

μου τούτου πλησίον της ΝΑ γωνίας του νεκρικου

θαλάμου ευρέθη ανδρικη εικονιστικη κεφαλη ανή

κουσα προφανως εις τόν κορμόν, μη εφαρμόζουσα

δμως εις αύτόν λόγφ του ελλείποντος ανω τμή-

6. Παρουσιάζει μεγάλην δμοιότητα προς το ακέφαλΟΥ

έπιτύμβιον ανάγλυφον τού Έθνικου Μουσείου ύπ' αριθ. Εύρ.

1005 από τήν 'ΑΥ. τριαδα (Κεραμεικός). Βλ. Conze, Πίν.

CLIII. 807. Μ. Collignon, Les statues funeraires dans l'art
gt"ec, 1911, σ. 169, εΙκ. 100. Ε. Buschor,Die P1astil< det" Grle
chen, 1936, εΙκ. σελίδος 85. R. Horn, Stehende weibliche Ge~

wandstatuen ίn der Hellenistischen Plastik, 1931, σ. 22 - 23,
πίν. 5, 1. Πρβλ. Α. Mίihsam, Die attischen Grabreliefs ίη

l'omischer Zeit, 1936, σ. 50.
7. Γενικώς περ! τού τύπου τούτου αγάλματος βλ. Μ. Bie

ber. Roman men ίη Greek himation (Romani Pal1iati). a con
tribution to the history of copying: Proceedings of the Ameri
can Philosophical Society, 1959, τόμο 103. Ι:φιθ. 3.

ματός του (Π ί ν. 249α). Διακρίνει κανείς δλα

τα χαρακτηριστικα της τέχνης του πορτραίτου

εΙς ηΊν εποχην των Κλαυδίων 8.

Ή θέσις ευρέσεως των αγαλμάτων (Π ί ν. 250δ)

δεικνύει δτι ταυτα δεν μετεκινήθησαν μετά ηΊν

πτωσίν των, παρα τό γεγονός δτι εγένετο σύλησις

τ@υ «ήρφου», εΙς ·ην όφείλεται και ή καταστροφη

η'Ί';'σαρκοφάγου.Είναι βέβαιον δτι τό μεν γυναι

κείον ιστατο έπί του βάθρου, τα δε ανδρικα έκα

τέρωθεν αύτου έπι του δαπέδου.

Τό ανάγλυφον νεκροδείπνου ευρέθη, ώς ανε

φέρθη, &.νεστραμμένον, στηρίζον τόν ανδρικόν

κορμόν καί συγχρόνως στηριζόμενον υπ' αύτου

( Π ί ν. 249γ και 250ε). Αί διαστάσεις της αναγλύ

φου πλακός εχουν ώς έξης: πλ. κάτω 0,70 μ., πλ.

ανω 0,68 μ., ύψ. 0,64 μ., πάχος κάτω 0,11 μ., πάχ.

ανω 0,095 μ.9 Έπί του εξέχοντος κατα 0,06 μ. κ6.

τω τμήματος της πλακός του αναγλύφου ή επι

γραφή:

Νεικοπτελέμα 'Επιλ,!κου, ήρωίς, χαίρε

Τό ύψος των γραμμάτων κυμαίνεται από 0,015
μέχρι 0,025 μ.

•Αξιον προσοχης εΙς τό ανωτέρω ανάγλυφον εί

ναι δτι πλήν του συνήθους ιππου παριστάνονται

και δύο ψυχαί ίπτάμεναι.

11εταξυ του αγάλματος της γυναικός καί του

λίαν ήκρωτηριασμένου κορμου εύρέθη έπιτυμβία

στήλη εΙς δύο τεμάχια συνανήκοντα, αποκεκρου

μένη την κάτω δεξιαν γωνίαν (Π ί ν. 250β). Στε

νουμένη βαθμηδόν ανω απολήγει εις αργόν ίωνι

κόν κυμάτιον καί σκοτίαν. Εις τό κέντρον της ανω

στενης επιφανείας φέρει ορθογώνιον τόρμον

(0,045 χ 0,02 μ.) πιθανως δια την σύνδεσιν ανθε

μωτης επιστέψεως. Κάτωθι ακριβως του κυμα

τίου φέρει επιγραφην εις τρείς στίχους καί κάτω

θι αυτης δύο αναγλύφους διπλους ρόδακας. Ή

έπιγραφή (Π ί ν. 250 γ) :

,Αφθ6νητος ,Αρισσ
ήδιος Τηερτέου

Μίο (υ) 10

Πλησίον της ανωτέρω στήλης ευρέθη μαρμα

ρίνη όρθογώνιος πλίνθος (ύψ. 0,30, πλ. 0,50 μ.,

πάχ. ± 0,27 μ.), της όποίας ή έτέρα μακρα πλευρα

φέρει δίστιχον επιγραφήν έντός δέλτου (tabuia

8. Βλ. R. West, R6rnische Portratplasti1(, 1933.
9. ΆναΥλuφον παρομοίοu σχήματος βλ. εΙς Ε.Α. 1911,

σ. 255, ε!κ. 27.
10. Τό Υ εχει ανυψωμένην την κάθετον κεραίαν καΙ όμοιά

ζει πρός Ψ.
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ansata)l1. Ή όπισθία πλευρά είναι άδρομερώς εΙρ

γασμένη και κυρτή. Γενικώς ώς πρός τό σχημα

και τάς διαστάσεις παρουσιάζει όμοιότητας πρός

τάς πλίνθους του κτιστου βάθρου. Ή επιγραφή

(Π ί ν. 250α):

Ήρ6δωρος

Θεαγένους

-Υψος γραμμάτων 0,03 μ. Διάστιχα 0,005 μ. Με

τά τήν λέξιν ΗΡΟΔΩΡΟΣ υπάρχει μικρόν βέλος

με κατεύθυνσιν κάτω άριστερά. Είναι πιθανόν τό

τοιχώματά του ήσαν επικεχρισμένα διά παχέος

στρώματος ασβεστοκονιάματος.

Κάτωθεν του δαπέδου κατά μηκος του νοτίου

τοίχου του νεκρικου θαλάμου (ανατολικώς της

είσόδου) και εφαπτόμενος της θεμελιώσεως, άπε

καλύφθη ευμεγέθης όξυπύθμενος πίθος, κεκλιμέ

νος μέ τό στόμιον πρός δυσμάς (Π ί ν. 251β), ελ

λιπής τήν ανω εστραμμένην επιφάνειαν και τε·

'θραυσμένος εΙς πλείστα τεμάχια. Έπι του ώμου

φέρει διπλην άνάγλυφον ταινίαν. Ύψ. 2,13 μ.,

διάμ. κοιλίας 1.40 μ., διάμ. στομίου 0,85 μ. Ήτο

? [ , , ,<ψ

ΚΑΤΟΨIΣ ΤΑΦΟΥ

Σχεδ. 3. Κάτοψις καμαρωτου τάφου

όνομα της επιγραφης ν' ανηκη εΙς τόν άνδρικόν

κορμόν, τόν ευρεθέντα πλησίον.

Μετά τήν άπομάκρυνσιν τών άγαλμάτων εγένε

το ερευνα κάτωθεν του κατεστραμμένου δαπέδου.

ΕΙς βάθος ± 0,20 μ. ευρέθη κτιστός κιβωτιόσχη

μος τάφος (μηκ. 1,75 μ., πλ. 0,53 μ., ϋψ. 0,65 μ.)

παράλληλος πρός τήν σαρκοφάγον και εΙς άπό

στασιν 0,58 μ. άπό αυτης, απέχων σχεδόν όμοίως

εκ του Β και Ν τοίχου ( Π ί ν. 251α). ΕΙς τό ανω

τμημα τών δύο στενών πλευρών εφερεν όρθογω

νίους κόγχας. Τό δάπεδον ήτο εστρωμένον διά

τεσσάρων Ισομεγέθων πηλίνων πλακών, ελαφρώς

κυρτών. Άνωθεν εκαλύπτετο διά παχέος στρώ

ματος κονιάματος εξ άσβέστου και χονδροκόκκου

αμμου, πιθανόν δε εφερεν ξυλίνην στέγην. Τά

11. Δέλτους βλ. εΙς Ρ. Μ. Fraser. Τ. Rome, Boeotian and
West Greek tombstones, 1957, πΙν. 30 καΙ 31.

πλήρης χώματος, εντός δ' αυτου ευρέθησαν ελά

χιστα όστα, θραύσματα πηλίνης δακρυδόχου και

κυκλική πλάξ σχιστολίθου, εΙς τρία τεμάχια συν

ανήκοντα, διαμέτρου 0,88 μ. και πάχους 0,031 μ.,

άποτελουσα προφανώς τό πώμα αυτου 12.

Νοτίως του χωρίου εΙς τάς κλιτυς λόφων επε

σημάνθησανάνεωγμένοικιβωτιόσχημοιτάφοι ρω

μαϊκης και υστέρας εποχης, ώς και ερείπια οίκιών.

Περισυνελέγησαν όστρακα άπό έλληνιστικης μέ

χρι βυζαντινης εποχης και λαβή άμφορέως εν

σφράγιστος,φέρουσαάνάγλυφονφύλλονκισσου13.

12. Ταφικο! πίθοι έπιπωματισμένοι διά σχιστολιθικι7>ν πλα

κι7>ν (60υ Π.χ. αΙ.;) εόρέθησαν εΙς τliv Άκαδημίαν τοϋ Πλά

τωνος, βλ. Έργον 1959, σ.7.

13. Βλ. Α. Μ. Βοη - Αηιοίη. Βοηη - ν. Grace, Les
timbres amphoriques de Thasos, Etudes Thasiennes ιν

(1957), σ. 511, άρ. 2246.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 211

Έκ της αυλης της οίκίας Γεωργίου Βρασταμινοϋ

περισυνελέγησαν τέσσαρα προσφάτως θραυσθέν

τα τεμάχια μαρμάρου, συνανήκοντα καί σχηματί

ζοντα κορμόν νέου ανδρός.(;), ελλιπη ανωθεν της

όσφύος καί αποκεκρουμένον τους ακρους .πόδας

(Π ί ν. 251δ).

Ύπό τοϋ Δημ. Ποδαρα παρεδόθη λίαν εφθαρμέ

νον ανάγλυφον (Π ί ν. 251γ), ευρεθέν, κατα πλη

ροφορίαν τοϋ Ιδίου, πλησίον της οίκίας του. Ύψ.

0,76 μ., πλ. ± 0,31 μ., πάχ. 0,065 - 0,10 μ.

Έπί της κορυφης τοϋ πρώτου πρός Ν τοϋ χω-

ας τοϋ εδάφους). Έπί της ανατολικης στενης πλευ

ρας ήνοίγετο όρθογώνιος κόγχη πλάτους 0,50 μ.,

ϋψ. 0,70 μ. καί βάθους 0,45 μ., περιβαλλομένη υπό

μαρμαρίνων πλακών. Τό δάπεδον ήτο εστρωμένον

δια πηλίνων καί μαρμαρίνων πλακών έδραζομέ

νων επί τριών σειρών όπτών πλίνθων, παραλλή

λως πρό!-'-τiις μακρας πλευρας τοποθετημένων. 'Η
μία τών πη~'tνων πλακών τοϋ δαπέδου 14 φέρει επί
της ανω επιφανείας εντυπα όρθογώνια καί εντός

αυτών ανα ενα εγχάρακτον σταυρόν, εΙς εκάστην

γωνίαν τοϋ όποίου ευρίσκεται κεχαραγμένον ανα

.,,------- ...
~~~

'",,,
Ι
ι

Ο
ι

0.50
! !

ΤΟΜΗ Α-Β

Σχεδ. 4. !ομή καμαρωτοϋ τάφου

t

Ι
Ι

ρίου παραθαλασσίου υψώματος, κρημνώδους από

της πλευρας της θαλάσσης, καλυπτομένου'υπό

ελαιοδένδρων (εντεϋθεν ή έπωνυμία «ελαιών»),

ανεσκάφη εΙς κτιστός τάφος μήκους 2,40 μ., πλ.

1,25 μ. καί βάθους ± 1,20 μ. (Σ Χ ε δ. 3 - 4). Έφε
ρε καμαρωτήν στέγην εκτισμένην δια πεπλατυ

σμένων πηλίνων όπτοπλίνθων,καθέτως τοποθετη

μένων καί συνδεομένων δια στερεοϋ ερυθρώποϋ

ασβεστοκονιάματος(μικρόν μόνον μέρος αυτηςε

σΦζετο επί της ΒΑ γωνίας καί εξείχε της επιφανεί-

*

εν γράμμα της λέξεως ΘΕΟΥ 15 (Π ί ν. 251ε).

Μέχρι τοϋ μέσου περίπου ήτο πλήρης διατετα

ραγμένων όστών, μεταξυ τών όποίων ευρέθησαν

άργυροϋς δακτύλιος, κυλινδρικη ψηφίς περιδε

ρ~ίoυ από υελόμαζαν καί χαλκοϋν ψέλιον.

ΠΕΤΡΟΣ r. ΘΕΜΕΛΗΣ

14. Δέν είναι βέβαιον δη άνήιcει εΙς τό δάπεδονο εύρέθη

-τεθραυσμένη έπ' αύτοϋ.

15. Κ. Α. Mάyιcoς, Byzantine brick stamps, ΜΑ, 54
( 1950), τεΟχ. 1, σ. 19 Κ.έ.
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΑΦΩΝ ΕΝ BEPOI~

Τυχαίως αποκαλυφθέντες τάφοι εΙς διάφορα ση

μεία της Βεροίας ανεσκάφησαν επειγόντως κατα

μηνα Όκτώβρισν 1962. Έκ τούτων οί σπουδαιό

τεροι ήσαν οί έξής:

1. Λαξευτός μονοθάλαμος τάφος παρα τόν συν

οικισμόν της ΈργατικΊ'ίς Έστίας (Σ Χ ε δ. 1 - 3 ).

ρευμένα κατα την κόγχην έναντι της εΙσόδου

( Σ Χ ε δ. 1 καί 2). ΈπΙ του έδάφους εύρέθησαν

προφανως εΙς θέσεις, δπου τα απέθεσε τό κατα

καιρους κατακλύσαν τόν θάλαμον ύδωρ, αγγεία

καΙ αλλα εύρήματα,εν οΙς καΙ χαλκουν νόμισμα

εντός κυαθίου ({φ1θ. 22, εν τφ Σ Χ ε δ. 1).·0
καθαρισμός, ή συγκόλλησις και μελέτη των εύ

ρημάτων δεν συνεπληρώθη. 'Ανήκουν, όπωσδ'ή

ποτε, μετα του τάφου εΙς τιΊν έλληνιστικηνεποχιΊν.

2. Λαξευτός διθάλαμος τάφος εν Βεροίιι.

(Σ Χ ε δ. 4).

Σχεδ. 1. Κάτοψις λαξευτου μονοθαλάμου τάφου εν Bερoί~

Οδτος απετελείτο εκ λαξευτου θαλάμου, εις τόν

όποίον είσήλθομεν δι' όπης κατα τό δυτικόν τοί

χωμα, προκληθείσης εκ της διαβρώσεως του μα

λακου βράχου (Σ Χ ε δ. 3, αριστερά). ·0 θάλα

μος εύρέθη ασύλητος καΙ ή είσοδος πεφραγμέ

νη. Πλήθος πηλίνων αγγείων και αλλων εδρημά

των μετα υπολειμμάτωνόστων ευρέθησαν συσσω-

Έντός τl;ς πόλεως της Βεροίας, αλλό. προφανως

έξω του αρχαίου τείχους, παρα τόν Τριπόταμον,

εκαθαρίσθη λαξευτός διθάλαμος τάφος, ό όποίος

είχε χρησιμοποιηθη πρός λατρείαν κατα τους

χριστιανικους χρόνους. "Ενεκα τούτου οδδεν κι

νητόν εϋρημα εγένετο, δυνάμενον να άναχθΏ εΙς

προχριστιανικους χρόνους. Είναι πιθανόν δτι
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καΙ ή μορφη ηλλοιώθη, κατ&. τους χρόνους της

χριστιανικ'ης λατρείας μ6λιστα, εΙς τόν νεκρικόν

θ6λαμον, σπου Τι ελαξεύθησαν εξ αρχης κόγχαι

fι ηυρύνΘησαν προϋπ6ρχουσαι. Λείψανα αγιο-

κατό. ηιν εκρίCωσιν ροδακινεων εν κτήματι του

Δημ. 'Αθ. Παπαζλi'j, απεκαλύφθησαν αρχαία, συγ

κεκριμένως τμήματα κατασκευης με όρθομαρμ6

ρωσιν καΙ μωσαϊκ&' δάπεδα.

11Q""Ι ~:

11 "0 ',"

~ Ι
ι

Σχεδ. 2. Λαξευτός μονοθάλαμος τάφος εν Βεροίι;ι. Τομ11 Α - Α'

γραφιων διεσώθησαν εΙκονίζοντα τρίμορφον

(Σ Χ ε δ. κατόψεως, αρ. 1 - 3) και τόν "Αγιον

Νικόλαον (αρ. 4). ΠερΙ τούτων θέλει πραγματευθη

αρμοδίως ή συνάδελφος κ. Φανη Δροσογιάννη.

την επομένην, 26ην 'Οκτωβρίου, συνέβη να

επισκεφθΌ την Περιφέρειαν ό εν ΘεσσαλονίΚ1],

χάριν των εγκαινίων του εκεί Μουσείου, εόρισκό

μενος Γενικός Διευθυντης Άρχαιοτήτων Ί. Πα

Σχεa. 3. Λαξευτός μονοθάλαμος τάφος εν Βεροίι;ι. Τομη Β - Β'

•Αλλοι τάφοι ανεσκάφησαν κατ&. την απουσίαν

του όπογράφοντος, όπό την επίβλεψιν της Έπι

μελητρίας κ. Μαρίας Καραμανώλη-Σιγανίδου, Τι

όποία συνέταξε καΙ την σχεΤΙΚ11ν εκθεσιν.

*
ΑΝΑΣΚΑΦΗΝΑΟΥΣΗΣ

την 25ην 'Οκτωβρίου 1962 ανέφερε τηλεφω

νικως ό φύλαξ'Αρχαιοτήτων Λευκαδίων Ναούσης,

στι παρα την Νάουσαν, εν θέσει Μπαλτανέτο,

9

παδημητρίου. Κατ' επιτόπιον μετάβασίν του μετα

της Προϊσταμένης της Β' Έφορείας Βυζ. Άρχαιο

τήτων κ. Φ. Δροσογιάννη καΙ του όπογράφοντος

διεπιστώθη Τι σημασία των αποκαλυφθέντων λει

ψάνων. Κατόπιν τούτου, ό Γενικός Διευθυντης ε

δωσεν εντολην αμέσου ενάρξεως δοκιμαστικης α

νασκαφ11ς μέχρι 10.000 δραχμων.

τα αποτελέσματα της ερεύνης όπηρξαν σύμ

φωνα προς τας προσδοκίας. Εις μικρόν σχετικώς

βάθος απεκαλύφθη έκτασις περίπου 100 μ2 συ-
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νολικ:ως, κ:ατανεμομένων είς δύο τμήματα, εξ ιJ)ν

τό εν εικονίζεται εν Π ί ν. 252, 254β, 255α - β,

256 α, γ, τό δε ετερον είς τους Π ί ν. 253 καί

256β.

τα δύο τμήματα πιθανως συνδέονται, αλλ' ή με

ταξύ των ζώνη, πλάτους 6 μ. περίπου, δεν ανεσκά

φη. Κατα τό πρωτον τμi'jμα, ητοι τό βόρειον, απε

καλύφθη μωσαϊκόν δάπεδον είς εκτασιν περίπου

10 χ 3 μ. Τούτο κατεσκευάσθη δια ψηφίδων θραυ

στων, τετραγώνων περίπου, πλευρας από 1 - 2 έκ.

Ύπάρχουν ψηφιδες εξ ασβεστολίθου λευκού, εκ:

λίθου φαιού, εκ λίθου μέλανος και έκ κεράμου.

Είς τό αρχικόν δάπεδον δεν ύπηρχον μαρμάριναι

ψηφΙδες. Τοιαύται ψηφιδες εκ ποικιλοχρώμων

μαρμάρων εχρησιμοποιήθησαν μόνον είς μεταγε

νεστέρας επισκευας διακρινομένας σαφέστερον είς

τους Π ί ν. 254β και 255β. τα διακοσμητικα

σχήματα, ευδιάκ:ριτα εις τας είκόνας, είναι ζωναι

άπλαι, πλοχμοί, αβακωτόν, ρομβοειδη, τριγωνικα

κλπ. 'Ιδιαιτέρως αξιοσημείωτος ό ατυχο}ς μόνον

εν μέρει σφζόμενος κλάδος κισσο\) εν Π ί ν.

255α και 256α.

Κατα τό ετερον ακ:ρον (Π ί ν. 254β, εμπρο

σθεν καί 255α - β, δεξια) τό δάπεδον όρίζεται

από κτισηΊν εδραν μετ' επενδύσεως δια μαρμα

ρίνων πλακων.

Κατα μηκος το\) αποκαλυφθέντος δαπέδου και

πρός βορραν αυτού, απεκαλύφθη δεξαμενή, πλά

τους 1,68 μ. μήκους 8,62 μ. και βάθους περίπου

0,50 μ. Ό πυθμην καλύπτεται δια μωσαϊκού δα

πέδου, τό όποιον κατεσκ:ευάσθη εκ ψηφίδων αρ

χικως μόνον εκ μέλανος λίθου και λευκού. Έκτε

ταμέναι επισκευαι μεταγενέστεραι εγένοντο κατα

τό πλειστον δια θραυσμάτων μαρμάρου καί, κα

τα τό ανω ακρον, δια πλακων μαρμαρίνων είς δευ

τέραν χρησιν (Π ί ν. 254β, κάτω αριστερά). τα

τοιχ(Όματα της δεξαμενης εύρέθησαν κεκαλυμμέ

να δια κονιάματος επι στρώματος εκ τεμαχίων κε

ράμου. Μαρμάριναι πλάκες περιέθεον τό χειλος

της δεξαμενης φέρουσαι κατα τό πρός την δεξα

μενην ακρον εντεχνον κυμάτιον, ενω πρός τό μω

σαϊκόν δάπεδον κατακόρυφα μάρμαρα διεχώριζον

τας πλάκας από τού μωσαϊκ:ο\) (Π ί ν. 254β και

255β ).
'Η δεξαμενη εδέχετο ύδωρ από δυσμων, από

Ναούσης, κατα δε τό πρός ανατολας ακρον ( Π ί ν.

255 α, 256 α, γ) εφερε κάτω στόμιον εκκενώσεως

εις σχημα ανεστραμμένου Π και ανω πήλινον εκ

χυλιστηρα τραπεζοειδούς τομης. Φρεάτιον και

αύλαξ, αμφότερα κτιστά, εφερον τα ύδατα περαι

τέρω πρός ανατολάς.

Πέρας της οικοδομης δεν εβεβαιώθη πρός ου

δεμίαν κατεύθυνσιν. τουναντίον εβεβαιώθη ψη-

φιδωτόν δάπεδον και πρός βορραν ( Π ί ν. 254β,

ανω αριστερά, και Π ί ν. 255α, κάτω δεξια)

μη αποκαλυφθέν.

Πρός νότον το\) περιγραφέντος μέρους της οί

κοδομης καί, ώς ελέχθη, είς απόστασιν 6 μ. πε

ρίπου, απεκαλύφθησαν τα εν Π ί ν. 256β μωσαϊκα

δάπεδα (Πρβλ. Π ί ν. 253). Εις αυτα εχρησιμο

ποιήθησαν ψηφιδες των αυτων χρωμάτων εκτός

το\) φαιού. τα διακοσμητικασχήματα είναι άπλού

στερα και κανονικώτερα εις τάξιν και αντιστοι

χίαν.

Ό μεταξυ των δύο τούτων δαπέδων τοιχος, πά

χους 0,50 μ., σφζεται είς ύψος 0,20 μ. ( Π ί ν. 256β )
και ειναι κατεσκευασμένος δια μικρων πωρολίθων.

Κινητα εύρήματα ελάχιστα ύπηρξαν ενεκα τού

μικρού βάθους της επιχώσεως: Θρυμματισμέναι κε

ραμίδες, σιδηροι ήλοι, ελάχιστα όστρακα ασή

μαντα και μικρόν θραύσμα μαρμαρίνου αγάλμα

τος σφζον μέρος πτυχης. Ή διαμόρφωσις τού

εδάφους είναι ανδηρωτη και ή επίχωσις μεγα

λυτέρα πρός δυσμάς, πιθανως δε και πρός ανα

τολάς, ωστε ύπάρχουν ελπίδες να εχουν διασωθη

περισσότερα κινητα εύρήματα και μνημειακαι κ:α

τασκευαι περι τόν ανασκαφέντα χωρον.

Ή σπουδαιότης των αποκαλυφθέντων λειψάνων

καθίσταται φανερα εκ των εικόνων. Ή σημασία

των εξ αλλου είναι πρόωρον να εKτιμηθίi δεόντως.

Άνήκουν πιθανως εις ιδιωτικην επαυλιν μετα

νυμφαίου και είς χρόνους ρωμαϊκούς, αλλ' ό τό

πος ανήκει εις την Μίεζαν, ώς πιστεύω να δείξω

προσεχως με την δημοσίευσιν το\) μεγάλου τάφου

των Λευκαδίων, ό όποιος περιλαμβάνεται εις τόν

αυτόν αρχαιολογικόνχωρον, εκτεινόμενον από τi'jς

Ναούσης μέχρι τού τάφου. Παρα τό Νυμφαιον

της Μιέζης, ώς γνωστόν, εδίδασκεν ό Άριστοτέ

λης τόν Άλέξανδρον (Πλουτ. Άλέξ. 7. Πρβλ.

Στεφ. Βυζ. εν λ. Μίεζα, Πτολεμ. ΠΙ, 13, 39, Πλιν.

Nat. Hist. ιν, 34).
Μετα την φωτογράφησιν και την σχεδίασιν τα

αποκαλυφθέντα δάπεδα εκαλύφθησαν, πρός προ

στασίαν από τού χειμωνος, δια καλύμματος εκ

νάϋλον, επι τού όποίου ερρίφθη αμμος εις στρωμα

πάχους 0,10 μ. περίπου.

*
ΣΤΕΡΕΩΣΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

Και κατα τό 1962 συνεχίσθησαν αί εργασίαι

στερεώσεως των μακεδονικων τάφων.

Εις τόν μέγαν μετα διωρόφου προσόψεως τάφον

παρα τα Λευκάδια η'\ς Ναούσης συνεχίσθη ή

διαμόρφωσις της προσβάσεως εξω το\) στεγάστρου.

Έξ αλλου, προτάσει το\) καθηγητού κ. Γ. Μπα-
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καλάκη, έγένοντο έργασίαι προστασίας καί συν

τηρήσεως τοϋ μακεδονικοϋ τάφου τής Βεργίνας.

Χάριν στεγανοποιήσεως άπεκαλύφθη έξωτερικως

μέχρι της γενέσεως ή καμάρα, ή όποία εΙχε κα

λυφθη άτελως μετά την ανασκαφήν τοϋ τάφου διά

τσιμεντοκονίας. Νϋν ή κάλυψις εγινε μέχρι της

γενέσεως, δπου κατεσκευάσθησαν αποχετευτικοί

αύλακες έκ λιθορριπης μετά τσιμεντοκονίας. Ού

τω όδηγοϋνται τά ύδατα Όπισθεν τοϋ τάφου, όπόθεν

απομακρύνονται διά τσιμεντοσωλήνων μέχρι της

παρακειμένης κατωφερείας. Ή τσιμεντοκονία ένι-
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Σχεδ. 1. Συσχέτισις κεραμοσκεποϋς καί κιβω

τιοσχήμου τάφου μετά τοϋ καμαρωτοϋ τάφου

Βεργίνης

σχύθη δι' επιπάσεως. Άνακατεσκευάσθησαν επί

σης οΙ έκατέρωθεν της προσόψεως τοίχοι άντι

στηρίξεως (Π ί ν. 254α).

Κατα την διάνοιξιν τάφρου Όπισθεν τοϋ τάφου

διά την τοποθέτησιν των τσιμεντοσωλήνων, εό

ρέθησαν αραια Όστρακα καί απεκαλύφθησαν δύο

τάφοι (Σ Χ ε δ. 1), έξ ών ό εΙς κεραμοσκεπής,

ό δ' ετερος εΙκονίζεται λεπτομερέστερον εΙς τά

Σ Χ ε δ. 2 καί 3. Ούτος ήτο έστρωμένος διά πη

λίνων πλακων, περιεβάλλετο δε καί έκαλύπτετο

Σχεδ. 2. '0 κιβωτιόσχημος τάφος

πρό της αποκαλύψεως

Σχεδ. 3. Ό κιβωτιόσχημος τάφος

μετά τήν αποκάλυψιν
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δια λίθων, κατα τό πλείστον πωρίνων, εΙς δευτέ

ραν χρησιν. Πλήν λειψάνων τριών σκελετών ου

δέν εϋρημα εντός του τάφου εγένετο δυνάμενον

να χρονολογήση τόν τάφον μέ άκρίβειαν. Έκ του

κεραμοσκεπους τάφου προηλθε χρυσουν δακτυ

λίδιον παιδικόν.

*
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΡΧAlΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΒΕΡΓΙΝΗΣ

Έν συνεχείι;ι εκθέσεων δημοσιευθεισών εν Α.Δ.

17 (1961/62), σελ. 218 - 288, περιγραφονται οΙ τε-

ΤΥΜθοΖ: LXV1
~ ; . : .

ίσχύουν όσα ελέχθησαν εν άΡΧΌ τών προηγου

μένων εκθέσεων. Μεταξυ τών τύμβων LXVI
LXXIII όπηρχον καΙ πάλιν άφ' ένός προϊστορικαΙ

ταφαΙ της πρωίμου εποχης του σιδήρου, άφ' έτέ

ρου ταφαΙ πρωίμων έλληνιστικών χρόνων.

Τύμβος LXVI. Θέσις: Α 356. Ύψος 0,54 μ.

Περίβολος δέν εξεκαθαρίσθη εκ του λιθοσωρου,

ό όποίος μετα χωμάτων άπετέλει τόν τύμβον

(Π ί ν. 257α, κατα τό κέντρον). ΟΙ τύμβοι LXIV,
LXVI καΙ LXVII άπετέλουν ράχιν συνεχη, εΙς ην

διεκρίνοντο τρείς κορυφαΙ όνομασθείσαι καΙ άρι-
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Σχεδ. 1. Ό τύμβος LXVI

λευταίοι τύμβοι (LXVI - LXXIII), οΙ όποίοι άνε

σκάφησαν κατα τήν σωστικήν άνασκαφήν εΙς τό

άρχαίον νεκροταφείον Βεργίνης. Ή άνασκαφή

τών τύμβων εγένετο κατα τό τέλος του 1961, άλλα
τών εόρημάτων Τι εργαστηριακή επεξεργασία

επραγματοποιήθη κατά τό 1962. ΕΙσαγωγικώς

θμηθείσαι άις τύμβοι άπό άνατολών πρός δυσμάς.

Έκτός του εξάρματος έκάστης κορυφης καΙ του

μεταξυ τών κορυφών βαθύσματος οόδέν διέκρινε

εΙς μέρη τήν συνεχη στρώσιν τών λίθων, οΙ όποϊοι

εκάλυπτον τήν «ράχιν» τών τεσσάρων τύμβων.

'Υπό τας συνθήκας ταύτας καθίστατο δυσχερής
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Σχεδ. 3. Ή ταφη LXVI Ε

Σχεδ. 2. Ή ταφη LXVI Δ

Ταφη Ε. Ή ταφη Ε, παρα την κορυφην τοϋ

τύμβου και την ταφην Α, παρουσιάζει προβλημα

τικην ομάδα εύρημάτων (Σ Χ ε δ. 3). Έκτός
Ταφη Β. 'Η κατα τό νοτιοανατολικ:όν ακ:ρον

τοϋ τύμβου ταφη Β εσφζε περίβολον κατα μέρη

( Σ Χ ε δ. 1). Έντός τοϋ περιβόλου εύρέθη πλη

σίον συσσωρευμένων οστων (Π ί ν. 258α) χει

ροποίητος αμφορεύς, μετα πλαστικων αποφύ

σεων κατα διάμετρον κάθετον πρός τας λαβας

(LXVI Β 11). Παρα τόν αμφορέα εύρέθη χαλ

κ:οϋν έξάρτημα (LXVI Β 13), σμοιον πρός τό φέ

ρον τό προαναφερθέν ιππάριον, μέ την διαφο

ράν, στι τοϋτο εφερε πτηνόμορφον απόληξιν

μετα οπης έξαρτήσεως.

ό καθορισμός δριζοντίων διαστάσεων ένός έκά

στου των τύμβων τούτων (Σ χ ε δ. 1 έν Α.Δ. 17
(1961/2), ένταϋθα Π ί ν. 257α). Έν τυ έπιχώσει

τοϋ τύμβου LXVI εύρέθησαν αποκλειστικως προ

ϊστορικα σστρακ:α διάσπαρτα μεταξυ των λίθων.

Έκ των άλλων έκτός ταφης εύρημάτων αξιοση

μείωτος σιδηρά αίχμη (LXVI 40) καί τμημα σι

δηράς μαχαίρας (LXVI 41), εύρεθέντα ανατολικως

τi'iς ταφης Η (Σ Χ ε δ. 1 καί 4). Ύπό τό στρω

μα των λίθων καί είς τό υψος περίπου τοϋ

πέριξ έδάφους απεκαλύφθησαν δέκα ταφαί, των

όποίων την ανασκαφην κ:αθίστων δυσχερη οι πα

ρεμβαλλόμενοι λίθοι (Σ Χ ε δ. 1).

Ταφη r. Κατα την θέσιν Γ έν τφ Σ Χ ε δ. 1,
εύρέθησαν τα έν Π ί ν. 258β δύο τροχήλατα

αγγεια, ήτοι μεγάλη πρόχους μετα διδύμου λαβης

(LXVI Γ 14) καί μικρα πρόχους (LXVI Γ 15). Έν
τός τοϋ μεγάλου αγγείου εύρέθησαν λείψανα 0
στων έν αποσυνθέσει μετα χωμάτων.

Ταφη Α. Ή νοτίως της κορυφης τοϋ τύμβου

ταφη Α απέδωκεν εύρηματα κατα χώραν (Π ί ν.

259β) έκ των καλυτέρων της ανασκ:αφης: ζεϋγος

χαλκων οκτωσχήμων πορπίδν (LXVI Α 4 καί 5),
δύο συνθέτους (LXVI Α 7 καί 8) καί ζεϋγος απλων

(LXVI Α 9 καί 10) δικωνικων ψήφων χαλκων καί

μεταξυ τούτων εν έκ των ώραιοτέρων εύρημάτων

της ανασκαφης, ήτοι χαλκοϋν γεωμετρικ:όν ιππά

ριον έπί ατρακτοειδοϋς έξαρτήματος 1.

Ταφη Δ. Ή μεταξυ των ταφων Β και Γ ταφη Δ

( Σ Χ ε δ. 2) περιειχεν, έκτός λειψάνων σκελε

τοϋ έκτάδην κατα χώραν, τροχήλατον πρόχουν

είς τεμάχια (LXVI Δ 19) και δίωτον τροχήλατον

αΥΥειον ανοικτόν (LXVI Δ 20).

1. ·Ομοιον γεωμετρικόν Ιππάριον έξ <Αγίου Παντελεήμο.

νοι; (Πάτελι) έν S. Casson, Macedonia, Thrace and Illyria,
Oxford 1926, σελ. 150, κα! εΙκ. 66. W.A. Heurt!ey, Prehistorlc
Macedonia, Cambridge 1939, σελ. 240, εΙκ. 112 m.

των συνήθων δύο αγγείων, ήτοι πρόχου (LXVI
Ε 21) και ανοικτοϋ διώτου (LXVI Ε 22), περιειχεν

αφ' ένός ζεϋγος χαλκων οκτωσχήμων πορπων
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(LXVI Ε 24α - β) καί διασπάρτους εξ χαλκας δι

κωνικας ψήφους δρμου (LXVI Ε 26α - ζ) καί αφ'

έτέρου δπλα συνήθη εΙς ανδρικας ταφάς, ητοι σι

δηραν μάχαιραν εΙς τεμάχια (LXVI Ε 27) καί πλη

σίον αλλήλων σιδηραν αΙχμην (LXVI Ε 23) καί

τεμάχιον συνανηκον (LXVI Ε 25).

Ταφη Ζ. Κατα το βορειοδυτικον ακρον του

τύμβου, σειρα λίθων κατα την νοτίαν πλευραν καί

πρόχους τροχήλατος εΙς τεμάχια κατα χώραν

(LXVI Ζ 28) απετέλουν τα μόνα ευρήματα της

«ταφης» Ζ.

Ταφη Η. ·Οπως ή ταφη Ζ ούτω καί ή ταφη Η

έφερε κατα την νοτίαν πλευραν σειραν λίθων, πι-

Τύμβος LXVII. Θέσις: Α 368. ·Υψος 0,63 μ.

Ώς προς περίβολον καί τας οριζοντίους διαστeι.

σεις, Ιδέ ανωτέρω εν τύμβφ LXVI. Πρβλ. Σ Χ ε δ.

5, ΙΙ ί ν. 257 α - β, αριστερα καί Σ Χ ε δ. 1 εν

Α.Δ. 17 (1961/62). Έν ΤΙ] επιχώσει δστρακα προ

ιστορικα διάσπαρτα μεταξυ τών λίθων καί σιδη

ρουν έλασμα αδιαγνώστου χρήσεως (LXVII 1).
Μεταξυ τών λίθων διεκρίθησαν ευρήματα δυνά

μενα να αποδοθουν εΙς ταφάς, αίτινες περιγρά

φονται κατωτέρω.

Ταφη Α. Ή ταφη Α, κατα την ανατολικην

πλευραν του τύμβου, συνίστατο από λείψανα

οστών μεταξυ τεφροχωμάτων. Έν μέσφ αυτών ευ

ρέθη πρόχους τροχήλατος εΙς τεμάχια κατα χώ.

Σχεδ. 4. Ή ταφη LXVI Η

θανώς μέρος περιβόλου (Σ Χ ε δ. 4). Κατα το

βορειοανατολικονακρον της ταφης ευρέθησανδύο

τροχήλατα δίωτα αγγεία ανοικτα (LXVI Η 28 καί

29), κατα το κέντρον της ταφης, μεταξυ λειψάνων

οστών, τρείς χαλκαί δικωνικαί ψηφοι (LXVI Η
32 α - β καί 33) καί σιδηρα μάχαιρα εΙς τεμάχια

(LXVI Η 34) καί κατα το ετερον ακρον σιδηρα

αΙχμη (LXVI Η 30) καί τμημα σιδηρας μαχαίρας

(LXVI Η 31).

Ταφη Θ. Κατα το νότιον {ίκρον του σκάμμα

τός μας, σχεδόν εν επαφίΊ προς τον τύμβον LXV
( Σ Χ ε δ. 1 καί Α.Δ. 17 (1961/2), Σ Χ ε δ. 1)
καί εΙς βάθος περί τα 0,20 μ. από του επιπέδου

τών πλησίον ταφών LXVI Β καί Δ, ευρέθη πρωτο

γεωμετρικος σκύφος ακέραιος (LXVI Θ 35) μη

σχετιζόμενος προς ετερον εύρημα. "Ωστε μόνον

συμβατικώς απεδόθη το δνομα της «ταφης Θ».

Ταφη Ι. "Οπως ή «ταφη» Θ ούτω καί κατα το

βόρειον ακρον του τύμβου απεκλήθη συμβατικώς

«ταφη» Ι, πρόχους εΙς τεμάχια κατα χώραν (LXVI
Ι 36) μη σχετιζομένη προς {ίλλο εύρημα.

ραν (LXVII Α 2) καί τεμάχια έτέρου αγγείου φέ

ροντος γραπτην διακόσμησιν δια ταινιών (LXVII
Α 2β). Έκ της αυτης θέσεως προηλθον τεμάχια

δύο μικρών χαλκών οκτωσχήμων πορπών καί τε

μάχιον μεγάλης (LXVII Α 4α-γ) καί τρείς ψηφοι,

εξ ών δύο χαλκαί καί μία οστείνη (LXVII Α 4δ-ζ).

Ταφη Β. Έκ της ανδρικης ταφης Β ( Σ Χ ε δ.

5) προηλθον σιδηρα αΙχμη (LXVII Β 8), χαλκους
δακτύλιος (LXVII Β 9) καί χαλκη λαβίς εΙς δύο

τεμάχια (LXVII Β 10).

Ταφη Γ. Έκ της μετα περιβόλου ταφης Γ

( Σ Χ ε δ. 5) προηλθον δύο σιδηρα μαχαίρια δρε

πανοειδη (LXVII Γ 15α-β), καί δύο σιδηραί πε

ρόναι μετα χαλκης κεφαλης (LXVII Γ 16), κατα

τον τύπον δμοιαι προς τας εν Ρ. Jacobsthal,
Greek Pins, εΙκ. 81 - 82 καί 105 α-β.

Ταφη Δ. Ή «ταφη» Δ εδωκε μόνον θραύσματα

αγγείου μετα τεμαχίων χαλκών πορπών καί περι

ειλιγμένων συρμάτων (LXVII Δ 18).
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Ταφτ) Ε. Μεταξυ τών λίθων του τύμβου εν θέ

σει Ε του Σ Χ ε δ. 5 ευρέθησαν τέσσαρα χαλκα

ψέλια μετ' εγχαράκτου διακοσμήσεως (LXVII Ε

21α-δ) καί θραύσματα δύο πορπών (LXVII Ε 22)
καί ταυτα συγκροτουν τήν «ταφήν» Ε.

Τύμβος LXVIII. Θέσις: v 380. "Υψος 0,94 μ.

Ώς πρός τόν περίβολον καί τας οριζοντίους δια-

14 - 15) καί διάφορα αλλα μικροαντικείμενα

(LXVIII 8 α-δ καί LXVIII 9). Κατα ηΊν εκκαθά

ρισιν της επιχώσεως διεκρίθησαν περίβολοι τα

φών καί ευρέθησαν αλλαι ταφαί ανευ περιβΟλου.

Άξιοσημείωτος ο περιβάλλων την ταφην Γ κυ

κλικός περίβολος.

Ταφη Α. Περί τα 2,50 μ. ανατολικώς της κορυ-
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Σχεδ. 5. Ό τύμβος LXVII

στάσεις ή κατάστασις δεν διέφερεν ουσιωδώς από

τους τύμβους LXIV, LXVI καί LXVII, περί ί&ν

ίδε ανωτέρω εν τύμβφ LXVI.
Ό τύμβος LXVIII διεκρίνετο μεν από την «ρά

χιν» τών τριών αλλων τύμβων (Π ί ν. 259α,

κάτω αριστερά), αλλα είχε ηΊν αυτην σύνθεσιν

καί αοριστίαν είς τας οριζοντίους διαστάσεις της

επιχώσεως (Π ί ν. 257β καί πρβλ. Π ί ν. 257α,

ανω αριστερά). Έν τΌ επιχώσει αραια δστρα

κα προϊστορικα διάσπαρτα μεταξυ τών λίθων καί

χωμάτων. Έξ αυτών συνεκολλήθη καί ή σχεδόν

πλΙ1ρης προχους (LXVIII 7) εν Π ί ν. 262α. Ευ

ρέθησαν επίσης μεταξυ τών λίθων της επιχώσεως

μεμονωμέναι σιδηραι αίχμαί (LXVIII 11 - 13), σι

δηραι μάχαιραι ακέραιαι η είς τεμάχια (LXVIII

φης του τύμβου απεκαλύφθη ή ταφη Α εντός περι

βόλου σφζομένου κατα μέρη ( Σ Χ ε δ. 6 καί

Π ί ν. 258). Έντός του περιβόλου ευρέθησαν ή

εν Π ί ν. 262α χειροποίητος πρόχους (LXVIII Α
1), χαλκους κρίκος τριπλους (LXVIII Α 2), τρεις

χαλκαι δικωνικαί ψηφοι (LXVIII Α 3 - 5) καί εξ

μικρα χαλκα καρφίδια μετ' αγκίστρων (LXVIII
Α 6) 2.

Ταφη Β. Ή κατα τό βορειοδυτικόν ακρον του

τύμβου ταφη Β εφερε περίβολον ελλιπη κατα τας

στενας πλευρας (Σ Χ ε δ. 6 καί πρβλ. Π ί ν.

2. Όμοια ίδέ έκ του τύμβο\) LXIV, ταφή Β έν Α. Δ. 17
(1961/62), σελ. 264, όπο\} καί παραπομπαΙ εΙς ιiλλα όμοια.

Πρβλ. καΙ κατωτέρω ταφήν LXVIII Δ.
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257α, εμπρός). 'Εντος αύτοϋ ευρέθησαν μόνον δύο

χαλκαί οκτώσχημοι πόρπαι (LXVIII Β 16α-β).

Ταφη r. 'Η πλησίον τοϋ κέντρου καί παρό. ηΊν

κορυφην τοϋ τύμβου ταφη Γ διέσφζεν ου μόνον

γωνίου περιβόλου, δι' ιbν θό. ήτο δυνατον ίσως να

αποδειχθΌ, στι Τι ταφιΊ Γ ητο Τι αρχική, εΙς ην

προσετέθησαν μεταγενεστέρως αΙ πέριξ ταφαί αύ

ξηθέντος καί τοϋ τύμβου κατό. το πλατωνικον κεί

μενον των Νόμων 3. ΕΙς τον μεταξυ τοϋ όρθογω-
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Σχεδ. 6. Ό τύμβος LXVIII

τον συνήθη ορθογώνιον περίβολον, αλλό. καί κυ

κλικον περίβολον, κατό. το πλείστον, περιβάλ·

λοντα τον ορθογώνιον συμμέτρως, ωστε να καθί

σταται πιθανό)τερον, στι οΙ δύο περίβολοι ήσαν

σχετικοί καί ό όρθογώνιος περιέβαλλε την τα

φήν, ό δε κυκλικός τον υπερ την ταφην τύμβον.

'Ατυχως δεν ύπηρξαν ευρήματα εντός τοϋ όρθο-

10

νίου περιβόλου χωρον εύρέθησαν καταπεσόντες

λίθοι αυτοϋ καί ύπερ τους λίθους τούτους ανοι

κτον δίωτον αγγείον χειροποίητον, είς τεμαχια

κατα χώραν (LXVIII Γ 17).

3. Πλάτωνος Νόμοι, 947 D «... όπως uv αϋξην δ τάφος

εΧΊ] ταύτην την είς τόν απαντα χρόνον επιδεη χώματος τοίς

τιθεμένοις ...».
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Ταφη Δ. Ή εντός περιβόλου, κατα μέρος ελλι

πους, ταφή Δ, παραπλευρος τής ταφής Α

( Σ Χ ε δ. 6), εόρέθη δλως αδιαταρακτος (Σ Χ ε δ.

7 ). Λείψανα σκελετου δεν παρετηρήθησαν α/ς εις

τας πλείστας ταφας δι' ενταφιασμου εκτάδην. Κα

τα τό ανατολικόν άκρον τής ταφής εόρέθη ανοι

κτόν δίωτον αγγείον (LXVIII Δ 18), κατα δε τό

ετερον άκρον σιδηρά αΙχμή (LXVIII Δ 19). Μετα-

Σχεδ. 7. Ή ταφή LXVIII Δ

ξυ αυτ(όν χαλκή λαβις (LXVIII Δ 21), σιδηρουν

μαχαίριον (LXVIII Δ 20), τρείς χαλκαί διάφοροι

δικωνικαι ψήφοι (LXVIII Δ 22α-γ) και τεμαχια

χαλκ(όν περιειλιγμένων συρμάτων (LXVIII Δ 24).
Κατα τόν χ(όρον τ(όν προαναφερθέντων εόρημά

των 20 και 22 ήσαν διάσπαρτα ατάκτως περι τα

ενενήκοντα χαλκά καρφίδια (LXVIII Δ 23) δμοια

προς τα προαναφερθέντα ανωτέρω εν ταφτΊ LXVIII
Α 1.

Ταφη Ε. Ή κατα τό βορειοανατολικόν άκρον

του τύμβου ταφή Ε εντός περιβόλου, ελλιπους εν

μέρει, εόρέθη επίσης αδιατάρακτος. Κύριον χα

ρακτηριστικόν τής ταφής αποτελουν τα κατα χα/

ραν εόρεθέντα: σιδηρά αιχμή (LXVIII Ε 26) και

σιδηρους σαυρωτήρ (LXVIII Ε 27) μετα λειψάνων

ξύλου, παρέχοντα τό μήκος δόρατος μετ' ακρι

βείας (αιχμή 0,275 μ., σαυρωτήρ 0,063 μ., μεταξυ

απόστασις 1,882 μ., συνολικόν μήκος δόρατος

2,22 μ.).

•Αλλα ευρήματα ήσαν: τεμάχια αγγείου (LXVIII
Ε 25), σιδηρουν μαχαίριον (LXVIII Ε 28), χαλκή
λαβις (LXVIII Ε 29) και χαλκουν περιειλιγμένον

σύρμα μετα σιδηράς απολήξεως (LXVIII Ε 30).
Κατα τό μέσον τής ταφής, τέλος, εόρέθησαν χαλκή

ψήφος δικωνική, χαλκους κρίκος ελλιπής και τε

μαχιον χαλκου περιειλιγμένου σύρματος (LXVIII
Ε 31α-γ).

Ταφη Ζ. Ή κατα τό νοτιοανατολικόν άκρον του

τύμβου ταφή Ζ δεν εφερε περίβολον (Σ Χ ε δ.

6 και 9 ). Ευρέθη ή εν Π ί ν. 262α πρόχους (LXVIII
Ζ 32) και παρ' αυτήν σιδηρά αΙχμή (LXVIII Ζ 35)
και σιδηρουν ξίφος μετα χαλκής λαβής (LXVIII
Ζ 33). Τό άκρον του ξίφους ευρίσκετο εντός τής

χαλκής επενδύσεως του άκρου κολεου (LXVIII Ζ
34), δ όποίος ήτο ξύλινος, α/ς φαίνεται αναμφι

βόλως εκ του διατηρηθέντος εντός τής χαλκής

επενδύσεως πέρατος 4. τα άλλα ευρήματα ήσαν

Σχεδ. 8. Ή ταφή LXVIII Ε

χαλκή ψήφος δικωνική (LXVIII Ζ 37) και ετερος

κρίκος με πέρατα ουχι συγκεκολλημένα, αλλ' υπερ

άλληλα (LXVIII Ζ 36).

ΤαφαΙ Η και Θ. Προς βορράν του τύμβου LXVIII
( Σ Χ ε δ. 6) εόρέθησαν δύο αγγεία εΙς τεμάχια

4. Πρβλ. ΠΑΕ 1953 σ. 147.
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εν μέρει διάσπαρτα, μη συγκολληθέντα είσέτι, με

τά ύπολειμμάτων όστών. ΤαΟτα ωνομάσθησαν Kai
ηριθμήθησαν LXVIII Η 38 KaiLXVIII Θ 39, άπο
δοθέντα εΙς ίσαρίθμους ταφάς.

'Ταφαι Β, r και Δ. ΑΙ κατά τό νοτιοανατολικόν

τεταρτημόριον τού Σ Χ ε δ. 10 τρεϊς κεραμοσκε

πεϊς ταφαί Β, Γ, καί Δ (Π ί ν. 260 γ, ε καί

Σ Χ ε δ. 11) ουδεν απέδωσαν. Ίδε καί κατωτέρω

ταφάς Ζ καί Ο.

Ταφη Α. Ή κατά τό βορειοανατολικόνάκρον

τοΟ Σ Χ ε δ. 10 κεραμοσκεπηςταφη Α (Π ί ν.

260δ) περιείχε τό εν Π ί ν. 261δ θηλαστρον

(ΑΙ), καί κυάθιον (Α2) 6.

ρυφής LXXI, ΕΙς τό ϋψος τοΟ πέριξ εδάφους περί

που, νοτιοανατολικώς τής κορυφής LXXI άπεκα

λύφθη καί μέρος κυκλικοΟ περιβόλου. Χαρακτη

ριστικόν τής περιοχής ταύτης τοΟ νεκροταφείου

είναι αΙ εΙς σχετικώς μικρόν βάθος πυκναί κερα

μοσκεπείς ταφαί (Α, Β, Γ, Δ, Ζ καί, με επουσιώδη

διαφοράν, Ο). ΑΙ άλλαι ταφαί εύρέθησαν εΙς με

γαλύτερον βάθος, πλην τής ταφής Λ, περί τής

όποίας Ιδε κατωτέρω.

\
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Ταφη Ι. Κατά τό νότιον άκρον τού τύμβου εύ

ρέθησαν δύο χαλκαί όκτώσχημοι πόρπαι (LXVIII
Ι 40) μεταξυ όστών καί ταΟτα συγκροτοΟν την τα

φην Ι (Σ Χ ε δ. 6 ).
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Ταφη Ε. Ή νοτίως τής κορυφής LXX ταφη Ε

εύρέθη εΙς βάθος 2,70 μ. περίπου άπό ταύτης ητοι

εΙναιή βαθυτέρα ταφη τών τύμβων LXIX - LXXI,
ΕΙς τό βάθος τοΟτο (Σ Χ ε δ. 12 καί Π ί ν.

259γ) εύρέθησαν ή εν Π ί ν. 261α πρόχους 7 καί

εντός αυτής λύχνος (Ε 5) καί χαλκοΟν νόμισμα

Κασσάνδρου (Ε 4). Παρά την πρόχουν τά εν Π ί ν.

261γ κυάθια Ε 7, Ε 8 καί Ε 9 καί τέλος, σιδηροΟς

ήλος (Ε 6).

Σχεδ. 9. Ή ταφη LXVIII Ζ

Τύμβοι LXIX - LXXI. Θέσις: ν - Β 396 - 416.
Κατά τήν πρώτην επισήμανσιν καί άρίθμησιν τών

τύμβων τής ζώνης τής σωστικής άνασκαφής δ επε

σημάνθησαν ώς τύμβοι κεχωρισμένως καί ηριθμή

θησαν άπό LXIX - LXXI, τρία εξάρματα με ύψό

μετρον 144,75 μ. τό πρώτον, 145,17 μ. τό δεύτερον

καί 144,79 μ. τό τρίτον. ΑΙ αντίστοιχοι κορυφαί

εξεϊχον από τού πέριξ εδάφους περί τά 0,66 μ. ή

LXX καί περί τα 0,30 μ. εκατέρα τών άλλων δύο.

,Αλλά κατά την πρόοδον τής ανασκαφής εφάνη

δύσκολον νά αποδοθούν με ασφάλειαν αΙ αποκα

λυφθείσαι ταφαί εΙς τους τρεϊς «τύμβους» κεχω

ρισμένως. Άνταποκρίνεται περισσότερον πρός τά

πράγματα ή αποσυσχέτισις τών ταφών από τους

καθ' εκαστον' «τύμβους».

Έκ τής επιχώσεως περισυνελέγη εξαιρετι

κώς μέγα πλήθος όστράκων εξ ελληνιστικών αγ

γείων απλών καί τεμάχια κεραμίδων, εξ ων τινα

έσχεδιάσθησαν εν τφ Σ Χ ε δ. 10 νοτίως τής κο-

S. Α. Δ. 17 (1961/2) σελ. 219.

Ταφη Ζ. Ή κατά τό κέντρον τού Σ Χ ε δ. 10
(πρβλ. Σ Χ ε δ. 13) κεραμοσκεπηςταφή Ζ ουδεν

περιεϊχε μεταξυ τών θραυσμάτων τών κεράμων.

Ύπεράνω αυτών εύρέθησαν τεμάχια ανοικτοΟ

αγγείου (Ζ 11).

Ταφη Η. Ή παρά τήν Ζ, ταφη Η, ήτο ή πλου

σιωτέρα δλων τών ταφών τών τύμβων LXIX - LXXI
( Σ Χ ε δ. 14, πρβλ. καί Σ Χ ε δ. 13 τομής ε-ζ).

Έκτός λειψάνων σκελετού εύρέθησαν διάφορα

αγγεϊα καΙ άλλα εύρήματα κατά σειράν: ό εν Π ί ν.

261ε κάνθαρος Η 12, πυξίς μολυβδίνη (Η 13) με

τα τοΟ καλύμματος εΙς δύο τεμάχια (Η 14), λύχνος
(Η 15), ή εν Π ί ν. 261δ εν μέρει μελαμβαφης

πρόχους Η 16, ετερον ληκυθοειδες αγγείον (Η 17),
τιΊ. εν Π ί ν. 261ε, δεξιά,δύο αγγεϊα (Η ]8 καί Η 19),
τό εν Π ί ν. 261γ, δεξιά, κυάθιον (Η 20) καί ή

6. Χάριν άπλουστεύσεως τοϋ κειμένου δεν επαναλαμβά

νονται εΙς fκαστον εύρημα οΙ άριθμοΙ τΙΟν τύμβων, άλλά

Π.χ. διά του ΑΙ νοειται LXIX-LXXI ΑΙ.

7. Διά τό παρ' αύτήν, έν τφ αύτφ πΙνακι δεξιά, αγγείον

LXV ΑΧ 260, Ιδε Α.Δ. 17 (1961/2) σελ. 286.
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έν Π ί ν. 261δ, δεξιά, μικρα πρόχους(Η 21). Πα

ρα τό τελευταίον αγγείον εύρέθη σιδηρά στλεγγΙς

(Η 22), παρα τό κυαθιον Η 20 εύρέθη μολύβδινον

j;λασμα (Η 24) καί, μεταξύ λειψανων όστων, χαλ-

κοϋν νόμισμα τοϋ Μεγαλου 'Αλεξάνδρου (Η 23).

Ταφη Θ. Ή κατα τήν βορείαν πλευραν τοϋ

Σ Χ ε δ. 10 ταφή Θ (πρβλ. καΙ Σ Χ ε δ. 13 καΙ

Σχεδ. 10. ΟΙ τύμβοι LXIX - LXXI
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Σχεδ. 11. Τομή α- β
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Σ Χ ε δ. 15) περιείχε τό εν π ί ν. 261γ μελαμβα

φες κυάθιον (0 25), πρόχουν (0 27) καΙ τό εν

π ί ν. 261β άνοικτόν δίωτον άγγείον (026) εΙς

τεμάχια, καΙ είκοσι δύο σιδηροϋς ηλους διασπάρ

τους (028), όμοίους πρός τόν εν Σ Χ ε δ. 10 εν

Α. Δ. 17 (1961/62) σελ. 227.

Ταφη Ι. Ή ύπό την κορυφην LXXI ταφη Ι πε

ριεϊχεν εκτός λειψάνων σκελετοϋ μετά κρανίου

πρός δυσμάς, σιδηραν αίχμην παρά τό κρανίον

(Ι 32), σιδηροϋν μαχαίριον (Ι 33), σιδηροϋν ξίφος

(Ι 29), τόν εν π ί ν. 261ε, άριστερά, κάνθαρον

ΤΉΝΝ!1 rιllattt LXIX- u::r
.... t '

(130), κυάθιον (131) καΙ σιδηραν στλεγγίδα εΙς

τεμάχια (Ι 34).

Ταφη Κ. Ή εν μέσφ των τριων κορυφων τα

φη Κ δεν παρουσίαζεν εΙκόνα άδιαταράκτου τα

φής (Σ Χ ε δ. 17, πρβλ. καΙ Σ Χ ε δ. 13). Διε

σφζοντο λείψανα κρανίου καΙ οστα σκελων ά

τάκτως διατεταγμένακαΙ περΙ αύτα σιδηρα αίχμη

(Κ 38), ό εν π ί ν. 261β κάνθαρος (Κ 35) καΙ δύο

κυάθια (Κ 36 καΙ 37).

Ταφη Λ. Ή «ταφη» Λ διέφερε τόσον άπό τούς

\

\ r\L-
\

... - Τ--Ι ,..~

"-
®

J .. ι ι ----..J.&.

Π1Η1fJI ΤΥΗ.Ρ/ι LXDI:-ua
, ~ •. ί . '

Σχεδ. 12. Τομη γ - δ
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~
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®
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Σχεδ. 13. Τομη ε - ζ
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κεραμοσκεπείς τάφους δσον και απο τας άλλας

εΙς μεγαλύτερον βάθος ταφάς. Έκτεταμένα λεί

ψανα πυράς εΙς το βά.θος περίπου των πλησίον

-------~ ~/-"-

Σχεδ. 14. Ή ταφη LXIX - LXXI Η

κεραμοσκεπών ταφών Β, Γ κα! Δ (Σ Χ ε δ. 11),
περιείχον μεταξυ τεφροχωμάτων, τα έν Π ί ν.

261δ κυάθιον (Λ 39) κα! λύχνον (Λ 40).

\\
Ι ,.

" \)........
\ .....

\
1/

Σχεδ. 15. Ή ταφη LXIX - LXXI Θ

Ταφη ίΙΙ. 'Η κατα η'ιν νοτίαν πλευραν τοΟ

Σ Χ ε δ. 10, μετα της Ν, ταφη Μ (Σ Χ ε δ. 10
κα! Σ Χ ε δ. 12) διέσφζεν αρκούντως, τουλά

χιστον καλύτερον πάσης άλλης ταφi'jς, σκελετόν

έκτάδην κατα χώραν (Π ί ν. 260α). Παρα τό

κρανίον απεκαλύφθησαν(μετα την λι1ψιν της φω

τογραφίας έν Π ί ν. 260α) πρόχους (Μ 41), σι

δηρά αιχμη (Μ 42) κα! σιδηρά στλεγγις (Μ 43).
Έντος τοΟ στόματος, τέλος, τοΟ νεκρου εύρέθη

χαλκουν νόμισμα Κασσάνδρου (Μ 44).

<,.φ\J?
-------...!~":.,< -------,

Σχεδ. 16. Ή ταφη LXIX - LXXI Ι

Ταφη Ν. Κατα το άκρον του Σ Χ ε δ. 10 ση

μειουται ή θέσις, δπου εύρέθησαν τεμάχια με

λαμβαφους πινακίου (Ν 45) κα! σιδηρά στλεγγις

(Ν 46), εις βάθος το όποίον δεικνύει το Σ Χ ε δ.

12. Ταυτα συγκροτουν την «ταφην» Ν.

Ταφη Ξ. 'Ομοίως «ταφη» Ξ ώνομάσθη συμβα

τικώς ή θέσις, δπου εύρέθη σιδηρά στλεγγις (Ξ 47)
εΙς βάθος 1,65 μ. άπό της έπιφανείας του πέριξ

έδάφους (Σ Χ ε δ. 10).

Ταφη Ο. Ή ταφη Ο (Σ Χ ε δ. 10) άπετελέ

σθη άπο τεμάχια πίθου (άντι κεράμων), τα όποία
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εστέγασαν ταφι1ν εΙς τllν μορφην κεραμοσκεπους.

ουδεν ευρημα.

Τύμβος LXXII. Θέσις: ν 440. Κατα μηκος

της εν τφ Σχεδ. 1 εν Α. Δ. 17 (1961/62) συντε

ταγμένης 440, εβαινε ράχις κατερχομένη από νό

roυ πρός βορραν. Δεν ειχε την συνήθη μαστοειδή

μορφην τύμβου. Ή ό.νάγκη να ερευνηθij δοκιμα

στικώς επέβαλλε την όνομασίαν καΙ την άρίθμη-

μινον, ως εΙκός, δεν εύρέθησαν. Όθεν ή ακριβης

χρονολόγησις εναπόκειται εΙς την μορφην καΙ

τοιχοδομίαν της. Δια την κατασκευήν, εκτός άρ

γών λίθων, εχρησιμοποιήθησαν και πωρόλιθοι

ως οι του πλησίον ανακτόρου. Άξιοσημείωτον τε

μάχιον γεγλυμμένον, μετα άναγλύφου εφηλίδος 8

ως τα τών θυροφύλλων τών μακεδονικών τάφων

(Ε εν τφ Σ Χ ε δ. 19 καΙ όρατη εν π ί ν. 260β,

άριστερα της κλίμακος).

~ L ~/..L_____- f
____~ - L.....,.J'--";O"~__-.J-==.

Σχεδ. 17. Ή ταφη LXIX - LXXI Κ

σιν μεταξυ τών τύμβων. Έξ άλλου ό ογκος της

ράχεως (Π ί ν. 257α, εΙς τό βάθος, πρό της

οΙκίας) δεν επέτρεπεν εξαντλητικην ανασκαφήν.

Όθεν εγένετο τομη εΙς σχημα Τ καΙ έτέρα εΙς

σχημα όρθογωνίου, ως εν Σ Χ ε δ. 1 εν Α. Δ.

17 (1961/2).
Ή δευτέρα τομη μόνον μέχρι βάθους 0,50 μ.

εδωκεν εύρήματα, μεταξυ άλλων άσημάντων, τε

μάχια μελαμβαφους σκυφιδίου μετ' εμπιέστων αν

θεμίων (LXXII 2). Κατωτέρω και μέχρι βάθους

1,60 μ. τα χώματα ησαν δλως καθαρό"

Ή τομη εΙς σχημα Τ απεκάλυψεν τα εν τοις

Σ Χ ε δ. 19 - 21 (πρβλ. Π ί ν. 260β) ερείπια ασβε

στοκαμίνου. Εύρήματα σχετιζόμενα πρός την κά-

Τύμβος LXXIII. Κατα την θέσιν του τελευταίου,

εκ τών ανασκαφέντων σημείων της ζώνης (ν-Ν

500 - 508) εξαρμα τύμβου δεν διεκρίνετο, αλλα

τουναντίον λάκκοι εκ προσφάτου σχετικώς !και

πάντως σαφους χωματοληψίας, οια ελάμβανε χώ

ραν άνα την περιοχην του νεκροταφείου εΙς με

γάλην εκτασιν μέχρι τών τελευταίων ετών χάριν

πλινθοποιΊας. τουτο επηρέασε πιθανώς την οψιν

καΙ κατάστασιν όλοκλΊιρου του νεκροταφείου, συ

νεπώς και της ανασκαφείσης ζώνης. Ή πιθανότης,

δτι ύπό ενδεχομένως καταστραφέντα τύμβον Τι

τύμβους ύπηρχον, και πιθανώς διεσώθησαν εκ της

8. Ά. Όρλάνδου, Τά ύλικά δομής, 2, 1959·60, σελ. 12 Κ.έ.
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Σχεδ. 18. Ή ταφη LXIX - LXXI Μ

ο

ο

Γ

Σχεδ. 19. Ή ασβεστοκάμινος LXXII, κατοψις

,.

Τό σκάμμα διέτρησε τό επιφανειακόν στρώμα

τού εδάφους απροσδιορίστου ϋψους, είτα στρώμα

μετα χαλίκων ϋψους 0,12 μ. καί επροχώρησεν εΙς

βάθος αλλων 0,08 μ. επί στρώματος χώματος

( Σ Χ ε δ. 23). Ή πλινθοκατασκευηδέν ηρχισενεκ

τού βάθους τούτου, δπου απετέθη ό νεκρός, αλλα

μόνον υπεράνω τού στρώματος μετα χαλίκων.

Ένδεκα σειραί πλίνθων ευρέθησαν, διατηρημέναι

εν δλφ η εν μέρει, παρέχουσαι συνολικόν σφζό

μενον ϋψος τής πλινθοκατασκευής 1,20 μ. ΕΙς

τούτο, δια τόν υπολογισμόν τού βάθους τής τα

φής, δέον να προστεθούν ετερα 0,20 μ. δια τα

υπό την πλινθοκατασκευην στρώματα μέχρι τού

δαπέδου τού τάφου. ΟΙ πλινθότοιχοι εσωτερικώς

εκαλύπτοντο υπό λευκού, λεπτού ασβεστοκονιά

ματος διατηρουμένου κατα τα κατώτερα μέρη τών

τοίχων. Λείψανα χρωμάτων δέν παρετηρήθησαν

Ο\Jτε οΙαδήποτε αρθρωσις τών τοίχων. ουχ ήττον

είκάζεται διακόσμησις τών τοίχων δια προσκε

κολλημένων πηλίνων ροδάκων, υελίνων τμημά

των σφαίρας καί πηλίνων ψηφων, βαρελοειδών

καί κυλινδρικών εναλλάξ. Ευρέθησαν δηλαδη: α)

Ταφη Α. Ή ταφη Α ευρίσκετο παρα τόν φρα

κτην τής αύλής τής εν Π ί ν. 257α, ανω αριστε

ρα, οίκίας καί οϋτω διέσφζε μέρος τού ύπερανω

τύμβου εκ χωματων αργιλλωδών. Τό αργιλλώδες

εδαφος εξετείνετο καθ' δλην την περιοχην τού

«τύμβου» LXXIll ώς όρίζεται αϋτη εΙς τό Σ Χ ε δ.

22. Κατ' εξαίρεσιν υπήρχε φωλεα ερυθρού χώμα

τος περί την προϊστορικην ταφην Ε, περί ής κα

τωτέρω. 'Εν τή επιχώσει τής ταφής Α ούδέν εϋ

ρημα εγένετο. Τό μνημείον εν Σ Χ ε δ. 23 απεκα

λύφθη εΙς βάθος υπό την επιφάνειαν τού πέριξ

εδάφους, αλλ' ή προηγηθείσα χωματοληψία κα

θίστα δύσκολον ακριβή μέτρησιν. 'Οπωσδήποτε

ήτο υπόγειον μνημείον εξ όλοκληρου. Πρωτοφα

νή δσον καί εύπρόσδεκτον Ιδιορρυθμίαν, δια την

Μακεδονίαν τούλάχιστον, αποτελεί ή χρήσις

ώμών πλίνθων δια την κατασκευήν του. Τό χώμα

δια τας πλίνθους εληφθη εκ τών πέριξ καί δέν

ήτο καθαρόν. ΑΙ ακέραιαι διαστάσεις τών πλίνθων

t'Ίσαν 0,43 χ 0,43 χ 0,09 μ.

χωματοληψίας, ταφαί, επέβαλλεν ερευναν, ή όποία

υπήρξεν αποτελεσματικη ανευ Ιδιαιτέρως βαθείας

τομής, διότι αΙ ταφαί είχον ηδη ελθει σχεδόν εΙς

την επιφάνειαν, ώς Π.χ. ή εν Π ί ν. 260ς; προϊστο

ρικη ταφη LXXIII Ε. 'Αλλα σπουδαιότερον εν-

\ r ~ 1
{.~ t("J~
f /

D

διαφέρον παρουσίασαν αΙ μεταγενέστεραι, πρωί

μων έλληνιστικών χρόνων ταφαί.
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UevfL δύο ύέλινα τμιΊματα σφαίρας μεταξυ των χω

μάτων καθ' έκάστην των τεσσάρων γωνιων (LXXIII
Α 10), β) ανα εξ πήλινοι ρόδακες εγχρώμως κε

κοσμημένοι καθ' έκάστην γωνίαν (LXXIII Α 9)
καΙ γ) κατα μηκος των τοίχων εύρίσκοντο κατα

διαστήματα ψηφοι διάτρητοι βαρελοειδεις 1, κυ-

συρμάτινον μέρος. Ύπό την πελίκην εύρέθη τό

εν Π ί ν. 261β (j'κυφίδιον (LXXIII Α 5) καΙ χαλ

κουν νόμισμα (LXXIII Α 11). Κατα τους πόδας

ύπηρχον ή εν π ί ν. 262β, δεξιά, πρόχους (LXXIII
Α 2) καΙ ύπ' αύτη ν λύχνος (LXXIII Α 3) καΙ δύο

δακρυδόχοι εΙς τεμάχια (LXXIII Α 4 καΙ Α 7).

Σχεδ. 20. Τομη Α-Α'

λινδρικαΙ (LXXIII Α 8). Καθ' έκατέραν των μα

κρων πλευρων ησαν ανα ενδεκα βαρελοειδεις καΙ

ανα δέκα κυλινδρικαΙ καΙ καθ' έκατέραν των στε

νων πλευρων ανα πέντε βαρελοειδεις καΙ ανα

τέσσαρες κυλινδρικαί. ΈπΙ τύ βάσει των στοι

χείων τούτων εγένετο 11 εν Σ Χ ε δ. 23, ύποθετικη
εΙς τας λεπτομερείας μόνον, τοποθέτησίς των επι

του σφζομένου μέρους κονιαματος. ΑΙ εσωτερικαΙ

διαστάσεις του τάφου ησαν 2,25 χ 1,25 μ. περί

που. Τό ϋψος δεν είναι δυνατόν να ύπολογισθύ

ουτε ή στέγασις του τάφου εξηκριβώθη. Τό έσω

τερικόν εύρέθη πληρες χωματων. Ή εν π ί ν.

262δ πελίκη ύπηρξε τό πρωτον εϋρημα, αλλα τό

δάπεδον της ταφi'ίς μετα λειψανων σκελετου και

άλλων κτερισμάτων εύρέθη εΙς βάθος μεγαλύτε

ρον κατα 0,20 μ. Έκ τούτων προκύπτει με πιθα

νότητα, δτι ή πελίκη απετέθη ύψηλότερον Τι μαλ

λον οφείλει την ύψηλοτέραν θέσιν της εΙς επε

νέργειαν των ύδάτων, ως εΙς βέβαιον παράδειγμα

εν τάφφ του Δίου·, διότι ό τάφος κατα τα άλλα

ητο αδιατάρακτος. ΈπΙ του δαπέδου εύρέθησαν

λείψανα σκελετου με τό κρανίον κατα την ανα

τολικτιν πλευράν. Εύρέθησαν επίσης εΙς διάταξιν

βεβαιουσαν ξυλίνην λάρνακα, περΙ τους τριάκοντα

ήλοι σιδηροl. Έντός του κρανίου ύπηρχον τα εν

Π ί ν. 262γ δύο ενώτια χρυσα (LXXIII Α 6 α-β),

αποτελούμενα εκ συνεστραμμένων συρμάτων καΙ

πτερωτης γυμνης μορφi'ίς. του έτέρου ελλείπει τό

9. ΠΑΕ 1955. σελ. 157.

11

Ταψη Β. Ή ταφη Β γενικως ώμοίαζε πρός ηΊν

ταφην Α, αλλ' ή διαηΊρησίς της δεν επέτρεψεν

αιφίβειαν παρατηρήσεων καΙ σαφήνειαν εις τα

σχέδια (Σ Χ ε δ. 22). Όπωσδήποτε καΙ ό τά

φος Β ητο ύπόγειον μνημειον, δια πλίνθων κατε

σκευασμένον, εσωτερικων διαστάσεων 1,45 χ 1 μ.

Τό μέγιστον σφζόμενον ϋψος της πλινθοκατα-

• ~ΙO------
Σχεδ. 21. Πρόσοψις

σκευης ητο 1,30 μ. Δεν ήτο δυνατόν να εξακρι

βωθύ ό Ueριθμός των δόμων, οΙ όποιοι απετέλουν

τό σφζόμενον ϋψος, διότι οΙ άρμοί, τόσον οΙ όρι

ζόντιοι δσον καΙ οΙ κατακόρυφοι, ησαν δυσδιά

κριτοι. ΑΙ πλίνθοι εΊχον συνθλιβη καΙ απαρτίσει

εν σωμα. ΈμετριΊθη πάντως πλίνΘος διαστάσεων

0,51 χ 0,52 χ 0,095 μ. και έτέρα 0,45 χ 0,49 χ 0,09 μ.

τους τοίχους εκάλυπτε καΙ έδω κονίαμα, του

όποίου διεσφζοντο μέρη.
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Σκελετός, έκτάδην κατα χώραν, ευρέθη εΙς βά

θος 0,75 μ. υπό την πλινθοκατασκευ11ν, ωστε τό

συνολικόν σφζόμενον βάθος του τάφου ητο 2,05 μ.

,Αμέσως υπό τόν κατώτατον δόμον πλίνθων

ευρέθη τό στρωμα μετα χαλίκων καΙ κατωτέρω τό

στρωμα χώματος. Κατα την βορειοανατολικην

ΤΥΜΒΟ! LXXIIJ

τιοανατολικην γωνίαν σχεδόν όρθιος διατηρού

μενος εΙς ι'φίστην κατάστασιν. Μέ τα λείψανα

του έτέρου σκελετου, τα ευρεΘέντα κατα χώραν εΙς

τό δάπεδον του τάφου, ουδέν εϋρημα σχετίζεται.

Ταφη r. Ώνομάσθη «ταφι1» Γ ή θέσις όπου

Σχεδ. 22. Ό τύμβος LXXIII

γωνίαν, έπ! του βορείου τοίχου, έκαθαρίσθη λα

ξευτή, εΙς τό στρωμα μετα χαλίκων καί κατωτέρω,

όρΘογώνιος κόγχη, μήκους 0,27 μ., ϋψους 0,32 μ.

καί βάθους 0,20 μ. Ή κατωτάτη πλίνΘος ίσχυεν

ώς υπέρθυρον, οϋτως είπειν, τi;ς κόγχης. 'Εντός

της κόγχης ευρέθησαν τα τεμάχια δακρυδόχου

(LXXIII Β 14). 'Ετέρα δακρυδόχος εΙς τεμάχια

(LXXHI Β 13), καί όστρακα εξ ιiλλου αγγείου

(LXXIlI Β 15) ευρέθησαν έπίσης εΙς τό ϋψος της

κόγχης μεταξυ των χωμάτων. Προβληματικός

παραμένει σκελετός αποκαλυφθείς κατα τΊΙν '10-

ευρέθησαν μεταξυ λειψάνων πυρας (Σ Χ ε δ. 22)
δακρυδόχος εΙς τεμάχια (LXXIH Γ 16), σιδηρα

στλεγγίς (LXXIII Γ 17), κυάθιον (LXXIII Γ 18),
δύο σιδηροι ηλοι (LXXIII Γ 19α-β) εκ ξύλων,

τΊΙς πυρας πιθανως, πάχους 0,06 μ., λύχνος (LXXIII
Γ 20), σκυφίδιον εΙς τεμάχια (LXXIII Γ 21) κα!

σιδηρα αΙχμη (LXXIII Γ 22). Δεν ειναι δυνατόν

να. σχετισΘι] μέ ασφά.λειαν η πυρα μετά. τινος των

γειτονικων ταφΟΝ.

Ταφη Δ. 'Η λακκοειδης ταφη Δ απέδωκεν, έκ-
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τος λειψάνων σκελετού, σιδηραν αιχμην (LXXHI
23), δύο σιδηρούς ιΊλους (LXXHI Δ 24α-β),

Ταφη Ε. eH ταφη Ε 11το ή μόνη προϊστορι

κη ταφη τού «τύμβου» LXXHI (Π ί ν. 260ι;).

10

)0

20

10

Σχεδ. 23. Ό τάφος LXXIH Α

πήλινα έπίχρυσα κοσμήματα στεφάνης εις σχη

μα καρπων ροιας καΙ δάφνης (LXXIH Δ 25), υέ

λινον τμημα σφαίρας (LXXIH Δ 26), δμοιον προς

τά ανωτέρω αναφερθέντα LXXHI Α 10, καΙ όστρα

κα διαφόρων αγγείων (LXXIII Δ 27).

Ευρέθησαν: πρόχους ακεραία (LXXHI Ε 28), και

εις απόστασιν 1,50 μ. το ημισυ ανοικτού αγγείου

(LXXIH Ε 29). Παρά την πρόχουν ευρέθησαν: μι

κρά χαλκη όκτώσχημος πόρπη (LXXIII Ε 30), και
τεμάχιαί χαλκων κοσμημάτων κόμης (LXXIII Ε 31).
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Ταφη Ζ. Παρά τόν πλινθόκτιστον τάφον Β ευ

ρέθη ή πλινθοπερίβλητος «ταφiρ> Ζ (Σ Χ ε δ.

22 ), ηΊν όποίαν συνεκρότουν αί πλίνθοι του περι

βόλου καί κυάθιον (LXXIH Ζ 32). Δεν ευρέθησαν

οστα ft αλλο εϋρημα.

Ταφη Η. ΠλινΘόκτιστος ήτο και ο τάφος Η

(Σ Χ ε δ. 22) εσωτερικων διαστάσεων 1,30 χ

0,60 μ. Τό σφζόμενον ϋψος της πλινθοδομης ητο

0,40 μ. Έντός του πλινθοπεριβόλου ευρέθη μό

νον ενώτιον χρυσουν αποληγον είς κεφαλην δφεως

LXXIII Η 35).

Ταφη Θ. Ή κεραμοσκεπης ταφη Θ (Σ Χ ε δ. 22)
ευρέθη ήμικατεστραμμένη καί ουδεν απέδωκε10.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

*
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΑΦΩΝ ΕΝ ΒΕΡΟΙ4

α) Διθάλαμος λαξευτΌς τάφος

Έντός της πόλεως Βεροίας, εΙς οΙκόπεδον του

'Ιωάννου Έλευθεριάδου, κείμενον είς την θέσιν

ή Έξω Παναγιά, επί της κλιτύος υψιπέδου επί

του όποίου είναι εκτισμένη ή σημερινη πόλις,

απεκαλύφθη λαξευτός τάφος διθάλαμος έλληνι

στικης εποχης, ανήκων εΙς γνωστόν νεκροταφειον

της εποχης ταύτης. Ή πρόσοψίς του είναι επικε

χρισμένη δια λευκου κονιάματος, τό ανοιγμα δε

της θύρας, διαστάσεων 1,80 χ 0,80 μ., περιβάλλε

ται δια γραπτης κιτρίνης ταινίας. Ύπεράνω τiις

θύρας υπάρχει γραπτόν επίσης αέτωμα ερυθρου

χρώματος. Λίθος κατειργασμένος εκλειε τόν τά

φον. Ό προθάλαμος είναι επικεχρισμένος δια λευ

κου κονιάματος, με ταινίαν ερυθραν πλ. 0,20 μ.,

περιθέουσαν τόν χωρον μέχρις υψους 1 μέτρου.

Αί διαστάσεις του είναι: υψος 2,24 μ., πλάτος

3,07 μ. καί μηκος 2,16 μ., καλύπτεται δε ο()τος δια

10. Κατά τήν εκτύπωσιν της παρούσης εκθέσεως έκυκλο

φάρησαν, πλήν άλλων, καΙ τά έξης βιβλΙα, άναφεράμενα καΙ

είς τα έκ του προϊστορικού νεκροταφείου της Βεργίνης ευ

ρήματα: 1) Manolis Andronicos. Vergina, The Prehistoric
Necropolis and the Hellenistic Palace (Studies ίη Medi
terranean Al'chaeology, νοl. Χ1Ι1), Lund 1964. 2) V. R. dΆ.
Desborough, Tlle last Mycenaeans and their Successors, Απ
Al'chaeological Survey c. 1200 - c. 1000 Β. C., Oxford 1964
καΙ 3) Α. Snodgrass, Early Greek Armour and Weapons, Edin
burgh 1964. ΕόρΙσκονται όπά έκτύπωσιν, άρθρον μου CVergl
na) έν Enciclopedia dell' arte antica καΙ μελέτη μου έν Essays
ιη Memory of Karl Lehmann, όπου δημοσιεύεται ά πΙθος

LXV ΑΞ 221, περΙ του όποΙου Ιδέ έν Α.Δ. 17 (1961/62),
σελ. 284, Σχεδ. 61 καΙ 62 καΙ Πίν. 152α.

καμάρας, ή γένεσις τiις όποίας ευρισκεται πλη

σίον του εδάφους. Ό θάλαμος εχει τό αυτό προς

τόν προθάλαμον πλάτος, επικοινωνουν δε δι' ανοί

γματος θύρας υψους 1,74 μ. καί πλάτους 0,75 μ.

Ή καμάρα του προθαλάμου συνεχίζεται καί εΙς

τόν θάλαμον με τό αυτό ϋψος, μειούμενον μέχρις

υψους 1,27 μ. πρός τό βάθος του θαλάμου. ΕΙς τό

τμημα αυτό του θαλάμου, εναντι της εΙσόδου,

υπάρχουν δύο τετράπλευροι κόγχαι Ισοϋψεις, λα

ξευμέναι εντός του βράχου εΙς ϋψος 0,35 μ. από

του εδάφους, Ή αριστερα τφ εΙσερχομένφ ευρι

σκομένη κόγχη εχει πλάτος 0,67 καί βάθος 0,66 μ.,

ή δεξιά, πλάτος 0,62 μ., βάθος 0,59 μ., αμφό

τεραι δέ, ϋψος 0,62 μ. Άμφότεραι περιβάλλονται

υπό ταινιων, ερυθρας ή πρώτη καί κιτρίνης ή

δευτέρα, τό εσωτερικόν δε αυτων είναι λευκόν.

Ύπεράνω τiις πρώτης κόγχης, επί του λευκου

κονιάματος του τοίχου υπάρχει ή επιγραφη ΓΑ

ΛΕΣΤΗΣ ΤΥΡΙΟΥ, γεγραμμένη δι' ερυθρου χρώ

ματος δια του αυτου δε χρώματος, γεγραμμένη επι

της κιτρίνης ταινίας, ανωθι της δευτέρας κόγχης,

υπάρχει έτέρα επιγραφη ΑΝΔΡΟΜΑΧΟΣ ΤΥΡΙΟΥ

Ή επιγραφη ΑΣΠΑΣΙΑ ΓΑΑΕΣΤΟΥ αναγιγνώσκεται

επί του αριστερα. τφ είσερχομένφ τοίχου, μόλις

δε διακρίνεται ή επιγραφή: 7ΎΡJOΣ ΑΝΔΡΟΜΑ

ΧΟΥ παραπλεύρως της δεξιας κόγχης. Παρα

πλεύρως της κόγχης ταύτης ανευρέθη βάσις βω

μου ϋψους 0,15 μ. και πλάτους 0,84 μ., ό βωμός

δε α.νευρέθη κεκλιμένος επί του εδάφους (Π ί ν.

263α). Οδτος είναι μαρμάρινος, ϋψους 0,60 μ.,

πλάτους 0,44 μ. καί πάχους 0,385 μ. φέρει δε

ηΊν επιγραφήν, 7ΎΡJOΣ ΑΝΔΡΟΛ'1.4ΧΟΥ.

<ο τάφος ευρέθη συλημένος, οί τυμβωρύχοι

δμως αφΙJρεσαν μόνον τα πολύτιμα αντικείμενα,

αφήσαντες τα μη εχοντα αξίαν δι' αυτους πήλινα

αγγεια, τα όποια ήσαν αφθονα (Π ί ν. 263β).

Μεταξυ αυτων τα χαρακτηριστικώτερα ήσαν πυ

ξίδες με κοσμήματα τύπου «δυτικης κλιτύος» κάν

θαρος με τό αυτό κόσμημα, μικρός καδίσκος με

κόσμημα «barbotine», λύχνοι, πολλα δακρυδό

χα, κυάθια, ώς επίσης πρόχοι καί αμφορεις

αβαφοι.

'Έξωθι του τάφου, εξ έτέρου τάφου άπλου λακ

κοειδους, τελείως καταστραφέντος, περισυνελέ

γησαν διάφορα ειδώλια μεταξυ των όποίων δύο

είδώλια γυναικων λουομένων, ίσταμένων επί υψη

λων βάθρων, ειδώλιον Έρωτος καί Ψυχης, ειδώ

λιον Έρωτος ερειδομένου επί ράβδου (Π ί ν.

264α ), ειδώλιον βρέφους εντός λίκνου, κλπ. 'Ιδιαι

τέρως σημαντική, ώς ξένη πρός δ,τι γνωρίζομεν

μέχρι τούδε έκ της περιοχης της Βεροίας, είναι

σειρα εξ οκτώ τουλάχιστον πλαγγόνων φερουσων

ΙδιότυΠΟΥ κόμμωσιν, καί κόσμημα μεταξυ των

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 233

μαστών. Τινες εξ αυτών φέρουν βαρβαρικα υπο

δήματα (Π ί ν. 264β).

β) Λ10νοθάλαμος λαξευτός τάφος

'Εντός του αυτου οΙκοπέδου καί όλίγα μέ

τρα βορειότερον του προαναφερθέντος τάφου,

ανευρέθη ετερος τάφος, της αυτης εποχης, a
πλούστερος όμως την κατασκευήν, μονοθάλα

μος καΙ μικροτέρων διαστάσεων. Τό πλάτος

11το 2,90 μ. τό βάθος 2,29 μ. εκαλύπτετο δέ, ώς

καΙ ό προηγούμενος, δια καμcφας πολυ χαμη

λοτέρας, ϋψους 1,87 μ. Τό άνοιγμα της θύρας

εφράσσετο δια τριών κατειργασμένων πωρολί

θων. Άναβαθμός εΙς ϋψος 0,40 μ. από του εδά

φους περιέθεεν τόν τάφον κατα τας τρεις πλευράς.

Τό πλάτος του ό.ναβαθμου εκυμαίνετο από 0,93
μ. - 1,02 μ. Τό σύνολον σχεδόν τών κτερισμάτων

εκειτο επί του αναβαθμου τούτου, επί του όποίου

ανευρέθησαν καί ιχνη ξυλίνων λαρνάκων.

τα σπουδαιότερα τών κτερισμάτων ησαν: χρυ

σιϊ δανάκη διαμέτρου 0,012 μ. επί της όποίας κε

φαλη Άπόλλωνος, μικρόν χρυσουν κόσμημα με

τα ήμιπολυτίμου λίθου, χαλκη βελόνη, 2 ακέραια

εΙδώλια κορών ( Π ί ν. 264γ), μικραί πυξίδες καί

κάνθαρος με κοσμήματα τύπου «δυΤΙΚ1ϊς κλιτύος»,

κυάθια, δακρυδόχα, Κ.ά.

γ) Ρωμαϊκοι τάφοι

Ρωμαϊκόν νεκροταφείον απεκαλύφθη παρα την

δημοσίαν όδόν την άγουσαν πρός τήν Νάουσαν,

είς τό βόρειον άκρον της πόλεως. ΟΙ τάφοι ησαν

κιβωτιόσχημοι επενδεδυμένοι δια μαρμαρίνων

πλακών εΙς δευτέραν χρησιν (Π ί ν. 265δ) 11
άπλοί λακκοειδεις, φέροντες πλείονας της μιας

ταφάς, κτερίσματα δε ελάχιστα.

•Αλλα ευΡ11ματα

α) 'Ανάγλυφος στήλη μετ' έπιγράμματος

Άνάγλυφος στήλη (Π ί ν. 265α) φέρουσα εν

διαφέρον επίγραμμα αφιερωμένον εΙς την κορα

σίδα (άωρον παρθένον) Άδέαν, θυγατέρα του Κασ

σάνδρου καί της Κυννάνης, ανευρέθη εξωθι του

προαναφερθέντος διθαλάμου τάφου. Ή στ11λη,

ϋψους 1,04 μ. καί πλάτους 0,54 μ., ανήκει εΙς τους

ελληνιστικους επίσης χρόνους, παριστΙ! δε εν ανα

γλύφφ γυναικα ίσταμένην καί πρό αυτης θεραπαι

νίδα, επί υψηλου δε βάθρου, επί του όποίου ευρί

σκεται έρμαϊκη στ11λη, Έρμην. 'Επί του βάθρου

αναγιγνώσκεται ή επιγραφή: Έρμή χΘονίφ, ή λα

τρεία του όποίου είναι γνωστη εν Bspoiq., εξ

άλλων επιγραφών.

β) Μαρμαρίνη γραπτή στήλη

'Εξ έτέρου σημείου της Βεροίας μετεφέρθη εΙς

τό Μουσειον της πόλεως μαρμαρίνη στήλη γρα

πτή, της όποίας αι μορφαί εχουσιν εξ όλοκλήρου

εξαφανισθη. Μόνον κάτω τμ1ϊμα γυναικείας μορ

φης φερούσης μακρόν χιτώνα διακρίνεται εΙς τό

κάτω δεξια άκρον της στ11λης, καί τουτο διότι

τό χρώμα επηρέασε την επιφάνειαν του μαρμάρου.

Έπί του επιστυλίου φέρει την επιγραφήν:

ΠΑΡΜΕΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΥΛΛΑΣ άνωθι δε της γραπτης

μορφης την επιγραφήν: ΝΙΚΥΛΛΛ ΙΕΡΩΝΟΣ

Γραπτόν Ιωνικόν κυμάτιον μόλις διακρίνεται

άνωθι της πρώτης επιγραφής.

γ) 'Ανάγλυφος ρωμαϊκή στήλη

Έτέρα στήλη ανάγλυφος, ανήκουσα εΙς τους

ρωμαϊκους χρόνους ανευρέθη εΙς τό χωρίον Στε

νΙ1μαχος καί μετεφέρθη εΙς τό Μουσείον Βεροίας.

Ή στήλη αϋτη, ϋψους 1,12 μ. καί πλάτους 0,40 μ.,

φέρει εντός κοίλου τετραπλεύρου τρεις αναγλύ

φους μορφας ισταμένας κατα μέτωπον. Αι δύο

είναι μορφαί γυναικειαι, 'Ι) δε τρίτη ανδρική. Κά

τωθι του αναγλύφου τούτου, εΙς λίαν πρόστυπον

ανάγλυφον, παριστώνται ετεραι τρεις μορφαί, δύο

γυναικειαι καί μία ανδρική, ιστάμεναι κατα κρό

ταφον. Τό ανάγλυφον αέτωμα φέρει εΙς τό κέν

τρον αντί του συνήθους δισκαρίου καρπόν ροιας,

περιβαλλόμενον υπό δύο όφεων (Π ί ν. 265 β).

Έπί του επιστυλίου φέρει την επιγραφήν:

... ΤΙΛΣ ΕΥΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΥΑΤΑ

. Ι ΓΟΝΕΙΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΛ ΗΡΩ

Τό όνομα Ευλαιος απαντΙ! εν Βεροίq., τό δε

Κλεοπάτρα εΙς άλλας περιοχας της Μακεδονίας.

δ) Μαρμάριναι κεφαλαι

Έκ Βεροίας προέρχονται καί ή εν π ί ν. 265γ

εΙκονιζομένη κεφαλη γενειοφόρου ανδρός, ϋψους

0,50 μ., ώς καί ή εν π ί ν. 265ε προτομή, ϋΨ~Ός

0,235 μ.

ΑΡΧΑΙΟΝ ΤΟΞΟΝ ΓΕΦΥΡΑΣ

Κατα τό αυτό ετος, επεσκέφθην αρχαιον τόξον

( Π ί ν. 266α-β), ευρισκόμενον ολίγον εξωθι του

χωρίου Κλειδί, περΙ τα 60 χιλιόμετρα ανατολικώς

της Βεροίας. Τό τόξον αυτό ητο πολυ ολίγον

γνωστόν, διότι ευρίσκεται εΙς τό πλέον απομεμα

κρυσμένον σημειον του Νομου Ήμαθίας, πολυ

απέχον από οιασδήποτε δημοσίας όδου. Ήτο

όμως γνωστόν εΙς τους παλαιοτέρους περιηγητάς,

αναφέρει δε αυτό ό Delacoulonche εν σελ. 64 - 66
του βιβλίου του «Memolres». Αι σημεριναί δια-
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στάσεις τού τόξου, λόγΟ)'αόξήσεως της έπιχώσεως,

είναι α{ έξης: ϋψος 10 μ., άνοιγμα 16 μ., πλατος

δε 6 μ. Έσωτερικως είναι κατεσκευασμένον έξ

απλων, καλως είργασμένων πωρολίθων, ϋψους 0,30
μ., τοποθετημένων κατα τόν Ισοδομικόν τρόπον.

·Ομοιοι δόμοι, μεγαλυτέρων διαστάσεων, συνέθε

τον τα κατώτατα τμήματα τοϋ τόξου, σήμερον

δμως διακρίνονται μόνον εΙς μίαν η δύο σειρας

όπερ τό εδαφος (Π ί ν. 266γ). Έξωτερικως σφ

ζει λείψανα κονιάματος και όπτοπλίνθων, τα όποϊα

απετέλουν διαφόρους προσθήκας (Π ί ν. 266δ).

Τό τόξον ανήκει εΙς τους ρωμαϊκους χρόνους

και κατα πασαν πιθανότητα απετέλει τμημα γε

φύρας, διότι δμοιοι πωρόλιθοι, εόρεθέντες εΙς τήν

αότήν με τό τόξον εόθείαν, φαίνεται δτι απετέλουν

τμημα της όδοϋ της αγούσης πρός τήν γέφυραν,

αί δε έξ όπτοπλίνθων προσθηκαι θα έπλήρουν

τα μεταξυ των τόξων τριγωνικα διάκενα. Ένι

σχυτικόν της απόψεως ταύτης είναι δτι ό ποταμός

Λουδίας απέχει όλίγον από τοϋ τόξου τούτου.

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ-ΣΙΓΑΝΙΔΟΥ

*
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΙσαγωγικά: Μέχρι του τέλους Αύγούστου

1962, τιΙς Έφορείας Βυζαντινων Άρχαιοτήτων Β'

Περιφερείας προιστατο ό νυν ΚαθηγητιΊς της

Βυζαντινης Άρχαιολογίας εν τφ Πανεπιστημίφ

Θεσσαλονίκης κ. Στυλιανός Πελεκανίδης.

Κατα τό ετος τουτο κύριον μέλημα της Έφο

ρείας ύπηρξεν ή συντήρησις καί προστασία των

Βυζαντινων μνημείων της περιφερείας καί κατα

δεύτερον λόγον ή ερευνα δια νέα εύρήματα.

"Εργον επομένως της 'Εφορείας ύπηρξεν αφ'

ενός μεν ή στερέωσις των ύπό κατάρρευσιν μνη

μείων, τά όποια δυστυχως ειναι πολλά, αφ' ετέ

ρου δε 1'1 αντιμετώπισις των κατα των μνημείων

επιβουλων, ητοι της κατεδαφίσεως, τιΙς καταπα

τήσεως, των επιβλαβων μετασκευων η επισκευων

καί της πλησίον αρχαίων κατασκευης εργων, δυ

ναμένων να βλάψουν αύτά αμέσως Τι εμμέσως.

Πλην των ανωτέρω, ή Έφορεία εμερίμνησε δια

Τ11ν εν γένει εφαρμογην του Άρχαιολογικου Νό

μου εν τΌ περιφερεί<ι. Έπίσης κατα τό 1962 εγε

νοντο τα κάτωθι:

1) Έκηρύχθησαν ώς ίστορικα διατηρητέα όγδο

ήκοντα όκτώ (88) μνημεια της περιφερείας.

2) Περιηλθον εις την κυριότητα τιΙς Άρχαιο

λογικης Ύπηρεσίας δύο μνημεία (τό Μπεζεστένι

των Σερρων και τό εν ΣιατίσΤ1] αρχοντικόν της

Πούλκως) και ηρχισεν ή διαδικασία διά την

απαλλοτρίωσιν αλλων πέντε.

3) Έγένοντο περιοδείαι εις διαφόρους περιοχάς

της περιφερείας καί συνεκεντρώθησαν cφχαιο

λογικαί ειδήσεις.

4) Έγένετο περισυλλογη διαφόρων κινητων

εύρημάτων.

5) Κατεγράφησαν ενακόσια όγδοήκοντα τρία

(983) αντικείμενα της συλλογης της Έφορείας

Βυζαντινων Άρχαιοτήτων.

6) Κατηρτίσθη αρχείον σχεδίων ώς καί φωτο

γραφικόν αρχείον.

7) Ή βιβλιοθήκη της Έφορείας επλουτίσθη δι'

είκοσι τεσσάρων (24) νέων τόμων.

Τέλος, κατα τό 1962, μετεφέρθησαν τα γραφεια

της Έφορείας εκ του παλαιου καί ακαταλλήλου

κτηρίου, σπου εστεγάζοντο, είς τό νέον Μουσείον

Θεσσαλονίκης.

Άναλυτικως τό εργον της 'Εφορείας εχει ώς

έξης:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α' Άγία Σοφία

Είς την Άγίαν Σοφίαν Θεσσαλονίκης συνεχί

σΘησαν αί από του προπαρελθόντος ετους αρξά-

μεναι εργασίαι διαμορφώσεως του περί τόν ναόν

χώρου. Ώλοκληρώθη ηδη ή διαμόρφωσις του

ανατολικου χώρου, σπου κατεσκευάσθη καί μι

κρόν οικημα εκ τριων δωματίων διι'ι την στέγασιν

των γραφείων της εκκλησίας. Έπίσης ό περίβο

λος μετετοπίσθη εσώτερον χάριν της διαπλατύν

σεως της ανατολικως του ναου διερχομένης όδου.

Κατα τας γενομένας εργασίας απεκαλύφθησαν

εκ νέου τα ύπό του κ. Μ. Καλλιγα ανακαλυ

φθέντα Ι, εγένοντο δε καί τινα νέα εύρήματα. Έν

Σ χ ε δ. 1 παρουσιάζονται τα παλαια καί τα

νέα εύρήματα εν συσχετισμφ 2. Οϋτω τα παλαια

καί ηδη γνωστα ειναι τα έξης:

1) ΑΑ' και ΒΒ" τοιχοι κτηρίου αναγομένου εις

την εποχην Κωνσταντίνου του Μεγάλου.

2) ΕΕ' καί ΖΖ" δύο εκ των ανατολικως του

ναου αποκαλυφθέντων τοίχων όμοιάζοντες πρός

στυλοβάτας.

3) οπσ, ή άψίς της μικρας βορείας βασιλικης.

4) ΟΡΡ'Σ, μεταγενέστερον παρεκκλήσιον κα

τεδαφισθεν πρό όλίγων δεκαετιων.

5) ΘΘ' καί Π', θεμέλια βαίνοντα καθετως πρός

τόν νότιον τοιχον του ναου.

6) ΔΔ" θεμέλιον τοίχου βαινον παραλλήλως

πρός την πρόσοψιν της Άγίας Σοφίας καί εις

απόστασιν 0,70 μ. απ' αύτης.

7) ΚΚ', θεμέλιον τοίχου βαίνοντος παραλλή

λως πρός την πρόσοψιν του ναου καί εις απόστα

σιν 17,50 μ. απ' αύτης.

8) ΤΤ" θεμέλιον εφ' ου εβαινεν ό τουρκικός

εξωνάρθηξ.

9) Φ, θεμέλιον του νεωτέρου τουρκικου μιναρέ.

τα νεώτερα εύρήματα καί αί περί αύτων παρα

τηρήσεις εχουν ώς εξης:

α' ΟΙκοδόμημα εποχής Κωνσταντίνου τού

Μεγάλου

Παρα την βορειοδυτικην γωνίαν του ναου απε

καλύφθη τοιχος ΓΓ' πάχους 1,25 μ. και σφζομέ

νου ϋψους 2,20 μ., του όποίου τό θεμέλιον εύρί·,

σκεται εις υψόμετρον 5,50 μ. από της έπιφανεΙ.q:ς

της θαλάσσης. Βαίνει επί της προεκτάσεως του

τοίχου ΑΑ' καί φέρει τοιχογραφίας όμοίας πρός

τας του τοίχου ΒΒ" Πρόκειται προφανως περί

της συνεχείας του τοίχου ΑΑ" Οϋτω το σφζόμε

νον μηκος του βορείου τοίχου του Κωνσταντι

νείου οικοδομΊ1ματος ανέρχεται ιΊδη εις 30 μ.

1. Μ. Καλλιγά. ΠΑΕ 1936, σ. 111 - 118. 1938, σ. 67 -74.
1939, σ. 73 - 84. 1940. σ. 23 - 27. 1941 - 44, σ. 42 - 52.

2. Έπιθυμώ να ευχαριστήο'ω τον 'Αρχιτέκτονα- 'Αρ

χαιολόγΟΥ Κ. 'Ι. Τραυλόν δια τας πολυτίμους συμβουλάς του

σχετικώς με τα σχέδια της εκθέσεως ταύτης.
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β' Τοίχος ΛΛ'

Άπεκαλύφθη ή πρός δυσμας συνέχεια του ανα

καλυφθέντος πέρυσιν όπό του Καθηγητου κ. Σ.

Πελεκανίδη τοίχου ΛΛ" Όστις βαίνει παραλλή

λως πρός τόν βόρειον τοίχον του ναου της Άγίας

Σοφίας καί εΙς άπόστασιν 8 μ. άπ' αυτου. Τό πά

χος του τοίχου τούτου εΙναι 1,25 μ., τό μέχρι σή

μερον άποκαλυφθεν μηκος 50 μ., τό δε σφζόμε

νον ϋψος κυμαίνεται μεταξυ Ο καί 2,20 μ. από

της επιφανείας του εδάφους. 'Ο τοίχος ούτος

εΙναι κατεσκευασμένος εξ άργών λίθων, όπτοπλίν

θων πάχους 0,03 - 0,05 καί άρχαίου όλικου. Κατά

τό σημείον Λ ό τοίχος κάμπτεται κατ' όρθήν γω

νίαν τρεπόμενος πρός νότον. Δυτικώς του σημείου

Λ, Όπου ή επίχωσις φθάνει τα 3 μ., εόρέθησαν τρεις

βυζαντινοί ταφοι με αφθονα άγγεία.

Πλησίον του σημείου Λ επί του τοίχου ΛΛ'

εΙναι ενδομημένος διαχωριστικός αμφικίων παρα

θύρου ( Π ί ν. 267α), εκ δε του σημείου Λ' εξήχθη

επιτυμβία επιγραφη (Π ί ν. 27Ογ), ητις προφανώς

δεν εΙναι χριστιανική. Ή εξ όποφαίου μαρμάρου

πλαξ της επιγραφης εχει διαστάσεις 2,13 χ 0,63 χ

0,14. Τό ϋψος τών γραμμάτων εΙναι 0,055, ή δε

μεταξυ τών γραμμών απόστασις 0,02. ΣΦζονται αΙ

τελευταίαι τρείς σειραί της επιγραφης ώς καί

ίχνη γραμμάτων εκ της προηγουμένης σειράς. Τό

σφζόμενον τμημα εχει οϋτω:

ΘΙΩ ΜΝΕΙΑΣ ΧΑΡΕΙΝ ΕΙ ΔΕ ΤΕΙΣ ΕΤΕΡΟΣ ΤΟΛΜΗΣΗ

ΑΝΥΞΕ ΤΗΝ ΛΗΝΟΝ ΧΩΡΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΜΟΥ

ΛΟΓΟΝ ΥΦΕΞΕΙ

ΤΩ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΝ ΗΓΕΜΟΝΕΙ (dκολοvθ.ί κισσ6φυλλον)

'Ο τοίχος ΛΛ' εΙναι παλαιότερος της αψίδος

ΟΠΟ', ητις ερείδεται επ' αυτου κατα τό σημείον

Ο. Έλκυστική εφάνη κατ' αρχάς ή αποψις, Ότι ό

τοίχος ΛΛ' εΙναι ό άναλημματικός τοίχος ό κα

τά τόν 160ν αίώνα μνημονευόμενος ώς «μακρων»

της Άγίας Σοφίας 3. Άποδεικνύεται Όμως Ότι άρ

χηθεν τουλάχιστον δεν όπηρξεν άναλημματικός,

διότι παρουσιάζει πρόσωπον καί άπό τας δύο

πλευράς. Έκτός τούτου εξωθι του τοίχου βαίνει

παραλλήλως πρός αυτόν όχετός ππ·. Έπί πλέον

δε επί του τοίχου ΛΛ' άνοίγονται δύο είσοδοι Μ

καί Ν. Ή είσοδος Μ φερει λίαν επιμελημένον

κατώφλιον, ενθεν δε καί ενθεν αότης όπάρχει

πλακόστρωτον εκ μεγάλων μαρμαρίνων πλακών

( Π ί ν. 267α-β). Τό όψόμετρον του πλακοστρώ-

3. Εύθ. Διον"σιάτο" - Σ. Κ"ριακίδο", 'Εγγραφα τής 'Ιε

ράς Μονής του Άγ. Διον"σίο" άφορώντα είς άγνώστο"ς

ναούς τής Θεσσαλονίκης, Μακεδονικά Γ (1953 - 55), Θεσ

σαλονίκη, 1956, σ. 365 - 366 καί 372 - 376. Ά. Ξ"γγοπούλο",

Τό μονύδριον του Σα/τi\ρoς τό κατα. τόν μάΚΡα/να τής Άγ.

Σοφίας, Μακεδονικα. Γ' (1953 - 55), Θεσσαλονίκη, 1956,
σ. 377 - 378. την ύπόδειξιν περί τών δύο τούΤα/ν μελετών ό

φείλα/ εΙς τόν κ. Γ. Θεοχαρίδην.

του τούτου εΙναι 8,25 άπό της επιφανείας της θα

λάσσης. Έκτός τών άνωτέρω ουδαμου του τοί

χου απεκαλύφθησαν τα επί του «μάκρωνος» μνη

μονευόμενα «σκαλία».

γ' Βορειοδυτικόν παρεκκλήσιον

'Ο χώρος εξωθι της είσόδου Μ εΙχε διαμορφωθη

μεταγενεστέρως εΙς παρεκκλήσιον. Άπεκαλύφθη

τό ημισυ της άψίδος του, ητις σχηματίζεται εσω

τερικώς ήμικυλινδρική καί εξωτερικώς ήμιεξά

γωνος, εΙναι .δε μεταγενεστέρα του τοίχου ΛΛ"

διότι άKOυμβιt επ' αυτου. Έπίσης εόρέθησαν δύο

Ιωνικαί βάσεις, διαστάσεων 0,70 χ 0,68 χ 0,27 ή

μία καί 0,61 χ 0,61 χ 0,17 ή αλλη, κατά χώραν,

εΙς δευτέραν χρησιν, θεμελιωμέναι επί στρώμα

τος αργών λίθων ϋψους 0,40, ανωθεν του παλαιου

πλακοστρώτου. Μεταξυ τών δύο βάσεων καί της

είσόδου Μ εόρέθησαν δύο επιθήματα άμφικιόνων

ϋψους 0,40, εΙς δευτέραν χρησιν, αποτελουντα

προφανώς μέρος του δαπέδου του παρεκκλησίου,

τό όποιον εόρίσκετο εΙς ϋψος 0,40 ανωθεν του

παλαιου πλακοστρώτου ( Π ί ν. 267α-β). Ή είσο

δος Μ εΙχεν αποφραχθη δι' άμελους τοιχοδομίας,

άφαιρεθείσης ηδη, φαίνεται δε Ότι τό παρεκκλή

σιον ηυλίζετο εξ έτέρας είσόδου πρός δυσμάς.

Τό παρεκκλήσιον τουτο, εόρισκόμενον παρα

τήν βορειοδυτικήν γωνίαν της Άγίας Σοφίας, θα

ήδύνατο ίσως να συσχετισθη με τό μονύδριον

του Σωτηρος, τό κατα τόν μάκρωνα της Άγίας

Σοφίας 4. Παρουσιάζεται Όμως ή δυσκολία, Ότι

αφ' ενός μεν τό εγγραφον της Μονης Διονυσίου

σαφώς αναφέρει Ότι τό μονύδριονεόρίσκετο «επά

νω τών λεγομένων σκαλίων», αφ' έτέρου δε ό

Καθηγητης κ. 'Α. Ξυγγόπουλος άναφέρει Ότι ό

ανακαλυφθεΙς όπ' αυτου τό 1926 - 27 ναίσκος, ό

πρός τό μονύδριον τουτο ταυτιζόμενος, εόρίσκετο

«εΙς τό κατάστρωμα περίπου της σημερινης όδου»,

ητοι κατα 3,10 μ. όψηλότερον του νυν ανακαλυ

φθέντος παρεκκλησίου. 'Οπότε τό νυν ανακαλυ

φθεν παρεκκλήσιον δεν θα ήδύνατο είμή μόνον

να άπετέλει όπόγειον χώρον Τι κρύπτην του ώς

ανω μονυδρίου, εαν καί εφ' Όσον εΙναι δυνατή ή

συσχέτισίς του μετ' αυτου.

Τέλος, μετα του ανακαλυφθέντος παρεκκλησίου

δύναται ενδεχομένως να ταυτισθη τό παρεκκλή

σιον, περί του όποίου μαρτυρεί ό Π. Παπαγεωρ

γίου δ, Ότι εφερεν επί της αψίδος παράστασιν της

Μεταδόσεως καί Μεταλήψεως τών Άποστόλων

καί τό όποίον χρονολογεί ούτος εΙς τόν 130ναίώνα.

4. Εόθ.Διον"σιάτο,,·Σ.Κ"ριακίδο",ε.α.. Ά. Ξ"γγοπούλο",ε.α..

S. Π. Παπαγεα/ργίο", ΑΙ Σέρραι καί τα. προάστεια τα. περί

τα.ς ΣΙφρας καί ή μονη ί'Ια/άννο" του Προδρόμο", Β. Ζ. ΠΙ

(1894) σ. 249 - 250.
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δ' Τοίχος ΔΔ'

Κατόπιν τών γενομένων εκσκαφών άπεκαλύφθη

δτι ό τοίχος ΔΔ" ό βαίνων παραλλήλως πρός ηΊν

πρόσοψιν της Άγίας Σοφίας καί εΙς άπόστασιν

0,70 άπ' αυτης, συνεχίζεται πρός βορραν μέχρι

του σημείου Η, δπου συναντq. τόν τοίχον ΛΛΌ

Παρετηρηθη δτι καί επί της προεκτάσεωςΗΔ πα

ρουσιάζεται κατώφλιον δμοιον πρός τά κατώ

φλια τα επί του τοίχου ΔΔ', τα σημειούμενα εν

Σ Χ ε δ. 1 δια διακεκομμένης γραμμης. Πέραν του

τοίχου ΛΛ' ό ΗΔΔ δέν συνεχίζεται. Εόρέθησαν

μεν επάλληλοι στρώσεις πλίνθων, άλλά δέν εόρί

σκονται επί της αυτης εόθείας μέ τόν ΗΔΔΌ

'Επίσης παρετηρηθη δτι άπό του τοίχου ΔΔ'

άρχονται δύο τοίχοι Χ καί χ', οίτινες έξαφανί

ζονται πρό του τοίχου της προσόψεως της ση

μερινης Άγίας Σοφίας.

Ή βάσις του τοίχου ΔΔ' καί άντιστοίχως ή βά

σις του τοίχου της προσόψεως της Άγίας Σοφίας

παρουσιάζουν μίαν «πατούραν», πλάτους 0,20 πε

ρίπου έκάστη. ΕΙς τό διάστημα τών 0,30 μ., τό

όποΙον αφήνουν μεταξύ των α{ δύο «πατουραι»

σχηματίζεται, εΙς βάθος 0,25 άπ' αυτών, αόλαξ τε

τραγωνικης τομης, ης τό εδαφος είναι επεστρω

μένον διά πλακών καί εόρίσκεται κατα 1 μ. χα

μηλότερον του μεγίστου σφζομένου ϋψους του

τοίχου ΔΔ' καί κατά 0,64 μ. χαμηλότερον του ση

μερινου δαπέδου της Άγ. Σοφίας. 'Εξ άλλου, τό

μέγιστον σφζόμενον ϋψος του τοίχου ΔΔ' εχει

ακριβές όψόμετρον 8,78 εναντι τών 8,42 του ση

μερινου δαπέδου της Άγίας Σοφίας, τών 8,25 του

πλακοστρώτου έκατέρωθεν της είσόδου Μ του

τοίχου ΛΛ' καί τών 5,50 της βάσεως του τοίχου

ΤΓΌ'Ο τοϊχος ΔΔ' εχει πάχος 1,30, είναι δέ κατ

εσκευασμένος εξ όπτοπλίνθων πάχους 0,03 - 0,055
μέ άραιάν χρησιν άργών λίθων.

ε' Τοίχος ΚΚ'

'Επί του τοίχου ΚΚ" πλην της γνωστης ηδη

πλαγίας είσόδου 6, απεκαλύφθη πλήρως ή κεντρι

κη τριπλη είσοδος ΥΥ- συνολικου μήκους 9,10 μ.

'Ολόκληρος ό τοίχος ΚΚ' ώς καί ή είσοδος

ΥΥ' είναι συμμετρικώς τοποθετημένοιεν σχέσει

πρός την πρόσοψιν της 'Αγίας Σοφίας.

'Ο τοίχος ΚΚ' εχει πλάτος 1,30 μ. καί είναι

κατεσκευασμένος εκ λεπτών πλίνθων, πάχους 0,03,
μέ αραιαν χρησιν αργών λίθων καί μαρμάρων

εΙλημμένων εκ παλαιοτέρου κτηρίου. Παρα τάς

είσόδους φέρει όρθομαρμάρωσιν επί παχέος στρώ

ματος κονιάματος. τα κατώφλια τών είσόδων εό

ρίσκονται δλα εΙς δευτέραν χρησιν. Τόρμους tΊ

6. Μ. ΚαλλΙΥα, ΠΑΕ 1941 - 44, σ. 4S - 46, εΙκ. S, 6, 7.

άλλα ίχνη ενδεικτικα της όπάρξεως θυρών δεν

παρουσιάζουν. Ο{ ενιαχου εμφανιζόμενοι μικροί

τόρμοι προέρχονται εκ της προηγουμένης χρή_

σεως τών μαρμάρων. Άνατολικώς της κεντρικης

είσόδου παρουσιάζεται πλακόστρωτον εΙς τό αυ

τό περίπου όψόμετρον μέ τό πλακόστρωτον τό

άνακαλυφθέν έκατέρωθεν της είσόδου Μ του τοί

χου ΛΛΌ Κατα μηκος δμως του τοίχου ΚΚ" καί

μεταξυ αυτου καί της πλακοστρώσεως, παρεμβάλ

λεται ζώνη 0,65 μ. εκ μαρμαροθετήματος όμοίου

πρός τό δυτικώς της πλαγίας είσόδου όπό του κ.

Μ. Καλλιγα ανακαλυφθέν. Πρός δυσμας της εί

σόδου ΥΥ' δέν άπεκαλύφθη μέν πλακόστρωτον

tΊ μαρμαροθέτημα, σφζεται δμως τό εκ «κουρασα

νίου» όπόστρωμα.

ς' Θεμέλια ΘΘ' και /1'

Σχετικώς πρός τα θεμέλια ΘΘ' καί /Γ παρετη

ρηθη δτι οί Texier καί Pullan 7 εΙς την παρεχομέ

νην κάτοψιν της Άγίας Σοφίας σημειώνουν δι

κιόνιον πρόπυλον εΙς την ακριβη θέσιν τών θε

μελίων ΘΘ' καί ΙΓ πρό της αντιστοίχου θύρας Ξ

του ναου. Παραδόξως δμως εΙς την όπ' αυτών πα

ρεχομένην πρόσοψιν του ναου δέν δεικνύεται τό

εν λόγφ πρόπυλον δπισθεν του τουρκικου μινα

ρέ. Ή περί προπύλου άποψις ενισχύεται εκ του

γεγονότος δτι εΙς παλαιάν φωτογραφίαν σφζον

ται είσέτι δύο κίονες πρό της είσόδου Ξ8.

ζ' Άψις ανακαλυφθείσα ανατολικώς της Άγίας

Σοφίας

ΕΙς τό Σ χ ε δ. 1 δηλουται επίσης ή πέρυσιν

όπό του Καθηγητου κ. Σ. Πελεκανίδη ανακαλυ

φθείσα εξωθι του περιβόλου της Άγίας Σο

φίας άψίς, άνηκουσα πιθανώς εΙς βασιλικην, μετα

του συνεχομένου πρός αυτην άνατολικου τοίχου

(Σ χ ε δ. 1, αβγ καί Π ί ν. 268α). Τό πάχος της

αψίδος είναι 1,90 μ., του τοίχου 1,60 μ., τό δέ μέ

γιστον σφζόμενον ϋψος αυτών 2,10 μ. Είς την

κατασκευην του τοίχου καί της αψίδος εγένετο

εόρεία χρησις μεγαλων τετραγωνικών όγκολίθων

εΙλημμένων εκ παλαιοτέρου κτηρίου. Μεταξυ τών

άλλων εόρέθη ενδομημένος πεσσίσκος τέμπλου,

διαστασεων 1,22 χ 0,27 χ 0,26, φέρων έκατέρω

θεν εντομας διά την όποδοχην θωρακίων (Π ί ν.

271 δ ). Τό ανακαλυφθέν τμημα της αψίδος φέρει

δύο άντηρίδας, όλόκληρος δέ ή έξωτερικη πα

ρεια αυτης είναι επιμελώς εΙργασμένη, ενφ επί

της εσωτερικης παρειας σφζεται καλώς τό «κου-

7. Texier-PuIIan, Byzantine Architecture, London, 1864,
πΙν. χχχν.

8. Τήν φωτογραφΙαν ταύτην μου έπέδειξεν εύyενώ~ ό

κ. Μ. Kαλλιyα~.
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ρασάνι» με σαφη επ' αυτου τα ιχνη της όρθομαρ

μαρώσεως.

Σύνθρονον δεν ευρέθη. Παρα την άψίδα απε

καλύφθησαν πέντε βαθμίδες με μαρμαρίνην επέν

δυσιν (Σ Χ ε δ. 1, δ καί Π ί ν. 268β). Ή θέσις,

όπου ευρέθησαν αί βαθμίδες, ειναι Τι συνήθης δια

τα βάθρα των κληρικων του δευτέρου βαθμου,

αλλ' Τι τομη των βαθμίδων ως και τό χαμηλόν

ϋψος αυτών (0,19 μ.) προσιδιάζει είς κλίμακα μαλ

λον παρα είς έδρανα. Έπι της κατωτάτης βαθμί

δος και εις τό μέσον αυτης ευρέθη κιονίσκος, εξ

ατρακίου λίθου, κατα χώραν.

την βάσιν των βαθμίδων περιέθεε «σοβατεπι»

εκ λευκοϋ μαρμάρου φέρον κυμάτια. Παρ' αυτό

απεκαλύφθη πλακόστρωτον εκ μικρων πλακων

διαφόρων χρωμάτων (Π ί ν. 268γ). Ή όπισθία

δψις μερικων εκ των λευκων πλακων εκαλύπτετο

από σπαράγματα αρχαιοτέρων επιγραφων. Αί πλά

κες επομένως ευρίσκοντο εδω εις δευτέραν χρη

σιν. Τό υψόμετρον τοϋ πλακοστρώτου τούτου ει

ναι 8,74 εναντι των 8,25 τοϋ πλακοστρώτου εκα

τέρωθεν της εισόδου Μ του τοίχου ΛΛ' καί των

8,42 τοϋ σημερινοϋ δαπέδου του ναοϋ της Άγίας

Σοφίας 9.

ΕΙς τι'1ν επίχωσιν εύρέθησαν αφΘονώτατα κο

νιάματα φέροντα ψηφίδας εντοιχίων ψηφιδωτων,

όλίγα καί μικρα αποσπάσματα τοιχογραφιων ό)ς

και θραύσματα αηείων, τά όποία δμως ήσαν βυ

ζαντινα καί όχι παλαιοχριστιανικά. Έπίσης εύ

ρέθησαν τρία τμήματα θωρακίων. Έκ τούτων τό

πρωτον ειναι εξ ύποφαίου μαρμάρου καί φέρει

επι της μιας δψεως ελαφον, ητις πιθανως εκυπτε

την κεφαλην ινα πίΏ (Π ί ν. 269γ) καί επι της

ετέρας σταυρόν επί κισσοφύλλου (Π ί ν. 269δ).

Τό δεύτερον, εκ λευιωυ μαρμό.ρου, φέρει επι της

μιας δψεως σταυρόν επί δε της έτέρας δελφίνα

( Π ί ν. 269α) 10. Τό τρίτον θωράκιον, εκ λευκου

μαρμάρου, φέρει επί της μιας επιφανείας σταυρόν

επί κισσοφύλλου, την δε έτέραν εχει δΙΏρημένην

δια διπλης ταινίας εις μικρα διάχωρα πληρούμε

να ύπό φυτικων κοσμημάτων ( Π ί ν. 269β).

Έπί της χορδης της άΨίδος ύπάρχει χωρος, δια

στάσεων 2 χ 2,30, είς ον κατέρχεταί τις δια μιας

βαθμίδος με μαρμαρίνην επένδυσιν. Τό δάπεδον

αυτου ειναι εστρωμένον δι' όπτοπλίνΘων (Σ Χ ε δ.

9. τα ύψόμετρα ελήφθησαν ύπό του τοπογράφου Κ.

Β. Χατζηβασιλείου.

10. Πρβλ. Θωράκια βασιλικής Α' Φιλίππων (Ρ. Lemerle,
Philippes et la Macedoine orientale, Paris, 1945, Album, πίν.

XLIX, c, e, g). Βασιλικής Παρεντίου (Ά. Όρλάνδου, Ή Ξυ

λόστεγος ΠαλαισχριστιανΙΚΙ1 Βασιλική, Άθηναι, 1954, τόμο

2, σ. 502, είκ. 462) ώς καί το ύπ' αριθ. ταξ. 526 του Βυζαντινού

Μουσείου Άθηνων (Ά. Όρλάνδου, ε.ά. τόμ, 2, εΙκ.477, 2),

1, ε). Εις τόν ανατολικόν τοίχον τοϋ χώρου τού

του και παρα την νοτιοανατολικι'1ν γωνίαν ύπάρ

χει θύρα όδηγουσα ενδεχομένως εις κλίμακα κα

θόδου. Ό ουδός της θύρας εΙναι μαρμάρινος και

αποτελεί ίσως την πρώτην βαθμίδα της κλίμακος.

Περαιτέρω ερευνα δεν κατέστη δυνατη λόγφ τιΊς

επικινδύνου γειτνιάσεως του όδοστρώματος. Εις

την επίχωσιν του χώρου τούτου ευρέθησαν τα

κάτωθι:

1) Όστρέϊνα κοσμήματα (Π ί ν. 270 α, ανω

σειρα) όμοιότατα πρός τα εύρεΘέντα εις την βα

σιλικι'1ν του Ίλισου 11.

2) Διάφορα όστέϊνα κοσμήματα (Π ί ν. 270α,

κάτω σειρά).

3) Έλεφάντινος στυλος καί ελεφαντίνη καρφίς

( Π ί ν. 269ε).

4) Σταυρός, διαστάσεων 0,63 χ 0,33, εξ ελατου

όρειχάλκου, φέρων προσηλωμένους όκτω δακτυ

λίους διαμέτρου 0,045, προφανως δια την ενθεσιν

κανδηλων (Π ί ν. 271α). Αί κεραίαι του σταυρου

αποτελουνται εκ δύο χωριστων ελασμάτων προσ

ηλουμένων μεταξύ των. Ή κάθετος κεραία απέ

ληγε κάτω εις όξείαν αιχμήν, αποκοπείσαν ίιδη,

δι' ής ενεπηγνύετο προφανώς εις ξύλινον στηρι

γμα. Ή όλη εργασία παρουσιάζεται αμελι1ς. Ό

όρείχαλκος περιείχε κασσίτερον 1,21, χαλκόν

67,82, σίδηρον 0,16, ψευδάργυρον 26,29 και όλί

γον μόλυβδον l2 .

5) Έπίχρυσον πλαίσιον εκ χυτου όρειχάλκου,

πλό.τους 0,20 και σφζομένου μήκους 0,75, με πα

ράστασιν κληματίδος, εκφυομένης από κάνθαρον

( Π ί ν. 270β). Τό θέμα εΙναι αγαπητόν εις την

παλαιοχριστιανικην εποχήν 1", Τι χρονολόγησις

όμως του εύρηματος τούτου ειναι προβληματικη.

"Ανωθεν της κληματίδος τό πλαίσιον φέρει αμε

λώς κεχαραγμένην την αρχαίζουσαν επιγραφην

[Α]ΝΕΘΕΤΟ και μετα ταύτη ν σταυρόν (Τι ανάλυ

σις τοϋ όρειχάλκου εδωσε τα έξιΊς στοιχεία: χαλ

κός 71,55, μόλυβδος 7,98, κασσίτερος 2,85, ψεt'q~ρ
γυρος 16,61, σίδηρος 0,44, μαγγάνιον 0,31). 'Η επι

11. Έμμ. Χατζηδάκη, ΠΑΕ 1945-47, 1948, σ. 78 -79, εΙκ, 11.
12. Ή άνάλυσις εγένετο είς το εργαστήριον Άναλυτικης

Χημείας τού Πολυτεχνείου (Καθηγητής κ. Γ. Παρισσάκης).

13. Πρβλ. τον μαρμάρινον πεσσίσκον υπ' Cφιθ. ταξ. 63
ΒυζαντινΟύ Μουσείου .Αθηνών, το ύπ' αριθ. 180 γλυπτόν

της Συλλογής Άγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης, το ψηφιδω

τόν της τετάρτης από δυσμών αντυγος της βορείας κιονο

στοιχίας εις τllν .Αχειροποίητον Θεσσαλονίκης, ώς καί τα

άνάλογα φυΤΙίCα κοσμήματα τα έκφυόμενα από κανθάρους

είς τα ψηφιδωτα τού αυτού ναού (Diehl- Le Tourneau - Sa
ladin, Les monuments chretiens de Salonique, Paris, 1918,
πίν. νπ!. L. Brehier, LΆrt Byzantin, Paris, 1924, ε[κ. 10
και Ρ. Muratof, La Peinture Byzantine. Paris, 1928. πίν.

ΧΧΥ).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



240 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963): ΧΡΟΝΙΚΑ

τοϋ αντικειμένου όξείδωσις παρουσιάζετο εΙς δύο

στρώματα' τό μεν πρωτον παρενεβάλλετο με

ταξυ τής μάζης τοϋ όρειχάλκου και τοϋ φύλλου

τής επιχρυσώσεως, τό δε ετερον επεκάθητο επί

τοϋ φύλλου τής επιχρυσώσεως.Οϋτω επί τοϋ όρει

χάλκου όπήρχον διαδοχικως: α') στρωμα όξειδώ

σεως, β') φύλλον επιχρυσώσεως και γ') ετερον

στρωμα όξειδώσεως14.

Ό τοίχος αβ εξικνείται πρός βορραν πέραν τοϋ

άνασκαφέντοςοίκοπέδου. Έναντι τοϋ τοίχου τού

του κατα τα σημεία ζ και η κατέληγον δύο τοίχοι

η στυλοβάται, οίτινες εφθανον πιθανως μέχρις

αότοϋ τοϋ τοίχου αβ, κατεστράφησαν όμως υπό

τοϋ εκσκαφέως. ΕΙς τόν τοίχον ζ ήτο ενδομημέ

νον μέγα τμήμα μαρμαρίνου γείσου φέροντος γει

σιπόδισμα και όμοιάζοντος πρός τα γλυπτά, τά

άποδιδόμενα όπό τοϋ κ. Μ. Καλλιγα εΙς τό επι

στέγασμα τοϋ τέμπλου τής Άγίας Σοφίας 15. Τό

τεμάχιον όμως τοϋτο δεν εφερεν ύποδοχην θωρα

κίων. Παρα τόν τοίχον η εόρέθησαν επάλληλα

δάπεδα εκ λατύπης και πατημένου«κουρασανίου»,

εντός δε τής επιχώσεως θραϋσμα μελαμβαφοϋςπι

νακίου.

Έαν παραδεχθωμεν τους τοίχους ζ και η ώς

στυλοβάτας και τό όλον κτήριον ώς βασιλικήν,

πρέπει ή βασιλική αϋτη να ήτο πεντάκλιτος, να

εστερείτο δε πλαγίου κλίτους. ΕΙς τήν παλαιάν

όμως χρονολόγησιν τοϋ μνημείου άντίκειται άφ'

ένός μεν τό όψόμετρον αότοϋ (8,74 εναντι των

8,42 τής σημερινης Άγίας Σοφίας) και αφ' έτέ

ρου τό ενδομημένον γλυπτόν, τό όμοιάζον πρός

τό επιστέγασμα τοϋ τέμπλου τής Άγίας Σο

φίας (αν καί, ή μεν διαφορα τοϋ υψομέτρου δύ

ναται να ερμηνευθΌ άπό τό γεγονός δτι αί βα

σιλικαι είχον ενίοτε λίαν όπερυψωμένον τό ίε

ρόν, ώς πρός δε τα επιστεγάσματα τοϋ τέμπλου,

δτι ίσως προέρχονται εκ ναοϋ παλαιοτέρου τής

σημερινής Άγίας Σοφίας iΊ εχουν χρησιμοποιη

θή εΙς δευτέραν χρησιν, δεδομένου μάλιστα δτι

τό γλυπτικόν κόσμημα τοϋ γεισιποδίσματος θα

έδικαιολόγει και παλαιοτέραν χρονολόγησιν).'Αφ'

έτέρου, ώς πρός τόν τετράγωνον χωρον τόν έπι

τής χορδης τής αψίδος, ίσως άποτελεί ούτος τήν

είσοδον υπογείου έκκλησίας κατεσκευασμένης

όπό τα ερείπια τής βασιλικής. Τοιαϋται υπόγειοι

εκκλησίαι δεν είναι αγνωστοι εΙς τήν Θεσσαλο

νίκην, δπως Π.χ. τό όλίγα μόνον μέτρα απέχον

Άγίασμα τοϋ Άγίου 'Ιωάννου τοϋ Προδρόμου,

περί τοϋ όποίου γίνεται λόγος κατωτέρω, ώς κα!

14. Τήν έξέτασιν ταiιτην όφείλω εΙς τόν Έπιμελητήν ti'\,
Μεταλλουργίαςτου Πολυτεχνείου κ. Ί. Νικοσίαν.

15. Μ. Kαλλιγίi, ΠΑΕ 1936, σ. 115, είκ. 5.

ή έτέρα υπόγειος εκκλησία, ή τοϋ Πραγαμάτου 16.

Έξωθι τοϋ τοίχου αβ κα! κατα μήκος τής βο

ρείας πλευρας τοϋ οΙκοπέδου υπήρχε μαρμάρινος

στυλοβάτης, καταστραφεις κα! αότός όπό τοϋ εκ

σκαφέως. Έσώθη μόνον εν τμήμα αότοϋ παρα τό

άνατολικόν ακρον τοϋ οΙκοπέδου φέρον μαρμαρί

νην Ιωνικήν βάσιν (Σ Χ ε δ. 1, θ κα! Π ί ν. 268δ).

Έξεφράσθη ή γνώμη δτι ό στυλοβάτης ούτος άνή

κε πιθανως εΙς τήν δυτικήν πρόσοψιν των άνα

κτόρων τοϋ Γαλερίου 17.

Τέλος, εΙς τό εναντι οΙκόπεδον έπ! τής όδοϋ

Πρίγκιπος Νικολάου 2, είχεν άποκαλυφθή κατά

τό παρελθόν κτιστή καμάρα κινστέρνας διατη

ρηθείσα εΙς τό υπόγειον τής οΙκοδομής.

Άνατολικως τής σημερινής Άγίας Σοφίας και

εΙς τό τμήμα μεταξυ τοϋ παλαιοϋ περιβόλου ΩΩ'

κα! τοϋ νέου ΨΨ' ευρέθη δάπεδον εκ μεγάλων μαρ

μαρίνων πλακων. Τό ακριβες υψόμετρον δεν ελή

φθη. Τό δάπεδον τοϋτο δύναται να συσχετισθΌ

με τήν άνακαλυφθείσαν άνατολικως αψίδα, αν

άποδειχθΌ τελικως δτι άνήκεν αϋτη εΙς βασιλικήν.

Ή χρονολόγησις εξ αλλου τής πιθανής βασιλι

κής πρέπει να είναι πoΛU μεταγενεστέρα τοϋ Κων

σταντινείου οίκοδομήματος, δεδομένης μάλιστα

κα! τής χρησιμοποιήσεως υλικοϋ ληφθέντος εκ

παλαιοτέρου χριστιανικοϋ κτηρίου, ώς είναι π.χ.

ό άνακαλυφθε!ς πεσσίσκος (Π ί ν. 271δ).

η' 'Αρχαιότητες εΙς οΙκόπεδον βορεΕως τής

ΆγΕας ΣοφΕας

Έκτός τοϋ περιβόλου τής Άγίας Σοφίας εΙς τό

βορειοανατολικως τούτου κείμενον οΙκόπεδον έπί

των όδων Στεφάνου Τάττη 2, Κεραμοπούλου 11
κα! Πατριάρχου 'Ιωακείμ 1, εόρέθη μέγας τοίχος

σφζομένου μήκους 19 μ. κα! μεγίστου πάχους

4,30 μ. (Σ Χ ε δ. 1, κλ). Ό τοίχος ούτος, βαίνων

καθέτως πρός τόν βόρειον περίβολον τής Άγίας

Σοφίας, ήτο κατεσκευασμένος εξ όλοκλήρου δια

πλίνθων. Λόγφ τοϋ μεγάλου πάχους κα! ϋψους αυ

τοϋ, εδιδε τήν εντύπωσιν φρουριακής κατασκευής.

Έντός τοϋ πάχους τοϋ τοίχου υπήρχε κόγχη, ϋψους

2 μ., πλατους 1.25 μ. κα! βάθους 2,25 μ., πρό αό

τής δε χαμηλόν λίθινον θεμέλιον όρθογωνίου

16. Π. Παπαγεωργίου, Διατριβή περΙ του ναου του Άγ.

Γεωργίου νεωστί άνασκαφέντος, Φάρος Μακεδονίας 13 Δε

κεμβρίου 1888 καΙ Άρχαία είκών του Άγίου Δημητρίου,

Β. Ζ. Ι (1892) σ. 482. Ο. Tafrali, Topographie de Thessalo
nίque, Paris 1913, σ. 182, άριθ. 14. Ά. ευγγoπoiιλoυ, 'Υπό

γειος ναός του Πραγαμάτου, Παράρτημα του Α.Δ. 1922 - 25,
σ.64-65.

17. Ή γνώμη αύτη είχεν εκφρασθi'\ άφ' ένός μεν όπό του

άειμνήστου Ί. ΠαπαδημητρΙου, Γενικου Διευθυντου ti'\,
'Υπηρεσίας Άρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως, άφ' έτέρου

δε όπό του κ. Γ. Θεοχαρίδη.
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κτίσματος διαστάσεων 8,25 χ 5,50 (Σ Χ ε δ. 1,
μνν'μ' ).

θ' 'Αγίασμα 'Αγίου 'Ιωάννου του Προδρόμου

Νοτιοανατολικώς τής Άγίας Σοφίας εΙχεν ανα

καλυφθή πρό ετών ύπό Σ. Πελεκίδου Ρωμαϊκόν

νυμφαίον 18. Τό δάπεδον τοϋ νυμφαίου τούτου έχει

ύψόμετρον 4,83 έναντι τών 5,50 τής βάσεως τοϋ

Κωνσταντινείου οίκοδομήματος, τών 8,25 τοϋ

πλακοστρώτου έκατέρωθεν τής είσόδου Μ τοϋ

τοίχου ΛΑ', τών 8,42 τοϋ σημερινοϋ δαπέδου τής

Άγίας Σοφίας καί τών 8,74 τοϋ δαπέδου τής

πρός ανατoλCις ανακαλυφθείσης αψίδος.

Ύπό τό δάπεδον τοϋ νυμφαίου εύρίσκεται τό

σήμερον καλούμενον αγίασμα τοϋ Άγίου 'Ιωάν

νου τοϋ Προδρόμου, σχηματισθέν προφανώς έκ

μετασκευής αρχαίας δεξαμενής τοϋ νυμφαίου. Ό

ύπόγειος ούτος χώρος, μετατραπείς εις παρεκκλή

σιον, έπεκοινώνει δι' ύπογείου στοάς μετα τοϋ πε

ριβόλου τής Άγίας Σοφίας 19.
Τό άγίασμα τοϋτο δύναται να ταυτισθΌ μετ'

απολύτου βεβαιότητος πρός τόν ύπόγειον ναίσκον,

περί τοϋ όποίου μαρτυρεί ό Π. Παπαγεωργίου 20,
στι ανεκαλύφθη κατα τό θέρος τοϋ 1892 ύπό 'Ιου

δαίων κατα τιΊν έκσκαφήν θεμελίων οίκοδομής,

στι κείται «ύπό τφ σημερινι'i> έδάφει εις βάθος

τριών μέτρων καί έν 40 βημάτων αποστάσει από

τοϋ αγίου βήματος τοϋ τζαμίου προς νότον αύ

του» καί στι έφερε μεταξυ αλλων τοιχογραφιών

παραστασιν Δεήσεως μετα μικράς προσωπογρα

φίας γενειοφόρου κτίτορος καί τής έπιγραφής

Κύριε μνήσθητι Γεωργίου του .. , ιορέμη. Πρά

γματι, τό σήμερον καλούμενον άγίασμα τοϋ Άγίου

'Ιωάννου τοϋ Προδρόμου εύρίσκεται εις ην θέσιν

περιγράφει ό Παπαγεωργίου, έκ δέ της αμυδρό

τατα διατηρουμένης Δεήσεως σφζεται άριστα ή

κεφαλη καί μόνον τοϋ γενειοφόρου κτίτορος. Τήν

έπιγραφην δέν ήδυνήθην να διακρίνω.

Περί τοϋ ναίσκου τούτου όμιλεί καί αλλαχοϋ ό

Παπαγεωργίου 21 λέγων, στι εύρίσκεται «εις βά

θος 3 μέτρων ύπό τι'i> νϋν έδάφει έν τΌ σπισθεν αύ

λΌ τοϋ τζαμίου τής Άγ. Σοφίας έν 40 βημάτων α-

18. BCH, XLV1 (1922), Chronίque des Fouilles, σ.527,

εΙκ. 12.
19. Μ. Καλλιγά, ΠΑΕ 1939, σ. 79 - 81, εΙκ. 1.
20. Π. Παπαγεωργίου, Βυζαντινόν όπόγειον προσκυνη

τήριον έν Θεσσαλονίκη, ΕΙκονογραφημένη 'Εστία, 'Ιούλιο.; 
Δεκέμβριο.; 1892, σ. 13 - 14 καΙ σ. 94 - 95.

21. Π. Παπαγεωργίου, Άρχαία εΙκών τοσ μεγαλομάρτυ

ρο.; Άγ. Δημητρίου τοσ πολιούχου Θεσσαλονίκη.; έπί έλε

φαντοστέου, Β.Ζ. Ι (1892), σ.483 καΙ 485 - 486. Όρα καΙ Ο.

Tafrali, Topographie de Thessa1onίque, Paris, 1913, σ. 182
Ώc; καί Ά. Ξυηοπούλου, Τό μονύδριον του Σωτi'ιΡo,;, τό

κατά τόν μάκρωνα τi'ι.; Άγία.; Σοφία.;, Μακεδονικά Γ' (1953 
55), Θεσσαλονίκη 1956, σ. 377 - 378.

ποστάσει από τοϋ άγίου βήματος αύτοϋ». Παραλεί

πει σμως να αναφέρη, στι κείται πρός Ν αύτοϋ.

Δέν γνωρίζω, τέλος, κατα πόσον τό άγίασμα

δύναται να ταυτισθΌ ώσαύτως μέ τόν ναόν τής

Άγίας Μαρίνης, περί τοϋ όποίου καί παλιν ό Πα

παγεωργίου είκοσιν έτη αργότερον, ητοι τι'i> 191222,
αναφέρει τα έξης: «Τής Άγίας Μαρίνης ό ναός

έκειτο πλησίον και πρός νότον τοϋ τζαμί ου της

Άγίας Σοφίας έν τΌ κεκαυμένη OiKig τοϋ Νιννη,

έχων τό λεγόμενον ύπόγειον άγίασμα, όμοιότα

τον ον τφ άγιασματι τοϋ ναοϋ τής Άγίας Έλεού

σης ... Άγνοώ τιΊν τύχην τοϋ έκ τοϋ πυρός περιλε

λειμμένου αγιάσματος τής Άγίας Μαρίνης, έν Φ

καί έπιγραφήν εύρον, ην αλλοτε θά έκδώσω».

Έν συνόψει δύναται να λεχθΌ, στι ή περιοχη

τής Άγίας Σοφίας παρουσιάζει εύρήματα από τής

Ρωμαϊκης έποχής καί έντεϋθεν μέχρι της Τουρκο

κρατίας. Οδτω παραλειπομένων τών εύρημάτων,

ών ή χρονολόγησις δέν κατέστη είσέτι δυνατή,

ή ρωμαϊκη έποχη αντιπροσωπεύεται από τό νυμ

φαίον, ή παλαιοχριστιανικη από τό Κωνσταντί

νειον οίκοδόμημα, την πιθανην μεταγενεστέραν

βασιλικην καί τα κιονόκρανα τα χρησιμοποιη

θέντα εις τιΊν σημερινήν Άγίαν Σοφίαν, ή έποχη

τής εικονομαχίας μέ τας διαφόρους φάσεις της

καθώς καί ή αμέσως μετ'αύτήν έποχη, από τό οίκο

δόμημα της σημερινης Άγίας Σοφίας και τα έν

αύτι'i> ψηφιδωτα καί, τέλος, ή Τουρκοκρατία από

τας εις εύρείαν κλίμακα γενομένας μετασκευας

τοϋ οικοδομήματος.

Γλυπτα αντιπροσωπευτικα σλων αύτών τών έπο

χών εύρίσκονται έντός τοϋ περιβόλου της Άγίας

Σοφίας. Μερικα έξ αύτών έχουν μεταφερθή αλλο

θεν, αλλα τό πλείστον προέρχεται έκ της περιο

χής τοϋ ναοϋ. Ώραίον εΙναι τό έν Π ί ν. 271 β

θωράκιον της μεταβατικής έποχης. Έπί λευκο

φαίου μαρμάρου, διαστάσεων 0,96 χ 0,82 χ 0,07 μ.,

παριστάνεται γρυψ εις ταπεινόν ανάγλυφον. Τό ..
σχέδιον εΙναι έντονον, λιτόν, πληρες παλμοϋ, ΠΡ~7

δίδον βεβαιότητα κατα την σχεδίασιν. Τό ανάγλυ

φον στερείται παντελώς παραπληρωματικών κο

σμηματων.

Κατα τας γενομέναςέκσκαφαςεύρέθησανώσαύ

τως πολλα θραύσματα βυζαντινών αγγείων. Έπί

σης είς τινα αποθήκην τοϋ ναοϋ εύρέθη κιβώτιον

περιέχον ώραιότατα βυζαντινα αγγεία προερχό

μενα προφανώς έκ παλαιοτέρων ανασκαφών. Με

ταξυ αύτών ήτο τό έν Π ί ν. 271γ τμημα πινακίου

διακεκ:οσμημένου κ:ατα την έπιπεδόγλυφον τεχνι-

22. Π. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη.; 'Ιστορικά καΙ Άρ

χαιολογικά, Μακεδονικόν 'Ημερολόγιον Ε' (1921), σ. 73 - 74.
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κήν (incised ware) 23 με παράστασιν λαγφοϋ τι κο

νίκλου 24. τα χρώματα εΙναι κίτρινον δια τήν πα

ράστασιν καΙ καστανόν δια τό βάθος.

Β' Τείχη Θεσσαλονίκης

'Επετεύχθη ούσιώδης τροποποίησις τοϋ ρυμο

τομικοϋ σχεδίου κατα μήκος δύο τμημάτων τοϋ

τείχους τής Θεσσαλονίκης,θεωρουμένωνβάσει του

παλαιοϋ σχεδίου ώς κατεδαφιστέων, Δια του νέου

σχεδίου θεωροϋνται ήδη ώς διατηρητέα, ό δε περΙ

αύτα χώρος μεταβάλλεται εΙς άλσος. τα τμήματα

ταϋτα εΙναι:

αΌ Παλαιότατοντμήμα τοϋ δυτικοϋ τείχους της

πόλεως εΙς τήν περιοχήν τοϋ ναοϋ τών Άγίων

Άποστόλων, εξικνούμενον μεταξυ τών όδών Εί

ρήνης καΙ Παπαρρηγοπούλου,παραλλήλως πρός

τό.ς όδους ταύτας. Ή εκ πλίνθων κατασκευή του,

με ενδομημένας τρεϊς επαλλήλους ζώνας ανακου

φιστικών τόξων, αναβιβάζει τοϋτο εΙς τούς πρό

τοϋ Όρμίσδα χρόνους 25. 'Εξ άλλου, καθ' α πλη

ροφορεί ό Παπαγεωργίου26, εΙς τα κάτω μέρη αύ

τοϋ, σπου ερείδονται αΙ αποθηκαι τοϋ Δήμου, πα

ρουσιάζονται επάλληλοι δόμοι όρθογωνίων μαρ

μάρων προερχομένων πιθανώς εκ τών έδράνων

τοϋ αρχαίου Ιπποδρόμου.

βΌ Τό τμημα τοϋ δυτικοϋ τείχους της πόλεως,

τό εξικνούμενοναπό της Πλατείας Μεταξα μέχρι

τοϋ λιμένος, εΙς τόν χώρον της πρώην 'Εφορείας

Ύλικοϋ Πολέμου, τόν επι Τουρκοκρατίαςκαλού

μενον Τόπ-Χανέ. Εις τό Σ Χ ε δ. 2 δεικνύεται τό

νέον ρυμοτομικόν σχέδιον της περιοχης μετα

τών εν αύτη τειχών. Δια τοϋ νέου σχεδίου διατη

ρείται τό μέγιστον μέρος τών τειχών, ήτοι τα

τμήματα ΑΒ, σπο\) σφζεται παλαιοχριστιανικόν

κεραμοπλαστικόν συμπίλημα (Π ί ν. 272α), ΓΔ,

σπου τό κάτω μέρος τοϋ τείχους αποτελείται επί

σης από επαλλήλους δόμους μαρμάρων προερχο

μένων πιθανώς εκ τών εδράνων τοϋ ίπποδρόμου

( Π ί ν. 272β), ΕΖΗ ( Π ί ν. 272γ), ώς καΙ τό τμη

μα ΘΙΚΑ, εΙς τό όποϊον περιλαμβάνεται ό νεώτε-

23. Χρησιμοποιώ τήν κατάταξιν τών άγγείων κατά CharIes
Η. Morgan, The Byzantine Pottery, Corinth, νοl. ΧΙ (1942),
σελ. 26 - 166.

24. Όμοιότατον εΙναι τό πινάκιον έν CharIes Η. Morgan,
11, The Byz.antine Pottery, Corinth, νοl. ΧΙ (1942) σελ. 333,
άριθ. 1675, πίν. LIII f; Πρβλ. ώσαύτως τό πινάκιον του Βυ

ζαντινου ΜουσείουΆθηνών, ύΠ"άριθμόν ταξινομήσεως1824,
ώς καί τό πινάκιον έν The MiddIe Ages ίη the Athenian Agora,
1961, εΙκ. 30, άριθ. Ρ3769.

25. Ο. Tafralί, Topographie de Thessalonique, Paris, 1913
σ. 74 -75 καί 79.

26. Π. Παπαγεωργίου, Έργατών σήματα καί όνόματα έπί

τών μαρμάρων του θεάτρου τ!jς Θεσσαλονίκης, Α.Ε. 1911,
σ. 168 - 171.

ρος όκταγωνικός πύργος Σ, ό καλούμενος της πυ

ριτιδαποθήκης 27, Τό παρα τόν πύργον τοϋτον τεί

χος εχει μέγα παχος, φθάνον τα 18 μ., εντός δε

αύτοϋ ανοίγονται τρείς θάλαμοι, Τ, Υ, Φ, οΙ όποίο ι

βεβαίως δικαιώνουν τό σνομα της πυριτιδαποθή

κης. Ή πρόσοψίς των εΙναι εκ μαρμάρου, άνω

θεν δε της είσόδου τών θαλαμων Τ καΙ Φ ύπάρχει

ανα μία τουρκική επιγραφή (Π ί ν. 273α). ΑΙ

επιγραφαΙ αναγνωρισθείσαι καΙ μεταφρασθείσαι

εχουν ώς έξης 28;

1) Τρίτη αποθήκη. 'Ιούνιος 1841.
2) Τετάρτη αποθήκη. 'Ιούνιος 1841.
ΑΙ επιγραφαΙ φαίνεται στι προέρχονται εκ μετα

σκευης στι δε τό τμημα τοϋτο εχρησιμοποιείτο

καΙ παλαιότερον ώς πυριτιδαποθήκη καταφαίνε

ται εκ της μνείας τοϋ Πύργου της Πυριτιδαποθή

κης (Tour de 1a poudriere), τήν όποίαν κάμνει ό

F. de Beaujour ήδη κατα τό 180029.
Δυστυχώς σμως παρα τας προσπαθείας της

Ύπηρεσίας εξακολουθεί να θεωρηται ώς κατε

δαφιστέον τό τμημα ΑΜΝΞΟΡ, ρυμοτομείται δε

τό αρχαιότατον καΙ αξιολογώτατον τμημα τοϋ

σλου συγκροτήματος, ήτοι ό εΙς παλαιοχριστια

νικους χρόνους αναγόμενος πύργος ΠΝΞΟ ( Π ί ν.

273β). Ό πύργος ούτος εΙναι κατεσκευασμένος εξ

όλοκλήρου δια πλίνθων καΙ αρχαίου ύλικοϋ, φέ

ρει δε εντειχισμένον τό γνωστόν αρχαίον ανάγλυ

φον δεξιώσεως 30, τό όποίον κρύπτεται νϋν δπισθεν

παραπήγματος. 'Εντεϋθεν ήρχιζε τό καλούμενον

«Τζερέμπουλον» τών Βυζαντινών, ήτοι ό όχυρός

λιμενοβραχίων, ό όποίος περιέκλειε από δυσμών

καΙ νότου τόν λιμένα της Θεσσαλονίκης31.

Μετα τήν τροποποίησιν τοϋ ρυμοτομικοϋ σχε

δίου, ή Ύπηρεσίααπεφάσισετήν κατεδάφισιναπό

τοϋ τμήματος ΕΖΗ τών παραμορφούντωντό τεί

χος ύπολειμμάτων εκ τών κατεδαφισθέντωνοίκη

μάτων της 'Εφορείας Ύλικοϋ Πολέμου, ή όποία

ήδρευεν άλλοτε εΙς τόν χώρον τοϋτον.

Γ' Ναός Άγίων Άποστόλων

Εις τήν περιοχήν τοϋ ναοϋ τών Άγίων Άπο

στόλων επετεύχθη ετέρα ούσιώδης τροποποίησις

τοϋ ρυμοτομικοϋ σχεδίου. Δια τοϋ νέου σχεδίου

θεωροϋνταιήδη ώς διατηρητέα,τό εκατέρωθεντης

όδοϋ Παπαρρηγοπούλου βυζαντινόν πρόπυλον

27. Ο. Tafralί, ε. ά., σ. 93 - 94.
28. Ή άνάγνωσις καί μετάφρασις έγένετο ύπό του διερ

μηνέως τ1ϊς ΥΔΜΚ κ. Δανιηλίδη.

29. F. De Beaujour, TabIeau du coιnmerce de 1a Grece,
Paris 1800, σ. 28.

30. Ο. Tafralί, ε. ά., σ. 93, πίν. χν, 1.
31. Μ. Χατζηιωάννου, Άστυγραφία Θεσσαλονίκης,

σ. 65 καί 67. Ο. TafraIi, ε. ά., σ. 17.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 243

της μονης των Άγίων Άποστόλων 32 ( Π ί ν. 274
α-β) ως και ή πρός βορραν της Πλατείας των Ά

γίων Άποστόλων κειμένη βυζαντινη κινστέρνα 33

της μονης.

Δ' Ναός Άγίου Νικολάου του Όρφανου

'Εγένετο τροποποίησις του ρυμοτομικου σχε

δίου περι τόν ναόν το\) Άγίου Νικολάου του Όρ-

ΙΙΙΙΙΙ Τ<ίχο<; IV ω~ιιo( _"~
rmz Τείχος μετα nojjIlIY
TolJpu.JUti)V μ,τα6ΜεllώJl

Ε' Έρευναι εις οικόπεδα

Πλην των αρχαιοτήτων, αι οποιαι απεκαλύ

φθησαν εις δύο οικόπεδα παρακείμενα εις την

Άγίαν Σοφίαν, έγένοντο τα έξης εύρήματα:

αΌ Εις τό οικόπεδον Κ. Χατζηκυριάκου, επι

των όδων Σπάρτης και Άγίας Τριάδος 8, απεκα

λύφθησαν παλαιοχριστιανικοι τάφοι με τοιχο

γραφίας. Τό οικόπεδον τουτο κειται ακριβως επι

Σχεδ. 2. Τείχη περιοχης Τόπ-Χανέ

φανου, οϋτως ωστε να διατηρηθή τό βυζαντινόν

πρόπυλον 34 και ό περίβολος της μονης.

32. Ά. Όρλάνδου, Μοναστηριακή Άρχιτεκτονική, Άθή

ναι 1958, σ. 24 - 25, ε1κ. 20.
33. Ά. Όρλάνδου, Ή κινστέρνα τής έν Θεσσαλονίκη

Μονής των Δώδεκα Άποστόλων, Μακεδονικα Α' (1940)
σ. 377 - 383. Μοναστηριακή Άρχιτεκτονική, Άθήναι 1958,
σ. 115, 118 - 119, είκ. 132, 135.

34. Ά. Ξυγγοπούλου, Τέσσαρες μικροί Βυζαντινοί ναοί

τής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1952, σ. 33, ε1κ. 16.
Ά. Όρλάνδου, Μοναστηριακή Άρχιτεκτονική, Αθήναι 1958,
σ. 24, είκ. 17, 18, 19.Α! όπό των δύο τελευταίων συγγραφέων

παρεχόμεναι άποκαταστάσεις τού προπύλου δεν συμφωνούν 6

του τμήματος της όδου Σπάρτης, δπου πρό ετων

είχον ανασκαφη παλαιοχριστιανικοι τάφοι ύπό

του Καθηγητου κ. Ά. Ξυγγοπούλου 35. Περι των

τάφων τούτων θα πραγματευθή ό Καθηγητης κ.

Σ. Πελεκανίδης.

βΌ Εις τό οικόπεδον Θ. Τζουμακέλη επι των

Μων Μητροπόλεως 96, Φιλικης 'Εταιρείας και

Ρωμανου, απεκαλύφθη τμημα του ανατολικου τεί

χους της πόλεως, τό όποιον κατερχόμενον από της

35. Ά. Ξυγγοπούλου, Τυχαία εόρήματα έν Μακεδον!q;,

Παράρτημα τοϋ Α. Δ. 1922 - 25, σ. 66 - 67.
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ΚασσανδρεωτικηςΠύλης απέληγεν εκεί όπου νυν

ό Λευκος Πύργος (Σ Χ ε δ. 3 καΙ 6, Π ί ν. 275).
Πλησίον του σημείου τούτου πρέπει να ευρίσκε

το ή καλουμένη Porta Roma. ΤΟ τείχος, το όποίον

είναι κατεσκευασμένον από επαλλήλους ζώνας

πλίνθων καΙ αργων μελανων λίθων, θλαται δη-

σθησαν ετεροι δύο τοίχοι, των όποίων τα υπο

λείμματα σημειουνται επι του Σ Χ ε δ. 3 ως

ΕΖΗ καΙ ΘΙ. Κατα το παρελθον ανεκαλύφθησαν

τμήματα του τείχους καΙ είς αλλα σημεία, κείμε

να μεταξΌ του εν λόγφ οίκοπέδου καΙ του Λευκου

Πύργου 36, εν οΙς καΙ το έναντι του Πύργου οίκό-

ΟΔ ΟΙ ινu.ΤΡΟΠΟΛΠ!Ι.

&.;IiF-~ιI
~Γ- ~ εί ι
;,;,1\
Ι I!IK3ιJ,O{'f!ItJ.!. ΓΡΜ'1I'1!+-

~

11>1:1 τι;ιχοn ~II ΟlΚΟΠ.ΔΟΝ
ilf\LLI!ON AtVKOY πγΡΓΟΥ

~ 1

1
""tJ,
<::ι

....

~~

'\ ~--7I'~~ rpANr1if\.------- οιιωΔIJ 1 ~ ~~

Σχεδ. 3. Τμημα τείχους είς οίκόπεδον πλησίον Λευκου Πύργου, επί των Μων

Μητροπόλεως, Φιλικης Έταιρείας καί Ρωμανου

μιουργουν πυργοειδη προεξοχήν. Έκ συγκρίσεως

προς αναλόγους κατασκευας είς αλλα μέρη του

τείχους, φαίνεται ότι ή πυργοειδης προεξοχη εσχη

ματίζετο εξωτερικως τριγωνική. Ή εκσκαφη όμως

δεν επροχώρησε πέραν της γραμμης ΑΕ. ΤΟ πό.

χος του τείχους είς την προεξοχην ήτο 2,85 μ.,

είς δε το εΌθΌ τμημα έφθανε τα 4,50 μ. ΤΟ μέγι

στον σφζόμενον ϋψος του ήτο 4,50 μ. Έσωτερι

κως ή πυργοειδης προεξοχη εφράσσετο άπο δύο

λεπτοΌς τοίχους πάχους 0,80, των όποίων ό εΙς

άπέληγεν είς παραστάδα ΓΔ, ενφ ό ετερος ήτο

κατεστραμμένος. Προς τα αριστερα παρουσιά-

πεδον, ένθα ανηγέρθη ή Στρατιωτικι'1 Λέσχη. Έν

Σ Χ ε δ. 6 παρέχονται αί σχετικαΙ θέσεις του ε

ρευνηθέντος οΙκοπέδου του Λευκου Πύργου, ως

και του κατωτέρω αναφερομένου έτέρου οίκοπέ

δου εν όδφ Τσιμισκη καΙ Ρωμανου.

γΌ Είς το οίκόπεδον Ί. Τσούργιαννη επί της

γωνίας Τσιμισκη 125 καί Ρωμανου, ευρέθη ετε

ρος τοίχος εκ μελανων αργων λίθων, βαίνων επι

μαρμαρίνης κρηπίδος εκ δύο δόμων, ων ό ανώ-

36. Χ. Μακαρόνα, Μακεδονικά Α' (1940) σ.477 καΙ Μα

κεδονικά Β' (1953) σ. 596 - 597. BCH LXXV (1951), σ. 116,
LXXVl (1952) σ. 227 καΙ LXXVII (1953) σ. 224.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



i3

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Σχεδ. 4. Εύρήματα εις οικόπεδον επι των όδων
Τσιμισκή και Ρωμανου

ΜΠΤΟΝΕΡΙΙ'<

Σχεδ. 5. 'Αξονομετρικη τομη εύρημάτων επι των όδων
Τσιμισκή και Ρωμανου
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τερος εφερε λοξήν τομήν. Κατα μήκος τής κρη

πίδος καί εμπροσθεν ταύτης ύπήρχεν αγωγός τε

τραγωνικής τομής καλυπτόμενος ύπό πλακων.

Κάτοψις καί αξωνομετρική τομή τής κρηπίδος καί

τοϋ αγωγοϋ παρέχεται έν Σ Χ ε δ. 4 καί 5. Έν Π ί ν.

276α τα μάρματα Β καί r έτοποθετήθησαν έκ των

ύστέρων όπό τοϋ Ιδιοκτήτου. Δια τοϋτο καί δέν

BΙPM"'.,.tιαZ 6(ΟΛΠΟΙ

?

ο ~ ΙCΟ ι~c ΖΟΟ Z~O

τό προαναφερθέν οΙκόπεδον έπί των 'Οδων Μη

τροπόλεως, Φιλικής Έταιρείας καί Ρωμανοϋ,

άλλοτε δέ εΙς τα πρός βορραν οίκόπεδα πλησίον

τοϋ ναοϋ τοϋ Άγ. Κωνσταντίνου. Έν Σ Χ ε δ. 6
παρέχονται αϊ σχετικαί θέσεις τοϋ οίκοπέδου τού

του, τοϋ έτέρου οίκοπέδου έπί των 'Οδων Μητρο

πόλεως, Φιλικής Έταιρείας καί Ρωμανοϋ, τοϋ αρ-

Σχεδ. 6. Σχετικαί θέσεις ανακαλυφθέντων όπολειμμάτων τοϋ τείχους Θεσσαλονίκης

πλησίον τοϋ Λευκοϋ Πύργου

παρουσιάζουν τήν τομήν. Ή κρηπίς εόρίσκεται

εΙς βάθος 3 μ. περίπου από τοϋ καταστρώματος

τής όδοϋ. Τό πάχος τοϋ έπί τής κρηπίδος τοίχου

δέν έξηκριβώθη, διότι συνεχίζετο εΙς τό παρακεί

μενον πρός ανατολας οΙκόπεδον, δπου ήδη εχει

οίκοδομηθή πολυκατοικία. 'Ο τοίχος ούτος εό

ρίσκεται αφ' ένός μέν πλησιέστατα πρός τόν αρ

χαίον Ίππόδρομον αφ' έτέρου δέ έπί τής ευθείας,

δπου διήρχετο τό ανατολικόν τείχος τής πόλεως,

ού ύπολείμματα εύρέθησαν προσφάτως μέν είς

χαίου 'Ιπποδρόμου, ώς καί τοϋ ναοϋ τοϋ Άγ. Κων

σταντίνου.

δΌ Ες τό οΙκόπεδον Ά. Βαφειάδη έπί τής γω

νίας Άγχιάλου καί Κωνσταντίνου Παλαιολόγου

εόρέθη κινστέρνα αποτελουμένη έκ δύο διαμερι

σμάτων, εκαστον των όποίων εΙχεν έσωτερικας

διαστάσεις 3,18μ. χ 2,90 μ., έστεγάζετο δέ δια

κρεμαστοϋ θόλου ϋψους 4,50μ. (Σ Χ ε δ. 7). τα

δύο διαμερίσματαέπεκοινώνουν δια τοξωτοϋ ανοί

γματος. Οϊ έξ όπτοπλίνθων τοίχοι ήσαν έπενδε-
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δυμένοι δι' Ισχυροτάτου κονιάματος, επί του ό

ποίου διεγράφοντο σαφώς α{ διαδοχικαί σταθμαι

του ϋδατος (Π ί ν. 276β).

εΌ ΕΙς τό οΙκόπεδον Ν. Άγγελοπούλου-Ί.

Σταύρου επί της 'Οδου Σωκράτους 23 εύρέθησαν

εΙς βάθος 5 μ. περίπου θεμέλια εξ όπτοπλίνθων,

μεταξυ τών όποίων ύπηρχε τοίχος παρουσιάζων

γένεσιν καμάρας (Σ Χ ε δ. 8).
Τά ώς ανω εύρήματα αποκαλυφθέντα επ' εό

Kαιρί~ εκσκαφης διά την ανέγερσιν οίκοδομών

εσχεδιάσθησαν καί εφωτογραφήθησαν.

ΣΤ' Περισυλλογη αρχαιοτητων

Κατά τό 1962 περισυνελέγησαν αφ' ενός μέν

αγαλμάτιον Καλου Ποιμένος παραδοθέν ύπό Εό-

Κατl;;ρίνης. Άριθμός εύρετηρίου Μουσείου Θεσ

σαλονίκης 2742 (Π ί ν. 277α, άρ. 1).

βΌ Ν6μισμα παραδοθεν ύπσ Ά. Κουκουρίδη:

Χρυσουν σκυφωτόν νόμισμα Άνδρονίκου Β'

καί Μιχαηλ Θ\ πρβλ. B.M.C. 11, σ. 618-19, 14
κ.ε., πίν. LXXΙV, 16-18, Προέλευσις βορείως

του πάρκου Νέας Πέλλης. 'Αριθμός εύρετηρίου

Έφορείας Βυζαντινών Άρχαιοτήτων Β' Περι

φερείας ΒΝ5 (Π ί ν. 277α, αρ. 2).

γΌ Νομίσματα παραδοθέντα ύπσ Έ. Σουβατζή:

1) Σόλιδος Ήρακλείου, τύπος B.M.C. Ι, σ.

186, 10 Κ.ε. Χρονολογία νομίσματος 613 /614-630
μ.Χ. καί αργότερον. Νομισματοκοπείον Κωνσταν-

+-
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ι
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Ι
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Ι

Α!9Ν ΟΔΟΥ Ι<. nAAAIOAOrDy

ιιΆ·ΤΟψιΣ. Ι(ΙΝΣΗ·ΡΝΑ.Σ

ΟΔΟΥ Α-ΓΧΙΑ-ΛΟΥ

Ι11/(ΟΔ (PA/f1fH

Σχεδ. 7. Κινστέρνα επί τών 'Οδών Άγχιάλου καί Κ. Παλαιολόγου

θυμίου Χ. Φασούλη καί εύρεθέν κατά την μαρτυ

ρίαν αότου εΙς οΙκόπεδον επί της 'Οδου Κ. Πα

λαιολόγου 1737, αφ' ετέρου δέ τεσσάράκοντα

επτά νομίσματα, ών ή παρατιθεμένη κατάταξις

εγένετο ύπό της Έπιμελητρίας της Νομισματι

κης Συλλογης του Έθνικου Άρχαιολογικοϋ Μου

σείου κ. Μ. Καραμεσίνη-ΟΙκονομίδου.

α'. Ν6μισμα παραδοθεν ύπσ 'Α. Μούκα:

Χρυσοϋν νόμισμα Βασιλείου Β' Βουλγαρο

κτόνου καί Κωνσταντίνου Η', πρβλ. B.M.C. Π,

σ. 484, 1, Κ.ε. π ί ν. LVI, 1. Νομισματοκοπείον

Κωνσταντινουπόλεως. Προέλευσις εκ Σβορώνου

37. Τό άγαλμάτιον τουτο προτίθεμαι νά δημοσιεύσω έν

έκτενεστέρςι μελέΤΌ.

τινουπόλεως. Προέλευσις εκ Μετρών Κωνσταν

τινουπόλεως. Άριθμός εύρετηρίου Έφορείας

ΒΝ123 (Π ί ν. 277β αρ. 1).
2) Χρυσουν σκυφωτόν νόμισμα Μιχαηλ Η'

Παλαιολόγου, τύπος B.M.C. 11, πίν. LXXIV, 1.
Προέλευσις αγνωστος. Άριθμός εύρετηρίου Έ

φορείας ΒΝ 124 (Π ί ν. 277β, αρ. 2). . .
3) 'Υστερορρωμαϊκόν ~~,Koϋν εφθαρμένον ......;

Προέλευσις αγνωστος. Άριθμός εύρετηρίου ΒΝ

125.
4) Χαλκοϋν εποχης Μεγάλου Κωνσταντίνου

καί Διαδόχων πρβλ. Μ. Thon1pson, The Athenian
Agora, σ. 923-928. Προέλευσις αγνωστος. Άρι

θμός εύρετηρίου ΒΝ 126.
5) Χαλκοϋν Άναστασίου Α', τύπος B.M.C. Ι,
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πίν. 11, 5. Προέλευσις αγνωστος. Άριθμός εό

ρετηρίου ΒΝ127.

6) Χαλκοϋν Μιχαήλ Β' καΙ Θεοφίλου, τύπος

B.M.C. 11, π ί ν. XLVIII, 4. Προέλευσις αγνωστος.

Άριθμός εύρετηρίου ΒΝ128.

7) Χαλκοϋν Θεοφίλου, τύπος B.M.C. 11, πίν.

XLVIII, 20. Προέλευσις αγνωστος. Άριθμός εό

ρετηρίου ΒΝ129.

8) Χαλκοϋν Ρωμανοϋ Α', τύπος B.M.C. 11, πίν.

LII, 11. Προέλευσις αγνωστος. Άριθμός εόρε

τηρίου ΒΝ130.

9) Χαλκοϋν Νικηφόρου Γ BCΊτανειάτoυ, τύ-

δ' Όκτω χαλκά νομίσματα παραδοθέντα ύπο

Κ. Γάκη

Εόρέθησαν εΙς τόν Νομόν Δράμας εΙς θέσιν

Τούμπεκι μεταξυ τών χωρίων Καλλιθέα καΙ Καλή

Βρύση έντός τάφων εΙς τόν αγρόν Πασχάλη Στερ

γίου.

1) Άσσάριον Κωνσταντίνου Μεγάλου, πρβλ.

J. Maurice, Numismatique Constantinienne, τόμο

11, σ. 345, ΥΙΙ καΙ Cohen 123. Νομισματοκοπείον

Σισκίας. Χρονολογία νομίσματος 320-324 μ.χ.

Άριθμός εόρετηρίου ΒΝ6 (Π ί ν. 278, αρ. 1).

Σχεδ. 8. Εόρήματα εΙς οΙκόπεδον έπΙ της δδοϋ Σωκράτους 23

πος B.M.C. 11, πίν. LXIII, 9, 10. Προέλευσις

αγνωστος. Άριθμός εόρετηρίου ΒΝ131.

10) Άνώνυμον Βυζαντινόν ΙΑ' αΙώνος, τύπος

B.M.C. 11, πίν. LX, 15, 16. Προέλευσις αγνω

στος. Άριθμός εόρετηρίου ΒΝ132.

11) Νόμισμα έκ κράματος Άλεξίου Α' Κομνη

νοϋ, τύπος B.M.C.II, πίν. LXIV, 8 καΙ 10, σ. 543,
14-21. Προέλευσις αγνωστος. Άριθμός εόρετη

ρίου ΒΝ133.

12) Χαλκοϋν Μανουήλ Α' Κομνηνοϋ, τύπος

B.M.C. 11, πίν. LXX, 6. Προέλευσις αγνωστος.

Άριθμός εόρετηρίου ΒΝ134.

13) Άργυροϋν έφθαρμένον νεωτερικόν ΙΊ0υ

αΙώνος μ.χ. Προέλευσις αγνωστος. 'Αριθμός εό

ρετηρίου ΒΝ135.

2) Άσσάριον Κωνσταντίνου Μεγάλου, Ιδίου

τύπου, πρβλ. Μ. Thompson, The Athenian Agora,
τόμο 11, σ. 36, 845. Νομισματοκοπείον Θεσσαλονί

κης. Χρονολογία 320-324 μ.χ. Άριθμός εόρετη

ρίου ΒΝ7 (Π ί ν. 278 αρ. 2).
3) Έτερον ασσάριον Κωνσταντίνου Μεγάλου,

Ιδίου τύπου, πρβλ. Μ. Thompson ε.α., σ. 36, 819.
Νομισματοκοπείον Ρώμης. Χρονολογία 320-324
μ.χ. Άριθμός εόρετηρίου ΒΝ8 (Π ί ν. 278 αρ. 3 ).

4) Άσσάριον Κωνσταντίνου Μεγάλου, τύπου

Μ. Thompson ε.α., σ. 36, 836. Νομισματοκοπείον
Σισκίας. Χρονολογία 324-326 μ.χ. Άριθμός εό

ρετηρίου ΒΝ9 (Π ί ν. 278, αρ. 4).
5) ,Ασσάριον Κρίσπου, πρβλ. Maurice ε.α.,

τόμο 111, σ. 188, Υ, πίν. VIΙΙ, 6. Νομισματοκοπείον
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Άντιοχείας. Χρονολογία 314-317 μΧ. Άριθμός

εύρετηρίου ΒΝ13 (Π ί ν. 278, αρ. 5).
6) Άσσάριον Κωνσταντίνου Β', πρβλ. Cohen

160, Maurice ε.α., τόμο Π, σ. 55, ΙΠ 3. Νομισματο
κοπείον Νικομηδείας. Χρονολογία 324-327 μΧ.

,Αριθμός εύρετηρίου ΒΝ1Ο (Π ί ν. 278, αρ. 6).
7) Άσσάριον Κωνσταντίνου Β', πρβλ. Μ.

Thompson ε.α., σ. 43, 1061. Νομισματοκοπειον

Ήρακλείας. Χρονολογία 324-326. Άριθμός εύ

ρετηρίου ΒΝΙΙ (Π ί ν. 278 Cφ. 7).
8) Άσσάριον Κωνσταντίνου Β', ίδίου τύπου,

πρβλ. Μ. Thompson ε.α., σ. 44, 1083. Νομισμα

τοκοπειον Νικομηδείας. Χρονολογία 324-326.
Άριθμός εύρετηρίου BN12 (Π ί ν. 278, αρ. 8).

ε' Νομίσματα δωρηθέντα ύπα Κ. Δημητριάδη:

1) Τεσσαρακοντανούμμιον 'Ιουστινιανού Α',

Νομισματοκοπειον Κωνσταντινουπόλεως. Προ

έλευσις έκ της περιφερείας Μικροπόλεως Δρά

μας. Άριθμός εύρετηρίου ΒΝ121.

2) Άσσάριον Βαλεντινιανού Β', Προέλευσις

έκ της περιφερείας Μικροπόλεως. Άριθμός εύ

ρετηρίου ΒΝ122.

ς' Νομίσματα εκ κατασχέσεως, αγνώστου προ

ελεύσεως 38:

1) Χαλκούν νόμισμα Φλαβίας Έλένης. 'Αρι

θμός εύρετηρίου ΒΝ59

2) Χαλκούν νόμισμα έποχης Κωνσταντίνων

τού 40υ αΙώνος μΧ., (<<Κωνσταντινούπολις»).

Άριθμός εύρετηρίου ΒΝ56

3) Τρία χαλκα νομίσματα Κωνσταντίνου Β',

Άριθμοί εύρετηρίου ΒΝ52, ΒΝ68, ΒΝ94

4) Χαλκούν νόμισμα Κωνσταντίου Γάλλου.

'Αριθμός εύρετηρίου ΒΝ72

5) Δύο χαλκα νομίσματα Θεοδοσίου Α', Άρι

θμοί εύρετηρίου ΒΝ65, ΒΝ90

6) Δύο τεσσαρακοντανούμμια Άναστασίου Α',

πρβλ. B.M.C. Ι, πίν. Ι, 8. Άριθμοί εύρετηρίου

ΒΝ83 καί ΒΝ84

7) Τεσσαρακοντανούμμιον Άναστασίου Α' (;).
Άριθμός εύρετηρίου ΒΝ98

8) Τεσσαρακοντανούμμιον 'Ιουστίνου Α' fι 'Ιου

στινιανού Α', Άριθμός εύρετηρίου ΒΝ88

9) Τεσσαρακοντανούμμιον Λέοντος Ε' καί Κων

σταντίνου. Άριθμός εύρετηρίου ΒΝ66

10) Χαλκούν νόμισμα Βασιλείου Α', Κωνσταν

τίνου καί Λέοντος ΣΤ, πρβλ. B.M.C. 11, πίν. L,
19. Χρονολογία νομίσματος 870-879 μ.χ. Άριθ.

εύρετηρίου ΒΝ53

38. Ή κατάταξις των έν λόγφ νομισμάτων έγένετο άδρο

μερως μόνον.

11) Τρία χαλκα νομίσματα Λέοντος ΣΤ Σοφού.

Άριθμοί εύρετηρίου ΒΝ91, ΒΝ92, ΒΝ93

12) Χαλκούν νόμισμα Λέοντος ΣΤ καί Άλε

ξάνδρου, πρβλ. B.M.C. Π, πίν. LI, 14. Άριθμός
εύρετηρίου ΒΝ49 (Π ί ν. 278, αρ. 9).

13) Χαλκούν σκυφωτόν Βυζαντινόν νόμισμα

έφθαρμένον. 'Αριθμός εύρετηρίου ΒΝ70

14) Άργυρούν Ένετικόν γρόσιον 130υ αΙώ

νος. Άριθμός εύρετηρίου ΒΝ76

15) Δύο αργυρα Τουρκικα νομίσματα. Άριθμοί

εύρετηρίου ΒΝ99α καί ΒΝ99β.

ΒΕΡΟΙΑ

Α' Παλαια Μητρόπολις 39

Παραθέτωμερικάς φωτογραφίαςέκ της Παλαιας

ΜητροπόλεωςΒεροίας (Π ί ν. 279). Ή μεγάλων

διαστάσεωνΒυζαντινη αύτη βασιλικη εχει ένσω

ματώσει ίκανα τμηματα της παλαιοχριστιανικης

βασιλικης, έπί τών έρειπίων της όποίας έκτίσθη.

Έπί Τουρκοκρατίας μετα την έν αύτΌ γενομένην

σφαγην μετετράπη εΙς τζαμίον καί ύπέστη σοβα

ροτάτας μετασκευας προστεθέντος καί Τουρκικού

μιναρέ. 'Ως τζαμίον ώνομάσθη Χουνκιαρ, ητοι

θαυματουργόν.

Έκ της παλαιοχριστιανικης βασιλικης σφζον

ται πολλα αρχιτεκτονικα μέλη. Πλην τού παλαιο

χριστιανικού περιθυρώματος της βορείας είσό

δου ύπάρχει ακόμη έν χρησει τό μαρμάρινον πε

ριθύρωμα της κεντρικης εΙσόδου τού ναού, τό

όποιον αφ' ένός μεν εΙναι έπικεχωσμένον κατα

τό κάτω τμημα, αφ' έτέρου δε καλύπτεται από

παχύτατον στρώμα ασβέστου καί κυανης βαφης

( Π ί ν. 279α). ΟΙ μεν κάθετοι σταθμοί τού περι

θυρώματος κοσμούνται δια κυματίων τό δε όρι

ζόντιον τμημα δια ζώνης έκ φύλλων ακάνθης,

έκατέρωθεν της όποίας ύπάρχει έπιγραφη δυσ

διάγνωστος λόγφ της έπικαλυπτούσης ασβέστου.

Τό ύπέρθυρον σχηματίζεται αετωματικόν καί φέ

ρει γεισιπόδισμα.

Έσωτερικώς τό μετασκευασθεν τρίβηλον φέ

ρει Ιωνικα κιονόκρανα με τα προσκεφάλαια έπί

της κυρίας δψεως. Άνωθεν έκάστου κιονοκράνου

εχει τοποθετηθη ετερον μικρόν Ιωνικόν κιονό

κρανον μετα συμφυούς έπιθηματος (Π ί ν. 279 β).

~
39. Γ. Σωτηρίου, Βυζαντιναί β~λΙKαί Μακεδονίας καί

Παλαιάς 'Ελλάδος, Β. Ζ. ΧΧΧ, (1930), σ. 568 - 569, π ί ν.

ΙΧ, εΙκ. 2. B.C.H. LXVIII - LXIX, (1944 - 45), σ. 431. Χ. Μα

καρόνα, Μακεδονικά Β', Θεσσαλονίκη, 1953, σ. 626. Γ. Χιο

νίδη, Σύντομη Ιστορία το() Χριστιανισμο() στήν περιοχή

της Βέροιας, Βέροια, 1961, σ. 65 - 66. 'Α.Ε. Χριστοδούλου,

'Ιστορία τής Βεροίας, Βέροια 1960, σ. 24 - 25.
Γ. Σωτηρίου, ΑΙ Παλαιοχριστιανικα! Βασιλικα! της 'Ελ

λάδος, Α.Ε. 1929, σελ. 187 - 188.
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Έν Π ί ν. 279γ παρέχεται φωτογραφία εκ του

πλησίον του εξωτερικου της ήμικυλινδρικης ά

ψίδος, ητις προφανώς κατεσκευάσθη ιΊμικυλιν

δρικη ακολουθήσασα τό σχέδιον ηΙς παλαιοχρι

στιανικης άψίδος. Ή άραια κεραμοπλαστικη δια

κόσμησις ταύτης συνίσταται εκ μιας ζώνης μαι

άνδρου και μιας ζώνης στυλίσκων μετα διπλου

άβακος.

Έξ άλλου ό σχηματισμός του νοτίου τοίχου

δια της εντειχίσεως της νοτίας τοξοστοιχιας της

βασιλικης ενθυμίζει την ανάλογον διαμόρφωσιν

της βασιλικης της Παλαιοπόλεως Κερκύρας40.

Τό πολυτιμότατον δμως στοιχείον του δλου

ναου εΊναι αΙ θαυμάσιαι μεσοβυζαντιναι τοιχο

γραφίαι του Ιερου. 'Ολόκληρον τό εσωτερικόν

της άψίδος κοσμείται από μίαν ζώνην όλοσώμων

Ιεραρχών εις μέγεθος μεγαλύτερον του φυσικου.

ΟΙ ίεράρχαι εΊναι δέκα, πέντε εις τό αριστερόν

ημισυ και πέντε εις τό δεξιόν εκατέρωθεν του με

γάλου τριλόβου παραθύρου της άψίδος. Εικονί

ζονται κατα τα τρία τέταρτα κλίνοντες πρός τό

κέντρον της άψίδος καί φέροντες ανεπτυγμένα

ειλητάρια. Ή αύστηρα λιτότης της εκτελέσεως

καί ή ασφάλεια του σχεδίου εν συνδυασμφ με τό

μέγεθος της δλης συνθέσεως καταπλήσσουν τόν

θεατήν. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατη ή ληψις

καλών φωτογραφιών.

Εις τα άνω της άψίδος, μεταξυ της ζώνης τών

ίεραρχών και της όροφης, εκτείνεται στενη ζώνη

με στηθάρια άγίων. Εις τα κάτω ηΙς άψίδος δια

κρίνεται ή ύπαρξις δύο στρωμάτων τοιχογραφιών.

Έξ άλλου αΙ άντυγες ηΙς βορείου κιονοστοι

χίας ώς και αί άντυγες τών παραθύρων του νοτίου

τοίχου της βασιλικης κοσμουνται με τοιχογρα

φίας όλοσώμων άγίων. ΑΙ τοιχογραφίαι αύταί

φαίνονται ανήκουσαι είς ηΊν Παλαιολόγειον

εποχlιν. Παραθέτω τέσσαρας φωτογραφίας των

καλύτερον σφζομένων ( Π ί ν. 280 α-δ). του πλεί

στου των μορφων ελλείπουν αΙ κεφαλαί καί υπάρ

χει υπόνοια, δτι αφηρέθησαν κατα τό παρελθόν

υπό ι'φχαιοκαπήλων. ΟΙ αγιοι, πλην ενός, φέρουν

τόν σταυρόν του μαρτυρίου. Ένδεχομένως να

παριστάνωνται εδω οΙ εν Σεβαστείιι. •Αγιοι Τεσ

σαράκοντα, είκονιζόμενοι μεμονωμένως κατ' ανα

λογίαν πρός τας τοιχογραφίας της Άχειροποιή

του Θεσσαλονίκης 41, ώς καί πρός παλαιότερα

40. Ά. Ξυγγοπούλου - Ί. Παπαδημητρίου, ΠΑΕ, 1936, σ.
99 - 110. Ί. Παπαδημητρίου, ΠΑΕ, 1939 σ. 92 - 99 καΙ Ό.

'Ιοβιανός της Βασιλικής της Παλαιοπόλεως Κερκύρας,

Α.Ε. 1942 - 44, σελ. 39 - 48.
41. Ά. ΞυΎγοπούλου,Αί τοιχογραφίαι των 'Αγίων Τεσσα

ράκοντα είς η'1ν .Αχειροποίητον της Θεσσαλονίκης, Α.Ε.

1957 σ. 6 - 30, πίν. 2 - 4 .

Καππαδοκικα παραδείγματα 42. τα ονόματα των

άγίων εχουν ι'ιποσβεσθη. ΑΙ σφζόμεναι εδω τοι

χογραφίαι ευρίσκονται είς τας άντυγας τών τό

ξων, ενφ είς την Άχειροποίητον κοσμουν τους

υπερ τα τόξα τοίχους. Ή ενδυμασία των άγίων

δεν εΊναι ή παλαια ώς είς την Άχειροποίητον,

εΊναι δε πολυτελεστάτη,πίπτουσα εις πλουσιω

τάτας πτυχας καί φέρουσα μαργαριτοκοσμήτους

ταινίας καί άφθονα κεντήματα. Ή εποχη πάντως

εΊναι μεταγενεστέρα.Τό πλάσιμον των προσώπων

ώς καί αί φυσιογνωμίαι τών Άγίων με τους μι

κρους καί πλησίον αλλήλων οφθαλμους προδί

δουν Παλαιολόγειον εποχήν. Έντύπωσιν προκα

λουν ό πλουτος καί οΙ συνδυασμοίτών χρωμάτων.

Έξωτερικως τό κτήριον ηΙς Παλαιας Μητρο

πόλεως Βεροίας, ώς εχει σήμερον, εΊναι όρατόν

από ελάχιστα σημεία, δεδομένου δτι πνίγεται

κυριολεκτικως από νεώτερα οίΚ'lιματα, κυρίως

καταστήματα, ερειδόμενα επ' αύτου. Τό εν ίσχύϊ

ρυμοτομικόνσχέδιον Βεροίας προβλέπει την απο

μάκρυνσιν τούτων. Έξ άλλου ελπίζεται δτι αφ'

ένός μεν θα απαλλοτριωθΌ ό υπόλοιπος περί τόν

ναόν χωρος, αφ' έτέρου δέ θα χορηγηθΌ ή απαι

τουμένη γενναία πίστωσις δια ηΊν αποκατάστα

σιν του μνημείου.

Β' •Αγιος Νικόλαος της ενορίας Άγίου Άντω

νίου

Είς τόν Άγιον Νικόλαον της ενορίας Άγίου

Άντωνίου κατεσκευάσθη δια πιστώσεως εικοσι

χιλιάδων (20.000) δραχμών προσωρινη στέγη

με αύλακωτας λαμαρίνας είς αντικατάστασιν της

παλαιας, ητις κατέρρευσεν όλόκληρος κατόπιν

των πρώτων φθινοπωρινων βροχων. Ή προσωρινη

λύσις υίοθετήθη λόγφ του επείγοντος, δεδομέ

νου δτι αΙ τοιχογραφίαι ιΊσαν τελείως εκτεθειμέ

ναι είς την βροχήν.

Έξ άλλου ό ναός εκηρύχθη Ιστορικόν διατηρη

τέον μνημείον καί απηγορεύθη ή εφαρμογη του

ρυμοτομικου σχεδίου.

Ό εν λόγφ ναός ανάγεται είς τόν 16ον αία/να.

Ώς συμβαίνει με τας περισσοτέρας εκκλησίας

της Τουρκοκρατίας εν Bspoig, ούδεμία ενδειξις

υπάρχει εξωτερικώς δτι πρόκειται περί ναου. Καί

αύτη ακόμη ή άψίς δεν διαγράφεται επί του ανα

τολικου τοίχου. Έσωτερικως δμως ό ναός πα

ρουσιάζεται τρίκλιτος. Μεταξυ του μεσαίου καί

έκάστου πλαγίου κλίτους σχηματίζονται δύο εύ

ρέα τόξα διά της παρεμβολης πεσσου. ΑΙ τοιχο

γραφίαι, αΙ οποίαι εΊναι πολυ καλι1ς ποιότητος,

42. G. De Jerphanion, Les Eglises rupestres de Cappadoce,
Κείμενον, Ι. 2, 313 κ.έ., Κείμενον, ΙΙ. Ι. 25 Κ.έ. καΙ 2, 415,
Λεύκωμα 20ν, πίν. 71,72,87 καί Λεύκωμα 30ν, πίν. 147.
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σφ~oνται εις σχετικώς καλΙ1ν κατάστασιν. Τό

εικονογραφικόν σύστημα είναι τό έξης:

Έπί του τεταρτοσφαιρίου ηΊς αψιδος, Πανα

γία ενθρονος βρεφοκρατουσα δορυφορουμένη

ύπό δύο αγγέλων (Π ί ν. 281 α). Κάτωθεν ταύ

της ό Χριστός ως Μέγας Άρχιερευς δορυφορού

μενος ύπό αγγέλων και χερουβείμ. "Ετι κατωτέρω

εις τα πλάγια ΙεριΊ.ρχαι. "Ανωθεν ηΊς άψιδος, επί

του ανατολικου τοίχου, ωραιοτάτη παράστασις

του Ευαγγελισμου.

Είς τό μεσαιον κλιτος ανωθεν τών τοξοστοι

χιών είκονίζεται τό Δωδεκάορτον. Είς τους τοί

χους του Ιερου κάτωθι του Δωδεκαόρτου προτο

μαι Ιεραρχών (Π ί ν. 281β). Ό δυτικός τοιχος

καταλαμβάνεται από την Κοίμησιν. 'Άνωθεν της

βασιλείου πύλης ύπάρχει κτιτορικη επιγραφη δί

δουσα χρονολογίαν 1590 (Ζ'1Η). Ή επιγραφη

αϋτη επαναλαμβάνεται με μικράς διαφορας επί

του βάθους τοιχογραφίας παριστανούσης τους

Άποστόλους Πέτρον καί Παυλον επί του πεσ

σου της βορείας τοξοστοιχίας. Δίδει σμως αϋτη

χρονολογίαν 1575 (ΖΟΓ).

Εις τό βόρειον κλιτος εικονίζονται μεμονωμε

νοι αγιοι, εις δε τό νότιον ό βίος του Άγίου Νι

κολάου. Εις τόν νάρθηκα όλόκληρος ό ανατολι

κός τοιχος καταλαμβάνεται από την Δευτέραν

Παρουσίαν.

Τό τέμπλον εΊναι ξύλινον γραπτόν. Φέρει τέσ

σαρας μεγάλας εικόνας Άγίου Νικολάου, Πα

ναγίας, Παντοκράτορος καί Προδρόμου. Άνωθεν

παριστάνεται ή Μεγάλη Δέησις. Τό καλύτερον

σμως τμημα του τέμπλου εΊναι δύο βημόθυρα εΙ

κονίζοντα τόν Ευαγγελισμόν, τα όποία καί με

τεφέρθησαν εις τό Μουσείον Βεροίας.

Γ Παναγία Χαβιαρα

Ό ναός της Παναγίας Χαβιαρα εκηρύχθη ίστο

ρικόν διατηρητέον μνημείον, άπηγορεύθη ή εφαρ

μογη του ρυμοτομικου σχεδίου, καί ησκήθη ποι

νικη δίωξις κατα τών Ιδιοκτητών τών παρακειμέ

νων οΙκοπέδων,οιτινες εΊχον επιφέρει σοβαρας

ζημίας επί του μνημείου. Αι ζημίαι αντιμετωπί

σθησαν προχείρως.

Ό ναός ανάγεται εΙς τόν 170ν αΙώνα. Έξωτερι

κώς δεν παρουσιάζει ενδειξιν στι πρόκειται περί

ναου. Έσωτερικώς χωρίζεται εΙς τρία κλίτη καί

σφζει τό πλείστον τών τοιχογραφιών του.

Τό εΙκονογραφικόν σύστημα εΊναι τό έξης:

ΕΙς την αψίδα, Παναγία Βλαχερνίτισσα εν προ

τομη, δορυφορουμένη ύπό δύο όλοσώμων αγγέ

λων. Άνωθεν, επί του ανατολικου τοίχου ή Ά

νάληψις. ΕΙς τόν βόρειον καί νότιον τοιχον, ανω

θεν τών τοξοστοιχιών, εΙκονίζεται τό Δωδεκάορ-

τον. 'Ιδιαιτέρως ωραία εΊναι ή σκηνη της Βαπτί

σεως επί του νοτίου τοίχου. ΟΙ δ.γγελοι, οιτινες

φέρουν τα λέντια, εχουν εξοχον χάριν, αν καί τό

σωμα του Χριστου εΊναι κάπως σκληρόν. Γενι

κώς αΙ σκηναί του Δωδεκαόρτου χαρακτηρίζον

ται από μεγάλην ανεσιν. Έπί του δυτικου τοίχου

ή Κοίμησις.

ΕΙς τό νότιον κλιτος επί του ανατολικου τοί

χου ύπάρχει μεγάλη παράστασις της Παναγίας

βρεφοκρατούσης καί δορυφορουμένης ύπό δύο

αγγέλων. Έπίσης εΙς τό νότιον κλιτος εΙκονίζε

ται ό Προφήτης Ήλίας καθως καί στρατιωτικοί

αγιοι, ενώ εΙς τό βόρειον κλιτος τόν δυτικόν τοι

χον καταλαμβάνουν οΙ Άγιοι Κωνσταντινος καί

'Ελένη. ΕΙς τόν ανατολικόν τοιχον του νάρθηκος

ή Δευτέρα Παρουσία.

Ή μαρμαρίνη Άγία Τράπεζα καί μία τών πλα

κών του δαπέδου φέρουν αρχαίας επιγραφάς.

Δ' 'Ελληνιστικός τάφος με Βυζαντινάς τοιχο

γραφίας

"Οπισθεν τών Δικαστηρίων Βεροίας καί ανωθεν

της δχθης του ποταμού Μπαρμπούτα, ανεκαλύφθη

Μακεδονικός τάφος λαξευμένος εΙς τόν μαλακόν

βράχον, ό όποιος χρησιμοποιηθείς φαίνεται κατα

τους Βυζαντινους χρόνους φέρει τοιχογραφίας

αρίστης μεν τέχνης, αλλα πολυ κακης διατηρή

σεως 43.

Ε' Περισυλλογη αρχαιοηΙτων

ΕΙς τό Μουσειον Βεροίας περισυνελέγησαν

τα κάτωθι αντικείμενα:

αΌ Πέντε κίονες, πέντε βάσεις κιόνων καί πέν

τε κιονόκρανα εκ τού κατεδαφισθέντος ανοικτού

εξωνάρθηκος της σημερινης Μητροπόλεως. Έκ

τούτων τό αξιολογώτερον εΊναι παλαιοχριστια

νικόν κιονόκρανον φέρον εΙς ύψηλόν ανάγλυφον

αετους με ανοικτας τας πτέρυγας. ΕΙς τό κάτω

τμημα κοσμειται από ζώνην με φύλλα ακάνθης

(Π ί ν. 282α).

βΌ Πέντε μεταβυζαντιναί εΙκόνες παραδοθεί

σαι ύπό Φιλίππου Βογιατζόγλου.

γΌ Τρείς σπάθαι, εν καριοφίλι καΙ τέσσαρα

κουμπούρια μετα τών εξαρτημάτων των δωρη

θέντα ύπό Γεωργίου Κανάκη.

ΕΔΕΣΣΑ

Α' Βασιλικη Λόγγου

Δια πιστώσεως πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών
διενηργι1θη δοκιμαστικη σκαφικη ερευνα εις πα-

43. Περι των τοιχογραφιών τούτων θά πραΥματευθώ διε

ξοδικώτερον ίδιαιτέρως.
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λαιοχριστιανικήν βασιλικήν ανακαλυφθείσαν εις

τα εργα της ΔΕΗ έν Λόγγφ Έδέσσης. Τήν ανα

σκαφήν έπώπτευσεν ή πτυχιούχος της ,Αρχαιο
λογίας, δ. Σοφία Τζινιέρη.

της βασιλικης, ήτις τυγχάνει τρίκλιτος, απε

καλύφθησαν όλόκληρον τό μεσαίον καί τό νό

τιον κλϊτος, καθώς και τμημα τού βορείου κλί

τους και τού νάρθηκος. Τό μεσαίον κλίτος εΙναι

έστρωμένον δια μεγάλων μαρμαρίνων πλακών, τα

δέ πλάγια και ό νάρθηξ δια μαρμαροθετημάτων

μέ γεωμετρικα σχήματα (Π Ι ν. 282β). Έπίσης

απεκαλύφθησαν οΙ δια μαρμάρου έπενδεδυμένοι

ύψηλοι στυλοβάται τών κιονοστοιχιών, οΙ κίο

νες, αΙ βάσεις αύτών, ώς και τιΊ μεταξυ αύτών θω

ράκια, τιΊ όποια εφρασσον τα πλιΊγια άπό τό με

σαίον κλίτος. ΑΙ βάσεις τών κιόνων και τμήμα

τα τών θωρακίων εύρίσκοντο κατα χώραν έπί τών

στυλοβατών. Έπίσης ανευρέθησαν κολουροπυ

ραμιδοειδη έπιθήματα μέ γλυπτήν διακόσμησιν

καί πολλαί πλίνθοι προφανώς έκ τών τοξοστοι

χιών. ·Ιχνη πυρκαϊας παρουσιάσθησαν αφθονα.

ΕΙς τό ανατολικόν ακρον της βασιλικης ή ανα

σκαφή έπροχώρησε μέχρι τού ίερού βήματος,

τού όποίου τό δάπεδον εΙναι κατα μίαν βαθμίδα

ύψηλότερον τού δαπέδου τού μεσαίου κλίτους.

ΕΙς τήν θέσιν τού τέμπλου εύρέθη κατα χώραν

θωράκιον. Δυστυχώς, έξαντληθείσης της πιστώ

σεως, δέν κατέστη δυνατή ή αποκάλυψις τού Ιε

ρού, τό όποϊον συνήθως παρουσιάζει και τό με

γαλύτερον ένδιαφέρον.

Πλήν της βασιλικης ταύτης έπεσημάνθησαν

δύο εισέτι βασιλικαί, μία δυτικώς της Μονης

Άγίας Τριάδος και έτέρα παρα τό έξωκκλήσιον

τού Άγίου Νικολάου.

ΈπΙσης απεκαλύφθησαν καθ' δλην τήν εκτα

σιν τού Λόγγου πλείσται δσαι αρχαιότητες 44.

Μέχρι σήμερον εχουν ανακαλυφθη:

αΌ Άρχαία τείχη περικλείοντα όλόκληρον

τήν περιοχήν τού Λόγγου, ών μία πύλη εχει από

έτών δημοσιευθη45.

β') Άποχετευτικόν σύστημα πόλεως μέ πηλί

νους σωληνας απολήγοντας εΙς μέγα κτιστόν θο

λωτόν αγωγόν, ό όποίος λόγφ τού παρουσιαζο

μένου ασβεστολιθικού ιζήματος και τού ανωθεν

σχηματισθέντος τραβερτίνου δίδει πλέον τήν έν

τύπωσιν δτι εΙναι λαξευμένος έντός τού βράχου.

γΌ Δύο τάφοι μαρμάρινοι κιβωτιόσχημοι, έν-

44. Όρα κα; B.C.H. LXXXII, (1958), Chronique des fouilles
en 1957, σ. 766 ώς καί Σ. Πελεκανίδη, Μεσαιωνικα Μακεδο

νίας, Α. Δ., Χρονικά, τόμο 16, (1960), σ. 226, πίν. 199Υ.

45. Σ. Πελεκίδη, 'Ανασκαφή 'Εδέσσης, Α. Δ., τόμο 8,
(1923), σ. 259 - 269. B.C.H. XLVIΠ, (1924), Chronique des
FouilIes, σ. 499.

τός τών όποίων εύρέθησαν δστρακα καί τινα ώξει

δωμένα χαλκα νομίσματα.

δΌ Άριθμός ώξειδωμένων χαλκών νομισμάτων

εύρεθέvτων όμού είς τι σημείον πλησίον τών τά

φων αλλ' έκτός τούτων.

εΌ Τρείς αρχαίαι έπιγραφαί.

ςΌ ΆνιΊγλυφον μέ νατουραλιστικους πλοχμούς.

ζΌ Σημαντικός αριθμός αρχιτεκτονικών με-

λών έξ αρχαίων και χριστιανικών κτηρίων. Με

ρικιΊ έξ αύτών μετεφέρθησαν καί φυλάσσονται

εΙς τόν σταθμόν χωροφυλακης τού χωρίου Ρι

ζάριον.

Πλήν τών ώς ανω ύπάρχει συλλογή όλόκληρος

αρχαίων καί παλαιοχριστιανικών γλυπτών και

έπιγραφών αποκειμένων εΙς τόν περίβολον τής

Μονης Τριάδος iΊ έντετοιχισμένων εΙς τό καθο

λικόν. Άρκεται έκ τών έπιγραφών τού Λόγγου

εΙναι ήδη δημοσιευμέναι 46.

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Α' Άρχοντικόν της Πούλκως

Φροντίδι τού τότε Έφόρου και νύν Καθηγητού

τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Σ. Πε

λεκανίδη έξηγοράσθη απ' εύθείας ύπό τού Τα

μείου Άρχαιολογικών Πόρων και Άπαλλοτριώ

σεων αvτι ποσού έξήKovτα χιλιάδων (60.000)
δραχμών τό έν Σιατίστη αρχοντικόν της Πούλ

κως μεθ' δλης της περιοχης του. Τό αρχοντικόν

τούτο εΙχεν ήδη από έτών κηρυχθη ώς Ιστορικόν

διατηρητέον μνημείον.

ΣΕΡΡΑΙ

Α' Τζαμίον «Άγια Σοφιά» iΊ «Άχμέτ Πασσα» 47.

Τό έν Σέρραις τζαμίον «Άγια ΣοφιιΊ» ή «Άχμέτ

Πασσα» εύρίσκεται ήδη ύπό έξαγοράν. Πρόκει

ται περι ώραιοτιΊτου μουσουλμανικού οΙκοδομή

ματος χρονολογουμένου από τού 1492 καί Ιδρυ-

46. Duchesne - Bayet, Mission au mont Athos, Archίves

des Missions Scientifiques, ΙΠ, σ. 299 - 302. Ι. Mordtmann,
Ath. Μίιι., 1893, σ. 415. Brunsmid, Vjesnik Hrvatskoga Arch.
Drustva, 1898, σ. 131. 'Α. Κοντολέοντος, Revue des Eιudes

Grecques, τόμ.ΧΙ, (1899), σ.169 -173.Inschriften νοn Thessa
lonike, Berlίner Philologische Wochenschrift, 1899 (SpalIen),
σ. 634 - 638. Π. ΠαπαΥεωΡΥίου, Ό τάφος Φιλίππου του Μα

κεδόνας, 'Αρμονία (έφημερίς Σμύρνης), φύλλον 4174, 13/11
1899. Κυρίας Θεας Μας άνικήτου, έπηκόου ναός έν Έδέσστι

τΌ ΜακεδονικΌ καί δέκα τέσσαρα έΠΙΥράμματα, 'Αθηνα ΙΒ"

1900, σ. 65 - 92. Σ. Πελεκανίδη, Μεσαιωνικα Μακεδονίας,

Α. Δ., Χρονικά, τόμο 16, (1960), σ. 226, π ί ν. 199ε.

47. Cousinery, Voyage dans la MacCdoine, Paris, 1831,
τόμο Ι, σ.206. Π. ΠαπαΥεωΡΥίου, Αί Σέρραι καί τά προάστεια

τα περί τας Σέρρας καί ή Μονή 'Ιωάννου τοΟ Προδρόμου,

Β.Ζ. ΠΙ (1894), σ. 292.

ι
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μένου όπό τοϋ Μεχμέτ Μπέη είς μνήμην τοϋ πα

τρός του Μεγάλου Βεζύρη Άχμέτ Πασσα, ώς

πληροφορεί ή επί της θύρας της είσόδου μαρμα

ρίνη επιγραφη.

Ή όνομασία «Άγια Σοφια» αποδίδεται όπό τοϋ

Παπαγεωργίου 48 εΙς τό γεγονός δτι τους πλευ

ρικους τοίχους αποτελοϋν δύο μεγάλα τύμπανα

διατρυπώμενα όπό παραθύρων κατ' αναλογίαν

πρός την Άγίαν Σοφίαν Κωνσταντινουπόλεως.

Άντιθέτως, εμμονος εντοπία παράδοσις αναφέρει

δτι τό μνημείον προϋπηρξε χριστιανικός ναός,

τοϋ όποίου διετήρησε την επωνυμίαν. Ό καθα

ρι'ίJς μουσουλμανικός χαρακτηρ τοϋ κτηρίου ού

δόλως επικουρεί την παράδοσιν ταύτην. Παρε

τηρήθη δμως δτι τό κατώτατον τμημα τι'ίJν τοί

χων τοϋ τζαμίου παρουσιάζει διάφορον τοιχο

δομίαν, επίσης δέ δτι ό εΙς τι'ίJν πλευΡΙKι'ίJν τοί

χων συνεχίζεται καί πέραν της προσόψεως τοϋ

μνημείου 49. Ένδέχεται οϋτω να εχη οΙκοδομη

θη πράγματι επί τι'ίJν ερειπίων χριστιανικοϋ ναοϋ.

Ή μεγάλη επίχωσις εντός καί εκτός τοϋ τζαμίου

παρεμποδίζει πρός τό παρόν την διερεύνησιν της

εν λόγφ όποθέσεως.

Έχει ζητηθη ήδη ή σχετικη πίστωσις δια την

στερέωσιν τοϋ μνημείου, εόρισκομένου εΙς λίαν

επικίνδυνον κατάστασιν.

Έπίσης εόρίσκεται όπό απαλλοτρίωσιν τό εν

Σέρραις «Τζιντζιρλί Τζαμί» (τζαμίον της αλύ

σεως) καί ό εν ΔάφνΌ Όρεσκείας τοϋ Νομοϋ Σερ

ρι'ίJν ήμιηρειπωμένος πύργος ό καλούμενος «της

Μάρως».

Β' «Μπεζεστένι» Σερρι'ίJν 60.

Τό «Μπεζεστένι» τι'ίJν Σερρι'ίJν περιηλθεν ήδη

εΙς την κυριότητα τοϋ Δημοσίου καί ή χρησις

αύτοϋ παρεχωρήθη εΙς την Ύπηρεσίαν Άρχαιο

τήτων καί Άναστηλώσεως. Χορηγηθείσης πι

στώσεως διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμι'ίJν

εγένετο ή πλακόστρωσις τοϋ Μπεζεστενίου δια

πλαKι'ίJν όποφαίου μαρμάρου Δραμας.

Γ' Έρείπια Τουρκικοϋ λoυτρι'ίJνoς

Έπί της γωνίας της κεντρικης πλατείας Σερρι'ίJν

καί της όδοϋ Κύπρου, εναντι τοϋ υποκαταστήμα

τος της Έθνικης Τραπέζης, ανευρέθησαν κατά

την εκσκαφην θεμελίων τά ερείπια παλαιοϋ τουρ-

48. Π. Παπαγεωργίου, αύτόθι, σ. 292.
49. Ή παρατήρησις αύτη έγένετο ύπό τού άειμνήστου Ί.

Παπαδημητρίου, Γενικού Διευθυντού της Ύπηρεσίας 'Αρ

χαιοτήτων καΙ 'Αναστηλώσεως κατά μίαν έπίσκεψίν του εΙς

Σέρρας.

50. Ά. Όρλάνδου, 'Εργασίαι 'Αναστηλώσεως Μεσαιωνι

κιί>ν Μνημείων, ΑΒΜΕ, τόμο Ε", 1930 - 40, σ. 207 - 213, εlκ.

3 - 7.

14

κικοϋ λoυτρι'ίJνoς. Ό λουτρών κατελάμβανε χι'ίJ

ρον διαστάσεων 22 χ 26 μ. Οί εξωτερικοί τοίχοι

ήσαν κατεσκευασμένοι εκ ποταμίων λίθων κατα

μίαν άκανόνιστον ψευδοπερίκλειστον τοιχοδο

μίαν. Ή τοξωτη θύρα της είσόδου εφερεν έκατέ

ρωθεν αύτης δύο ~ρoεξεχoύσας παραστάδας, εΙς

τό ανω μέρος τι'ίJν όποίων εσχηματίζετο γένεσις

τόξου.

Οί στυλίσκοι τοϋ όποκαύστου εσχηματίζοντο

τετράγωνοι καί είχον ϋψος 1,30 μ., πάχη δέ διά

φορα. Οί πλείστοι ήσαν κατεσκευασμένοι εκ

πλίνθων, ενφ μερικοί ήσαν λίθινοι μονόλιθοι.

Τό πάτωμα τοϋ ορόφου εστηρίζετο επί τι'ίJν πεσ

σίσκων τοϋ όποκαύστου. Ό όροφος εχωρίζετο

εΙς μικρά διαμερίσματα δια διαχωρισΤΙKι'ίJν τοί

χων πλινθίνων στηριζομένων επί τοϋ πατώματος.

ΕΙς μόνον διαχωριστικός τοίχος ήτο θεμελιωμέ

νος εΙς τό εδαφος. ΕΙς τους τοίχους τι'ίJν διαμερι

σμάτων τοϋ όρόφου ηρείδοντο κτιστα «πεζού

λια». Έπίσης παρα τους τοίχους ήσαν ίδρυμένοι

επί τοϋ πατώματος μαρμάρινοι νιπτηρες, ανωθεν

δέ αύτι'ίJν επί τοϋ τοίχου άπέληγε σωλην ϋδατος.

Ένδιαφέροντες ήσαν οί εντειχισμένοι άεραγωγοί

σωληνες. ΕΙς τό ϋψος τοϋ όποκαύστου ήνοίγοντο

όπαί εντός τι'ίJν έξωτεΡΙKι'ίJν τοίχων, αί όποϊαι

επροχώρουν λοξα πρός τα άνω εντός τοϋ πάχους

τοϋ τοίχου καί κατέληγον εΙς προσωληνα εντει

χισμένον κατακορύφως εντός αότοϋ.

Ό λουτρών εσχεδιασθη καί εφωτογραφήθη.

ΔΡΑΜΑ

ΕΙς τήν συμβολήν της όδοϋ Έθνικης •Αμύνης
μέ την κεντρικην πλατείαν της Δραμας, κατα την

διενέργειαν εργασιι'ίJν όδοποιίας άνεκαλύφθη

σαν δύο χιλιάδες οκτακόσια τριάκοντα έπτα

(2837) χαλκα σκυφωτά βυζαντινα νομίσματα.

Κατα τήν μαρτυρίαν αύτoπτι'ίJν εόρίσκοντο εΙς

βάθος 0,50 μ. περίπου άπό τοϋ όδοστρώματος

εντός πίθου, ό όποϊος εθραύσθη, καί διασκορπι

σθέντα περισυνελέγησαν εκ τι'ίJν χωμάτων. Ήσαν

απαντα ώξειδωμένα, πολλά ήσαν προσκεκολλη

μένα μεταξύ των, εΙς μερικά δέ εξ αύτι'ίJν παρ

ετηρήθησαν όπολείμματα όφάσματος. Έκ τι'ίJν

δέκα οκτώ καθαρισθέντων νομΙ.(iI'Ilάτων τό καλύ

τερον σφζόμενον ταυτίζεται πΡός~όν τύπον τόν

άποδιδόμενον όπό τοϋ Wroth εΙς τόν Μανουηλ

Α' Κομνηνόν πρβλ. B.M.C. Π, σ. 577, άρ. 56, 57
πίν. LXX, 6 (Π ί ν. 278, άρ. 10) 61. Έπίσης εόρέ

θησαν περί τα τεσσαράκοντα θραύσματα βυζαν-

51. Ή ταύτισις έγένετο ύπό της 'Επιμελητρίας της Νομι

σματικης Συλλογης τού 'Εθνικού' Αρχαιολογικού Μουσείου

κ. Μ. Καραμεσίνη - Οlκονομίδου.
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τινών αγγείων μέ γάνωμα καΙ έγχαράκτους δια

κοσμήσεις.

ΕΙς τόν τόπον της εύρέσεως τών νομισμάτων

έγένετο δαπάνη του Δήμου Δράμας σκαφική ερευ

να διαρκέσασα έπΙ δύο ήμέρας. Έγένοντο πέντε

δοκιμαστικαΙ τομαί, αΙ όποίαι ούδέν απέδωσαν.

ΑΙ τομαΙ δέν έπροχώρησαν εΙς βάθος, δεδομένου

δτι περΙ τό εν μέτρον κάτωθεν της έπιφανείας του

όδοστρώματος ανέβλυζεν αφθονον ϋδωρ. Ή σκα

φή έδυσχεραίνετο περαιτέρω έκ της ύπάρξεως

όχετών, ύδαταγωγών καΙ καλωδίων της ΔΕΗ καΙ

του ΟΤΕ.

Ένδεχομένως ύπάρχουν θεμέλια βυζαντινου

κτίσματος εΙς τήν πλατείαν της Δράμας, δπου μετ'

όλίγα μέτρα καταλήγει ή όδός Έθνικης Άμύ

νης. Ή πλατεία δμως εΙναι έπεστρωμένη δια κυ

βολίθων, ό δέ Δημος δέν σχεδιάζει πρός τό πα

ρόν την ανακατασκευήν ταύτης.

ΈπΙ τΌ εύκαιρίιι. παρεδόθησαν ύπό ίδιωτών

τα έξης δύο νομίσματα 52:

1) Χαλκουν νόμισμα (AES 11) Βαλεντινιανου

Β', πρβλ. R.I.C., τόμο ΙΧ, σ. 245, 25 (α), ενθα ανα

φέρεται ώς σχετικώς σπάνιον (scarce). Νομισμα

τοκοπείον Κυζίκου. Χρονολογία 383-388 μ,Χ.

Προέλευσις αγνωστος.

2) Τεσσαρακοντανούμμιον Ίουστίνου Α', πρβλ.

B.M.C. Ι, σ. 14, 20. Νομισματοκοπείον Κωνσταν

τινουπόλεως. Προέλευσις έκ του οίκοπέδου, ενθα

ανηγέρθη τό ύποκατάστημα της Άγροτικης Τρα

πέζης.

Έπίσης παρεδόθησαν δύο αρχαία νομίσματα,

ατινα κατετέθησαν εΙς τό Μουσείον Καβάλας

όμου μετά τών ύπολοίπων εύρημάτων.

52. Ή ταύτισις έγένετο καΙ πάλιν ύπό τής κ. Μ. Καραμε

σlνη - ΟΙκονομlδου.

ΦΙΛΙΠΠΟΙ

Κατα τό 1962 συνεχίσθησαν αί από έτών ήδη

διεξαγόμεναι ανασκαφαΙ εΙς τό 'Οκτάγωνον τών

Φιλίππων ύπό του Καθηγητου Κ. Σ. Πελεκα

νίδη δαπάναις της Άρχαιολογικης Έταιρείας 53.

ΘΑΣΟΣ

Κατεγράφησαν πέντε μεταβυζαντιναΙ εΙκόνες

καΙ εξ έκδόσεις Βενετίας ίδιοκτησίας του '1ερου

Ναου Ταξιαρχών της κοινότητος Μαριών.

ΈπΙ τΌ εύκαιρίιι. έγένετο έπίσκεψις εΙς τό τε

λείως πλέον ήρειπωμένον, αν καΙ κεκηρυγμένον

ίστορικόν καΙ διατηρητέον, αρχοντικόν του αγω

νιστου του 21 Χατζηγιώργη εΙς τήν κοινότητα

Θεολόγου.

ΠΟΡΤΟ-ΛΑΓΟ ..

Έζητήθη ή απαλλοτρίωσις έκτάσεως 5,020
τετραγωνικών μέτρων περΙ τά έρείπια της βυζαν

τινης έκκλησίας του Πόρτο-Λάγο, ενθα ύπάρχουν

προφανη έρείπια τείχους.

Φ. Α. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ

53. Σ. Πελεκανlδη, Φlλιπποι, Τό "Βργον της Άρχαιολο·

γικής 'Εταιρεlας, 1958, σ. 76 - 80, εΙκ. 80 - 83, 1959, σ. 46 - 52,
εΙκ. 45 - 50, 1960, σ. 80 - 87, εΙκ. 96 - 100, 1961, σ. 73 - 82,
εΙκ. 76 - 80, 1962, σ. 67 - 76, εΙκ. 79 - 86.

54. Σ. Κυριακlδου, Θρq.κικά ταξεlδια, Μπουρου Καλέ

Άναστασούπολις - Περιθώριον, Η.Μ.Ε., 1931, σ. 202 - 204,
209, 214 - 216, εΙκ. 11. Βυζαντιναl μελέται ΙΥ: Τό Βολερόν,

ΕΦΣΠΘ 111, 1939, σ. 327 - 328. Χ. Μακαρόνα, Άνασκαφαl,

ερευναι καΙ τυχαΙα εύρήματα έν Μακεδονlq. καΙ Θράκη κατά

τά έτη 1940 - 50, Μακεδονικά ΒΌ Θεσσαλονlκη, 1953,
σ. 656 - 657. BCH, LXXV (1951) σ. 119, LXXVII (1953)
σ.227.

*
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κατα τό ετος 1962 υπό της Έφορείας Άρχαιο

τήτων ΙΓ' Περιφερείας διενηργήθησαν ανασκα

φαι εις Φιλίππους, Νεάπολιν (Καβάλαν), τύμ

βον Νικησιάνης και Άλυκήν Θάσου, ετι δε εγέ

νοντο διάφοροι αναστηλωτικαι εργασίαι εις τα

μνημεία τών Φιλίππων. Εις τας εργασίας ταύτας

συνειργάσθησαν μετα του υποφαινομένου αί

Έπιμελήτριαι Άρχαιοτήτων δ. Αικατερίνη Ρω

μιοπούλου και κ. Ευγενία Λεβεντοπούλου-Γιούρη.

Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΙ

Α' ΑΝΑΣΚΑΦΛΙ

αΌ ΟΙκοδόμημα έλληνιστικης εποχης

Συνεχίσθη κατα τό 1962 Τι ερευνα της θέσεως,

ανατολικώς της Έμπορικης Άγοράς, ενθα κατα

τό παρελθόν ετος ανευρέθη βάσις, φέρουσα ανα

θηματικ'ην επιγραφην εις τόν Άπόλλωνα Κωμαίον

και την •Αρτεμιν 1. Δια τών εργασιών τούτων,

διεπιστώθη Τι υπαρξις οικοδομήματος, έλληνι

στικών χρόνων, εις τό όποίον ανιΊκει προφανώς

ή εν λόγφ βάσις (Π ί ν, 283α), Τό ανευρεθεν κτή

ριον κείται παραλλήλως πρός την ΈμπορικιΊν

Άγοράν, χωριζόμενοναπό αυτης διrι στενης όδου,

Ή βορεία πλευρα τούτου, ευρίσκεται κατα μη

κος της μεγάλης πλακοστρώτου ρωμαϊκης οδου,

της διερχομένης εξωτερικώς της νοτίας πλευράς

του forurn κα! πρό τών αποκαλυφθέντων αυτόθι

καταστημάτων, Τόσον Τι βορεία, δσον κα! Τι δυ

τικιΊ πλευρα του έλληνιστικου κτηρίου, διετηρή

θησαν μέχρι του επιπέδου τών καταστρωμάτων,

τών παρακειμένων ρωμαϊκών οδών. Έπ! τών ιδίων

τοίχων, κατα τους ρωμαϊκους χρόνους, ανηγέρθη

έτέρα οικοδομή.

<Η δυτικη πλευρα του ελληνιστικου κτηρίου

απεκαλύφθη επ! μήκους 14,20 μ" Τι δε βορεία επ!

μήκους 11,10 μ. ΟΙ τοίχοι τών πλευρών τούτων

πάχους ± 0,50, είναι εκτισμένοι δια τετραπλεύ

ρων πλίνθων μαρμάρου, κατα τους αρμούς, δια

φόρου υψους κα! μήκους, ποικίλλοντος από 0,20
εως 1,25 μ. Τό μέγιστον σφζόμενον υψος είναι

± 0,95, διατηρουνται δε 2-3 δόμοι, επ! θεμελίου

λίθων ελαφρώς εξεχόντων,

<Η ερευνα επεξετάθη και εις τό εσωτερικόν του

κτηρίου, ενθα απεκαλύφθησαν τα θεμέλια τών τοί-

Ι. Βλ Α,Δ. Ι7 (1961/62): Χρονικά, σελ. 239 κα! BCH
1961, Chron!que, σελ. 826. Περ! του επιθέτου ΚωμαΙος βλ.

L, Robert, Reg, 1934, σ. 26 - 30. Περ! των Κωμαίων, έOΡτi'ίς

γνωστi'ίς εξ έπιγραφi'ίς τi'ίς Θάσου, βλ. Fr. Salviat, Une
nοονοlΙο Ιοί thasienne, BCH 1958, σ. 261 ·263.

χων τών διαμερισμάτων(Π ί ν, 283β), Εις τό δά

πεδον περίπου του ρωμαϊκου κτηρίου, διεπιστώθη

παχυ στρώμα πυράς, συγκείμενον εκ τέφρας κα!

ανθράκων. τα θεμέλια τών τοίχων τών διαχωρι

σμάτων απεκαλύφθησαν εις βάθος 2,50 μ. περί

που από της επιφανείας του εδάφους. Εις τά κα

τώτερα στρώματα της έπιχώσεως του κτηρίου,

ανευρέθη πληθος μελαμβαφών όστράκων, ανη

κόντων εις διαφόρου σχήματος αγγεία, ητοι καν

θάρους, κυάθια και κύλικας. Περισυνελέγησαν

επίσης όστρακα με στιλπνόν ερυθρόν γάνωμα Τι

εμπαιστην διακόσμησιν ανθεμίων, ώς κα! δστρακα

αγγείων του τύπου «της δυτικης κλιτύος» της

Άκροπόλεως (west slope ware). Προσέτι ανευρέ

θησαν και όλίγα ακέραια μελαμβαφη αγγεία, μι

κρα τμιΊματα γλυπτών - κεφαλή, κορμός, χεί

ρες, πους - εις χρυσους δακτύλιος και διάφορα

όστέϊνα Τι χαλκά αντικείμενα.

Εις τό εσωτερικόν του κτηρίου και παρα την

βορείαν πλευραν τούτου απεκαλύφθη αρχαίον

φρέαρ, τό οποίον και ηρευνήθη μέχρι βάθους

6,20 μ, <Η συνέχισις της ερεύνης τούτου κατέστη

επικίνδυνος, λόγφ τών σαθρ(ον χωμάτων, αλλα

και δυσχεΡιΊς, λόγφ της εμφανίσεως υδατος. Έν

τός της επιχώσεως του φρέατος ανευρέθησαν

διάφορα μελαμβαφη ώς και χονδροειδη αγγεία,

'Εκ τi'jς μέχρι τουδε ερεύνης δεν κατέστη σα

φης εισέτι ο προορισμός του έλληνιστικου κτη

ρίου. Άλλ' δμως Τι ανεύρεσις in situ της ενεπι

γράφου βάσεως εΙς την ΒΔ γωνίαν τούτου, δει

κνύει σχέσιν του κτηρίου πρός την λατρείαν του

Άπόλλωνος Κωμαίου και της Άρτέμιδος. <Η

ερευνα της οικοδομης, ητις είναι εκ τών αρχαιο

τέρων τών Φιλίππων, θα πρέπει να. συνεχισθυ.

βΌ Παλαιοχριστιανικη βασιλικη

Κατα την διάρκειαν τών δια προωθητηρος ερ

γασιών Ισοπεδώσεως του χώρου, δστις επελέγη

δια την ανέγερσιν του Μουσείου Φιλίππων, δυ

τικώς της βασιλικης Α', απεκαλύφθη παλαιοχρι

στιανικη βασιλική, σύγχρονος περίπου πρός την

βασιλικην Α' και εχουσα τας αί)"::ας περίπου δια

στάσεις (Π ί ν. 283γ). ΠροκειμέV\'Jυ,δπως καθο

ρισθΏ Τι νέα θέσις του Μουσειόυ, επεχειρήθη

μικρα ερευνα, επι τφ σκοπφ της εξακριβώσεως

τών διαστάσεων ταύτης. Δια της γενομένης ερεύ

νης διεπιστώθη, δτι αυτη εχει μηκος 38,20 μ. πε

ρίπου, α.πό του τοίχου του νάρθηκος μέχρι του

στυλοβάτου του τέμπλου - τό Ιερόν δέν ανεσκά

φη - και πλάτος 27,50 μ., συνυπολογιζομένου

και του πάχους τών εξωτερικών τοίχων, Τό μηκος

του κεντρικου κλίτους, μέχρι του στυλοβάτου

του τέμπλου είναι 29,65 μ, ( Π ί ν. 283δ και 284α),
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το πλάτος αυτου 12,45 μ., το δε πλάτος του νάρθη

κος 6 μ. <ο νότιος στυλοβάτης εχει πλάτος 0,95, ό
δι; βόρειος 1,80 μ. Προ του ίερου, προς το νότιον

τμ'ημα του κεντρικου κλίτους, απεκαλύφθη 1'1 βά

σις του αμβωνος (Π ί ν. 284β), ώς καί τμήματα

το)ν θωρακίων τούτου. Διεπιστώθη προς τούτοις,

στι το κεντρικον κλιτος εφερε μαρμαροθετήματα,

τα όποια διεσώθησαν κατα μηκος του νοτίου στυ

λοβάτου (Π ί ν. 284γ), οί δε τοιχοι του ναου εΊ

χον Ορθομαρμάρωσιν.

Κατό. ηΊν διάρκεων των εργασιών ανευρέθη

πληθος αρχιτεκτονικων μελών, ητοι βάσεις, κίο

νες, κιονόκρανα - παρόμοια προς τα κιονόκρανα

της βασιλικης Α' - επιθήματα, θωράκια, θυρώ

ματα, αμφικίονες, πεσσοί κλπ. (Π ί ν. 284δ καί

285α-δ ).
Κατόπιν της αποκαλύψεως της νέας βασιλικης

τών Φιλίππων, απεφασίσθη ή ανέγερσις του

Μουσείου περί τα 70 μέτρα ΒΔ της βασιλικης

καί εξω της νοητης επεκτάσεως της βορείας πλευ

ρας ταύτης δια το ενδεχόμενον υπάρξεως αiθρίoυ.

Προ της ενάρξεως σμως τών εργασιών ίσοπεδώ

σεως της νέας θέσεως καί τών αποχωματώσεων,

ηρευν'ήθη μέχρι του αυτοφυους βράχου, ό χώρος

τον όποιον καταλαμβάνει το κτήριον, δια πέντε

μεγάλων παραλλήλων τάφρων με κατεύθυνσιν

από Β προς Ν. Έντος των τάφρων τούτων ανευ

ρέθησαν τοιχοι ευτελους τοιχοδομίας, ανήκον

τες προφανώς εις συγκρότημα οικιών ρωμαϊκών

καί βυζαντινών χρόνων (Π ί ν. 286β-γ), πλακό

στρωτον όδου, ώς καί στυλοβάτης κτηρίου, κα

τευΘύνσεως από Α προς Δ, επί του όποίου διετη

ρήθησαν τρεις βάσεις αρραβδώτων κιόνων, ίn

sltu (Π ί ν. 286α καί 287β).

τα εύρήματα ενταυθα ιΊσαν ολίγα καί ουχί

αξιόλογα, ητοι τμήματα αγαλματίων <Ηρακλέους,

ενδεδυμένων γυναικών, Νίκης πιθανώς, κεφαλη

αγάλματος νέου, ό,γαλμάτιον λέοντος, χαλκα

νομίσματα ρωμαϊκών καί βυζαντινών χρόνων,

θραύσματα αρρετινών καί υελίνων αγγείων, ό

στρακα βυζαντινών αγγείων, τμήματα λύχνων

καί είδωλίων.

γΌ Θέατρον

Έρευναι περιωρισμένης εκτάσεως καί εργασίαι

αποχωματώσεως καί διαμορφώσεως, διαρκείας

δύο περίπου έβδομάδων, εγένοντο καί εις το σ.ρ

χαιον θέατρον τών Φιλίππων. Διεμορφώθησαν

αμφότεροι αί πάροδοι δια της κατασκευης επι

κλινους επιπέδου από τών είσόδων τούτων μέχρι

της ορχήστρας, διηυρύνθη ό εξω τών παρόδων

χωρος, δια της αποκομιδης τών χωμάτων καί δι

ηυθετήθησαν τα εντός της όρχήστρας καί νοτίως

της σκηνης αρχιτεκτονικα μέλη (Π ί ν. 287γ).

Προς τούτοις δια δύο δοκιμασΤΙΚΟJν τάφρων,

προ του νοτίου τοίχου της σκηνi'jς, έπί τ11ς προ

σόψεως του θεάτρου, διεπιστώθη 1) υπαρξις πλα

κοστρώτου χώρου καί κλιμαξ προσβάσεως πρός

το θέατρον (Π ί ν. 287 α, δ), ό.πεκαλύφθη δε τό

προ της ανατολικης παρόδου μνημειώδες κλιμα

κοστάσιον, εις τό όποιον διατηρουνται οκτώ βα

θμίδες.

την αποτύπωσιν του θεάτρου καί την αρχιτε

κτονικην μελέτην τούτου, ανέλαβεν ή αρχιτέκτων

δ. Μαρία Φίλιππα, προκειμένου να εκτελεσθουν

προσεχώς είς αυτό διάφοροι αναστηλωτικαί ερ

γασίαι.

Β' ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

Κατα τό ετος 1962 εγένοντο αναστηλωτικαί

εργασίαι είς την Βασιλικην Β', ηΊν Έμπορικην

Άγοράν, το FοruΠ1 καί τό παλαιοχριστιανικόν

όκτάγωνον.

Ι. Βασιλικη Β'

1. Συνεπληρώθη ό βόρειος στυλοβάτης του

ναου δια της λαξεύσεως καί τοποθετήσεως δύο

νέων δόμων μαρμάρου.

2. Τό εσωτερικόν της Βασιλικης επεχωματό)θη

μέχρι της στάθμης του δαπέδου.

3. Κατεσκευάσθη αναλημματικός τοιχος δια

την προστασίαν της μεταγενεστέρας κόγχης ίε

ρου, της εκτισμένης είς το κεντρικον κλιτος, παρα

την μεσαίαν πύλην του ναου.

4. Άνυψώθη καί ετοποθετήθη επί ασβεστο

κτίστου θεμελίου, είς το επίπεδον του νέου δα

πέδου, ό στυλοβάτης του τέμπλου.

5. Έγένοντο προκαταρκτικαί εργασίαι καί

ελαξεύθη τό ελλειπον τμημα μαρμαρίνου κίονος,

πρασίνου χρώματος, δια την αναστήλωσιν κίο

νος της βορείου κιονοστοιχίας μετα του κιονο

κράνου καί επικράνου τούτου ώς καί τών θολιτών

του πρώτου προς ανατολας τόξου.

6. Διηυθετήθησαν τα ι'φχιτεκτονικα μέλη του

ναου.

11. Έμπορικη Άγορά.

Ένταυθα ανεστηλώθησαν δύο αμφικίονες του

βάΘους της στοας, επί της βορείας προσόψεως

μετα των κιονοκράνων αυτων (Π ί ν. 288α καί

289α), δύο παραστάδες τi'iς κεντρικης είσόδου

(Π ί ν. 288β) καί δύο κίονες μετό. τών βά.σεών των

του έσωτερικου περιστυλίου της Άγορας (Π ί ν.

289β ).
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m. Forum

Άνεστηλώθησαν επί τών βάσεών των τρεις

κίονες παρα ηΊν ΝΑ γωνίαν του Forum.

IV. Παλαιοχριστιανικόν όκτάγωνον

Εις τό λίαν αξιόλογον τουτο παλαιοχριστιανι

κόν μνημειον ανεστηλώθησαν επτα κίονες της

τρικλίτου στοάς 2 του όκταγωνικου ναου (Π ί ν.

290 α-β) καί εγένοντο εργασίαι στερεώσεως καί

συντηρησεως τών μαρμαροθετημάτων τούτου.

την τεχνικην επίβλεψιν τών εργασιών ε{χεν

ή αρχιτέκτων δ. Όλγα Καζακοπούλου, επί κε

φαλης δέ του συνεργείου τών μαρμαρογλυπτών

ήτο ό τεχνίτης κ. Σπ. Καρδάμης.

Πρός τούτοις εγένοντο εργασίαι σχεδιάσεως

καί αποτυπώσεως τών ύπό ανασηΊλωσιν αρχιτε

κτονικών μελών καί της κόγχης της Βασιλικης

Β' ύπό της δ. Όλγ. Καζακοπούλου, ώς καί α

ποτύπωσις όλοκληρου της πλακοστρώσεως της

αύλης του Forum ύπό τών φοιτητών της Πολυ

τεχνικής Σχολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλο

νίκης ΚΚ. Έλευθ. Έμμανουηλίδη, Εύαγγ. Άδα

μογιάννη καί της δ. Δεσποίνης Άϊβάζογλου.

Έν τέλει ώλοκληρώθη ή περίφραξις του αρ

χαιολογικου χώρου, κατόπιν της αγοράς όλο

κλιιρου της νοτίως του θεάτρου εκτάσεως, από

του Φυλακείου μέχρι τών τειχών της πόλεως καί

της εθνικής όδοϋ.

2. ΝΕΑΠΟΛΙΣ (Καβάλα)

Κατα τάς εργασίας θεμελιώσεως οΙκοδομης

εν Καβάλg καί επί της όδου Θεοδώρου Πουλί

δου, ΝΑ της θέσεως του 'Ιερου της Παρθένου

καί εΙς απόστασιν δεκαδων μέτρων από του ερευ

νηθέντος κατα τα παρελθόντα ετη χώρου του 'Ιε

ρου, ανευρέθησαν όλίγα όστρακα αγγείων. τουτο

ήτο ή αφορμη της αναστολης τών οικοδομικών

εργασιών καί τής διενεργείας όλοκληρωτικής

ερεύνης εντός οικοπέδου μήκους 10 περίπου μέ

τρων. Α{ εργασίαι ενταυθα εγένοντο ύπό λίαν

δυσχερείς συνθηκας, λόγCΡ του μεγάλου βάθους

τής επιχώσεως-ητις ύπερέβαινε τα 7 μέτρα-τής
στενότητος του χώρου καί της συνεχους παρου

σίας αφθόνων ύδάτων, ατινα ήντλουντο συνε

χώς συνεχίζονται δέ μέχρι σήμερον. Ουδεν

θεμέλιον ανευρέθη καί ούδέν αρχιτεκτονικόν

μέλος περισυνελέγη εντός του σκάμματος. 'Αλλ'

δμως τα στρώματα τής επιχώσεως, ητις δέν ήτο

διατεταραγμένη, περιείχον μέγα πλήθος λίαν εν-

2. Περί τού 'Οκταγωνικού ναού τόΊν Φιλίππων καί τη~

τρικλίτου στoιi~ βλ. 'Α.Κ. 'Ορλάνδου, Τό Έργον 1960, σελ.

85, είκ. 99 καί 1961, σελ. 74 καί 75, ε!κ. 76.

διαφερόντων όστράκων αγγείων του 70υ καί 60υ

π,χ. αΙώνος, διαφόρων εργαστηρίων, ώς καί εΙ

δώλιά αρχαϊκής εποχής. Δυστυχώς, ελλείψει

χώρου εντός του κτηρίου, ενθα προσωρινώς στε

γάζεται τό Μουσείον Καβάλας, δέν ήτο δυνατός

ό καθαρισμός, ή συγκόλλησις καί ή εξέτασις

τών εύρημάτων, τα όποια εντός όλίγου θα μετα

φερθουν εΙς τό νέον Μουσείον. Φωτογραφίαι

τών σημαντικωτέρων εύρημάτων θά δοθουν εΙς

τό προσεχές τευχος του Άρχαιολογικου Δελτίου.

Τό εϋρημα ίσως δέν είναι ασχετον πρός τό 'Ιε

ρόν τής Παρθένου, τό τόσον πλούσιον εΙς αγγεία

καί εΙδώλια.

3. ΤΥΜΒΟΣ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Συνεχίσθησαν καί κατά τό ετος τουτο α{ αρ

ξάμεναι από του 1959, δαπάναις .τής Άρχαιολο

γικής Έταιρείας, ερευναι του μεγάλου τύμβου εγ

γύς του χωρίου Νικησιανη (Παγγαίου), εντός του

όποίου ανευρέθησαν κατα τα παρελθόντα ετη εξ

τάφοι τών χρόνων Μακεδόνων βασιλέων Φιλίππου

Β' καί Μ. 'Αλεξάνδρου μέ πλούσια εύρήματα 3.

Α{ ερευναι διενηργηθησαν εΙς τρεις τομείς

του τύμβου, εΙς τόν βόρειον, τόν βορειοδυτικόν

καί τόν νοτιοδυτικόν, δια συστηματικής ανασκα

φής αύτου καί αποκομιδης μακραν του τύμβου

τών χωμάτων τής επιχώσεως. Εις τόν βόρειον

τομέα απεκαλύφθη πλήρως ό διαπιστωθείς κατα

τας εργασίας του παρελθόντος ετους τοίχος εκ

κροκαλών καί πηλου, λίαν προχείρου οΙκοδομής,

δστις εκ τής περιφερείας βαίνει πρός τό κέντρον

του τύμβου (Π ί ν. 292α). ΕΙς επίπεδον ύψηλό

τερον του τοίχου, διεπιστώθη παχεία όμοιογενης

στρώσις κεράμων στέγης, ήμικυκλικης τομής.

Πρός τό κέντρον του τύμβου καί εΙς ηΊν περιο

χην του τάφου Γ, διεπιστώθη ή παρουσία όπών,

αγουσών εκ τής επιφανείας του τύμβου πρός τόν

τάφον, αϊτινες πιθανώς εχρησίμευον δια χοάς.

ΕΙς την Ιδίαν θέσιν ανευρέθη καί λευκόν αλάβα

στρον αποκεκρουμένον.

Α{ ερευναι εΙς τόν ΒΔ καί ΝΔ τoμ~ του τύμ

βου απέβησαν αKαρπo~.

4. ΘΑΣΟΣ

Σπήλαιον 'Αλυκής

Κατα τό παρελθόν ετος εΙς την 'Αλυκην τής

Θάσου καί εγγυς τοϋ 'Ιερου του ερευνηθέντος

ύπό της Γαλλικής Άρχαιολογικής Σχολης (Π ί ν.

3. Βλ. Ά. Κ. 'Ορλάνδου, Τό Έργον 1959, σελ. 44 κ.έ.

1960, σελ. 77 κ.έ. 1961 σελ. 72 Κ.έ.

4. Βλ.•Α. Κ. 'Ορλάνδου, Τό Έργον 1962, σελ. 65 κ.έ.
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291α), διεπιστώθη ή ϋπαρξις σπηλαίου'. Είς τα

χώματα τών λαθρανασκαφών ανευρέθησαν τότε

μερικα όστρακα κορινθιακών αγγείων, ατινα εμαρ

τύρουν περί τής σημασίας του σπηλαίου. Πρός

τούτοις προερχόμενα εκ τής ίδίας θέσεως παρε

δόθησαν είς τό Μουσείον Καβάλας ύπό άλιέων,

κατοίκων Ποτου Λιμεναρίων-Θάσου, δύο κοριν

θιακοί αρύβαλλοι καί δύο, αρχαϊκής εποχής,

εΙδώλια καθημένης γυναικός, όμοίου τύπου πρός

τα ανευρεθέντα εΙς τας ανασκαφας του Ίερου

τής Άρτέμιδος Θάσου.

Τό γεγονός τουτο ύπήρξεν ή αφορμη διενερ

γείας ερεύνης εντός του σπηλαίου, ητις καί εγέ

νετο δαπάναις τής Ύπηρεσίας Άρχαιοτητων

καί ύπό την αμεσον επίβλεψιν τής Έπιμελητρίας

,Αρχαιοτήτων δ. ΑΙκ. Ρωμιοπούλου, ητις καί

παρηκολούθησεν επί τόπου τό εργον. Ή εν λό

γφ ερευνα ηρξατο την 9ην 'Ιουλίου καί ετερμα

τίσθη την 28ην του ίδίου μηνός.

Τό στόμιον του σπηλαίου, τό όποίον εύρίσκε

ται περί τα 50 περίπου μέτρα ανατολικώς του εξω

τερικου τοίχου του Ίερου της Άλυκης, είναι

στενόν ανοιγμα, μήκους 3 μέτρων περίπου καί

πλάτους 0,70 μ., εΙσέρχεται δέ τις εντός του σπη

λαίου κατακορύφως (Π ί ν. 291β). Τό δάπεδον

εχει ίσχυραν κλίσιν, επ' αυτου δε κατάκεινται

βράχοι, αποσπασθέντες εκ τι;ς όροφής η τών πα

ρειών του σπηλαίου. ΕΙς πολλα σημεία ύπάρχουν

σταλακτίται επί τών βράχων, μεγάλαι δε επιφά

νειαι του δαπέδου εκαλύπτοντο ύπό σκληρου επι

πάγου, δημιουργηθέντος εκ τών ασβεστολιθι

κών Ιζημάτων τών ύδάτων, όστις καί εδυσχέραινε

την ερευναν.

Τό σπηλαιον εχει μήκος 30 μέτρων περίπου, τό

δε πλάτος του ποικίλλει από 5-10 μ. (Π ί ν. 292β).

Τό μεγαλύτερον πλάτος είναι περί τό μέσον τού

του. Τό εσωτερικόν του ητο πληρες χωμάτων καί

λίθων, ή δε επίχωσις είχε διαταραχθι; εξ επανει

λημμένων ερευνών λαθρανασκαφέων, εκ τών ό

ποίων εθραύσθησαν πολλαί αρχαιότητες. Είς

πολλα σημεία του δαπέδου, κυρίως περί τό μέσον

του σπηλαίου, καί εΙς απόστασιν 15 μ. περίπου

από του στομίου, παρετηρήθη στρώμα τέφρας.

τα περισσότερα εύρηματα απέδωσεν ή ερευνα

του ανατολικου τμήματος, σποραδικώς δμως ανευ

ρέθησαν καί εΙς διάφορα αλλα σημεία του εσω

τερικου. τα εύρήματα ταυτα εκτείνονται χρονο

λογικώς από του β' ήμίσεος του Ίου π.χ. αΙώνος,

μέχρι του 30υ μ.χ. αΙώνος.

Κατα την διενεργηθείσαν ερευναν περισυνε

λέγη μέγα πλήθος κορινθιακών αγγείων δια-

5. Περί του 'Ιερου τη, 'Αλυκη, βλ. BCH 1962, Chro
nique des FouilJes, σελ. 949 κ.I:., εΙκ. 16.

φόρων σχημάτων, Ιδίιι; αρυβάλλων, βομβυλιών,

καί κυαθίων 6, ανηκόντων εΙς τόν πρώϊμον, μέσον

καί όψιμον κορινθιακόν ρυθμόν (Π ί ν. 293β-γ),

ώς καί αξιόλογα όστρακα μελανομόρφων αττι

κών αγγείων. Έκ τών πλέον αξιολόγων εύρημά

των τής ανασκαφής είναι ροδιακόν πινάκιον, μη

σωζόμενον δυστυχώς καθ' όλοκληρίαν, με παρά

στασιν ελάφου καί πλήθος παραπληρωματικών

κοσμημάτων (Π ί ν. 293α). Τό πινάκιον του

το ανήκει εΙς τόν κλασσικόν καμιραϊκόν ρυ

θμόν, χρονολογούμενον εΙς την εΙκοσαετίαν

630-610 π.χ. 7 •

Έκτός τών αγγείων, ή ανασκαφη απέδωσε

πλι;θος είδωλίων αρχαϊκή ς εποχής. οι τύποι τών

είδωλίων είναι οΙ αυτοί με τους ανευρεθέντας

κατα τα τελευταία ετη είς τό 'Ιερόν τής ,Αρτέμι
δος 8: Μορφαί γυναικών η θεών καθήμεναι, με τας

χείρας επί τών γονάτων, φέρουσαι επί τής κεφα

λής καλύπτραν η ύψηλόν κυλινδρικόν πόλον

( Π ί ν. 294α-β), είδώλια κορών, συγκρατουσών,

δια τι;ς φερομένης επί του στήθους χειρός, πτη

νόν η διάφορα αντικείμενα, ώς καί προτομαί γυ

ναικών με όπην αναρτήσεως (Π ί ν. 295α). Καί

ό ίωνικός τύπος του ενδεδυμένου κούρου, δεν εί

ναι σπάνιος (Π ί ν. 294γ).

Μεταξυ τών απροσδοκήτων ευρημάτων τής

ανασκαφής ητο αρχαϊκός ακροκέραμος με πα

ράστασιν Χιμαίρας (Π ί ν. 295β) του γνωστου

τύπου από τας ανασκαφας του Ίερου του 'Ηρα

κλέους Θάσου 9.

Είναι προφανές, ότι τό σπήλαιον ευρισκεται

εΙς αμεσον σχέσιν μετα του Ίερου της Άλυκι;ς,

πιθανως δέ, πρό της οΙκοδομής του Ίερου, να

απετέλει καί τόπον λατρείας καί προσφορας άνα

θημάτων. 'Εντός αυτου θα κατέφευγονεπίσης κατα

την αρχαιότητα οΙ συχνοί καθ' όλας τας εποχάς,

επισκέπται του Ίερου ναυτικοί, οΙ ζητουντες ευ

πλοιαν δια τους έαυτούς των καί τα πλοία των 10,

όσάκις προσήγγιζον δια την φόρτωσιν μαρμάρων

η αλλων άγαθών η απεκλείοντο υπό τής κακο

καιρίας.

Δυστυχώς ουδεμία επιγραφη ανευρέθη εντός

του σπηλαίου ητις θα επεβεβαίωνε τας ώς ανω

εΙκασίας,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

6. Παρόμοια με τα ανευρεθέντα παραδείγματα κορινθια·

κ&ν αγγείων βλ. Humfry Payne, Necrocorinthia, σελ. 320,
εΙκ. 160 καΙ 161 καΙ σελ. 313, εΙκ. 155.

7. Βλ. Χρυσούλα, Καρδαρα, Ροδιακη άΥΥεΙΟΥραφία, σελ.

89 κ.l:. καΙ Ιδί~ 143 κ.l:.

8. BCH, 1958, Chronlque des Fouilles, σελ. 810 καί εΙκ.

5 - 10.
9. Μ. Launey, Le sanctuaire et le culte dΉerakΙes aThasos,

(Etudes Thaslennes Ι), π ί ν. ΥΗΙ, 3 καί σελ. 43, 44.
10. IG, ΧΗ, 8, 582 καί B.C.H. 1962, Ρ. Bernard, Fr. Salvlat,

Inscrlptlons de Thasos, σελ. 609, άρ. 24.
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FOUILLES λ TEASOS

Les fouilles de Thasos ont ete menees par
Fr. Salνiat, J. Serνais, αl. Rolley, Mlle Viνiane

Regnot, en juillet et aout 1963.
Α) Sur le site de la νille antique, la fouille

a ete poursuiνie a I'αgorα, au quartier d'habi
tations du champ Dimitriadis j un sondage a
permis d'identifier I'emplacement d'un nouνeau

sanctuaire a la pointe dΈνraίο-Castrο.

Ι) La Stoa Nord-Ouest de I'agora thasienne
a fait ΙΌbjet d'une publication architecturale
detaillee (Etudes Thαsiennes νι, L'αgorα Ι, ρ. Ι

a 54). De cette longue galerie de 97,50 m de
long sur 13 m de profondeur seule la lίgne du
stylobate et le petit cόte Ouest etaient degages.
Les deux tiers enνiron de la surface ont pu
etre explores jusqu'au niνeau du stylobate; la
rue qui court a I'arriere du portique a ete de
gagee en un point sur toute sa largeur, aνec

un segment du rempart qui separe cette artere
du port ferme. L'extremite Nord du batiment
et le passage qui relie a cet endroit I'agora au
port ont ete mis au jour (Ρ 1. 298).

2) Le portique ΙΧ (Stoa Sud-Ouest) de Ι'

agora aνait ete explore en 1954 et 1955. La
fouille a ete reprise a I'arriere du mur de fond,
entre le portique et la region de la Cour aux
Cent dalles. Elle n'a pas ete menee plus profon
dement que les couches romaines. Ouνrant sur
le portique ΙΧ, οη rencontre successiνement,du
Nord-Ouest au Sud-Est: une grande salle ob
longue; un passage monumental, dans I'axe du
grand autel de I'agora; une salle absidale, a
destination νraisemblablement cultuelle, dans
laquelle a ete decouνerte, gisant sur la face, une
statue en marbre de I'empereur Hadrien, cui
rasse (hauteur restituee: 2,30 m±) (Ρ 1. 296a).
La tete offre un portrait de I'empereur parfai
tement conserνe (Ρ 1. 297a-b). Εη arriere de
cette salle absidale, le bourrage d'une porte
muree a une epoque tardiνe a lίνre plusieurs
pieces de sculpture du ΙΙί: siecle ap. J.C., dont
une statue acephale de Nemesis portant la
coudee (Ρ 1. 296b). Une statue identique, de
meme facture et de meme taille, aνait ete de-

couνerte en 1930 dans cette meme region par
Ρ. Deνambez, qui I'a publiee BCH 1942 - 1943,
ρ. 211 - 213. La nouνelle statue est la replique
de la premiere et formait manifestement aνec

elle une paire: ίl s'agirait donc d'une conse
cration aux Nemesisjumelles, du type smyrniote.

3) Des nettoyages et des sondages comple
mentaires ont ete effectues sur l'insula Π et sur
I'insula ΠΙ du quartier d'habitation archaique
du champ Dimitriadis.

4) Sur le rocher dΈνraίο-Castrο, qui ferme
au Nord le port de Thasos, a I'exterieur de Ι'

enceinte de la cite, des trouνailles fortuites, que
le Serνice Hellenique des Antiquites (D. La
zaridis, Κ. Romiopoulou) nous a aussίtόt

aimablement signalees, ont entraine un debut
de fouille dans une couche de terre eboulee,
riche en debris d'ex-νotos qui attestent I'exis
tence a cet endroit d'un sanctuaire classique
ηοη encore aΡerς:u. Le site etait simplement
connu pour aνoir ete occupe par une basilique
paleochretienne, au-dessus de laquelle est ins
tallee la petite chapelle des Saints ΑΡόtres (BCH
1960, ρ. 866). C'est au-dessous de la basilique,
en contrebas des restes d'un mur de terrasse
en gros blocs de gneiss, que les premieres trou
νailles ont ete faites: ίl s'agit surtout de frag
ments de figurines, d'epoque classique ou helle
nistique. Un petit carreau de marbre porte une
inscription du Ive siecle:

'Αθηναίης

Μυκεσίης

Πριαμιδέων

Les Priamides, dont le nom apparait ici pour
la premiere fois, sont une patra thasienne. L'
epithete de Μυκεσίη portee par Ι'Athena pro
tectrice de ce groupe est nouνelle.

Β) Des fouilles ont ete effectuees enfin au
Sud de I'ile, sur le site dΆΙίki, pres des carrieres
de marbre antiques. Un rapport illustre accom
pagne d'un plan a ete publie BCH 1962,
ρ. 949 a 959 et Deltion 17 (1961/62): Chronika
ρ. 250-2 les resultats de la campagne de 1962 Υ

sont exposes en meme temps que ceux de la
campagne de 1961.

ECOLE FRANCAISE D'ATHENES
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΘΡΑΚΗΣ

Άπό των μέσων του Νοεμβρίου του 1962, σ.νέ

λαβεν ώς Προϊστάμενος τϊ1ς Έφορείας καθήκοντα

ό ΈπιμελητlΊς του Έθνικου Άρχαιολογικου Μου

σείου κ. Ά. Βαβρίτσας, μετατεθείς είς Κομοτηνήν.

Έκ των πρώτων μελημάτων του ήτο ή εξεύρε

σις οΙκήματος καταλλήλου δια την στέγασιν των

Γραφείων τl1ς Έφορείας, ώς καί την επιβαλλο

μένην συστέγασιν τl1ς μικρας μέν αλλα πολυτι

μοτάτης ,Αρχαιολογικης Συλλογης Κομοτηνης,

στεγαζομένης μέχρι τότε εΙς μικραν αποθήκην των

λουτρων του Γυμνασίου Άρρένων της πόλεως.

Λόγφ έλλείψεως μεγάλων άλλων οΙκημ6.των,

απεφασίσθη ακολούθως ή ενοικίασις εγκαταλε

λειμμένου σχεδόν οΙκήματος του Δήμου Κομο

τηναίων (παρ' όλον ότι εχρειά.ζοντο σοβαρα!

επισκευαί), δεδομένου ότι, εκτός των πέντε

δωματίων καί του ήμιϋπογείου ατινα διαθέτει,

είναι κα! αΌτοτελης οΙκοδομή, δυναμένη επί τινα

χρόνον καί μέχρι της ανεγέρσεως το\) νέου Μου

σείου, να ανταποκριθι] εΙς τας αν6.γκας της Ύπη

ρεσίας.

ΕΙς τόν Δημον εγένετο γνωστη ή πρόθεσις

της Άρχαιολογικης Ύπηρεσίας να ανεγείρη

Μουσείον έν ΚομοτηνΏ, δια την συγκέντρωσιν

των ι'φχαιοτήτων της Θράκης, εΌθυς ώς θα παρε

χωρείτο ύπό του Δήμου κατάλληλος πρός τόν

σκοπόν τουτον χωρος.

ΠαραλλΊιλως καί εφ' όσον αΙ καιρικαί συν

θηκαι επέτρεπον το\)το, επεσκέφθη ό ύπογράφων

τους κυριωτέρους αρχαιολογικους χώρους της Πε

ριφερείας 1 (Παραδημήν, Μαρώνειαν, Δίκαιαν, -Α

βδηρα, Μαξιμιανούπολιν,'Αναστασιούπολιν, Πόρ

το-Λάγο, Μεσημβρίαν, Μάκρην, Δορίσκον, Τρα

ϊανούπολιν, κλπ.). Κατα την περιοδείαν του ταύ

την, εκτός των αλλων τυχαίων εύρημάτων (όστρά

κων, νομισμάτων κλπ.), περισυνέλεξε εκ του χω

ρίου Πολύανθος Ροδόπης, ενεπίγραφον βωμί-

1. Βλ. Γ. Μπακ:αλάκη, Προανασκαφικες ερευνες στη

Θρq.κη. Θεσσαλονίκη, 1959. Τοϋ Ιδίου, ΆρχαιολΟΥικές ε

ρευνες στη Θρq.κη, 1959 - 60. Θεσσαλονίκη, 1961.

*

σκον, ον κα! μετέφερε εΙς τό Μουσείον Κομοτη

νης (Π ί ν. 299α).

"Ο εκ κιτρινωπο\) τοπικου γρανίτου βωμίσκος,

σχήματος κολούρου πυραμίδος, ανευρέθη κατσ.

την καλλιέργειαν αγρων εΙς την ανατολικην πε

ριφέρειαν το\) χωρίου, 1'1 όποία Θέλει ερευνηθ"η

εν καιρφ.

Διαστάσεις: ϋψ. 0,33. πλάτ. 0,14, μηκ.0,46 μετα

του φαλλου, μηκ. φαλλου 0,28.
Έπί της αλλης επιφανείας του φαλλου ύπάρχει

επιγραφη (Π ί ν. 299β):

ΠΑΝΤΩΝ ΘΕΩΝ

Ο 8ΩΜΟΣ

Ύψ. γραμμ. 0,01 μ.

Ή συμφυης φιάλη έχει διάμετρον 0,12 μ. καί

βάθος 0,025 μ. Έπί της πλευρας της εκφύσεως

το\) φαλλου καί επί το\) ανω μέρους ύπάρχουν

δύο ήμιοφθαλμοειδείς εξοχαί.

Έκ της επιγραφης συνάγεται ότι είναι έργον

της ελληνιστικης περιόδου.

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Στερέωσις llfεσαιωνικου τείχους Χώρας Σαμο

θράκης

Έντός του 1962, έληξαν αΙ εργασίαι στερεώσεως

της νοτίας πλευρας του Μεσαιωνικου τείχους εΙς

την Χώραν τl1ς Σαμοθράκης καί οϋτω εξέλιπεν

ό κίνδυνος κατακρημνίσεως τούτου επί των ύπο

κειμένων οικιων καΙ το\) Κρατικο\) Νοσοκομείου

της νήσου.

ΑΙ ώς ανω εργασίαι εκρίθησαν απαραίτητοι,

κατα την επιτόπιον εξέτασιν της καταστάσεως

ύπό του ύπογράφοντος, ώς καΙ του βοηθου Να

μομηχανικο\) "Έβρου, μηχανικου κ. Κουβαρι

τάκη, δστις καί εξετέλεσε την όλην εργασίαν

κατόπιν σχετικων όδηγιων του Έφορεύοντας.

ΕΙς τας δύο φωτογραφίας (Π ί ν. 300α-β),

ληφθείσας πρό της ενάρξεως του έργου, δει

κνύεται δια του βέλους τό σημείον ένθα εγένετο

ή ύποθεμελίωσις.

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ
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EXCAVATIONS ΑΤ SAMOTHRACE

Ιη resuming excaνation in the Sanctuary of
the Great Gods in Samothrace in 1962 οη

behalf of the Archaeological Research Fund of
the Institute of Fine Arts of New York Uni
νersity, we concentrated οη two areas: the
South Necropolis and that portion of the western
hill occupied primarily by a great stoa (Ρ 1.
303a). Work in the South Necropolis was
carried οη under the joint superνision of Mrs.
]ohn Dusenbery and Mr. Andreas Vaνritsas,

Ephor of Eastern Thrace, with the assistance
of Miss Elaine Ρ. LoefHer. Ι append Mrs. Du
senbery's brief report οη this work, which took
place between May 8th and ]une 18th.

Our second objectiνe, inauguration of work
οη the western hill, was undertaken from ] une
20th to August 14th. The staff under my di
rection included Mr. ]ames R. McCredie, assi
stant field director, Mr. Ray Liston, architect,
Mrs. Clifford Thompson, Miss Nancy Patterson
and Mr. Philip 0Iiνer-Smith; Mr. Stuart Μ.

Shaw, Mr. S.D.T. Spittle, Mr. Martin R.
]ones, architects, the Misses Iris C. Loνe and
]oannah Clapton, all of whom carried forward
work οη νarious portions of Volumes 3, 4,
Part Π, 6, Part Ι, and 7, Part Ι of Sαmothrαce,

Excαvαtions Conducted by the Institute ΟΙ Fine Arts,
New Tork University (Bollingen Series, LX). We
were fortunate in being assisted in our work
by the νeteran restorers, Georgios Kontogeorgis
and his son Triandaphyllos Kontogeorgis, for
whose presence we are greatly indebted to the
Ministry and to the directors of the National
Museum.

The Stoα, one of the largest in Greece, mea
suring ca. 104.30 Μ.χ 13.90 M.,had been noted
in the nineteenth-century by G. Deνille and Ε.

Coquart (Archives des missions scientifίques, ΙΥ,

ρρ. 259 ff.) and later νery partially explored
under the direction of Α. Conze (Archαeologische

Untersuchungen αΖ!! Sαmothrαce, Ι, ρρ. 86 f., Π,

ρρ. 49 ff.). Ιη the course of this work, the
foundations of the building were exposed (Ρ 1.
301b), and it was correctly identified as a stoa,
after preνious misinterpretation as a temple.
The magnitude of the task, and its cost, led the
Austrian expedition to abandon thought of
fully excaνating, studying or publishing the
building.

Our own procedure this past summer, ne-

15

cessarily conditioned by that of our prede
cessors, primarily inνolνed (1) clearing the entire
area of the Stoa and its wester'n-southwestern
periphery of νegetation (Ρ 1. 302b) in order
to make an accurate plan of the building and
to create a field within which to place the
enormous number of blocks from its superstru
cture that lie οη and around it; (2) transporting
to this field for future study and inνestigation

the mor'e than nine hundred such fallen blocks
excaνated or moνed in the course of this first
season's work; (3) excaνation of the southern
third of the building, the portion least disturbed
by our predecessors' actiνity, where the blocks
of its superstructure lie in fallen position and
it is preserνed to the highest !eνel;(4) excaνation

of a trench 30 Μ. !ong and 2 Μ. wide down the
centre of this southern third of the bui!ding,
from its southern foundation northward, a
trench carried to be!ow the !ower surface of
the !atera! foundations of the building in order
to ascertain whether or not foundations existed
- eνen at this !owest possib!e !eνe! - for a
centra! co!onnade within the bui!ding; (5) the
beginning of excaνation of the contiguous areas
outside the building, to its east and west, which
lie paralle! to its southern third; (6) excaνation,

for stratigraphic purposes, of a deep trench
transνerse to the Stoa and outside it, some 12 
13.50 Μ. south of its inner northeast corner.

The following facts emerge about the Stoa:
bui!t of finely stuccoed poros !imestone, its
faι;;ade faced east, being opened throughout
the greater part of its !ength οη this side by a
Doric co!onnade p!aced between returns, the
precise length of which, at the northern and
southern ends of this eastern side, haνe not yet
been estab!ished. Οη its short northern and
southern sides and at its rear, the Stoa was
c!osed with so!id walls and decorated at both
its front and back corners with abutting pi
!asters. It had ηο interior co!onnade nor, in
the area so far excaνated, any interior subdi
νisions. Whether the Ionic co!urnns of which
numerous members exist come from an upper
story or some other feature of the bui!ding is
not yet c!ear; in any case, they do not consti
tute an interior centra! co!onnade as has re
cent!y been proposed 1. The Doric colonnade

1. ΒΥ F. Sa\viat, .Addenda Samothraciens», BCH,
LXXXVI (1962), ρρ. 299 f. This feature is but one of
severa\ incorrect, hence mis\eading, e\ements of the
Stoa illustrated by Μ. Salviat ίη restoration drawings,
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stood οη one step, the sty1obate-ste1'eobate
cou1'se of the building. The te1'1'acotta late1'al
sima, equipped vvith lion's head wate1'spouts
and ado1'ned v,jth separately moulded and
applied 1'inceau deco1'ation was 1'eplaced by a
s10ne 1'aking sima at the no1'th and south. The
building y,as 1'oofed with Laconian tiles above
the leve1 of the sima-st1'ote1's and lov,est kaly
pte1's which follow the Co1'inthian system.
Οη the interio1', the walls of the Stoa ,ve1'e

stuccoed, painted and moulded to simulate
d1'afted-ma1'gin mason1'Y. Enormous masses of
1'ed, white and g1'eyish-blue stucco have been
1'ecove1'ed. Most inte1'esting of all, quantities of
the 1'ed f1'agments a1'e insc1'ibed with both im
p1'essed and sc1'atched lette1's f1'om insc1'iptions
of va1'ying size and date (Ρ Ι 302a ). The p1'e
sence of the wo1'd βασιλεύς among these othe1'
wise f1'agmenta1'Y ,,,,,o1'ds 01' lette1's, i.e., of the
tit1e of tlte official whose name appca1's οη the
catalogues of mystae found ίη the Sanctua1'Y,
suggests that a p1'imc function of the building
may have becn its use fo1' the 1'eco1'ding of ίηί

tiations, ma1'ble documents of which havc p1'e
viously been found inco1'po1'ated ίη thc walls
of the Sac1'isty adjacent to the Anakto1'on. See
mingly the floo1' of the Stoa ,vas stuccoed, too;
ίη any case, it was not paved with a stone floo1'.

Va1'ious featu1'es, including the cha1'acte1' of
these insc1'ibed lette1's and the newlY-1'ecove1'ed
p1'ofile of the geison, indicate that the Stoa was
late Hellenistic. (lt is too ea1'ly to suggest a
m01'e p1'ecise date). At least at its no1'the1'n end,
it was built ove1' an ea1'liel' st1'uctu1'e, whethe1'
a Sl)ecific p1'edecesso1' 01' not. Fo1' the fοundcΙ

tions οη ,vhich the building was constructed ίη

c1'ease f1'om one cou1'se at tlle SOUtll 10 at least
seven at the north and oll1' p1'eviously-mentioned
t1'ench soHth of the no1'theast co1'ne1' of the Stoa
1'evealed the fact that the1'e a1'e five nonnal
limestone foundation cou1'ses 1'est οη two supe1'
imposed fieldstone CΟUΓses [ωω an ea1'lie1'
st1'uctu1'e while, οη the no1'th side of the buil
ding, all scven CΟUΓses a1'e of 1'egula1'ly cut
limestone blocks. Finally, the S1oa, like othe1'
buildings ίn the Sanctua1'Y, seems to have been
extensively l'epail'ed, apparently ίη the eal'ly
foul'th-century A.D.

Evidence of this date and l'estol'ation is
affΟΓded by a small bllilding (Ρ1. 30la) abutting

figs. 28 - 30, prepaι'ed be/Q)'e the excavation of ιJlε

j)nilding.

the Stoa οη its 1'eal', ,vestenl side and pa1'tially
built of spoils f1'Om its supel'Stl'uctu1'e and ΓOof

as well as fl'agments fΓOm the cavea of the
theat1'e ( Ρ 1. 303b), which ,vas also l'epail'ed
ίη late antiqHity. Coins of Licinius attest the
date of t!liS phase of building activity but it
is not to be excluded that this small st1'uctu1'e
itse1f ,vas o1'iginally constl'ucted at an ea1'liel'
pe1'iod. Again, it is too eal'ly to attempt to ex
plain the function of this newly-discovc1'ed
bui!ding, but it offe1's ce1'tain st1'iking analogies
to the Sac1'isty ίη size, const1'uction, o1'ientation
and the finds made inside it, which included a
Hellenistic bench suppo1't and late Roman
1amps identical ,vith examples found ίη that
building.

T1liS small stl'uctu1'e is but onc of the hithe1'to
unsuspected bui!dings and monuments, of both
po1'os and mal'ble, of which ,ve have discove1'ed
t1'aces ίη the sizable a1'ea 10 the west of the
Stoa. Additional monuments also begin to
appeal' among those p1'evious1y noted by ou1'
p1'edecessol'S to the east of the bllilding, one
being a limes10ne follndation ca. 3.82 χ 4.87 Μ.

notched into the eastern foundation of the
Stoa and 10cated between Monuments Α

and Β of the Aust1'ian publication. Abundant
fl'agments of Thasian ma1'ble f1'om monuments
01' alta1's and including 1a1'ge Do1'ic d1'ums offe1'
fu1'the1' testimony of the deg1'ee to W1lich this
southel'n portion of the westel'll hill was crowded
,vith monuments whose natu1'e and date the
coming seasons' wo1'k s!lould claΓify.

This is not the place 10 itemize individual
finds, especially sUl'face finds. But 1 should
mention that among the debl'is found ove1' the
Stoa, obvioHs1y fallen ίη the final collapse of
the building ,vas the tip of one of the Pa1'ian
ma1'ble feathe1's adjacent to the shouldel' of the
Victory of Samoth1'ace.
Α seve1'e windsto1'm ίη Mal'ch, 1962, ,vhich

created havoc ίη the g1'ove of plane tl'ees ίη

the ancient city also caHsed minol' damage to
one portion of the 1'oof of the new sto1'age wing
of the Museum. vVe 1'cpail'ed this damage and,
ίη addition, 100k this occasion to white,vash
two galleΓies ίη tlle olde1' po1'tion of the building
(Halls Α and Β) ίη o1'de1' to 1'estol'e them to
thei1' o1'iginal bl'ightness and 10 1'eplace all the
bilingua!!abe!s οη the exte1'io1's ofbases th1'ough
out the I\I[useum with an imp1'oved type of 1a
minated, p1astic 1abe! made ίη Athens that
can be ,vashed vvithout damaging the texts of
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tlle 1abe1s. The cast of tlle Victory of Samothra
ce presented to the Greek government by
tIle French GοveΓηmeηt 1,vas a1so assem1Jled,
mounted and pIaced οη exhibition ίη the pIace
ΓeSeΓved [ΟΓ it ίη tlle nevιly openecl Hall D.
Ιη this conl1ection, Ι shou1d add that still anotlleΓ

b1ocI, from tIle ίηteΓίΟΓ οΓ t1le ship οη yvhich
the Victory stood \vas observed by JvIr. νανrί

tsas nortllwest οΓ the Chape1 of Hagia Parasl,evi,
\yhere it had ΙΕΕη dragged οΗ' αηα abandoned
ίη the nineteent1l century. vVe have p1aced it
with ot1ler simi1ar blocks vJhich the French Go
vel'llment has t11US far fai1ed to collect οη tlle
north side of the Museum. Lastly, insofar as
t1le Museum is concerned, our senior restorer,
ΜΙ'. Georgios Kontogeorgis, caHied forward his
fu11-size p1aster reconstruction οΓ the centra1
flora1 akroterion of the Hieron which shou1d
be cOlnp1eted this coming summer.

Fina11y, Ι sllou1d report that a10ng with the
fie1dwork briefly out1ined above, we made con
siderab1e progress οη forthcoming vo1umes of
the publication. Miss Love prepared a 1engthy
appendix οη the inscribed ceramics from the
Ha11 of V otive Gifts and the ΑΙtar Court to be
IJub1ished ίη Vo1ume "1, Part Π, The Altαr Court,
<vhich ,νί11 appear late this spring. She a1so
comp1eted her contribution οη the ceramics of
the Hieron for Vo1ume 3. Ιη botll tasks, she
was assisted by Miss C1apton, who prepared
profi1e and other drayvings. 1\11'. ]ones Vfvorked
οη the 1arge-sca1e fina1 restoration drawings
of the Hieron. 1\ι[r. Sllaw resumed investigation
of the b10cks of the Arsinoeion and ΜΙ'. Spittle
comp1eted the detai1ed p1an of the Anaktol"Oll
and Sacristy to replace the provisiona1 one
made ίη 1939. He a1so measured and drew the
e1evation of the east wa11 of the Anaktol"Oll both
for u1tίωate pub1ication ίη Vo1ume 6, Part Ι,

and for the ίωmedίate use of the Restoration
Service.
Α copy of this dravving, together with the

various photographic en1argements requested
by the SeΓvίce for use ίη the urgent1y needed
repairs p1anned [ΟΓ t11C Anaktoron, the Sacri
sty and the AltaΓ of He1,ate has been forwarded
to t1le SeΓvίce οΓ Antiquities and Restoration via
ΜΙ'. Vavritsas.

Ι ηΟΥν append ΜΓS. Dusenbery's statement:
"The second season of excavation ίη the ne

cropo1is southeast of the Sanctuary of the
Great Gods took p1ace ίn the Spring of 1962,
and yielded resu1ts as interesting as t1lose of

1957. Τ1ιι first part of tlle caω1)aίgn wa,s c1e
voted to establishing the ,vest\vard extent of
the buria1 gΓOund - tlle part nearest tl1e
SaηctιιaΓΥ. We extended oUΓ ΡΓevίοus1ΥeχΡ1οred

aΓea tO"Nard t1le ,vest fOl' about eigllt ωetCΓS,

ίη ,,," north-south 1ength of about t\venty meteΓS.

T1lis whole strip ωΠ1Εα out ot be quite different
ίη chaΓacter [ΓOlΊΊ the ΟΓίgίηa1 sectors. ] llSt
beyond ΟΗΓ 1957 stopping-point we found that
the c1ayey subsoi1, which seems to uηdeΓΙίe

the who1e necropo1is, sloped steep1y upwal'd
t01vard t1le vJest. Ιη the thin 1ayeΓ of topsoil
above it were a group of ti1e tombs of the 1ate
He11cnistic and Roman periods, as ,νι11 as a
few cremation buria1s of the saωe eras. Insteacl
of the thick ίΙ11 crammed with potsherds ancl
other objects which was characteristic of the
area exp10red ίη 1957, ίη VtJhich we founcl a
mass of bUΓίa1s of a11 periods fl"Om tlle 1ate sixth
century B.C. to the seconcl century A.D., the
earth aΓOund the tombs of the new sectoΓ ,vas
re1ative1y steri1e and yie1ded ηο evidence that
there were any buria1s made there befΟΓe the
first century B.C. The 1ate tombs of t1liS sectoΓ

ΡeteΓed out tοwaΓd the west just a'oout at the
top of the 1(11011 οη yvhich the necropo1is lies,
sti11 a considerab1e distance fΓOm the SaηctuaΓΥ.

Νο trace οΓ a bοuηdaΓΥ ,va11 01' other enc10sure
was discovered. This circumstance brings into
question our previous assumption that the
attraction of the nearby Sanctuary was thc
reason fOl' the long use αηα surprising congestion
of this burial p1ace, αηcΙ perhaps some ot11er
explanation may be found.

Neverthe1ess, the tombs of this 1ate part of
the necropo1is proved to be of great interest.
ΝeaΓ1Υ α11 of them ,νeΓe furnislled vvith buria1
gifts, often comprising extensive grouIJs. Οηι of
the ti1e tombs, for examp1e, contained twenty
five vaΓΪοus objects, inC1llding gold αηα silver
jeVν'e1ΙΎ, ceramic and glass vessels, and objects
of bone and bronze. Otha tombs provided
teHacotta statuettes, plastic vases, coins and a
variety of other objects. The study of this ma
teria1, found ίη such tidy, c10sed contexts, will,
we hope, provide useful new c1lles to the dating
of 1ate He11enistic and ear1y Roman objects,
inc1uding νessels of blown glass.

When ,νι had conc1uded this western extension
of our excavation, ,νι turned to the south,
starting the exp1oration of the area running
upstream a10ng the bank over1ooking the naHow
ravine which is bridged to the north by the
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Ptolellίlalon. He:re, ίη contrast to the west, tlle
subsoil dipped deeply down, the change of
ievel beginning 11e:re, too, beyond ou:r
1957 stΟΡΡίng-ροίnt. vVe fi:rst came to a fe\v
late tile tombs sinli!ar to those fonnd to the
Vifest, and under tl1em came ηροn a thick clustei'
of archalc bnl'ials. Many οΓ these app:ιrently

date bacl, ίηΙο the first half οΓ the slxth century
B.C., and thus aΓe eaΓlier than anything we
l1ave ΡΓevίοuslΥ discovered. 1η this reglon, ίη

contrast to the area eχρ10red ίη 1957, we 11ave
so far found ηο classical or Hellenistic ren1alns.
There vJere, for exa.mp1e, ηο l'ed-fignre vases
and on1y 1.1. 11andfu1 of red-fignre sherds, 1.1.1
thongh the fill was familiarly packed \vlth pot
sherds and other objects, including som.e dozens
of bΓOnze fibulae. Here agaln, as ,ve had ob
served ίη 1957, the archaic burials Vife1'e 1.1.11
crematlons. SOine weι'e of tl1e !ate slxth centnry
B.C., often utilizing lmp01'ted Attic black-figu
re vases as contalners [Ο1' the ashes. Among
these was 1.1. hnge 1Jelike by the Encharides
Painter wlth unnsual fignred scenes. This seems
ιΟ be the lal'gest ΙωΟΥIl1 AHic b1acl,-fignre
pelike.

1ι was tl1e eal'lier cremation buria.ls hovcever,
>vhicl1 v"eι'e the nlost startling. We found a
number of small compartn:ιents ronghly built of
field stone and 1.1.11 tightly packed wlth vases.
One held as many as fifteen vessels, about half

of ",,'flJ.cll \vere amIJhor;o,e and othcι' laΓge COl1-
wltile the l'est weι'e cl1iefly drinking

cnps set like !ids οη tlle la1'geι' vesse!s. Most of
the big vases al'e decol'ated 'Ι1ίιΙ1 ani.
mals or patteι'ns, 9.l1d none of thel11. are Attic,
although son:ιe bclong to wel1-known East
Greel, fabrics. Α nnωber of these vases, hO\VeVel',
belong to 1.1. previonsly unknown gronp and
may be of Samothl'aclan manufacture. (The de
tailcd study of this n:ιateria! must wait ηροη tl1e
l'estoration of <3.n the vases). Α11 the larger
vessels contained ashey nlaterlal, and several οΓ

thenl had large, l'egnlar 1'οuπd holes sawn ont
of the tιpper parts of their bodies, snggesting
some special religious belief.

It now seems that this necropolis, especially
ίη its eal'ly phases, ran ίn a band along the ιορ

of the ΓίveΓ bank, instead of being attracted
toVJard the Sanctnary, and its sepal"ation fΓOm

the Sanctuary is furthe1' underlined the
strange lack of correspondence bet\veen its
ce1'arπίcs of αΙΙ pei'Ϊods and those fonnd. ίη t1le
Sanctuary. Perhapsthe soHthward extension of
tl1e excavation and the discovery oftl1e southern
most boundary οΓ the necropolis wil! provide
sοωe O.ns\vers Ιο the new qnestions Γaίsed by
this campaign, w1lich l1as suppliecl us with so
much new materia! for tl1e reconstructlon οΓ

the local economic, CΓeatίve and religious life
of ancient San:ιothrace".

PHYLLIS WILLIAMS LEHMANN
Acting D'irector
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΗΜΝΟΣ

Μύρινα

Έπι του υψώματος του κάστρου τής ομωνύμου

πρωτευούσης τής νήσου, δπου και ή ακρόπολις

τής αθηναϊκης κληρουχίας της Μυρίνης (εξ ης

και ή σημερινη επίσημος ονομασία της κωμοπό

λεως), κατα την ανόρυξιν λάκκου πρός δενδροφύ

τευσιν ανευρέθη και παρεδόθη εις τό Μουσειον

αριθμός τεμαχίων ειδωλίων, ΟΝ απεικονίζεται

εκλογη των χαρακτηριστικωτέρων και πληρέστε

ρον σφζομένων (Π ί ν. 301 α- β). "Εν μόνον ει

δώλιον αποκαθίσταται, μετα την συγκόλλησιν,

πληρες (Πίν. 301α, ανω αριστερά), ή ελλιπεστάτη

δε των λοιπων διατήρησις εν συνδυασμφ πρός

τllν χρονικην κλιμάκωσίν των (από του 50υ μέχρι

και του 30υ π.χ. αι..) και ό τόπος τής ανευρέσεώς

των, πλησιέστατα μέν αλλ' εξω του περιβόλου της

ακροπόλεως και εις θέσιν, δπου ουδεμία ενοειξις

υπάρξεως αρχαίων κτηρίων υφίσταται, δεικνύουν

στι τό εϋρημα προέρχεται εξ αποθέτου ίερου γυ

ναικείας προφανως θεότητος επι της ακροπόλεως

ιδρυμένου 1.

Εις τα ειδώλια ταύτα προστίθεται και ή καθη

μένη πλαγγων (Π ί ν. 304 γ, αριστ.), τΊΙν όποίαν

προσεκόμισεν από τό κάστρον ό φύλαξ Γ. Κα

ραμπίνης.

Ινίητρόπολις 2

Έντός των εγκαταστάσεων του εις την περιφέ

ρειαν Λιβαδοχωρίου κατα το κέντρον τής νήσου

αγροκτήματος του Ταμείου των Σχολείων της ΛιΊ

μνου, απόκεινται αφθονα παλαιοχριστιανικα αρ

χιτεκτονικα στοιχεια, ώς και δύο μεγάλαι μονό

λιθοι λό.ρνακες, ων ή έτέρα μέ καλόν ανό.γλυ

φον διό.κοσμον σταυρων και ροδάκων έκατέρω

θι μονογράμματος εντός κύκλων.

Περι τα 300 μ. δυτικώτερον και κατά τι βορειό-

1. την ϋπαρξιν τοιαύτης λατρείας επι της άκροπόλεως

όποδηλοί κατά τούς Pical'd καί Reinach άνάγλυφον εντετει

χισμενον αλλοτε εΙς την είσοδον τού κάστρου' βλ. BCH 36
(1912) 339 καΙ σημ. 4.

2. Λείψανα άρχαιότητος παρετηρήθησαν ηδη εκεί όπό

του Α. Conze, Reise auf den Inseln des thrakischen Meeres,
Hannover 1860, 113. Βλ. καΙ C. Fredrich ΑΜ 31 (1906) 251
(η εκεί μνημονευομένη ακόσμητος λά.ρναξ, πιθανώτατα καΙ

αύτη παλαιοχριστιανικη, άπόκειται παραπλεύρως της ση

μειουμένης).

'Ι-Ι θέσις τού κτηματος (καθώς καΙ αί κατωτέρω άναφερόμε

ναι Κόκκινος καΙ Άνυπάτης) σημειούται εΙς τόν όπό τού

Fredrich ε.ά. πίν. 19 = ια ΧIΙ,8 σ. 7 παρατιθεμενον χάρτην.

τερον, εντός τής κοίτης του εκειθεν διερχομένου

χειμάρρου, σΦζεται εν μέρει εις μήκος υπερ τα

100 μ. αγωγός συγκείμενος εκ πηλίνων ερυθρω

πων πλακων τοποθετημένων εις σχi'jμα ανεστραμ

μένου Π (πλό.τος 0.16 εσωτερικόν, 0.225 εξωτε

ρικόν, βό.θος 0.10 μ.). Ό (ηωγος διεκόπτετο υπο

φρεατίου καθαρισμου κτιστου εκ πλακων και λί

θων, διαστάσεων 0.72 χ 0.76 μ.

Κόκκινος (η Κότσινος)

Ή θέσις του γνωστου και απο τιΊ.ς ίστορικας

πηγας 3 μεσαιωνικου τούτου κάστρου εις τον μυ

χον του κατα το μέσον τής βορείου πλευρας της

νήσου κόλπου (δυτικώτερον της αρχαίας "Ηφαι

στίας) εχει ηδη επισημανθή 4, αλλ' ως συνιΊθως,

όχι μόνον μελέτη αλλ' ουτε στοιχειώδης περι

γραφή του δεν εχει εισέτι γίνει. Όχυρωματικως

παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον, διότι είναι τό

μόνον εν Έλλάδι γνωστόν μοι φρούριον, το ό

ποιον εχει ανεγερθη επι τεχνητου γηλόφου ενφ

αλλο, τεχνητον πάλιν ανάχωμα, χρησιμεύει δια

τον σχηματισμόν τάφρου διηκούσης κατα τας

τρεις, πλην της κατσ. θάλασσαν βορείου, πλευράς,

δπου και μόνον σχεδον είναι άρατα τα αρίστης,

οΙονει ισοδομικής κατασκευής, τείχη ( Π ί ν.

305 γ). Τό κάστρον φαίνεται χρονολογούμενον

εις τό α' ημισυ του 150υ αΙ απο μονόγραμμα του

Δημητρίου Παλαιολόγου, προσκομισθέν υπό του

φιλαρχαίου κ. Τρ. Μαραγκου εις το ΜουσεΙΟν

( Π ί ν. 305 α).

Εις το κατα την κορυφην του γηλόφου εξωκκλή

σιον της Ζωοδόχου Πηγής απόκειται και τεμά

χιον βυζαντινου επιστυλίου. Ή ονομασία του εκ

κλησιδίου οφείλεται εις την υπ' αυτο αέναον

πηγήν, πρός 11ν ή κάθοδος τελειται δια κτιστης

υπογείου κλίμακος πεντήκοντα δύο βαθμίδων.

Άνυπάτης

Μεταξυ Κοκκίνου και Ήφαιστίας, περι το χι

λιόμετρον προς Β του χωρίου Ρεπανίδι, εις την

εν επικεφαλίδι θέσιν· εντοπίζεται παλαιοχριστια

νικη βασιλική. Ή ϋπαρξίς της πιστουται όχι μό-

3. Χαλκοκονδύλης 305, C. Hopf παρά Ersch καΙ Gruber
86, 110 καΙ Chroniques greco-romaines, 502.

4. Conze ε. ά. 104, Fredrich ε. ά. 253 εΙκ. 5. Κάπως διαφο

ρετικά άντιλαμβάνεται τόν σχηματισμόν της όχυρώσεως ό

Fredrich αυτ.

5. Είς την θέσιν ταύτην (βλ. τόν άνωτέρω, σημ. 2, άναφε

ρόμενον χάρτην, όπου άναγράφεται ΑΙπάτης) εόρίσκετο

τουρκικον χωρίον, τό όποίον καί έπεσκέφθη ό Conze (έ. ά.

104) άνευρών μάλιστα έκεί την όστερορρωμαϊκην τιμητικην

επιγραφην ια ΧΧΙ, 8,28 (= Conze ε.ά. πίν. 18,2). Μόνον

μία ένεπίγραφος κρηνη τού 180υ αΙ. άπομένει άπό τό εν λό

γφ χωρίον.
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νον εκ των παρα τό εκει εξωκκλήσιον cιποκειμέ

νων παλαιοχριστιανικων cφχιτεκτονικων μελων

( Π ί ν. 305 β), αλλα καί εκ της παρουσίας αρ

χαιοτέρων τοίχων.

Και αυτό τουτο τό εξωκκλήσιον, χρονολογη

μένον εις τό ετος 1732, ειναι ενδιαφέρον δια τό

ι'φίστης εργασίας ξυλόγλυπτον καί με γραπτόν,

κάτω, διάκοσμον ανθοδοχείων τέμπλον του,

ιδιαιτέρως μάλιστα αξιοσημείωτον δια ηΊν Θαυ

μασίαν διατήρησιν των αρχικων χρωματισμων.

'Επί τη ευκαιρίq. σημειω οτι καί ή εντός του χω

ρίου παλαιοτέρα εκκλησία του Άγίου Γεωργίου

αποτελει αξιόλογον δειγμα νεοελληνικης βασι

λικης «λεσβιακου}) τύπου τοΟ β' ήμίσεος του 180υ

αιωνος, διατηρούσης πλήρως τόν ασυνήΘως πλού

σιον γύψινον εσωτερικόν φυτόμορφον διάκοσμον.

Φαλκονια

Εις ηΊν θέσιν ταύτην, τέλος, κατα τα ΝΔ της

νήσου και περί ηΊν ήμίσειαν ωραν πρός τα ΝΑ

του χωρίου Θάνος, διεπιστώθη εκτεταμένος συν

οικισμός της υστέρας αρχαιότητος, εις δν ανή

κει τό μεγάλο εκ τραχείτου πιεστήριον του Π ί ν.

305 δ.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Δαπάναις της Άρχαιολογικης 'Εταιρείας συν

εχίσθη ή αποκάλυψις των μωσαϊκων της Χωρά

φας, οπου καί αλλαι παραστάσεις σκηνων κωμφ

διων του Μενάνδρου ανεφάνησαν και εις τό κέν

τρον του βορειοδυτικου δωματίου ευρέθη, περι

βαλλομένη υπό πλαισίων με διάφορα ζφα (γνω

στων εν μέρει από του προηγουμένου ετους), πα

ράστασις του Όρφέως εξημερουντος τα ζφα δια

της μουσικης. Πλείονα περί των εύρημάτων τού

των, εις τό 'Έργον της Α.Ε. κατα τό 1962,
σ. 155-159.
"Ολως ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιό.ζει τό

αυτόθι εΙκ. 186 και ενταυθα Π ί ν. 306 α εικονι

ζόμενον πορτραιτον του Μενάνδρου, διότι θέτει

όριστικως τέρμα εις τήν αμφισβήτησιν περι των

αντιγράφων του είκονιστικου ανδριάντος του, επι

βεβαιουν ηΊν ύπό του Studnicz1ca 6 γενομένην

απόδοσιν σειρας αντιγράφων είς τόν ποιηηΊν της

νέας κωμφδίας.

Και εντός της πόλεως καί εκτός ταύτης πλου-

6. Das Bildnis Menanders εν Νοαο Jalιrbticher 21 (1918)
1~31. Συγκέντρωσις όλων τών γνωστών αντιγράφων καί εύ

γλωττος τεκμηρίωσις τής είς τον ΜένανδΡΟΥ αποδόσεώς των

και Α. Hekler, Bildnisse berίihmter Griechen,3 Ber1in und
Mainz 1962, 37-39 (πίν. 54, 55) καi 65-66 (κατάλογος 49
άντιγράφων), δπου καλύπτεται καί όλη ή προηγουμένη βι

βλιογραφία.

σία και εφετος υπηρξεν ή συγκομιδη εις εύρή

ματα τϊΊς παλαιοχριστιανικης εποχrις. ουτω είς

την 'Επάνω Σκάλαν, επί της όδοΟ Άχιλλέως, ουχί

μακραν της θαλάσσης καί τίΊς είσόδου του Κάτω

Κάστρου, δοκιμαστικιΊ ανασκαφη εντός οικοπέ

δου ύπό παραχό)ρησιν,εκτός της εις περιωρισμέ

νον χωρον ερεύνης βαθυτέρων, μέχρι καί της

κλασσικης εποχης, στρωμάτων, απεκάλυψε τμίΊμα

μωσαϊκου δαπέδου (Π ί ν. 306 β), του όποίου τό

κεντρικόν θέμα (έσχηματοποιημένη αμπελος εκ

φυομένη εκ κανθαροειδους δοχείου), καί αί τεχνι

καί λεπτομέρειαι φαίνονται παλαιοχριστιανικα

( Σ Χ ε δ. 1). Ό χωρος ό καλυπτόμενος υπό του

μωσαϊκου τούτου δαπέδου εκτείνεται πρός τα ΒΑ,

εντός του παρακειμένου λοιμοκαθαρτηρίου των

αγελάδων, ωστε να μη είναι επι του παρόντος εφι

κτη ή περαιτέρω ερευνα.

Άλλο μωσαϊκόν δάπεδον, σαφως καί τουτο πα

λαιοχριστιανικόν, ανεφάνη εν μέρει κατα την

διάνοιξιν τάφρου πρός τοποθέτησιν σωλήνων

υπονόμου επί της όδου Περγάμου, αρκετα ύψηλα

επί της δυτικώς του κάστρου κλιτύος της πόλεως,

παρα τό δικαστικόν μέγαρον ( τό Ιίλλοτε 'Ινταντιέ,

ητοι τό τουρκικόν γυμνάσιον). Καί εδω ή στενό

της της όδου καί ή πυκνότης των οικιων φαίνεται

να αποκλείουν πασαν αποτελεσματικην ερευναν

εις τό άμεσον μέλλον.

Άπό τα τυχαια εύρήματα τα περιελθόντα είς τό

Μουσειον σημειω τόν επιτύμβιον βωμόν, ευγενώς

υπό του δημοδιδασκάλου κ. Παπαθεοφράστου

παραδοθέντα (Π ί ν. 307 α), αριθ. ευρ. 2819, ο

μοιον πρός τόν υπό του Ευαγγελίδου έν Α.Δ. 9
(1924/25) Παράρτ. 48-49 είκ.14 δημοσιευθέντα. Έπ'

ευκαιρίq. εικονίζω καί τόν αδημοσίευτον υπ' αριθ.

ευρετηρίου 398 (Π ί ν. 307 β) διαφέροντα κατα την

τελείως σχηματικην παγκαρπίαν, είς την όποίαν

ίσως αι λεπτομέρειαι απεδίδοντο δια χρώματος.

'Εξαιρετικως ενδιαφέρον δια τό θέμα του ειναι

τό εκ του ανοικοδομηθέντος καταστήματος 'Ιακώ

βου παρα την Μητρόπολιν τμημα μεγάλης αναγλύ

φου πλακός (Π ί ν. 307 γ), οπου 11 ιπταμένη μορφιΊ

με τους αετους παρ' αύτην εχει στενοτάτην συγ

γένειαν με ηΊν μορφην του Αίωνος (η Καιρου)

επί του βάθρου της στήλης του Άντωνίνου 7 (με

την παράστασιν ηΙς αποθεώσεως αύτου καί τι1ς

Φαυστίνας).

,Από την βορείαν νεκρόπολιν της πόλεως προ-

7. Βλ. W. Amelung. Die SkulpΙUren des Vatikanischen Mu
seums, Ι, Berlin 1903, 88·89 πίν. 116. W. Technau, Die Kunst
der Romer, Berlin 1940, 223 είκ. 178 και R. Hamann, Geschi
chte der Kunst Ι, Mtinchen 1952, 821-822 είκ. 876. Ή ταύτι

σις της πτερωτης μορφης πρός τον Αίώνα όφείλεται εις τον

L. Deubner, RM 27 (1912) 16-28 (πρβλ. RE Suppl. ΙΙΙ, 68).
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έρχεται η εκ τής ακτής παρα τα «Ταμπακαρια»

περισυλλεγεισα επιτύμβιος στήλη ρωμαϊκών χρό

νων (αριθ. εύρο 2820) μέ εγκοιλον, τοξωτόν άνω,

πεδίον καί ύπ' αύτό τήν επιγραφήν:

Λ(ούκιε) ουαλέριε/ χρηστε χαίρε

μέγ. ϋψος 0.85, μετα του εμβόλου 0.89, πλάτος

0.50, πάχος 0.28).

308 α), χωρίς να λείΠ1] καί 11 πολυ μεταγενεστέρα,

μεταβυζαντινη πιθανώς, χρήσις του χώρου, Τι ό

ποία όμως κατα μέγα μέρος εχει αφανισθή με την

παρατηρηθεισαν μερικην απογύμνωσιν του εδά

φους.

ΕΙς την απογύμνωσιν ίσως ταύτην όφείλεται

καί Τι εΙς ελάχιστον βά.θος, κατα τό ΝΑ του χώρου,

διαπίστωσις εκτεταμένου αποθέτου με χιλιάδας

+

Σχεδ. 1. Μυτιλ11νη. Μωσαϊκόν δάπεδον όδου Άχιλλέως

Θερμη

Ή ανάγκη καθορισμου τών δεσμεύσεων κοινο

τικής εκτάσεως, Τι όποία αποκαλειται Χωράφα,

αμέσως πρός Δ τών θερμών λουτρών τής Θερμής,

σπου καί άλλοτε αρχαια εΙχον σημειωθή καί δο

κιμαστικαί ανασκαφαί εΙχον εκτελεσθη, καταλή

ξασαι εΙς την ανεύρεσιν όκταγωνικου κτίσματος

(επικαλυφθέντος εκ νέου) εΙς τα νότια του χώρου,

παρα την πρός τό χωρίον ανερχομένην δημοσίαν

όδόν, επέβαλε την διενέργειαν δοκιμαστικών ανα

σκαφων.

Καί Τι μεν κυρίως ανασκαφη επέτυχε τιΊν εΙς

δύο κυρίως τομεις επισήμανσιν Τι καί μερικην απο

κάλυψιν οΙκημάτων τής ρωμαϊΚ11ς ,εποχής (Π ί ν.

τεμαχίων εΙδωλίων (από τα όποια διεκρίθησαν

διακόσιαι εξήκοντα κεφαλαΙ) ελληνιστικων κυ

ρίως καί πρωίμων ρωμαϊκων χρόνων. τα πλειστα

των εΙδωλίων τούτων παριστουν γυναικας Τι παι

δίσκας καί φαίνονται συνδεόμενα πρός την επι

γραφικως γνωστην λατρείαν τής Άρτέμιδος Θερ

μίας 8.

Περιοχη κόλπου Γέρας

ΕΙς τό εκκλησίδlOν του Άγίου 'Ιωάννου, εντός

8. Πρβλ. καί Α.Δ. 16 (1960): Χρονικά, 236. Τά έπιγραφικά.

τεκμήρια της λατρείας της Άρτέμιδος Θερμίας, εκτός της

εκεί ανακοινουμένης επιγραφής, είναι τά έξης: ΙΟ ΧΙΙ, 2,
101, 103, 105, 106, 108 και IG ΧΙΙ SuppI. 26.
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τού μικροτάτου χωρίου Κέδρο, είς όλίγων χιλιο

μέτρων από τi'ίς ΜυτιλΙ1νης απόστασιν, εκεί δπου

τό πρωτον ή πρός τα δυτικα αγουσα δημοσία όδός

πλησιάζει τόν κόλπον της Γέρας, απόκεινται τρείς

ενεπίγραφοι επιτύμβιοι στηλαι διαφόρων εποχων,

αί όποίαι εύρέθησαν πλησίον τού να'ίσκου αγνω

στον ακριβως πότε.

Ή πρώτη (Π ί ν. 307 δ) είναι τό ανω μέρος αε

τωματικης στήλης (μέγ. υψος 0.20, πλάτος στή

λης 0.245 καί αετώματος 0.285) με τήν επιγρα

φήν: Ζωίλος "Ερμωνοςlχαίρε, από τόν τύπον δε

των γραμμάτων δύναται να αναχθΏ εΙς τόν 40ν

πΧ. αΙ

'11 δευτέρα είναι επίσης αετωματικη στΊιλη,

σφζομένη δμως πλήρης μετα τού εμβόλου της.

"Εχει υψος 0.53 (εξ 6Jv 0.115 τό αέτωμα καΙ 0.017
τό έμβολον), πλάτος 0.245 ανω- 0.275 κάτω καί

είς τό αέτωμα 0.28. Τό εμβολον εχει πλάτος 0.13.
Ή επιγραφή, με γράμματα τού 20υ πιθανως μΧ.

αΙ, εχει ώς έξης: 'Έρμων ΕυσάΙμω χαίρε. "Ισως

δεν είναι συμπτωματικόν δτι παρ' δλην τιΊν χρο

νικην απόστασιν τό όνομα 'Έρμων απανταται καΙ

επί των δύο επιτυμβίων' θα ήδύνατο δηλαδιΊ να

ύποτεθΏ ότι ή περιοχη ανηκεν επι μακρόν εΙς

ώρισμένας οίκογενείας καΙ φυσικη εν τοιαύτι]

περιπτώσει είναι ή επανάληψις των αύτων όνο

μάτων. Όπωσδήποτε δεν αποκλείεται πάντοτε να

πρόκειται περί άπλης συμπτώσεως.

Ή τρίτη στήλη, βεβλαμμένη είς τό ανω αυτης

μέρος, εχει εν τ0 μέσφ τό σύνηθες εΙς τα επιτύμ

βια της ρωμαϊκης εποχης όρθογώνιον εγκοιλον

(διαστάσεων 0.38 χ 0.24), σφζεται δε εΙς υψος

0.60 μ. καί εχει πλάτος 0.41 μ. Ό τύπος των γραμ

μάτων δεν φαίνεται μεταγενέστερος τού 10υ Π.Χ.

αΙ Ή επιγραφή, αμέσως άνωθι τού εγκοίλου,

εχει ώς έξης:

Ήρόφαντος ΚαλλιΙσθένη χαίρε. (Άμφότερα τα

ονόματα απαντούν δια πρώτην φοραν είς λεσβια

κι!ς επιγραφάς).

Νοτιοανατολικώτερον, εις τόν κόλπον της Γέ

ρας, εΙς την παραλιακην περιοχην τi'ίς Λακέρδας,

εκ τού εξωκκλησίου τού Χριστού (όπου καΙ 11
επιτύμβιος ρωμαϊκη επιγραφη ή δημοσιευθείσα

υπό Κ. Ματζουράνη εν Πλάτωνι 3 (1951) 257
259), μετέφερα είς τό Μουσείον ΜυτιλΊινης καΙ

κατέγραψα ύπ' αριθ. 2836 την μικραν αετωμα

τικην επιτύμβιον στήλην IG ΧΙΙ, 2, 343, ή όποία

αναγινώσκεται ασφαλως Γη Δημητρίφ lχαίρε,

διότι δεν ύπάρχει χωρος δια την είς IG γενομένην

συμπλήρωσιν [ΣτόρΙγη.

Είς άλλο σημειον τού κόλπου της Γέρας, εις

τό εξωκκλήσιον της Παναγίας τού Ψύρρα (εκ

τού επωνύμου τού Ιδιοκτήτου τού κτήματος) εΙς

την θέσιν Κούρκουτα της περιφερείας τού Πα

πάδου, εϋρηται εντετειχισμένη ή έξης ενδιαφέ

ρουσα επιγραφή9: (Π ί ν. 308 γ).

Γάιος Κοίλιος Πάνκαρπος Ι θεψ Διονύσφ καΙ

τοίς έν Ι τψ τόπφ μύσταις ανέθ Ι ηκε το ίερο!'

καΙ τον προ αυ Ι του τόπον

επί πλακός διαστάσεων 0.21 χ 0.61 (ϋψος γραμ

μάτων 0.02-0.022' οί πέντε στίχοι καταλαμβά

νουν εΙς ϋψος 0.15 μ.).

Ή επιγραφη αϋτη δεν απέχει πολυ των Χαλα

κιων, δπου με πολλην πιθανότητα τοποθετείται

ή αρχαία Ίέρα, καί από δπου προέρχεται ή από

τόν Conze 10 ηδη γνωστη τιμητικη επιγραφ1Ί τού

αρχιάτρου Βρήσου, ή όποία μετα τιΊν κατεδάφι

σιν τού εν Παλαιοκήπφ κτηρίου, δπου είχεν εν

τειχισθη, περιηλθεν εΙς τό Μουσείον της Μυτι

λήνης (αριθ. εύρο 2835).

Άρχαίαι λατομίαι

Ή κατά τό προηγούμενον ετος κατάθεσις εΙς

τό Μουσείον Μυτιλήνης πεντάδος λιθοξοϊκων ερ

γαλείων ( βλ. Α.Δ. 17 (1961/62): Χρονικα) εγένετο

αφορμ1Ί περαιτέρω ερεύνης τ(ον αρχαίων λατο

μιων της Λέσβου.

ΕΙς τόν τύπον των εκτεταμένων λατομιων, των

χαρακτηριζομένων από άλυσιν σωρων λατύπης,

εΙς δν κατατάσσονταικαί τα μεταξυ Παγανης καί

ουτζας, εΙς τα υψώματα δυτικως της πόλεως, λα

τομεία Κουρτζη (Π ί ν. 308 δ), δθεν προέρχον

ται καί τα αναφερθέντα εργαλεία, υπάγεται καί

τό ανατολικως της Μόριας, μεταξυ τού χωρίου

καΙ Καρα Τεπέ, λατομείον, όπου καί κίονες καί

αλλο υλικόν απόκειται μαζΙ με τους όγκους τi'ίς

λατύπης (Π ί ν. 308 β).

τα λατομεία ταύτα φαίνεται ότι ανάγονται

εΙς τούς ύστέρους ρωμαϊκούς χρόνους καί συν-

9. Ή επιγραφή, καίτοι άναγράφεται υπό του Σ. Τάξη, Συ

νοπτικη Ιστορία και τοπογραφίατης Λέσβου2 (Κάϊρον 1909),
57, δεν περιελήφθη εΙς τας IG ΧΙΙ, 2 (Λεσβου), αλλ' εΙς τας

IG ΧΙΙ, 8,643, ώς προερχομένη έκ της νήσου Σκοπέλου (της

άρχαίαςΠεπαρήθου),ληφθείσαέκδημοσιεύσεωςείς τηνΝέαν

Έφημερίδα έν Κωνσταντινουπόλει,4/17 Αύγούστου 1903,
δπου δ τόποc; έσημειουτο ώς ανήκων είς την περιοχήν ΣKσ~

πέλου (έτέρου εκ των πέντε πλησιεστάτων χωρίων της Γέ~

ρας). Άνάθεσις Διονύσφ και συμμύσταις καί εκ Θάσου (ΙΟ

ΧΙΙ Suppl. 397) καΙ 'Αβδήρων (BCH 62 (1938) 51-54 = SEG
χνιι 320). Δια τήν λατρείαν τοϋ Διονύσου έν Λέσβφ πρβλ.

IG ΧΙΙ 2, 499 (καί Suppl. σ. 30), εκ Μηθύμνης καΙ βλ. W.
Quandt. De Baccho ab Alexandri aetate ίη Asia Minore
culto, Diss. Hal. χχιν (1912) 137 - 146 καΙ εΙς τό εκ Μυτι

λήνης έπιτύμβιον IG ΧΙΙ 2, 436.
10. Α. Conze. Reise auf der Insel Lesbos. Hannover 1865,

53-54 πίν. !Ί, Ι ~ IG ΧΧΙ, 2, 484. Ή έπιγραφή είναι κεχα

ραγμένη επί στήλης (και όχι βάσεως, όπως μέ έπιφύλαξιν

εις τάς προηγουμένας δημοσιεύσεις άναγράφεται) ύψους

0.94, πλ. 0.375-0.40 καΙ παχους 0.Ι5 μ.
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δέονται με την κατα τόν 30ν αΙ μΧ. σημειουμέ

νην όλικην σχεδόν ανοικοδόμησιν της πόλεως.

Εις την κλασσικην εποχιΊν φαίνεται ότι ανά

γεται αλλος τύπος λατομείου, όπου ή εργασία

προχωρει κυρίως εΙς βάθος. Ό τύπος ούτος αντι

προσωπεύεται από λατομίαν κειμένην περί τα 500
μέτρα δυτικως του αρχαίου θεάτρου, αριστον

δε δειγμα της αποτελει το είς Τάρτ, υφορμον

δυτικως του στομίου του κόλπου της Γέρας, λα

τομειον, ή κυρία εκμετάλλευσις του όποίου εχει

σχηματίσει μέγα όρθογώνιον βύθισμα. Χαρακτη

ριστικη εΙς αμφότερα τα τελευταια ταυτα λατο

μεια είναι ή προετοιμασία του βράχου με τας

αυλακώσεις, αΙ όποιαι εγίνοντο πιθανως δια την

τοποθέτησιν δοκων, αϊτινες διαστελλόμεναι με

την επίδρασιν του υδατος ανετίνασσον τό καταλ

λΙ1λως δι' εγκοπων αποχωρισθεν τμημα του βρά

χου (Π ί ν. 308 ε - ς).

'Ερεσός

Πολλα νέα στοιχεια παρέσχον αί γενόμεναι

εργασίαι διαμορφώσεως του χώρου της παλαιο

χριστιανικης βασιλικης του Άγίου Άνδρέου 11.

Διεπιστώθη εν πρώτοις ότι καί ό νάρθηξ ητο επε

στρωμένος με μωσαϊκόν ( Π ί Υ. 309α) εξ ίσου κα

κως διατηρούμενον με τό είς οικτραν κατάστασιν

περιελθόν μωσαϊκόν του μεσαίου κλίτους (Π ί ν.

309 β). Δεν σημειουται προσέτι εΙς τό σχέδιον

τό εκ πηλίνων πλακων καλώς διατηρούμενον δά

πεδον του νοτίου κλίτους, εΙς τό ανατολικόν α

κρον του όποίου απεκαλύφθησαν κιβωτιόσχημοί

τινες ακτέριστοι η τεταραγμένοι τά.φοι.

Προσετέθη ακόμη εΙς τα γνωστα στοιχεια της

βασιλικης καί τό κατ' επέκτασιν του βορείου κλί

τους εις Ιδίαν άψιδα αποληγον διακονικον 12

(Σ Χ ε δ. 2).
Τό σημαντικόΗερον όμως νέον στοιχειον απο

τελει ή διαπίστωσις της ύπάρξεως αρχαιοτέρας

βασιλικης, της όποίας απεκαλύφθη εν μέρει ή

νοτιοδυτικώτερον της ύπερκειμένης κατά τι μι

κροτέρα άψίς (Σ Χ ε δ. 2).
Κατα τόν καθαρισμόν, τέλος, του νοτίως του

νάρθηκος τετραγωνικου χώρου (του όποίου ό

σύνδεσμος πρός ττιν βασιλικην δεν φαίνεται καί

τόσον ασφαλης) απεκαλύφθη τμημα θεμελίου

ως καί τρεις των επ' αυτου δόμων εξ ασβεστο-

11. Βλ. Α.Δ. 12 (1929) 29-41.
12. ΌμοΙα διάταξις έπιγραφικώς βεβαιωμένου διακονι

κου καί είς βασιλιΚ'ην της Παλαιστίνης, βλ. Ρ. Degoulaz
-R. C. Halnes, Α Byzantlne Church at Khirbat. Al-karak [The
University of Chicago Oriental Institute Publications. vo1.
LXXXVj, Chicago 1960, 1718 π Ι ν. 13, 15, 16 (ή επιγραφή

του μωσαϊκοϋ δαπέδου του διακονικου. έξ ής τούτο xpOVO R

λογείται εΙς το 528/529 (βλ. σ. 57) σ. 53-54).

16

λίθου δημοσίου, προφανως, κτηρίου ύστεροκλασ

σικιΊς η πρωιμου έλληνιστικiΊς έποχης (Π ί ν.

310 α-β).

'Ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ση

μειούμενα κατωτέρω τρία πρώϊμα βυζαντινα αρ

χιτεκτονικα τεμάχια, μεταγενέστερα αναμφισβη

τήτως του 50υ αιωνος, εΙς τό πρωτον ημισυ του

όποίου ανάγεται ή ό.νέγερσις της βασιλικης (εΙς

την δευτέραν ηδη φάσιν της, την μόνην μέχρι

τουδε γνωστην) καί μαρτυρουντα παρατεταμένη ν

χρησιν και μερικην ανακαίνισιν ταύτης.

1 (Π ί ν. 311α). Πλαξ θωρακίου κλίμακος (μεγ.

ϋψους 0.40, πλ. 0.50, πάχ. 0.11) με επιπεδόγλυφον

πτηνόν (ταώ). Λευκόν κρυσταλλικόν μάρμαρον.

2 (Π ί ν. 311 β). Μαρμαρίνη δοκός σταυρικης

τομης εκ χονδροκόκκου ύποκυάνου μαρμάρου

με πλοχμόν επί τιΊς όψεως. Πλάτος 0.355, πάχος

0.155, αριστερου σκέλους 0.085, δεξιου 0.06, πλά

τος σκελων 0.085.0.09 καί πλάτος κεκοσμημένης

επιφανείας 0.16. ΜiΊκος δοκου 1.00 μ.

3 (Πίν. 311γ). Τό ανω (όρθογωνικόν) μέρος

όκταγωνικου πεσσίσκου τέμπλου εκ λευκου μαρμά

ρου κεκοσμημένον επί δύο παρακειμένων δψεων

(σταυρός καί ρόδαξ). Μέγ. ϋψος 0.24 πλ. 0.12 (έ

κάστης πλευρας του όκταγωνικου τμήματος 0.055).
Άπό τα επ' ευκαιρίq. των έργασιων συγκεντρω

θέντα κινητα ευΡΙ1ματα σημειω τα έξης:

1 (Π ί ν. 311 ε). Τεμάχιον επιτυμβίου αναγλύ

φου αττικης τέχνης του 40υ πΧ. αι. εξ εγχωρίου

πιθανώς μαρμάρου. ΣΦζεται τό κάτω μέρος γυ

ναικός καθημένης επί δίφρου. Μέγ. υψος 0.25,
μέγ. πλό.τος 0.20, πάχος 0.065 μ.

2 (Π ί ν. 311 δ). Τεμάχιον, περιλαμβάνον τό

ανω μέρος των μηρων ύπερμεγέθους αγάλματος

εκ χονδροκόκκου επίσης μαρμάρου.

3. ΈπιγραφιΊ 50υ πΧ. αΙώνος, επί πλίνθου τρα

χείτου (ανάθεσις εΙς την Άφροδίτην).

4. Έπιγραφη εΙς τό ανωμέροςπλίνθουτραχείτσυ:

Α1η κα[τ]άβαλλ[ε]

5. Έπιτυμβίου βωμίσκου εκ τραχείτου ή επί

στεψις 13.

Βορειοδυτικώς, τέλος, της βασιλικης κα ί κατα

την αριστεραν (νοτίαν) δχθην του κατα μηκος

της βορείας πλευράς της διερχομένου χειμάρρου

εφάνη εΙς ίκανόν μηκος καί ϋψος τό τειχος της

κάτω πόλεως.

'Ιερόν Κλοπεδης

Σημαντικόν επίτευγμα του 1962 ητο ότι περιηλ

θεν όριστικως είς την Ύπηρεσίαν τό μερικως υπό

13. ·0 τύπος ούτος. έπιχωριάζωνεν Λέσβφ, είναι ήδη γνω

στός από δημοσιευθέντα παραδείγματα έκ Μυτιλήνης βλ·

Α.Δ. ΙΙ (1927/28), Παράρτ. 20-21 <'φ. 4, 5, είκ. 12, 13.
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ΤΟΜΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΛΙΤΟΥΣ

Σχεδ. 2. Βασιλικη Έρεσου Α. ΤΟ ανατολικον τμημα με το διακονικον

και την άψιδα του ίερου της αρχαιοτέρας βασιλικης
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του Ευαγγελίδου ανασκαφεν 14 και εκτοτε εγκατα

λειφθεν αρχαϊκόν ιερόν εις Κλοπεδήν, μίαν ωραν

δυτικως της Άγίας Παρασκευης, εις τό κέντρον

τi'iς νήσου, δπου και περιεφράχθη εκτασις 12 πε

ρίπου στρεμμάτων πρός προστασίαν δλου του

ίερου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Αί σχετικαί εργασίαι περιωρισθησαν κατα τό

1962 εις μεν τlΊν Χ ί ο ν εις την συνέχισιν της στε

ρεώσεως των μωσαϊκων της Νέας Μονης εις δε

την Λ έ σ β ο ν εις την εναρξιν της στερεώσεως

των τοιχογραφιων της Μονης Περιβολης παρα την

"Αντισσαν. Αι τοιχογραφίαι αύται είναι από τας

μαλλον ενδιαφέρουσας μεταβυζαντινας τοιχο

γραφίας της νήσου, διακρίνονται δε δια την από

κλισιν των από τlΊν κάπως ακαμπτον τυποποίη

σιν της κρητικης σχολης με λαϊκίζοντα στοιχεϊα,

ατινα εχουν δεχθη και ικανως αφομοιώσει κάποιαν

δυτικην επίδρασιν (Π ί ν. 312 α - β).

Έπί τΌ siJKaιpig εγένετο καί προσωρινη στε

ρέωσις των κινδυνευουσων τοιχογραφιων του ναου

του Σωτηρος εις Παπιανά, παρα τόν μυχόν του

κόλπου της Καλλονης, χρονολογημένου εργου

του Κρητός ζωγράφου ίερομονάχου Ραφαήλ, του

1600.

*
ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Και κατα τό ετος τούτο διεπιστώθησαν πολλαι

νέαι παλαιοχριστιανικαι βασιλικαί, δι' ων επλου

τίσθη σημαντικως ό συνεχcος αυξανόμενος κατά

λογος των επί της νήσου μνημείων της περιόδου

ταύτης. Έπειδη δμως συντόμως δημοσιεύεται

τοπογραφικη επισκόπησις δλων των όπωσδήποτε

γνωστών παλαιοχριστιανικων μνημείων της Λέ

σβου, περιορίζομαι νυν εις άπλην απαρίθμησιν

τών κυριωτέρων εκ κατα τό 1962 γενομένων γνω

στων μνημείων της κατηγορίας ταύτης, ωστε ν'

αποφευχθουν ασκοποι επαναλήψεις.

ουτω, εκτός της εν Μυτιλήν1] σημειωθείσης,

ενετοπίσθησαν μετ' ασφαλείας παλαιοχριστια

νικαί βασιλικαί εις τας έξης θέσεις, κατα κανόνα

εντός οικισμων της ύστέρας αρχαιότητος:

1. Εις ηΊν θέσιν Π α λ ι α Κ λ η σ ι α προς

νότον του χωρίου Λουτρά 15.

2. Εις την θέσιν Λ α κ έ Ρ δ α της περιφερείας

14. Βλ. Ευαγγελίδης Α.Δ. 9(1926/27) Παράρτ. 41-44 καΙ

ΠΑΕ 1927, 57-59 καί 1928, 126-137.
15. Διάφορος της μερικως ύπό τοϋ Ευαγγελίδου άνασκα

φείσης βασιλικης εΙς η'ιν θέσιν Τσεσμέδες βορειότερον της

Παλιοκκλησιάς (της βασιλικης ταύτης εχει άποκαλυφθη ό

του αυτου χωρίου, κατα την νοτιοανατολΙΚ1Ίν

εσοχην του κόλπου της Γέρας.

3. Εις τό εξωκκλήσιον των Τ α ξ ι α Ρ Χ ω ν

κατα την από του επινείου του Λισβορίου εις

Σκάλαν Πολιχνίτου οδόν.

4. Εις Ξ ώ κ α σ τ Ρ ο ν, ητοι την ΒΔ κλιτυν

της ακροπόλεως της Έρεσου.

5. Εις Λ ά Ψ α Ρ ν α, παράλιον οικισμόν τi'iς

ύστέρας ι'φχαιότητος πρός τα ΒΒΔ της σημε

ρινης Άντίσσης 16.

6. Εις τόν"Αγιον Γεώργιον παρα τόν Γ α β α

θ α ν 17, (επίνειον της Άντίσσης).

7. Εις τόν παρα τό Τ σ α μ ο iJ Ρ Λ ι μ ά ν ι,

τό κατα τό μέσον της βορείας πλευρας της νήσου

επίνειον του Τσουκαλοχωρίου (επισήμως Σκαλο

χώρι) ισθμόν τόν αποκαλούμενον Κόκκινο.

8. Εις Κ έ φ α λ ο ν, εις μικραν απόστασιν α

νωθι του αυτου επινείου.

9. Κατα τόν •Αγιον Δημ11τριον εις Π έ δ ι α,

γνωστόν οικισμόν της ύστέρας αρχαιότητος 18

ανατολικως του αυτου χωρίου.

10. Εις Άγιον 'Ιωάννη ν κατα τό δυτικόν

της εις τόν μυχόν του κόλπου της Καλλονης

'Αλυκης.

11. Εις την θέσιν Γ έ Ρ ν α, κατα τόν μυχόν

επίσης του κόλπου της Καλλονης καί αριστερα

της πρός την Άγίαν Παρασκευην διακλαδώσεως

της δημοσίας όδου.

12. Εις Ά γ ι ο ν Θ ε Ρ ά π ο ν τ α, παρα την

επί του Τσικνια όμώνυμον γέφυραν (αλλως απο

καλουμένην της Κρεμαστης) 19.

13. Εις Τ α ξ ι ά Ρ Χ η ν Κλομιδάδου 20.

14. Εις 'Ά γ ι ο ν Γ ε ώ Ρ γ ι ο ν δυτικως της

Πέτρας.

15. Εις Ά γ ι ο ν Δ η μ ή τ Ρ ι ο ν νοτίως της

Πέτρας.

με μωσαϊκόν δάπεδον, πολυ κατεστραμμένΟΥ σΙ1μερον, νάρ

θηξ, βλ. καΙ Α.Δ. 17 (1961/62): Χρονικά).

16. Περι τοϋ εΙς Λάψαρνα οΙκισμοϋ της ύστέρας άρχαιό

τητος βλ. R. Ko1dewey, Die antiken Baureste der Insel Lesbos,
Berlin 1890, 36-37.

17. Έκείθεν προέρχεται και το παλαιοχριστιανικόν επι

τύμβιον IG ΧΠ, 2, 525.
18. Βλ. Koldewey ε.ά. 37, ενθα έσφαλμένως τό τοπωνύ

μιον αναγράφεται 'Απέσια, ύπό τΊιν ανύπαρκτον μσρφην

ταύτην έπαναλαμβανόμενον καί εΙς την μετέπειτα βιβλιο

γραφίαν.

19. την γέφυραν σημειοι καΙ άπεικονίζει διά την εύρυτά

την χρησιν άρχαίου ύλικοϋ, έν μέρει έκ τοϋ άρχαϊκοϋ ίε-

ροϋ της Κλοπεδης, ό Δ. Ευαγγελίδης ΠΑΕ 1928, 127-128
είκ. 3 και 4.

20. Άπό τόν μέγαν άριθμόν των έκει αΙολικων κιονοκρά

νων ό Koldewey, ε.ά. 44-46, είχε συναγάγει την ϋπαρξιν ναοϋ,

όστις όμως τελικως, διά των έρευνων τοϋ Εύαγγελίδου (βλ.

Α.Δ.9 (1922-25) Παρά,ρτ. 41) έδεΙχθη ότι εκειτο εΙς την άπό

στασιν ωρας νοτιοδυτικως κειμένην Κλοπεδην.
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16. Ύπό τόν Άγιον Νικόλαον, εντός

του αυτου χωρίου.

17. ΕΙς την παραλιαΚΙ1ν θέσιν Μ ν ό ς πρός

τ' ανατολικα του Μολύβου (Μηθύμνης).

18. ΕΙς παραλίαν Μ ι σ τ ε γ ν ω ν 21 .

Σημαντικωτέρα δμως, δια. την σπάνιν του πρά

γματος, είναι ή προσΘήκη δύο βυζαντινων ναϋ

δρίων εΙς τό. δύο ετερα μέχρι τουδε γνωστα (της

Παναγίας ΤρουλλωΤΙ1ς εις Π ύ Ρ γ ο υ ς Θ ε ρ

μ 11 ς καΙ του Άγίου Στεφάνου εΙς την παραθα

λάσσιον περιφέρειαν του Μ α ν τ αμ ά δ ο υ).

ΚαΙ οι δύο ούτοι ναισκοι, δπως και οι πρότερον

21. Περί των λειψάνων άρχαίας οΙκήσεως τής θέσεως,

ταυτιζομένης όπο τοϋ Lolling προς τήν ΑΙγειρον, βλ.

Ko1dewey β.ά. 33-35.

*

γνωστοί, διακρίνονται δια το μικρόν των μέγεΘος

καΙ εχουν σχημα ελευΘέρου σταυρου, εν αντιθέ

σει δμως προς τούτους σφζονται εν έρειπιώδει

καταστάσει. ΚαΙ ό μεν εις κειται εις την θέσιν

Μ έ γ α ς Λ ά κ κ ο ς, προς τα .ΒΒΑ της σημερινης

Έρεσου, εντός της κατα μέγα μέρος υπό τιιν δη

μοσίαν όδόν μεγάλης κοιλάδος καΙ κατα την (φι

στεραν δχθην του δι' αυτης ρέοντος χειμάρρου

(Π ί ν. 313 α). του έτέρου σφζεται μόνον μικρόν

μέρος της ΝΑ πλευρας, κειται δε εΙς την παρα

λιακην θέσιν Σ α λ β α Ρ ά δ ε ς (Π ί ν. 313 β),

κατα τό μέσον περίπου της άπό Τσαμουρ Λι

μάνι εΙς Όβριόκαστρον, ητοι την Άρχαίαν

'Άντισσαν, όδου.

ΣΕΡ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΚΥΚΛΆΔΩΝ

ΙΚΑΡΙΑ

Κατα την βορείαν πλευραν της 'Ικαρίας εντός

της ρευματιας, 1'1 όποία από τό χωρίον Άρέθουσα

κατέρχεται πρός τό Καραβόσταμον επί της πα

ραλίας, ανεσκάφη κατα τό τελευταιον πενθήμερον

του 'Ιουλίου, συστας δέκα τάφων του 50υ αι

ωνος. 01. τά.φοι ησαν κιβωτιόσχημοι, λαξευμένοι

εντός του σχιστολιθικου εδάφους καί ειχον τα

πλάγια τοιχώματα επενδεδυμένα δια καθέτως το

ποθετημένων πλακωΥ' αλλαι μεγαλύτεραι πλάκες

εκάλυπτον τό ανοιγμα. Τό μi'jκος εφθανε μέχρι

1.87, τό πλάτος μέχρι 0.60 καί τό βάθος μέχρι

0.63 μ. Ύπεράνω των τάφων είχον κτισθi'i όρθογώ

νιοι κατασκευαί, των όποίων τό εσωτερικόν ητο

πληρες λίθων και χώματος (Π ί ν. 314 α). Σταθε

ρός προσανατολισμός κατα την ταφην των νε

κρων δεν παρετηρήθη. τα μόνα κτερίσματα εντός

των τάφων ησαν ανα δύο αωτα σκυφίδια τοποθε

τημένα συνήθως έκατέρωθεν του νεκρου εις τό

υψος περίπου της όσφύος (Π ί ν. 314 β). Μεγα

λύτερα αγγεια, κατα τό πλειστον όξυπύθμενοι αμ

φορεις, είχον αποτεθη εκτός των τάφων επί τών

πλακων καλύψεως (Π ί ν. 314 γ). Έκ των ταφικων

κατασκευων σημαντικωτέρα είναι καί καλύτερον

σφζεται μεγαλη όρθογώνιος κατασκευη κατα τό

βόρειον τμημα του ανασκαφέντος χώρου (Π ί ν.

314 δ). Κατ' εξαίρεσιν εκάλυπτε τέσσαρας τά

φους, ενφ α1. αλλαι πάντοτε ενα. Α1. διαστάσεις

ησαν 6.22 πρός 2.70 μ., τό δε υψος των τοίχων

1.24 μ. 01. τοιχοι εις μεν τό κατώτερον τμημα ησαν

κτισμένοι δι' όρθοστατων υπεράνω δε εφερον

σειραν πλακων, αίτινες προεξειχον εν είδει γεί

σου. Έγκαρσιος τοιχος κατα τό μέσον περίπου

εχώριζε τό εσωτερικόν είς δύο τμΤlματα. Έπειδή

οδτος παρουσιάζει πρόσωπον πρός Α καί ή τοι

χοδομία του τμήματος τούτου διαφέρει, φαίνεται

δτι τό ανατολικόν τμημα αποτελει νεωτέραν προσ

θήκην. 'Έξω του δυτικου τμήματος απεκαλύφθη

στρωμα πυρας, εντός του όποίου υπηρχον πολλα

μικρα αγγεια (αωτα σκυφίδια, κύλικες, μία μικρα

υδρία, μία λήκυθος) καί τεμάχια στλεγγίδων. Ύ

περάνω των τάφων ευρέθησαν πέντε μεγάλα αγ

γεία καί υψηλότερα υπηρχε ταφη καύσεως εντός

κρατηροειδους αγγείου, τό όποιον ητο στερεωμέ

νον εξωτερικως δι' όρθίων πλακων (Π ί ν. 314 ε).

Όμοία ταφη εντός αγγείου ευρέθη καί εις τό

ανατολικόν τμημα, επίσης καί μία πάλιν πυρα

περιέχουσα διάφορα μικρα αγγεΙα. Τέσσαρες

όξυπύθμενοι αμφορεις ησαν τοποθετημένοι επί

των πλακ(ον καλύψεως των εις τό βάθος κειμέ

νων δύο τάφων (Π ί ν. 314 ς).

Ό τύπος των ταφικων κατασκευων της Άρε

θούσης και τό εθιμον να αποτίθενται τα αγγεια

επί των πλακων, αίτινες καλύπτουν τον τά

φον καί δχι εντός αυτου, εχουν παράλληλα εις

ενα τάφον αποκαλυφθέντα παλαιότερον εν τΌ

περιοχΌ Ραχων 1, του όποίου τώρα διευκρινίζεται

μετ' ασφαλείας ή μορφΤι.

Νέα εύρήματα, τα όποια εισήχθησαν εις την

Άρχαιολογικην Συλλογην Οίνόης, είναι:

1) Πηλίνη γυναικεία προτομη του 50υ αιωνος

προερχομένη από τάφον αποκαλυφΘέντα τυχαίως

παρα τό χωρίον Άκαμάτρα.

2) Πήλινα ειδώλια έλληνιστικης εποχης άπό

την περιοχην Προεσπέρας.

3) Μετρικη επιγραφη αποτειχισΘεισα από τό

ναΟδριον της Άγ. Ματρώνας εν ΔάφνlJ.

4) Άνάγλυφον του τύπου των νεκροδείπνωΥ'

απετειχίσθη άπό τόν ναόν του Άγ. 'Ιωάννου Προ

εσπέρας.

ΠΑΡΟΣ

Έκ διαφόρων εύρημάτων, τα όποια ηλθον εις

φως κατα τα τελευταια ετη εις την παραλίαν ΒΑ

της Παροικιας, είχε διαπιστωθη δτι εις την πε

ριοχην ταύτην εξετείνετο τό αρχαϊκόν νεκροτα

φειον της Πάρου 2. Άλλ' η εκτασις είχε χρησιμο

ποιηθη πάλιν δια ταφας την έλληνιστικηνκαί ρω

μαϊκην εποχην και η νεωτέρα χρησις ευρέθη νά

εχlJ καταστρέψει τους παλαιοτέρους τάφους. Έ

πειδη δμως σλλα νεκροταφεια αρχαϊκης εποχης

εν Πάρφ δέν εχουν γίνει γνωστά 3, η καλυτέρα

εξακρίβωσιςτης καταστάσεως, εαν η καταστροφη

του άρχαϊκου νεκροταφείου είναι όλικη 11 μερικη

καί εαν δύνανται να δικαιολογηθουν ελπίδες δτι

διασφζονται ανέπαφα τμήματα τούτου, παρουσία

ζεν ιδωίτερον ενδιαφέρον.

Κατα τας άρχας λοιπόν του Νοεμβρίου ενηρ

γήθη δια 12 ημερομισθίων μικρό. δοκιμαστικη

ερευνα παρα την κοίτην του διαρρέοντος την πε

ριοχην χειμάρρου των Άγ. Άναργύρων. Άνε

σκάφη εκτασις 2.50 χ 2.50μ. εις βάθος 1 μ., καί

απεκαλύφθησαν τρεις παιδικοί κιβωτιόσχημοι

τάφοι, των όποίων τό.ς πλευρας εσχημάτιζον κα

θέτως τοποθετημέναι πλάκες (Π ί ν. 315 α), μία

ταφη εντός λάκκου, παιδικη επίσης καί δύο ταφαί

καύσεως.

Τάφος Α. Μηκος 0.75, πλάτος 0.30, βάθος 0.24 μ.

Έντός του τάφου ευρέθησαν όλίγα λείψανα όστών

1. Λ. Πολίτης, ΠΑΕ 1939, 145.
2. Α.Δ. 16 (1960) : Χρονικά, σ. 145.
3. Βλ. καΙ Ο. Rubensohn, ΑΜ 1901, 222.
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καί εννέα μικρα αγγεια, 4 πρωτοκορινθιακοί απιό

σχημοι αρύβαλλοι, 3 μόνωτοι κύαθοι, 1 πρόχους,

1 πυξίς και 1 πρωτοκ:ορινθιακη κοτύλη.

Τάφος Β. Μηκος 0.77, πλάτος 0.21 και βάθος

0.26 μ. την φοραν αυη'ιν ευρέθησαν διαλελυμένα

δύο κρανία παιδικων σκελετων. τα κτερίσματα

ήσαν: 2 κορινθιακοι αρύβαλλοι, 1 κορινθιακόν

αλάβαστρον, 4 κορινθιακοι σκύφοι, 2 φιάλαι και

1 κύλιξ. Εις βαθύτερον στρωμα iJni'jpxov 1 απιό

σχημος πρωτοκορινθιακός αρύβαλλος, 1 κοτύλη

καί 1 μόνωτος κύαθος. Έπίσης, ευρέθη 1 αργυρουν

ενώτιον καί 1 χαλκους δακτύλιος. Έκ των ευρη

μάτων καταφαίνεται δτι μεταξυ τών δύο ταφων

μεσολαβεΙ ίκανη χρονικη απόστασις.

Τάφος r. Μήκος 0.41, πλάτος 0.13, βάθος 0.28 μ.

'0 τάφος περιειχε τάσσαρα αγγεία, 1 κορινθια

κόν αρύβαλλον, 1 μόνωτον κύαθον, 1 μικραν πρό

χουν καί τεμάχια διαλελυμένης κύλικος.

Τάφος Δ. 0.80 μ. πρός Β του τάφου Β ευρέθη

σαν συγκεντρωμένα 7 κορινθιακοι σκύφοι, 1
αλάβαστρον, 1 αρύβαλλος, 1 κύαθος καί 1 πυξίς.

Κάτω από τα αγγεια παρετηρήθησαν όλίγα λεί

ψανα όστων, ώστε πρόκειται περι λακκοειδους

τάφου εντός του μαλακου χώματος της επιχώσεως.

Ό χωρος, τόν όποίον κατελάμβανον τα αγγεια,

11ΤΟ 0.35 χ 0.25 μ.

Τάφος Ε. Μεταξυ των τάφων Β καΙ Γ εΙς βάθος

0.52 μ. χαμηλότερα από η'ιν άνω γωνίαν του τά

φου Β ανεφάνη τό στόμιον μεγάλου αμφορέως,

δστις ήτο τοποθετημένος όρθιος και εξωτερικως

ειχε στηριχθη δια λiθων, τους όποίους συνεκρά

τει πρός Ν μεγάλη πλάξ. Έντός του αγγείου ευ

ρέθησαν τα όστα σχετικως μεγάλου σκελετου,

τό δέ στόμιον εκλείετο δια πρωτοκορινθιακης

κοτύλης. Ό αμφορευς φέρει γεωμετρικην διακό

σμησιν, ώς ό δημοσιευόμενος εις Exploration
de D610s, πίν. 8. 79, και ή πρωτοκορινθιακη κο

τύλη δεικνύει δτι τα χρονολογικα δρια της όμά

δος Αα, εΙς την όποίαν ανήκει, κατέρχονται εντός

του 70υ αιωνος.

Τάφος Ζ. Πρός Α του τάφου Β πλάκες και τε

μάχια πίθων καθέτως τοποθετημένα εσχημάτι

ζον τάφον, μι'ικους 0.70 και πλάτους 0.60 μ., δστις

εκαλύπτετο δια στρώματος μικρων λίθων. Ης τό

έσωτερικον του ταφου ιστατο, στερεωμένη πάλιν

δια λίΘων, πελίκη (άνευ κοσμι1σεως), της όποίας

τό στόμιον εκλειε χαλκη φιάλη (Π ί ν. 315 β).

Μία μεγάλη χαλκη πόρπη ευρέθη εντός του αγ

γείου, αλλ' οχι καΙ λείψανα σστων.

Ή επίχωσις του χώρου ήτο πλήρης όστράκων

αγγείων γεωμετρικων καΙ ανατολιζόντων (κυρίως

μηλιακων), επίσης ευρέθησαν και πολλα όστρα

κα μελανομόρφων αττικων κυλίκων, ώς και μία

μελαμβαφι'ις πυξίς.

Ύπό τους καθαρισθέντας τάφους, εΙς χαμηλό

τερον στρωμα καί εΙς τα πλάγια τοιχώματα του

ανοιγέντος όρύγματος, ανεφάνησαν αι πλάκες

καλύψεως καί άλλων τάφων, αλλ' ένεκα των

περιορισμων της δοκιμαστικης ερεύνης δεν

ανεσκάφησαν καί εκαλύφθησαν πάλιν δια χώ

ματος. Τό συμπέρασμα ειναι στι ενδείκνυται να

αναληφθΌ ευρυτέρας εκτάσεως ανασκαφή, ητις

ανεξαρτήτως των ευρημάτων, τα όποΙα θα απο

δώστι, ειναι πιθανόν να βοηθήστι και εΙς την

λύσιν διαφόρων προβλημάτων αναφερομένων

εις η'ιν χρονολογίαν καί τόν έντοπισμόν των ερ

γαστηρίων της γεωμετρικης καί αρχαϊκης κε

ραμεικης των Κυκλάδων.

ΕΙς τας αΙθούσας του νέου Μουσείου της Πά

ρου ηρχισε δια του γλύπτου κ. Ν. Περαντινου

ή ανίδρυσις επί βάθρων των γλυπτων της αρχαϊ

κης καί κλασσικης εποχης. την συναρμολόγησιν

του αγάλματος της υστεροαρχαϊκης θεας (Roehl,
ΑιtertίiΩ11ίcheBildwerlce γοη Paros πίν. 1-2), ώς καί

την ανίδρυσιν της Νίκης επέβλεψεν ό διευθυντι'ις

του Έθνικου Άρχαιολογικου Μουσείου κ. Χ.

Καρουζος.

ΔΗΛΟΣ

ΙCατα τι'ις εργασίας καθαρισμου του πρό της

ΟΙκίας του Λόφου χώρου, απεκαλύφθη απέναντι

ταύτης ή είσοδος οΙκίας, της όποίας αί παραστά

δες εκαλύπτοντο δι' αλλεπαλλήλων στρωμάτων

ασβεστοκονιάματος, σ.τινα εφερον ζωγραφικας

παραστάσεις. Αί τοιχογραφίαι εξήχθησαν υπό

του μουσειακου καλλιτέχνου κ. Ά. Μαργαριτώφ,

καλύτερον δε σφζόμεναι εκ τούτων ειναι:

1) Σκηνη θυσίας παρίστανται τρεΙς ανδρικαι

μορφαι βαίνουσαι πρός βωμόν, προς τόν όποίον

υπηρέτης όδηγει χοιρον (Π ί ν. 316).
2) Καλπάζων ίππευς και όπίσω ακόλουθος

(Πίν.317).

3) Ήρακλης.
4) Φοινικόδενδρον, επι του όποίου αναρριχα-

ται νέγρος.

5) ,Αθληταί εΙς αγωνα πυγμαχίας.

6) Ζευγος σαλπιζόντων πολεμιστών.

7) Παναθηναϊκοι αμφορεΙς (Π ί ν. 318).
Ν. Σ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

*
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ΝΑΞΟΣ

Συνεχίσθησαν αί ανασκαφικαι ερευναι εν Νά

ξφ, αποβλέπουσαι κυρίως εις την διάσωσιν των

αρχαίων από την καταστρεπτικην δραστηριότητα

των αρχαιοκαπήλων. Με την βοήθειαν τιΊς πτυ

χιούχου αρχαιολογίας δ. Ί. Κουλεϊμάνη και του

φοιτητου κ. Στεφάνου Ψαρρα και με την συμ

παράστασιν πάντοτε του ακαμάτου και ανιδιοτε

λους φίλου των αρχαίων, τ. φύλακος Άρχαιοτή

των κ. Ν. Γαβαλα, προέβημεν εις τιΊν ανασκαφι

κην ερευναν 5 διαφόρων θέσεων.

1. Φρέαρ Γυμνασίου

Έντός της πόλεως κατα τας εργασίας διαμορφώ

σεωςτου γυμνασιακου Γυμναστηρίου ευρέθη

αρχαίον φρέαρ' περισυνελέγησαν δε και παρεδό

θησαν υπό των εργατων διάφορα δστρακα αγ

γείων και θραύσματα πηλίνων εΙδωλίων. Τό φρέαρ

είχε λαξευθη εις τόν μαλακόν φυσικόν βράχον,

τα δε τοιχώματα αύτου πέριξ ούδεμίαν επένδυσιν

εφερον. Ήτο πλιΊρες χωμάτων καί λίθων, μεταξυ

των όποίων συνεκεντρώθη μέγας αριθμός αγγείων.

ουτω μέχρι βάθους 1,50 μ. από της σημερινης

επιφανείας του εδάφους (κατάστρωμα γηπέδου)

ευρέθη ίκανός αριθμός αγγείων μικρων, κυρίως

υδριων, των όποίων τό υψος δεν υπερβαίνει τα

0,15 μ., ανευ κοσμήσεως. Μεταξυ τούτων ευρί

σκονται καί θραύσματα πίθων μετ' αναγλύφου

γεωμετρικης διακοσμήσεως. Εις βάθος 0,55 μ.

παρετηρήθησαν ίχνη τέφρας. Άπό του βά.θους

των 2 μ. Κ.έ. ό καθαρισμός συνεχίσθη μετα συγ

χρόνου αντλήσεως του αναβλύζοντος UΔαΤOς.

Χαρακτηριστικόν ειναι δτι από του 1,50 μ. μέχρι

του πυθμένος του φρέατος (5,50 μ.) δεν παρατη

ρείται πλέον ή αφθονία των μικρων αγγείων, ενφ

ή επίχωσις αποτελείται εκ χωμάτων, λίθων και

θραυσμάτων μεγάλων πίθων, αναγλύφων καί μή.

Ή παρουσία των μικρων αγγείων περιορίζεται

εΙς ολίγα δστρακα. Εις τό βάθος των 2,50-3,00
μ. υπάρχουν λαξευμέναι επί των τοιχωμάτων δύο

κοιλότητες, προφανως δια να υποβοηθουν εΙς την

κατάβασιν εντός του φρέατος. Πιθανόν δμοιαι

κοιλότητες να υπηρχον καθ' δλον τό βάθος λόγφ

δμως της σαθρότητος του βράχου κατέρρευσαν τα

τοιχώματα του φρεατος, γεγονός, τό όποίον εμ

ποδίζει τόν ό.κριβη καθορισμόν τi'ίς διαμέτρου του.

Πάντως αυτη δεν θα υπερέβαινεν τό εν μέτρον.

Έαν λάβ1] κανεις υπ' δψιν τό γεγονός, δτι δια

την διαμόρφωσιν του γηπέδου εξωρύχθη μέρος

του βράχου, του όποίου τό υψος υπεράνω του φρέ

ατος δύναται να υπολογισθΏ μέχρις 1,50 μ., τό

όλικόν βάθος του φρέατος θα iΊτo περί τα 7 μ.

Εις τιΊν περιοχην αύτην του Γυμνασίου και

παλαιότερον ευρέθησαν και εκαθαρίσθησαν

παρόμοια φρέατα' φαίνεται δε δτι καί τό παρόν,

ώς καί τα λοιπα φρέατα ευρίσκεται εντός της πε

ριοχης του Θεσμοφορίου, τό όποίον τοποθετεί

ται εις την θέσιν αύτην (Α.Δ. 14 (1931/2), παράρτ.
50 καί Α.Δ. 16 (1960): Χρονικά, 251).
Έκ των ευρεθέντων αγγείων τό συνηθέστερον

σχημα είναι ή υδρία (περ! τα 70 τεμάχια). Σκύ

φοι, αμφορείς καί οινοχόαι (Π ί ν. 319 α) αν

τιπροσωπεύονται δι' ελαχίστων δειγμάτων (3-4
τεμάχια εξ έκάστου είδους). Έξαιρέσει μελαμβα

φων τινων καί γραπτων οστράκων ούδεμία αλλη

διακόσμησις παρατηρείται επί των αγγείων.

Σχετικως μέγας ειναι ό αριθμός των θραυσμάτων

πίθων μετ' αναγλύφου διακοσμήσεως. Δυστυχως

ελάχιστα μόνον δστρακα κατέστη δυνατόν να

συγκολληθουν τουτο μεν δια την απουσίαν πολ

λων τεμαχίων προς συμπλήρωσιν όλοκλήρου

αγγείου, τουτο δε δια την μεγάλην φθοραν

καί διάβρωσιν των ευρεθέντων ενεκα της υγρα

σίας εντός του φρέατος.

Έκ των θεμάτων της διακοσμήσεως συνήθη είναι

πλοχμός (Π ί ν. 319 β), μαίανδρος, συνεχης σπεί

ρα (Π ί ν. 319 γ). τα θέματα ταυτα πληρουν ζώνας

όριζομένας δια 3-4 αναγλύφων όριζοντίων ται

νιων (Π ί ν. 319 γ) . Έκτός των γεωμεΤΡΙΚΟJν τού

των στοιχείων, τους πίθους εκόσμουν καί διάφο

ροι σκηναί ώς αποδεικνύει ή ευρεσις τεμαχίου,

επί του όποίου σφζεται ή παράστασις πλοχμου

καί οί εμπρόσθιοι πόδες ιππου (Π ί ν. 319 β).

Έπί έτέρου τεμαχίου διατηρείται ανάγλυφος ό

τροχός αρματος (Π ί ν. 319 β). Έπί έτέρου τεμα

χίου διατηρείται ανάγλυφος ό τροχός αρματος

( Π ί ν. 320 α). Έπί αλλου, τέλος, μικρου τεμαχίου

σφζεται ή κεφαλη ανθρωπίνης μορφης, παριστω

μένη κατα κρόταφον (Π ί ν. 319 γ, 320 β).

'Ως πρός την τεχνικην της εκτελέσεως αί ανά

γλυφοι παραστάσεις ενθυμίζουν παρόμοια τε

μάχια παλαιότερον ευρεθέντα εν τΏ νήσφ καί νυν

εν τφ εκεί Μουσείφ αποκείμενα (ΑΜ 73 (1958)
133), τους μεγάλους αμφορείς της Τήνου (ΠΑΕ

1949, 131-2. 1950, 266. 1953, 263-6. 1955, 260) καί

τόν προσφάτως ευρεθέντα ώραιότατον αμφορέα

της Μυκόνου (Α.Δ. 18 (1963) σ. 37-75). Αί πα

ραστάσεις αύται εχουν επικολληθη επί του αγ

γείου μετα την κατασκευήν του, δι' δ καί εύκό

λως αποκολλωνται.

Αί διαφοραί, αί παρατηρούμεναι μεταξυ των

θραυσμάτων μετ' αναγλύφων παραστάσεων ώς

πρός τό σχημα, τας διαστάσεις, την διακόσμησιν

κλπ., βεβαιώνουν, δτι ταυτα ανήκουν εΙς περισ

σότερα του ένός αγγεία.
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2. Κορφη τ' 'Αρωνιου

Κατα την ανατολικην ακτην ηΊς νήσου και

μεταξυ τών δρμων Πανόρμου καί Κλειδου, περι

βαλλόμενος υπό τών δύο μικρών ρευμάτων « Κ ο 
π ρ ε ς» καί «Φ α σ κ ι α ν ο υ », υψώνεται μικρός

λόφος, ή Κορφl'] τ' Αρωνιου. Άκριβώς επί της Κορ

:ρης υπάρχει σήμερον ή ποιμενικη κατοικία (μη

τατος) του ιδιοκτήτου ηΊς περιοχης Έμμ. Μπαρ

δάνη. Ούτος κατα τό 1961 παρέδωσεν εις τόν εν

θερμον φίλον τών αρχαίων και μελετητην της

ίστορίας της νήσου καθηγητην Μιχ. Μπαρδάνην

πλά.κας τινας μαρμαρίνας φερούσας πρωτογόνους

παραστάσεις, επικρούστους δι' όξέος εργαλείου,

καί ευρεθείσας επι της Κορφης τ' Άρωνιου.

Δια την διενέργειαν της ανασκαφικης ερεύνης

παρέστη ανάγκη να κατεδαφισθουν οί αναλημμα

τικοί τοιχοι (τράφοι) οι συγκρατουντες τα ελά

χιστα χώματα της Κορφης. Έπειδη δε αι παραδο

θεισαι πλάκες είχον ευρεθη εντειχισμέναι εις

τοιούτους τράφους, ή κατεδάφισις εγένετο μετα

προσεκτικην εξέτασιν ένός έκάστου των λίθων.

Οϋτως, ευρέθησαν καί προσετέθησαν εις τας ήδη

έπτα παραδοθείσας πλάκας καί ετεραι τρείς. Ή

επίχωσις, λόγφ της κλίσεως του βραχώδους εδά

φους, κυμαίνεται από Ο εως 2 μ. (παρα τους τρά

φους). Χαρακτηριστικη είναι Τι σπάνις όστρά

κων επιφανειακως καί μέχρι βάθους 0,60 μ. Άπό

του βάθους δε τούτου καί μέχρι του βράχου ευρί

σκονται δστρακα χονδρών αγγείων τιΊς πρώτης

περιόδου του χαλκου (λαβαί πίθων, θραύσματα

φιαλών), τα όποια, εξαιρέσει λαβων τινων μετ'

εγχαράκτου διακοσμήσεως, είναι ακόσμητα.

Κατα τό βόρειον ακρον της ΚορφιΊς, απεκαλύ

φθησαν τα θεμέλια μικρου κυκλοτερους δωματίου,

ώς νότιος τοίχος του όποίου εχρησίμευεν ό σπη

λαιοειδως διαμορφωθείς φυσικός βράχος (Π ί ν.

322 α). Τό δωμάτιον είναι ελλειπτικου σχιlματος

με μεγάλην διάμετρον 3 μ. καί μικραν 2,10 μ. πε

ρΙπου. Ή είσοδος εις αυτό εγίνετο από ανατολων

ευρεθέντος εκεί του κατωφλίου της θύρας. Οί

τοίχοι, ΤΟΝ όποίων τό πάχος ποικίλλει από 0,30
εως 0,60 μ., είναι εκτισμένοι δια μικρων σχιστο

λιθικων πλακών (Π ί ν. 322 α). Κατα τό δυ

τικόν ακρον του δωματίου ό τοίχος σφζεται

μέχρις ϋψους 1,15 μ. συγκρατούμενος υπό του

βράχου. Εις τό τμημα τουτο διακρίνεται καλως

ό τρόπος κατασκευης του: αί πλάκες, συνδεόμε

ναι μεταξύ των δια πηλου, από του ϋψους 0,60 μ.

καί ανω εξέχουν συνεχως πρός τό εσωτερικόν

του δωματίου, δημιουργουσαι τρόπον τινα κλί

σιν των τοίχων πρός τό κέντρον. Δια της τοιαύτης

συγκλίσεως των τοίχων τό απομένον ανοιγμα

ανω θα Ι1ΤΟ λίαν μικρόν, δυνάμενον καί τουτο να

καλυφθή δια παρομοίων πλακων. "Οτι τοιουτος

θα ήτο ό τρόπος της στεγάσεως του δωματίου

μαρτυρεί καί ό μέγας αριθμός των σχιστολιθΙΚΟΝ

πλακων, αί όποίαι ευρέθησαν εντός του δωματίου,

προερχόμεναι προφανως εκ της καταρρεύσεως

της όροφης (Π ί ν. 322 α). Αί πλάκες δε αύται

μετεφέρθησαν ασφαλως εξ αλλης τινός θέσεως,

εφ' δσον όλόκληρος ό λόφος της Κορφης τ' Ά

ρωνιου σύγκειται εκ μελανοφαίου μαρμάρου.

Τό ϋψος του δωματίου δεν υπερέβαινε τό 1,30 μ.,

εφ' δσον Τι όροφη του σπηλαιοειδους τμήματος

απέχει του δαπέδου μόλις 1,25 μ. Έπί του δαπέδου

τούτου ευρέθησαν τεμάχιον επιμήκους λιθομύ

λου, ελάχιστα δστρακα χονδρων αγγείων καί λε

πίς όψιανου.

Νοτιοανατολικως του δωματίου απεκαλύφθη

σαν και ετερα θεμέλια, τα όποία φαίνεται δτι ανή

κουν είς ανάλημμα συγκρατουν ανδηρον, επί του

όποίου υπηρχον αλλαι κατασκευαί. Δυστυχο)ς,

λόγφ της μεγάλης κλίσεως του εδάφους και τής

ελαχίστης επιχώσεως κατα τό τμήμα τουτο, δεν

διετηρήθησαν ειμη ελάχιστα ίχνη θεμελίων των

κατασκευων αυτών (Σ Χ ε δ. 1, Π ί ν. 322 β).

Θεμέλια κτηρίου απεκαλύφθησαν επίσης καί

κατα τας βορείαν καί ανατολικην πλευρας μικρου

αχυρωνος ευρισκομένου είς τό υψηλότερον ση

μειον τής Κορφης. Δυστυχώς ενεκα τής ελαχί

στης - σχεδόν ανυπάρκτου - επιχώσεως καί της

παντελους απουσίας όστράκων Τι χρονολόγησις

των θεμελίων τούτων δεν δύναται να είναι ασφαλής.

τα λοιπά αποκαλυφθέντα θεμέλια δύνανται

εκ των ευρεθέντων όστράκων να χρονολογηθουν

εις τους Πρωτοκυκλαδικους χρόνους. Είς την αυ

την εποχην πρέπει να τοποθετηθουν καί αί πλά

κες με τας πρωτογόνους παραστάσεις. Αύται θα

σχετίζωνται ασφαλο)ς με τας ανωτέρω κτηριακας

κατασκευάς, εις τους τοίχους των όποίων πρέπει

να ήσαν εντειχισμέναι. Διότι αφ' ένός μεν απασαι

αί πλάκες ευρέθησαν εις τό τμήμα του τράφου

καί μόνον -, τό συγκρατουν την επίχωσιν, υπό

την όποίαν απεκαλύφθησαν τα θεμέλια, αφ' ετέ

ρου δε αί δύο επιφάνειαί των - ανω καί κάτω 
είναι σχεδόν επίπεδοι, πιθανως επιλεγεισαι οϋτω

δι' εντειχισμόν.

Αί διαστάσεις των πλακών δεν υπερβαίνουν

τα 0,30 μ. υψος καί 0,50 μ. μηκος. "Οσον αφορq.

δε εις τας επ' αυτων παραστάσεις, αύται είναι σχε

δόν Ισοϋψεις (περί τα 0.15 μ.). τουτο ενισχύει

την υπόθεσιν τής εντειχίσεως των πλακων, αί

όποιαι θα εσχημάτιζον τρόπον τινα είδος ζωφόρου.

Έκ των εικονιζομένων σκηνων ενδιαφέρουσα

είναι Τι παράστασις τεσσάρων μορφών εις λίαν
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ζωηραν κίνησιν, ώς εΙς χορόν. Σκηναι κυνηγίου

δε είναι τό σύνηθες θέμα επι των περισσοτέρων

πλακων (Π ί ν. 321 α - β).

Ώς πρός η']ν τεχνικην αί παραστάσεις αύται εν

θυμίζουν εκείνας των Παραθαλασσίων -Αλπεων,
παρα τα ίταλογαλλικα σύνορα, και ΙδίζΙ. του Monte
Bego (Rivista di Studi Liguri, ΧΧV (1959) 111-124).
<Η δε έρμηνεία των παραστάσεων ασφαλως θα

βοηθήσ1j είς τό να κατανοηθίΊ Ο ρόλος της Κορ

φης τ' ,Αρωνιου κατα την αρχαιότητα, ο καθορι

σμός του οποίου παραμένει εΙσέτι προβληματικός.

3. Άκρωτήρι

Κατα την ΒΔ άκτην της Νάξου, εΙς άπόστασιν

μιας ωρας πορείας περίπου από του χωρίου Έγ

γαρες ευρίσκεται ή θέσις Άκρωτήρι της περιοχης

Κυνιδάρου. Ένταυθα, μεταξυ των ρευμάτων Κού

κουλα και Παχειας -Αμμου, περι τα 500 μ. από

της ακτης και εντός της ίδιοκτησίας Κων. Σκου

λάξενου, αρχαιοκάπηλοι άνέσκαψαν κυκλαδι

κους τάφους κατα τας αρχας του ετους.

Μετα την ανασκαφην εΙς την εν λόγφ θέσιν

διεπιστώθη δτι οί λάθρζΙ. σκαφέντες τάφοι, περι

τους είκοσιν, απετέλουν τό κεντρικόν τμημα εκ

τεταμένου νεκροταφείου και είχον καταστραφη

ολοσχερως εκ της προνοίας των αρχαιοκαπήλων

να μη αφήνουν ίχνη της διελεύσεώς των.

Άσύλητοι τάφοι ευρέθησαν είκοσι δύο. Ούτοι

είναι του γνωστου κυκλαδικου τύπου (τραπεζιό

σχημοι), συγκείμενοι εκ τεσσάρων όρθίων πλα

κων εντός μικρου λάκκου λαξευμένου εΙς τόν μα

λακόν βράχον. ΕΙς ουδεμίαν περίπτωσιν ευρέθη

πλαξ εΙς τό δάπεδον του τάφου και Ο νεκρός είχε

τοποθετηθη απ' ευθείας επι του εδάφους. ουδεις

ακέραιος σκελετός ευρέθη. τα ίχνη των όστων,

τό σχημα και αί διαστάσεις των τάφων, βεβαιουν

δτι ή στάσις του νεκρου και εδω ητο ή συνήθης

κατα τους Πρωτοκυκλαδικους χρόνους, συνεσταλ

μένη. την είσοδον του τάφου, ευρισκομένη ν πρός

την κατωφέρειαν, μετα την εναπόθεσιν του νεκρου

εφρασσε πλαξ συνήθως μεγαλυτέρου ύψους Τι

αί ετεραι τρεις πλάκες του τάφου. Άργοι λίθοι

εχρησίμευον εξωτερικως δια την στερέωσιν της

πλακός αυτης (Π ί ν. 322 γ). Τόν δλον τάφον

εκάλυπτεν έτέρα πλαξ διαστάσεων αναλόγων πρός

τό ανοιγμά του. Έπ' αυτης και κατα τό εμπρόσθιον

τμημα της, ενθα εξειχε και ή πλαξ της εΙσόδου,

εκτίζετο μικρός τοιχίσκος εχων μίαν μόνον δψιν,

πρός την κατωφέρειαν. Τό μεταξυ του τοιχίσκου

και του δπισθεν βράχου τμημα επι του τάφου εκα

λύπτετο δια λιθαρίων και χώματος. Ούτω, δια του

τοιχίσκου αφ' ένός μεν έξησφαλίζετο επίχωσις

μέχρι 0,50 μ. επι του τάφου, αφ' έτέρου δε κατ'

αυτον τόν τρόπον επεσημαίνετο ή ακριβης θέ

σις του τάφου (Π ίν. 322 γ-δ). Ίσως δε ή γνωσις

της ακριβους θέσεως του τάφου ητο απαραίτη

τος δια την τέλεσιν εναγισμων επ' αυτου εκ μέρους

των συγγενων του νεκρου. (Παρομοία φροντις

δια την επισήμανσιν του τάφου παρετηρήθη και

πέρυσιν εΙς τό νεκροταφειον των <Αγ. Άναργύ

ρων παρα τό Σαγκρί' πρβλ. και Α.Δ.17 (1961/62):
Χρονικά).

Πάντες σχεδόν οί τάφοι ησαν εκτερισμένοι.

Χαρακτηριστικη δε είναι ή σπάνις μαρμαρίνων

αγγείων και λεπίδων όψιανου ώς κτερισμάτων.

Άντιθέτως αφθόνως απαντουν πήλινα αγγεια και

μαρμάρινα εΙδώλια.

Συγκεκριμένως ευρέθησαν ενδεκα πυξίδες, εν

δεκα κρατηρίσκοι μετα τεσσάρων καθέτων δια

τρήτων αποφύσεων και κωνικου ποδός, όκτώ μαρ

μάρινα εΙδώλια, μία μαρμαρίνη φιάλη με εντονα

ίχνη ερυθρου χρώματος, μαρμάρινος κρατηρίσκος

δμοιος πρός τους πηλίνους, μικκύλον λίθινον

ίγδίον μεθ' υπέρου και ίχνη ερυθρου χρώματος,

πέντε περιδέραια εκ θαλασσίων όστράκων Τι ποι

κιλοχρώμων μικρων λιθίνων ψήφων.

τα ευρεθέντα εΙδώλια δύνανται προχείρως να

καταταγουν είς τρεις κατηγορίας: α) βιολόσχη

μα εντελως εσχηματοποιημένα (πρβλ. ΑΕ 1898
πίν. 11, 15 και Chr. Zervos, L'art des Cyclades,
πίν. 58 ανω σειρα εΙς τό μέσον), β) βιολόσχημα

αλλα με στοιχεια αποδίδοντα περισσότερον τό

ανθρώπινον σωμα (πρβλ. ΑΕ 1898 πίν. 11, 18 και

Chr. Zervos, ε.α. πίν. 56, 57, 58) και γ) τα γνω

στα κυκλαδικα εΙδώλια, τα οποία κατα φυσικώ

τερον τρόπον μιμουνται τό ανθρώπινον σωμα.

της τελευταίας ταύτης κατηγορίας τα εΙδώλια

δεν ομοιάζουν πρός τα συνήθη εν Νάξφ με την

τριγωνικην κεφαλην λοξως επι του λαιμου (πρβλ.

Καββαδία, Προίστ. 'Αρχαιολογία, εΙκ. 533 και Chr.
Zervos, ε.α. πίν. 108, 165), αλλ' εχουν φοειδη

κεφαλήν, ώς προέκτασιν του λαιμου, με σαφη

δήλωσιν των ωτων και της ρινός εν είδει μικρων

αποφύσεων (πρβλ. ΑΕ 1898 πίν. 10, 4).
Ένδιαφέρουσα είναι και ή σειρα των πυξίδων

τόσον από απόψεως σχήματος, δσον και από από

ψεως διακοσμήσεως. Συνηθέστερον σχημα είναι

τό κυλινδρικόΥ' αλλα και σφαιρικαι πυξίδες ευ

ρέθησαν αρκεταί. <Η διακόσμησις είναι εγχάρα

κτος γραμμικη κατατάσσουσα τα αγγεια εΙς την

ομάδα του Πηλου. Άξιοθαύμαστος είναι ενίοτε

ο συνδυασμός σχήματος αγγείου και διακοσμή

σεως. Ούτω σφαιροειδης πυξις κοσμειται δια

στοίχων λοξων γραμμων και στιγμων εναλλαξ

κατα τοιουτον τρόπον, ωστε να δίδ1j την εντύπω

σιν εχίνου, δστις πιθανόν να είναι και τό πρότυ-
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πον δια τό σχημα του αγγείου (πρβλ. καί G. Ε.

Mylonas, Aghios Kosmas, 68).
ΟΙ κρατηρίσκοι μετα κωνικου ποδός είναι δ

μοιοι πρός τους γνωστους μαρμαρίνους (<<κανδή

λας») με ηΊν διαφοραν δτι ειναι ραδινώτεροι τού

των καΙ λεπτότεροι. Άξία μνείας μεταξυ των εύ

ρημάτων είναι καΙ μικρα λιθίνη ψηφος περιδε

ραίου εΙς σχημα βατράχου.

Ή ϋπαρξις του νεκροταφείου τούτου εις Άκρω

τήρι αποδεικνύει δτι καί τό ΒΑ τμi'ίμα της Νάξου

κατφκήθη κατα την πρώτην περίοδον της 'Εποχης

του Χαλκου παρα τό όρεινόν καί αγονον του εδά

φους καί παρα τό αφιλόξενον της ακτης ενεκα

της συνεχους πνοης σφοδρων βορείων ανέμων.

4. Αιώνας

Ή δραστηριότης των αρχαιοκαπήλων μας ώδή

γησεν εις ηΊν εξερεύνησιν καί αυτης της περιο

χης. ΠερΙ την μίαν καί ήμίσειαν ωραν πορείας

ΒΑ τοΟ χωρίου Κόρωνος, ήμίσειαν δε από της

θαλάσσης, εύρίσκεται ή θέσις •Αβδελι, δπου καί

μικρόν ναυδριον Παναγίας τcης Άβδελιόnισσας.

Ένταυθα, από τi'ίς αριστερας όχθης του ρεύματος

Ρύακας του Αιώνα, καί όλίγον χαμηλότερον της

θέσεως του ναϋδρίου, ανεσκάφησαν λάθρ~ πρω

τοκυκλαδικοί τάφοι.

'Εκ της ήμετέρας ερεύνης διεπιστώθη ότι ή κα

ταστροφη του νεκροταφείου είχε λάβει μεγάλην

εκτασιν' μόνον τό ημισυ (!) τάφου εύρέθη ασύ

λητον.

Χαρακτηριστικόν του εδω νεκροταφείου ειναι

ότι οΙ τάφοι, όσον αφορί'ί- είς τόν τρόπον κατα

σκευi'ίς, δεν ομοιάζουν πρός τους μέχρι τουδε εν

tlj νήσφ ανασκαφέντας: είναι κτιστοί δια μικρων

πλακων, ενθυμίζοντες τους τάφους της Χαλαν

δριανης (Τσούντα, Κυκλαδικά, ΑΕ 1899, 79) καί

της Σίφνου (Άκρωτηράκι) (Τσούντα, ε. α. 74).
Είναι τραπεζιόσχημοι με την διαφοραν ότι εΊναι

περισσότερον επιμήκεις.

Ό τοίχος του κατα τό ημισυ ασυλήτου τάφου

σφζεται μέχρις ϋψους ενός μέτρου (Π ί ν. 323 α).

Τό κύριον τμημα του τάφου περιβάλλεται εσωτε

ρικως ύπό πεζουλίου πλάτους 0,20-0,25 μ. καί

ϋψους 0,30 μ. Άπό του ϋψους τούτου του πεζου

λίου καί κάτω ο τάφος ήτο ασύλητος. Περιείχε

πληθος όστων καλης σχετικως διατηρήσεως όλλ'

ουχί κανονικως διατεταγμένων. 'Εκ τούτου συμ

περαίνεται δτι τό τμημα αυτό του τάφου ήτο ο

κάτω όροφος αυτου χρησιμεύων ώς οστεοφυλά

κιον. "Αρα καί Ο τάφος είναι οΙκογενειακός (πρβλ.

καί Τσούντα, ΑΕ 1898, 144). 'Εντός του τάφου

εύρέθησαν μικρα πηλίνη φιάλη, πήλινος κρατη

ρίσκος μετα κωνικου ποδός, ή κεφαλη μαρμαρί-

νου εΙδωλίου μετα του λαιμου, μία αργυρα πε

ρόνη φέρουσα σφαιρικην κεφαλην μετα δύο ορι

ζοντίων διατρήτων αποφύσεων καί αρκεταί λεπί

δες όψιανου. Μεταξυ δε των άρμων των πλακων

του πεζουλίου εύρέθη μικρόν μαρμάρινον ειδώ

λιον ακέφαλον και αποκεκρουμένον τους ακρους

πόδας.

ΑΙ γενόμεναι πέριξ δοκιμαστικαί ερευναι απε

κάλυψαν λείψανα ερειπίων, ανηκόντων προφανως

εις κτήρια του συνοικισμου, Ο οποίος εχρησιμο

ποίει τό νεκροταφείον (Π ί ν. 323 β). Τό γεγονός

δε στι ή περιοχη πέριξ εΊναι βραχώδης καί τό

εδαφος δεν προσφέρεται τόσον δια μόνιμον εγ

κατάστασιν όδηγεί εις την εΙκασίαν ότι πιθανώς

οΙ κάτοικοι του συνοικισμου να ησχολουντο με

την εξόρυξιν σμύριδος, όρυχεία της οποίας είναι

ακόμη σήμερον εν ενεργείΙ:! ενταυθα. Ίσως ερευ

να εις τόν συνοικισμόν θα ηδύνατο να παράσΧΌ

στοιχεία πρός εξακρίβωσιν της ύποθέσεως ταύ

της.

5. Στ' Άλωνάκια

Εις την περιοχην της Τραγέας και παρα τους

ΝΑ πρόποδας του λόφου επί του οποίου εύρίσκε

ται τό μεσαιωνικόν φρούριον του Τσικαλαριού

η Άπάνω Κάστρο, εκτείνεται μικρόν πλάτωμα.

Ή ϋπαρξις μικρων κυκλικων περιβόλων ωθη

σε τους χωρικους να ονομάσουν την θέσιν

«στ Άλωνάκια». Μετα μικραν και επιπολαίαν

εξέτασιν της περιοχης δύναταί τις ευκόλως να

αναγνωρίσΌ ύπΙφ τους δέκα τοιούτους περιβό

λους μαλλον Τι ήττον ορατους εΙσέτι. Κατα ηΊν

εφετεινην περίοδον μόνον δύο περίβολοι 11ρευ

νήθησαν.

Περ{βολος Α (Σ Χ ε δ. 2, Α). τουτον αποτελουν

μεγάλων διαστάσεων λίθοι εκ σαθρού γρανίτου

εΙργασμένοι οϋτως, ωστε μόνον εξωτερικως ό

περίβολος να παρουσιάζ1] όψιν. Ειναι σχεδόν

κανονικός κύκλος διαμέτρου 9 μ. περίπου. Ό

περίβολος ούτος περιβάλλει ετερον εκ μικρων

αργων λιθαρίων (Π ί ν. 323 γ). 'Εντός τού εσωτε

ρικου τούτου περιβόλου απεκαλύφθη μεγάλη πυρα

μεγίστης διαμέτρου 2,50 μ.' εντός της τέφρας,

της οποίας τό πάχος εφθανε τα 0,20 μ., παρετηρή

θησαν αφθονα λείψανα αποτεφρωμένων όστων

και παρ' αυτα αμορφον λόγφ ισχυρας όξειδώσεως

σιδηρούν εργαλείον καί σιδηρουν ξίφος. ΤιΊν

πυραν ολόκληρον εκάλυπτε στρωμα λεπτης αμ

μου πάχους μέχρι 0,30 μ. (πρβλ. καί Α. Σκια ΑΕ

1912, 10, 11). Ύπεράνω του στρώματος τούτου

ύπηρχεν αλλο εκ μικρων λιθαρίων πάχους 0,50 μ.

Τό τελευταίον τουτο στρωμα επεξετείνετο καί
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εκάλυπτε καθ' σλην ηΊν εκτασίν του τόν περί

βολον (Π ί ν. 324 α).

Έξωτερικώς του μεγάλου περιβόλου καί εφα

πτόμεναι πρός αυτόν απεκαλύφθησαν πέντε μι

κραΙ πυραΙ περιβαλλόμεναι υπό ίδίου τοιχαρίου

έκάστη. Έντός τών πυρών αυτών, τών όποίων

ή διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 0,50 μ., δεν ευρέ

θησαν ειμη ελάχιστα ίχνη οστών, ζφων προφα

νώς. Έκ τούτων αλλαι εκαλύπτοντο απλώς δι'

αμμου (αι πυραί Ι, Π, ΙΠ εν τφ Σ Χ ε δ. 2, Α) και

αλλαι δι' αμμου καί λιθαρίων (πυραί V, ΥΙ). Αι

διαστάσεις των πείθουν στι μαλλον ιΊσαν πυραί

εναγικαί.

,Ακριβώς κατα τό δυτικόν ακρον του περιβόλου

εξωτερικώς ευρεθη ορθογώνιος λακκος (Λ) πε

ριβαλλόμενος υπό ορθίων πλακών. Πιθανώς πρό

κειται περΙ κιβωτιοσχήμου τάφου. Δυστυχώς αί

αρχαιοκαπηλικαΙ ερευναι τόν είχον καταστρέ

ψει ολοσχερώς, ωστε καθίσταται αδύνατον να

εξακριβωθΌ τί περιέκλειεν οδτος. Βορείως του

«ταφου» τούτου καί εφαπτόμενον πρός αυτόν

κεκλιμένον επίπεδον εκ λίθων καί χώματος ώδή

γει επί περιβόλου προεκτεινόμενον μέχρι του εσω

τερικου τοιούτου δια μεγάλου όγκολίθου.

Πέριξ του σλου συγκροτήματος του περιβόλου

καΙ τών πυρών τό εδαφος ήτο εστρωμένον δια λί

θων (Π ί ν. 324 α), μεταξυ τών οποίων ευρέθησαν

ενεσφηνωμένα διάφορα αγγεία (πρβλ. καί ΑΕ

1898, 113). Τούτων τό στόμιον εκαλύπτετο δια

λιθίνου πλακιδίου. Πάντα ευρέθησαν πλήρη αμ

μου καΙ ανευ ουδενός ίχνους τέφρας η οστών. Ή

δε ισχυρα υγρασία συνετέλεσεν, ωστε καΙ αυτα

ταυτα τα αγγεία να ευρίσκωνται εις ουχί καλην

κατάστασιν. 'Ίσως ή υγρασία αυτη - οί χωρικοί

βεβαιουν στι κατα τόν χειμώνα αναβλύζει υδωρ'

τό γεγονός δε πιστοποιείται καΙ εκ της βλαστή

σεως υδροχαρών φυτών πέριξ - να επέβαλε την

δια λίθων στρώσιν της περί τό περίβολον περιο

χης.

Περίβολος Β (Σ Χ ε δ. 2, Β). ΟΟτος ευρίσκεται

είς απόστασιν 6,50 μ. βορείως του περιβόλου Α.

Προφανώς, λόγφ της βραχώδους φύσεως του εδά

φους, δεν σχηματίζεται πλήρης κύκλος αλλα μό

λις τό 1/3 περίπου περιφερείας. Έκτός του πε

ριβόλου παρετηρήθη καί ενταυθα στρώσις λί

θων, αλλα δεν ευρέθησαν μεταξυ αυτών αγγεία

πλην μιας μοναδικης περιπτώσεως. τουτο ενι

σχύει την υπόθεσιν στι οι λίθοι εστρώθησαν δια

την αντιμετώπισιν του αναβλύζοντος υδατος

( Π ί ν. 324 β).

Έντός του περιβόλου επεσημάνθησαν τέσσαρες

πυραί. Δεν εξηκριβώθη σμως αν αδται Ί'iσαν πυ

ραΙ δια καυσιν νεκρου. Τό ΒΑ τμημα του περι-

βόλου καταλαμβάνει ορθογώνιον κατασκεύασμα

πλi'ίρες λίθων, μεταξυ τών όποίων ήσαν ενεσφη

νωμένα αγγεία (Π ί ν. 324 γ-δ). Ώσαύτως, μεταξυ

τών λίθων ευρέθη μεγάλη ποσότης κονιοποιημέ

νων ανθράκων. Τό αυτό παρετηρήθη καί πέριξ

του ορθογωνίου, σπου πάλιν ευρέθησαν αγγεία

ενεσφηνωμένα μεταξυ τών λίθων. Μάλιστα, κατα

ηΊν ΝΔ εξωτερικην γωνίαν του ορθογωνίου, ευ

ρέθη απηνθρακωμένον τμημα κορμου δένδρου

διαμέτρου περί τα 0,10 μ. (Π ί ν. 325 α).

Λόγφ της μικρας επιχώσεως - ουχί μεγαλυ

τέρας τών 0,20 μ. - τό εσωτερικόν του περιβό

λου είχεν υποστη αριcετην βλάβην, ωστε καθί

σταται δυσχερης ό καθορισμός του τρόπου κα

τασκευης του στρωματογραφικώς.

Μεταξυ τών ευρημάτων αξιόλογα είναι: τρι

ποδικός κάλαθος εκ πηλου φέρων εγχάρακτον

διακόσμησιν είς ζώνας εκ διασταυρουμένων χια

στί γραμμών, εντύπων κύκλων, κλπ. ( Π ί ν. 325β),

τρία ψέλια εκ χρυσου, στρεπτου κατα τα ακρα,

σύρματος (Π ί ν. 325 γ), αμφορεύς, εκ της γρα

πτίΊς γεωμετρικης διακοσμήσεως του όποίου δια

κρίνονται ελάχιστα ίχνη, καί πληθος αγγείων

λίαν βεβλαμμένων υπό η;ς υγρασίας καί του πυ

ρός.

6. Ξενών

Κατα την διάνοιξιν τών θεμελίων πρός οίκοδό

μησιν του δημοτικου ξενώνος, παρα την θέσιν

•Αγιος Γεώργιος, ευρέθησαν σποραδικοί τάφοι,

εκ τών όποίων κατεστράφησαν περί τους πέντε.

Συστηματικη ανασκαφη τών υπολοίπων ευρε

θέντων τάφων απέδωσε τα έξης:

ΟΙ τάφοι είναι επιμιΊκεις, λαξευμένοι είς τό σα

θρόν πέτρωμα, καί καλύπτονται δι' ακανονίστων

πλακών καΙ λίθων η κεράμων.

ΠερΙ τό 1,50 μ. ανατολικώς της ΒΑ γωνίας η;ς

εσωτερικης αυλης του ξενώνος, εύρέθη ό τάφος 1.
Έχει μηκος 1,65 μ. καΙ πλάτος 0,40 μ. 'Η κατα

σκευη του εΊναι πρόχειρος καί ό προσανατολι

σμός του από Α πρός Δ. Έκαλύπτετο υπό σωλη

νοειδών κεράμων. Περίπου 7,50 μ. βορείως του

τάφου 1, απεκαλύφθη ετερος (2) είς βάθος 1,30 μ.

από της επιφανείας του εδάφους, προσανατολισμέ

νος από Β πρός Ν καί εχων μηκος 1,75 καΙ πλά

τος 0,50 μ.

Δέκα μέτρα περίπου ΝΔ του τάφου 1, εύρέθη

αλλος (3) καλυπτόμενος ύπό σωρου λίθων ατά

κτως ερριμμένων, μεταξυ τών όποίων περισυνε

λέγησαν τεμάχιον κάτω γωνίας στήλης καΙ έτέρα

στήλη επιτυμβία όλόκληρος, ανευ κοσμήσεως καΙ

ανεπίγραφος.

Έφαπτόμενον πρός τό δυτικόν ακρον του τά-
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φου 1, απεκαλύφθη ήμικυκλικον κατασκεύασμα

εξ αργών λίθων, διαμέτρου περίπου 4,50 μ. 'Εντός

αυτου ευρέθη κεκλιμένος επί του σαθροϋ βράχου

όξυπύθμενοςαμφορευςσχεδόνδιαλελυμένος(Π ί Υ.

326 α), Μεταξυ τών χωμάτων τα όποία περιειχε,

παρετηΡ11θησαν ίχνη οστών.

Γενικώς αί ταφαί ειναι τεταραγμέναι καί ανΕU

κτερισμάτων. Ή διάταξις τών τό.φων καί ό τρό

πος κατασκευης των δια της χρησιμοποιήσεως

παλαιοτέρων υλικών προδίδει καταστροφην αρ

χαιοτέρων τάφων υπαρχόντων αυτόθι. Τοϋτο βε

βαιουται καί εκ τών όστράκων αγγείων καί πη

λίνων ειδωλίων ελληνιστικών χρόνων, τα όποια

περισυνελέγησαν εντός τής επιχώσεως. Τό βάθος

είς τό όποίον ευρέθησαν οΙ τάφοι κυμαίνεται από

0,50 εως 1,50 μ.

'Εκ τών ευρεθεισών στηλών αι τρεις είναι ενε

πίγραφοι:

α) υψ. 0,78 μ., πλάτ. 0,26 μ., πάχος 0,06 μ.

ΣΩΤΗΡΙΧΟΣ

ΞΕΝΟΔΗΜΟΥ

β) ϋψ. 0,85 μ., πλάτ. 0,29 μ., παχος 0,06 μ.

ΣΩΣΙΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΔΩΡΟΥ

γ) ϋψ. 0,59 μ., πλάτ. 0,28 μ., πάχος 0,09 μ.

ΕΣΤΙΑΡΧΟΣ

ΚΤΗΣΙΩΝΟΣ

Έτεραι πέντε στηλαι διαφόρων διαστάσεων

ευρέθησαν ανευ επιγραφών.

ΚΕΑ

'Εν KapBaiq. της Κέας τΌ βοηθεί!! του τελειο

φοίτου Άρχαιολογίας κ. Ευαγγ. Κακαβογιάννη

εγένετο καθαρισμός τών αρχαϊκών ναών, οι όποιοι

παλαιότερον ειχον ανασκαφή υπό του Ρ. Grain
dor (BCH 29 (1905) 329 κ.ε.). Ύπό του Graindo!"
περιγράφονται τρεις ναοί: τής Άθηνας, του Ά

πόλλωνος καί της Δήμητρος. του τελευταίου ναου

δεν επεχεΙΡ11θη ό καΘαρισμός διότι οδτος κειται

υπό την κοίτην του δυτικώς τής σ.κροπόλεως χει

μάρρου, του όποίου απαιτειται ή μετατόπισις πρός

αποκάλυψιν του μνημείου.

Ναός Άθηνάς

Τούτου καλυπτομένου υπο παχέος στρώματος

χωμάτων καί θάμνων ήτο όρατη μόνον ή ΝΑ γω-

νία (Π ί ν. 326 β). Μετα τον καθαρισμό\' απεκα

λύφθη πλήρως ό ναός, τόν όποιον Θέλομεν πε

ριγράψει λεπτομερώς, διότι τα μέχρι τουδε υπάρ

χοντα στοιχεια περί αυτοϋ ειναι ελλιπή καί εν

πολλοίς λανΘασμένα. Ό ναός ειναι περίπτερος

έξάστυλος εχων 6 χ 11 δωρικους κίονας (οί γω

νιαισι μετρουνται δίς ό Graindor ε.α. σελ. 338
συμπεραίνει εκ τών διαστάσεων τεμαχίου επιστυ

λίου δτι ό ναός ειχεν 6χ 12 κίονας) καί εΊναι προσ

ανατολισμένος από Β πρός Ν με την είσοδον

από Ν. Έπάτει επί κρηπιδώματος δύο βαθμίδων,

μέρος τών όποίων αποτελει αυτός ούτος ό φυσικός

βράχος. (Ό Graindor ε.α. μετρει τρεις βαθμίδας

ύπολογίζων προφανώς καί το ισοπεδωθεν τμημα

του βράχου, τό όποίον θεωρει ώς κατωτέραν βα

θμίδα en partie visible) (Π ί ν. 326 γ). 'Επί του

στυλοβάτου διακρίνονται ευκρινώς τα ιχνη τών

κιόνων, εκ τών όποίων σφζεται κατα χώραν

ό κατώτατος σπόνδυλος μόνον εις εννέα του

δυτικου πτερου. Μόνον ό τέταρτος από Β κίων

διατηρεί δύο σπονδύλους (εν BCH ε.α. 338, ανα

φέρεται δη σφζονται μόνον δύο σπόνδυλοι του

δυτικοϋ πτερου). Έκτός του δυτικου πτεροϋ σφ

ζονται καί οί τοιχοι του κυρίως ναου μέχρις ϋψους

1,29 μ. από του τοιχοβάτου, ό όποιος ευρίσκεται

0,17 μ. υψηλότερον του στυλοβάτου. Ό κυρίως

ναός ειναι απλους σηκός εν παραστάσι καί παρου

σιάζει δύο τρόπους τοιχοποιιας' εσωτερικώς

μεν οΙ τοιχοι ειναι κατεσκευασμένοι εξ ορθογω

νίων αλλ' ανισοπαχών μικρών σχιστολιθικών

πλάκών (Π ί ν. 326 δ), εξωτερικώς δε εχουν ισο

δομικην επένδυσιν εξ εντοπίου μαρμάρου αρί

στης κατασκευής. Τό μεταξΙ! τών δύο δψεων -ε

σωτερικης καί εξωτερικης - τών τοίχων διάστη

μα πληρουται δια μικρών πλακιδίων καί πηλου.

Οί κίονες, με εικοσι ραβδώσεις εκαστος (πρβλ.

καί BCH ε.α. σ. 338), ήσαν πώρινοι' επί δε τών

αποκαλυφθέντων σπονδύλων καί του θαυμασίου,

αλλα μόνου ευρεθέντος, κιονοκράνου διατηρουν

ται εισέτι ιχνη λεπτοτάτου επιχρίσματος.

Τό δάπεδον του προνάου ειναι εστρωμένον δια

κονιάματος τουτο δμως πιθανώς ανήκει εις νεω

τέραν κατασκευι1ν. Τό τμημα αυτό του ναου (πρό

ναος) εΊναι καί τό περισσότερον κατεστραμμένον,

ώστε δεν διακρίνεται σαφώς τό νότιον πέρας τών

τοίχων του.

οα ναός ίδρύθη επί ανδήρου σχηματισθέντος

αφ' ένός δια. της λαξεύσεως του πρός Δ βράχου

εις cφκετόν ϋψος (Π ί ν. 326 γ), καί αφ' έτέρου

δια τής συγκρατήσεως τών χωμάτων προς Α υπό

του τείχους της ακροπόλεως επέχοντος θέσιν

αναλήμματος ενταυθα (Π ί ν. 326 β - γ). Όλόκλη
ρος δμως ό ναός εθεμελιώθη επί του φυσικου
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βράχου καταλλΙ1λως πρός τούτο εΙργασμένου.

Κατα τόν καθαρισμόν τού ναού ευρέθησαν

αρκετα τεμάχια αρχιτεκτονικών μελών, ώς κε

ράμων μαρμαρίνων καί εκ πηλού, μαρμαρίνης

σίμης, γείσου, σταγόνων κλπ. Σπουδαιότερα

μεταξυ τούτων είναι Τι μαρμαρίνη κορυφαία δο

κός της στέγης μεταξυ τοίχου καί βορείου προ

φανώς πτερού, φέρουσα εκατέρωθεν τας υποδοχας

τών καλυπτήρωνκεράμων (Π ί ν. 327 α) καί τρεις

βάσεις γωνιαίων ακρωτηρίων, εκ τών όποίων αί

δύο ενεπίγραφοι. 'Επί της μιας αναγινώσκεται

ευκρινώς Τι επιγραφή:

Καί γλυπτών ευρέθησαν ίκανα τεμάχια. Άξιό

λογον είναι τό από τών κνημών καί κάτω τμημα

υπερφυσικού μεγέθους αγάλματος τών αρχών

τού Ε' π.χ. αιώνος (Π ί ν. 327 γ). Φέρει ποδήρη

χιτώνα καταπίπτοντα εις δύο δέσμας ώραίων πτυ

χών μεταξυ τών εις ζωηραν κίνησιν πρός αριστερα

διεστώτων σκελών, εκ τών όποίων τού αριστερού

ελλείπει ό άκρος πούς. 'Εκ τού σχήματος της πλίν

θου καθίσταται φανερόν, στι τό τεμάχιον τούτο

πρέπει να ανΙΙΚΌ εις άγαλμα κορυφαίου ακρωτη

ρίου, Νίκην πιθανώς.

"Ετερον γυναικειον άγαλμα, μεγέθους όλίγον

μικροτέρου τού φυσικού, ευρέθη ελλιπες την

κεφαλήν, τας χειρας καί τους άκρους πόδας. Ό

λόκληρος Τι επιφάνειά του παρουσιάζει αρκετην

διάβρωσιν. Διαβεβρωμένον επίσης εξόγκωμα επί

της ράχεως γεννg την υποψίαν στι πιθανώς πρό

κειται περί Νίκης, της όποίας απεσπάσθησαν αί

πτέρυγες. Δυνατόν σμως τό εξαρμα τούτο να

εχρησίμευε δι' άλλον σκοπόν.

Τρίτον μικρόν άγαλμα ελλιπές την κεφαλην

καί τας χειρας, τών τελευταίων έλληνιστικών

χρόνων, ευρέθη κατα τόν καθαρισμόν τού ναού.

Παριστg Άθηναν φέρουσαν ποδήρη δωρικόν

χιτώνα καί γοργόνειον πρό τού στήθους (Π ί ν.

327 β).

Μεταξυ τού πλήθους τών γλυπτών θραυσμάτων

συγκαταλέγονται πολλα τεμάχια ανήκοντα εις

αρχαϊκα αγάλματα κορών καί ίκανός αριθμός

διαφόρων μερών ποδών ίππων (όπλαί, κνημαι,

γόνατα). Τέλος, εις τα μετακιόνια επί τού στυ

λοβάτου παρετηρήθησαν διάφοροι επιγραφαί α

ναφέρουσαι κυρίως ονόματα Καλών, ώς Τι είς τό

πρώτον από δυσμών μετακιόνιον τού Β πτερού:

ΝΙΠΗΝΩΡ.

ΠΑΛΟ

'Ενδιαφέρουσα είναι καί Τι επί τού πρώτου από

Β μετακιονίου τού νοτίου πτερού επιγραφή:

ΔΙΩΝΤ

ΟΝΕΑΝΙΣΠΟΣ

ΝΙΠΑΙ

Ναός Άπόλλωνος

Καί ούτος εκαλύπτετο υπο παχέος στρώματος

χωμάτων καί θάμνων, ωστε ελάχιστον τμημά του

να είναι όρατόν (Π ί ν. 328 α). Δυστυχώς, μέγα

τμημα τού ναού εχει κατακρημνισθη εντός της θα

λάσσης καί ούτω καθίσταται δυσχερης υπό τας πα

ρούσας συνθήκας Τι εύρεσις τών ακριβών διαστά

σεών του.

Ό ναός ήτο εν παραστάσι (πρβλ. καί Brondsted,
Voyages, Ι, σ. 23, Ρ. Graindor, ε.α. 339) προσιτός

από ανατολών δια τριών βαθμίδων (Π ί ν. 328 β).

Ή θύρα εισόδου από τού προδόμου εις τόν ση

κόν, ητις κατα Graindor (ε.α. σ. 339) είναι νεω

τέρα, εχει κατώφλιον μήκους 2,10 μ. Δεδομένου

δέ στι τό πλάτος τού ναού είναι 16,25 μ. καί ίχνη

τού βορείου μακρού τοίχου παρατηρούνται είς

μηκος υπερβαινον τα 30 μ., γενναται ευλόγως Τι

απορία περί τού τρόπου στεγάσεως τού ναού. Τό

γεγονός στι δέν παρετηρήθη μέχρι τούδε εσωτε

ρικη κιονοστοιχία, δέν νομίζω στι είναι αρκετόν

δια να απορρίΨΌ τις την ύπαρξίν της. Ίσως μελ

λοντικη ανασκαφη ηθελε φέρει νέα στοιχεια,

τα όποια θα ηδύναντο να βοηθήσουν είς την λύ

σιν τού προβλήματος. Ή δημιουργία χώρου πρός

ανίδρυσιν τού ναού εγένετο κατα τόν αυτόν τρό

πον ώς καί δια τόν ναόν της Άθηνας.

Πρό τού ναού, πρός Α, απεκαλύφθη ορθογώ

νιος χωρος ελεύθερος, ενθα υποτίθεται στι ήτο ό

βωμός (GraIndor ε.α. 339), πέριξ τού όποίου εχό

ρευσεν Τι Κτήσυλλα κατα τα Πύθια (Anton.
Liberal. Μεταμορφ. 1). Σχεδόν όλόκληρον την

βορείαν πλευραν τού ορθογωνίου αυτού χώρου

καταλαμβάνει το πεζούλιον (Brondsted ε.α. 21)
( Π ί ν. 328 β), τό όποιον ενθυμίζει την σειραν των

πωρίνων βατήρων της Βραυρώνος (Έργον 1960,
25). Μεταξυ τού πεζουλίου τούτου καί τού ναού

απεκαλύφθη εκ νέου Τι εντός τού βράχου λαξευ

μένη κόγχη, εντός της όποίας είχεν άλλοτε ευ

ρεθη τό κολοσσικόν άγαλμα τού Άπόλλωνος

(Brondsted, ε.α. 18).
Πέριξ τού ναού ευρέθησαν ενεπίγραφα βάθρα

και μικρα θραύσματα επιγραφών, αί πλεισται τών

όποίων εχουν δημοσιευθη υπό τού Graindor.
Κατα την διάρκειαν τών ανωτέρω εργασιών

περισυνελέγη εκ τών πέριξ αγρών και μανδρο

τοίχων ίκανός αριθμός ενεπιγράφων μικρών βά

θρων καί τό άνω μέρος κορμού αρχαϊκης κόρης.
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ΠΑΡΟΣ

ΕΙς την περιοχην τής Ναούσης και επι τής

έναντι της κωμοπόλεως ακτής εις θέσιν «Πλα

στηρας», ό Έμμ. Κατακουζηνός κατα την καλ

λιέργειαν του αγρου του ανεκάλυψε πρωτοκυ

κλαδικους τάφους, εκ τών όποίων περισυνέλεξε

και παρέδωσεν εΙς τό Μουσείον δύο μαρμαρίνους

κρατηρίσκους μετα κωνικου ποδός και όριζον-

νελέγησαν τέσσαρα μαρμάρινα εΙδώλια, δύο μαρ

μάρινοι κρατηρίσκοι μετα κωνικου ποδός, μικρα

μαρμαρίνη φιάλη διατηρουσα ίχνη ερυθρου χρώ

ματος εσωτερικώς, μικρα ακόνη και λεπίδες όψια

νου (Π ί ν. 329 β). Χαρακτηριστικόν τών εΙδω

λίων είναι δτι εχουν τα σκέλη κεχωρισμένα αλ

λήλων και τα πέλματά των είναι όριζόντια καί

ουχι πλάγια, ώς συνήθως. ΕΙς δύο εξ αυτών δια

κρίνονται ίχνη ερυθρου χρώματος.
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Σχεδ. 3. Σπήλαιον Σερίφου. Κλίμαξ 1 : 1000

τίων διατρήτων αποφύσεων. Περαιτέρω ερευνα

του νεκροταφείου απέδωσε τα εξής:

Έκ τών δεκατριών εν συνόλφ ανασκαφέντων

τάφων ό εΙς ήτο ρωμαϊκών χρόνων (Π ί ν. 328 γ)

και περιείχε τρία χονδροειδΊ; και ανευ κοσμήσεως

αγγεία. Έκ τών υπολοίπων - πάντων πρωτοκυ

κλαδικών χρόνων - μόνον τρείς ευρέθησαν ασύ

λητοι. Έντός αυτών ευρέθησαν δύο πήλιναι πυ

ξίδες ανευ κοσμήσεως καί ουχί καλής διατηρή

σεως εντός δε ενός καί του αυτου τάφου περισυ-

Γενικώς, τα εΙδώλια ταυτα παρουσιάζουν αρ

κετην πλαστικότητα με την δήλωσιν τής ρινός,

τών ώτων και τών μυών τής κοιλίας. Καί τού

των ή φοειδης κεφαλη αποτελεί τρόπον τινα

προέκτασιν του λαιμου (πρβλ. καί Α.Ε. 1898
πίν. 10, 4).

ΟΙ τάφοι είναι του συνήθους τύπου, τραπεζιό

σχημοι, εκ τεσσάρων κατακορύφων πλακών. Έπι

του δαπέδου ή υπαρξις πλακός δεν ήτο κανών.

Πρωτότυπος είναι ό τάφος 12, ό όποίος είναι δι-
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πλούς κατα τόν έξης τρόπον: Εις νεωτέραν προ

φανως επέκτασιν τού τάφου 11 εμπροσθία πλαξ

εχρησίμευσεν ώς όπισθία της επεκτάσεως. Ούτω

δια τΊΊς προσθήκης τριων ακόμη πλακων ό αρ

χικός τάφος εδιπλασιάσθη (Π ί ν. 329 α). Δυστυ

χως καί ό τάφος αυτός ευρέθη συλημένος.

ΣΕΡΙΦΟΣ

Παρα τού μεταλλωρύχου Γεωργίου Θ. Λιβανίου

τυχαίως ανευρέθη σΠΙ1λαιον παρα τΊιν θέσιν

Σταυρακόπουλου υπεράνω τού Όρμου Κουταλα.

Πληροφορίαι αναφέρουν δτι σπήλαιον είχεν

ευρεθ1'] καί πρό εξηκονταετίας περίπου υπό της

Έταιρείας Μεταλλείων σιδήρου διευθυνομένης

τότε υπό τού Γκρωμαν. Τούτο πιστοποιούν καί αί

ξύλιναι δοκοί αί φράσσουσαι ακόμη ώρισμένας

προσβάσεις είς τα πλευρα τού σπηλαίου. "Εκτοτε

τουτο ειχεν επιχωσθη καί μόνον μικρα όπή απέ

μενεν εκ της είσόδου του.

'Απότομος, στενΙ1 και ανώμαλος, εν πολλοις

δε καί επικίνδυνος, κάθοδος μήκους περίπου 75 μ.

αρχεται από της πρός ΝΑ βλεπούσης εισόδου.

Άκολουθει κατεύθυνσιν πρός ΒΔ, είτα δε καμπτο

μένη πρός ΝΔ καταλήγει είς χωρον επίπεδον ευ

ρισκόμενον εις υψόμετρον περί τα 110 μ., δηλαδη

περί τα 40 μ. χαμηλότερον της είσόδου (πρβλ.

καί Σ Χ ε δ. 3). Δια μικρων θαλάμων καί διαδρό

μων, εντός τών όποίων υπάρχουν μικροί σταλα

κτιται καί σταλαγμίται, κατοπτριζόμενοι εις τας

παρα τας παρειας σχηματιζομένας μικρας καί

αβαθείς λίμνας, φθάνει τις εις μέγαν θάλαμον,

12 χ 20 μ. περίπου. Τό υψηλότερον σημειον της

όροφης του θαλάμου τούτου ευρίσκεται εις ύψος

μη υπερβαινον τα 5 μ. από του δαπέδου. Και εντός

τού θαλάμου υπάρχουν θαυμάσιοι σταλακτίται

και μικραί λίμναι των όποίων αί όχθαι κοσμουν-

ται δια χαμηλων σταλαγμιτων εν είδει υδροχαρους

χλόης.

Καθ' δλην την εκτασιν του σπηλαίου συναντζί

τις επι του δαπέδου δστρακα κλασσικων (σπά

νια), ελληνιστικων και ρωμαϊκών χρόνων. Είς

τό ΝΔ δε ακρον του μεγάλου θαλάμου εξέχει όγ

κος τις, ύψους περίπου 1 μ., κεκαλυμμένος εξ όλο

κλήρου υπό στρcΌματος σταλαγμίτου. Έπί του

εξάρματος καί πέριξ αυτου υπάρχουν άστα ζφων,

αγγεια (κυρίως σκύφοι, λεκάναι, φιά.λαι) καί άφθο

νοι λύχνοι. τα πλείστα των αγγείων είναι περι

τετυλιγμένα υπό στρώματος σταλαγμίτου, υπό

τόν όποιον ενίοτε μόνον τό σχημα του αγγείου

διακρίνεται. Πρό του εξάρματος, επί του δαπέδου,

ευρέθη θραυσμα λύχνου φέρον εγχαράκτως τα

γράμματα Κ Ι C.
Τέλος, εντός χονδροειδους κύλικος ευρεθείσης

επι του εξάρματος ευρέθη ποσότης τέφρας είς

λασπώδη κατάστασιν. Έντός αυτης υπηρχε μι

κρόν χαλκουν νόμισμα Σερίφου, τό όποιον κατα

την κ. ΕΙρ. Βαρούχα-Χριστοδουλοπούλου παρι

στα Περσέα αφ' ενός και πιθανως μάχαιραν αφ'

έτέρου και ανάγεται εις τας αρχας του τρίτου

π.χ. αιωνος.

Λόγφ τού παχέος στρώματος σταλαγμίτου και

των σταλακτιτων, τα όποια πρέπει να διατηρηθουν,

είναι δύσκολον να βεβαιωθη αν τό σπήλαιον είναι

αρχαία στοα μεταλλείου Τι φυσικόν σπήλαιον

χρησιμοποιηθεν παρα των αρχαίων.

ΘΗΡΑ

Κατα την διάνοιξιν θεμελίων πρός ανεγερσιν

διδακτηρίων του γυμνασίου Θήρας καί κατα την

ΝΑ γωνίαν των γραφείων αυτού ευρέθησαν θε

μέλια αρχαίου κτηρίου.

Έπ' ευκαιρίg της μεταβάσεως είς Θήραν, πρός

Σχεδ. 4. Παλαιοχρ. τάφος Θήρας. Κλfμαξ 1 : 50
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μεταφοραν των άρχαίων εκ του παλαιου εις τό

νέον Μουσεϊ:ον μετα τΊΊς συναδέλφου δ. ΑΙκ.

Ρωμιοπούλου, προέβημεν εις τόν καθαρισμόν

των θεμελίων, ό όποιος εφερεν εις φως τα.

έξης:

Άπεκαλύφθη τάφος διαστάσεων 3,90 χ 2,19 μ.

εχων τό νότιον ακρον του καμπύλον εν ειδει κόγ

χης (Σ Χ ε δ. 4). Τό σφζόμενον ϋψος των τοίχων

του φθάνει τα 1,44 μ., τό πάχος των ειναι 0,57 μ.

Εις τό μέσον περίπου του ανατολικου τοίχου και

εις ϋψος 0,71 μ. άπό του δαπέδου ύπάρχει εσοχη

βάθους 0,17 μ. και πλάτους 0,78μ. (πιθανως πρό

κειται περί κογχαρίου). Ή επίχωσις ύπΙφ τό ανώ

τατον ακρον των τοίχων ητο μόνον 0,45 μ.

Τό δάπεδον του τάφου εχωρίζετοδι' εγκαρ

σίων τοιχαρίων αμελεστέρας κατασκευης εις μι

κρότερα διαμερίσματα, τινα των όποίων εύρέθη

σαν κεκαλυμμένα δια πλακων ( Π ί ν. 329 γ).

'Εντός των διαμερισμάτων αύτων εύρέθησαν άστα

νεκρων διαλελυμένα. Όστα νεκρων εύρέθησαν

ώσαύτως εσκορπισμένα και εις την επίχωσιν,

*

18

σπου συνελέγησαν δστρακααγγείων και θραύ

σματα γλυπτων και επιτυμβίων στηλων.

Αί Β και Ν πλευραι του κτηρίου ειναι αί πλέον

κατεστραμμέναι. Ή εισοδος φαίνεται να ητο από

Βορρά.

Εις την επίχωσιν εύρέθησαν ώσαύτως και τρία

χαλκά νομίσματα, εκ των όποίων τό εν λίαν κα

τεστραμμένον. 'Εκ των έτέρων δύο Τι κ. ΕΙρ. Βα

ρούχα-Χριστοδουλοπούλου αναγνωρίζει εν του

ρακάλλα και εν του Μαξιμίνου.

'Εκ των επιτυμβίων στηλωνμία φέρει την επι

γραφήν: ΛΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ. 'Επι έτέρων δύο

επίσης σφζεταιτό πρωτον μέρος: ΑΓΓΕΛΟΣ. '.'

Παρόμοιαι επιγραφαι είναι γνωσται και πα

λαιότερον εκ Θήρας. Ό ΑΓΓΕΛΟΣ δε ερμηνεύεται

ώς κρυπτοχριστιανικόςτίτλος (Η. Gregolre, «Τοη
ange»et les anges de Thera, Β. Ζ. 1929-30 και W.
Bousset, Zur Damonologle der spatereπ Aπtike).

Κατόπιν των ανωτέρω ό τάφος φαίνεται να εί

ναι παλαιοχριστιανικός και πρέπει να τοποθε

τηθΌ περι τα τέλη του Γ Τι αρχας του Δ' αιωνος.

ΧΡΙΣΤΟΣ Γ. ΝΤΟΥΜΑΣ
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DIE AUSGRABUNGEN ΙΜ HERAION νΟΝ SAMOS

(1952·1962)

Die Ausgrabungen der letzten zehn Jahre im
Heraion νοη Samos leitete bis zu seinem Το

de im Dezember 1961 Ernst Buschor. Sie ha
ben wichtige Ergebnisse gezeitigt. Besonders
unerwartet ist die Entdeckung baulicher Αη

1agen mykenischer Zeit, die man frίiher aus der
Geschichte des Heiligtums ausschliessen zu
konnen glaubte. Aus der Zeit des Heiligtums
wurden einige Bauten vol1standig freige1egt, an
dere in ihrer Baugeschichte geklart und ge
deutet; auch manche Bau- und Schmuck
g1ieder sind aufgetaucht und konnten mit zu
gehorigen Bauten verbunden, andere in zeich
nerischer Rekonstruktion gewonnen werden.
So ergab sich oft ein ίiberraschendes Bi1d vom
Grundriss und Aufbau eines Gebaudes. 1m
Grunde war es ein standiges Bemίihen um je
den Mauerzug, um jede Stein- und Kies1age,
aber manche neuen kultgeschichtlichen und
topograpllischen Zusammenhange fίir das frίihe

Heiligtum sind dadurch doch deutlich gewor
den, andere haben wiederum zu neuen Frage
stel1ungen gedrangt. Auch manche neu ge
fundenen Bruchstίicke der altsamischen Pla
stik konnten an schon vorhandene gefίigt wer
den und wurden An1ass zu weiteren Verbindun
gen. Betrachtlich war die Zahl der K1einfunde
aus Elfenbein, ΗοIΖ, Bronze und Τοη; unter
ihnen befanden sich Werke νοη hoher Qua1i
tat. So ergibt sich ein reicheres Bild der sa
mischen Kunst als bisher, manch dunkler Zeit
raum steht jetzt in hel1em Licht. lη verschie
denen Zweigen der frίihen einheimischen Kunst
erbrachten darίiber hinaus Schichtbeobachtun
gen eine gesicherte zeitliche Abfolge, fίir den
reichen Import aus fernen Landern wichtige
chron010gische Anhaltspunkte.

Grαbungsgebiete. Als die Grabung nach dem
Kriege wieder aufgenommen wurde, hat sie
nicht in unberίihrten Gebieten innerha1b des
Grabungsgelandes eingesetzt, sondern zunachst
a1te Prob1eme an verschiedenen Stel1en des Hei
1igtums aufgegriffen und zu losen versucht (zum
Folgenden vgl. den Ρ 1a n Α b b. 1). lη zwei
Kampagnen (1953 und 1955) wurde die pra
historische Sied1ung nordlich des Grossen Tem
pels (in Ε- Η/6 - 9) freigelegt und die F1ache
bis zur grosstmoglichen Tiefe erschOpft. Die
Aufdeckung der vorgeschicht1ichen Siedlung

sίid1ich der Hekatompedoi, vor der Ostfront
des po1ykratischen Tempels und in dessen
nord1icher Peristasis (1958 - 1960) brachte den
Ansch1uss an die ausgegrabenen prahistorischen
Hauser nord1ich des Tempe1s. 1m Sίidtemenos

wurden die Sίidhal1e und der Aphrodite-Her
mestempe1 ("Sίidbau") vol1standig ausgegraben
und in Μ - Ν / 14 - 15 der Bach1auf vom Aus
fluss aus dem Ku1tbad in Richtung des Meeres
verfo1gt. 1m Nordtei1 des Hei1igtums wurden
eine Tempe1gruppe (Α Β C) in Κ- Ν / 7 - 8,
nord1ich und sίid1ich der hl. Strasse die Hauser
komp1exe aus romischer Zeit neu untersucht.
1m Zusammenhang damit stiess man in Μ- 0/
5 - 7 auf einen schon vor drei J ahrzehnten ange
grabenen archaischen Bau ("Nordbau"), der bis
auf die Nordostecke freigelegt wurde.

Der Schwerpunkt der Grabung jedoch 1ag
1957 und in den fo1genden Jahren im Bereich
der Sίidhal1e, im Gebiet zwischen Hekatompe
dos und Cicero-Exedra, der Ostfront des ρο

1ykratischen Tempels und dem "Monopteros".
lη den genannten Gebieten wurde das Gra
bungsfe1d bis zum gewachsenen Bod~n erschOpft.

Topogrαphie und Architektur. Die vorgeschi
cht1iche Siedlung, ίiber der sich das spatere
Herahei1igtum erhob, erwies sich schon in
ihrem Westrand nord1ich des po1ykratischen
Tempe1s a1s eine ausgedehnte An1age mehrfach
ίiberbauter Bauperioden (vgl. Milojcie, Sa
mos Bd. 1). lη den noch unveroffent1ichten Gra
bungsabschnitten sίid1ich der Hekatompedoi,
vor der Ostfront des polykratischen Tempe1s
und zwischen den Fundamenten des Nordosttei1s
des Tempe1s, gelang es sch1iesslich, eine lίicken

10se Abfo1ge νοη Bauperioden mit zugehorigen
Funden νοη frίihhel1adischer bis in submy
kenische Zeit aufzuzeigen. Die bisherige Annah
me, dass zwischen der frίihmittelhel1adischen

und der geometrischen Zeit die Besiedlung un
terbrochen war, darf demnach a1s ίiberho1t ge1
ten; die Sied1ung hat, wenn auch in der Spat
zeit nur notdίirftig, bis in die submykenische
Zeit weiter bestanden. Nach den Ergebnissen
der Grabung in dem zu1etzt genannten Bereich
lassen sich fo1gende Sied1ungsperioden unter
scheiden. Auf zwei unbefestigte, frίihhel1adische

Siedlungen, mit Hausern im Megarontypus,
folgte noch in frίihhel1adischerZeit eine dritte,
die mit einem wehrhaften Mauerring umgeben
war (Η- Κ/9 - 10). Diese Siedlung muss in
spaterer mittelhel1adischer Zeit zerstort worden

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΣΑΜΟΣ 287

sein. νοη den Hausern b1ieben dabei kaum
mehr als eine Stein1age erha1ten; meist geben
nur vereinze1te Steinsetzungen Lage und Grund
riss der Hauser an. Wohl noch in spatmitte1
helladischer Zeit erfo1gte der Bau einer grossen
Umfassungsmauer mit machtigem Tor in F- G/
8 - 9, die der Sied1ung bis in spatmykenische
Zeit Schutz bieten sollte.

Es war ein wesent1icher Gewinn, a1s die Gra
bung im Bereich der Sίidhalle, sίid1ich der He
katompedoi und vor dem Grossen Tempe1, die
Schichten bis zum gewachsenen Boden im
Schnitt frei1egte und einen Einb1ick in die Abfo1
ge der frίihen Erdschichten, in die allmahli
che Aufhohung νοη prahistorischer Zeit bis ins
7. Jahr1iundert v. Chr. und vor allem feste Αη

ha1tspunkte fίir die Keramik gewann (ΑΜ. 72
(1957) 35 ίΊ.).

Reiche Funde kamen in sieben Brunnen und
einem Bothros zutage (ΑΜ. 74 (1959) 10 ff.).
Zwei Vberschwemmungen, die Gefassnester
bargen, 1iessen sich feststellen: die eine um
720 v. Chr., νοη begrenzter Ausdehnung, er
eignete sich hart an der Westfront des Hekatom
pedos; die zweite gegen 660 v. Chr. erfasste
weite Tei1e des Heiligtums (ΑΜ.72 (1957)35 ίΊ.).

Die vollstandige Frei1egung der Sίidhalle, des
zweiten grossen Baus neben dem zweiten He
katompedos im Temenos des 7. Jahrhunderts
v. Chr., und die Grabung im Ge1ande west1ich
davon, ergaben fίir die Halle wie fίir das Hei
1igtum in diesem Bereich neue Aufschlίisse (ΑΜ.

72 (1957) 52ff.).
Die Halle war durch Zwischenwande dreige

tei1t; Ho1zpfei1er auf grob zugehauenen Ka1k
steinbasen trugen das Ho1zgeba1k mit zahn
schnittartigem Gesims; ein Satte1ho1z wird
zwischen beiden vermitte1t haben. Fίir die
Geschichte der Hallenarchitektur ist die sa
mische Halle νοη grosser Bedeutung; denn
sie ist nach unserer Kenntnis die frίiheste frei
stehende Halle, die in den Stίitzenbasen, den
Ho1zpfei1ern, den darauf 1iegenden Satte1ho1
zern und dem Zahnschnittgeba1k die E1emente
der spateren ionischen Ordnung vorwegzuneh
men scheint. Die Erbauungszeit der Halle fallt,
nach der zeit1ichen Stellung einer Rotellen
kanne, die unter dem Fussboden gefunden wur
de, in dieJahre zwischen 640/30 v. Chr., etwa
zwei Jahrzehnte nach der Errichtung des zwei
ten Hekatompedos. Die Reparatur im sίid1ichen

Dritte1 der Hallenrίickwanderfo1gte in spaterer
Zeit.

Am Ende des 7.Jahrhunderts v. Chr. wurde
ein Imbrasosarm, der schon in geometrischer
Zeit hinter der Halle vorbei zum Meer Hoss,
in ein Kana1bett gezwungen. Ein an die Rίick

wand des sίidlichen Dritte1s der Halle ge1egtes
KaipHaster sollte sie gegen das Wasser abschir
men. G1eichzeitig wurde der sίid1ichen Kam
mer der Halle ein PHaster vorgeschuht. Diese
Veranderungen am Ende des Jahrhunderts ste
hen wohl im Zusammenhang mit der Errichtung
eines auch in der Technik einzigartigen Ku1t
bades sίid1ich der Halle.

Die Grabung hat im Osttei1 des Rhoikostem
pe1s neue Beobachtungen gewonnen und in auf
gefίillten Graben Bruchstίicke νοη Sau1entrom
me1n, Spiren und Toren zu den in den Funda
menten des po1ykratischen Tempels verbauten
hinzugefunden. Jedoch eine Pub1ikation dieses
im A1tertum bestaunten Wunderwerks, die vor
allem auf den Oberbau, Sau1enhohe und Ka
pitellformen hinzie1t, ist erst mog1ich, wenn die
Fundamente vollends ausgegraben sind.
Υοη den Baug1iedern des grossen Porosa1tars,

der etwa zwei Jahrzehnte nach dem Rhoikos
tempe1 um 540 v. Chr. errichtet wurde, ist
sίid1ich des A1tars ein wichtiges Stίick νοη der
SO-Ecke des Unterbaus gefunden worden
(ΑΜ. 72 (1957) BeiΙ 4; 5,2). Musste man sich
bisher mit der zeichnerischen Rekonstruktion des
A1tars begnίigen, so mag der Aufbau der nord
1ichen Treppenwange bis zum obersten Ab
schlussg1ied des Unterbaus aus vorhandenen
G1iedern der woh1 eher im zweiten Jahrhundert
n. Chr. a1s in augusteischer Zeit erfo1gten Mar
morerneuerung eine eindrucksvollere Vorste1
1ung νοη dem A1tar vermitte1n Τ a f. 330a (ΑΜ.
74 (1959) BeiΙ 1 - 3). Der Aufbau entspricht je
doch nicht der tatsachlichen Socke1hohe, es
feh1t ferner die Wangenbekronung mit Socke1,
Tierfries und ίibergreifendem B1attstab.
νοη den nord1ichen Tempe1n hat man Α der

Aphrodite, Β und C dem Hermes zugewiesen,
den "Sίidbau" (J - Μ/13 -15) mit dem inschrift
1ich genannten Doppe1tempe1 der Aphrodite
und des Hermes verbunden (ΑΜ. 72 (1957)
87ff.). Tempe1 Α und Β sind in rhoikischer Zeit
errichtet worden. Der Ringhallentempe1 C ge
hort in die po1ykratische Zeit, er hat das Her
mesbild des Tempe1s Β ίibernommen, a1s die
ser nach der Zerstorung zu einem Breitbau
umgewande1t wurde. Zur Zuweisung gerade
dieser nord1ichen Tempe1gruppe an Aphrodite
und Hermes drangte neben anderen Vber1e-
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gungen nicht zuletzt deren Nal~e zum Altar.
Die Zuweisung del' Tempel Α, Β und C sind

hypothetisch, dessen ist man sich wohl bewusst:
hat doch die Ausgrabung an der NW- Ecl;:e des
Tempels Α, nordlich des Tempels C, ίιn Osten
und Nordosten des Heiligtums ,veitere Bauten
aufgedecl;:t, deren Bestiιnmung ungeklart ist.
Angesichts diesel' Bauten, die wohl alle als
Antentempel Ζυ erganzen sind, n~uss die Μδ

glichkeit νοη Schatzhausen~ ernsthaft envogen
werden. Denn es ist kaum anzunehmen, dass
sie ίη einem so bedeutenden und an kostbaren
Funden reichen Heiligtum wie dem Heraion
gefehlt haben.

Ιη die Zeit des Rhoikos fallt auch die Planung
und Legung der Fundamente des Aphrodite
Hermestempels ("Siidbau") ; die Ausfiihrung des
Oberbaus jedoch ίη polykratische Zeit, ίη der
auch eine Erhohung des Ringhallenniveaus auf
der rhoikischen Euthynterie notwendig wurde
(ΑΜ.72 (1957) 65ίΓ.). 1st dieser Bau durch die
Ringhalle als Kultbildtempel ausgewiesen, so
lasst die Zweiteilung der Cella durch lnnensau
lenan zwei Kultbilder denken. Nichts lag da
her naher als die Zeilen der Schatzinschrift, die
νοη einem Doppeltempel des Herιnes und der
Aphrodite sprechen, auf diesen Bau zu beziehen
(ΑΜ. 72 (1957) 77ίΓ.).

νοη den Bauten aus der Zeit der Herr
schaft des Polykrates galt das Studium vor
allemwieder detn Grossen Tempel, der nach
dem friihen Tod des Tyrannen nicllt vollendet
werden sollte und schon zu Strabons Zeiten
als Bildergalerie diente. Als die Publikation die
ses Riesenprojekts vorgelegt worden war (Ο.

Reuther, Der Heratempel νοη Samos), blieben
dennoch ein Biindel νοη Fragen: wie weit der
Bau fortgeschritten war, ίη welchen Bauphasen
dic Arbeiten am Teιnpel sich vollzogen, ob
der Tempel (ίη Dach, wenn auch nur ein vor
laufiges, trug; Fragen nach der Holle der San
len, der Art der Kapitelle. Aber schliesslich
fiihrte ein ernentes Stιιdinm der Ruine, der
Tl'Ommeln, der Basen und Kapitellfragmente ΖΙΙ

einer weitgehenden Klarung dieser noch offenen
Fragen. Es hat sich gezeigt, dass die Cella noch
ίω 6. ]ahrhnndert Υ. Chr. fertiggestellt und ein
geweiht, der Ring der lnnensanlen schliesslich
geschlossen sowie die Sanlcn der Front nnd ein
Teil der Langseiten aufgestellt wurden. Die
Banarbeiten zogen sich mit grossen Unterbre
chnngen noch bis ins friihe dritte ]ahrhundert
Υ. Chr. hin, dann geriet der Bau ins Stocl;:en.

Die Forschnngen erbrachten ferner clen Beweis,
dass ηΙΙΓ die marmornen Saulen der Front
nnd Langseiten Volutenkapitelle, die Poros
saulen des Naos nnd der inneren Ring!lalle Eier
stabkapitelle trngen. Es ist eines der schonsten
Ergebnisse der Bauforschnng ίιn Heraion, class
es G. Grnben (Die Kapitelle des Heratempcls
auf Samos. Diss. Miinchen 1960) gelang, im
Zusammenhang mit seinenForschungen am
Grossen Ternpel die Rekonstrnktion eines Front
l;:apitells ans der Zeit nm 480 v. Chr. ιnit Hilfe
weniger Brnchstiicke darzustellen (Ab b. 2).

Einer der imIJosantesten noch unveroffentli
chten Bauten der spatarchaischen Zeit ist die
vorlanfig als "Nordbau" bezeichnete weit
ranmige Anlage im Nordteil des Heiligturns
(Τ a f. 330b). Was vondem Bau erhalten ist,
sind die sorgfaltig gelegten Fnndamente. Der
Grnndrlss dieses monumentalen Baus lasst sich
bestimιnen: es ist eine Ringhallenanlage mlt
doppelter Sanlenstellnng an der Vorder- und
Riickfront und zweischiffiger Cella. Auffallend
ist der tiefe Pronaos und die kleine Cella. So
einheitlich der Grundriss wirkt, so scheinen dem
Bau doch einige Planandernngen ίn den Fnn
damenten (Vorgangerbanten?) vorausgegangen
ΖΙΙ sein. Moglich, dass der Bau noch ίη den
letzten]ahren der Herrschaft des Polykrates be
gonnen, vollendet aber wurde er nnter den
Nachfolgern. Vom Oberban haben wir vorlaufig
kein Glied, ausser einem Stirnziegel mit Me
dusenhaupt, der jedoch νοη einer Reparatur des
Daches im friihen 4.]ahrhundel·t v.Chr. stammt.
Dagegen lasst sich m. Ε. das Bruchstiick eines
Eierstabkapitells (ΑΜ.72 (1957) Beil. 21,1) lllit
dem Bau verbinden.Da ein zweites Fragment
ίη unlllittelbarer Nahe des "Nordbaus" gefunden
wurde und die Masse des grosseren Bruchstiicks
dafUr sprechen, gewinnt die Zuweisung an die
sen Bau Wahrscheinlichkeit.

Plastik undKleinkanst. Die Gl'abung wurde im
vergangenen ]ahrzellllt iiberreicll lllit Funden
beschenkt. Der Bestand der Plastil;: llat slch
wesentlich vermehrt, neue Funde an Keramil"
an elfenbeinernen, holzernen, ehernen und to
nernen Geraten und Figuren kamen ans Licllt;
Gegenstande, die nicht ηυΓ das bisherlge Bild
dersallllschen Kunst vervollstandigen, sondern
auch Epochen neu erschliessenhelfen. Dies gilt
insbesonders fiir die elnheiil1lsche Keramik.

Die vorgeoil1etrische keralllische Ent,vicklung
lasst sich jetzt νοη friihhelladischer bis ίη die
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Abb. Ι. Heraion νοπ Samos. 1962
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submykenische Zeit lίickeηlos aufzeigen. Das
10., 9. und frίihe 8. Jahrhundert ν. Ohr..tau
chen durch die neuen keramischen Funde' aus
dem Dunkel auf. Der prachtvolle Teller Τ a f.
331a zeigt ίη l0ckerer, echt samischer Pinsel
malerei die Strenge und den Reichtum des
frίihen 8. Jahrhunderts ν. Chr.

Der .getriebene urtίimliche K~sselgreif Τ a f.
332a (ΑΜ. 74 (1959) Beil. 69) aus dem frίihen 7.
Jahrhundert ν. Chr. steht am Anfang einer laη

ge;n Reψe samischer. Kesselgreifen. Ιη dem
Tonkopf vom Hals einer Amphora aus den
Jξlhren um 700 ν. Chr.. Τ a f. 332b (ΑΜ. 76
(1961) Beil. 15,1) hat ein Bildner νοη Rang das

Abb. 2. Rekonstruktion eines Frontkapitel1s

Den Vorrang unter den Weihfiguren ίη geo
metrischer: Zeit haben die tonernen Tierfiguren,
vor allem die Kuh als das der Hera heilige
Opfertier. Das gedrehte, urtίimlicheRind Τ a f.
331c stammt aus der spatgeometrischen Vber
schwemmung. und ist daher alter als das letzte
Viertel des 8. Ja4rhunderts ν. Chr. Der wal
zenformige Leib, de-r machtige Bug mit der
schangeschnittenen Wamme und die ίiberbe

tonten Hufe, all das, was der Bildner beim Stier
als wichtig erkannte, erscheint bei den bron
zenen Deichselpferden Τ a f. 331b (ΑΜ. 74
(1959) Beil. 26) aus derselben Fundlage ίη einer
ahnlichen Modellierung. Der massiv geformte
Kuhkopf Τ a f. 331d mit den eingetieften
Punktaugen ist ein charakteristisches Stίick des
spaten 8. Jahrhunderts ν. Chr.

Drangende ίη massvolle und gebandigte Formen
zu zwingen vermocht.

Durch die Fίille keramischerFunde der letz
ten zehn Jahre wird der sog. orientalisierende
Stil ίη ein neues Licht gerίickt. Ιη die zweite
Halfte des 7. Jahrhunderts ν. Chr.fίihren die
Bruchstίickeeiner Kleeblattkanne (Τ a f. 332c)
und eines Tellers ( Τ a f. 332d). Es bedarf kei
ner eingehenden Vergleiche, um die· Frische
und das Ursprίingliche zu erkennen, die die
Tiere des samischen Tellers νοη den schernen
haft gezeichneten der rhodischen Importkanne
abheben..

Die Hauptmasse der Gefasse aus Heiligtίi

mern bildet wie andernorts das schlichte, nur
sparsam verzierte Gebrauchsgeschirr, das bei der
Spende und beim ·Fest verwendet wurde. Etwa
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1000 Gefiίsse fanden sich ίη zwei Brunnen und
einem Bothros. Unter ihnen fordert eine Tasse
besondere Beachtung, da auf ihr νοη schreib
kundiger Hand mit einem Griffel das ionische
Alphabet linkslaufig eingeritzt steht (Α b b. 3).
Die Tasse stammt aus einem Brunnen und darf
gegen 660 Υ. Chr. angesetzt werden. Der ίη

den ΑΜ. 74 (1959) 23ff. Abb. 3, Beil. 57 er
folgten Veroffentlichung und Besprechung des
Alphabets darf eine Korrektur nachgeschickt
werden, die die Neuzusammensetzung der an
den Bruchflachen stark abgeriebenen Bruchstiik
ke ergeben hat. Wie Α b b. 3 zeigt, folgt dem
Omega als 27. Buchstabe des Alphabets das
sonst nicht sehr haufig vorkommende Zahlzei
chen Sampi. Das Sampi auf der samischen Tas
se kann nun als ein hundert Jahre alterer Be
leg als bisher bekannt fίir dieses Zeichen gelten
(W. Larfeld, Griech. Epigraphik S. 225ff.; L.
Η. Jeffery, The 10cal Scripts of archaic Greece
S. 38f., S. 325ff.). Der ausgeschiedene "halbe
Omegabogen" der alten Zusammensetzung
stellt wohl das fehlende Sigma dar. Da auch das
F erscheint, so ist es eindeutig, dass es sich bei
dem samischen Alphabet um ein frίihes Zahlen
alphabet kanonischer Form handelt.

Είη keramisches Meisterwerk ίη der Erfindung
und der Ausfίihrung ist der "Kernos" Τ a f.
333 (ΑΜ. 74 (1959) Beil. 67; a.o. 76 (1961) Beil.
29 - 32) aus den Jahren um die Wende vom 7.
zum 6. Jahrhundert Υ. Chr. Auf dem Ring, mit
ihm verbunden, ist ein Kosmos der Natur aus
gebreitet: ein behelmter Kopf eines Kriegers,
der einer Frau, daran anschliessend Kuh, Lowe,
Widder, Frosch, Granatapfel, Affe, Muschel
und drei sternf6rmig angeordnete Tassen. Der
samische "Kernos" ist kultgeschichtlich νοη

grosser Bedeutung, aber auch fίir die Stilge
schichte νοη besonderer Wichtigkeit. Durch
den Bothrosinhalt ist er auf die Jahrhundert
wende festgelegt.

Am Ausgang der "dadalischen" Phase steht
der Elfenbeinjίingling Τ a f. 334 (ΑΜ. 74
(1959) Beil. 87 - 93) als ein Wunderwerk der sa
mischen Plastik frίiharchaischerZeit. Sucht man
fur den Elfenbeinjungling einen Geratzusammen
hang, der seine Haltung, die Stiitze im Rίicken,

die ganze technische Zurichtung erklart, so
lasst sich keine einleuchtendere Erklarung denn
als Arm einer Kithara (Α b b. 4) geben wie
D. Ohly (ΑΜ. 74 (1959) 48ff.) vorgeschlagen
hat. Ιη diesem Zusammenhang ist der Jίingling

hineinkomponiert. Und so werden auch nur die
Abb. 3
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photographischen Aufnahmen dem E1fenbein
jίing1ing gerecht, die ihn nicht a1s senkrecht
stehende Freifigur nehmen, sondern die 1eichte
Neigung des ]ίinglings ϊη der Kithara nach
vorne berίicksichtigen.

Einen ganz neuen Einb1ick ϊη das Frauenbild
des 7. und 6. ]ahrhunderts Υ. Chr. geben uns
zwei Ho1zstatuetten, die im Bachbett in Ν

14/15 gefunden wurden. Die ii1tere (Arch. De1
tion 17 (1961/62): Chronika, Taf. 344) wird

6. ]ahrhunderts Υ. Chr. mit Statuen ohne Kopf
begnίigen, so hat eine glίickliche Entdeckung
durch Ε. Buschor und F. Eckstein die Zusam
mengehorigkeit des zweiten ostlichen Ko10sses
und des Kopfes ϊη Istanbu1 Τ a f. 336 (F.
Eckstein, Antike P1astik, Lieferung Ι Taf.
54) erkannt; im Museum ϊη Samos ist der Kopf
im Abguss mit dem Torso wieder vereint.

Noch bruchstίickhafter a1s die P1astik und
oft schwerer deutbar sind die Fragmente der

Abb. 4. Arm einer Kithara

im mitt1eren 7. ]ahrhundert Υ. Chr. entstanden
sein, die jίingere (hier Τ a f. 335) 1iisst sich
a1s unmitte1bare Vor1iiuferin derCheramyeshera
verstehen. Obwoh1 beide nur k1einen Formats
sind, so sind sie doch fruchtbarer Ersatz fίir die
feh1enden grossen weiblichen Gewandstatuen
dieser Zeit. Diebeiden Ho1zstatuetten werden
ϊη den Athenischen Mittei1ungen bespro
chen.

Musste man sich ίη der Marmorp1astik des

Figurenfriese, die den Rhoikosa1tar, den ρο1Υ

kratischen Tempe1 und den Aphrodite-Hermes
tempe1 schmίickten. Einen kostbaren Zuwachs
hat der Fries mit dem "Gotterzug" des um 525
Υ. Chr. errichteten Aphrodite-Hermestempe1s
durch Auffindung eines Bruchstίickes mit dem
KopfdesHermes (?) bekommen (ΑΜ. 72 (1957)
Beil. 31, 1; 32). Der ansehn1iche Rest des Ge
fieders einer nach links gerichteten Sphinx
( Τ a f. 337c) mit sauber gezogenen Federn und
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tiefen Kehlen aή den Enden bereichert die
schon vorhandenen Bri..ιchstίickewesentlich. Die
Fundstelle ίη einem der Strandmagazine sίid

lich der Ausgrabung ergibt fίir die Zuschreibung
an einen Bau keinen Anhaltspunkt; am nach
sten verwandt sind die Flίigelreste einer Sphinx
(ΑΜ. 72 (1957) Beil. 35), die manmit dem
Grossen Tempel verbunden hat.
νοη der Hohe und Vollendung der Kunst

der Rhoikoszeit zeugen auch eiriige lleue Fi..ιnde

der Kleinkunst. Είη Holzteller (Τ a f. 337a),
νοη hoher technischer Vollkommenheit ίη der
Bearbeitung des Materials, }Ihmt ίη seinem
Randprofil die Spiren des Rho,ikostempels mit
ihren zarten Kaneluren, Rundstiίbenund Rillen
nach. Er stammt Ζusamφeη .mit zwei Wasser
krίigen aus einem nur wenigeMetel" νοη ζler

SW-Ecke der Sίidhalle gelegenen Brunnen, aus
dem das Wasser fίir das Kultbad geschopft
wurde, nachdem der Bachlauf (Kanal) durch
die Gelandeplanierung fίir den Tempel des
Rhoikos abgeschnitten war.

Die samische toreutische Kunst der Rhoi
koszeit wurde schon im Altertum hochgepriesen.
Είη kleiner Bronzeschild( Ta f. 337b) kann
davon eine kostbare Prope geben. Auf deriι

flachen Buckel des Schildeserscheint der zahne
fletschende, νοη SchlangeI! umzingelte Kopf der
Gorgo, ein toreutisches Gegenstuck zu dem Ιn

nenbild einer gleichzeitigen samischen Schale
des zweiten Viertels des 6. Jahrhunderts ν. Chr.
(Ε. Kunze, ΑΜ. 59 (1934) Beil. 11).

Ιη der klassischen Zeit ist die <,:inheimische
Kunst nur schwer zu fassen. Erst ίη hellenisti
scher Zeit erleben samische Bilclhauerwerkstatten
eine neue Blίite. Der stark zerstbrte Kopf Τ a f.
338, ist ein Meisterwerk der samischen Bildnis
kunst ίη spathellenistischer Zeit. Υοη ihm soU
etwas ausfίihrlichergesprochen werden, weilich··.·
glaube, das Bildnis benennen zu kOnnen. 1st
der Dargestellte ein Grieche oder ein Romer?
Wann ist das Bildnis entstanden? Alle diese
Fragen sind ob der starken Zerstorung schwer
zu beantworten. lηηerhaΙb des 1. Jahrhunderts
ν. Chr. steht der Kopf nicht am Beginn, er
geht ίiber den anderen samischen Portratkopf
(Ε. Buschor, Das hellenist. Bildnis Abb. 36; G.
Hafner, Spathellenist. Bildnisplastik ΜΚ 9
Taf. 12) hinaus, weist ίη das dritte Viertel
desJalιrhunderts,ίη die Zeit eines hochwertigen
Portratkopfesaus Rhodos (Ε. Buschor, a.O.
Abb.55; G. Hafner, a.O. R. 16 Taf. 6). Der
samische Kopfhat die auf griechischen Boden

entstandeneiι Bildnisse des Augustus (vgl. ΚορΓ
aus Samos: Hafner, a.O. ΜΚ 11 Taf. 13; aus
Delos und Athen: Hafner, a.O. Α 28/29 Taf. 32)
noch nicht erreicht, er steht noch im Vorfeld.
Die Beziehung zu dem samischen Augustuskopf
ist eng, die Entwicklung νοη dem einen zum an
dereri vollzieht sich ohne Bruch. Auch an der
Ausbildung des griechisch-augusteischen klas
sizismus waren samische Kίinstler ebenso betei
ligtwie rhodische: das zeigt der Kopf aus deriι

Heraion νοη Samos mit grosser Deutlichkeit.
Lasst sich eine Datierung fίir den Kopf um
die Mitte des ;1. Jahrhunderts ν. Chr. mit Si
cherheit aussprechen, so ist die Benennung
schwieriger. Ιη dem Bildnis ist wohl eher ein
Romer als ein'·.Grieche des 1. Jahrhunderts
ν. Chr. zu erkehnen. 'Unter den Republikanern
steht ~r dem Ci~eroportrat (Β. Schweitzer, Die
Bildniskunst der romischen Republik Nr. 135ff.)
nahe, dessen Vberlieferung allerdings nicht ein
wandfrei ist. Aber ίη die Familie der Ciceronen
scheinen die Zίige .des samischen Kopfes zu wei
sen. Die Deutung als Trajan ist abzulehnen
(CοηceΡcίόη Fernandez-Chicarro Υ de Dios,
Festschrift fίir 'Μ. vVegner S. 71ff., Abb. 16).
Man wird bei einem Benennungsversuch auch
die Hilfen, die die Basen und Inschriften des
Heiligtums gebeh,nicht ausser acht lassen. Die
Ciceronen waren bei ·den Samiern hoch geehrt:
die bekannte Exedra wurde zu ihren Ehren
errichtet und die Standbilder des Marcus Τ.

und des Qμίηtus Τ. Cicero sowie ihrer Fami
lienmitglieder aufgestellt. Aber das waren nach
den Fusspuren auf der Deckplatte eherne Bilder.
Είη Insch~iftstein (Ρ. Herrmann, ΑΜ. 75 (1960)
128ff. Beil. 45;2), der den Namen der Pompo
nia, der Frau des Qμίηtus tragt, fίihrt vielleicht
aιif die richtige Spur. Es leuchtet ein, dass neben
der Statue der Pomponia noch die des Quintus
auf der Basis gestanden haben muss, denn ihm,
dem um Samos verdienten Prokonsul der Pro
νίηΖ Asia (61 - 58 ν. Chr.) galt letztlich die
Ehrung. "Der materielle Befund lasst es als
nicht ausgeschlossen erscheinen, dass eine ent~

sprechende Inschrift fίir ihn links an unseren
Stein anschloss" (Herrmann, a.O. S. 129). Der
Zeitpunkt der Errichtung des MonumeIΊts wird
der seiner Rίickkehr nach Rom im Jahre 58 ν.

Chr.gewesen sein. Είη Portrat des Quintus
Tullius ist uns jedoch bisher nicht bekannt,
daher lasst sich der samische Kopf auch nicht
mit VDlliger Sicherheit mit diesem Monument
verbinden. Wir· mίissen auch damit rechnen,
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dass ίη dem samischen Fragment der Redner
Marcus Τ. Cicero gemeint sein kann, den die
Samier noch durch ein Einzelmonument geehrt
haben; νοη den Inschriften her haben wir aller
dings dafίir bisher keine Anhaltspunkte. Die
Verbindung des Portriίtkopfes mit dem Denk
mal des ]ahres 58 Υ. Chr. scheint uns jedoch
zuniίchst die wahrscheinliche.

Import. 1m 7. und 6. ]ahrhundert Υ. Chr. ist
das Heiligtum reich an Importstίicken. Unter
den keramischen Funden steht Korinth an der
Spitze. Fast eineinhalb ]ahrhunderte lang, vom
spiίten 8. bis gegen die Mitte des 6. ]ahrhun
derts Υ. Chr. haben korinthische Topfer das
Heraion mit ihren Erzeugnissen beliefert. Zwei
Neufllnde, der Krateriskos Τ a f. 339a (ΑΜ.

74 (1959) Beil. 99 - 101) und die Kanne Τ a f.
339b (ΑΜ a.Q. Beil. 102 - 103), die das frίihe

und mittlere 7. ]ahrhundert Υ. Chr. bezeichnen,
sind nicht nur aussergewohnliche Stίicke unter
den korinthischen Funden im Heraion, sondern
auch innerhalb der Keramik Korinths. Ιη sehr
feiner Zeichnung ist auf dem Krateriskos ein
Fries νοη Gestalten (Athena oder Artemis mit
Schild und Lanze, Sphinx, Kentaur, Greifen
kessel, Hirsch, Mensch und Panther, Stier) auf
dem weissgelblichen Vberzug ausgebreitet. Ιη

der Darstellung wird man eher eine Versamm
lung νοη Fabeltίeren und halbtierischen Wesen,
νοη zahmen und wilden Tieren der frίihgrie

chischen Glaubenswelt um die Gottin erkennen
als eine mythische Szene. Ungewohnlich ίη

nerhalb der korinthischen Keramik erscheint
zuniίchst die Kanne Τ a f. 339b ίη der Form,
ίη der Grossfigurigkeit des zuι.n Teil erhaltenen
Κriegerfriesesund νΟΓ allem im Dekor des Hal
ses. Mancher Betrachter hat daher an der ko
rinthischen Herkunft der Kanne gezweifelt und
die "nachlebende" geometrischeOrnamentik wie
die Kannenform fur samisch erkliίrt. Um jeden
Zweifel an der landschaftlichen Herkunft der
Kanne auszuschliessen, sei auf die Halsorna
mente einer korinthischen Platschkanne ίη Ca
lifornien verwiesen, die ίη allen Elementen mit
ihr ίibereinstimmen (CVΑ. Fasc. Ι, Taf. 3,2).
Ins Gewicht fiίllt schliesslich noch eine andere,
scheinbar unbedeutende Kleinigkeit: ίη der
ostionischen Keramik ist der Miίander stets
gleichlaufend gestrichelt, ίη der festliίndischen

dagegen bricht die Strichelung wie auf unserer
Kanne jeweils ίη den Ecken um.

Die Grabung hat im letzten ]ahrzehnt nicht

19

nur zwei bedeutende Gefiίsse der korinthischen
Keramik hinzugefίigt, sondern auch einen wich
tigen Beitrag zur Chronologie der zweiten Hiίlf

te des 7. ]ahrhunderts Υ. Chr. geliefert. Zwei
sonst nicht hiίufig vorkommende Befunde unter
dem Pίlaster des Kultbades und im Bothros le
gen den Beginn der frίihkorinthischen Stufe auf
die]ahre um 600 Υ. Chr. fest (die Scherbe ΑΜ.
74 (1959) Beil. 108h hat sich nach Autopsie als
lakonisch erwiesen, der Befund als solcher wird
dadurch nicht entwertet). Der Vbergangsstil
ist demnach zwischen 620 - 600 Υ. Chr. anzuset
zen; das Ende der spiίtkorinthischenPhase wίir

de sinnvoll mit dem Aufkommen des attisch
rotfigurigen Stils zusammenfallen.

Ab dem Ende des 7. ]ahrhunderts Υ. Chr.
kommen lakonische Gefasse ins Heraion; Sa
mos wird ίη Ostgriechenland der erste Fund
platz der lakonischen Keramik. Das Bruch
stίick einer Schale Τ a f. 339c aus dem 6.
]ahrhundert zeigt Dionysos auf einem Stuhl
und νΟΓ ihm ein Tiίnzer; im Segmentfeld er
scheinen zwei Sphingen.

Etwa gleichzeitig mit dem Einsetzen der la
konischen Keramik ίη Samos richtet auch Athen
seinen Handel dorthin. Zu den kostbaren schon
frίiher gefundenen Scherben des attisch schwarz
figurigen Stils ίη Samos sei das Bruchstίickeiner
Kanne abgebildet ( Τ a f. 339d ), die νοη Ferne
an den Umkreis des spaten Amasis erinnert.
Dargestellt war offenbar ein Gotterzug: links
erscheint der Kopf des Dionysos, ihm geht ein
jugendlicher Gott (ΑροlΙοη?) voran.

Zahlenmassig stehen die kyprischen Erzeug
nisse an der Spitze derEinfuhr mit etwa einem
halben Tausend Terrakotten und Kalkstein
figuren, die sich auf das 7. und das 6. ]ahrhun
dert Υ. Chr. bis ίη die Rhoikoszeit verteilen.
Der hockende Kalksteinlowe Τ a f. 340a, einer
νοη vielen, gehort ans Ende der frίiharchaischen

Zeit.
Kein anderer Fundplatz auf griechischem Βο

den ist so reich an iίgyptischen und orienta
lischen Gegenstanden wie das samische Heraion.
Aber auch kein anderer Grabungsplatz hat
durch Schichtbeobachtung - so viele datierte
Denkmaler [ίiΓ die noch wenig gefestigte Chro
nologie der Kunst Agyptens und des Vorderen
Orients im 7. ]ahrhundert Υ. Chr. beigetragen
als das Heraion im vergangenen ]ahrzehnt (vgl.
ΑΜ. 74 (1959) 35f.). Wichtig, und vielleicht
nicht nur fίiΓ Samos, ist die Tatsache, dass nach
den Befllnden der orientalische Import auf der
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Insel nlcht vor deHl Ende des 8. Jo1n'hunderts
einsetzt.

Die Funde νοη iigyIJtischen Erzeugnissen ίω

Heraion gehoren fast ausnahHlslos ίη die Zelt
de!' 25. und 26. Dynastle. Von den νίeι' abge
bildeten Figuren stellt die Bronzest9.tuette Τ a f.
340c nllt Uriius, niedrigem Unte:rs9.tz auf detTI
ΚορΓ, in dem einst die Horne:r lllit der Sonnen
scheibe eingesteckt v"aren, ηηα Zapfen unter den
Fίissen, \vohl Isis dar (vgl. G. Roedel', .Agypti
sche Bronzefiguren S. 290f.Abb. 293). Die vollen
ιιηα dicklichen, ίη der Masse beweglichen Fo:r
men welsen in diese Zelt. Ειη sehr fein geaΓbeί

tetes doppelgesichtlges, kuhοhΓίges Elfenbein
l,opfchen mit Scllneckenzopfen stellt die Gottln
Hathol' dat' ( Τ a f. 340b ), es gehorte Ζη elnem
Sistl'uln. Der ιιnteΓe Zapfen steckte in dem
Handgriff, auf dem oberen war elnst einekleine
Kapelle befestigt (vgl. Lange-Hirmer, Aegypten
Abb. 224). Das Gesicht zelgt die scllarfe und
ΖeΓΙegende Art der Saitenzeit. Das ΗathΟΓkδΡf

chen liisst 8ich durch selne Fundlage im Bau
schutt der Sίidho.lle auf die ]ahre Ζνvischendem
Beglnn del' Saitendynastie (663 ν. ChΓ.) und
der Enichtung der Halle (640/30 v. Chr.)
genau eingl·enzen.

Einen bedeutenden Anteil an denlmport
stίicken ίnι Heralon hat der Orient: Phonikien,
Syrlen und der niihere Osten 1,ommen ίη Be
tracht. Είη e1fenbeinernerGriff mi.t elner nack
ten Ρrcιη ίηι Relief ( Τ a f. 340d) war vielleicht
die Hand11abe fίίΓ einen Spiege1, dessen Stie1
ίη der Dnrchbohrnng sass und mit einei-n elfen
belnernen Zapfen (erlla1ten) befestigt wal'. Das
Bronzeb1ecll Τ a f. 341, das einst auf einer
Unter1age angenietet wa1', diente a1s Pferde
stinlschmuck. Es stammt aus der gleichen Ρηηα

lage wie das SίstΓumkΟΡfchen Τ a f. 340b nnd
ist reich mlt Fίgn1'enbesetΖt:drei nackte Frauen,
die sich die Brίiste fassen, we1'den get1'agen νοη

elner vίeΓten weiblichen Gestalt, die die Arme
erhoben zwei Pantherkopfe in Hiinden 11iilt.
Vbel" den Ηiiuρtπη de1' Τ1'ίas lagen1 zwel Stle
re. Der E1fenbeingriff und das BΓOnzere1iefge
horen demse1ben ost!ichen Kunstkreis an: ge
melnsam ist beiden eine b1'eίte und fίillige For
mung der Frauengesichter, eine massige 1\10
dellierung der Kol"per, bel denen der Gιiede1'

bau, ίη scharfem Gegensatz Ζη agyptischen Ρί

gU1'en, in de1' Masse untergeht. Die zeltliche
Niihe Ζη1' 1sis und Ζη del' iigγΡtίsc11en Miidchen
figur aus dem Brunnen G (ΑΜ. 74 (1959) Beil.
76) ist deutlich; zu del' Elfenbeinstatuette, der

ΤΓίdacnamnscΙιel und dem Pantller vom ΕΙ

fenbeingefiiss ΑΜ. 74 (1959) Beil. 84 scheinen
enge landschaftliche Bezlehnngen Ζη bestehen.
A1s ein orientalisches \IIlerk da1'f auch der Bl'On
zestieι' ΑΜ. 74 (1959) Beil. 71, 2 angesprochen
vverden. Eine nii1lere 1andschaft1iche ΕίngΓen

ZUng del' Ο1'ίentaΙίschen FundstUcl,e jec!och soll
ίη dίeseω Zusammenhang nicht nnteΓnοmmen

vverden.
Ιn einen anderen Kunstbereich fίihren die

auf Τ a f. 342 vereinigten BΓOnzegegenstande:

elne Sirenenattasche, eln Hirsch und elne Fibel.
Die Attasc11e Τ a f. 342a lst l,aunl samisch;
die .Ahnlichkelt mit dem Tonkopf det" sar-nischen
Amphora ΑΜ. 76 ( 1961) Beil. 15,2 mag sich fίir

elne Datierung der Bronze ίn die erste Hiilfte
des 7. Jahrhunderts v. Chr. ansmίinzen lassen,
die san1isc11e Note ist abel' nur eine scheίηbaΓe.

Die Kesse1atto.scl1e lst vollig unsaιnisch. Nic11t
gΓiechische Zίige ΡΓiigen das Gesicht ηηα αίΕ

Ausfίihrnngdes \Verkes, die l-nellr ritzend als
modellierend die EinzelteΪle wledergibt, daher
wird man auch die Ηer1ωnft aus eineΓ \Verk
statt del' Samos gegenίiber1iegenden klelnasla
tlsch-griechischenKi.iste (Ephesos, Smyn1a)
ansschliessen. Auch mit den orlentalischen Kes
se1attaschen (Ζ.Β. Ε. ΑΙ{U1'gaΙ,U l'artiiische Kunst,
ΑnaΊοlίa ιν (1959) Taf. 20ff.) 1asst sich die
aus Samosnicht unmitte1bar verknίipfen. Die
Vbereinstimmung geht nlcllt ίiber die striihnlge
Behandlung des Haares hinaus (vgl. a.O. Taf.
25). Ehel' schelnt eln Zusammen11ang mlt deI'
allerdings nm etvva hundert Jahrc jίingeren Sta
tuengruppe aus Bogazkoy (Κ, Bittel, MDOG
Nr. 91, 57 ff. Abb. 63f.; Ε. Akurgal, Die Kunst
Anatoliens Abb. 55 - 59) gegeben. Hie1' 'Λfie

dort finden slch die hervOl'quellenden, νοη 1,reis
runden Lidel'n eingefassten Knopfaugen, del' be
tonte MUI1d. Der Unterschied im Αusdωck ίΒί

ίη dem g1'οssen zeltlichen Abstand Ζη suchen,
der zy"Isc11en den beiden Denkmiilern liegt. Die
Zuschl'eibung der Attasc11e aus Saιnos an die
selbe Kunsi;landschaft, Hllt del' die Gruppe aus
Bogazkoy verbunden wnl'de, namlicll Phrygien,
schelnt mir das Richtige zu treffen. Die Kesse1
attasche ist danach - soweit ich se11e-das er
ste klelnplastlsche 'VeΓk der phrygIschen Kunst.

Die Liste, die die Attasche e1'οffηet, liisst slch
durch den bronzenen Hirsch Τ a f. 342c ver
mehren, der nach den Gravierungen auf Scllen
keln und Bauch ebenfalls phrygisch anmutet
(vgl. Ε. ΑkΙΙΓga1, Di.e ΚηηδΙ Anatoliens Abb.
50; Ders., Phrygisclle Kunst Taf. 19a). Um
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1JicC[ den HlJ.t ΡhΙΎgiscJ:ΊCΙ Kunst
acIfzuzei§jCIl, "lllU.3sen die ΤίCΓdaιstcΙΙungcnpηIY~

Vasen danelJcngestellt \'!erd.en. Dic ΒίΙ-

cler langcn ΚΟΓΡer mit vω'ge1ΝδΙbteπιBug
beiΠl Bronzchirsch vvie bei del1 gen-:ιalten Bocl,en
anf z'Nei }Jhrygisc11en Kannen αηΒ Gordion (Ε.

rΗωιcgaι, Die Knnst Anatoliens Abb. 50;
PllIygiscbce Knnst Taf. scheint ίη die
glciclle Ζn vveisen. Die phrygisc11e
Herkunft de!' BΓOl1zefibel Taf. 342b, eine
J\ι1eisteΓΙeistung der VeΓschΙιιsstechnik, 'IΝίΓΩ

dUlTll gleichartige Fibeln aus GOl-dion ηηΩ cler
Umgebung νΟΗ Ankara Die Kunst Αnα
toliens Abb. 64; Ders., Phrygisc11e Knnst
Taf". 6Gb) bezeugt.

Die iigyptischen und orienta!ischen Fu.ndc ίω

Heraion beΙωndeη nic11t ηηι die weiten Bc··
ziehu.ngcn d.cγ Samicr zu fernen Liindern, sie
!cgen auch Zcugnis ab fίil' die weltwcite Bedeu~

tung dcs HCTahciligtnms. Denn die Kunstel'zeug
nrssc aus und dcm Orlent, untcr de
nen sich Wer!,c νοn l-loher Qualitiίt befinden,
vvjl"d man nicht scl-1lechtl1in als Hande!sobjel,te
verstehen dUl'fcn. Moglich, class sie νση l'<:isen
den Gl'iechen lTlltgebracht WΟΓden slnd. \'Vahl'
schein!icher jedoc1t lst, dass clie fίil' einen Grie
chen 80 fΓemden Gegenstiinde, wie Ζ.Β. eine
orienta!ische Spendehand 74 (!959) Beil.
115 - 119) nnd andere c'ιOch \'loh!
νοη aus!andiscl1.en Besncllern und Kauf!euten der
Hera g'eweiht 'Vvurden. "Nie denn auch die "(jber
1ieferung νοn berίihmter Leute ΊΝeihgaben ίη

griechiscl1.en Heiligtίimern zu berichten weiss:
Amasis (Ζ.Β.) hat nacl~ Herodot (Π, 182; ΠΙ,

47) zwei holzerne Bi!dnisstatuen νοn sich ίη

d.as samische ΗeΓaίοη, einen kostbaren Leinen
SC11i!d ίη das Heiligtum del' At1tena Lindia αηΓ

Rhodos gewei!H.

Heraion 1962
ΗΑΝΒ TVALTER

VEROFFE1'1TLICHU1'1GE1'1 DER GRABUNG 11'1 ΏΕΝ

JAHREN 1952 - 1962

Topogrαpllie:

Ε. Buschol', Imbl'asos. Athcn. Mitt. 68 (1953)
lff.

Ε. Bnschor, Aphrodite und Hermes. Athen.
Mitt. 72 (1957) 51ff.

D. Ohly, Die GDttin und ihre Basis. Athen.
Mitt. 68 (1953) 25ff.

Ε. Buschor, Gruppe des Myron. Athen. Mitt.
68 (1953) 51ff.

F.K. DOl'ner· G. Die ΕχedΓa der
Ciceronen.Athen. EvIitt. 68 (1953) 63ftΌ

AyclIite/r;tur:

Ε. Buschor, Είη frίihdadalischer17.lng11a!lentenl-
Festschr. f. Λ. S. .32Ε[

G. Gnι)Jen, Die SίidΙnlΙc. Athen. Mitt. 72
(1957) 52ff.

Ο. Ziegenaus, Del' Sίidban. ΕΓganΖende Untel'
snchungen. Athen. Mitt. 72 (1957) 65ff.

Ο. Ziegenaus, Die TempelgrulJpe lm Norden
des Altarp1atzes. At11en. JMitt. 72 (1957) 87Η'.

Ο. Reuther, Der Heratempel νοn Samos. Ber
1ίη 1957

Ο. Ziegenaus, Ζηι ΑΙtareι-ηenerung des sanli
sc11en Heraions, Athen. Mitt. 74 (1959) 4fΌ

Ε. Βnschοι-, Altsanιischer Banschmuck. Atl~en.

Mitt. 72 (1957) 1ff.

Plasti!" Reliif:

Ε. Buscl1or, A!tsalnische Standbilder IV. V.
Βeι-1ίn 1960/61.

Ε. Bnscllor, A!tsaΠlische Stifter. Neue Beitriige
zur Klass. ΑΙteι-tumswiss. Festschl'. fur Β.

Schv{eitzer S. 95ff.
Ε. Buschor, Altsamische Gι-abste1en Π. Athen.

Mitt. 74 (1959) 6ff.

Kleinfunde :

Η. vVa!ter - ΚΙ Vierneise1, Die Funde der Kanι
pagnen 1958 ηηα 1959, ίω Heraion νοη Sa
mos. Athen. Mitt. 74 (!959) lOff,

E[/enbein:

Η. \'Va!ter, Είη sarnischer E!fenbeinjungling..
Athen. Mitt. 74 (1959) 43ff.

D. Oh!y, Zur H.ekonstTuktlon des saωischen Ge
riits lTlit deω Elfenbeinjungling·. Athen. Mitt.
74 (1959) 48ff.

Holz:

D. Oh1y, ΗΟ!Ζ. At!1en. Mitt. 68 (1953) 77ft~

Bronzen:

U. ]antzen, Grlechische Greifenkessel. Berlin
1955.

U. Jantzen, Gι-eifenΡrοtΟll1en νΟl1 Salllos. Είη

Nachtrag. Athen. Mitt. '13 (1958) 26ff.

ΤerΓαΙωtten:

ΚΙ Vierneisel, Nene Tonfigul'en ans dem He
raion νοn Samos. Athen. Mitt. 76 (1961) 25ft~

Kerarnik:

Η. Wa1ter, Fl-ίihe samische Keramik und ihre
Fundlage. Athen. Mitt. 72 (1957) 35ff.
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Η. "Valter, Είη spatantiker Stufenbrunnen im
Heraion νοη Samos. Arch. Anz. 1958, 72ff.

Η. Walter, Korinthische Keratnik. Athen. Mitt.
74 (1959) 57ff.

.i1Ί5ΥΡtische und Orientalische Funde:

Κ. Ρaι-Ιasca, Z\vei agyptische Bronzen aus dem
Heraion νοη Samos. Athen. Μίιι. 68 (1953)
127ff.

Η. Walter - ΚΙ Viel'neisel, Agyptisclte und
orientalische Funde aus dem Brunnen G und
dem Bothros. Athen. Μίιι. 74 (1959) 35ff.

Η. Walter, Ol'ientalische Kultgerate. Athen.
Μίιι. 74 (1959) 69ff.

Inschriften:

Ε. Buschor, Samische Tempelpfleger. Athen.
ΜίΗ. 68 (1953) llff.

Chr. Habicht, Samische Volksbeschlusse der

hellenistischen Zeit. Athen. Mitt. 72 (1957)
152ff.

Ρ. Herrmann, Die InsclIriften romischer Zeit
aus dem Heraion νοη Salllos. Athen. ΜίΗ.

75 (1960) 68ff.

Vorgeschichte:

νι MilojCic, Die priihistorische Siedlung untel'
dem Heraion νοη Samos. Gl'abung 1953 und
1955. Samos Bd. Ι.

Berichte:

Ε. Buschor, Samos 1952 - 1957. Neue Deutsche
Ausgrabungen im Mittelmeergebiet und ίm

Vorderen Orient. S. 197ff.
Ε. Buschor - Ο. Ziegenaus, Heraion 1959. Athen.

Μίιι. 74 (1959) lff.
Ε. Buschor, Die Grabung ίm Heraion νοη Sa

mos 1961. Arch. Deltion 17 (1961/62) : Chro
nika S. 279f.
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DELOS

Ska1'dhana, Maison des Comediens

Εη 1962, Ph. B1'uneau, Anne Βονοη, C1. Va
tin, Ulpiano Beze1'1'a de Meneses et G. Donnay
ont pou1'suivi le degagement du qua1'tie1' situe
au No1'd-Ouest de la Maison du Diadumene
( Ρ 1. 343a). La cou1' a pe1'istyle a ete entie1'e
lnent degagee ainsi que toutes les pieces qu'
cl1e desse1'vait. υη 10t abondant de ma1'b1'es 1'e
t1'ouves dans la cou1' pe1'met de 1'estitue1' l'o1'd1'e
du pe1'istyle. Le 1'ez-de-chaussee etait occupe
pa1' une colonnade do1'ique avec entablement
complet; au-dessus de la co1'niche do1'ique, un
petit mUl"et suppo1'tait un attique d'etage: οη a
1'et1'ouve des pilast1'es, des chapiteaux de ρί

last1'es, des blocs d'a1'chit1'ave ionique a t1'ois
bandeaux et de la co1'niche ionique. Cette dis
position est t1'es 1'a1'e dans l'a1'chitectu1'e p1'ivee
de Delos; seule en effet la Maison dite de Ke1'
don off1'e une o1'donnance analogue.- Les mu1's
cles pieces qui s'oUV1'aient su1' la COU1' etaient
batis suivant la technique 1'econnue en 1961,
pa1'tie en pierre et pa1'tie en terre. Le Sud de
la Maison etait occupe pa1' des communs et
peut-et1'e des atelie1'S; οη a ainsi 1'et1'ouve des
ampho1'es contenant des coquil1ages connus pou1'
leu1's ve1'tus tincto1'iales ou p1'esentant a l'inte
1'ieu1' des t1'aces de teintu1'e 1'ouge. - Les pieces
de ΙΈst devaient et1'e 1'ichel11ent deco1'ees a (η

juge1' d'ap1'es la g1'ande abondance de stucs
a1'cl1itectoniques (colonnettes, etc.) qu'on Υ a
t1'ouves. - L'aile No1'd etait occupee pa1' l'
oecus maior de la maison; c'est la qu'on a 1'e
cueil1i l'inte1'essant bandeau peint signale plus
bas et qui a valu a l'habitation entie1'e le nom
de "Maison des Comediens". - Α ΙΌuest,

deux petites pieces aux mu1's 1'ichement deco1'es
(l"evetement enco1'e (η place) etaient pavees de
mosaiques a motifs geomet1'iques noi1's, blancs,
et l"ouges, mais dans les deux cas l'emblema
cent1'al a ete soigneusement decoupe dans l'
Antiquite (Ρ Ι 343b), ce qui semble exclul"e
l'hypothese d'un pil1age bl"Utal; ίΙ semble1'ait
plutot que les occupants aient pu demenage1' a
10isi1'; l'absence totale d'objets de valeul" dans
une l11aison si luxueuse a d'aut1'es ega1'ds peut
confil"mel" cette supposition. - υη escaliel", situe
a l'angle Sud-Ouest de la Maison, conduisait
a l'etage.
Εη cont1'e-bas et a ΙΈst de la Maison des Co

mediens s'etend une seconde maison dont οη a
ent1'ep1'is le degagement; οη a 1'econnu la COUl"

cent1'ale occupee pa1' une citel"ne dont le dal1a
ge, soutenu pa1' de g1'osses pout1'es en pierre,
est pl"esque intact. Deux autels de mal"b1'e, t1'ou
ves ίπ situ, l'un 1'ond (Ρ Ι 343d) et l'aut1'e
cane, se d1'essaient dans la COUl". Une et1'oite
piece situee au No1'd et une aut1'e, enCOl"e ηοη

fouil1ee, situee a ΙΈst p1'enaient jOUl" SUl" la
COUl" pal" tlne baie dont οη a 1'etl"ouve lcs me
neaux en ma1'bl"e.

Le 1'evetement mUl"al (η stuc est confol"me aux
schemas cou1'ants a Delos (Cf. Μ. Bula1'd, Μοιι.

Piot, XIV); mais le bandeau peint dont οη a
l"ccueil1i les fl"agments dans ΙΌecus maior de la
Maison des Comediens est de gl"ande impo1'
tance POUl" l'etude de la peintul"e a Delos, mal
g1'e l'etat tnedioc1'e de consel"vation et le cal"a
ctel"e a1'tisanal de l'oeUV1'e. Comme ail1eu1's a
Delos, le bandeau peint (qui cou1'ait a hauteu1'
d'homme le long des mUl"S Sud, Est et Ouest de
la piece) etait divise en "metopes" de 10ngueu1'
val"iable qui se distinguent ent1'e el1es pa1' l'altel"
nance de la couleul" du fond, ηοί!" ou b1'un
1'ouge. Le l"ecol1age a pe1'mis de 1'econstitue1' six
metopes qui po1'tent des scenes de t1'agedie (οη

c1'oit 1'econnait1'e su1' l'une d'elles Oedipe gui
de pa1' Antigone) ou de comedie nouvel1e; ainsi
cet esclave de la Comedie Nouvel1e l"epl"esente
SUl" la Ρ 1 a n c h e 343c. Ces scenes semblent
independantes les unes des aut1'es.

La fouil1e a liv1'e pal" ail1eul"s une g1'ande
abondance de ce1'amique COl11mune et de pe
tits objets du gen1'e habituel dans les habitations
hellenistiques de Delos; a signalel" un fl"agment
d'amphol"e panathenaique miniatu1'e l"epl"e
sentant une scene de boxe, un joli medaillon
en ivoi1'e, un scal"abee egyptien au 1'evel"S du
quel figu1'e HOl"uS ti1'ant de l'al"c.

Il est enCOl"e t1'op tot POUl" fixe1' la ch1'onologie
de la Maison des Comediens. Οη pl"Opose1'a
d'en place1' l'occupation ent1'e le del"nia qual"t
du IIel11e siecle av. J. C. et la l"Uine de 69.

D610s, ArchCg6sion

La fouil1e, di1'igee par J. Ducat, a du1'e du 22
juin au 21 juil1et, el1e a pe1'mis de te1'minel"
l'explo1'ation du sanctuail"e d'Anios. Comme
l'annee precedente, οη a tl"Ouve des tessons ίη

sc1'its et des vases a1'chaϊques de technique "ίο

nienne", ainsi que de nombl"eux fragments du
dinos a 1'eliefs decore de frises de guer1'ie1's il1us
t1'e BCH 1962, ρ. 963, fig. 6. Mais les decouvel"
tes les plus imp0l"tantes conce1'nent l'histoi1'e
a1'chitectul"ale du sanctuaire. L'etat le plus an-
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cien (fin dn VIH:me oudebut du Vleme siec1e)
est tres curieux: c'etait une sorte de "megaron"
presque carre, a cie1 ouvert, de grandes dimen
sions, entoure d'un peristy1e aux co1onnes de
bois reposant sur des bases de pierre, qui ont
ete retrouvees. Au debutdu Veme siec1e, 1e san
ctuaire fut agrandi et prit 1a forme d'une cour
entouree d'une sorte de stoa carree; 1e bati
ment hellenistique suivait 1e meme p1an. 11 est
probab1e que c'est cette cour centra1e qui con
stituait l' "abaton de 1Άrchegete" mentionne
par une inscription.

ECOLE FRΑΝζ:ΑΙSΕ D'ATHENES

*
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΡΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΠΑΡΟΥ

Τρείς μικραί, l;ρειπωμέναι έκκλησίαι, πολυ

πλησίον αλλήλων τοποθετημέναι, ευρισκόμεναι

δ' εΙς απόστασιν ένός περίπου χιλιομέτρουπρός

τα βορειοανατολικα της Καταπολιανης παρα η']ν

πρός Νάουσαν άμαξιτόν καί κτισμέναι μέ αφθόνον

μαρμάρινον αρχαίον καί παλαιοχριστιανικόν

αρχιτεκτονικόν καί γλυπτικόν υλικόν, έμαρτύ

ρουν δτι πλησίον fι κάτωθεν αότών θα ύπηρχεν

αρχαίον ίερόν, τό όποίον θα διεδέχθη κατα τους

παλαιοχριστιανικους χρόνους κάποια χριστιανι

κη έκκλησία. Τούτο πράγματι καί επεβεβαιώθη

αφ' ένός μέν δια της όλίγα μέτρα ανατολικώτε

ρον έπισημάνσεως τμήματος της ημικυκλικης

αψίδος τού Ιερού (Π ί ν. 344 α ), αφ' έτέρου δέ δια

της γενομένης πέριξ τών έκκλησιών ανασκαφης,

δαπάναις της Άρχαιολ. Έταιρείας κατα τα ετη

1961 καί 1962, ητις απεκάλυψεν αρκετα μεγάλην

παλαιοχριστιανικην βασιλικήν, φέρουσαν πρός

δυσμας προσηρτημένον νάρθηκα (Σ χ ε δ. 1).·
Ή είσοδος εΙς την βασιλικην αότην έγίνετο

μέσφ τριβηλου, ανοιγομένου εΙς τό μέσον της

δυτικης πλευρας τού νάρθηκος. Τού τριβήλου

τούτου εύρέθη κατα χώραν ό εΙς τών κιόνων ώς

καί αΙ δύο έκατέρωθεν παραστάδες.Άργότερον,

έκατέρωθεν τού τριβήλου,προσετέθη ανα εν έξέ

χον όρθογώνιον διαμέρισμα εν είδει πύργου προ

στατευτικού της εισόδου (Σ Χ ε δ. 1), χρησιμο

ποιηθέν ετι αργότερον πιθανώς ώς κατοικία.

Ό νάρθηξ, πλάτους 3,40 μ., έπεκοινώνει εσω

τερικώς μετα τού κυρίως ναού δια τριών θυρών,

έκάστης αντιστοιχούσης πρός εν τών τριών κλι

τών αότού (Σ Χ ε δ. 1).
Σημαντικη εΙναι η. κατα χώραν, εόθυς πρό

της μέσης (βασιλείου) θύρας καί δεξιg τφ εΙσ

ερχομένφ εΙς τόν ναόν (Σ Χ ε δ. 1, Γ), εύρεσις

μαρμαρίνης λεκάνης αγιασμού (Σ Χ ε δ. 2), στη

ριζομένης επί κορμού φέροντος συμφυές αν

εστραμμένον « αΙολικόν» κιονόκρανον. τα χεί

λη της λεκάνης ταύτης ησαν τεθραυσμένα, ευ

ρέθησαν δμως δύο τεμάχιά των, τα όποία

αφ' ένός μέν επέτρεψαν τόν καθορισμόν της

διαμέτρου αυτης (0,495 μ.), αφ' έτέρου δ' έπιστο

ποίησαν, δτι αύτη εφερε χαραγμένην επί τε της

ανω όριζοντίας επιφανείας τού χείλους καί έπι

τών κατακορύφων εξωτερικών παρειών αότης

έπιγραφήν, της όποίας δμως διεσώθησαν όλίγα

μόνον τμήματα λέξεων (ΟΥΤΩ - ΜΟΥ - ΙΤΙ - ΤΥΑΝ).

Τό παρατιθέμενον Σ Χ ε δ. 2 παρέχει άναπαρά

στασιν της εν λόγφ λεκάνης αγιασμού μετα της

βάσεως αυτής.

Πρός άποκάλυψιν τού κυρίως ναού, δστις ήτο

όρθογώνιος, διαστάσεων - ανευ της άψίδος τού

Ιερού,--- 14,80 χ 17,50 μ., παρέστη άνάγκη κα

τεδαφίσεως τών τριών ηρειπωμένων έκκλησιών

(Σ Χ ε δ. 1, Ει, Ε2, Ε3 ), αϊτινες ησαν πασαι κε

καλυμμέναι δια τού επιχωριάζοντος κατα τόν

170ν-190ν αίώνασυστήματος ψευδοθόλου (Π ί ν.

344 β) οΤον λεπτομερώς τό περιέγραψα εΙς τό

Άρχείον τών Βυζ. Μνημείων της Έλλάδος

(τόμ. Θ' (1961) σ. 135 κ.έ.).

Ό ναός ήτο τρίκλιτος μέ τό μέσον κλίτος, ώς

συνήθως, πλατύτερον τών ανισοπλατών πλαγίων

κλιτών (πλάτος μέσου 7 μ. εναντι 4,20 τού βορείου

και 3,55 τού νοτίου). ΑΙ χωρίζουσαι τα κλίτη κιο

νοστοιχίαι εβαινον επί ύψηλού στυλοβάτου, εις

τον όποίον έχρησιμοποιήθησαν αρχαία· μαρ

μάρινα αρχιτετονικα μέλη, ώς συνάγεται εκ τε

τών γλυφών καί τών τόρμων συνδέσμων καί γόμ

φων τους όποίους διασΦζουν.

'Εφ' έκάστης κιονοστοιχίας υπηρχον· ανα 7
μαρμάρινοι κίονες μεταξυδύο πρός Άνατολας

καί Δυσμας παραστάδων. Δια μερικας εκ τών βά

σεων τών κιόνων έχρησιμοποιήθησαν ανεστραμ

μένα αρχαία δωρικα κιονόκρανα μεθ' υποτραχη

λίου (Π ί ν. 344 γ). ΟΙ μαρμάρινοι κορμοί τών

κιόνων ήσαν άρράβδωτοι, εφερον δμως εΙς μι

κρόν σχετικώς ύψος άπό τού δαπέδου, μεγάλους,

άναγλύφους «λατινικους» σταυρούς. τα κιονό

κρανά των, εκ τών όποίων ευρέθησαν ανω τών 8,
ήσαν εκ τών λεγομένων τεκτονικών, εχοντα πλου

σίως διακεκοσμημένας τας πλευράς των κατα μέν

τας γωνίας δια φύλλων άκάνθης κατα δέ τό μέ

σον δια διαφόρων γεωμετρικών σχεδίων (ρόμ

βων) fι σταυρών (Π ί ν. 344 δ) fι αμφορέων

(π ί ν. 344 ς ).

Πλουσίως έπίσης διακεκοσμημένα ήσαν καί
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ταεπ[κρανα τών ορθογωνίων παραστό.δων (Π ί ν.

344 ε).

,
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τικώτερον τΊ'ίς άψιδος του οποίου εύρέθη ή βά
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Σχεδ. 1. Κάτοψις της βασιλικης τών Τριών Έκκλησιών

'Ολοκλήρου τοϋ μέσου κλίτους το δό.πεδον ητο

εστρωμένον δια λευκών και ύποκυό.νων σχιστο

λιθικών πλακών μέχρι και τοϋ ίεροϋ, ολίγον δυ-

τών επ' αύτης σφζομένων (Π ί ν. 345 α) τεσσό.ρων

τετραγώνων εγκοπών (0,24 χ 0,25). Έγκαίνιον

αναζητηθεν κάτωθεν τi'ίς βό.σεως δεν ανευρέθη.
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Δύο τό'Jν πλαKό'Jν της βάσεως της Άγίας Τραπέ

ζης εφερον χαραγμένας τάς κάτωθι δύο έμμέ

τρους, έπιτυμβίους, ρωμαϊKό'Jν χρόνων, έπιγραφάς

(Π ί ν. 345 γ-δ) άναφερομένας εΙς τό αυτό πρόσω

πον, τήν Ναξίαν Τιμώ Φίλτωνος (Οψ. γραμμ.

0,013 - 0,015, διάστιχον 0,004 - 0,006 μ.). Ίδου τά

σχετικά κείμενα:

ΛΕΚΑΝΗ

β) VΑρτι μεν ταν τρισσοίσιν άγαλλομέναν έπι

[τέκνοις

και θυγατ[ρό]ς τέκνω, κουριδίω τε π6σει

ΆΠΡΟίδης l1ρ[π]αξε βιοφθ6ρος αλγεσιν σΑδας

ένδεκάδας τρισσας πλησαμέναν έτέων

/j Τιμώ ταν Φίλτωνος. 'Εμφ δ' έπι δάκρυα

[τύμβψ

ΑΓΙΑCΜΟΥ

+ .495

tf\
Ο
(]\

L- -:-:::-::- ...J ..

t .655

Σχεδ. 2. Άναπαράστασις της λεκάνης άγιασμού της βασιλικης τό'Jν Τριό'Jν ΈKKλησιό'Jν

α) Τίς τίνος [σσι γύναι και πώς θάνες έν γαίιΖ.

[μοίρα,

μύθων κουφοτέρη τα αυτα παθοϋσι τύχη

Τιμώ Φίλτωνος, Μιμνώ δε μ' έγίνατο μάτηρ

α πένθος λίπω νούσψ αποφθιμένα

/j Άλικίας δ' έλαχες ποίον μέτρον; ένδεκάδας

[τρείς

d στήλη ξείνη, Νάξος έμοί γε πάτρq.

Τίς δε τεός π6σις ην; Δημήτριος ,Εσσίδα
[παίς, Φ

τρισσα γαρ έν ζω~ τέκνq. λέλοιπα π6σει

~Oλβιε μεν τέκνοισιν, άν6λβιε δ' άμφι συνεύνψ

10 ματρί τε σα. Τιμώ χαίρε καί έμ φθιμένοις

άνδρός και ματρός και τεκέων κέχυται

Άλλα τύχα τέκ[ν]οις μεν άείθαλος, άνδρί δέ

[βουλαν

σώφρονα, ματρι δ' έμ~ κοϋφα π6ροις δάκρυα

της Άγ. Τραπέζης ευρέθη εΙς κιονίσκος μέ

έλικοειδεϊς ραβδώσεις, ώς καΙ τεμάχιον της μετ'

άνακεκαμμένων χειλέων καλυπτηρίου πλακός.

Έτι δυτικώτερον της Άγ. Τραπέζης ευρέθη ό

στυλοβάτης τού τέμπλου, εΙς τον όποϊον άνήκουν

τεμάχια μαρμαρίνων διατρήτων θωρακίων ώς καΙ

πωρίνων πεσσίσκων, μετ' άναγλύφων κοσμημά

των.

Έκ της κατεδαφίσεως τό'Jν ναίσκων καί Ιδίg τού

μέσου Ε2 ( Π ί ν. 344 β) ώς καΙ έκ της έπιχώσεως

τού ναού προηλθον παντοία γλυπτά, άρχιτεκτονι-
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ΑΝΔΡΟΣ

Ό από τών αρχών του 1962 μετατεθείς είς την

Δ' Περιφέρειαν Βυζαντινών Άρχαιοτητων Έφο

ρος Ν, Β. Δρανδάκης περιώδευσε κατ' Αυγου

στον ανα την νησον 'Άνδρον πρός διαπίστωσιν

αναγκών τών μνημείων της. Έπωφεληθείς της

ευκαιρίας κατέγραψεν εν τη Χώρq: της νήσου καί

είς την υπαιθρον 80 περίπου παλαιας είκόνας, εκ

τών όποίων εν συνεχείq: μνημονεύονται κεφαλαιω

δώς αί σπουδαιότεραι. Έπίσης διεπίστωσεν εν

Παλαιοπόλει την ϋπαρξιν δύο παλαιοχριστια

νικων βασιλικων.

Α' Χώρα

1. Καθεδρικός ναός του Άγίου Γεωργίου

Άνεκαινίσθη τφ 1786. 'Ως παραδίδει ό Δημ.

Π. Πασχάλης, τφ 1820 ό ναός εξώφλησε τό πρός

τόν Γεώργιον Κονδύλην χρέος, σστις είχε «να

λαμβάνυ ...δια την οίκοδομήν, σπου προ χρόνων

εκαμεν, της αυτης εκκλησίας» (Δ. Πασχάλη, Βυ

ζαντιναί καί μεταβυζαντιναί εκκλησίαι της "Αν

δρου, Θεολογία 1957, ανάτυπον σ. 18). Κατα τό

μεσολαβουν από του 1786 μέχρι του 1820 διάστημα

πρέπει να κατεσκευάσθη καί τό ενδιαφέρον ξυλό

γλυπτον ρυθμου barocco τέμπλον (Π ί ν. 347 α),

κοσμούμενον καί υπό φορητης είκόνος του'Αγ ί ο υ

Ν ι κ ο λ ά ο υ, ενθρόνου, διαστάσεων περίπου 0,85
χ 0,675 (Π ί ν. 347 β). Ό αγιος φορεί λευκόν στι

χάριον καΙ φαιλόνην χρώματος ανοικτου καρπών

ροιάς μέ σιτόχροα φωτα. Ή σκια του επιμελώς

είργασμένου προσώπου είναι καφέ καί αί ψιμυθιαί

ουχί πολυάριθμοι. Ή εΙκών, φέρουσα επιζωγράφη

σιν είς το κάτω τμημα της, δύναται να ταχθη είς

τους χρόνους του Έμμ. Λαμπάρδου. Παρα τό τέμ

πλον επί του Ν τοίχου είναι (ινηρτημένη αξιόλο

γος εΙκών του Άγίου Άθανασίου (Π ί ν. 347γ),

διαστ. 0,80 χ 0,60 μ., μάλλον αρχαιοτέρα κατά τι

της προηγουμένης. Ό αγιος ζωγραφειται φαλα

κρός με πρόσωπον πλατύ, βλέμμα λοξόν καΙ ου

λην εσχηματοποιημένην γενειάδα. Βαθυ χρωμα

σίτου εχει ή επιδερμίς του καί ό φαιλόνης του

είναι βυσσινόχρους.

2. "Αγιος Νικόλαος στό Παραπόρτι

Ό ναΊσκος (Δ. Πασχάλης, ε. α. σ. 42) εΙς

τύπον δωματίου μέ ξυλίνην οροφην εχει ξυλό

γλυπτον επεσκευασμένον τέμπλον καί Β πλάγιον

νάρθηκα. Έπί του τέμπλου Ό δ η γ ή τ Ρ ι α, διαστ.

0,95 χ 0,67 μ., εχουσα κατάκοσμον το χρυσουν

βάθος καί τους φωτοστεφάνους, εμφανίζει ίδιο

μορφίαν, επειδη τα περιγράμματα τών λευκών, σι

τόχρων σήμερον ενδυμάτων, καί αί πτυχαί δη-

λουνται δια χαραγών (Π ί ν. 348 α). Δύο ίπτάμε

νοι αγγελοι κρατουν υπέρ την κεφαλην της Θεο

τόκου στέμμα. Ή ελαφρως ερυθρωπη επιδερμίς

εχει χρωμα καφέ, ή σκιά της είναι βαθυτέρου

τόνου καί αί ψιμυθιαί δύο αποχρώσεων (περί το

1700).
"Α γ ι ο ς Ν ι κ ό λ α ο ς εν προτομη (διαστ.0,776

χ 0,622 μ.). Ή είκων ευρίσκετο προηγουμένως, ώς

πληροφορεί ήμας ό Δ. Πασχάλης (ε. α. σ. 19)
εν τφ καθεδρικφ ναφ. Ό κατενώπιον ίεράρχης

φέρει πράσινον στιχάριον καί φαιλόνην χρφματος

καρπου ροιάς, κεκοσμημένον αραια δια χρυσων

ανθέων. Ώχρα προς το σιτόχρουν ή επιδερμίς,

καφέ υπέρυθρος ή σκιά, κίτρινα τα φωτα του γε

νείου επί πρασίνου βάθους. Ένθεν κακείθεν της

κεφαλης του άγίου (Π ί ν. 348 β) αί προτομαί της

Θεοτόκου καί του Χριστου, ο'ίτινες επιφαίνονται

νεφυδρίου. Άριστερά, υπο τόν Χριστόν, είς μι

κραν κλίμακα, επί του χρυσου βάθους, μετέωρος,

γονυκλινης ό αγιογρά.φος (Π ί ν. 348 γ), ώς μαρ

τυρεί ή κάτωθεν αυτου επιγραφή: Δέησις του

δούλου του Θ(εο)Π Ίω(άννου ) !iικoνoγράφOυ Θα

λα/ση1!ου. Ό ζωγράφος είκονίζει έαυτον- είναι

φανερόν στι πρόκειται περί αυτοπροσωπογραφίας

-δεόμενον καί εχοντα κρεμάμενον από της αρι

στεράς χειρός κομβολόγιον. Είναι αγένειος, εχει

λεπτόν μύστακα καί μακραν κόμην καλύπτουσαν

τον τράχηλον καί φέρει βαθυπράσινον ενδυμα,

ερυθρας υψηλας περικνημίδας καί ωχρά υποδή

ματα με αμματα μελανα (170ς αίών). Ή λεπτομέ

ρεια είναι εξαιρετικου ενδιαφέροντος αν, ώς είναι

μάλλον βέβαιον, πρόκειται περί αυτοπροσωπογρα

φίας. "Αλλο σμοιον παράδειγμα εξ ορθοδόξου

εΙκόνος δεν εχω υπ' οψει, πλην εργον του Θεοδώ

ρου Πουλάκη, εφ' 013, ώς υπετέθη μετα πολλης

πιθανότητος, είκονίζει έαυτόν ό άγιογράφος (Ά.

Ξυγγόπουλος, Ή αυτοπροσωπογραφία του Θεο

δώρου Πουλάκη Ε.Ε.Β.Σ. ΙΔ' (1938) σσ. 201-206).
Ή εν τφ προκειμένφ εργφ παράστασις του Θα

λασσηνου διηυκολύνθη εκ του γεγονότος στι

αυτός υπηρξε καί δωρητής, οΙ δέ δωρηταί πολλά

κις ζωγραφουνται επί της δαπάναις αύτων γενο

μένης είκόνος.

Έντος του ίερου επί της αγίας Τραπέζης απόκει

ται (οραία είκων Ό δ η γ η τ ρ ί α ς (0,49 χ 0,375 μ.)

εχουσα υποστη ίκανην φθοραν (Π ί ν. 349 α).

Τό μαφόριον είναι βυσσινόχρουν, τα ενδύματα

του Παιδί ου καφέρυθρα με χρυσά φωτα, ή σκια

των προσώπων καφέ, αί ψιμυθιαί παρα τη Θεοτό

κφ πολλαί. Ό αηρ σήμερον είναι πράσινος. Έαν

τό χρωμα οφείλεται είς μεταγενεστέραν επισκευΙ1ν,

μάλλον τό εργον είναι αρχαιότερον του 180υ

αίώνος.
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3. Ναος τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου

Μικρα είκων τών Ε ί σ ο δ ί ω ν (0,31 χ 0,263 μ.).

ΤΟ εδαφος ζωγραφειται επεστρωμένον δια ρο

δοχρόων καί πρασίνων πλακών προοπτικώς απο

δεδομένων. τα πρόσωπα αποδίδει ώχρα με καφε

σκιάς, άνευ ψιμυθιών. Ή πτυχολογία είς τα ενδύ

ματα τών παρθένων είναι εξεζητημένη. 'Ο ερυ

θρός μανδύας του αρχιερέως κοσμειται δια χρυ

σών κλάδων. 'Άλλη είκών, επάργυρος αυτή, ή

Ά γ ί α Μ α τ Ρ ώ ν α ή Χ ι ο π ο λ ι Τ ι ς (0,46
χ 0,36 μ.), φαίνεται κατα τό ακαλυπτον τμήμα

μιμουμένη τοιχογραφίαν. ΤΟ πρόσωπον δεν εχει

ψιμυθιάς. Ή ρίς είναι λεπτΊΙ, ό ανθερεων μεγα

λος, αί σκιαί τής επιδερμίδος αποκλίνουν προς

το καφέ.

4. Παλατιανη

Περί του ναου βλ. Δημ. Κωνσταντινίδη, Ή

εκκλησία τής «Παλατιανής» Χώρας "Ανδρου,

Άνδριακα Χρονικά, τόμο 140ς (1963). 'Ο αυτος

εχει δημοσιεύσει (αυτόθι σ. 69, ύποσ. 101) εξ

εγγράφου τής Δ' Περιφερείας κατάλογον τών εί

κόνων τής εκκλησίας. Πολυ αξιόλογον ειναι

το ξυλόγλυπτον τέμπλον, προϊον συναρμογής,

ώς δεικνύει καί ή παρατιθεμένη φωτογραφία

( Π ί ν. 349 β). τα τμήματα τής Προθέσεως καί

του Διακονικου είναι διάφορα του μέσου φρά

γματος το όποιον εγένετο τφ 1719 κατ' επιγραφην

επί του βημοθύρου καί κατ' αλλην εύρισκομένην

αριστερώτερον, παρα των αρχιτεκτ( όν)ων Για

κουμη κ[αl} Μικ[ε} έΚ)Jήσου Χίου. 'Εκ τών εί

κόνων του τέμπλου προκαλει το ενδιαφέρον εν

θρονος επεσκευασμένη Β Ρ ε φ ο κ Ρ α τ ο υ σ α

(0,975 χ 0,745 μ.), δεξια τ;Ίς δεσποτικής του Χρι

στου, ϊσως αναγομένη είς τον 160ν αίώνα, καί

Ά γ ί α Τ Ρ ι ά ς, αριστερα τής δεσποτικής είκό

νος τής Παναγίας, λαϊκον εργον του 180υ αίώ

νος παριστών άνω την Άγίαν Τριάδα, ως ζωγρα

φειται σήμερον, καί κάτω την Φιλοξενίαν του

Άβρααμ την λεγομένην Άγίαν Τριάδα τής Π.

Διαθήκης. 'Εκ τών μικρών είκόνων τής εκκλη

σίας επισύρουν την προσοχην δύο είκονίδια τΊΊς

Γ ε ν ν ή σ ε ω ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ, ων το εν,

εφθαρμένον άνω, εχει διαστ. 0,244 χ 0,193 μ. καί

το άλλο 0,187 χ 0,140 μ., οί ά γ ι ο ι Κ ω ν

σ τ α ν τ ι ν ο ς καί Έ λ έ ν η (0,271 χ 0,211) καί

πάλιν ή Γ έ ν ν η σ ι ς (0,38 χ 0,312 μ.), λαϊκον

εργον, φέρον την ύπογραφήν: χεΙρ Μάρκου κρη

τικοϋΙέ(κ) νίσου Τίνου 1751.

5. Άγία Βαρβάρα

Περί του ναου βλ. Δ. Η. Κωνσταντινίδη, 'Ο

ναος τής άγίας Βαρβάρας Χώρας'Ανδρου, άνά-

τυπον εκ τών Τεχνικών Χρονικών, Νοέμβριος

Δεκέμβριος 1961, άρ. τεύχους 6.
Ή 'Ο δ η γ ή τ Ρ ι α του τέμπλου, εχουσα διαστ.

0,97 χ 0,623 μ. με ολίγας δυσδιακρίτους ψιμυθιας

καί πρασινωπην σκιαν φέρει την χρονολογίαν

,αψος' (= 1776) καί την ύπογραφήν: χεΙρ Νηκ(0

λάου)ΙΜ(ενδ)ρ(ι)ν(οϋ), κατα τον Δ. Πασχά.λην,

(Andros Sacra, Δελτίον Χριστ. Άρχ. Έταιρίας,

Περίοδ. Β', Τόμο Α' (1924) τευχ. Γ Δ' σ. 42). Πολυ
μαλλον σημαντικη καί αρχαιοτέρα ειναι ή επί του

τέμπλου είκων του Π ρ ο δ Ρ ό μ ο υ (μέσα 160υ

αίώνος), ανυπόγραφος καί αχρονολόγητος, διαστ.

0,937 χ 0,668 μ., καί εν μέρει, ίδίq. κατα την δε

ξιαν πλευράν, επεσκευασμένη. Ό αγιος ζωγρα

φειται κατενώπιον εν προτομij, ευλογών δια τής

ίσχνοτάτης δεξιας χειρος καί κρατών δια τής αλ

λης σταυροφόρον ράβδον. Γυμνός φέρει μόνον

καφεπράσινον ίμάτιον. 'Η επιδερμίς του εχει βαθυ

σιτόχρουν χρώμα καί αί σκιαί της καφέρυθρον.

'Ολίγαι αραιαί λευκαί γραμμαί αποδίδουν τα φώ

τα του προσώπου (Π ί ν. 350 α). Ή είκων δύναται

να παραβληθι] προς τοιχογραφίαν του Προδρόμου

εν τij Movij Βαρλααμ Μετεώρων (1548), εργον

του Φράγκου Κατελάνου (Ά. Ξυγγοπούλου, Σχε

δίασμα ίστορίας της θρησκευτ. ζωγραφικής μετα

την·Αλωσιν, Άθήναι 1957, πίν. 302).

6. Ταξιάρχης του καστρου

Δια τόν ναον βλ. Δ. Η. Κωνσταντινίδη, 'Ο μέ

γας Ταξιάρχης «στο Κάστρο» Χώρας •Ανδρου,
ανάτυπον εκ τών Τεχνικών Χρονικών, Μάρτιος

Άπρίλιος 1962, αρ. τεύχους 2. 'Επί του τέμπλουοί

α γ ι ο ι Κ ο σ μ α ς κ α ί Δ α μ ι α ν ο ς (διαστ.

0,838 χ 0,497 μ.), ωραία είκών, αλλ' ατυχώς επε

σκευασμένη ( Π ί ν. 350 β). 'Ο Δ. Πασχαλης

(Andros Sacra, σ. 40) αναφέρει ώς χρονολογίαν

του εργου το ετος 1672, δπερ ουδαμου σήμερον

διακρίνεται. Πάντως καί επί τών προσό)πων προ

δίδεται επέμβασις του επισκευαστου. Ό αρχαϊσμος

τιΊς παραστασεως καί ή εξαυλωσις τών ελαφρών

σωμάτων προξενουν εντύπωσιν. τα ενδύματα

εχουν χρώμα πράσινον καί πολυ ανοικτον κερα

μόχρουν, ρόδινον προς το σιτόχρουν. την επι

δερμίδα τών άγίων αποδίδει χρώμα σίτου, τας

σκιάς της ξανθον καφε καί πράσινον άτονον. Ψι

μυθιαί φαίνονται Ολίγαι. ΤΟ τέμπλον του ναου

κοσμει καί ό Τ α ξ ι ά Ρ Χ η ς εν προτομij, κατε

νώπιον, επάργυρος (0,975 χ 0,645 μ.) δν ό Πασχά

λης (ε.α., σ. 40) ανάγει είς τον 160ν αίώνα. Ή

επιγραφη τής εσθήτος φέρει την χρονολογίαν

1820 (βλ. αυτόθι). Σιτόχρους, βαθέος τόνου, ύπέ

ρυθρος ή επιδερμίς, καφε ή σκιά της, αραιαί αί
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σιτόχροι ψιμυθιαί. Ή Ό δ η γή τ Ρ ι α, εικων και

αυτη δεσποτικη (διαστ. 0,937 χ 0,615 μ.), ειναι επε

σκευασμένη κατα τό ανω τμημα του αέρος. οι

φωτοστέφανοι εχουν πέριξ λεπτόν κόσμημα εξ

ακιδογραφημάτων. Έκατέρωθεν αγγελοι· εν προ

τομτΊ έντός κεραμοχρόων δίσκων. Λαμπρόν χρω

μα βυσσίνου εχει τό μαφόριον της Παναγίας και

ό χιτών της ειναι πράσινος. Ώχρα θερμη αποδί

δει την επιδερμίδα, καφε και πράσινον χρωμα

τας σκιάς της, λευκόν η σιτόχρουν τας αραιας

ψιμυθιας (Π ί ν. 351 α). Τό ώραίον πρόσωπον

της Θεοτόκου δεν ειναι απηλλαγμένον αδεξιό

τητος, σσον αφορ(j. εΙς τό σχέδιον της ρινός και

μολονότι υπενθυμίζει κατα τό σΧΙ1μα του την

Παναγίαν της Κοιμήσεως εν τφ Καθολικφ της

Λαύρας του Άγίου 'Όρους (G. Millet, Monuments
de ΙΆthοs, ParIs 1927, πίν. 1341) Τι εικών φαίνεται

νεωτέρα. Έκ των εΙκόνων, σσαι απόκεινται έν

τφ ίερφ του Ταξιάρχου, μνημονευτέα Τι εν ττΊ Προ

θέσει Σ ύ ν α ξ ι ς τ ω ν Ά Ρ Χ α γ γ έ λ ω ν με

συμφυες γλυπτόν πλαίσιον (0,475 χ 0,354 μ.).

'Άνω ζωγραφείται Τι Βλαχερνίτισσα εν προτο

μτΊ (180υ αιωνος;).

Β' Μ εσσα Ρ ια

Ναός Άγ. Νικολάου

Έν τφ ναφ, έπι του αρχιερατικου θρόνου είναι

ανηρτημένη μεγάλη εικων ένθρόνου Χ Ρ ι σ τ ο υ

ώς Μεγάλου Άρχιερέως, εχοντος στέμμα έπι της

κεφαλης και ενδεδυμένου πράσινον σάκκον, κα

τάκοσμον έκ λεπτων χρυσων κοσμημάτων. Τό

πρόσωπον του 'Ιησου εχει καφεκίτρινον, μονό

τονον χρωμα. Κάτω δεξια αναγιγνώσκεται: ,αχπ'

Αυγούστου ... (Δέησις τού δούλου τού Θεού) Νε

κταρ{ου Μοναχού.

Γ' Μένητες

Ναός Παναγίας Βέργη

Άξιόλογον είναι τό λαϊκης τέχνης ξυλόγλυ

πτον τέμπλον, πιθανώτατα εργον της α' δεκαετίας

του 190υ αιωνος (Π ί ν. 351 β). Έχει χρωσθη

κυρίως δι' ανοικτων χρωμάτων: λευκου, κιτρί

νου, γαλανου, ροδόχρου, έρυθρου. Έπι εΙκόνων

του αναγιγνώσκονται αί χρονολογίαι ,αως' και

ρωζ" Ό γυναικωνίτης του ναου διασφζει ακόμη

ξύλινον δικτυωτόν, δπισθεν του όποίου ίστάμε

ναι ηκροωντο της Θείας Λειτουργίας αί γυναί

κες (Π ί ν. 352 α).

Δ' 'Ι ε Ρ α Μ ο ν η Π α ν α Χ Ρ ά ν τ ο υ

Ίδρύθη κατα την παράδοσιν τόν 100ν αιωνα

υπό του Νικηφόρου Φωκα (Δ. Π. Πασχάλη, Ή

έν 'Άνδρφ Μονη της Κοιμιiσεως της Θεοτόκου

επικεκλημένη της Παναγίας Παναχράντου, Θεο

λογία, ΚΔ' (1953) σ. 584 κ.ε.). Τό καΘολικόν,

ναός σταυροειδης, δικιόνιος με κορινθιάζοντα κι

ονόκρανα εχει συνολικόν μηκος, υπολογιζομένων

του νι'ιΡΘηκος και της άψιδος, 13,25 μ. και πλάτος

8,18 μ. Ό τρουλλος εΙναι όκτάπλευρος, εχων Ισά

ριθμα πρός τας πλευρας παράΘυρα. τα πλάγια

διαμερίσματα καλύπτονται υπό χΘαμαλων τρουλ

λίσκων. Έσωτερικως αί στέγαι του ναου φέρουν

κοσμηματα έκ stucco. Είναι πολΌ πιθανόν, κατ'

επιγραφην μνημονευομένην υπό του Πασχάλη

(ε. α., σσ. 592-593) και υπό του Σεβ. Μητροπο

λίτου κ. Έμμανουηλ ΚαρπαΘίου (Ή εν Άν

δρφ 'Ιερά Μονη Παναχράντου, εν Άθήναις, 1938,
σ. 258), στι Τι έκκλησία ανεκαινίσθη «εκ βάθρου»

τφ 1608. Έπι της ξυλογλύπτου θύρας δι' ης εισερ

χόμεΘα από του νάρθηκος εις τόν ναόν είναι ανα

γεγραμμένη Τι χρονολογία 1719 καί, ως παραδί

δει ό Καρπάθιος (ε. α., σ. 268), τα όνόματα

Μικε/Γιακουμης - Τι πληροφορία ατυχως δεν

ηλέγχΘη - των τεχνιτων οϊτινες μνημονεύονται

και επι του τέμπλου της Παλατιανι1ς. Είναι λοι

πόν φανερόν, liv Τι είδησις αληθεύη, στι οί αυτοι

εφιλοτέχνησαν και την θύραν της Παναχράντου.

Τά προβλήματα, σσα γενν(j. τό τέμπλον του ναου

(βλ. και Δ. Κωνσταντινίδην, Ή εκκλησία της

Παλατιανης, σ. 88), δεν i'ίτo δυνατόν να εξετα

σΘουν κατα σύντομον επίσκεψιν εις την Μον11ν,

ούτε i'ίτo ώσαύτως δυνατόν νά καταγραφουν τά

πολυάριθμα αμφια και κειμήλια (βλ. Πασχάλην,

Ή εν 'Άνδρφ Μονη κλπ. Θεολογία ΚΕ' (1954)
σ. 293) αυτης, μεταξΌ των όποίων και αργυρους

σταυρός, φημολογούμενος ως δωρον του 'Ιωάννου

Παλαιολόγου πρός την Πάτμον (ό αυτός ε. α.

σ. 122). Διά την καταγραφην των κειμηλίων της

Μονης δέον νά γίνη ειδικη αποστολή. ΈνταυΘα

σημειουνται άπλως σσα συνέπεσε νά επισύρουν

την προσοχην του Έφόρου.

Ή παρά τό νότιον ακρον του ξυλογλύπτου τέμ

πλου εικων της Θ ε ο τ ό κ ο υ Γ λ υ κ ο φ ι λ ο ύ

σ η ς έν προτομτΊ, Τι ευρεθεισα, ως λέγεται, εν τφ

χώρφ της Μονης και συνδεομένη με την ίδρυσίν

της (Έμμ. ΚαρπάΘιος, ε. α., σ. 5-12), φέρει αργυ

ραν εσΘητα και είναι εΙς τά πρόσωπα τόσον

ημαυρωμένη, ωστε αποβαίνει αδύνατος Τι κατα

προσέγγισιν χρονολόγησίς της. Είναι περίεργον

πως ό Πασχάλης (Θεολογία ΚΕ', σ. 284) διέκρινεν

εν αυττΊ χαρακτηριστικα «τα προσιδιάζοντα η)

βυζαντιακτΊ τέχνη του ΙΑ' αιωνος».

Ώς βηλον της μεσαίας πύλης του ίερου χρησι

μεύει ώραιον χρυσοκέντητον, μετάξινον, βυσσι

νόχρουν ύφασμα, διαστ. 0,865 χ 0,75 μ., εφ' 00
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είκονίζονται εν προτομ'i] ό Χριστός άνακύπτων

εκ Ποτηρίου καί ευλογων μεταξυ δύο όλοσώμων

άγγέλων καί δύο άγγελικων κεφαλων. 'Ο κάμπος

είναι κατάσπαρτος εξ άστέρων. Τό εργον φέρει

ηΊν υπογραφην της «Κοκόνας του 'Ιωάννου εν

ετει ΑΨΜΓ», (Βλ. περί αυτου Έ. Καρπάθιον,

ε.α. σσ. 148-149, 266).
Έκ των ίiλλων εκκλησιαστικων κεντημάτων

είναι άξιομνημόνευτος χρυσοκέντητος Έπιτά

φιος εκ βυσσινόχρου βελούδου, διαστ. 0,93 χ

0,663 μ. (Π ί ν. 352 β), περι ον εχει προσραφ11

ίiλλo ϋφασμα. 'Ο Έπιτάφιος φέρει την επιγραφην

+ ή θεώσομος ταφι τού Κιρίου ήμων ΕΙυσού

Χριστού και κατωτέρω τό Ιαμβειον:

+ ό γης απάσης έπικρατων και πόλου

νεκρος όρατε κείμενος έν τφ λίθω,

γνωστόν εκ του Έπιταφίου της Ζερμπίτσης (Ν.Β.

Δρανδάκης, Ό Έπιτάφιος της Ζερμπίτσης (1539
1540) εν Τόμφ εΙς μνιΊμην κ. Άμάντου, Άθηναι

1960, σ. 457). Καθ' όλον τό μηκος της κάτω πλευ

ρας του υφάσματος εχει κεντηθη επιγραφη συνε

χιζομένη και επι της δεξιας: + 'Αφιερώθη το ίε

ρον τουτο κειμήλιον έν τiί Moνiί της Παναχράν

του της έν τiί νήσψ "Ανδρψ ύπο Γερβασίου ίερο

μονάχου όμου κ(αι) Μαρίας, Γεωργίου, Κοσμα,

Άναστασίου, Θέκλης, Γεωργίου, 'Άννις κ(αl)

Δουκος έν ετει ΑΧΝΖ, Ινδ(ικτιωνος) Ι. Κατα

τό ετος 1657 ή ίνδικτιών όντως ήτο δεκάτη.

την κόμην των προσώπων αποδίδει μέταξα

ξανθη ϋπωχρος και την επιδερμίδα μέταξα ώχρα

πρός τό σιτόχρουν. ΕΙς τα ενδύματα διακρίνεται

χρωμα πρασινωπόν και τεφρογάλανον, ενφ αΙ

σκιαι είναι ενιαχου γαλαζοπράσινοι. Διάφορα

είδη της χρησιμοποιηθείσης βελονιας φαίνονται

και εΙς τας δημοσιευομένας φωτογραφίας. 'Οπίσω

των προσώπων, εΙς τό μέσον της παραστάσεως,

εχει κεντηθΙ1 κιβώριον με κάλυμμα ημισφαιρι

κόν, βαινον επί κιονίσκων, οίον συναντ1t τις

βραδύτερον, τφ 1682 εΙς Έπιτάφιον της Δεσποι

νέτας (Ευγενίας Βέη-Χατζηδάκη, Έκκλησιαστι

κα κεντήματα Μουσείου Μπενάκη, Άθηναι 1953,
πίν. ΙΕ', αυτόθι, σ. 28 βλ. περί κιβωρίου εν Έπι

ταφίοις). 'Εκατέρωθεν του κιβωρίου εΙκονίζον

ται καί εκει, ώς παρ' ημιν, τα κοσμικα σύμβολα

και είς την αυτην θέσιν, άντι των ημετέρων ίπτα

μένων εν προτομ'i] άγγέλων, δύο μικρα σερα

φείμ. Έν συγκρίσει πρός τό εργον της Δεσποι

νέτας ό Έπιτάφιος της Παναχράντου ευρίσκεται

πλησιέστερον πρός την παράδοσιν. Και εν αυτφ,

όπως εΙς τόν Έπιτάφιον της Ζερμπίτσης, ό όμιλος

τών γυναικων είναι πυκνός' μία μάλιστα εκ

δηλώνει τό ίiλγoς της με θεατρικας χειρονομίας

( Π ί ν. 353α). Δια τιϊς εκτάσεως όμως τΊις άρι

στερας της χειρός, παραλλήλου πρός την χείρα

του ΣωτΊιρος, ην βαστάζων άσπάζεται ό 'Ιωσ.ννης,

συνδέεται ό όμιλος πρός τους τρεις ίiνδρας,oίτι

νες αντιθέτως εΙκονίζονται άραιά, ό εΙς οπίσω του

ι'ίλλου, κύπτοντες κατα τρόπον διάφορον εκα

στος, ώς μαρτυρει ό Νικόδημος, ό κρατών τόν

κορμόν μαλλον όρθιον (Π ί ν. 353β) καί κλείων

δεξια την όλην σύνθεσιν. Ή προβολή του μό

νον επί του γυμνου βάθους άποτελει άντίρρο

πον τιις πυκνότητος του άριστερου ι'ίκρου της

παραστάσεως.

Ε' σΑ γ ι ο ς Ά ν τ ώ ν ι ο ς

Ευρίσκεται παρα τό χωρίον Βουνί, καί ήτο ι'ίλ

λοτε καθολικόν Μονης (Π ί ν. 354α). Ό ναός

είναι μονόκλιτος, σταυροειδης μετα τρούλλου, δια

στάσεων, υπολογιζομένης και της ημιεξαγώνου

άψιδος, 9,80 χ 4,72 μ. Ό οκτάπλευρος τρουλλος,

εχων ανα εν παράθυρον είς τας τέσσαρας λοξας

πλευράς, βαίνει επι τεσσάρων ψευδοπεσσών, πλά

τους 0,80 μ., οϊτινες εξέχουν των πλαγίων τοί

χων κατα 0,72 μ. ΟΙ τοιχοι των πρός Α και Δ

του τρούλλου τμημάτων του ναου εχουν εσωτερι

κως άνα εν τυφλόν τόξον. Είς την πρόσοψιν της

εκκλησίας, υπιφ την θύραν είναι εντετειχισμένα

μαρμάρινα θωράκια τέμπλου. Έπι του ύπερθύρου,

δεξιά, εγχάρακτος η χρονολογία 1666. ΤΟ κτή

ριον φαίνεται εργον των μετα την σΑλωσιν χρό

νων. 'Άγνωστον πόθεν ό Πασχάλης συνάγει ότι

«ό ακραιφνως βυζαντιακου ρυθμου ναός. . . ανη

γέρθη κατα τό ετος 1141» (Δώδεκα εν Άνδρφ

βυζαντινα μονασΤ11ρια, Ε.Ε.Β.Σ., τ. 12 (1936) σ.

19). 'Ο αυτός εν συνεχείζι παρέχει την πληροφο

ρίαν ότι «επαυσε δ' υφισταμένη η μονη του Άγίου

Άντωνίου από του ετους 1659» καί επιφέρει (αυ

τόθι, σ. 20) ότι «ι'ίλλαι περι της μονης ταύτης του

Άγίου Άντωνίου πληροφορίαι δεν σφζονται».

ΣΤ 'Ι ε Ρ α Μ ο ν η

Άγίου Νικολάου εΙς τα Σόρα

Δι' αυτην βλ. Δ. Π. Πασχάλην, Ή εν -Ανδρφ
ίερα Μονη του Άγίου Νικολάου εΙς τα Σόρα, Άν

δριακα Χρονικά, τόμο 13 (1962) σσ. 5-83.
'Ο σταυροειδης δικιόνιος ναός μέ τόν οκτά

πλευρον τρουλλον και τους οκταγωνικους κίονας

ό εχων την πρόσοψιν έκ λευκου μαρμάρου εναλ

λασσομένου κατα ζώνας μέ πωρολίθους χρώματος

ώχρου καφέ ( Π ί ν. 354 β), «πεπαλαιωθεις εκ της

πολυετίας ανεκτίσθη κάλλιστα έκ θεμελίων» τφ

1757, ώς αναφέρει επιγραφη επι του άναγλύπτου

περιθυρώματος. Τό ώραιον ξυλόγλυπτον τέμπλον
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(β' ημισυ 180υ αί.), μέ την πλουσιωτάτην δια

κόσμησιν την εγγίζουσαν τα δρια τοϋ αραβουρ

γήματος, εχει τόσον διαβρωθή ύπό των σκωλή

κων, ωστε διατρέχει άμεσον κίνδυνον καταρρεύ

σεως. 'Υπέρ τα κιονόκρανα των κιονίσκων του

γοργόνες ύποβαστάζουν γεισίποδας, οίτινες φέ

ρουν ζφφόρον κοσμουμένην ύπό ερωτιδέων κρα

τούντων πλοχμούς. Άνωτέρω ύπάρχει άλλη ζφ

φόρος, εν τι εχει γλυφή είς τό μέσον ή Θεοτόκος

Βρεφοκρατοϋσα εν προτομή, εχουσα επί τής κε

φαλής δυτικόν στέμμα, καί ενθεν κακείθεν αύτής

προτομαί των προφητων λίαν εκτύπων 1. τα γλυ

πτα θέματα τοϋ τέμπλου είναι ποικίλα: άνθρωποι,

ζι'!Jα, πτηνά, άνθη καί σκηναί εκ τής Π. Διαθήκης,

ώς ή Κιβωτός τοϋ Νωε καί ή Θυσία τοϋ Άβραάμ.

Είς τα τύμπανα των τόξων, ατινα βαίνουν επί των

κιονίσκων, υπέρ τήν ώραίαν Πύλην, είκονίζεται

ενθρονος, όλόσωμος ό Χριστός, φορων παπικην

τιάραν καί εύλογων δι' αμφοτέρων των χειρων

(Π ί ν. 354γ), έκατέρωθεν δ' αύτοϋ εΙς τα τύμπα

να τα ύπεράνω των δεσποτικων εΙκόνων οί τέσ

σαρες εύαγγελισταί. Άξιομνημόνευτα είναι ώσ

αύτως ξυλόγλυπτον εΙκονοστάσιον(1771) καί δύο

ξύλινα αναλόγια κεκοσμημένα δι' ελεφαντοστοϋ

( Π ί ν. 355α) «διά συνδρομις κέ εξό /δου τοϋ πα

νοσιωτάτου εν /ίερομονάχοις παπα κυρ/Γαλα

κτίου τό επίκλι/Φενκαρα πατρίδος/εκ νήσου'Αν

δρου, εν/ετει 1758» (Άνδρ. Χρονικά, ε. α. σ. 18).
Έκ των κειμηλίων τής Μονής μνημονευτέος αρ

γυροϋς συρματόπλεκτος (εκ filigrana) επίχρυσος

σταυρός, διαστ. 0,34 χ 0,185 μ. (Π ί ν. 355β) καί

αργυροϋν κατσίον, μερικως επίχρυσον (Π ί ν,

355γ), συνόλου μήκους 0,494 μ., ύψους 0,042 μ.,

μείζονος πλάτους 0,13 μ., (βλ. καί Άνδρ. Χρο

νικά, ε.α. σ. 17). Έπί των χειλέων τοϋ κοιλώμα

τος, εν Φ τίθεται τό θυμίαμα, σφζονται τα λείψανα

καλύμματος καί ή επιγραφή: + Τό παρόν κατζι

ηπάρχη της αγιας Παρασκηβης εκ πολεος Τρηκ

(ης) + Δηα σηνδρομης 'Ιω(αν)νου Σακαρηκού.

(Όμοιον εκ τής Μονής Βαρλααμ Μετεώρων βλ.

παρα Ά. Ξυγγοπούλφ, Πήλινον βυζαντινόν θυ

μιατήριον έν Α. Ε., 1930, σ. 130, εΙκ. 62). 'Υπέρ

την θύραν τής τραπέζης τοϋ Μοναστηρίου ανα

γιγνώσκεται εγχάρακτος ή επιγραφή:

+ ανακαινίσθη τό παρόν 1736 Μοναστήριον δια

συνδρομής/κ(αΙ)δαπάνης 'Ιακώβου καθηγουμένου

κ(αί) τών σύν έμοΙ (έν) Χ(ριστ)ιΡ αδελφών.

('Ο Πασχάλης, ε. α., σ. 12, παραλείπει τας λ.

εν Xριστι'!J).

Ι, 'Αλλαχοϋ, δπΦς εΙς ηιv Παλατιανήν, εΙKoνίζε~αι έπί

~oϋ ~έμπλoυ εύΚΡΙΥ(;)ς ή Ρίζα ~oϋ Ίεσσαί.

Ζ' Ί ε ρ α Μ ο ν ή Ά γ ί α ς

Πότε ακριβως ίδρύθη είναι άγνωστον. Άναφέ

ρεται σφζόμενον εν αυττί αφιερωτηριον εγγρα

φον τοϋ ετους 1400 (Δημ. Πασχάλη, Μονη Ζωο

δόχου Πηγής 11 Άγίας, Άνδριακα Χρονικά, τόμο

100ς (1961) σ. 23). Περί τα μέσα τοϋ 160υ αίωνος

ανεκαινίσθη ύπό των μοναχων Μακαρίου Δελα

γραμμάτικα εξ •Ανδρου καί Στρατονίκου Στρα

τηγοπούλου Σπαρτιάτου. Τό καθολικόν (διαστ.

συν τι'!J νάρθηκι καί τή άψίδι 12,20 χ 6,70 μ.)

ναός σταυροειδής, εγγεγραμμένος, μονόκλιτος

εχει τρουλλοκαμάραν αντί τρούλλου. Πρέπει λοι

πόν να προστεθτί εΙς τα άλλα μέχρι τοϋδε γνωστα

παραδείγματα όμοίων κτισματων τα παρατιθέμε

να ύπό τοϋ Όρλάνδου (Β. Ζ. τόμο 30 (1929-30)
Eine unbeachtete Kuppelform, σσ. 577-582, Α.Β.

Μ.Ε. τόμο Α' (1935) σσ. 50-52, τόμο Στ' (1948) σσ.

89-91) καί τοϋ Δ. Βασιλειάδου, (Συμβολη εΙς τούς

τρουλλοκαμάρους ναους τής Έλλάδος (Ε.Ε.Β.Σ.,

τόμο Λ' (1960-61) σσ. 168-193). Καί ό νάρθηξ τοϋ

ναοϋ είναι ίδιόμορφος, εφ' δσον τα ύπό των πλα

γίων καμαρων καλυπτόμενα τμηματά του, εξέ

χοντα από βορρα καί νότου, περιστοιχίζουν τήν

δυτ. κεραίαν τοϋ ναοϋ, εκτεινόμενα πρός Α καθ'

δλον τό μήκος τής Β καί Ν κεραίας μεθ' ών επι

κοινωνοϋν δια θυρων ών τό ανώφλιον είναι όρι

ζόντιον. Ή εκκλησία εφερεν εσωτερικως γρα

πτόν διάκοσμον, δστις αναγεται εΙς τους μετα την

•Αλωσιν χρόνους καί καλύπτεται σήμερον κατα

τό πλείστον ύπό ασβέστου. ΕΙς τόν νάρθηκα είναι

όρατός εντός κόγχης ό Χριστός ώς Έμμανουήλ,

αλλαχοϋ σκηναί μαρτυρίων τοϋ αγίου Γεωργίου,

εΙς τήν Ν κεραίαν ήμιεφθαρμένη ή Σταύρωσις

μέ την Μαγδαληνήν γονυκλινή αριστερα τοϋ Σταυ

ροϋ, εναγκαλιζομένην αύτόν καί εχουσα ακαλυ

πτον την κεφαλήν, εν τή αψίδι ίεραρχης (Π ί ν,

356 α) κλπ. Έκ των εΙκόνων τοϋ ναοϋ μνημονευ

τέα «Ή Ζωοδόχος Πηγή ή αενάος βρύουσα,

1659» (κατα την επιγραφην επί τής αργυρας εσθή

τος) διαστάσεων 0,426 χ 0,337 μ. 'Ο Δ. Πασχάλης

(ε. α. σ. 33) παρέχει την πληροφορίαν δτι

«κάτωθεν. . . επί πλαισίου παλαιοτέρου αναγι

γνώσκεται Σεραφείμ καί τό ετος 1325». ουδεν

τούτων φαίνεται. Ή Θεοτόκος βρεφοκρατοϋσα

ανακύπτει εκ κολυμβηθρας βυζαντινοϋ σχηματος.

Έχει πλατυ πρόσωπον, ζωηρους όφθαλμους καί

μεγάλον ανθερεωνα. Ώχρα βαθέος τόνου, σχεδόν

καφέ, αποδίδει τό πρόσωπον. Ή μετρία συντήρη

σις, καθώς μάλιστα είναι όρατόν μόνον τό πρό

σωπον, καθιστq. δυσχερή την χρονολόγησιν, Τό

τέμπλον, μέχρι τοϋ ύψους καί των κιονοκράνων

των κιονίσκων, σύγκειται εξ ύπορροδίνου μαρμά

ρου μετα φλεβων, εκείθεν δέ είναι ξυλόγλυπτον.
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Έκ των εικονων του ενδιαφέρουσα διά τό θέμα

της ή Άποκάλυψις τοϋ 'Ιωάννου, δηλ. τό δραμα

των έπτά εκκλησιων, διαστ. 0,995 χ 0,61 μ. (Ι80υ

αΙ). Έπί τοϋ Β τοίχου εΙναι άνηρτημένη άλλη εΙ

κων τοϋ Θ ε ο λ ό γ ο υ (170υ αί.), διαστ.0,585 χ

0,465 μ., εχουσα εσθήτα άργυραν τοϋ 1813. Έπι

μελης τέχνη διακρίνει τά όστεοκόσμητα ξύλινα

άναλόγια τοϋ 180υ αΙ (Π ί ν. 356 β). Έπί εΙκο

νοστασίου εΙναι άνηρτημένη χρυσοκέντητος εΙς

βυσσινόχρουν μεταξωτόν Ζωοδόχος Πηγη, διαστ.

περίπου 1,055 χ 0,81 μ. «πωνιμα Κοκόνα(ς) τοϋ

Ώρολο(γα)>>. (Τό κέντημα εδημοσίευσεν εΙς την

εφημερίδα των Άθηνων Καθημερινη τής 16-9
1958 ή Μαρία Θεοχάρη, Άγία Μονη). Έν τφ

νάρθηκι, εικων τής Ζωοδόχου Πηγής (1,035 χ

0,711 μ.) τοϋ 1705, σύγχρονος Μέγας Άρχιερευς

(1,098 χ 0,706μ.) καί ύπέρ την θύραν εΙσόδου εΙς

τόν κυρίως ναόν μεγάλη φορητή εικων τής Δευ

τέρας Παρουσίας + δέησις των δούλλον του

Θ(ε)ου Μελετίου ίερομονάχου /χείρ dμαθούς τριαν

ταφίλου ίερέος /(φέτη;)-1761.
Τό σκευοφυλάκιον τής Μονής εΙναι πλουσιω

τατον εΙς κειμήλια δεόμενα καταγραφής. Προ

χείρως δύναταί τις νά μετρηστι περί τους 35 ξυ

λογλύπτους σταυρους ευλογίας. Άλλά πλην τού

των ύπάρχουν εκεί Ευαγγέλια, μίτραι, άμφια, Έπι

τάφιος, λειψανοθήκαι, εΙκόνες καί πολύτιμοι χει

ρόγραφοι κωδικες. Περί των τελευταίων βλ. Σ.

Λάμπρου, Κατάλογος των εν τΌ κατά την Άνδρον

Μονην τής Άγίας κωδίκων, Έπετηρίς Φιλολ.

Συλλόγου Παρνασσός, ετος Β', 1898, σσ. 136-235.

Η' Π α λ α ι ό π ο λ ι ς

1. Έν τΌ θέσει «Τοϋ Πλάτου» οΙ χωρικοί εΙ

χον επιχειρήσει νά οίκοδομήσουν ναόν πρός τι

μην τοϋ Άγίου Άντωνίου. Κατά την εναρξιν των

εργασιων ήλθον εΙς φως μεγάλα τεμάχια κιόνων,

ών δύο εχουν φλέβας χρώματος καφέ υποκυάνου,

θεμέλια κτίσματος καί τμήμα ψηφιδωτοϋ δαπέδου,

ου παρέχεται φωτογραφία (Π ί ν. 357 α), ευγενως

παραχωρηθείσα υπό τού τότε εκτάκτου Έπιμελη

τοϋ άρχαιοτήτων •Ανδρου, καθηγητοϋ κ. Λ. Δού

κα, δστις καί επεμβάς εΙχε διακόψει τάς οΙκοδο

μικάς εργασίας. Τό ψηφιδωτόν παριστq. έλικοειδή

βλαστόν άπολήγοντα εντός των έλίκων εΙς φύλ

λον καί καρπούς. Έλικοειδή δμοιον βλαστόν,

εξ ου δμως φύονται σταφυλαί καί φύλλα άμπέλου,

συναντq. τις εΙς ψηφιδωτόν τής βασιλικής (Ε'

αΙ) τοϋ 'Ιλισσοϋ (Γ. Α. Σωτηρίου, Παλαιά Χρι

στιανικη βασιλικη 'Ιλισσοϋ, Α.Ε. 1919, εΙκ. 18).
Έντός τοϋ χώρου των διακοπεισων εργασιων φαί

νεται όρθιος κίων, κατά χώραν, ώς διαβεβαιοί ό ίε

ρευς τοϋ χωρίου, βάσις ( Π ί ν. 358 α) καί θωράκια

άμβωνος, τμήματα διατρήτων θωρακίων φράγμα

τος πρεσβυτερίου, πεσσίσκοι αυτοϋ, επιθήματα, ως

τό εν Π ί ν. 357 β, ου τά ωραία άκανθόφυλλα

μέ τάς τριδύμους γλωσσίδας, Ικανώς εξεργα, οίονεί

άνοίγουν διά νά φανij ό μεταξύ των σταυρός, δν

πλαισιοϋν καί εξαίρουν. Καί εΙς γλυπτά εκ Κων

σταντινουπόλεως αΙ άκανθοι άποσχίζονται είς

τρίφυλλα κατά μορφην τής άκάνθου επικρατοϋ

σαν τόν 50ν αίώνα (Α.Ε. 1929, σ. 57). ουδεμία

άμφιβολία δτι ευρισκόμεθα ενώπιον παλαιοχρι

στιανικής βασιλικής (Ε' αΙ;), μετά την κατερεί

πωσιν τής όποίας εκτίσθη, φαίνεται, επί τοϋ με

σαίου κλίτους ναός μικρότερος. ΕΙς τοίχον (τέμ

πλον;) τοϋ ναοϋ τούτου εχουν εντειχισθή τμήμα

θωρακίου καί ίωνικόν κιονόκρανον.

2. Ναtσκος Είσοδίων. Πλησίον τής Δ θύρας

τοϋ ναϋδρίου ύψοϋται κίων πιθανώτατα ίη sltu.
ΕΙς τό φράγμα τής αυλής εΙναι εντετειχισμένοι

πάλιν δρθιοι τρεις κίονες, εφ' ών εχουν τοποθε

τησει κιονόκρανα δωρικά. Ώσαύτως εΙναι εντε

τειχισμένον καί άλλο τεμάχιον κίονος, φέρον

εγκοπην ίσως διά προσαρμογην θωρακίου. ΕΙς

την πρόχειρον κλίμακα δι' ής κατερχόμεθα πρός

την αυλην τοϋ ναοϋ άπόκειται κιονόκρανον λε

βητοειδές, μέγα, άκόσμητον κατά την όρατην

πλευράν. Έσχάτως ό Ιερευς τοϋ χωρίου, επειδη

τό εδαφος ήτο επικλινές καί τά όμβρια ύδατα εΙ

σέδυον εΙς τόν ναίσκον ώρυξε περί την άψίδα

τάφρον, ητις άπεκάλυψεν δτι ή άψίς εΙχε θεμε

λιωθή επί παλαιοϋ ήμικυκλικοϋ πολλφ μεγαλυ

τέρας άκτίνος, φκοδομημένου Τι επικεχρισμένου

κατά τους άρμους δι' υδραυλικοϋ άσβεστοκονιά

ματος. ΕΙναι πιθανώτατον δτι ό ήμικυκλικός τοί

χος άνήκεν εΙς την άψίδα παλαιοχριστιανικής,

δευτέρας αυτής, βασιλικής τής Παλαιοπόλεως.

την άποψιν αυτην ενισχύουν τεμάχια θωρακίων

άποκείμενα εντός τοϋ ναίσκου καί ψηφιδωτόν

κατά παρασχεθείσας πληροφορίας ελθόν εΙς φώς

εν τΌ αυλΌ τοϋ ναοϋ καί κεκαλυμμένον σήμερον.

ΕΙναι προφανές δτι εΙς τά κατάλοιπα τής βασιλι

κής αυτής άναφέρονταιδσα διηγείται ό Δ. Πασχά

λης (Ή'Ανδρος, ητοι ίστορία τής νήσου'Ανδρου

άπό των άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ή

μας, τόμο Α', εν Άθήναις 1925, σ. 562) δτι εΙδεν

εν τφ προαυλίφ τοϋ παρ' άρχαίαν πύλην τής Πα

λαιοπόλεως ναοϋ τής Παναγίας (Άγίας Μονής),

χωρίς νά εκλαμβάνη τά φαινόμενα άρχαία ως

μέλη παλαιοχριστιανικής βασιλικής.' Ό Έφορος

ελπίζει δτι θά εξευρεθοϋν οΙ πόροι ώστε νά άνα

σκάΨΌ εν καιρφ καί τάς εν Παλαιοπόλει βασι

λικάς, ών επεσήμανε την παρουσίαν.

3. Ναtσκος Μεταμορφώσεως. Καί αυτός, ως

ό προηγούμενος, εχει μεγάλην ήμικυκλικην ά-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



308 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤιΟΝ 18 (1963) : ΧΡΟΝΙΚΑ

ψίδα, ητις δμως φαίνεται νεωτέρα. Είς τόν χώρόν

της διακρίνονται έξωτερικώς τμήματα παλαιών

τοίχων. Καθώς ό ίερευς της Παλαιοπόλεως ώρυσ

σεν εξω της Α πλευρας του ναϋδρίου τάφρον

πρός άποχέτευσιν τών έκεϊ συρρεόντων ύδάτων

της βροχης, εύρε κατακείμενον κίονα, ον εστησεν

δρθιον αριστερά της θύρας του ναου κατ' απομί

μησιν της περιπτώσεως του ναίσκου τών Είσο

δίων. Έντός της τάφρου εύρέθησαν καί δύο κο

ρινθιακα κιονόκρανα άποτεθειμένα νυν έντός του

ναου (Π ί ν. 357 γ). Τό ύπερκείμενον εχει διάμε

τρον βάσεως 0,34 μ. καί ϋψος 0,29 μ. τα κιονόκρα

να, ύπενθυμίζοντα, τό παρα R. Kautzch, Kapitell
studien, Leipzig 1936, πίν. 11 καί τό παρά Ρ. Le
merle, Philippes et la Macedoine orientale, Paris
1945, Album πίν. ΠΙ α καί Texte σ. 405, δύνανται

ν' αναχθουν είς τόν 40ν μ.χ. αίώνα.

ΠΑΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

Σύντομον εκθεσιν περί τών είς Καταπολιανην

Πάρου στερεωτικών έργασιών παρέχει ό έποπτεύ

ων αυτών ακαδημαϊκός κ. Ά. 'Ορλάνδος, δστις

έδημοσίευσε καί θά όλοκληρώση έν συνεχείq.

τήν δημοσίευσιν τών μεταβυζαντινών (βλ. Α.Β.

Μ.Ε. τόμο Θ', 1961) καί τών βυζαντινών μνημείων

της νήσου, έν οΙς καί τό έν Μαρπήσση ναυδριον

του Άγίου Γεωργίου του Θαλασσίτου, τό διασΦ

ζον βυζαντινας τοιχογραφίας, τάς μόνας μέχρι

τουδε γνωστας έν τΌ νήσφ.

Ό Έφορος έπωφεληθείς τών συχνών είς Πά

ρον μεταβάσεών του δι' ύπηρεσιακους λόγους έπε

σκέφθη καί την γειτονικην Άντίπαρον περί άρ

χαιοτήτων της όποίας, βλ. σύντομον δημοσίευμά

του: Είκόνες Κρητικης τέχνης εΙς Άντίπαρον,

Κρητική Πρωτοχρονιά, ετος Γ' (1963) σ. 66-72.
ΕΙς τά έκει γραφέντα προσθετέα καί τά έπόμενα:

Έν Άντιπάρφ ύπάρχει καί ό ν α ό ς της Ά

γ ί α ς Α ί κ α τ ε Ρ ί ν η ς, ευρύς, άπλους, έπιπε

δόστεγος, εχων μορφην αίθούσης. Έπί του ύπερ

θύρου της Δ θύρας εΙναι κεχαραγμένος σταυρός

έντός κύκλου καί έκατέρωθεν αυτου ή χρονολο

γία 1633. Ό ν α ό ς πάλιν της Κ ο ι μ ή σ ε ω ς

τ η ς Θ ε ο τ ό κ ο υ εΙναι τρίκλιτος, διαστ.

9,53 χ 8,85 μ. Τό μεσαιον κλίτος είναι ύψηλόν

καμαροσκέπαστογ τά πλάγια, χαμηλά, έπιπεδό

στεγα, έστερημένα ίερου, απολήγοντα πρός Α

*

είς εUΘυν τοίχον, έπικοινωνουν πρός τό κεντρικόν

διά δύο έκάτερον τοξωτών ανοιγμάτων, ατινα δια

τρυπουν τους διαχωριστικους τοίχους. Τό ύπέρ

θυρον της Δ θύρας φέρει εΙς τό μέσον οίκόσημον

καί έκατέρωθεν εΙς δύο σειράς την έπιγραφήν:

+ ώ Π(α)νίμνητε Μήτ(ε)ρ ειπερ-τον(τι)ν μοντο

(σ)ε εϋχου

Κοσταντις 16 21 Ντανμέτζος

Άνωθι του ύπερθύρου κοσμεί τόν τοιχον σταυ

ρός, ύφ' ον ή χρονολογία 1624.

ΧΙΟΣ

Καί κατά τό 1962 αί έν Χίφ στερεωτικαί έργα

σίαι έγένοντο ύπό την αμεσον έπίβλεψιν του έκτ.

Έπιμελητου Κ. Άντων. Στεφάνου. Έν πρώτοις συ

νεχίσθη ή στερέωσις τών ψηφιδωτών της Ν έ α ς

Μ ο ν η ς διά του τεχνίτου Κ. Δ. Σκόρδου. Τό πρό

γραμμα τών έργασιών κατηρτίσθη κατόπιν έπι

τοπίου μεταβάσεως του έπιθεωρητου βυζαντινών

Περιφερειών Κ. Μαν. Χατζηδάκη, του οίκείου

Έφόρου βυζαντινών Άρχαιοτήτων καί του παρά

τΌ Διευθύνσει Άναστηλώσεως αρχιτέκτονος Κ.

Χαραλ. Μπούρα. Οϋτως απεσπάσθησαν, έκαθα

ρίσθησαν καί μετά την γενομένη ν στερέωσιν τοί

χων, έτοποθετήθησαν έκ νέου τα ψηφιδωτά της

Ύπαπαντης, του Ευαγγελιστου 'Ιωάννου, τα λεί

ψανα της παραστάσεως του Ματθαίου, τό ψηφι

δωτόν του Ευαγγελιστου Μάρκου, τό σφζόμενον

τμημα του Ευαγγελισμου, οΙ αρχοντες Μιχαηλ

καί Γαβριηλ της Προθέσεως καί του Διακονικου

καί ή Πλατυτέρα της αψίδος. Ώσαύτως έκαθαρί

σθησαν αί παραστάσεις της Σταυρώσεως καί της

,Αποκαθηλώσεως.
Έπίσης είς τόν ν α ό ν της Κ Ρ ή ν α ς έτοπο

θετήθησαν λίθινα φράγματα δύο παραθύρων καί

είς τό Φ Ρ ο ύ Ρ ι ο ν της πόλεως Χ ί ο υ έγέ

νοντο έργασίαι καθαρισμου, περιφράξεως καί

στερεώσεως.

Ό Έφορος βυζαντινών Άρχαιοτήτων κατ' έπί

σκεψίν του εΙς Π α ν α γ ί α ν τ η ν Σ ι κ ε λ ι α ν

μετήνεγκεν έκείθεν εΙς την πόλιν της Χίου καί

κατέθηκεν είς τό Μουσειον πρός φύλαξιν είκόνα

Β Ρ ε φ ο κ Ρ α τ ο ύ σ η ς έν προτομΌ, άναγομένην

εΙς τους περί τό 1500 χρόνους (Π ί ν. 358 β).

Ν. Β. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΙσαγωγικά: Κατά Μάϊον του 1962 ό Ν. Πλά

των άνεχώρησε διά τι'!ν νέαν του θέσιν εΙς τι'!ν

'Ακρόπολιν τών 'Αθηνών και τόν διεδέχθη είς

την Διεύθυνσιν του Μουσείου Ήρακλείου καί

την Έφορείαν της ΙΕ' Περιφερείας ό Στ. 'Αλεξίου,

μετατεθεις εκ Χανίων εΙς <Ηράκλειον. ΕΙς αυτόν

άνετέθη και ή Έφορεία της ΙΣΤ Περιφερείας

Χανίων.

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Μουσεϊον <Ηρακλείου

Συνεχίσθη ή εργασία εκθέσεως τών άρχαιοτή

των είς τό Μουσείον και εξετέθησαν διά πρώτην

φοράν δύο κυρίως όμάδες άντικειμένων. Αί νέαι

άρχαϊκαι άνάγλυφοι στηλαι εκ Πρινιδ. με παρα

στάσεις πολεμιστών και γυναικών και σειρά τε

μαχίων μινωικών τοιχογραφιών εκ τών παλαιών

άνασκαφών της Κνωσου και της Τυλίσου. ΕΙς

την εκθεσιν τών τοιχογραφιών εφηρμόσθη ή άκό

λουθος μέθοδος; άπεφεύχθησαν αί επι του πρω

τοτύπου συμπληρώσεις, αί όποίαι επιφέρουν

σύγχυσιν και παραβλάπτουν αΙσθητικώς τά γνή

σια τμηματα, εγενοντο δε χωρισται ζωγραφικαι

άναπαραστάσεις του συνόλου, εκτεθείσαι παρα

πλεύρως πρός τά πρωτότυπα. <Η εργασία τών βοη

θητικών τούτων εγχρώμων άναπαραστάσεων εγέ

νετο, τΌ εποπτείιι. του Έφόρου Στ. 'Αλεξίου, υπό

του ζωγράφου Θωμδ. Φανουράκη και κατά τά

δημοσιευόμενα εΙς Evans «Palace of Minos» και

'1.. Χατζηδάκη «Vil1as Minoennes» σχέδια. Έξε

τέθησαν επίσης ώρισμέναι μικραι όμάδες άντι

κειμένων (χαλκδ. είδώλια Τσουτσούρου, Σκοτει

νου, 'Αξου, 'Αρχανών κλπ.).

Έπερατώθη ή ταξινόμησις τών άποθηκών και

επραγματοποιηθη ή άποσυμφόρησις τών νέων

αΙθουσών του Μουσείου, της Έπιστημονικης Συλ

λογης, της Αίθούσης μελέτης, του Έργαστηρίου

και τών γραφείων εκ τών διαφόρων όμάδων τυ

χαίων ευρημάτων. Αύται εταξινομηθησαν κα

τά τόπους προελεύσεως και κατά άνασκαπτούσας

Σχολάς, τοποθετηθείσαι επί τών μεταλλικών ετα

ζερών dexion, αίτινες εφωδιάσθησαν με καθοδη

γητικάς πινακίδας. Ο()τω και ή επιστημονικη

εργασία εντός τών άποθηκών είναι τώρα δυνατή,

άλλά και τά μνημονευθέντα άνωτέρω τμήματα

του Μουσείου και οί βοηθητικοι χώροι ηρχισαν

λειτουργουντα κανονικώς.

21

ΕΙς τό εργαστήριον εμελετήθησαν και άποκα

τεστάθησαν πλείσται όμάδες τυχαίων ευρημάτων

(κυρίως εξ άνατολικης Κρήτης), ώς και αί μεγά

λαι όμάδες εκ των άνασκαφών Τσουτσούρου, Κό

φινα, <Αγ. Τριάδος και παλαιοχριστιανικου ναου

της Γόρτυνος, ευθύς δε εν συνεχείq. ηρχισεν ή

άποκατάστασις της τεραστίας όμάδος ευρημάτων

τών νέων άνασκαφών Ζάκρου, ητις περατουται

ηδη.

ΕΙς την Έπιστημονικην Συλλογην ώργανώθη

τμημα συγκεντρώσεως και ταξινομήσεως μικρών

ευρημάτων άνασκαφών τών Ξένων Σχολών και

της Έλληνικης <Υπηρεσίας εντός είδικών ερ

μαρίων.

<Η εκθεσις της Συλλογης Γιαμαλάκη και ή εκ

θεσις τών νέων αίθουσών επιδείξεως δεν προω

θηθη, διότι αί νέαι μεταλλικαι προθηκαι, αί πα

ραγγελθείσαι υπό του <Υπουργείου εν 'Αθήναις,

αί συναρμολογούμεναι τώρα εΙς <Ηράκλειον, δεν

παρεδόθησαν άκόμη, χρηζουσαι πλείστων βελτιώ

σεων και διορθώσεων.

Στρωματογραφικόν Μουσείον Κνωσου

Διά συνολικης πιστώσεως 540.000 δρχ. εξ ών

400.000 διετέθησαν υπό της 'Αγγλικης 'Αρχαιο

λογικης Σχολης και 140.000 υπό της 'Αρχαιολο

γικης <Υπηρεσίας, άνηγέρθη εν Κνωσφ και εν

τός του χώρου της «Έπαύλεως 'Αριάδνης» iiv
νέον Στρωματογραφικόν Μουσείον, εΙς τό όποιον

πρόκειται νά στεγασθΌ ή Στρωματογραφικη Συλ

λογη τών άνασκαφών Κνωσου, ητις τώρα εύρί

σκεται εγκατεστημένη εΙς μικρόν σκοτεινόν και

άκατάλληλον χώρον του άνακτόρου. <Η εγκατά

στασις του Μουσείου θά γίν1] μετά την τοποθε

τησιν τών εταζερών dexion και κιγκλιδωμάτων.

δι' ην εχει ηδη ζητηθη πίστωσις.

Μουσείον 'Αγίου Νικολάου

<Η εκθεσις της 'Αρχαιολογικης Συλλογης 'Αγίου

Νικολάου εντός του ίσογείου του Δημοτικου Με

γάρου, ή όποία είχεν άρχίσει πρό διετίας, επερα

τώθη κατά τό θέρος του 1962 και τό Μουσείον

ηρχισε λειτουργουν, διορισθέντος και ενός φύ

λακος.

<Η εργασία ταξινομήσεως καταγραφης και

εκθέσεως της Συλλογης εγένετο υπό του Έπιμε

λητου του Μουσείου Ήρακλείου Κ. Δαβάρα.

Σημαντικώς διηυκόλυνε την εργασίαν ό Δημος

'Αγίου Νικολάου χάρις εΙς τό θερμόν προσωπι

κόν ενδιαφέρον του Δημάρχου κ. Ρούσου Καπε

τανάκη. <Η Συλλογη επλουτίσθη διά πολλών νέων

όμάδων ευρημάτων εξ όλοκλήρου της 'Ανατολι

κης Κρήτης. Παραλλήλως ηρχισαν αί εργασίαι
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ανεγέρσεως νέου μεγάλου Μουσείου δια πιστώ

σεων τής Άρχαιολογικής ΟΥπηρεσίας επί οίκοπέ

δου παραχωρηθέντος ύπό του Δήμου Άγίου Νι

κολάου. "Οταν περατωθη τό κτήριον τουτο, θά με

ταφερθτί 1'1 Συλλογή εις αυτό.

'Ιστορικόν Μουσειον Κρήτης

Δια πιστώσεως του Ε.Ο.Τ. καί έτέρας τιΙς Έ

ταιρείας Κρητικων Ίστορικων Μελετων 11ΡΧΙ

σεν ανεγειρομένη νέα πτέρυξ του εν 'Ηρακλείφ

'Ιστορικου Μουσείου Κρήτης. Κατα τό διάστημα

των οικοδομικων εργασιων τό 'Ιστορικόν Μου

σειον δέν ελειτούργησεν είμη κατ' εξαίρεσιν. Πα

ραλλήλως εγένετο εργασία συμπληρωματικής

εκθέσεως μεσαιωνικων γλυπτων. Τό 'Ιστορικόν

Μουσειον επλουτίσθη κατα τό λιlξαν ετος με

αξιόλογον σύνολον τοιχογραφιων του ΙΗ' αίωνος

εκ τουρκικής οίκίας του Μ. Κάστρου, τμήμα των

όποίων παριστq. τήν πόλιν.

ΣυλλογιΊ Μεταξα

Ή εν Ήρακλείφ ίδιωτικιΊ Συλλογη Ν. Μεταξα

επλουτίσθη κατα τό λήξαν ετος με πλειστα νέα

ενδιαφέροντα αποκτήματα, Έκ τούτων τα σημαν

τικώτερα ειναι: Χρυσουν διάδημα, πιθανως Δ'

αίωνος, μηκους 45 έκ. καί μεγίστου πλάτους 4,05
έκ. με εκκρούστους παραστάσεις πτερωτής «Πο

τνίας θηρων» ύψούσης τας χειρας μεταξυ λεόντων,

σφιγγων, γρυπων, ταύρων, πτερωτων ιππων, συων

κλπ. Κατα τα άκρα τό διάδημα εχει ανθέμια,

άνω δέ σειραν ίωνικου κυματίου καί κάτω διπλήν

σειραν όμοίου ώς καί σειραν μικρων στικτων ρο

δάκων κλπ. (Π ί ν. 359α). τουτο προέρχεται εκ

τής περιοχής Άρκαλοχωρίου.

Περιήλθον προσέτι εις την Συλλογην χρυσους

δακτύλιος ΥΜ ΠΙ χρόνων με ελλειψοειδή ακόσμη

τον σφενδόνη ν, εκ Σητείας, χαλκουν είδώλιον

λάτρεως (Π ί ν. 360γ), αιχμη ακοντίου με εγχάρα

κτον παρό.στασιν μικρου ζφου, μικρός πίθηκος

εκ στεατίτου προερχόμενος εξ Άσιτων, κυκλα

δικόν είδώλιον, μικρός διπλους πέλεκυς ι'φγυ

ρους εκ Τυλίσου, μικρός κριός πήλινος ώς καί

ιχθυς εξ ύελομάζης (Π ί ν. 359γ), προερχόμενος

εκ Σπηλαίου Τσουτσούρου ('1νάτου) κλπ. Ένδια

φέρουσα ειναι επίσης διπλή πηλίνη ταυροκεφαλη

ώς καί πήλινον δικέφαλον ζφδιον προερχόμενον

ασφαλως εκ του παρα τό Χουδέτσι σημειωθέντος

τελευταίως ΜΜ Ι ιερου (Π ί ν. 359 β, δ), ώς καί έ

τέρα κεφαλη πηλίνου ειδωλίου με περίτεχνον

κόμμωσιν ΜΜ Ι προερχομένη ασφαλως εκ Κόφινα

( Π ί ν. 360 α-β). Ή συλλογη σφραγιδολίθων του

κ. Μεταξα επλουτίσθη με τριάκοντα περίπου νέ

ους λίθους, μεταξυ των όποίων δύο πρισματικοί

παλαιοανακτορικων χρόνων εκ πρασίνου ίάσπι

δος καί όρείας κρυστάλλου, με ιερογλυφικα ση

μεια, φακοειδι1ς σφραγιδόλιθος εκ Βόνης με πα

ράστασιν «Ποτνίας θηρων» ύψούσης τας χείρας

εν μέσφ λεόντων καί φακοειδης σφραγιδόλιθος

εκ μέλανος αίματίτου με παράστασιν αρματος

ΥΜ ΠΙ χρόνων, εκ Λάστρου.

ΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΉ

ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΩΝ

Τσούτσουρος

Παρα τόν Τσούτσουρον (Ίνατον) επί τής νο

τίας ακτής τιΙς Κρήτης, ανεσκάφη είς δύο περιό

δους, κατα '1ανουάριον καί Σεπτέμβριον 1962, ύπό
του Έφόρου Ν. Πλάτωνος καί του Έπιμελητου

Κ. Δαβάρα εξαιρετικως ενδιαφέρον λατρευτικόν

σπήλαιον, πιθανως τιΙς θεας Ειλειθυίας, ητις ώς

προκύπτει εκ παλαιότερον εύρεθείσης αυτόθι επι

γραφής, ελατρεύετο είς ''Ινατον. Άφορμην εις τήν

ερευναν εδωσεν ή κατάσχεσις είς χειρας αρχαιο

καπήλων, κυρίως ύπό του ΟΥπομ/ρχου Άσφαλείας

κ. Φορλίγκα καί του Έπιμελητου Κ. Δαβάρα,

μεγάλου αριθμου αντικειμένων προελθόντων εκ

λαθραίας ανασκαφιlς του σπηλαίου. Κατα την

ερευναν διεπιστώθη στι τό ανώτερον στρωμα,

τό όποίον ανήκεν είς ρωμαίκους χρόνους, είχε

τελείως διαταραχθή ύπό των αρχαιοκαπήλων.

Κάτωθεν αυτου εξετείνετο γεωμετρικόν στρωμα

πάχους 40 έκ., τό όποιον εύρέθη εν μέρει αδια

τάρακτον. τουτο συνίστατο εκ χώματος καί τέ

φρας αναμείκτων μετα πλήθους ποικίλων αντι

κειμένων αναθηματικου χαρακτήρος. Εις ώρι

σμένον σημείον ύπήρχε κτιστόν κατασκεύασμα

εν εϊδει βάθρου ανήκον πιθανώτατα είς βωμόν.

Ήρευνήθησαν επίσης ώρισμέναι φυσικαί κόγχαι

του σπηλαίου, αί όποιαι ειχον χρησιμοποιηθή

δια την τοποθέτησιν αναθημάτων. Εις μίαν έξ

αυτων ανευρέθησαν ύπό των συλησάντων τό σπή

λαιον χαλκα είδώλια πωληθέντα είς τό εξωτερι

κόν. Ένός εκ τούτων τουλάχιστον επετεύχθη

ή επιστροφη δι' ειδικής αποστολής είς τό εξω

τερικόν του Μοιράρχου κ. Σαβιολάκη. Έτέρα

κόγχη απέδωσε κατα την ανασκαφην ανατολί

ζοντάς τινας αρυβάλλους. Σποραδικως ανευρέθη

σαν καί αντικείμενα, τινα μινωϊκων χρόνων, ώς,

μικρός λίθινος βωμίσκος καί σφραγιδόλιΘοι.

Μία τουλάχιστον πηλίνη κεφαλη ανήκει είς

ΥΜ ΠΙ χρόνους. Μικροί ψευδόστομοι αμφορείς

με την χαρακτηριστικην όπην παρα τό ψευδες

στόμιον ώς καί τινα των ειδωλίων δεικνύουν την

χρήσιν του σπηλαίου ηδη κατα τους πρωτογεω

μετρικους χρόνους. τα πλειστα σμως των εύρη-
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μα.των ανηκουν εις τους γεωμετρικούς. Άποδει

κτικη της λατρείας θεας της γονιμότητος ειναι ή

παρουσία πηλίνων ειδωλίων εγκύων γυναικων καί

επίσης ερωτικων ζευγο)ν (Π ί ν. 361 α), ώς καί

δύο ειδωλίων «κουροτρόφων», εκ των όποίων τό

εν άνατολιζόντων χρόνων. Έκπληκτικη περίπτω

σις επιβιώσεως της μινωϊκης λατρείας ειναι ή

παρουσία πηλίνων διπλων πελέκεων, ώρισμένοι

εκ των όποίων εχουν καί γραπτι'ιν διακόσμησιν.

Άνευρέθησαν επίσης πήλινά τινα ομοιώματα

πλοιαρίων ώς καί εν όμοίωμα σανδάλου. Άνευ

ρέθησαν επίσης ρόδακες καί ελάσματα εκ χρυσου

καί σειρα μικρων αίγυπτιακων αντικειμένων εκ

φαγεντιανης ώς σκαραβαίοι, μικρα ειδώλια

της θεας Bastet, καθήμεναι θεότητες κλπ. Οί

κλασσικοί χρόνοι δέν αντιπροσωπεύονται εις τό

Σπι1λαιον. Είς τους ρωμαϊκους χρόνους ανήκουν

λύχνοι τινές του συνήθους τύπου. 'Ιδιαιτέρως δέον

να μνημονευθΌ εξαίρετον καί αριστα διατηρού

μενον πλακίδιον γυμνης θεας εξ ελεφαντοστου

δαιδαλικων χρόνων ώς καί σύγχρονος σμικροτάτη

χρυση κεφαλή, σειρα χαλκών περονων καί πορ

πων καί ανατολίζον πλακίδιον μετ' αναγλύφων

λεόντων εκατέρωθεν του δένδρου της ζωης ( Π ί ν.

361 ).

Κάτω Ζάκρος

Συνεχίσθη καί εφετος υπο την Διεύθυνσιν

του Έφόρου Ν. Πλάτωνος ή ανασκαφη του ανα

καλυφθέντος αυτόθι μικρου ανακτόρου. την ανα

σκαφην εχρηματοδότησεν ο Άμερικανός φιλάρ

χαιος κ. Leon Pomerance δια ποσου 90.000 δρχ.

επίσης δέ ή Άρχαιολογικη Έταιρεία δια ποσου

30.000 δρχ. και ή Κοινότης Ζάκρου δια δωρεαν

προσφορας εργασίας. Είς την ανασκαφην συμμε

τέσχον ή κ. Πλάτωνος, ο Έπιμελητι'ις Κ. Δαβά

ρας, ή Έπιμελήτρια Στυλιανη Παπαδάκη, ή αρ

χαιολόγος Αίκατ. Μαυριγιαννάκη και 'ή αρχιτέ

κτων δ. Λυγιδάκη. Ή ανασκαφη διενηργηθη

και εφέτος εις τα τρία ανακαλυφθέντα κατά την

πρώτην φάσιν των ανασκαφων κτήρια (Έργον

1961, σελ. 221 κ.έ.). Έξ αυτών, ώς απεδείχθη ορι

στικώς εφέτος, τό Γ αποτελει τό κύριον κτήριον

της περιοχης, δυνάμενον να χαρακτηρισθΌ ώς

ανάκτορον. τουτο προκύπτει εκ της μεγάλης εκ

τάσεως, την οποίαν προφανώς καταλαμβάνει,

της λίαν επιμελημένης κατασκευΊ,ς δια ξεστών

πωρολίθων μεταφερθέντων διά θαλάσσης, εκ της

επ' αυτών παρουσίας μινωϊκών χαραγμάτων καί

τέλος εκ του πλούτου των ευρημάτων. Τό κτήριον

Γ κειται επί της νοτίας κλιτύος μικρας αβαθους

κοιλάδος εναντι της οικίας Α, τΊ,ς ανασκαφείσης

υπό του Hogarth, ητις είχεν αποδώσει τα γνωστα

σφραγίσματα. Κατα τάς ανασκαφας του 1962
ιΊρευνήθη σειρα ό.ποθηκών του ανακτόρου, αι

όποιαι απέδωσαν όχι μόνον πίθους, αλλα και σει

ραν εξαιρέτων αγγείων ( π ί ν. 361γ-δ) του ρυθμου

χλωρίδος (ΥΜ 10.) και του θαλασσίου ρυθμου

(ΥΜ lβ). Όμου μετ' αυτών ευρέθησαν αγγεϊα του

παλαιοτέρου μεταβατικου ρυθμου ΜΜ ΠΙβ -ΥΜ Ια,

όστις χαρακτηρίζεται εκ της είσέτι χρήσεως λευ

κου χρώματος. Βάσει τi,ς κεραμεικης επομένως,

τό ανάκτορον τοπο8ετειται εις τους χρόνους

ΜΜ ΙΠβ -ΥΜΙβ, ητοι από το)ν αρχών του 160υ αιω

νος π.χ. μέχρι του πρώτου ιΊμίσεος του 150υ αι

ώνος. Ό χοψος τών αποθηκών απέδωσεν επίσης

εξ χαλκα τάλαντα καί τέσσαρας χαυλιόδοντας

ελέφαντος, εκ τών οποίων εις εχει μηκος 1,20 μ.

Τό κτήριον Γ απέδωσεν εισέτι ό.ργυρουν κύπελ

λον μέ διακόσμησιν εκ χρυσου και τό ανώτερον

τμημα ρυτου έκ στεατίτου, του όποίου διεσφζετο

μέρος της εκ χρυσου φύλλου επενδύσεως. Άνευ

ρέθησαν προσέτι διάφορα χαλκά εργαλεία, πρίο

νες, πελέκεις, σμιλαι, εγχειρίδια και δύο μεγάλα

ξίφη, ώς και τμημα μεγάλου λέβητος καί σειρα

υφαντικών βαρών.

Ή οικία Β ειναι επίσης αρκούντως σημανΤΙΚΙ1,

εχει σειραν δωματίων, ή δέ βορεία και ή νοτία

πρόσοψις, κατεσκευασμένη εκ ξεστών πωρολί

θων, σφζεται ικανοποιητικώς. Είς την βορείαν

εισοδον οδηγει κλιμαξ εκ δώδεκα βαθμίδων. Ή

οίκία Α εχει επίσης σημαντικόν αριθμόν δωμα

τίων καί διαδρόμων ώς και κλίμακα εκ δέκα βα

θμίδων. Τό σημαντικώτερον τμημα τΊ,ς οίκίας

ειναι κτιστός ληνός μέ επίχριστον δάπεδον και

μέ ελλειψοειδές αγγειον συλλογης του γλεύκους

είς χαμηλοτέραν στάθμην. 'Η οικία Α φαίνεται

ότι εμφανίζει και μίαν περίοδον ανακαταλήψεως,

δεδομένου ότι εξ αυτης προηλθε κρατηροειδές

άγγειον μέ διακόσμησιν εσχηματοποιημένων

πτηνών, τό οποίον δυσκόλως δύναται να χρονο

λογηθΌ προ τών ΥΜ ΠΙ β χρόνων. Πιθανώς εις

τους ίδίους χρόνους ανήκει καί το είς σχημα

στρογγύλου ναϊσκου σκευος (-Εργον 1961, σελ.

227, είκ. 243).
Ύπο του Έπιμελητου Άρχαιοτήτων Κ. Δα

βάρα εγένοντο αι ακόλουθοι εργασίαι σκαφικης

ερεύνης καί περισυλλογϊΊς αρχαιοτιΙτων.

'Ατσαλένιο Ήρακλείου

Παρα το χωρίον ανεσκάφησαν δύο τάφοι γεω

μετρικών χρόνων ανακαλυφθέντες κατα την εκ

σκαφην θεμελίων προς οίκοδόμησιν οικίας. Έκ

τούτων ο είς ειχε τελείως καταστραφη υπό τών ερ

γατών, ενφ ό ετερος (Π ί ν. 3620.) είχε μόνον δια

ταραχθη είς το ανώτατον στρώμα. Άνασυνεκρο-
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τήθη εκ του καταστραφέντος τάφου σειρα τεφρο

δόχων καλπων, ι'ιρυβάλλων, πρόχων, κυάθων, πω

μάτων καλπων κλπ. Ό ετερος τάφος είναι πε

ταλοειδής, διαστάσεων 1,70χ 1,10 μ., απέδωσε δε

σειραν καλπων, πωμάτων, αρυβάλλων, πρόχων,

σκύφων, κυάθων, ώς καί 3 τριχολαβίδας καί μίαν

περόνην.

,Αρκαλοχώρι

Είς θέσιν Τσούλουκα Κόλυμπος ανεσκάφη

ύπό του Κ. Δαβάρα εις ΥΜ ΠΙ λαξευτός τάφος

ευρεθείς κατα τιΙν άροσιν. Ό τάφος, διαστάσεων

Ι,50χ 1,10 μ., είχεν είσοδον κλειομένην με φράγμα

εξ αργων λίθων, καΙ περιείχε δύο σαρκοφάγους

κιβωτιοσχήμους ακοσμι'1τους (Π ί ν. 362 β), επί

σης δε 9 αγγεία, κυρίως ψευδοστόμους αμφορείς

προχοΊδια καί κύπελλα. 'Η μία των σαρκοφάγων,

χρησιμεύουσα κατα τόν ανασκαφέα ώς οστεο

φυλάκιον, περιείχεν οστα τεσσάρων τουλάχιστον

ενηλίκων ανδρων.

Ύπό του ίδίου ανεσκάφη ετερος λαξευτός ΥΜΙΙΙ

τάφος εύρεθείς κατα την διάνοιξιν όδου είς θέσιν

Ξυλαγγούρι παρα τα Στουράκια Μαλεβυζίου. Ό

τάφος είναι ελλειψοειδης με αξονας 2,40 καί 1,60 μ.

καί είσοδον πρός τα νοτιοδυτικά, κλειομένην με

φράγμα εξ αργων λίθων κατεστραμμένον. Δια

της ανασκαφης ήλθον εΙς φως τρείς κιβωτιόσχη

μοι σαρκοφάγοι, εκ των όποίων οΙ δύο εκοσμουν

το δι' εσχηματοποιημένων όκταπόδων. Ό τάφος

απέδωσεν επίσης ενα ψευδόστομον αμφορέα,

μίαν ύψίποδα κύλικα καΙ εν κύπελλον.

Σκοτεινό

Δυτικως του χωρίου εξετελέσθη σκαφικη ερευ

να του αυτόθι μεγάλου καΙ εξαιρετικως ενδια

φέροντος σπηλαίου. 'Ηρευνήθη μακρυς διάδρο

μος εΙς τόν δεύτερον σροφον του σπηλαίου καί

ανευρέθη πληθος οστράκων εντός στρώματος

τέφρας. Ό καθαρισμός των οστράκων δεν συνε

πληρώθη ακόμη, φαίνεται σμως στι ταυτα ανή

κουν είς τό χρονικόν δι(ιστημα από των μινωϊκων

μέχρι των ρωμαϊκων χρόνων. Τό σημαντικώτε

ρον εϋρημα απετέλεσαν τρία χαλκά είδώλια σεβι

ζόντων λάτρεων ΥΜ Ι χρόνων. Τό μεγαλύτερον

εξ αυτων εχει ύψος 0,09. Άνεκαλύφθησαν επίσης

οστέϊναί τινες βελόναι καί εις λύχνος ρωμαϊκων

χρόνων με ανάγλυφον ερωτικην παράστασιν.

Κεφάλι Όδηγητρίας

Άνεσκάφη παρα τό χωρίον, ύπό του αυτου 'Επι

μελητου, θολωτός τάφος ανήκων εΙς συστάδα

πρωτομινωϊκων τάφων συληθείσαν εν μέρει ύπό

αρχαιοκαπήλων. Ό τάφος εχει μεγ. διάμ. 3,70,

μέγιστον πάχος τοιχωμάτων 1,50 καί μέγ. ύψ.Ι,90μ.

'Η είσοδος αποτελείται εκ δύο μονολιθικων πα

ραστάδων καΙ βαρέος μονολιθικου ύπερθύρου

( Π ί ν. 362γ). Τό ανοιγμα εχει ύψος 0,80 καί πλ.

0,55 μ. Ό θόλος είχε καταρρεύσει. Περισυνελέγη

σαν όστρακα εκ των χωμάτων, εκ των όποίων αρ

κετα του ρυΘμου Άγ. Όνουφρίου καί εν καμα

ραϊκόν. 'Ει, του δαπέδου του τάφου προηλθε μι

κρόν εγχάρακτον ΠΜ II αγγείον. τα χώματα του

τάφου απέδωσαν επίσης μικρας ψήφους φαγεν

τιανης, τρία περίαπτα εκ στεατίτου καί χαλκην

τριχολαβίδα. Ό τάφος απέδωσεν επίσης μηλον

ξίφους εξ όρείας κρυστάλλου.

Μητρόπολις Καινουργίου

Συνεχίσθησαν ύπό Τι)ΝΈπιμελητων Μ. Μιχαηλί

δη καί Κ. Δαβάρα αΙ ανασκαφαί του ανακαλυφθέν

τος τό 1960παλαιοχριστιανικου κτίσματος (Α.Δ.16

(1960): Χρονικά, σελ. 256). τουτο εχει μορφην τρι

κλίτου βασιλικi'jς, μήκ. 24 μ. μετα του νάρθηκος,

καί πλάτους 11 μ. Είς τό μέσον περίπου της νοτίας

πλευρας του ναου ανοίγεται ευρεία ήμιελλειψοειδης

άψίς με αξονα 13 μ. καί πλάτος 9,5 μ. Ό νάρθηξ

σφζει τό κατώφλιον τιις εΙσόδου καί τας βάσεις

των κιόνων του τριβήλου, εχοντος ανοιγμα ίσον

πρός τό πλάτος του νάρθηκος καί των κλιτων

του ναου. ΟΙ στυλοβάται οΙ χωρίζοντες τα κλίτη

δεν εύρέθησαν, πλην μέρους της ύποθεμελιώσεως

ενός εξ αυτων. Ό περί την αψίδα χωρος του ίερου

δεν ηρευνήθη επαρκως λόγφ ύπερκειμένων νεω

τερικων κτισμάτων. Τό δάπεδον της άψίδος κα

λύπτεται ύπό ενδιαφέροντος ψηφιδωτου (Π ί ν.

362 δ). Άνευρέθη καί δεύτερον τμημα της επι

γραφης του Τραϊανου, της δημοσιευθείσης ύπό

Κ. Δαβάρα (Κρητ. Χρονικα 14 (1960), σελ. 460).
Άνευρέθη επίσης εν Κορινθιακόν κιονόκρανον

καί μαρμαρίνη ελλειψοειδης τράπεζα. Παρα την

νοτίαν πλευραν διεπιστώθη ή ύπαρξις προσκτι

σμάτων, ατινα δμως δεν ήρευνήθησαν επαρκως.

ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Είς τό Μουσείον 'Ηρακλείου περιηλθον κατα

τό 1962 πλείστα δσα τυχαία εύρήματα. Ούτω εξ

'Α ρ Χ α ν ω ν εκ θέσεως Συνοικισμός (Άγ. Τριά

δα) προηλθεν εΙδώλιον χαλκουν λάτρεως ϋψ. 7
έκ. καί μικρόν πήλινον ζφδιον όμου μετα ΥΜ Ι

j όστράκων.

Έπίσης είς 'Α Ρ Χ ά ν ε ς, εΙς θέσιν Βορνά, κατα

διάνοιξιν όδου, άνευρέθη χαλκους διπλους πέ

λεκυς.

ΕΙς Γ ιο υ χ τ α ν, βορείως του ασυρμάτου, ήλ

θον εΙς φως σπονδικά τινα κυπελλίδια, ανήκοντα

προφανως εΙς τό αυτόθι Ιερόν κορυφης.
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ΕΙς Χ ο υ δ έ τ σ ι, εΙς θέσιν Κορφή, ανευρέθη

σαν τμήματά τινα εΙδωλίων του συνήθους ΜΜ Ι

τύπου των μινωϊκων «Ιερων κορυφης», ητοι τρία

εΙδώλια λάτρεων, πέντε ζΦδια, και τρία αναθη

ματικα μέλη.

Είς Σ ε t σ ι, εΙς θέσιν Μπουφος, ανευρέθη εΙδώ·

λιον ανδρός με περίζωμα και αΙδοιθύλακα, ελλι

πες τας χειρας και τους πόδας από των μηρων, ώς

και αγγειον με τριφυλλοειδες στόμιον.

'Εξ 'Αφ Ρ α τ ι Πεδιάδος προηλθον, μικρα κι

βωτιόσχημος σαρκοφάγος μετό. του καλύμματος

και σειρα αώτων κυπέλλων, προχοϊδίων, λοπά

δων κλπ.•Απαντα της αρχης των παλαιοανακτο

ρικων χρόνων. 'Εκ τi'jς Ιδίας πεΡιοΧι1ς προηλθε

γεωμετρικός αμφορευς εΙς τεμάχια.

'Εκ Χ ε Ρ σ ο ν ή σ ο υ προηλθον ανάγλυφον

ερωτιδέως ρωμαϊκων χρόνων, ώς και εΙκονιστικη

κεφαλι'] μετρίας διατηρήσεως.

Χαλκους διπλους μινωϊκός πέλεκυς, εύρέθη

παρα την Κ ε Ρ α ν Πεδιάδος.

'Έτερος χαλκους μινωϊκός πέλεκυς προηλθεν

εκ Ρ ο γ δ ι α ς εκ θέσεως Παροικιά.

Τμήματά τινα πηλίνων πρωτογεωμετρικων εΙ

δωλίων, αριθμός χαλκων και σιδηρων ηλων, ώς

και ψηφοι εξ ύελομάζης καί τινα σφονδύλια

προi'Ίλθον εκ του σπηλαίου 'Ι ν ά τ ο υ (Τσου

τσούρου).

'Εκ κατασχέσεως γενομένης εΙς το κατάστημα

τουριστικων εΙδων Κίμωνος Χρυσάκη (Adam's),
ανευρέθη και κατετέθη εΙς τό Μουσειον Ήρα

κλείου σειρα πηλίνων εΙδωλίων (Π ί ν. 363 α),

προερχομένων, ώς φαίνεται, κατα τό πλειστον εκ

του Ιερου Κόφινα, ώς και του σπηλαίου της 'Ινάτου

(Τσουτσούρου), ώς και αριθμός προανακτορικων

καΙ παλαιοανακτορικων αγγείων εκ συληθέντων

τάφων ηΙς Μεσαρας και χαλκαι λεπίδες εγχειρι

δίων, τεμάχια αναγλύφων αρχαϊκων πίθων, νο

μίσματα αρχαίων καΙ μεσαιωνικων χρόνων κλπ.

'Εξ 'Α ξ ο υ Ρεθύμνης προηλθον καΙ κατετέθη

σαν εΙς τό Μουσειον Ήρακλείου ΜΜ ΠΙ χαλκουν

εΙδώλιον λάτρεως (Π ί ν. 363 β), εχοντος τας χει

ρας πρό του στήθους, μετα μακρου περιζώματος όν

τος μικροτέρου κατα τα πλάγια ϋψ. 7 εκ., επίσης

δε τεμάχια εΙδωλίων καΙ ζφδίων ελληνικών χρό

νων.

'Ομοίως εξ Ά ξ ο υ πΡοι1λθον τρία χρυσα ενώ

τια, δύο χαλκαι ωτογλυφίδες, κοχλιάριά τινα καΙ

περόναι εξ οστου, ώς και 15 ύέλινα αγγεια έλ

ληνορρωμαϊκών χρόνων.

'Εκ Β ε ν Ι Μυλοποτάμου προηλθον ενδιαφέρον

τα ζεύγη εΙδωλίων έλληνικών χρόνων.

Παρα ηΊν Ζ α κ Ρ ο ν της Άνατολικής Κρήτης,

εΙς ηΊν θέσιν Τραόσταλος μεταξυ τών χωρίων

Άζοκέραμος καΙ Χοχλακιές, ανεκαλύφθη ίερόν

κορυφης, οπόθεν περισυνελέγησαν καΙ μετεφέρ

θησαν εΙς τό Μουσειον Άγίου Νικολαου εΙδώ

λια τινα του συνήθους ΜΜ Ι τύπου.

Άνάλογον Ιερόν ανεκαλύφθη κατα τα εργα θε

μελιώσεως κτηρίου παρα τιΊν Ζ η Ρ ο ν. Τινα τών

εΙδωλίων μετεφέρθησαν εΙς Άγιον Νικόλαον.

Άμφότεροι οΙ χώροι πρόκειται να έξερευνηθουν.

Παρα την·Α Ρ β η ν Βιάννου, κατα την διαρκει

αν μηχανικης καλλιεργείας, ανευρέθησαν δύο τα

φοι θηκοειδεις, διαστάσεων 2 χ 0,80 και βάθους

0,80, καλώς σφζόμενοι, μετα των πλακών καλύ

ψεως. 'Εντός των τάφων ανευρέθησαν ενδεκα λή

κυθοι του συνήθους χονδροειδους τύπου τών ύστά

των ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων,

μία χαλκη περόνη κλπ. Μεταβασα επι τόπου ή

'Επιμελήτρια Μεσαιωνικων Άρχαιοτήτων δ. Στυ

λιανι'] Παπαδάκη ανέσκαψε καΙ τρίτον τάφον,

όστις όμως απεδείχθη σεσυλημένος. Δια συνερ

γείου ηΙς Ύπηρεσίας ανεσκάφησαν περαιτέρω 17
όμοιοι τάφοι, οί όποιοι απέδωσαν 4 ληκύθους,

5 χαλκας ωτογλυφίδας καΙ 8 δακτυλίους, εκ τών

οποίων είς χρυσους. Ό τάφος ο αποδώσας τόν

χρυσουν δακτύλιον περιειχε νεκρόν περιβαλλό

μενον δια πηλίνων πλακων. Πάντες οΙ τάφοι εί

χον τοιχώματα έκ μικρών πλακών ακανονίστων,

συνδεομένων δια κονιάματος, ύψηλότερον δε εκ

ξεστών λίθων.

Σημαντικωτάτη ύπηρξεν ή κατα τα τέλη Δε

κεμβρίου 1962 γενομένη ανεύρεσις θησαυρου

χρυσών βυζαντινών νομισμάτων, του μεγαλυτέρου

εύρεθέντος ποτε εν Κρήτη. Ό θησαυρός ανευρέθη

παρα τό χωρίον Ά γ ι ε ς Π α Ρ α σ κ ι ε ς Ήρα

κλείου, εΙς θέσιν Πορτέλλα iΊ Κελλιανό Πηγάδι,

καΙ περιλαμβάνει 90 χρυσα βυζαντινα «ύπέρπυρα»

αρίστης διατηρήσεως και εξαιρέτου τέχνης. 'Εκ

τούτων τα 8 ανήκουν εΙς τόν Αυτοκράτορα Νικη

φόρον Φωκαν, φέροντα εμπροσθεν παράστασιν

Παντοκράτορος καΙ επιγραφην IHS XIS REX

REGNANTIU!vf, όπισθεν δε παράστασιν του Αυ

τοκράτορος καΙ της Θεοτόκου κρατούντωνπατρι

αρχικόν σταυρόν. Πέριξ επιγραφή: ΘΕΟΤΟC(Ε)

Β(Ο)ΗΘ(ΕΙ) NICHF(ORO) DESP(OTH). τα λοι

πα νομίσματα ανήκουν εΙς τους αυτοκράτορας

Βασίλειον Β' και Κωνσταντινον Η', των όποίων

τας προτομας καΙ τα ονόματα BASIL(IOS} C(AI)

CONSTANT(INOS) B(ASILEIS) R(OMAION) φέ

ρουν, ένφ επι της έτέρας πλευρας ύπάρχει προ

τομη του Παντοκράτορος καΙ επιγραφη IHS XIS

REX REGNANTIUM (Π ί ν. 363 γ-δ).

'Επίσης, αξιόλογος ύπηρξεν ή ανεύρεσις θη

σαυρου εξ 69 αργυρών σκυφωτών νομισμάτων τών
αυτοκρατόρων Μανουηλ Α' και 'Ιωύ.ννου Β'
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Κομνηνών, εΙς τήν περιοχήν τής Έπαύλεως

De Mezzo παρα τήν Ί τ ι α ν Σητείας.

Έπίσης εν Ή ρ α κ λ ε ί φ, κατα τήν διάρκειαν θε

μελιώσεως ξενοδοχείου του Ε.Ο.Τ.εΙς Μπεντενάκι,

εΙς τήν περιοχήν του ένετικου ναου του Άγίου

Πέτρου, ανευρέθη εΙς βάθος 2,5 μέτρων θησαυρός

χρυσών ένετικών νομισμάτων κατα τό πλείστον

του Δόγη Φραγκίσκου Φόσκαρι. Έκ τούτων πε

ριηλθον συνολικώς εΙς τό Μουσείον τεσσαρά

κοντα εξ.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

Κατα τό λήξαν έτος, εγένοντο αΙ ακόλουθοι

εργασίαι στερεώσεως μνημείων δια του διατε

θέντος ποσου 400.000.
Ύπό τήν επίβλεψιν του Έφόρου Στυλιανου

'Αλεξίου εγένετο εργασία στερεώσεως και απο

καταστάσεως εΙς τό μινωϊκόν Άνάκτορον Κνω

σου. Συγκεκριμένως εγένετο αποκατάστασις πλα

κών εκ γυψολίθου είς τόν διάδρομον τών αποθη

κών, κυρίως δε κατα τα σημεία καλύψεως κρυ

πτών, ένθα ή βλάβη τών πλακών καλύψεως ήτο

μεγαλυτέρα. Δια τής τοποθετήσεως σιδηρου κιγ

κλιδώματος κάτωθεν τών πλακών απετράπη πε

ραιτέρω φθορα τούτων. Έκτεταμένη εργασία

στερεώσεως και αποκαταστάσεως εγένετο επίσης

εΙς τα θεμελιακα διαμερίσματα τής μεγάλης ανα

τολικής αιθούσης (East Hall), τα όποία εκαθα

ρίσθησαν εκ τής βλαστήσεως, αφαιρεθέντος και

μέρους τής επιχώσεως του νοτιοανατολικου δια

μερίσματος, ώστε να ε{ναι σαφεστέρα ή μορφή

του συνόλου.

Άποκατεστάθη επίσης τό μέγα κλιμακοστα

σιον, γενομένης εμφράξεως ρωγμών τών τοιχω

μάτων καί τών βαθμίδων εκ γυψολίθου. Άνάλο

γος εργασία εγένετο και σποραδικώς εΙς διάφορα

βεβλαμμένα σημεία του ανακτόρου, επίσης δε

εΙς τας «Πουλούρας» και εΙς τας τελευταίως ανα

σκαφείσας οΙκίας παρα τήν Βασιλικήν 'Οδόν.

Έργασία εξετελέσθη επίσης εΙς τήν μινωίκήν

έπαυλιν Βαθυπέτρου, δπου αποκατεστάθη τό τρι

μερες ίερόν, δπερ έβαινε πρός τελείαν διάλυσιν.

Άφ'l]ρέθησαν παλαια αντιαισθητικα επιχρίσματα

εκ τσιμέντου, εστερεώθησαν τοίχοι κλπ. Έκαθα

ρίσθη επίσης καΙ ετακτοποιήθη ό χώρος του πιε

στηρίου καί ή μικρα αποθήκη αρχαίων.

Έργασίαι στερεώσεως μικράς κλίμακος εγένοντο

επίσης εΙς τα μινωϊκα μέγαρα Τυλίσου και Νίρου.

Μερίμν'l] τής Έπιμελητρίας Στυλιανής Παπα

δάκη εξετελέσθησαν εργασίαι αποκαταστάσεως

και στερεώσεως τών ναών Άγίου Γεωργίου Κα

βουσιώτη Κριτσάς Μεραμβέλλου, Παναγίας Κε

ράς Κριτσας, "Άγίου Γεωργίου εΙς τό χωρίον Ά-

γιος Γεώργιος Ίεραπέτρας, Μιχαήλ Άρχαγγέ

λου εΙς Άρκαλοχώρι Μονοφατσίου, Άγίου Γεωρ

γίου εΙς Άγίαν Τριάδα Μεσαράς και Άγίου Γε

ωργίου Μονής Φαλάνδρας Φαιστου. ΑΙ ώς ανω

εργασίαι περιέλαβον εμφράξεις ρωγμών τών τοί

χων και θόλων, ανακεραμώσεις, ύποθεμελιώσεις,

ανακατασκευας εσωτερικών και εξωτερικών επι

χρισμάτων, στερέωσιν τών τοιχογραφιών, κατε

δαφίσεις προσκτισμάτων και ανακατασκευήν πλα

κοστρώτων δαπέδων.

Ύπό τήν επίβλεψιν του Έπιμελητου Μεσαιωνι

κών Άρχαιοτήτων Μύρωνος Μιχαηλίδη εγένετο

έναρξις τών εργασιών αποκαταστάσεως του έ

νετικου Φρουρίου Ίεραπέτρας δια πιστώσεως

100.000 ύπό του Ε.Ο.Τ. Οϋτω εγένετο αρσις ερει

πίων, καθαίρεσις δύο γερμανικών πυροβολείων,

έμφραξις του ρήγματος τής δυτικής πλευράς, κα

θαίρεσις νεωτερικου τοίχου παρα τόν νοτιοανα

τολικόν πύργον, στερέωσις τών γωνιολίθων, αν

τικατάστασις εφθαρμένων τμημάτων δια ξεστής

λιθοδομής κλπ.

Έν τφ πλαισίφ τών έργων αποκαταστάσεως τών

ένετικών τειχών επροχώρησε κατα τό 1962 τό

έργον γεφυρώσεως του ρήγματος Άγίου Άνδρέου,

απορροφηθέντος ποσου 3.500.000 παραχωρηθέντος

ύπό του Έλληνικου 'Οργανισμου Τουρισμου.

Με ταχυν ρυθμόν προωθήθη ή εργασία αναστη

λώσεως τής Ένετικής Λέσχης του Χάνδακος

(Loggia) δια τής χορηγίας του Δήμου 'Ηρακλείου,

εν συνεχείq. δε δια πιστώσεως τής Ύπηρεσίας,

περατωθέντος σχεδόν τελείως του ίσογείου.

*
ΝΟΜΟΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Μουσείον Χανίων

Κατα τό λήξαν έτος επερατώθη τελείως ή ανα

στήλωσις του Μεσαιωνικου ναου του Άγίου Φραγ

γίσκου και εγένετο ή εΙς αυτόν μεταφορα της Άρ

χαιολογικής Συλλογής Χανίων (Π ί ν. 364 α).

τας εργασίας αναστηλώσεως του ναου επέβλε

ψεν ό Διευθυντής Τεχνικών Ύπηρεσιών Νομου

Χανίων κ. Κ. Λασιθιωτάκης εν συνεργασίq. μετα

του Έφόρου Στ. 'Αλεξίου. Ή είσοδος του ναου

διεμορφώθη εξ ανατολών, διότι χρησιμοποίησις

τής παλαιάς εκ βορρά εΙσόδου θα εσήμαινε μα

κροτάτην καθυστέρησιν τής ενάρξεως λειτουρ

γίας του Μουσείου, δεδομένου δτι δεν επερατώθη

ακόμη ή αρξαμένη διαδικασία απαλλοτριώσεως

τών προσκτισμάτων τής βορείας πλευράς, ή όποία

θα επιτρέψ'l] τήν διαμόρφωσιν τής αυτόθι αυλής.

Ό ναός, δστις ανήκει εΙς τόν ΙΔ' αΙώνα και σφ-
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ζει τάφους τινας και επιτυμβιους επιγραφας ένε

τικών χρόνων, απέκτησε μέρος τι'iς παλαιας αι

γλης δια του κατασκευασθέντος νέου μαρμαρίνου

δαπέδου, αλλό. το πρόβλημα της υγρασίας δέν

ελύθη ακόμη όριστικώς.

Εις τον ουτω διαμορφωθέντα χώρον εξετέθη

υπό του Έφορου Στυλ. Άλεξίου ή αρχαιολογικη

Συλλογη Χανίων εντός τριάκοντα νέων προθη

κών, αντι τών έπτα ό.καταλλήλων, αί όποίαι υπηρ

χον προηγουμένως.

Έκκενωθέντος τελείως του παλαιου τεμένους

της παραλίας εμισθώθη υπό της Ύπηρεσίας άλλο

οικημα πλησίον του νέου Μουσείου, δπου εγκα

τεστάθη το φυλακείον, το εργαστήριον, ή απο

θήκη τών πηλίνων, καταλληλως ταξινομηθείσα,

το γραφείον και ή βιβλιοθήκη.

Διωρίσθη εις ακόμη φύλαξ εις το Μουσείον

Χανίων.

ΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕγΝΑΙ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΣγΛΛΟΓΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ύπο του Έφόρου Στυλιανου Άλεξίου εγένε

το περισυλλογη του επιτυμβίου ό.ναγλύφου της

Ά ν ω π ό λ ε ω ς μετ' επιγραφης ΕΥΠΛΗΣ ΠΑΛΛΙ

ΠΟΛΕΩΣ ΠΑΛΛΙΠΟΛΙΣ ΕΥΠΛΕΟΥΣ ΟΝΗΣΙΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΜΝΗΝΙΙΙΣ ΧΑΡΙΝ ΧΑΙΡΕ (βλ. Guarducci,
InscrLptiones Cretlcae ΙΙ σελ. 7). ΤΟ αναγλυφον

παριστάνει δύο άνδρας όρθίους ίματιοφόρους

και δύο μικρους παίδας ίσταμένους παρα τους

πόδας αυτών (Π ί ν. 364 γ). Ή στήλη ανάγε

ται εις τόν Α' π,χ. αιώνα, ειχε δε ανευρεθη

προ ετών, πιθανώς εις την θέσιν Μνήματα. Ό

μοίως περισυνελέγη μικρός επιτύμβιος λίθος

μετ' επιγραφης ΛΥΠΑΙΝΑ ΣΩΠΛΗ ΧΑΙΡΕ ρωμαϊκών

χρονων (Π ί ν. 364 δ).

Παρα τήν 'Α ξ ο ν Ρεθύμνης εκαθαρίσθησαν, τη

επιβλέψει της Έπιμελητρίας δ. Στυλιανης Παπα

δάκη, δύο κατα τύχην ανακαλυφθέντες τάφοι ρω

μαϊκών χρόνων αποδώσαντες πήλινα και υέλινα

αγγεία εν κακη καταστάσει ώς και δύο λύχνους,

επίσης δε θολωτός όρθογώνιος τάφος μετ' αρκο

σολίου ρωμαϊκών χρόνων, εχων και μικρότερον

θηκοειδη τάφον εις το δάπεδον αυτου, και διατη

ρών εις τινα σημεία επίχρισμα εξ ασβεστοκονιά

ματος. "Απαντες οί τάφοι ειχον δρθογωνίους

κόγχας εις τας μακρας πλευράς.

Ύπο του Έπιμελητου Κ. Δαβάρα ανεσκάφη

δυτικώς του χωρίου Ά π ο δ ο ύ λ ο υ Άμαρίου Ρε

θύμνης, εις μικραν απόστασιν απ' αυτου επι υπερ

κειμένου της δημοσίας όδου υψώματος, εις ΥΜ ΙΙΙ

θολωτός τάφος (Π ί ν. 364 β) (τό υπό του Καθη

γητου Σπ. Μαρινάτου ανασκαφεν μέγαρον κείται

πρός Ν του τάφου και εις απόστασιν 500 μ. πε-

ρίπου). Ό τάφος ειχεν ανευρεθη πρό καιρου κατα

την άροσιν, όπότε ειχε καταρρεύσει τμημα του

θόλου. Κατωφερικός δρόμος, μήκους 7 μ. και πλά

τους 1,50 μ., λελαξευμένος εις τόν μαλακόν βρά

χον (κούσκουραν), όδηγεί εις την εισοδον του

τάφου δια χαμηλης βαθμίδος. Ή εισοδος, της

όποίας τό εξ αργών λίθων φράγμα ευρέθη άθι

κτον κατά χώραν, εχει υψος 1,40 μ: αί παραστά

δες, εκτισμέναι δια μικρών λίθων, συγκλίνουν

πρός τα σΝω και προς τό εσωτερικον του τάφου

(πλάτος εσω, άνω μεν 0,60 μ., κάτω δε 1 μ., πλάτος

εξω, άνω μεν 0,90 μ., κάτω δε 1,25 μ.). Ή θόλος

εχει διάμετρον 3,10 μ. τα δε ακανονίστως εκτι

σμενα τοιχώματα σφζονται εις υψος 2,40 μ. Ή

πρόσοψις του τάφου, επιμελώς εκτισμένη και

κατακόρυφος, βαίνει απευθείας επι του υπερθύ

ρου. Μία αρχιτεκτονικη ιδιομορφία του τάφου

ειναι δτι υπεράνω του υπερθύρου, εσωτερικώς,

σχηματίζεται κόγχη τετράγωνος, 0,40 χ 0,40 μ.

περίπου, άνωθεν της όποίας υπάρχει δεύτερον

«υπέρθυρον» όγκωδέστερον του πρώτου.

Ό τάφος ευρέθη τελείως σεσυλημένος, απέδω

σεν δμως τρείς λάρνακας κιβωτιοσχήμους, αί

όποίαι ευρέθησαν ανεστραμμέναι Τι ίστάμεναι

επι της μιας στενης πλευρας, μετακινηθείσαι

κατά την σύλησιν, ή όποία ελαβε χώραν ίσως

κατα την αρχαιότητα. Ή μία τών λαρνάκων φέ

ρει εξαιρετικώς ενδιαφέρουσαν παράστασιν μορ

φης μεθ' υψωμένων χειρών.

Ύπό της Έπιμελητρίας Στυλιανης Παπαδάκη

ανεσκάφη παλαιοχριστιανική βασιλικη παρά την

"Ε λ υ Ρ ο ν (Ροδοβάνι) Σελίνου Χανίων. Ή Βασι

λικη εχει μηκος 22 μ., χρονολογείται δε κατα τον

Ε' αιώνα και κοσμείται διά μωσαϊκών εν μέρει

σφζομένων, παριστώντων ελάφους και παγώνια

εκατέρωθεν αμφορέως, εκ του όποίου εκφύεται

κληματίς. Έπι τμήματος της Βασιλικης, μετά

την καταστροφην αυτης, εκτίσθη κατά τους μέ

σους χρόνους μικρότερος ναός, εις αυτόν δε πι

θανώς ανήκουν τρείς ανασκαφέντες τάφοι.

Έκ τών τυχαίων ευρημάτων τών προελθόντων

εις τό Μ ο υ σ ε ί ο ν Χ α ν ί ω ν τα αξισλογώτερα

ειναι λίαν ενδιαφέρον όμοίωμα στρογγύλου οικί

σκου μετά της θύρας, του τύπου Φαιστου και Καρ

φίου, ΥΜ ΠΙ Τι υπομινωϊκών χρόνων, περι του

όποίο υ λέγεται δτι ανεκαλύφθη εις τό Κ α σ τ έ λ

λ ι Χ α ν ί ω ν, επίσης δε δύο χαλκοί διπλοί πε

λέκεις καθημερινης χρήσεως ΥΜ ΠΙ πιθανώς χρό

νων ώς και σύγχρονος λεπις εγχειριδίου εκ Σ α

μ ω ν α Άποκορώνου.

Εις τό Μ ο υ σ ε ί ο ν Ρ ε θ ύ μ ν η ς εισiiλθον

κατα τό ληξαν ετος τμήματα ζφδίων, ώς και τμημα

γυναικείου ειδωλίου εκ Β ρ ύ σ ι ν α, ενθα πιθανώς
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υπηρχε ΜΜ Ι Ιερόν κορυφης του τύπου Πε

τσοφa. Άνάλογος όμάς προέρχεται εξ Άγκουσε

λιανών. ΕΙς χαλκους μινωϊκός αξινοπέλεκυς προ

ηλθεν εξ Όρνέ Άγίου Βασιλείου.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

τη επιβλέψει της Έπιμελητρίας Βυζαντινών

Άρχαιοτήτων Στυλιανης Παπαδάκη εγένετο επι

σκευή της στέγης, όποθεμελίωσις, εμφραξις τών

ρωγμών καί ανακατασκευή επιχρισμάτων του ναου

Άγίου Γεωργίου παρα τα Πεμόνια Χανίων. Έ

σωτερικώς εγένετο στερέωσις τών τοιχογραφιών.

,Ανάλογος εργασία εγένετο επίσης εΙς τούς ναούς

Μεταμορφώσεως Σωτηρος καί ΜιχωΊλ Άρχαγ

γέλου Κακοδικίου Σελίνου, επίσης δέ εΙς τόν ναόν

Παναγίας εΙς Άγίαν Παρασκευην Ρεθύμνης. ΕΙς

τό τουρκικόν τέμενος της παραλίας Χανίων εγέ

νετο επένδυσις τών θόλων εξωτερικώς, δια λε-

πτης πλακός σιδηροπαγους σκυροκονιάματος,

ανακατασκευη τών κατεστραμμένων τρουλλίσκων

περί τόν κεντρικόν τρουλλον, αντικατάστασις τών

κατεστραμμένων λίθων, καί ανακατασκευη τών

εσωτερικών επιχρισμάτων.

Ήρχισεν επίσης ή ανακατασκευη τών παρα

στάδων δια ξεστης λιθοδομης της ένετικης πύ

λης τών νεωρίων.

ΕΙς τό Φρούριον Φορτέτσας Ρεθύμνης, όπό

την επίβλεψιν του Έπιμελητου Βυζαντινών καί

Μεσαιωνικών Άρχαιοτητων Μύρωνος Μιχαη

λίδη εγένετο αποκατάστασις καί επανακατασκευη

τών επάλξεων καθ' δλην την εκτασιν του φρου

ρίου, συμπληρωσις του ρηγματος της δυτικης

πλευρaς δια ξεστης λιθοδομης, καθαρισμός της

βορείας καί της δυτικης πύλης καί αρσις ερει

πίων της στοaς επί του προμαχώνος Άγίου Λου

Ka, ή όποία εΙχεν ανατιναχθη κατα την κατοχήν.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

*
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SCAVI Α FESTOS Ε Α Η. TRIADA NEL 1962

Ritenendo di aver ottenuto, grazie a oltre un
decennio di scavi e di saggi, una documenta
zione sufficente, e ripetutamente confermata, per
tutto ίΙ quadro delle origini e della successione
delle primitive fasi della civilta minoica quali
si rispecchiano nel Palazzo di F e s t ό s, nel 1962
s'e iniziata l'opera necessaria per l'assestamento
definitivo dell' intera area delle recenti scoperte
e ίl passaggio ad essa dalla sovrastante area del
Piazzale del Teatl"O.

L'ideale via di accesso all' area ρίύ bassa da
tale Piazzale ci era stata offerta dalla precedente
scoperta della superba rampa di eta geometri
ca, che da essa scendeva fino alla valle dello
Ieropotamos, costeggiando poco sotto ίΙ quartiere
occidentale di case della medesima eta. E'stato
portato a ternline 10 scavo della rampa ίη

parola, con grande cautela e lentezza, poiche
essa era stata adoperata e manomessa per se
colί di uso nell'antichita, e ροί da saggi moderni.
Ci restava quindi ancora da investigare una
striscia di terreno fra ίΙ limite nord del quartiere
suddetto, e precisamente delle case DD - ΗΗ
(ν. Allnuαrio, ΧΧΧΙΧ - XL, N.S. ΧΧΙΙΙ

χχιν (1961-62) tav. Β) e un lungo e possente
muro di terrazzamento creato ίη eta minoica,
probabilmente nella terza fase protopalaziale
per sorreggere ίΙ Piazzale lastricato del Teatro,
muro del quale un primo tratto, verso la sua
estremita orientale, era stato da ηοί scoperto
gia durante le nostre prime campagne di scavo.
Verso Occidente a questo muro, ο a uno poste
riore di eta ellenistica, e dovuta la distruzione
della meta meridionale del1a seconda koulourα

del Piazzale, rinvenuta nel 1961.
Anche ίη questa striscia di terreno si e mani

festata la medesima successione e sovrapposizio
ne di ruderi di tutti ί periodi di vita, dal neoli
tico fino all'el1enistico, quali avevamo consta
tato ίη tutte le altre zone di Festbs. Α Nord delle
case geometriche DD - ΗΗ, e subito accanto
alla casa U posante sopra alla rampa micenea,
s'e scoperto ίΙ resto di un'altra casa contempo
ranea, l/, conservante alcune suppellettili pa
vimentali. Questa ha parzialmente distrutto una
precedente casa micenea, di cui si sono conser
vati solo due bracci, uno dei quali ha troncato
un tratto di parete una casa assai ρίύ antica,
questa di notevoli dimensioni, sul cui pavimento,
a un livello molto ρίύ basso, si sono rinvenuti
numerosi vasi pressoche completi, fra cui soprat-

22

tutto varie olle con becco a ponte caratteristiche
della terza fase protopalaziale (Τ a v. 365 a ).
Pίi.ι a Nord di questa casa ci siamo approfonditi
fino al livello delle prime fasi protopalaziali,
del quale abbiamo cominciato a mettere ίη

luce un tratto di piazzale lastricato traversato
da una specie di marciapiede rialzato, similea
quelli che si notano nel Piazzale del Teatro,
benche di aspetto ρίύ modesto. Piua Nord an
cora, proprio sotto al muro di terrazzamento
sorreggente questo Piazzale del Teatro, siamo
scesi fino allo strato pre-palaziale e allo strato
calcolitico puro. Abbiamo evitato finora di ma
nomettere la sezione occidentale di quest'area
soggetta a investigazione, sottoposta a rima
neggiamenti nell'eta ellenistica, che hanno ri
spettato tuttavia la precedente strada geome
trica rimasta verisimilmente sempre ίη uso.

Questa rampa geometrica al suo ίηίΖίο su
periore, circa dove si diparte dal lastricato del
Piazzale del Teatro, s'e parzialmente sovrappo
staa un'altra koulourα (ΙΙΙ),della quale percib ab
biamo scavato solamente la meta orientale uscen
te fuori dal margine della rampa( Τ a Υ. 365b).
Questa aveva fortunatamente conservato ίΙ suo
solido pavimento ίη terra battuta alla base del
suo muro circolare, che si eleva ancora per un'
altezza di m. 2.30. Sopra al pavimento s'e
notata una gettata di pietre, sopra alle qualί

posavano dei frammenti ceramici, includenti
alcuni caratteristici della terza fase protopa
laziale: quindi per questa nostra struttura, c
con tutta verisimiglίanzaper tutte le altre similί,

come quelle di Cnosso, va esclusa l'ipotesi ρίύ

diffusa che si tratti di "immondezzai" per ί ri
fiuti dei palazzi minoici. Questa serie delle
nostre koulourc (alle tre prima menzionate s'e
ροί aggiunta una quarta, assai mal ridotta),
che corrono proprio lungo ίΙ margine del piazza
le antistante al Palazzo, debbono aver avuto
piuttosto un uso di depositi, ο magazzini, forse
siloi per grano, ed essere stati abbandonati alla
fine della terza fase protopalaziale, quando ίΙ Ιί

vello del Piazzale e stato innalzato al momento
dell'erezione del palazzo Tardo-Minoico.

Lo scavo nel quartiere di case private ίη 10
calita C h a 1a r a ha avuto l'intento di riunire ί

suoi due settori nord e sud investigando ίΙ riman
ente settore ίntermediofra essi, e di approfondire
le ricerche nei due settori suddetti onde cercar di
completare nei dettagli ancora mancanti ίΙ qua
dro del1a storia della citta. Nel settore sud ( Τ a Υ.

365 c-d e Ρ ί a η t a 1) sotto ai ruderi della casa
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Τ.Μ., che l'anno precedente ci aveva restituito
tante belle suppel1ettili fittili, si sono potute
lnettere parzialmente ίη luce alcune parti ( Τ a v.
366a) di una casa, egualmente di accurata e soli
da struttura, della precedente eta protopalaziale.
L'edificio ρίυ. antico si estendeva sotto al magaz
Ζίηο di pithoi di quella ρίυ. recente, come sotto
all' ambiente che 10 fiancheggiava verso Sud. Il
muro divisorio fra ί due ambienti, come un
altro muro di questo ambiente ρίυ. meridionale,
erano stati rifatti nell' eta micenea secondo un
asse leggermente divergente,quale erastato adot
tato per tutto l'isolato di case ίn tale eta poste
riore, mentre invece altre pareti della casa Τ.Μ.

erano rimaste ίn uso anche posteriomente; sul
pavimento dell'edificio miceneo, rimasto a un
livello pressoche inalterato dall'eta precedente,
si sono egualmente trovate ceramiche ρτορτίο

dell'jnizio dell'eta micenea (Τ.Μ. ΠΙ Α), con
fermando di nuovo che tutti ί materiali rinvenu
ti sui pavimenti della casa precedente, sotto al
crollo dei blocchi delle pareti, appartengono
proprio al momento finale dell'eta del palazzo
(Τ.Μ. Π). Il restauro di tutti questi materiali
ci ha restituito per ίΙ magazzino dei pithoi, 01
tre ai consueti tipi di pithoi con decorazione a
nastri ίη rilievo, altri di un tipo nuovo, cioe
dipinti a trascurate spirali correnti (Τ a v.
366 b-c).

Le case minoiche e micenee teste descritte
sono state troncate a valle dalle costruzioni dell'
eta ellenistica. Questo blocco di case ellenistiche
si affiancava alla rampa geometrica, scendente
fin qui dalla sommita del colle, sull'altro lato
della quale si affiancava la lussuosa casa ίη

tecnica isodomica da nοί scavata nelle campa
gne precedenti, dalla scalinata salente ai piani
superiori, e palesante sul pavimento e sulle pa
reti spezzate ίΙ terribile disastro tellurico che l'ha

*

colpita ( Τ a v. 365 c-d ) : si e rivelato quindi con
sicurezza l'uso secolare della nostra strada dall'
eta geometrica fino alla distruzione di Festos.
Nell'isolato di case ellenistiche a Sud della
rampa, dopo la 10ro rovina causa ίΙ terremoto
or ora nominato, si erano sovrapposte delle
costruzioni ancora ρίυ. tarde, di cui solo pochi
tratti di muri si conservano, separati da uno
straterello di terra dai ruderi ρίυ. bassi, mentre
anche tutta l'ampia casa posante sopra ai muri
del1a casa Τ.Μ. appartiene a questo momento
posteriore. Nell'isolato sulla parte opposta della
strada l'edificio a belle stanze ίη costruzione iso
domica si estende notevolmente verso Nord,
dove s'e dovuto scavare parzialmente ίη grotta,
per ηοη distruggere vasti e relativamente ben con
servati ambienti dell'ultimo momento di vita
della citta, costruiti qui a un livello assai ρίυ. al
to (Τ a v. 365c). Ιη tutti questi ambienti abbia
mo ricuperato un buon numero di suppellettili
fittili, di pesi discoidali coη lettere e marche di
fabbrica, alcuni frammenti di iscrizioni grafite,
e qualche bollo di anfora.

U n piccolo saggio presso alla Villa Minoica di
Η a g h ί a Τ r ί a d a e stato sollecitato dal rinve
nimento fortuito, durante l'jnverno precedente,
di alcuni frammenti di statuette fittili minoiche
da parte del custode agli scavi di tale 10calita.
Il rinvenimento era avvenuto sulla china del
colle sovrastante ί ruderi della Villa, a circa
un centinaio di metri da essa. Molti altri fram
menti di statuette, umane e animali, sono stati
procurati dal nostro saggio, che pero ηοη ha
portato ίη luce che miserrimi resti di un edifi
cio, nel quale forse era avvenuto anticamente
uno scarico delle statuette ίη questione :opere
assai rozze, di arte popolare, ίn parte apparte
nenti all'ultimo momento dell'eta palaziale, ίη

parte forse ancora di eta precedente.

DORO LEVI
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FOUILLES λ MALLIA

Les travaux de Mr Van Effenterre et de ses
collaborateurs Ει Mallia οηΙ commence le 29
juillet 1962 et ont dure sept semaines, Υ com
pris les travaux annexes de cloture et de pro
tection.

La campagne de fouilles 1962 a degage une
partie importante de la ville.

Deux grands pithoi, provenant de la crypte
hypostyle, ont ete reconstitues et mis en place
aux endroits ου ils furent decouverts. Il
s'agit de pithoi du Μ.Μ. Ει bandes imprimees;
le second, qui n'a ρυ etre que partiellement
restaure, porte υη signe ου υη embleme a hau
teur des anses superieures, grave a la pointe
avant cuisson (cf. Mαlliα, Mαisons Ι, ρΙ. XLIII,
fig. 6 - 7, ίην. Candie 2393).

Lors des sondages complementaires effectues
dans la crypte, υη amusant mufle de lion assez
grossier, pal·tie d'un rhyton en argile (M.R.
ΠΙ), a ete decouvert dans l'angle Sud-Ouest
du magasin Ι.

C ο u r Ν ο r d (Ρ Ι 367 a ).

Le programme de cette annee visait a de
finir les dimensions et la forme de cette COur,
dont υη angle avait ete reconnu en 1961.
Dans les deblais, qui atteignaient jusqu' a 2 me
tres, furent recueillis trois pierres gravees, des
debris dΌr, de petits outils en bronze et. un
grand nombre de tessons et autres objets.

La cour et ses abords immediats ont ete to
talement degages. Cette cour se presente comme
une vaste esplanade, la plus grande de toutes
les COurs rectangulaires connues en Crete, Cnos
sos mis a part. Elle suit ΙΌrίentatίοn de la cry
pte hypostyle et ηοη celle du palais; elle est
allongee dΌuest en Est.

Des orthostates en αspropetrα bordent les
quatre cotes de cette esplanade. Trois acces
monumentaux ont ete degages: deux Sur le
cote Sud, le troisieme sur le cote Nord, pres de
l'angle Nord-Est. La, une porte donne acces
a une massive construction en αmmoudhα, dont
l'ensemble n'a ρυ etre encore degage; οη a
seulement reconnu l'amorce d'un croisement de
voies a l'exterieur de la porte. L'etude topo
graphique et architecturale ont demontre que
la COur Nord est protopalatiale; elle est pourtant
restee en usage au temps du second Palais. ElIe
ferait partie d'un ensemble distinct de constructi
ons, mais different de toutes les habitations pri
vees fouillees jusqu'a present a Mallia.

Mr van Effenterre estime qu'il s'agit de l'
Agora minoenne de Mallia. Le Palais n'aurait
pas ete le centre unique de la ville; il aurait
existe aussi une vie politique des le debut de
l'ere palatiale, a cote de la vie religieuse dont
le palais etait le siege. La nouvelle cour de
Mallia serait le prototype veritable des Agoras
archaϊques de Dreros et de LatO. Voir. Η. van
Effenterre, Revue Historique 1963, ρ. 1 sqq. «Ρο

litique et religion dans la Crete minoenne», et
surtout BCH 1963, ρ. 229 - 251: Voies et plans
au Nord-Ouest du palais de Mallia.

La faςade a redans

Cette faςade, formee d'assises regulieres d'
ammoudhα, est conservee SUl" plus d'un metre
de hauteur, sur le tiers Nord du cote Est de la
COur. La construction est d'excellente qualite
et le trace a redans rappelle la faςade occidenta
le du Palais, ou celle de la maison Ε. Elle est
posterieure a la cour, peut-etre de l'epoque my
cenienne, a laquelle appartiennent quatre tes
sons decores decouverts dans cette region. Si
le palais detruit au M.R. Ia avait ete recon
struit au M.R. ΠΙ a cote de l'ancien palais
et ηοη pas Sur les ruines, nous serions alors en
presence de la faςade occidentale; ce qui reste
a prouver par les prochaines fouilles.

Divers

a) Des blocs d' αspropetra, decouverts le long
de la bordure Nord, semblent appartenir a la
margelle d'un puits.

b) Un pavage a ete mis a jour a l'exterieur
de la cour.

c) Le niveau prepalatial a ete atteint entre
la porte Sud-Est de la cour et le retour vers le
Nord de la chaussee venant du palais.

d) Des magasins avec vaisselle commune
semblent faire suite aux magasins de la crypte
hypostyle, entre la porte Sud-Est et la porte
Sud-Ouest de la cour.

Μ a ί s ο n Κ (Ρ 1. 367 b )

Cette construction en sideropetra est de nou
veau en sous-sol, ce qui permet d'etudier la
hauteur d'un etage. Α l'interieur, et dans la
partie meridionale de la "cave", οη a pu re
lever de nombreuses indications sur la super
structure. La maison s'etend vers ΙΈst et le
Sud-Est; une des pieces, mise au jour dans la
partie Sud, presente des traces d'un sol stuque
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et υπ foyer de briques a 30 011 au-dessous du
s01 l11oderne. Entre 1e s01 de la cave et ce1ui de
cette piece, ί1 Υ a denive!lation de 1,70 m ;Ξι

1,80 n-ι, δοίι pou!" 1a premiere [οίδ dans une
maison de Mallia, une hauteur d'etage.

Dans toutes les pieces, et particu1ierenlent 1e
long du mur orienta1, une ceramique abondante
ει ete recueiJlie. Tous 1es tessonsdecoresappartien
nent au J\1.R. Ι. La vaisselle commune presente
1es formes de la deuxieme epoque de Mallia.

*

Furent egalement decouverts: de noιnbreux pe
sons et fusaϊο1es, des lal1lpes, et que1ques me
nus objets en pierre.

La fouille a ete protegee et consolίdee, en
raison de la profondeur inaccoutumee des
tranchees.

Rappe10ns que la toituere transparente en
matiere p1astique, installee en 1961 δηΓ la crypte
hypostyle, relllplit de faςon satisfaisante δοn rGle
protecteur (Ρ 1. 367 c ).

ECOLE FRANQAISE D'ATFIENES
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EXCAVATIONS ΑΤ PALAlΚASTRO

After an interval οΓ many years the Britisll
School at Athens resumed excavations at Pa
laίl,astro ίn East Crete, under the direction of
L.H. Sackett (Assistant Director) and M.R.
Popham. The excavation was essentially a trial
one, undertal;:en with the purpose of establi
shing a stratigraphical check οη the rich material
from the excavation οΓ 1902 to 1906, ίη the
lίght οΓ the new knowledge οΓ Minoan pottery
\νhich has since become available. Α further ίη

centive was the fact that ηο building had been
found \vhich could convincingly be identified
as the palace.

The excavation 'Nassuccessful ίη producing
Hlaterial from several οΓ the significant periods,
though ίη stratigraphical contexts οι unequal
quality. It has also shov>'il that further exca
vations at Palaikastro could be useful and pro
ductive.

The richest area to be tested was a short way
along the main street to the West οΓ the earlier
excavations (see plan ίη BSA Suppl. Ι (1923)
Ρl. Ι). Herc a small part οΓ a house fron ting οη

the street \vas cleared, including an entrance
hal1 with double doors (Ρ Ι. 368 a ), a stone
stail'way, several smaller compartments and tv/o
large storerooms with pithoi ίn position οη the
noor. Tbe house was destroyed by severe fires
ίη the Ltv1 Ι Β period, and these t,νo storeι-ooms

\vere particularly pΓOductive ίη finds, pl'eserved
as they had fallen, below the mud-brick debris.
Particularly note,vOl·thy are a marine style
stirrup jar ( Ρ Ι. 368 d), a rhyton with a handle
ίη the form οΓ an agrimi head and ,vith floral
decoration, a vasc ίη the shape οΓ a beetle (Ρ Ι.

368 c), a fincly decorated bo\vl imported from
Knossos ( Ρl. 368 b ), a necl,lace ,vith beads and
heart-shaped pcndants ίη crystal, amethyst,
steatite, and other stones, a steatite lamp and
tvIocups, and tv/o fragmentary bronze vessels.
Ιη the inncr rooΠlS were two stone stands for
double axes, and a sΠlall horns οΓ consecration
which ΠlUSt have fallen from a house shrine οη

the upper floor.
The excavation οΓ tlle house is not yet com-

pleted, and other rooΠlS to the East, South, and
West still await investigation. The area so far
excavated lay close beneath the surface, and
the stl"atification was simple, consisting almost
entirely οΓ the LM Ι Β destruction fill. Α small
test through t11e floor οΓ one storerOOll1 produced
a scatter οΓ ΕΜ ΠΙ sherds.
Α few tl"ials were made ίη outlying areas, but

were not productive. Ιη particular the slopes
above Kephalaki (see plan ίη BSA Χ (1903 - 4)
Ρl. IV), where megalithic walls had drawn our
attention, \νere shown to be barren.

The latest lllaterial, LM ΠΙ C, came froll1
surface sherding οη Κ a s t r ί aΓter a gl'eat storlll,
and suggests that further investigation here
would be profitable. Α trial put do,vn about
half ,vay between the main town area (as pre
viously excavated) and Sarantal"i (BSA νπι

(1901 - 2) Ρl. XV), produced a certain amount
οΓ LM ΠΙ Α pottery. From this same trial
came a good sample οΓ LM Ι Α, some LM Ι Β

pottery f'rOil1 a burnt destruction level, and a
sealed deposit οΓ ΜΜ ΠΙ pottery; tlliS was
probably a deposit of the rubbish swept out
from a major building with cut blocks. against
vIhich later additions were afterwards made. Α
small trial made insidc this building indicated
that it was thoroughly stripped during the pc
riocls οΓ later οccuρcιtίοη.

Αη attempt was madc to reacll the earlier
and lo\ver deposits ίη or closc to the previously
excavated area. Α test to the South οΓ 22 pro
duced a mass οΓ ΜΜ pottery from a deposit
ηΙ0Γe than 2.50 metres ίη depth, apparently
dumped theΓe ίη LM Ι Α.

Ιη compliance \vith the request of the Grecl;:
Archaeological Council progress was made also
ίη clearing up those parts οΓ th.e previously ex
cavated areas, Wllicll hacl been Icft open, parti
cularly ίη Blocl;: Β and the main street. TI1ese
had becoll1e thorough1y derelict and much plun
dered, and v,ere οηlΥ to be identified \vith diffi
culty. T\vo small tests vvere made ίη the course
οΓ cleaning Block Β, and several new aΓchίtect

ul"al features were brought to light. Αη ΙΜ Ι

haematite sealstone \vas found during these
operations.

L. Η. SACKETT
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Τι1ν Έφορείαν διηύθυνεν από του Μαρτίου

ή υπογραφομένη. Κατα τους προηγηθέντας μή

νας, τας γενομένας εργασίας επέβλεψεν ή Έπιμε

λήτρια Άρχαιοτήτων δ. Μ. Άχειμάστου. Καθ'

δλον τό ετος τουτο διετέλεσεν υπότροφος εν Γερ

μανίζΙ ό Έπιμελητllς Άρχαιοτήτων κ. Γρ. Κων

σταντινόπουλος.

Ι. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Αί ανασκαφικαί εργασίαι εΙς τllν πόλιν τής

Ρόδου διήρκεσαν καθ' δλον τό ετος, εγιναν δε

απασαι δια δαπάνης τής Ύπηρεσίας Άρχαιοτή

των καί Άναστηλώσεως. Ή Άρχαιολογικη Έ

ταιρεία δεν μετέσχεν εΙς την δαπάνην ουδε καί

δια του μικρου κατ' αναλογίαν ποσου, δια του

όποίου μετείχε κατα τα προηγούμενα ετη.

Αί ανασκαφαί εξετελέσθησαν υπό τής υπο

γραφομένης ττι εποπτείg του Διευθυντου Άρχαιο

τήτων κ. 'Ι Δ. KOντl;' Έβοήθησαν ή Έπιμελήτρια

Άρχαιοτήτων δ. Μ. Άχειμάστου καί οΙ εκτακτοι

επιστημονικοί βοηθοί δ. Α. Κώστογλου, κ.'1.

Παπαποστόλου, δ. Δ. Σαφαρίκα. Σχέδια τών ανα

σκαφών εξετέλεσεν ή αρχιτέκτων του Γραφείου

Μελετών του Ταμείου Άρχαιολογικών Πόρων

δ. Σ. Μουτσοπούλου.

Κυρίως ανεσκάφησαν οΙκόπεδα εντός τής πό

λεως, εΙς τα όποία ανεφάνησαν αρχαία κατα την

διάνοιξιν θεμελίων πρός οΙκοδόμησιν. Χαρακτη

ριστικόν τής υπερβολικης οΙκοδομικής δραστη

ριότητος, ή όποία κατέστησεν εξαιρετικα δύσκο

λον τό εργον της Έφορείας Άρχαιοτήτων, είναι

τό γεγονός δτι εντός του ετους 1962 ανεσκάφησαν

41 οΙκόπεδα.

Βαρεία περιοχη τής πόλεως

Συνεχόμενα οΙκόπεδα Έ μ π ο Ρ ι κ ο υ Έ π ι μ ε

λ η τ η Ρ ί ο υ - Μ ό σ Χ ο υ - Β ο γ ι α τ ζ η, παρα

την όδόν Έθελοντών Δωδεκανησίων. τα οΙκό

πεδα ταυτα, κείμενα μεταξυ τών αρχαίων όδών

Ρ3 καί Ρ2β καί εΙς την διασταύρωσίν των πρός

την όδόν Ρ39α 1, ανεσκάφησαν κατα τό ετος

1. Ή σημείωσις των άρχαίων όδ{δν γίνεται επί τύ βάσει

του διαγράμματος τών άρχαίων όδών της Ρόδου, του συμπλ η

ρωθέντος κατά τό 1958, βλ. Joannis D. Kondis, Stadtbauplan
νοη Rhodos, ΑΜ 73 (1958) πίν. πι Kai ιν.

Περί των άρχαίων δδών της Ρόδου, αί όποίαι άναφέρονται

εΙς την παρουσαν εκθεσιν. βλ. εΙς Ί. Δ. Κοντη, Συμβολη εΙς

την μελέτην της ρυμοτομίας της Ρόδου, Ρόδος 1954. 'Επίσης

τού ίδίου: Άνασκαφικαί ερευναι είς τήν πόλιν τής Ρόδου,

ΠΑΕ 1951-1956.

19612. Κατα τό 1962 εγένοντο συμπληρωματικαί

ερευναι, μετα τας όποίας κατηρτίσθησαν τα

απεικονιζόμενα Σ Χ ε δ. 1 - 93.
Συγκεκριμένως ανεσκάφη τό πρός δυσμάς τής

όδου Ρ39α τμημα μεταξυ τών όδών Ρ3 καί Ρ2β

εΙς βάθος, διότι κατα τό προηγούμενον ετος ή

ανασκαφη εσταμάτησε κατα τό πλείστον εΙς τό

ανώτερον υστερορρωμαϊκόν στρώμα 4.

Έπίσης εγινε συμπληρωματικη εΙς βάθος ερευ

να εντός της όδου Ρ39α καί παρα τόν αποκαλυ

φθέντα τοίχον της μεγάλης κλασσικήςοΙκοδομής

( Π ί ν. 369 α). 'Απεκαλύφθησαν δε τρείς εΙσέτι

δόμοι εκ μεγάλων λιθοπλίνθων καί οϋτω ό αρι

θμός τών σφζομένων δόμων εκ μεγάλων λιθο

πλίνθων ανήλθεν εν δλφ εΙς οκτώ, συνολικου

μεγίστου ϋψους 4,75 μ. (Π ί ν. 369 β - γ καί

Σ Χ ε δ. 7 α - 7 β ).
Ή επίχωσις παρα τους κατωτέρους τούτους δό

μους, τους ανήκοντας εΙς τό θεμέλιον, περιείχεν

ερυθρόμορφα καί μελαμβαφη κλασσικα δστρακα

του τέλους του 50υ καί του 40υ αΙώνος πΧ. "0
μοια δστρακα περιείχε καί ή επίχωσις τών πρός

βορραν τής όδου Ρ2β κτισμάτων, ώς απέδει

ξε συμπληρωματικη ερευνα, γενομένη εΙς βά

θος παρα την διασταύρωσιν τών όδών Ρ39α

καί Ρ2β.

Πρός ανατολας τής όδου Έθελοντών Δωδεκα

νησίων, κατα την εκσκαφην τών θεμελίων επεκτά

σεως του ξ ε ν ο δ ο Χ ε ί ο υ C a ί r ο Ρ a 1a c e, καί
κατα γενομένην μικραν αρχαιολογικην εξερεύνη

σιν ευρέθη, εΙς μηκος 9,70 μ. καί ϋψος 1,33 μ.

από του φυσικου εδάφους, σφζομένη εΙς τρείς

δόμους (Π ί ν. 369δ), ή πρός ανατολας συνέχι

σις του νοτίου τοίχου της κλασσικης οΙκοδομης,

ή όποία απεκαλύφθη παρά την αρχαίαν όδόν

Ρ39α. Οϋτω τό μηκος του τοίχου τούτου, από της

ΝΔ γωνίας του κτηρίου, διεπιστώθη συνολικώς

μέχρις 20,45 μ., εΙς τα όποία περιλαμβάνονται το

εντός του οΙκοπέδου του Έπιμελητηρίου αποκα

λυφθεν τμήμα, το όπό τής όδου Έθελοντών Δω

δεκανησίων καλυπτόμενον καί τό αποκαλυφθεν

εντός του οΙκοπέδου τής επεκτάσεως του ξενο

δοχείου Calro Palace. Ό τοίχος συνεχίζετο αρ

χικώς καί πέραν του σημείου μέχρι του όποίου

διεσώθη, ώς μαρτυρεί αρχαία τομη του εδάφους,

2. Βλ. Α.Δ. 17 (1961/2), σελ. 301. 'Επίσης εΙς τό "Εργον

της Α.Ε. κατά τό 1961, σελ. 216 Κ.έ.

3. Διά τεχνικους λόγους τά Σχέδια της παρουσης έκ

θέσεως έτοποθετήθησαν μετα τους Πίνακας της Δωδεκα

νήσου (Σημ. τ. Σ.).

4. ΕΙς τό μέρος τούτο ήσαν κατεστραμμένακατα τό πλεί~

στον τα παλαιότερα κτίσματα, κλασσικά καί έλληνιστι

κά, απεκαλύφθη δε εξ αύτών μόνον είς τοίχος κατα τό βό

ρειον τμημα (βλ. Σ Χ ε δ. 8).
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χωροϋσα πρός ανατολας καί υπό τα θεμέλια τοϋ

ξενοδοχείου Cairo Palace.
Ή επίχωσις παρα τό αποκαλυφθεν τμημα τοϋ

τοίχου τούτου περιείχεν ερυθρόμορφα καί μελαμ

βαφη κλασσικα όστρακα.

Εις ηΊν βορείαν περιοχην εξηρευνήθησαν

ακόμη τα έξης οικόπεδα, εις τα όποία απεκαλύ

φθησαν λείψανα αρχαίων οικησεων και όδών:

1) Οικόπεδον όπισθεν τοϋ ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο υ

Λ ί ν δ ο ς επί της όδοϋ 'Εθνάρχου Μακαρίου,

ευρισκόμενον βορειοανατολικώς της διασταυρώ

σεως τών αρχαίων όδών Ρ39α καί Ρ2β.

2) Οικόπεδον Φ Ρ α γ κ ι σ κ α ν ώ ν κ α λ 0

γ Ρ α ι ώ ν επί της διασταυρώσεως τών όδών

Άλ. Διάκου καί Γρίβα, ευρισκόμενον δυτικώς

της αρχαίας όδοϋ Ρ38.

3) Οικόπεδον ξ ε ν ο δ ο χ ε ί ο υ 'Ι α λ υ σ ό ς,

επί της όδοϋ 'Εθελοντών Δωδεκανησίων, κεί

μενον βορειοανατολικώς της διασταυρώσεως τών

αρχαίων όδών Ρ39α καί Ρ2β.

4) Οικόπεδον Φ α Ρ μ α κ ί δ ο υ επί της όδοϋ

Βασιλίσσης Σοφίας, ευρισκόμενον μεταξυ τών αρ

χαίων όδών Ρ39 καί Ρ39α. Εις τό οικόπεδον τουτο

διεπιστώθη ή συνέχισις της αρχαίας όδου Ρ3.

5) Οικόπεδον Χ Ρ υ σ ο Χ ο t δ ο υ, επί της όδου

Γρίβα, ευρισκόμενον όλίγον νοτιώτερον της αρ

χαίας όδου Ρ2 καί μεταξυ τών αρχαίων όδών Ρ37

καί Ρ38.

6) Οικόπεδον Μ α Ρ α σ λ η, επί της όδου 'Εθε

λοντών Δωδεκανησίων, ευρισκόμενον ανατολικώς

της αρχαίας όδου Ρ39α καί μεταξυ τών αρχαίων

όδών Ρ2 καί Ρ3.

7) Οικόπεδον Ά γ ι α κ ά τ σ ι κ α επί της όδοϋ

Άμερικiiς (Ρ39), ευρισκόμενον μεταξυ τών αρ

χαίων όδών Ρ2 καί Ρ3.

Κεντρικη περιοχη της πόλεως

Οικόπεδον Μ α Ρ α β έ λ ι α επί της όδου Ρήγα

Φερραίου. τουτο ευρίσκεται πλησίον της δια

σταυρώσεως τών αρχαίων όδών Ρ5α καί Ρ38. Κατα

την εκσκαφην θεμελίων ανεφάνησαν ίχνη αρ

χαίων κατασκευών. 'Επηκολούθησεν ερευνα απο

καλύψασα τα εις τα Σ Χ ε δ. 10 - 13 καί τόν Π ί ν.

370 α - β απεικονιζόμενα λείψανα. ΟΙ τοίχοι, οι

όποίοι σφζονται μέχρι 4,10 μ. μεγίστου ϋψους,

εσχηματίζοντο κατα τό πλείστον δια λαξεύσεως

του φυσικου βράχου, ό όποίος αποτελεί τό φυ

σικόν εδαφος εις την θέσιν αυτήν, ενιαχου δε

μόνον ήσαν συμπληρωμένοι δια τοίχων εξ ακα

νονίστων ώς επί τό πλείστον λίθων, όπως συνήθως

τα κατώτερα θεμέλια τών ροδιακών κτισμάτων.

Ό χαρακτηρ του κτηρίου δεν διεσαφηνίσθη. Πρό

κειται πιθανώς περί τών υπογείων ΟΙΚΙ1σεως, τα

όποία εσχηματίσθησαν δια προηγηθείσης λατο

μήσεως του χώρου 5.

'Εντός του υπογείου χώρου 6 ανευρέθησαν πολ

λα τεμάχια κονιαμάτων της « πρώτης πομπηϊα

νης τεχνοτροπίας», αρίστης ποιότητος, ανήκοντα

κατα τό πλείστον εις καταληπτηρας, κορωνίδας,

κιονίσκους, μετόπας καί τριγλύφους, γείσα κλπ.

Δείγματα τούτων παρέχονται εις τους Π ί ν. 370
γ-δ, 371 α-δ.

Οικόπεδον Δ α μ ι α ν ο υ παρα την όδόν Χει

μάρρας. Ευρίσκεται πλησίον της διασταυρώ

σεως τών αρχαίων όδών Ρ12 καί Ρ38. Άπεκαλύ

φθησαν τα εις τόν Π ί ν. 372 α-β φαινόμενα λεί

ψανα μεγάλης οικοδομής από πωροπλίνθους,

τα όποία όμως ενεκα τών παρακειμένων οικοδο

μών καί αλλων δυσχερειών δεν κατέστη δυνατόν

να ερευνηθουν περισσότερον, ωστε να διασαφη

νισθή ό χαραΚΤΙ1Ρ των. Εις την θέσιν αυτην απε

καλύφθη επίσης κεκλιμένη υπογεία κάθοδος αγου

σα εις τό αρχαίον υδραγωγείον της πόλεως.

Πρός ανατολας του οικοπέδου Δαμιανου ανε

σκάφη τό οικόπεδον 'Ε μ μ α ν ο υ ή λ, εις τό

όποίον απεκαλύφθησαν ίχνη μόνον αρχαίων κτι

σμάτων.

Οικόπεδον Μ υ λ ω ν α επι της όδου Διαγο

ριδών (Ρ15). Τό οικόπεδον τουτο ευρίσκεται

μεταξυ τών αρχαίων όδών Ρ27β καί Ρ27. Εις τό

οικόπεδον τουτο απεκαλύφθησαν τα εις τό

Σ Χ ε δ. 14 καί τόν Π ί ν. 372 γ φαινόμενα λείψανα

οικήσεως, ώς καί τό εις τόν Π ί ν. 374α εικονιζό

μενον τμημα μικρας μαρμαρίνης στήλης, ή όποία

φέρει ανάγλυφον παράστασιν Ήρακλέους πα

λαίοντος πρός τόν λέοντα της Νεμέας, «Περγα

μηνης» τεχνοτροπίας. Ή ϋπαρξις της συγχρόνου

όδου Διαγοριδών δεν επέτρεψε να επεκταθή πρός

αυηΊν ή ερευνα, εις τρόπον ωστε να καθορισθή

τό βόρειον όριον της υπ' αυτην διερχομένης αρ

χαίας όδου Ρ15 7 •

Εις την κεντρικην περιοχην εξηρευνήθησαν

ακόμη τα έξης οικόπεδα, εις τα όποία απεκαλύ

φθησαν λείψανα αρχαίων οικήσεων:

1) Οικόπεδον Β ι ν τ ι ά δ ο υ, επί της όδου

5. Άνάλογον σχηματισμόν ύπογείων οίκήσεως δια προη

γουμένης λατομήσεως τού χώρου, πρός έξαγωγήν ύλικού

δια τήν ανοικοδόμησιν τής οΙκίας εΙς Ρόδον, βλ. εΙς 'Ι. Δ.

Κοντή, ΠΑΕ 1952, σελ. 576 κ.ε.

6. -Όμοια ροδιακα κονιάματα έκ παλαιοτέρων άνασκαφών

βλ. εΙς 'Ι.Δ. Κοντή, ΠΑΕ 1952, σελ. 579 κ.ε., αύτ. 1955, σελ.

271.
7. Βλ. 'Ι. Δ. Κοντή, Συμβολή εΙς τήν μελετην τής ρυμοτο

μίας τής Ρόδου, Ρόδοι; 1954, σελ. 17. Έπίσηι; τού Ιδίου: ΠΑΕ

1952, σελ. 572.
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Θεμιστοκλέους Σοφούλη (Ρ27), ευρισκόμενον

μεταξυ των ι'φχαίων όδων Ρ5 καί Ρ5α.

2) Οίκόπεδον ξ ε ν ο δ ο Χ ε ί ο υ «"Η λ ι ο ς»,

επί τί'Ίς όδου Βασιλίσσης Φρειδερίκης, ευρισκό

μενον μεταξυ των ό.ρχαίων όδων Ρ4 καί Ρ5β.

Έγένετο συμπληρωματικη έρευνα κατα την διά

νοιξιν των πεδίλων υποθεμελιώσεως του δυτικου

μεγάλου εξώστου του ξενοδοχείου 8.

3) Οίκόπεδον Μ ο ν δ ά ν ο υ επί της όδου Δια

γοριδων (ΡI5), ευρισκόμενον μεταξυ των αρχαίων

Μα/ν Ρ26β καί Ρ27β.

4) Οίκόπεδον Σ α μ π ά ν η επί της όδου Παύ

λου Μελα (Ρ28α). Είς τό οίκόπεδον τουτο διεπι

στώθη iι συνέχισις της αρχαίας όδου ΡIΟ.

5) Οίκόπεδον Π α π α γ ε ω Ρ γ ί ο υ επί της ό

δου Παύλου Μελα (Ρ28α), ευρισκόμενον μεταξυ

των ι'φχαίων όδων Ρ13 καί Ρ14.

6) Οίκόπεδον Σ Ο ϊ Χ α ν παρα την όδόν Θεμι

στοκλέους Σοφούλη (Ρ27), ευρισκόμενον μεταξυ

των αρχαίων όδών Ρ12 καί Ρ13. Ένταυθα επε

χειρήθη ανασκαφικη έρευνα, ένεκα της ανευ

ρέσεως παλαιότερον λειψάνων μνημειακου κτη

ρίου παρα την ανατολικην πλευραν του οίκοπέ

δου, επί της όδου Θεμιστοκλέους Σοφούλη (Ρ27)

καί πλησίον ΤΙ1ς διασταυρώσεώς της πρός την

όδόν Χειμάρρας (Ρ13) 9. Κατα την γενομένην κατά

τό παρόν ετος ερευναν ευρέθησαν πολλα τεμάχια

τεθραυσμένωνμαρμαρίνων έλληνιστικωναγαλμά

των καί αρχιτεκτονικων μελων ώς καί ίκανός

αριθμός έλληνιστικων βωμων.

Νοτία πεΡΙΟΧΙ1

Είς ηιν νοτίαν περιοχην εξηρευνήθησαν τα

έξης οίκόπεδα, είς τά όποια απεκαλύφθησαν λεί

ψανα αρχαίων οίκήσεων:

1) Οίκόπεδον Κ α τ σ ο υ Ρ ά κ η επί ηις όδου

Βενετοκλέων, νοτίως της ι'φχαίας όδου Ρ18β καί

είς τό τμημά της μεταξΌ των ι'φχαίων όδων Ρ32

καί Ρ32α.

2) Οίκόπεδον Κ ο κ κ ί ν ο υ επί της όδου Θεμι

στοκλέους Σοφούλη (Ρ27), ευρισκόμενον μεταξυ

της αρχαίας όδου Ρ15 καί της πρός δυσμας νοη

ηις προεκτάσεως της Ρ16.

3) Οίκόπεδον Ζ α ν ε τ ί δ η επί της Μου Κα

ναδα, ευρισκόμενον μεταξΌ των ι'φχαίων όδων

Ρ22 καί Ρ23.

4) Οίκόπεδον Π ο ν τ ί κ α επί της όδου Λίν

δου, νοτιοδυτικώς ηις διασταυρώσεως των άρ

χαίων όδων Ρ32 καί Ρ24.

8. ΣημεΙωμα περΙ τής παλαιοτέρας ανασκαφής βλ. εΙς το

Έργον τής Α.Ε. κατα το 1960, σελ. 199 κ.έ.

9. Βλ. '1.Δ. Κοντή, ΠΑΕ 1954, σελ. 345, αύτ. 1955, σελ. 270
καΙ ΑΜ 73 (1958) ε.α. σελ. 153.

5) Οίκόπεδον Ά ν τ ω ν ι ά δ ο υ επί της όδσυ

Άγ. Άναργύρων, ευρισκόμενον νοτιοανατολικως

της διασταυρώσεως των αρχαίων όδων Ρ29 καί

Ρ17.

6) Οίκόπεδον Μ ά γ ο υ επί της όδου Οίκουμε

νικου Πατριάρχου Άθηναγόρου Α', ευρισκόμενον

μεταξυ των αρχαίων όδων Ρ18β καί Ρ19β. Είς τό

οΙκόπεδον τουτο απεκαλύφθη εκτεταμένον ψηφι

δωτόν δάπεδον, έλληνιστικης εποχης, έκ λευκων

ψηφίδων με κεντρικόν θέμα ρόδακος.

7) Οίκόπεδον Π α π α κ υ Ρ ι α κ ο υ επι παρό

δου της όδου Γρηγορίου Ε', ευρισκόμενον μεταξυ

τών ι'φχαίων όδων Ρ23 καί Ρ24.

8) Οίκόπεδον Τ σ α μ π ί κ ο υ επι της πλατείας

Φώκιαλη, ευρισκόμενον μεταξυ των αρχαίων όδων

Ρ19β και Ρ22.

9) Οίκόπεδον Π λ α τ η σπισθεν της όδου Βα

σιλίσσης Φρειδερίκης, ευρισκόμενον μεταξυ των

αρχαίων όδων ΡΙ7 και ΡΙ8β. Είς τουτο διεπιστώθη

iι συνέχισις της αρχαίας όδου Ρ31.

10) ΟΙκόπεδον Ρ ο υ σ ά κ η επί της όδου Θεμι

στοκλέους Σοφούλη (Ρ27), εύρισκόμενον μεταξυ

της αρχαίας όδου Ρ17 καί της πρός δυσμας νοη

της προεκτάσεως της Ρ18β.

11) Οίκόπεδον Τ σ α γ γ α Ρ ά κ η επί της όδου

Κομνηνων, εύρισκόμενον ανατολικως της αρχαίας

όδου Ρ38 και μεταξυ της όδου Ρ17 καί της πρός

δυσμας νοηηις προεκτάσεως της όδου Ρ16.

Νοτιοδυτικη Νεκρόπολις Ρόδου

Κατα τό 1962 ίδιωτικα έργα έδωσαν επίσης την

αφορμην είς την αποκάλυψιν καί εξερεύνησιν

τάφων εΙς την νεκρόπολιν, iι όποία περιβάλλει

τό από ξηρας μέρος της πόλεως.

'Ιδιαιτέρας σημασίας ειναι iι ανεύρεσις νέων

τάφων εΙς τό παλαιότερον εως τώρα αποκαλυφθεν

τμΙ1μα της νεκροπόλεως, τό νοτίως της ακροπό

λεως ΙΟ, δπου ειχεν ανασκάψει άλλοτε ό G. Jacopi
τάφους 11.

Κατα τό 1962, κατα την διενέργειαν δημοτικων

έργων (διέλευσις αγωγου υδραγωγείου), απεκα

λύφθησαν ετεροι τάφοι, οί όποίοι ευρίσκοντο

αμέσως παρα την νοτίαν παρειαν του τείχους,

του όποίου είς τό σημείον αυτό σφζεται μόνον

τό σκάμμα. 'Εκ της σχέσεως του τείχους προς τους

τάφους ειναι φανερόν, δτι, σταν ελαξεύθησαν ου

τοι, ύπηρχε τό τείχος.

10. ΕΙς τον χαρτην τοϋ Inglieri, Carta ArcheologIca dell'
Isola di Rodi, Firenze 1936, σελ. 18, δεν σημειώνονται οΙ

νοτίως του τείχους άνασκ:αφέντες ύπο του G. Jacopi τάφοι.

11. Βλ. G. Jacopi, Rhodos VI-VHl (1932-1933), μέρος ΙΙ,

σελ. 445 κ.έ.
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Άνεσκάφησαν εν δλφ είκοσι τάφοι, εν μέρει

συλημένοι, λαξευμένοι εντός μαλακης συστάσεως

βραχώδους εδάφους με προσανατολισμόν κυρίως

από άνατολων πρός δυσμάς (Π ί ν. 373 α-β). Με

ταξυ των ευρημάτων συγκαταλέγεται η πελίκη του

Π ί ν. 373 γ-δ, με παράστασιν επί μεν της μιας

δψεως ίματιοφόρων νέων, επί δε της αλλης σα

τύρου καί δύο μαινάδων, της μιας καθημένης,

έκάστη των όποίων κρατεί θύρσον. Αϋτη χρονο

λογείται εντός του πρώτου ημίσεος του τετάρτου

αιωνος 12. 'Επίσης ευρέθη εις σκύφος μελαμβα

φης κορινθιακου τύπου (Π ί ν. 374 β), χρονο

λογούμενος εΙς τό τέλος του πέμπτου Τι τόν πρώϊ

μον τέταρτον αιωνα 13 καί δστρακα ερυθρομόρφων

καί μελαμβαφωνάγγείων του τέλους του πέμπτου

αιωνος 14 Τι των άρχων του τετάρτου.Ή χρονολό

γησις του σκύφου καί τινων όστράκων εΙς τό τέ

λος του πέμπτου αιωνος Τι εΙς τό πρωτον τέταρτον

του τετάρτου, ώς καί της πελίκης εντός του πρώ

του ημίσεος του τετάρτου αίωνος είναι σπουδαιο

τάτη δια την άσφαλη χρονολόγησιν του τείχους

εΙς την πρώτην οΙκοδομικηνπερίοδον της πόλεως.

Νοτία Νεκρόπολις

<Ελληνιστικοί τάφοι του γνωστου υπο"(είου ρο

διακου τύπου άνεσκάφησανεΙς τό οίκόπεδον Δ ι α

κ ο σ ά β β α παρα την όδόν Λίνδου, η όποία κεί

ται εντός της νοτίας νεκροπόλεως. <Η άποκαλυ

φθείσα συστας άποτελείται εξ εξ τάφων καμαροει

δων, ανωθεντων όποίων ύπηρχε σειρα θηκων (απε

καλύφθησαν εξ εν δλφ) δι' ενθεσιν λιθίνων τε

φροδόχων (Σ Χ ε δ. 15-19, Π ί ν. 374 "(-δ). Εις

την χρονολό"(ησιν της συστάδος των τάφων ύψη

λα εντός του δευτέρου αΙώνος, όδη"(εί η χαρακτη

ριστιια'1 ύδρία τύπου Hadra του Π ί ν. 375 α ώς

καί τα λοιπα εύρήματα, τα όποία δεν κατέρχονται

πέραν του α' ημίσεος του δευτέρου αΙώνος 15.

'Ελληνιστικοί τάφοι, κιβωτιόσχημοι, λαξευ

μένοι εντός του βραχώδους εδάφους, ανεσκάφη-

12. Πρβλ. David Robinson, Excavations at 01j1Όtbus V
(1933), πίν. 91, αριθ. 144. Έπίσης, Karl Schefold, Kertscher
Vasen, πίν. 24Β. Έπίσης τοϋ Ιδίου: Untersuchungen zu den
Kertscher Vasen.

Διά τΊιν τεχνοτρσπίαν τών έπι τf'1ς πελίκης παραστάσεων

πρβλ. επίσης L. Talcott and Β. Philippaki, Figured Pottery,
Hesperia: Supplement Χ, 1956 (Small objects from the Pnyx:
Π), πίν. 5 άριθ. 38, πίν. 7 αριθ. 93, πίν. 34, σελ. 10 κ.ε.

13. Πρβλ. 01yntbus ΧΙΠ (1950), πίνακες 199 καΙ 200 αριθ.

574. Έπίσης Peter Corbett, Attic Pottery of the latcr fiftb cen
tury, Hesperla ΧΙΠ (1949), τεϋχος 4, εΙκ. 2, άρ. 140.

14. Πρβλ. L. Talcott - Β. Philippaki ε.α. πίν. 8 άριθ. 106
καΙ Ρ. Corbett ε.α. πίν. 87 αριθ. 33, π(ν. 88 άριθ. 143.

15. Πρβλ. Homer Thonιpson,Two Centurles of Hellenistic
Pottery, Hesperia ΠΙ (1934), C54, C70, C76, D5, D9, DIO.

23

σαν επίσης εΙς την νοτίαν νεκρόπολιν, δυτικώτε

ρον, εΙς θέσιν Κ ι ζ ί λ - Τ ε π έ, εΙς διάφορα οΙκό

πεδα του οΙκοδομουμένου οΙκισμοϋ. 'Εκ των τά

φων τούτων σημειουνται ενταϋθα οΙ όκτω άνα

σκαφέντες είς τό οΙκόπεδον Χ α Ρ ί τ ο υ, εντός

των όποίων ευρέθησαν αναθηματικοί όξυπύθμε

νοι άμφορίσκοι, άρ"(υρους κάνθαρος, χρυσους

δακτύλιος, κύαθος, χαλκους δίσκος Κ.α.

·Ομοιοι τάφοι, άλλ' ανευ χρυσων καί άρ"(υρων

κτερισμάτων, άνεσκάφησαν εΙς τα οΙκόπεδα 'Επι

φάνη, Τσιρα"(άκη καί Πιαδίτου, ευρισκόμενα

επίσης εΙς την περιοχην του Κιζίλ-Τεπέ.

ΝοτιοανατολικιΊ Νεκρόπολις

Κατα την διαμόρφωσιν του χώρου του νέου

νεκροταφείου της πόλεως άπεκαλύφθη κλίβανος

κεραμεικός, μη εξερευνηθείς πλήρως εΙσέτι.

τα κεραμεικα ευρήματα της επιχώσεως

'Εκ των κεραμεικων εύρημάτων της επιχώσεως

των κατα τό 1962 ερευνηθέντων χώρων, παλαιό

τερα είναι τα σημειωθέντα ηδη όλί"(α δστρακα

ερυθρομόρφων άττικων αγγείων, τα όποία προ

έρχονται εκ της ανασκαφης των συνεχομένων

οΙκοπέδων 'Επιμελητηρίου-Μόσχου-Βο"(ιατζη, εκ

του οΙκοπέδου επεl,τάσεως του ξενοδοχείου Cairo
Palace καί εκ των τάφων νοτίως της άκροπόλεως.

'Εκ των προαναφερθέντων χώρων προέρχονται

επίσης πολλα δστρακα μελαμβαφων άγγείων με

παχέα τοιχώματα, πυκνόν καί στιλπνόν βερνί

κιον καί με εμπίεστον διακόσμησιν ανθεμίων

καί άλληλοτεμνομένων καμπύλων "(ραμμων. Ταυ

τα είναι κυρίως δίωτοι κύλικες 16, μικραί βαθείαι

αωτοι κύλικες με παχέα τοιχώματα17, πινάκια

με εμπίεστον διακόσμησιν18, .πινάκια όξύβαφα19,

σκύφοι 20, κάνθαροι21 κ.α. τα εύρήματα ταυ

τα χρονολο"(ουνται εντός του τετάρτου π.Χ.

αιωνος, άρκετα δε εξ αυτων εις τας άρχάς του.

Εις τό πρωτον ημισυ του τετάρτου πΧ. αίω

νος πρέπει έπίσης να χρονολο"(ηθουνδια τό σχη

μά των καί τρείς όξυπύθμενοι αμφορείς22 ανευ

σφρα"(ίδων,εύρεθέντες εΙς τους νοτίως της άκρο

πόλεως ανασκαφέντας τάφους, αμέσως παρα την

νοτίαν παρειαν του τείχους.

16. Πρβλ. Olynthus ΧΙΠ, πίνακες 207 Kai, 212 άριθ. 667.
17. Πρβλ. Olynthus Υ, πίν. 175 άριθ. 876. Έπ(σης Olyn-

thus ΧΙΠ, πίν. 232 άριθ. 765.
18. Πρβλ. Olynthus Υ, πίν. 157-159.
19. Πρβλ. OΙynthus Υ, π(ν. 190, 191 άριθ. 1058.
20. Πρβλ. 01ynthus ΧΙΙΙ, πίν. 194 άριΟ. 2.
21. Πρβλ. Olynthus Υ, πίνακες 148-150. Έπ(σης Olynthus

ΧΙΙΙ, πίν. 184 άριΟ. 500, 512.
22. Πρβλ. Olynthus ΧΙΠ, π(ν. 146, άριΟ. 243.
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326 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963) : ΧΡΟΝΙΚΑ

Τό μεγαλύτερον όμως μέρος των κεραμεικων εύ

ρημάτων, εκ των ερευνηθέντων κατα τό 1962 χώ

ρων, αποτελείται εξ όστράκων έλληνιστικής επο

χής καί κυρίως εκ τεμαχίων όξυπυθμένων αμφο

ρέων. Μεταξυ των τεμαχίων τής τελευταίας ταύ

της κατηγορίας αγγείων συγκαταλέγονται καί

πολυάριθμοι λαβαί μετα σφραγίδων: ροδιακαί,

αλλα καί τινες τής Θάσου, τής Κνίδου καί τής

κω, χρονολογούμεναι, εκ των επ' αύτων επωνύ

μων αρχόντων από του τέλους του τετάρτου μέ

χρι του πρώτου π.Χ. αίωνος 23.
τα αλλα κεραμεικα ευρήματα τής έλληνιστι

κής εποχής είναι κυρίως όστρακα μελαμβαφων

αγγείων με εμπίεστον διακόσμησιν 24, πινακίων

μελαμβαφων Τι αδιακοσμήτων 25, χρονολογού

μενα από του τρίτου μέχρι του πρώτου πΧ. αιω

νος, τεμάχια κυπέλλων με ταινιωτας αναδιπλου

μένας λαβας Τι ανευ λαβων του δευτέρου καί πρώ

του π.Χ. αιωνος 26. τα νεώτερα εκ τούτων εχουν

βερνίκιον κακής ποιότητος καί συχνα γάνωμα

μεταλλικής χροιάς, τό δε σχήμά των μιμείται με

ταλλικα πρότυπα.

Έπίσης ευρέθησαν όστρακα του ρυθμου «West
Slope Ware» 21, αρκετα όστρακα μεγαρικων σκύ

φων του τρίτου καί δευτέρου π.Χ. αιωνος 28,
όστρακα κανθάρων του τρίτου Π.Χ. αίωνος 29,
καθώς καί πρόχοι, λεκάναι, λάγηνοι καί τεμάχια

πυραύνων 3Ο, εν εκ των όποίων κατέστη δυνατόν

να αΠOKατασταθίj σχεδόν πλήρως (Π ί ν. 375 β-γ).

Τέλος ευρέθησαν όστρακα του τύπου των

περγαμηνων 31, σαμιακ:ων 32 καί Terra Sigillata,
αφθονα όστρακα μεταγενεστέρας ρωμαϊκής επο

χής καί ελάχιστα βυζαντινά.

Έκτός των αγγείων ευρέθη καί μέγας αριθμός

λύχνων, οΙ όποϊοι χρονολογουνται από του τε

τάρτου αιωνος π.Χ. μέχρι του πρώτου μ.χ.33.

23. Βλ. Virginia Grace, Stamped Amphora Hand1es found
ίη 1931-1932, Hesperia ΠΙ (1934). Έπίσης τής ίδίας: The Ερο

nyms named οη Rhodian amphora stamps,' Hesperia ΧΧΠ

(1953), κ:αθώς κ:αί Stamped wine jal' fragments, Hesperia, SUp
p1ement Χ (1956).

24. Πρβλ. Η. Thompson, Hesperia ΠΙ (1934), ε1κ:. 115 C1,
D6, D8, Ε16, Ε17.

25. Πρβλ. Η. Thompson ε.α. ΕΙ, Ε18 κ:αί είκ:. 116, ΕΙ.

26. Πρβλ.αυτ.D17, εΙκ:. 117Ε33.Έπίσης Henry Robinson,
Pottery of the Roman period, Agora V (1959), πίν. 64, Ε29.

27. Πρβλ. Η. Thompson ε.α. D25, Ε59, Ε62, Ε63.

28. Πρβλ. αυτ. όμαδες C κ:αί D.
29. Πρβλ. αύτ. Α27, Α28, Α29, Β17.

30. Πρβλ. αύτ. D76.
31. Πρβλ. Η. Robinson ε.α. πίν. 60 F2, G12, F14.
32. Πρβλ. αυτ. πίν. 61 G213.
33. Πρβλ. Oscar Broneer, Terracotta Lamps, Corinth ΙΥ,

Π, τύποςνπ, πίν. ΠΙ, αρ. 116 κ:αί τύποι ΙΧ, Χ, ΧΠΙ, ΧΧ, ΧΧΙ,

XXIV.

Il. ΑΝΑΣΤΗΑΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Κατα τό 1962, εγένοντο εργασίαι αναστηλώ

σεως καί συντηρήσεως εΙς διάφορα σημεία των

μεσαιωνικων τειχων τής πόλεως Ρόδου. Συγκε

κριμένως εγένετο στερέωσις του τοίχου ανωθεν

παραθύρου του βορείου πύργου τής θαλασσίας

Πύλης καί επαναφορα εΙς τήν αρχικήν των θέσιν

διασαλευθέντων λίθων φουρουσίου μετα τμήμα

τος του υπερκειμένου στηθαίου (Π ί ν. 376 α-β

πρό των εργασιων καί μετα τό πέρας αύτων). ΕΙς

τόν ίδιον πύργον επίσης εγένετο ανακατασκευή

αποκολληθείσης επάλξεως καί κατεστραμμένου

τμήματος τής κλίμακος, ώς καί στερέωσις μεγά

λων θολιτων καμαρων εΙς τό εσωτερικόν.

Έργασίαι στερεώσεως εΙς τοίχους καί επάλξεις

εγένοντο καί εΙς τόν νότιον πύργον τής Ιδίας πύ

λης, ώς καί εΙς ετερον πύργον βορείως τής πύλης

ταύτης.

Συντήρησις εγένετο επίσης εΙς τόν πύργον του

Heredia, ώς δεικνύουν οΙ Π ί ν. 377 α-β, ώς καί

εΙς τό παρακείμενον πρός αύτόν τμήμα του τεί

χους, καθώς καί νοτιώτερον εΙς επάλξεις ανωθεν

τής Πύλης τής Έλευθερίας.

Ή πλέον εκτεταμένη εργασία επί τής μεσαιωνι

κής όχυρώσεως τής πόλεως Ρόδου εγένετο εΙς

τό τμήμα του τείχους, τό ευρισκόμενον μεταξυ

του προμαχωνος του Άγίου Γεωργίου καί του

πύργου Ste Marie. Ένταυθα ανακατεσκευάσθη

εΙς ύψος υπέρ τα 5 μέτρα ή εσωτερική γωνία του

τείχους, ή βλέπουσα πρός τήν παλαιαν πόλιν.

Τό ανοιγμα του ρήγματος, τό οποϊον προεκλήθη

εκ βομβαρδισμων, υπερέβαινε τα 5,50 μ. (Π ί ν.

378 α-β).

Τέλος, εκτός των εργασιων επί του τείχους εγέ

νετο ή συνήθης εργασία συντηΡι1σεως εΙς πολλας

μεσαιωνικας οίκίας τής παλαιάς πόλεως Ρόδου.

ΕΙς τήν Λ ί ν δ ον εγένετο συντήρησις τής μνη

μειακής κρατικής οίκίας (πρώην Παπακωνσταν

τίνου) καί αντικατάστασις τής στέγης. Έπίσης

εγένετο παρ' ίδιωτων ή αναστήλωσις τής οίκίας

Μακρή επί τίj βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονος

κ. Ν. Χατζημιχάλη.

Κατα τό 1962 δέν συνεχίσθη, αν καί είχεν απ0

φασισθή, ή οΙκοδόμησις του ΣKευoφυλαιcείoυ

της Μονής Άγίου 'Ιωάννου του Θεολόγου

Πάτμου.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΙ

Ύπό τής ΈπιμελητρίαςΒυζαντινων Άρχαιοτή

των δ. Μυρτάλης Άχειμάστου εγένοντο περιο

δείαι εΙς τας νήσους Χάλκην, Κάρπαθον, Κάσον,

Άστυπάλαιαν, Πάτμον καί Λέρον. Κατωτέρω πα

ρατίθεται περίληψις των υπ' αυτής δια τής Έφο-
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ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ 327

ρείας Άρχαιοτήτων ύποβληθεισών εΙς την Κεν

τρικην Ύπηρεσίαν εκθέσεων.

Κατα την γενομένη ν επιθεώρησιν τών ίστορι

κών διατηρητέων μνημείων εΙς τας ώς ανω νη

σους διεπιστώθησαν αί κάτωθι ανάγκαι:

Χάλκη

Προσωρινη στέγασις τού βυζαντινής επο

χής ναού τού Άγίου Νικολάου, κειμένου εντός

τού μεσαιωνικού φρουρίου τής νήσου, δια την

προστασίαν τών σφζομένων τοιχογραφιών (Hiller
νοn Gaertringen, Die Insel Thera, σ. 362, εΙκ. 38,
38α).

Στερέωσις τού έτοιμορρόπου ίστορημένου ναί

σκου τού Άγίου Ζαχαρίου εΙς θέσιν «Φοινίκι».

Κάρπαθος

α) Β ο υ Ρ γ ο ύ ν τ α (αρχαία Βρυκούς). Κα

θαρισμός τών εντός τών βράχων λαξευμένων

θαλαμοειδών τάφων τής περιοχής. Th. Bent,
Telos and Karpathos εν JHS νι (1885), 236-239.

β) Σ α Ρ ί α - Π α λ ά τ ι α. Καθαρισμός τών αρ

χαίων τάφων και τών κτισμάτων τού ενταύθα ύπάρ

χοντος συνοικισμού βυζαντινών χρόνων.

Στερέωσις ενίων κτισμάτων. Περισυλλογη τών

εντός τής ήμιηρειπωμένης παλαιοχριστιανικής

βασιλικής τής Άγίας Σοφίας κατεσπαρμένων

γλυπτών αρχιτεκτονικών μελών (βλ.R.Μ.Dawkίns,

Notes from Karpathos εν BSA ΙΧ (1902-3), 204
208).

γ) 'Α Ρ κ ά σ α. Μερικη στερέωσις καί περί

φραξις τού ψηφιδωτού δαπέδου τής παλαιο

χριστιανικής βασιλικής Άγίας Άναστασίας.

(βλ. G.Jacopi, Le Basiliche Paleocristiane di Arcas-

*

sa, εν CΙara Rhodos, τόμο νl-νΗ, σ. 553-568).
Κτηριακη συντήρησις ώς καί στερέωσις καί

καθαρισμός τών τοιχογραφιών τών ναών Άγίου

Γεωργίου περιοχής Λευκού Μεσοχωρίων, Άγίου

Μάμαντος περιοχής Μενετών, Άγίου Άντωνίου

νεκροταφείου Μενετών, Κοιμήσεως Θεοτόκου

'Ολύμπου και Άγίου 'Ιωάννου Μεσοχωρίων.

Κάσος

Περισυλλογη τών κατεσπαρμένων γλυπτών

αρχιτεκτονικών μελών τής παλαιοχριστιανικής

βασιλικής εΙς Έμπορειόν.

Πάτμος

Χ ώρα. Στερέωσις μέρους τών τοιχογραφιών

τού Άγίου Βασιλείου. Κτηριακη συντήρησις

τού παρακειμένου ναϋδρίου Άγίας Κιουρας

(βλ. Κ. Χ. Φατούρου, Πατμιακη Άρχιτεκτονική,

σ. 12, σχεδ. 7, πίν. 19β).

Λέρος

Έργασίαι στερεώσεως επί τού μεσαιωνικού

φρουρίου. Περισυλλογη τών εΙς τό προαύλιον

τής Άγίας Βαρβάρας εύρισκομένων αρχαίων εν

επιγράφων πλακών καί παλαιοχριστιανικών αρχι

τεκτονικών μελών.

'Αστυπάλαια

α) Χ ω Ρ ι ό. Έργασίαι στερεώσεως επί τού

μεσαιωνικού φρουρίου.

β) Μ α λ τ ε ζ ά ν α. Κατεδάφισις οΙκήματος,

τό όποίον εκτίσθη εΙς νεωτέρους χρόνους επί τού

ψηφιδωτού δαπέδου τού βορείου κλίτους τής πα

λαιοχριστιανικής βασιλικής Άγίας Βαρβάρας.

ΚΑΝΤΩ Χ. ΦΑΤΟΥΡΟΥ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ Α. Δ. 17 (1961/2)

Είς την εκθεσιν της Β' Άρχαιολογικης Περιφερείας, την δημοσιευθείσαν εΙς Α. Δ. 17 (1961/2):
Χρονικά, σ. 35-36, αρ. 5, Π ί ν. 34γ, ό Έπιμελητης κ. Β. Πετράκος αναφέρει δτι ανεύρεν εΙς την απο

θήκην της ανωτέρω Έφορείας «μετα πολλών αλλων θραυσμάτων αγγείων διαφόρων εποχών, καί

ανευ ενδείξεως προελεύσεως, τμημα ποδός κύλικος (ΒΚ 1312) ενεπίγραφον».

Σημειούται δτι δεν πρόκειται περί νέας ανακαλύψεως, άλλα περί όστράκου τού Ξανθίππου,

υΙού τού Άρρίφρονος. Τό περί ου ό λόγος δστρακον είναι τό κατα τό 1891 εύρεθεν εΙς ανασκαφας

της όδού Πειραιώς, καί δημοσιευθεν τό πρώτον ύπό Π. Καββαδία, μετα συντόμου ύπομνηματι

σμού, εν Α. Δ. 1891, σ. 21. Δια δευτέραν φοραν εδημοσιεύθη εν Ι G, Ι, SuppI. σ. 193, Νο 571, μετα
προσεκτικού σχεδιογραφήματος τού Lolling. ·Οταν ό Briickner συνέταξε κατάλογον ενεπιγράφων

οστράκων εν ΑΜ 40 (1915, δημοσ. 1927), ανέφερε (σελ. 5) δτι δέν κατέστη δυνατόν να ανεύΡΌ τό εν

λόγφ δστρακον, αναδημοσιεύσας τό σχεδιογράφημα του Lolling (σελ. 6). ΕΙς τα σχόλια Ι G, 12,
909 ούδεν αναφέρεται δια τόν τόπον φυλάξεως του όστράκου.

ΕΙς τιΊς πρώτας δημοσιεύσεις περιγράφεται ώς θραύσμα ποδός ληκύθου. Ό κ. Πετράκος γράφει

δτι πρόκειται περί ποδός κύλικος. Τό θραυσμα εξήτασαν ό κ. καί ή κ. Καλλιπολίτου καί ό κ. Ε.

VanderpooI, πιστεύουν δε δτι ανήκει εΙς πόδα όλπης (όμοίας πρός την εν εΙκ. 116 εν Richter and
Milne, Shapes and Names of Athenian Vases) η οίνοχόης (ε.α. εΙκ. 127). Ή διάμετρος είναι πoΛU

μεγάλη δια πόδα ληκύθου, ή δε τομη αποκλείει να άνήΚΌ τό όστρακον εΙς κύλικα.

Σ.τ.Σ.
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"Ηπειρος. Δωδώνη: α. Ό ΝΑ πύργος της προσόψεως τού κοίλου μετό. τμήματος τού πρό αυτού τοίχου,

β. 'Όστρακον κορινθιακού κρατηρος ύστερογεωμετρικών χρόνων, γ. 'Οπτόπλινθοι κιόνων, δ. 'Όλμος

μετό. της βάσεως έξ όρειχάλκου της ΝΑ πύλης τού τείχους, ε. Μυκηναϊκόν έγχειρίδιον έκ της περιοχης

νεκροταφείου 'Εφύρας

Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 188 ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

Ήπειρος: α. Λίθινα εργαλεία τής Μέσης Παλαιολιθικής εποχής εξ 'Αγίου Γεωργίου Πρεβέζης,

β. ΤΟ ανατολικον περιμετρικον ανάλημμα τοϋ θεάτρου της Δωδώνης μετα τΊιν απομάκρυνσιν τών

χωμάτων και τΊιν μερικην αποκατάστασιν τοϋ ΝΑ πύργου

Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ
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Ήπειρος. Δωδώνη: α. Τό ανατολικόν ανάλημμα του κοίλου και οί πρό αύτου πύργοι αντιστηρίξεως

μετα τήν μερικήν αποκατάστασιν, β. Τμημα του δυτικου περιμετρικου αναλήμματος του θεατρου,

γ. Λαξεύματα του αρχαίου λατομείου

Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ
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Ήπειρος: α. Δωδώνη. Τμημα του Α περιμετρικού άναλΙ1μματος του θεάτρου μετα ηΊν απομάκρυνσιν

των χωμάτων, β. ΤΟ κοίλον μετα της όρχήστρας του ρωμ. Ώδείου Νικοπόλεως μετα ηΊν αποκατάστασιν

των πρώτων σειρων έδωλίων

Σ. ΔΑΚΑΡΗΣ
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Epirus: a - b. Bifacial ροίηΙ, c - d. Bifacial notched ροίηΙ, e. Scraper, f. Tortoise Core, g. Mousterian ροίηΙ

Ε. S. HIGGS
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Κέρκυρα: α. Χαλκουν άνοικτόν άγγεισν εκ του οικοπέδου Δαλιέτου, β. Άττικός άμφορευς του Ίου αΙ

Π.Χ. εκ του οικοπέδου Πουλιάση, γ. Τμημα παλαιοχριστιανικου θωρακίου

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Κέρκυρα: α. Τμημα παλαιοχριστιανικου θωρακίου, β. Ή οπισΘία όψις αυτού

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Κέρκυρα. Άνασκαψη Μοn Repos: α. Άναλημματικόςπερίβολος αρχαίου Ιερου εντός του κήπου του

Μοn Repos, β. Τοίχος του «οΙκήματος του ίερατείου» (Φωτογρ. Κ. Παπαδημητρίου)

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Κέρκυρα. ΆνασKCΙφη Μοn Repos: α. MR 1. Ήγεμων στρωτηρ με ακεραίαν λεοντοκεφαλή ν, β. MR 1.
'Οπισθία δψις, γ. MR 1. Πλαγία δψις, δ. MR 1. Μεγάλου ήγεμόνος στρωτήρος ή κάτω εξέχουσα του

κτηρίου επιφάνεια, ε. MR 3. Άριστερόν μέρος λεοντοκεφαλής

Γ. ΔΟΝΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Γ

ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

Κέρκυρα. Άνασκαφη Μοπ Repos: α. MR 8. Έλικοειδείς βόστρυχοι λεοντοκεφαλής (κάτω δεξιόν),

β. MR 6. Δεξιόν μέρος λεοντοκεφαλής, γ. MR 7. Δεξιόν μέρος λεοντοκεφαλής, δ. MR 12. Βόστρυχοι
λεοντοκεφαλής, ε. MR 10. Έλικοειδείς βόστρυχοι λεοντοκεφαλής (κάτω άριστερόν). ζ. MR 11. Έλι-

κοειδείς βόστρυχοι λεοντοκεφαλής (κάτω αριστερόν)

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Κέρκυρα. Άνασκαφη Μοn Repos: α. MR 13. Πλαγία όψις πλακός λεοντοκεφαλής,

β. MR 15. Τμήμα στόματος λεοντοκεφαλής, γ-δ. MR 16. ΥΑνω καί κάτω έπιφάνεια γωνιαίου στρωτήρος

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Κέρκυρα. Άνασκαφη Μοn Repos: α. MR 17. Ήγεμων καλυπτηρ μέ γυναικεϊον πρόσωπον, β. MR 18.
Κάτω μέρος γυναικείου προσώπου έκ καλυπτήρος, γ. MR 2. Ή εγχρωμος λεοντοκεφαλή, δ. MR 22.
Πλόκαμοι γυναικείας κόμης έκ καλυπτήρος, ε. MR 21. Πλόκαμοι γυναικείου προσώπου έκ καλυπτήρος

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Κέρκυρα. Άνασκαφη Μοη Repos: α. MR 27. Δισκοειδης ακροκέραμος (πλαγία οψις), β. Κάτω επιφάνεια

στρωτηρος MR 35 με την εντομην καί την ύποτομην. γ. MR 23. Γοργόνειον εκ καλυπτηρος, δ. MR 31.
'Οπίσθιον αριστερόν ι'iKΡOν στρωτηρος, ε. MR 29. Τμημα στρωτηρος τύπου σπανιωτέρου, ς. MR 25.

Όφεις Γοργονείου εκ καλυπτηρος

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Κέρκυρα. Άνασκαφη Μοl1 Repos: α. MR 166. Σφυρα εκ περιδοτίτου, β. MR 167. Τετρημένη αξίνη εκ

δι~βάσoυ, γ. MR 166. Σφυρα εκ περιδοτίτου (πλαγία όψις), δ. MR 165. Μικρό. αξίνη εκ διορίτου, ε. MR
97Α. Τμήμα ενεπιγράφου αρχα'ίκου βάθρου, ς. MR 163. Τμήμα πηλίνου ποδός χαμηλής λεκάνης

αρχαϊκων χρόνων, ζ. MR 96. Κιονόκρανον εκ μικρου αναθήματος

Γ. ΔΟΝΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Κέρκυρα. Άνασκαφή Μοη Repos: α. MR 113. Πήλινα είδώλια, β. MR 117, MR 116. Πήλινα γυναικεία είδώλια, γ. MR 169. Τμημα εμβλήματος έλλη

νιστικης φιάλης με ανάγλυφον παράστασιν Διονύσου καί Μαινάδος, δ. MR 128. Πόδες είδωλίου, ε. Τμήματα πηλίνων είδωλίων. 'Άνω σειρά,

εξ αρ. πρός δεξ. MR 146, MR 142, MR 143. Κάτω σειρά, εξ αρ. πρός δεξ. MR 145, MR 144
Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Κέρκυρα. Άνασκαφη Μοn Repos: α. MR 161. Τεμάχια ερυθρομόρφου κρατηρος, β. MR 157. Τμημα

μελανομόρφου αγγείου. Έπιστροφη Ήφαίστου. MR 158. "Οστρακον ερυθρομόρφου αγγείου με κεφαλην

εφήβου, MR 159. "Οστρακονερυθρομόρφουαγγείου. Βοϋς (;), γ. MR 156. Τμημα καλύμματοςκορινθιακης

πυξίδος

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Κέρκυρα. Άνασκαφη Μοn Repos: α. Τρόπος προσαρμογης στρωτήρων και καλυπτήρων (MR 63),
β. MR 76. 'Άκρον τεμαχίου καλυπτηρος της κορυφαίας του μεγάλου ναου, γ. MR 89. Άρχιτεκτονικόν

τεμάχιον με εγχάρακτον ρόδακα

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Κέρκυρα. 'Ανασκαφή Μοη Repos: α. MR 139. Πήλινον προσωπείον, β. MR 137. Κάτω μέρος ανδρικης κεφαλης, γ. MR 141. Γυναικεία κεφαλη εκ προσωπείου,

δ. MR 138. Κάτω μέρος ανδρικης γενειώσης κεφαλης, ε. MR 90-MR 91. Λίθιναι σταγόνες του μεγάλου ναου (ή αριστερα εν πλαγίq. όψει), ή μεσαία εκ κανόνος

επιστυλίου, ς. MR 88. Τεμάχιον επικρανίτιδος

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Κέρκυρα. Άνασκαφη Μοn Repos: α. MR 77. Πλαγία δψις πέρατος καλυπτηρος της κορυφαίας του

μεγάλου ναου, β. MR 101. Τεμάχιον καλυπτηρος της κορυφαίας ναισκου, γ. MR 102. Τεμάχιον

στρωτηρος με γραπτόν Β (Ε)

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Π1ΝΑΞ 206 ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

Κέρκυρα. Άνασκαφη Μοη Repos: α. MR 152. Λύκος η κύων, β. MR 170. Μικρόν πήλινον προσωπείον

έταίρας, γ. MR 153. Δάμαλις, δ. MR 99. Τεμάχιον ανθεμωτου καλυπτηρος, ε. MR 106. Πτυχαί πηλίνου

αγαλματίου. ς. MR 104. Γόνυ Άμαζόνος (;) έκ πηλου

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Κέρκυρα. Άνασκαφη Μοn Repos: α. MR 24. Όδόντες Γοργονείου, β. MR 19. Κόμη γυναικός εκ

καλυπτήρος, γ. MR 27. Δισκοειδης ακροκέραμος, δ. MR 20. Τμήμα λαιμοϋ καί κόμης γυναικός εκ

καλυπτήρος, ε. MR 28. Τεμάχιον δισκοειδοϋς ακροκεράμου

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Κέρκυρα. Άνασκαφη Μοη Repos: α. MR 105. Έκ πηλίνης Άμαζόνος (;), β. MR 134. Τμήμα

πηλίνου ειδωλίου γυναικός, γ. MR 126 (άριστ.). Τμήμα κοίλου γυναικείου άγαλματίου, MR 151 (δεξ.).

Τμήμα άναγλύφου πλακός

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Κέρκυρα. Άνασκαφή Μοη Repos: α. MR 108. Κεφαλή γυναικείου είδωλίου, MR 109. Τμημα γυναικείου

πηλ. προσωπείου (έταίρας;), β. MR 110, MR 118. Πήλινα είδώλια, γ. MR 136, MR 133. Τμήματα

είδωλίων, δ-ε. MR 122, MR 154, MR 155, MR 125. Τμήματα γυναικείων είδωλίων

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Κέρκυρα. Άνασκαφη εις κτημα Ευελπίδη: α. Κιβωτιόσχημος τάφος, β. Δύο διαδοχικαί φάσεις τοϋ

τοίχου της οικίας, γ-δ. Πρωτοκορινθιακα αγγεϊα εόρεθέντα παρα τόν κιβωτιόσχημον τάφον

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Κέρκυρα. Άνασκαφη εΙς κτημα Ευελπίδη: α. Γεωμετρικόν δστρακον, β. Τεμάχιον κορινθιακου άγγείου,

γ. Τεμάχιον ροδιακου άγγείου

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Γ. ΔΟΝΤΑΣ

Κέρκυρα.'Ανασκαφη εις κτήμαΕυελπίδη: α. Μεγαρικόςσκύφος, β. Τμήμα ό.ναγλύφου ρωμαϊκούάγγείου, γ. Πήλινον ό.ρχαϊκόν άκρωτήριον
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Κέρκυρα. Άνασκαψη εις κτημα Εύελπίδη: α-β. Κεφαλη ειδωλίου Άφροδίτης, γ. πηλινα ειδώλια,

δ. Πηλίνη γυναικεία προτομη

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Κέρκυρα. Άνασκαφη εις κτημα Εύελπίδη: α. Πήλινον ειδώλιον Άφροδίτης (;), β. Πήλινον γυναικείον προσωπείον,

γ. Ειδώλιον Σιληνου φέροντος άσκόν
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Κέρκυρα. Άνασκαφη είς κτήμα Εύελπίδη: α. Πήλινον εΙδώλιον Άθηνας, β. Πήλινα είδώλια, γ. Πήλινον εΙδώλιον και κεφαλαi είδωλίων

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Κέρκυρα. 'Ανασκαφή εις κτήμα Ευελπίδη: α. Χαλκή παραγναθίς, β. Χαλκους λεοντόπους, γ. Τμήμα

τραπέζης έκ μέλανος σχιστολίθου με εγγλυφον διακόσμησιν καΙ γύψινον έκμαγείον, δ. Περίαπτον

παριστών <Εκάτην

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Νομίσματα εόρεθέντα είς τό κτήμα ΚΟΡΚΥΡΑ

ΡΕΝΑ ΕΥΕΛΠΙΔΗ
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Μουσειον Θεσσαλονίκης: α. Γενικη αποψις, β. Μερικη δψις άπό ΝΔ

Χ. Ι. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)
ΠΙΝΑΞ 219

Μουσείον Θεσσαλονίκης: α. Είσοδος και προθάλαμος, β. 'Εσωτερική αύλή και ιiΠOθηKαι - έΡΥαστήρια

Χ. Ι. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 220 ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

Μουσείον Θεσσαλoνίιcης: Αίθουσαι έκθεμάτων

Χ. Ι. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Μουσείον Θεσσαλονίκης: Αίθουσαι έκθεμάτων

Χ. Ι. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



illΝΑΞ 222 ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

Μουσείον Θεσσαλονίκης: Μερικαί απόψεις της προ της εισόδου στοθ.ς

Χ. Ι ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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ΠΙΝΑΞ 223
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Χ. Ι. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

Δερβένι: α. Ό κρατηρ τού τάφου Α μετα τόν καθαρισμόνκαι την συμπλΙ1ρωσιν,

β. Ό μέγας έπίχρυσος κρατηρ τού τάφου Β ώς εύρέθη, γ. Έπίχρυσοναγγείον τού τάφου Β

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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ΠΙΝΑΞ 226 ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963) ΠΙΝΑΞ 227

Δερβένι. Άγγεία του τάφου Β: α, β, δ. 'Ορειχάλκινα έπίχρυσα, γ. Άργυρουν

Χ. Ι. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 228 ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

Δερβένι. 'Αγγεία του τάφου Β: α. 'Αργυρα, β-δ. 'Ορειχάλκινα έπίχρυσα

Χ. Ι. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Χ. Ι. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

Δερβένι: α-ς. Χρυσα κοσμήματα τοϋ τάφου Ε

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 230 ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

Δερβένι: Ό μέγας κρατΊ'1ρ τοϋ τάφου Β μετά τόν καθαρισμόν και την συγκόλλησιν (κυρία δψις)

Χ. Ι. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Δερβένι: ·0 μέγας κραη'ιρ τοϋ τάφου Β (όπισθία δψις)

Χ. Ι. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 232 ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

Δερβένι: Λεπτομέρεια του μεγάλου κρατήρος του τάφου Β

Χ. Ι. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



Δερβένι: Λεπτομέρεια του μεγάλου κρατηρος του τάφου Β

Χ. Ι. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ
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Δερβένι: Λεπτομέρεια του μεγάλου κρατηρος του τάφου Β

Χ. Ι. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ
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Θεσσαλονίκη: α. Γενικη αποψις των άνασκαφων της Πλατείας Δικασtηρίων. Κάτω το έν μέρει

άποκαλυφθέν'Ωδείον, β. Γενικη αποψις του έν μέρει άποκαλυφθέντος'Ωδείου

Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Θεσσαλονίκη: α. Κόγχη τοϋ προσκηνίου, β. Άποψις μέρους της όρχήστρας και τοϋ θωρακείου τοϋ κοίλου,

γ. Τό ΝΔ τμημα τοϋ προσκηνίου μετα τής κλίμακος

Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963) ΠΙΝΑΞ 237

Θεσσαλονίκη: α-β. Νότιον και βόρειον μαρμάρινον θύρωμα

Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



Θεσσαλονίκη: α.•Αποψις του αποκαλυφθέντοςτμήματος του ψηφιδωτου δαπέδου,

β. Τμημα μαρμαρίνης έπιστέψεως, γ. τα ψηφιδωτα του δαπέδου της σκηνης

Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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Θεσσαλονίκη: α-β. 'Αγάλματα Μουσων. Έρατώ, Θάλεια, γ. Έπιγραφη Ώδείου,

δ. Κορινθιακόνκιονόκρανον

Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



Χ. Ι. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

Πέλλα: α. Πρόπυλον του τομ. 11, β. Τοιχοδομία του προπύλου, γ. Μεταγενεστέρα επίστρωσις δια κεράμων όδου του τομ. Ι,

δ. Κεραμεικός κλίβανος του τετραγώνου 2 του τομ. Ι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



Πέλλα: ΤομεUς Ι, τετράγωνον 5

Χ. Ι. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ
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Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Χ. Ι. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

Πέλλα: α-β. Μαρμάρινοναγαλμάτιον Μεγάλου 'Αλεξάνδρου

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Χ. Ι ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ·

Πέλλα. Τομεύς Π; α-γ. Βάσεις παραστάδος και πεσσοκίονος τοϋ προπύλου

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 244 ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

Πέλλα: Έπίκρανον παραστάδος τού προπύλου τού τομέως Π

Χ. Ι. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Τό νέον Μουσείον Πέλλης

Χ. Ι. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΙΝΑΞ 246 ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

Π. ΘΕΜΕΛΗΣ

Στρατόνι Χαλκιδικης: α. Γενικ:η αποψις του «ηρώου» άπα Βορρα,

β. ·0 βόρειος τοίχος του νεκρικου θαλάμου

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Π. ΘΕΜΕΛΗΣ

Στρατόνι Χαλκιδικής: α. Μέρος του βορείου τοίχου μετα τής θεμελιώσεως, β. Προσθία όψις ένας των τοιχοκράνων,

γ. <ο διαχωρίζωνθαλαμον και προθάλαμοντοίχος

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



Στρατόνι Χαλκιδικi'iς: α. Τό άκέφαλον άνδρικόν άγαλμα, β. Τό γυναικείον άγαλμα, γ. Ό ηκρωτηριασμένος άνδρικός κορμός

π. ΘΕΜΕΛΗΣ

.....
00

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Στρατόνι Χαλκιδικής: α. Άνδρικη εικονιστικη κεφαλη, β. Ή κεφαλη του γυναικείου άγάλματος κατ'

αριστερόν κρόταφον, γ. Ένεπίγραφον άνάγλυφον «νεκροδείπνου»

Π. ΘΕΜΕΛΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Π. ΘΕΜΕΛΗΣ

Στρατόνι Χαλκιδικης: α. 'Ενεπίγραφος μαρμαρίνη πλίνθος, β. 'Ενεπίγραφος έπιτυμβία στήλη, γ. Ή έπιγραφή

της έπιτυμβίας στήλης, δ. τα αγάλματα Φς εύρέθησαν, ε. Ό ηκρωτηριασμένοςανδρικός κορμός Φς εύρέθη

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Π. ΘΕΜΕΛΗΣ

Στρατόνι Χαλκιδικής: α. Ή σαρκοφάγος καί ό κιβωτιόσχημος τάφος, β. Ό πίθος ώς εόρέθη κάτωθεν τοϋ δαπέδου,

γ. Άνάγλυφον παραδοθέν όπά Δημ. Ποδαρα, δ. Κάτω τμήμα άνδρικοϋ κορμοϋ, ε. Πηλίνη πλάξ μετ' εγχαράκτων γραμμάτων

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



Δ. Μακεδονία. Νάουσα: Βόρειον τμημα ψηφlδωτ~ϋ δαπέδου και ή δεξαμενη

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)
ΠΙΝΑΞ 253

Δ. Μακεδονία. Νάουσα: Νότιον τμημα ψηφιδωτού δαπέδου

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 254 ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

Δ. Μακεδονία: α. Βεργίνα. "Αποψις του τάφου από Ν, β. Νάουσα. 'Άποψις από Δ της δεξαμενης και

του πρός Ν ψηφιδωτου δαπέδου

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ, 18(1963) ΠΙΝΑΞ 255

Δ. Μακεδονία. Άνασκαφη Ναούσης: α. "Αποψις άπό ΒΑ της δεξαμενης μετα του συστήματος άποχε·,

τεύσεως, β. 'Άποψις άπό Β του δυτ. τμήματος του ψηφιδωτου δαπέδου

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 256 ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

Δ. Μακεδονία. Άνασκαφη Ναούσης: α. 'Άποψις από Β του αποχετευτικου συστήματος, β .•Αποψις από

ΒΔ τών πρός νότον της δεξαμενlΊςψηφιδωτώνδαπέδων, γ.•Αποψις από Α του συστήματοςαποχετεύσεως

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΧΡΟΝΙΚΆ Α. Δ. 18 (1963) ΠΙΝΑΞ 257

Δ. Μακεδονία. Βεργίνα: α. Κατα σειραν οί τύμβοι LXIV, LXVI, LXVII και LXVI1I. Άποψις από Α,

β.•Αποψις έκ Δ των τύμβων LXVIII (έμπρός) και LXIII-LXVII

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



lliΝΑΞ 258 ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

Δ. Μακεδονία. Βεργίνα: α.Ή ταφη LXVI Β, β. <Η ταφη LXVI Γ από Α, γ. <Η ταφη LXVlII Α από ΒΔ

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Δ. Μακεδονία, Βεργίνα: α. Μέρος τω τύμβων LXVΠI (κάτω άριστερά) και LXV (δεξια) καί, κατα τό

κέντρον, οι τύμβοι LXVII, LXVI και LXIV άπό ΝΔ, β. Μέρος της ταφης LXVI Α,

γ. Ή ταφη LXIX-LXXI Ε άπό ΒΔ

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Δ. Μακεδονία. Βεργίνα: α. <Η ταψη LX1X-LXX1 Μ από ΒΑ, β. Ή ασβεστοκάμινος LXXII από Α,

γ. <Η ταφη LXIX-LXX1 Β από ΝΑ, δ. <Η ταφη LXIX-LXXI Α από ΝΑ, ε. Αί ταφαi LXIX-LXX1 Δ, Γ

καi Β από ΝΔ, ς. <Η ταφη LXX111 Ε, από ΝΑ, κατα τό δυτικόν ακρον της ανασκαφείσης ζώνης

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Δ. Μακεδονία. Βεργίνα: α. τα αγγεία LXIX-LXXI Ε 3 και LXV Α Χ 260, β. τα αγγεία LXIX-LXXI Θ 26
και Κ 36 και (εις το μέσον) LXXIII Α 5, γ. τα κυάθια LXIX-LXXI Ε 7, Θ 25, Ε 8, Ε 9 και Η 20, δ. τα

αγγεια LXIX-LXXI Η 16, Α 1, Α 40, Λ 39 και Η 21, ε. τα αγγεία LXIX-LXXI Ι 30, Η 12, Η 19 και Η 18

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Δ. Μακεδονία. Βεργίνα: α. Τύμβος LXVIII. τα αγγεια Ζ 32, Α Ι και LXVIII 7, β. τα αγγεία LXXIII
Ε 28 και Α 2 και (εις το μέσον) LXIV Γ 14, γ. Χρυσά ενώτια εκ του τάφου LXXIII Α υπ' αριθ. 6α-β,

δ. Ή πελίκη LXXIII Α Ι κατα τήν όπισθίανκαι τήν κυρίαν όψιν αυτης

Φ. ΠΕΤΣΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Βέροια: Λαξευτός διθάλαμος τάφος (εσωτερικόν): α. Ή βάσις του βωμου,

β. τα εύρεθέντα πήλινα άγγεια

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ-ΣΙΓΑΝΙΔΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 264 ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

-
Βέροια: α-β. Πήλινα ειδώλια και πλαγγόνες, ευρεθέντα εξωθι τοϋ διθαλάμου τάφου,

γ. Πήλινα ειδώλια ευρεθέντα έντός τοϋ μονοθαλάμου λαξευτοϋ τάφου

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ - ΣΙΓΑΝΙΔΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Βέροια: α. Έλληνιστική στήλη άνευρεθείσα εξωθι τοϋ διθαλάμου λαξευτοϋ τάφου, β. Ρωμαϊκή στήλη

εκ Στενημάχου, γ. Κεφαλή, δ. Ρωμα"ίκός τάφος, ε. Προτομή

Μ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ - ΣΙΓΑΝΙΔΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΙΝΑΞ 266 ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)
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Θεσσαλονίκη. Άγία Σοφία: α. Ή επι του τοίχου ΛΛ' είσοδος Μ, ή παρ' αύτήν πλακόστρωσις και τα

ύπολείμματα του εξωθι ταύτης μεταγενεστέρου παρεκκλησίου, β. Τό αύτό παρεκκλήσιον. Φαίνεται

ή μία των βασεων, τα δύο έπιθήματα, ώς και ή προγενεστέρα του παρεκκλησίου πλακόστρωσις

Φ. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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••0

Θεσσαλονίκη. Άγ. Σοφία: α. Ή άνατολικώς τού ναού άνακαλυφθείσα άψίς, β. Αί παρα τήν άψίδα

βαθμίδες, γ. Το μεταξυ αψίδος καί βαθμίδων πλακόστρωτον, δ. Ό στυλοβάτης ό ανακαλυφθεις εξω της

άψίδος καί προς άνατολας ταύτης

Φ. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Θεσσαλονίκη. Άγ. Σοφία: α-γ. Θωράκια εΌρεθέντα εΙς την επίχωσιν της ανατολικώς τοϋ ναοϋ απο

καλυφθείσης άψίδος, δ. 'Οπισθία Όψις τοϋ προηγουμένου θωρακίου, ε. Στϋλος καΙ καρφίς, ελεφάντινα

Φ. ΔPOΣOΓlANNH

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Θεσσαλονίκ:η. Άγ. Σοφία: α-β. Όστρέϊνα κ:αι όστέϊνα κ:οσμήματα ώς κ:αι όρειχάλκ:ινον πλαίσιον με

διακ:όσμησινκ:ληματίδος,εκ: της άνακ:αλυφθείσηςάνατολικ:ώς τοϋ ναοϋ άψίδος, γ. Έπιγραφη εξαχθείσα

εκ: τοϋ τοίχου ΛΛ' πρός βορραν της Άγ. Σοφίας

Φ. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Θεσσαλονίκη. Άγ. Σοφία: α. 'Ορειχάλκινος σταυρός εκ Τί1ς ανακ:αλ'Jφθείσης αΨίδος, β. Θωράκιον μεταβατικης έποχης μέ παράστασιν γρυπός,

έκ του προαυλίου, γ. Βυζαντινόν πινάκιον έκ των ευρεθέντων περι τόν ναόν, δ. Πεσσίσκος ευρεθεις ένδομημένος εις την ανακαλυφθείσαν αψίδα

Φ. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Θεσσαλονίκη. Τείχη: α. Τμημα του εν Σχεδ. 2 τείχους ΑΒ. Διακρίνεται κατα την αριστεραν γωνίαν

κεραμοπλαστικόν συμπίλημα, β. Τμημα του εν Σχεδ. 2 τείχους ΓΔ. Διακρίνονται κατω οί επάλληλοι

δόμοι εξ αρχαίων μαρμαρίνων έδράνων, γ. Τμημα του εν Σχεδ. 2 τείχους ΕΖΗ

Φ. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Θεσσαλονίκη. Τείχη: α. Ή έν Σ Χ ε δ. 2 τουρκική αποθήκη Τ, β. Ό παλαιότατος πύργος τοϋ

«Τσερέμπουλου» (Σ Χ ε δ. 2, ΠΝΞΟ)

Φ. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Θεσσαλονίκη. Ναός Άγ. 'Αποστόλων: α-β. Τμημα τού προπύλου της μονης αριστερα και δεξια τφ κατερχομένφ ηΊν οδόν Παπαρρηγοπούλου

Φ. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ
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Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



Θεσσαλονίκη: Τμi'jμα τείχους ανακαλυφθεν πλησίον του Λευκου Πύργου επι τ(i')ν όδ(i')v Μητροπόλεως, Φιλικης Έταιρείας και Ρωμανου

Φ. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ
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Θεσσαλονίκη: α. Μαρμαρίνη κρηπίς εΙς οΙκόπεδον έπί των όδων Τσιμισκη και Ρωμανού, β. Κινστέρνα

έπί των όδων 'Αγχιάλου καί Κ. Παλαιολόγου

Φ. ΔPOΣOΓlANNH

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Θεσσαλονίκη: Νομίσματα Β' 'Εφορείας Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων

Φ. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

~' ...>'1.... .

Βέροια. Παλαια Μητρόπολις: α. Πρόσοψις, β. Τρίβηλον, γ. Άψις

Φ. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΙΝΑΞ 279
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Βέροια. Παλαιολόγειοι τοιχογραφίαι άπό τCις αντυγας των τόξων της παλαιας Μητροπόλεως:

α. β. Άγιοι Μάρτυρες, γ. "Αγιος, δ. Μάρτυς

Φ. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Βέροια. WΑγιος Νικόλαος ενορίας Άγ. Άντωνίου: α. Πλατυτέρα, β. Τοιχογραφίαι έπi του βορείου

τοίχου του ίερου βήματος

Φ. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

Δ. Μακεδονία: α. Παλαιοχριστιανικον κιονόκρανον μεταφερθέν εις το Μουσειον Βεροίας εκ της

σημερινης Μητροπόλεως, β. Παλαιοχριστιανικη βασιλικη Λόγγου Έδέσσης. Μαρμαροθέτημα Ν

κλίτους και νάρθηκος

Φ. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Φίλιπποι: α. Ή ενεπίγραφος βά:nς του Άπόλλωνος Κωμαίου και της Άρτέμιδος, β. Τοιχος διαχωρίσματος του εσωτερικου του έλληνιστικοΒ κτηρίου, γ. Μερικη

αποψις του κεντρικου κλίτους της νέας βασιλικi'jς, εκ βορρά, δ.•Αποψις του l,εντρικοί! κλίτους καί του νοτίου στυλοβάτου της νέας βασιλικης, εξ ό.νατολών

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Φίλιπποι. Παλαιοχριστιανική βασιλική: α. Ό στυλοβάτης του τέμπλου, β. Ή βάσις του αμβωνος,

γ. Μαρμαροθέτημα του κεντρικου κλίτους παρα τόν νότιον στυλοβάτην, δ. Κίονες καί αρχιτεκτονικα μέλη

~.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Φίλιπποι. Παλαιοχριστιανικη βασιλική: α-β. Κιονόκρανα, γ. Τμημα θωρακίου με παράστασιν ζώου,

δ. Τμήματα θωρακίων

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Φίλιπποι: α. Πλακόστρωτοςχώρος πρό κτηρίου, άνευρεθέντοςεντός δοκιμαστικηςτάφρου εΙς ηΊν θέσιν του Μουσείου Φιλίππων, β. Ή γωνία του κτηρίου

και πρό αυτου πλακόστρωτος χώρος, γ. Τμημα τοίχου οικίας (;) αποκαλυφθέν εντός δοκιμαστικης τάφρου εΙς τόν χώρον του Μουσείου Φιλίππων

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Φίλιπποι: α. Ό πρό του θεάτρου πλακόστρωτος χώρος και κλιμαξ προσβάσεως, β. Δύο αμφικίονες και τμήμα τοίχου οικοδομής,

αποκαλυφθείσης εντός δοκιμαστικής τάφρου εις τόν χώρον του Μουσείου Φιλίππων, γ. Διευθέτησις αρχιτεκτονικών μελών του θεάτρου,

δ. Τμήμα εκ τής πρό του θεάτρου πλακοστρώσεως και επ' αυτής μέγας πίθος

Δ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Φίλιπποι. Άγορά: α. Γενικη αποψις των άναστηλωθέντων κιόνων, άμφικιόνων και παραστάδων,

β. ΑΙ δύο άναστηλωθείσαιπαραστάδες της κεντρικης είσόδου

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Δ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Φίλιπποι. Άγορά: α. Άναστηλωθείς αμφικ:ίων διαμερίσματος, β. Οί δύο αναστηλωθέντεςκίονες του έσωτερικου περιστυλίου

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Φίλιπποι: α. Γενικη αποψις της τρικλίτου στοας του όJCταγώνου, μετα των άναστηλωθέντων κιόνων,

εκ της Έγνατίας όδου, β. Μερικη αποψις της ΤΡΙJCλίτου στοας του όκταγώνου ναου μετα την αναστήλωσιν

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Θάσος. ΆλυΚΙ1: α. Τό Cφχαίον 'Ιερόν, θεώμενον εκ του πρό του σπηλαίου χώρου,

β. Τό στόμιον του παρα τό 'Ιερόν σπηλαίου

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Α. Μακεδονία - Θάσος: α. Θεμέλιον τοίχου έκ κροκαλων και πηλοϋ έντός τού τύμβου Νικησιάνης, β. Τομη κατα μηκος τού σπηλαίου Άλυκης

Δ. ΛΑΙΑΡΙΔΗΣ

-00

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963) ΠΙΝΑΞ 293

Θάσος. Σπήλαιον Άλυκης: α. Ροδιακόν πινάκιον μέ παράστασιν έλάφου, β-γ. Κορινθιακα αγγεϊα

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Θάσος. Σπήλαιον Άλυκης: α. Ειδώλια καθημένων γυναικών, φερουσών ύψηλόν πόλον,

β. Ειδώλια καθημένων γυναικών, γ. Ειδώλια κούρων

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963) ΠΙΝΑΞ 295

Θάσος. Σπήλαιον Άλυκής: α. Ειδώλια κορων, τμήματα προτομων και είδωλίων, άρχαϊκής εποχής,

β. Άκροκέραμος με άνάγλυφον παράστασιν Χιμαίρας

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Thasos: a. Salle absidale, b. Statue acephale de Nemesis

ECOLE FRΑΝςΑΙSΕ DΆTHENES

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ECOLE FRΑΝςΑΙSΕ DΆTHENES

Thasos. Tete de ]'empereuI Hadrien
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ΠΙΝΑΞ 298 ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

Thasos. Extremite Nord de la Stoa Nord - Ouest

ECOLE FRΑΝςΑΙSΕ DΆTHENES

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Θρό.κη: α. Βωμίσκος εκ του Πολυάνθου Ροδόπης, β. Ή έπιγραφη του βωμίσκου (μέγεθος φυσικόν)

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ
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Χώρα Σαμοθράκης: α- β. V Αποψις δυτικης πλευρας Μεσαιωνικών Πύργων

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Samothrace: a. New building abutting Stoa at West, b. The Stoa in early August 1962. At left, area,
containing more stucco, left unexcavated (i.e. protected now by retaining wal1s) til1 1963

ΡΗ. LEHMANN

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Samothrace: a. Samples of inscribed plaster from the interior of the Stoa walls, b. The Stoa after clearing
of vegetation and before excavation

ΡΗ. LEHMANN

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Samothrace: a. View of the sanctuary from the City, showing excavation of the Stoa, b. Newly discovered
building abutting west waII of Stoa

ΡΗ. LEHMANN

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Λημνος: α. Είδώλια αποθέτου Μυρίνης, β. Κεφαλαί είδωλίων εκ του αυτού αποθέτου, γ. Καθημένη

πλαγγων εκ του κάστρου καί είδώλιαεκ του αποθέτου

Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Λημνος: α. Κότσινος. Μονόγραμμα Δημητρίου Παλαιολόγου, β. Άνυπάτη. Άρχιτεκτονικα μέλη παλαιοχριστιανικης βασιλικης,

γ. Κότσινος. ΤΟ επιθαλάττιον τειχος του φρουρίου, δ. Φαλκονιά. Πιεστήριον εκ τραχείτου

Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΧΡΟΝIΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

Λέσβος. Μυτιλήνη: u. Μωσαϊκα Χωράφας. Προσωπογραφία Μcνάνδρου, β. Έπάνω Σκάλα. Μωσαϊκόν

δάπεδον όδοϋ 'Αχιλλέως

Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Λέσβος: α. Θερμή."Αποψις ρωμαϊκού οίκήματος Χωράφας ιΊπό ΝΑ, β. Μόρια. Σφόνδυλοι κιόνων μετό λατύπης,

γ. Γέρα. 'Επιγραφή μυστών Διονύσου εις Παναγίαν του Ψύρρα, δ. Μυηλήνη. 'Αλυσις σωριi'>ν λατύπης

είς ανω λατομεια Κουρτζη, ε· ς. Τόρτ Γέρας. ΈγκοπαΙ καί αύλακώσεις του βράχου εις αρχαίαν λατομίαν

Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Λέσβος;. Έρεσός: α. Τμf\μα τοο άXOKαl.uφOέvtoς μωααΙκοϋ δαJΣtδov τΟΟ νάρΟηκος tt\ιo παl.αιoXPι(Πιανικf\ι;

βoaI}.IKf\iO Α" (Άyίou Άνδptou). β. Τμf\ι.ια μωσαrκοϋ δαltέδoo τού μεσαίου κλ{τOUt; (tt\ιo uintιf; βασΙ}.ΙKtιc;)

Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Λέσβος. Έρεσός: α. Βορεία όψις θεμελίου και τοίχου κλασσικου κτηρίου ΝΑ της βασιλlκης,

β.•Ανω όψις rolJ αύτο\) τοίχου

Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



Λέσβοι;:ερεσόι;. Βασιλική Α' Άγ. 'Ανδρέου: α. Πλι'ιξ θωρακίου ιςλlμαtωι;, β. Μαρμαρlνη δοιςός μκ γλυπτόν δι(ιιςοσμον.

Υ. Άνω μέρος πεσσlσιςου τέμπλου, δ. Τμ1Ίμα ίιπεpμεγί:θOUς αγάλματος, ε. Τεμάχιον αττικοο έπιτυμβΙου άναγλύφου

Σ. ΧΛΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

•

Λέσβος. Μονη Περιβολης: α-β. Τοιχογραφίαι του νάρΟηκος

Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Λέσβος: α. Έρεσός. 'Ερείπια ~oίi σταυρlκ:oίi vaicrKou ~oυ 'Αγίου 'Αλεξάνδρου είς Μέγαν Λάκ:κ:ον,

β. Τσουκ:αλοχωρι. Λείψανα σ~αυρικ:oϋ ναίσκ:ου είς •ΑΥιον Θεόδωρον Σαλβαράδην

Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 314 ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. ]8 (1963)

._,
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Ίκαρία: α. Τάφος Δ, β. 'Εσωτερικόν τάφου θ, γ. Άηεια τού τάφου Γ, δ. Ταφική κατασκωη,

ε. Ταφή καύσεως, ς. Άηεια τού τάφου Ι

Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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/
Πάρος. Παροικιά: α. Οι κιβωτιόσχημοι τάφοι, β. Τάφο," Ζ

Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Δήλα;. Τοίχο; Γ. Σ~ηνl) Ου:τίας

Ν. ZA<f>EIPOnOYΛΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Δήλος. Τοιχος ΒΌ Ή ίιρχιι.::ή τοιχογραφία

Ν. ΖΑΦΕlροπογΛΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ )18 ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1%)

Δήλα;. Τοιχοι; Β'. ΠαΝUΘηναιιcOι;άμφoρεUς;

Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΧΡΟΝΤΚΑ Α. Δ. 18 (1963) ΠΙΝΑ=' 319

•

Νάξος: α. Άπι:.(a b;: του φρέατος παρά τ6 Γυμνάσιον. β. Ύ. Τεμ(ίχια άναΎλύφων πίθων

έκ του αότΟΟ φρέατας

Χ. ΝΤΟΥΜΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

Νάξος: α. Τεμάχιον 6:ναyλiιφoυ πίΟου έ~ ΤΟΟ φρέατος πιιρά: τό rUΜWGIOY, β. Τq.ιάXιoν άναΎλύφοο

πίθου μέ πιιΡ(Ιστασlν άνθρωπίvης μορφι"κ' t" ΤΟΟ αinoϋ oρtατoς

Χ. ΝΤΟΥΜΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΧΡΟΝΙΚΛ Λ. Δ ]8 (1963) ΠΙΝΑΞ πι

Νάξος. Κορφη τ' Άρωνιου: α_ Μαρμαρίνη πλαξ με Ιπίφουστον παράστασιν χορού (;), β. Μαρμαρίνη

πλαξ μέ έπίιφουστον παράστασιν σ"ηνης "υνηγίου

Χ. ΝΤΟΥΜΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Χ. ΝΤΟΥΜΑΣ

Νάξοι;;: α. Θεμέλιον "UKAOΤCpOOc; δωματίου επί της κορφης; τ' ΆΡωνιoU, β. Λείψανα θεμελίων έπι tης; Koρφl'ιι; t' 'ΛΡωνιού.

Υ-δ. "Εξωτερικη δψις; πρωτοκυκλαδι"ΟΟτ(ιιρου εις; .Α"ρωτήρι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Χ. ΝΤΟΥΜΑΣ

Νάξος. Στ' "AλωVΌιc:ισ; σ. Περίβολο<; Α, β. Περίβολος 8, Ύ. Όρ(}ογώνιον "ατασιcεOOσJ,Jα έντόι; τoU lIεριβόλ.ou 8.
δ. "Arrtla ένεσφηνωμέvαμεταξύ λίθων έντός το(') uριβόλοu Β

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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ΠJΝΑΞ 325

Νάξο:;. Στ' "Αλωνά..:ια: α. Άπηνθρα..:ωμi:νoν ξύλον tvτόι; του περιβόλου Β, β. Άπεfον

έ..: τΟΟ περιβόλου Β, Υ. Χρυσά "έλια έl( το() περιβόλου R

Χ. ΤΟΥΜΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Χ. ΝΤΟΥΜΑΣ

(ι. Ν{ιςος. Ταφαι ιιαΡά τόν ξεν&\'α. β-δ. Κέα. Ό ναός τής' ΑΟηνδς έν ΚαΡ()αία ΠΡΟ καί ,ιετά τόν ιcαOαρισμόν "αϊ

ή Ισωτι:ριιr;:ή δψις των τοίχων το\) ναοΟ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Κέα. Ναός της Άθηνας εν ΚαρΟαία: α. Κορυφαία δοκός [Κ του ναού, β. Άγαλμάτιον Άθηνας.

γ. Τό κάτω μέρος άγάλματος

Χ. ΝΤΟΥΜΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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•

ΧΡΟΝΙΚΑ Α, Δ. 18 (1963)

α - β, Κέα. Ό ναός του Άπόλλωνος έν Καρθαία πρό "αι μετό: τόν "αθαρισμόν,

γ. Πάρος. Ρωμαί"ός τό:φος παρό. tΊlν Νάουσαν

Χ. ΝΤΟΥΜΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Χ. ΝΤΟΥΜΛΣ

α-β. Πάρο.;. ,",ιιιλου.; ιιρωτοκυκλαδικό.; τάφο.; ιιαρά τήν Νάουσαν lςαί κτερlσματα u,'JtO().
Υ. Θιiρα. Παλαιοχριστιανικό.; τό.φ~ ιιαριί. τ6 Γυμνάσιον.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

5amos. Hcraion: a. Trφpα1νo-ange dcs AJιars. b. '·Nordoo.u··

HANS WALTER

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Samos. Hernion: a. Geomeιήschcr TeUer. b. Geometrischc:r Bron1.egespann, c. Geometήschcr Srier,
d. Geometrischer Kuhkopf

HANS WALΤER

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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---
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5a.ιηα/i. Hcraiol\: 8. ΒrοnΖι:g..-.:ίΙ. !:Ι. Κο"Ι νοηl Hal~ cin::r AmphoroI. c. Klα:blankannc. d. Tcller

HANS WALTER

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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HANS WAL1ΈR

Samos. Heraion: a - b. ElfenbeinsIaluetIe

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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HANS WALΤER

Samos. Heraion: a· b. Ho!zstaIucl!cn

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 336

HANS WALΤER

Samos. Heraion - Istanbul: Ost1icher Ko!oss

ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Samos. HCr3iOn; 3. Ho]ztc]]cr, b. Bronzeschild, c. Fricsfragment

HANS WALΤER

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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SalnO'S. Heraion: Hel1enistischcr Portratkopf

HANS WALTER

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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S~mos. ΗCΓaiοn: 2. Κ()I;rHhischΙ:Γ Kratcriskos, b. Korinthische Kanne, c. Lakonisι;:h~ Sι;h:;!ι:. <Ι. Allische Kllrιπc

HANS \VALTER

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΑΞ 340 ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

•

Samos. Heraίon: a. Kyρriscber KaIlcstein·l.O\\-e., b. AgypIiscbes EJrenbeinkoprchen. c. AgypIische
Bronzt$IaIucllt, d. orίenIaIischer EIrenbeingri"

HANS WALTER

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Samos. Heraion; OΓiel1lalischι::s BrOl1zeblech

HANS WALΤER

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΙΝΑ::: ΜΙ ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

Samos. Hcraion: ι. Phry8jS(:he Brorueatta5Che, b. PhrygiS(:hc BΓonzι:Ιίbι:l, c. Phrygischcr Bronzchirsch

HANS WALΤER

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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nΙΝΑΞ 344 ΧΡΟΝΙΚΑ Α, Δ, [8 (1963)

•

nupoς. Βασιλική Τριών Έκκλησιων: α. Ή άψις του Ιερο;) ως έφαΙνετο προ της ανασκαφης, β. Ό κατε·

δαφισθείς ναίσκος Ε, καλυπτόμενος δια ψευδοθόλου, '{. Βάσις κΙονος και κορμός έκ της νοτΙας κιονο

στοιχίας της βασιλικf'jς, δ. Τεκτονικόν κιονόκρανον της βασιλικf'jς, ε. Έπίκρανον παραστάδας μετ'

άναγλύφου παραστάσεως, ς. Τεκτονικόν κιονόκρανον τf'jς βασιλlκf'jς

Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Πάρος. Βασιλική Τριl(ιν Έκκλησιων: α. 'Η βάσις της 'Λγ. Τραπέζης εΙς τό βάθος ή άψις του ιερο\),

β. Άμφικιονίσκο! παραΟύρων της βασιλικής. γ-δ. 'Επιτύμβιοι fμμετροι tΠΙΎραφαi της βασιλικης

Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Πόροι;, Βασιλική Τρι&ν Έκκλησι(1)ν: α. Τεμάχιον έΙ( τού άμβωνα; τfl<; βασιλικfιι;. β. Κιονόκρανον μέ ηΊν tΠΙΎραφήν τοΟ Άρχιλόχου,

Υ. Ή άνω έπιφό:νεια το!) κιονοκράνου του Άρχιλόχου, δ, Καμπύλα θωράκια έκ το!) αμβων", tt).; βασιλιll"i'Ίι;, ε. Το ήμισυ tfll; κυκλικηι; βάσεως τοΟ άμβωνα; ~--
Α. ΟΡΑΑΝΔΟΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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•Ανδρα;;.•Αγιο.:; ΓεώργιοςΧώρας: cι. Λεπτομέρειαt" τοΟ ξυλΟΎλύτιτου τέμπλο\) ΊΟΟ ναοΟ,

β. Λεπτομέρεια εlκόνο.; Άγίου Νικολόου, γ. Λεπτομέρεια εlκ6νος Άγίου Άθανασίου

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ:

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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•Λνδρος.•Αγια; Νικόλαος στο Παραπόρτι:α. 'Οδηγήτρια, β. Λεπτομέρειαείκόvoc; του 'ΑγΙου Νιι.-ολόου,

γ. AUτoltpoσα/πoγραφ(ατου εικονΟΎρόφουΊωάννου ΘαλασσηνοΌ
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Ν. ΔΡΛΝΔΛΚΙ-ΙΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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·Aνδρ~: α. Ταξιάρχης τοϋ Κάστρov. Λεlιtομέρεlα ΌδηΎητρίας,

β. Μένητει;:. ΠαVf.ιΎία ΠέΡΥη. Τμημα το!) τέμlιλοu

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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-Ανδρος; α. Άγία Βαρβάρα Χώρα.;. Ε!κων nροδρόμου, β. Ταξιάρχης το\) Κάστρου. Άγιοι 'Ανάργυροι

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



XPQNIKA Α. Δ. 18 (1963)

..

ΠΙΝΑΞ 351

···

•..•
: ,-..
:ι
r _;.

::. !

:/...

Άνδρος: α. Άγιος Νικόλαος στο Παραπόρτι. 'Οδηγήτρια, β. Παλατιανή Χώρας. Λεπτομέρεια τού

ξυλογλύπτου τέμπλου

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

1\

·Ανδροι;: (ι. MΈVΗΤEς. Π(ιWΥί(l ΒέΡΥη. Ξύλινο ... δικτυωτό ... του yυνcιιιc:ωνiτoυ.

β. 'Ιερά Μονη ΠαΝCΙXράντoυ. Έκιτάφιος (1657)

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (196]) ΠΙΝΑΞ JS)

·Ανδρο;: α-β. 'Ιερά ΜΟΥη Παναχράντou. ΛεTlτομέρειαι τοΟ 'Επιταφίου

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΠΙΝΛΞ 354 ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. ]8 (1963)

"Ανδρος: α. Ναόι; 'Αγίου ΆVl"ων(ου εΙς τό Roυνί, β. Μονή 'Αγίου Νικολάου εΙς τά Σόρα. ΤμiΊμα τiΊς

ιτροσόψεωι; τοΟ καθολικοΟ, γ. ΜονΤι 'Αγίου Νικολάου εις τ(ι. Σόρα. Τμ1)μα τού ξυλογλύιττου τέμιτλου

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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"Ανδρος. Μονή 'Αγίου Νικολάου εΙς τά Σόρα: α. Άναλόγιον, β. Έπlχρυσσς σταυρός, γ. Κατσίον

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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"Ανδρος. Παλαιόπολις: α. Βασιλικ:η εις θέσιν «του Πλάτου», Τμημα ψηφιδωτου δαπέδου,

β. ΒασιλιιοΊ είς θέσιν «του Πλάτουι), 'Επίθημα, γ. ΝαΤσκος Μεταμορφώσεως, Κιονόκρανα

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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α, Άνδρος. Παλαιόπολις. Βασιλική εις θ~;σιν «τοϋ Πλάτου». Τεμάχια αμβωνος, β. Χίος. Λεπτομέρεια

είκόνος Βρεφοκρατούσης έκ ΠαναΎΙας της Σικελιας

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Κρήτη. Σιιλλογη Mι:ταΞU: α. ΧρnσΩ[}ν δι(ιδημα, β. Διnλοi)v είδώλιον ταίφω.·, Υ. ΊχΟίχ,; έξ ύαλομάζης /:0:: Τι:;roυτι:;ro()pυυ. δ. Δlτ:ί.Oi"ιν ι;Ιδ<iJλιoν ταόρων

ΣΤ. ΑΛF.:Ξ10Υ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



Κρήτη. Συλλογη Μεταξα: α. Κεφαλη ειδωλίου πιθανως έκ Κόφινα, β. ΌπισΟία δψις της κεφαλής, γ. ΧαλκοΟν εΙδώλιον λάτρεως γΜI χρόνων

ΣΤ ΑΛΕΞΙΟΥ
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ΠΙΝΑΞ. 361

Κρήτη; α. 'Ερωτικόν σύμπλεγμα έ" σιιηλαΙου 'IνάτOιJ, β. Πλ.ακΙδισν μετ' αναγλύφων λεόντων ~Kari:pooOev

του δένδρου τής ζωηι; έΙ Ίνότου. Ύ. ΥΜΙα ίιΥγε10ν έΙ(" Ζόχρου, δ. ΥΜιβ άΥΥεΙον έκ Ζά"ρΩΙ)

ΣΤ. ΑλΕΞIΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230



ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ

Κρήτη: σ, Γεωμηρι"ός τόφος; Άτσαλtνιou Ήραιcλείoυ., β. MυιcηναTιcόι; τάφοι; Άρ"αλοχωρϊou 'ΗΡαιυ.εΙου,

Υ. θολωτός τάφος; εί.; Κεφάλι ΌδηΥητρϊα:;. Άπο",ι.; τι,ο; εισόδου έκ των ~σω, δ. Ψηφιδωτόν ναοϋ Μητροπόλεωι; Γόρroνοι;

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1%3) ΠΙΝΑΞ 363

Κρήτη: α.. Είδώλιον ).όφεως πιθανώς έ" KΌCΡινα Mεσαρi.ίι;, β. Χαλ"ο()Υ είδώλιον λάτρι:ως έξ 'Αξοίί

Ρεθύμνης, Υ. Χριισο11ν νόμισμα βασιλείου Β' "αι ΚωνσταντίVO\J Η' έ" Oησcιυρo{) 'ΑΥι6lν Παρασ"ι6lν,

δ. Έτέρα ό"l/ις τού αύτοίΊ νομίσματα;

Σ'τ. AΛF.ΞΙOY

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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(:", -
" - .;'t ,-

Ι .
ι .Ι

ι

~

~~..- .+' .

•
'\.\

ιί
••

•. >, ...

Κρήτη: (Ι. Έσωτερικόν του νέου Μουσείου Χαviωv (vα~ ΆΥ. Φριι'(κίσκου). β. ΥΜΙΙΙ θολωτά; τάφος

Άπoδoi>λou, Υ. Έπιτύμβι~ στήλη tξ Άvωπόλεω.;. δ. Έπιτύμβιον έ.ξ 'AvωπόΛΕΩC;

ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΙΝΑΞ 366 ΧΡΟΝΙΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

•

FCS10S: a. Quartiere del1' abitaIo ίη localita Chalara, Sezione Sud, b-c. "Magazzino dei PiIhoi". Pithos a
dceorazione di spirali c pilhos con dceora1.ionc ίη rilievo

DORO LEV)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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xrONIK,\ Λ. Δ. 18 (1963) IlIΝΑΞ 367

CreIe. Mallia: a. Cour Nord, au premier plan. b. Maison Κ, c. Cou>'erιure des Maμsins Κ

ECQI-E FRAN<;AISE D·AΤHENE.S

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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nlΝΑΞ 368 ΧΡΟΝιΚΑ Α. Δ. 18 (1963)

CreIe: a-d. PaIaikasIro, LMI Hou!lt

Η. SACKEn

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Ρόδος: α-γ. Οικόπεδα ΈπιμελητηρΙου-Μόσχου-Βο)'ιατζη (α. Άποκαλυφθέν τμημα 1tαλαιοτέρου τοίχου είς τ6 οίκ:οδομlκόν τετράγωνον δυτικ:ως της όδοϋ Ρ39α και

μεταξύ t(i)v όδ&ν Ρ3 και Ρ2β, β. Ό δυτικός τοίχος της μεγάλης κλασσικης οικοδομίΊς (ανατολικώς της όδοϋ Ρ39α καΙ μεταξύ των όδ&ν Ρ2β ιro.ί Ρ3), Υ..Η βορειοδυτική

γωνία η)ς μεγάλης Kλσ.σσιιci'\ς οικοδομης), δ. Οίκδπεδον EΙΤEΙCΤασεως ξενοδοχείου Cairo-PaJace. Τμ1)μα τοΟ νοτΙου τοίχου της μεΥάλης κλασσικ1).. oιlωδoμί'jς

Κ. Χ. ΦΑΤΟΥΙ'ΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Κ. χ. ΦΑΤΟΥΡΟΥ

Ρόδος; α-β. 'Ανασl(αφη εl~ OΙKόπCΔOν Δαμι(ιιιου. Λείφανα μεΎάλη~ oίKoδoμη~ τί1<; όποια,. οί το[χσι σχη·

ματίζονται έν μέρει διά λαξεύσειιχ; το!) φVΣΙKO() fιράχου, γ. ΟΙκόπεδον MuAwvIί. Άρχαιον πλακόστρωΤΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Ρόδοι;: α-β. Τμt'ιμα τ/Ίι; άναιπαφείστκ συσΊ"άδοι; τάφων

άJ;Ροιιόλεωι;, Υ·δ. ΠελΙιcη εύ~Eισα έvtδς τύφου lΙαρά τήν

Κ. Χ. Φι\ΤΟΥΡΟΥ

ιιαρά την Ν ιιαρειάν του τεΙχουι; Ν τι'!';

lΙαρειάν τou τείx~ Ν τικ ά,φοιtόλεως

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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Ρόδος,: α. Οικόιtιδον Μυλωνα. Ό Ήρακλή.. Itαλ.αίων ιιροι; τον λtoντα τη.. Νεμέα .., β. Σκόφα; εύρεθει.. εί .. τό στόμιον τη.. ιιελίκη .. τού Π Ι ν. 373 -Υ-δ.

-Υ' δ. Γενική και μερική άlto~ις της συστάδα; των ει.. τό οΙκόπεδον Διακοσάββα άνασJ;αφi:ντων τάφων

Κ. Χ. ΦΑΤΟΥΡΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:15 EEST - 52.53.217.230
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κ, χ. ΦΑτογρογ

Ρόδος: α. 'Υδρία τύπου ~Iatlra εύρεθεισα tvτόI; rli':Jy τάφων τού οικοπέδου Διακοσάββα,

β-γ. Πύραυνον εύρεθέν εΙς οΙκόπεδον Μαραβέλια, όρώμενον έ1ο; τών άνω "αί "ατ' Ινώπιον

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Ο 18~ ΤΟΜΟΣ (1963)

ΤΟΥ ΑΡΧΑωΛΟΠΚΟΥ ΔΕΛηΟΥ

ΕΞ.ΕΤΥΠΩθΗ

ΕΙ! ΤΑ τνΠΟΓΡΑΦΕIΑ

Φ. ΚΩΝΣΤΑΝηΝΙΔΗ & Κ. ΜΙΧΑΛΑ

Απα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1%4-ΦΕ8ΡΟΥΑΡIΟΥ 1965

ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ ΓΡΑΦΗΣ:

ΤΗΣ Α,Ε. ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΑΙΓιΟΥ (ΚΕΙΜΕΝΟΝ)

ΚΑΙ ΧΡΩΜΩ Νο 2

ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ Ε.ΓΑ (ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΚΛΙΣΕ: θΕΜ. ΧΑΤΖΗΙΩΆΝΝΟΥ

ΣΥΝθΕΣΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ: Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ

εΠIΜΕΛΕJΑ: ΑΘΗΝΑ! r. ΚΑΛΟΓΕροπσΥΛΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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