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εις άπόστασιν 0,90 μ. άπό του τοίχου τοϋ μνη
μείου, εύρέθησαν όστρακα τοϋ 4ου π.Χ. αί. Ή  
τρίτη πυρά, μήκους 5.40, πλ. 0,50 - 0,80 μ., έβαινε 
παραλλήλως προς την βορείαν πλευράν τοϋ μνη
μείου εις άπόστασιν 2 μ. άπ3 αύτοϋ. Ή  πυρά 
αϋτη, άπέδωκεν όστρακα τοϋ αύτοϋ ώς άνω αίώ- 
νος, πινάκιον εις τεμάχια, ύδρίαν έρυθρόμορφον 
( Π ί ν. 90 α ), χαλκήν στλεγγίδα κλπ.

2. Τομή παραπλεύρως τοϋ άνατολικοϋ τοίχου
τοϋ μνημείου
Διαστάσεις: μήκος 16.60, πλάτος 3.45 μ. Ή  

τομή αϋτη ήκολούθησε την άνωφερικήν κλίσιν 
τοϋ λόφου. Τό στερεόν έδαφος εκειτο είς βάθος 
1 μ. άπό τής επιφάνειας τοϋ έδάφους προς τήν 
βορείαν πλευράν και 0,30 μ. προς τήν νοτίαν. Και 
είς τήν παροϋσαν τομήν άπεκαλύφθη μία πυρά, 
είς βάθος 0,60 μ., διαστάσεων 0,90 χ 0,45 μ., ήτις 
είχε συληθή καί μόνον εν οστρακον άπέδωκε. 
Πλησίον αυτής εύρέθησαν όστρακα λευκών λη
κύθων.

3. Τομή παραπλεύρως τοϋ δυτικοΰ τοίχου τοϋ
μνημείου
Ή  τομή αϋτη ούδέν άπέδωκε, εί μή άριθμόν τινα 

οστράκων.
Μετά τήν άνωτέρω ερευνάν πέριξ τοϋ μνημείου, 

έγένετο άνασκαφή καί είς τόν έσωτερικόν χώρον 
αύτοϋ καί δη πρός τήν βορείαν πλευράν, οπού ά
γνωστοι εϊχον διανοίξει προηγουμένως διαφόρους 
λάκκους, πρός άναζήτησιν προφανώς άρχαίων. 
Είς τό σημεΐον τοϋτο ήνοίχθησαν ύφ3 ημών δύο 
τομαί, ή μία κατά μήκος τής βόρειας πλευράς τοϋ 
μνημείου, είς πλάτος 4 μ., ή δε άλλη κατά μήκος 
τής άνατολικής πλευράς αύτοϋ καί κατά τό αύτό, 
ώς καί ή προηγουμένη, πλάτος. Διά τών γενομέ- 
νων τομών άφ3 ένός μεν έμελετήθη ό τρόπος κα
τασκευής τών τοίχων τοϋ μνημείου, άφ3 έτέρου δέ 
διεπιστώθη ή ϋπαρξις προγενεστέρου μνημείου, 
άνωθεν τοϋ οποίου άνηγέρθη τό παρόν.

Αί τομαί έδειξαν ότι οι τοίχοι τοϋ μνημείου 
ήσαν ένισχυμένοι έσωθεν διά προσθέτου τοιχα- 
ρίου έκ μικροτέρων λίθων. Προκειμένου νά κα- 
τασκευασθή ό εξωτερικός τοίχος, ό βράχος εΐ- 
χεν άποκοπή, διά νά σχηματισθή ή κατάλληλος 
τάφρος θεμελιώσεως. Τό έσωτερικόν όμως τοι- 
χάριον ήδράζετο επί τής φυσικής έπιφανείας τοϋ 
βράχου καί ήτο κατά πρόχειρον εντελώς τρόπον 
έκτισμένον.

Όπως ήδη έσημειώθη, κατά τό μέσον περίπου 
τής βόρειας πλευράς τοϋ μνημείου τό έσωτερικόν 
τοιχάριον έσχηματίζετο παχύτερο ν καί τετράγω
νον, έχον διαστάσεις 2 χ 1.80 μ. Ό μοιος είναι 6

σχηματισμός αύτοϋ καί άνατολικώτερον είς άπό- 
στάσιν 1.45 μ. άπό τοϋ προηγουμένου ( διαστά
σεις 1.30 χ 1.20 μ. ). Πρόκειται πιθανώς περί τοϋ 
ύποβάθρου τής μιάς ή τών δύο έπιτυμβίων στη
λών, αίτινες θά ήσαν τοποθετημέναι είς τό μέ
σον τής πρόσθιας πλευράς τοϋ μνημείου, ώς επι
τύμβια σήματα ( Π ί ν. 90 β ).

Ή  τομή έφερε περαιτέρω είς φώς κυκλικόν κα
τασκεύασμα έξ ώμών πλίνθων ( Π ί ν. 91 α ), 
τοϋ όποιου ό κύκλος είς μέν τήν βορείαν πλευράν 
διαγράφεται έσωθεν τοϋ μνημείου, άλλ3 είς τάς 
άλλας τρεις πλευράς ύπερβαίνει τήν γραμμήν τών 
άντιστοίχων τοίχων τούτου.

Τό κυκλικόν τοϋτο κατασκεύασμα, τοϋ οποίου 
ή διάμετρος κατά τούς γενομένους ύπολογισμούς, 
έπί τή βάσει τοϋ διατηρουμένου, κατά τήν ΒΔ. 
εσωτερικήν γωνίαν τοϋ μνημείου, τμήματος, πρέ
πει νά είναι 17 μ., άποτελεί πιθανώτατα νεκρικόν 
τύμβον, τόν μεγαλύτερον έκ τών μέχρι τοϋδε άπο- 
καλυφθέντων εις τήν 3Αττικήν.

Μία κυκλική τάφρος, ή όποια παρουσιάσθη 
κατά τήν γενομένην τομήν έξωθι τοϋ βορείου 
τοίχου τοϋ μνημείου, δεν θά είναι ίσως άσχετος 
πρός τόν έν λόγο) τύμβον. Τό τελευταίον τοϋτο 
μνημείον τυγχάνει λίαν σημαντικόν καί είναι 
άνάγκη νά όλοκληρωθή ή έρευνά του.

Τομεύς Β '

Είς άπόστασιν 30 μ. περίπου άπό τοϋ ταφικοϋ 
μνημείου, όπου έφαίνοντο ίχνη άλλου έπιτυμβίου 
μνημείου, έγένετο έπίσης μικρά έρευνα. Τό άπο- 
καλυφθέν κατ9 αύτήν μνημείον ήτο ορθογώνιον, 
έχον διαστάσεις έξ Α. πρός Δ. 3.25 καί έκ Β. πρός 
Ν. 2.10 μ. ( Π ί ν. 91 β ). Ή  θεμελίωσίς του ήτο 
λιθόκτιστος, ένφ ή άνωδομία άπετελεΐτο έξ ώμών 
πλίνθων. Όπισθεν ( νοτίως ) τοϋ μνημείου τού
του εύρέθη ορθογώνιος λάκκος, βαίνων παραλ
λήλως πρός τό μνημείον, έχων μήκ. 2.28, πλ. 
0,80 καί βάθ. 1.10 μ. 'Ολόκληρος ή έπίχωσις 
τούτου συνίστατο άπό μελανά χώματα καί τέ
φραν. Θά πρέπη επομένως ούτος νά έχρησίμευε 
διά τάς έπανειλημμένας καύσεις τών μελών τής 
οικογένειας, είς τήν όποιαν άνήκε τό προ αύτοϋ 
νεκρικόν μνημείον.

Δυστυχώς ούδέν οστρακον άνευρέθη έντός τοϋ 
λάκκου ή έπί τοϋ μνημείου, έπί τή βάσει τοϋ ό
ποιου νά είναι δυνατόν νά όρισθή ή χρονολογία 
τοϋ τελευταίου τούτου. Ό  τρόπος κατασκευής 
όμως αύτοϋ οδηγεί μάλλον είς τό α' ήμισυ τοϋ 
5ου αίώνος.

"Ανατολικώς τοϋ μνημείου τούτου ή άνασκαφή 
έφερεν είς φώς ικανόν άριθμόν πυρών είς διαφο
ρετικά βάθη, αίτινες όμως, όπως άλλωστε καί τά
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παρακείμενα δύο μνημεία, εϊχον συληθή υπό των 
άρχαιοκαπήλων. Παρά την γενομένην όμως υπό 
τούτων φοβέραν διατάραξιν του πέριξ χώρου, νο
μίζω ότι μία συστηματική ερευνά ολοκλήρου τής 
περιοχής, ήτις εκατέρωθεν τής όδοϋ περιλαμβά
νει επιβλητικά ήρία, έν μέρει εμφανή και σήμερον, 
τυγχάνει επιβεβλημένη και ύπόσχεται σημαντικά 
αποτελέσματα.

3. "Ανασκαφή "Αναβύσσου

Εις τήν θέσιν "Αγιος Παντελεήμων Άναβύσσου 
περί τά 3 χλμ. από τής ακτής, εις αγρόν του Γ. 
Νικολάου, ή μηχανοκαλλιέργεια έφερεν εις φως 
δύο γεωμετρικούς τάφους, των οποίων παρέσυρε 
τά καλύμματα. Κατόπιν τούτου προέβημεν εις 
τήν συστηματικήν άνασκαφήν αύτών, ύπό τήν 
έποπτείαν τής επιστημονικής βοηθού δ. Ν. Με- 
ταξά, διαρκέσασαν έπί τέσσαρας ήμέρας, ήτοι 
από τής 15ης μέχρι τής 18ης Τανουαρίου 1965. 
Έ κ τής γενομένης ταύτης άνασκαφής διεπιστώθη, 
εις τήν προκειμένην θέσιν, ή ΰπαρξις εκτεταμέ
νου γεωμετρικού νεκροταφείου, οδτινος ή άμε
σος έξερεύνησις έκρίθη απαραίτητος, λόγω τής 
μαστιζούσης τήν περιοχήν ά ρχαιοκαπη λί ας. 
Τήν έρευναν ταύτην ένήργησεν ό Επιμελητής 
τής Εφορείας κ. Κ. Δαβάρας κατά το χρονικόν 
διάστημα μεταξύ 3 1 -5 -6 5  και 17 - 7 - 65.

Οί τάφοι, πυκνώς και παραλλήλως τοποθετη
μένοι, εϊχον κατεύθυνσιν από Β. προς Ν., εκτός 
έλαχίστων εξαιρέσεων. Έ ξ αύτών, άλλοι μεν ή- 
σαν ορθογώνιοι λάκκοι με άπεστρογγυλωμένας 
τάς γωνίας, λελαξευμένοι έντός τού φυσικού μαλα
κού βράχου. Τινές τούτων διετήρουν και τό κά
λυμμα, άποτελούμενον έξ άνωμάλων πλακών και 
ενδιαμέσων μικροτέρων λίθων. Οί πλεΐστοι αυ
τών περιειχον εύμεγέθη τεφροδόχον αμφορέα μετά 
τινων κτερισμάτων, ενώ άλλοι περιειχον ταφήν.

Οί λοιποί τάφοι εϊχον μεγαλυτέρας τών προη
γουμένων διαστάσεις καί έπενδεδυμένας τάς μα- 
κράς πλευράς διά μεγάλων άργών πλακών καί 
μικροτέρων ενδιαμέσων λίθων ( Π ί ν. 92 α ). 
Σχεδόν πάντες διετή ρουν τό κάλυμμα, όμοιον 
προς τό τών λακκοειδών, άλλά μεγαλύτερο ν καί 
έπιμελεστέρας κατασκευής ( Π ί ν. 92 β, δ ). Οί 
τάφοι τής κατηγορίας ταύτης περιειχον κατά 
κανόνα ταφήν ( Π ί ν. 92 γ, 93 α - β ), σπανίως 
δε τεφροδόχον μόνον άγγείον ( Π ί ν. 94 δ ). Ή  
κεφαλή τών νεκρών έστρέφετο πάντοτε προς Β. 
Ή  διατήρησις τών σκελετών έντός τών τάφων δεν 
ήτο πάντοτε ικανοποιητική, εις ώρισμένας δέ 
περιπτώσεις ούδέν ή σχεδόν ούδέν ίχνος αύτών 
διεσώθη. Ά ρίστης διατηρήσεως ύπήρξεν ό σκε
λετός τού τάφου XXIX ( Π ί ν. 92 γ ).

Μερικοί από τούς τάφους τής κατηγορίας ταύ
της περιεβάλλοντο, κατά τάς τρεις συνήθως πλευ
ράς, ύπό περιβόλου έξ όρθιων, λεπτών, σχιστο- 
λιθικών πλακών ( Π ί ν. 92 ε ). Ό  περίβολος 
τού τάφου XLIII, έκ μεγάλων άργών πλακών έκ 
σκληρού λίθου, ήτο μεγαλυτέρων διαστάσεων 
τών λοιπών.

Ύπεράνω τών τάφων XXXIII ( Π ί ν. 93 γ ) 
καί XXXIV εύρέθη κατά τό βόρειον άκρον άνά 
μία πλάξ εις όριζοντίαν μέν θέσιν, άλλά προκα- 
λούσα τήν έντύπωσιν καταπεσόντος σήματος 
τού τάφου ( Π ί ν. 92 ς' ). Ό  τάφος XXXI ήτο 
τελείως έπιφανειακός, σχηματίζομενος ύπό δύο 
σχεδόν παραλλήλων σειρών μικρών λίθων, προ- 
ωρίζετο δέ προφανώς διά ταφήν βρέφους. Ό  τά
φος ούτος εύρέθη άκτέριστος.

Εις ολίγα σημεία μεταξύ τών τάφων καί ύπερ
άνω αύτών, παρετηρήθησαν ίχνη πυρών, όχι 
όμως άρκετά ισχυρών, ώστε νά δύναταί τις νά 
ύποθέση ότι προέρχονται αύται άπό καύσιν νε
κρών. Πιθανώτερον είναι νά συνδέονται αύται 
με νεκρικάς λατρείας.

Οί δύο κατά τήν πρώτην φάσιν έρευνηθέντες 
τάφοι I - II υπήρξαν οί πλουσιώτεροι καί οί πλέον 
ένδιαφέροντες.

Εις τον τάφον I εύρέθη σαν συνολικώς 12 πή
λινα άγγεϊα, ομφαλωτή χαλκή φιάλη, σιδηρούν 
κατιωμένον μαχαιρίδιον καί λεπτόν φύλλον χρυ
σού, φέρον εις τό έν άκρον αύτού λεπτοτάτην 
χάραξιν. Μεταξύ τών άγγείων περιλαμβάνεται 
καί άμφορεύς, ύψους 0,50 μ., περιέχων κεκαυμέ- 
να οστά.

Ό  τάφος II έκειτο περί τό 1.50 μ. δυτικώς τού 
προηγουμένου. "Οπως έκεϊνος, άνήκε καί ό πα
ρών εις τήν κατηγορίαν τών κιβωτιοσχήμων με 
έπενδεδυμένας διά πλακών τάς πλευράς. Είχε 
μήκ. 2.05, πλ. 0,65 μ. μέν προς τό μέρος τής κεφα
λής, 0,47 δέ προς τό μέρος τών ποδών καί βάθος 
0,75 μ. Έντός αύτού εύρέθη σαν συνολικώς 12 άγ- 
γεία, έκ τών οποίων εις άμφορεύς, ύψους 0,86 μ., 
καί τέσσαρες σκύφοι κείμενοι εις τό βόρειον τμή
μα τού τάφου, τά δέ λοιπά άγγεία εις τό νότιον. 
Ό  άμφορεύς ( Π ί ν. 94 α - β, 95 β ) έκειτο έκ- 
τάδην, περιείχε δέ κεκαυμένα οστά* έντός αύτού 
εύρέθη σαν έλασμα εις δύο τεμάχια, μέ έκτυπον 
παράστασιν ζώων, άκέραιον χρυσούν περιλαί- 
μιον έκ παχείας πλεκτής άλύσου, άποληγούσης 
έκατέρωθεν εις κεφαλάς όφεων, κοσμουμένας 
διά λεπτοτάτων κοκκίδων εις τό άκρον τών κε
φαλών, κρίκος εις τήν μίαν πλευράν καί άγκι- 
στρον εις τήν άλλην, έχρησίμευον διά τήν πόρ- 
πωσιν τού περιλαίμιου. Έντός τού ίδιου άγγείου 
εύρέθησαν έπίσης άκέραιος άργυρούς δακτύλιος

13
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απλούς και έτερος άποτετμημένος, χρυσοί ρόδα» 
κες έκ περόνης, σκαραβαίος μετά σφραγίδας έπι 
της βάσεως και τμήματα έκ μεγάλης χαλκής φιά
λης. Έξωθεν και πλησίον τούτου εύρέθησαν τά 
κάτωθι κοσμήματα : τέσσαρες χρυσαΐ πόρπαι,
κοσμούμεναι έπι των έλασμάτων με έγχαράκτους 
παραστάσεις πτηνών, σκορπιών και άγκυλωτών 
σταυρών, όμοιαι προς τάς γνωστάς εις τό Βρεταν- 
νικόν Μουσεΐον και τό Μουσεΐον Βερολίνου13, 
δύο χαλκαΐ του αυτού τύπου καί μία όμοίως χαλ- 
κή, μεγάλων διαστάσεων.

Οι λοιποί τάφοι απέδωσαν όμοίως πλήθος αγ
γείων, άτινα καλύπτουν ολόκληρον τον 8ον αιώ
να καί περιλαμβάνουν τά γνωστά σχήματα. Με
ταξύ τούτων ένδιαφέρουσαι είναι πυξίδες τινές 
μετά πλαστικών ίππαρίων επί τού πώματος ( Π ί ν. 
93 ε - ς ' ), μία υψηλή τετράγωνος πυξίς καί έν 
άγγεΐον μετ’ ηθμού. Οι τεφροδόχοι άμφορεΐς, 
τών οποίων τά στόμια εύρέθησαν κεκαλυμμένα 
διά λίθινης πλακάς ή χαλκού πώματος ή σκύφου 
( Π ί ν. 94 δ ), φέρουν τήν πλέον ένδιαφέρουσαν 
διακόσμησιν.

Πλήν τών άγγείων καί άλλων πήλινων άντικει» 
μένων ( π.χ. δύο « κουδουνίστρες » ), άνευρέθη, 
επίσης, αριθμός χαλκών μαχαιριδίων καί πορπών 
εις κακήν κατάστασιν, ώς καί όρμος έξ ύαλίνων 
χανδρών. Ό  τάφος LI άπέδωκε χρυσήν τετρά- 
σπειρον πόρπην14 καί ζεύγος χρυσών ένωτίων είς 
σχήμα μηνίσκου, μετά λεπτοτάτης κοκκιδώσεως 
καί ένθέτου ύλης άποπεσούσης, μετά πέντε έξαρ- 
τημάτων έκαστον, όμοιων προς τά έκ τού τάφου 
τής Τσιδος τής Έλευσϊνος ( Π ί ν. 95 α )15.

Ή  άνασκαφική έρευνα διεκόπη λόγω έξαντλή- 
σεως τής πιστώσεως, τό νεκροταφείον όμως φαί
νεται σαφώς έκτεινόμενον, τόσον προς Ν., όσον 
καί πρός Β. Άντιθέτως πρός Α. καί Δ. αί δοκιμα- 
στικαί τάφροι συνήντησαν διαφόρους κλασσικούς 
τοίχους, έγγύτατα πρός τούς τάφους. Έ ν  δωμά- 
τιον δυτικώς τού τάφου XVIII, διαστάσεων 3.50 χ
2.90 μ., έχρησίμευε πιθανώς ώς άγγειοπλαστικόν 
έργαστήριον.

Ή  θέσις τού συνοικισμού, τού σχετικού πρός 
τό νεκροταφείον, παραμένει πρός τό παρόν άγνω
στος, ύπάρχει όμως πιθανότης νά εύρίσκεται ού- 
τος επί τού γειτονικού πρός Β. λοφίσκου. Μία 
συμπλη ρωματική διά τούτο έρευνα εις τήν προ» 
κειμένην θέσιν κρίνεται απαραίτητος.

Ν. Β Ε Ρ Δ Ε Λ Η Σ  - Κ. ΔΑ Β Α Ρ Α Σ

13. R . Hampe, Fruhgriech. Sagenbilder, 1936, 1 κ. έ. 
π ίν . 7* R . A . Higgins, Greek and R om an Jewellery, 1961, 100, 
π ίν. 14 β.

14. Π ρβλ. R . A. Higgins ε. ά. 97 κ. έ., εϊκ . 16.
15. F . Η . M arshall, Brit. M us. Catal. Jewellery, 1911, πίν. 

XIV, άριθ. 1240· R . A. Higgins, ε. ά. 98, πίν. 130.

4. Άνασκαφή μυκηναϊκών τάφων εις Λαπούτσι
Βραυρώνος

5Από 2-12-65 μέχρι 21-12-65 διενηργήθη άνα- 
σκαφή είς θέσιν Λαπούτσι Βραυρώνος, 200 μ. 
άνατολικώς τού Μουσείου Βραυρώνος, έξ αφορ
μής άποκαλύψεως θαλαμοειδούς τάφου ύπό μη
χανικού αρότρου, τό όποιον διέτρησε τήν ορο
φήν του. Είς τήν έν λόγω άνασκαφήν έλαβον μέ
ρος αί αρχαιολόγοι Ελένη Σπανοπούλου - Θεο- 
χαράκη καί Έφη Άλλαμανή.

Είς τήν αύτήν θέσιν, παλαιότερον, είχε διενερ- 
γη θή άνασκαφή ύπό τού Β. Στάη ( ΑΕ 1895, σ. 
196 κ. έ. ) καί Ίωάνν. Παπαδημητρίου ( ΠΑΕ 
1956, σ. 81 - 87 ).

Άρχικώς ήνοίχθη δοκιμαστική τάφρος, κα- 
τευθύνσεως από Β. πρός Ν., όπου πλήν τού δρό
μου τού ήδη γνωστού τάφου ( Α ), έντοπίζεται 
καί έτερος τοιούτος ( Β ). Έπι πλέον, μέ έπιφύ- 
λαξιν άναφέρεται, ότι έπεσημάνθη θόλος έτέρου 
τάφου ( Γ ), ώς καί είς λακκοειδής ( Ε ). Διά 
δευτέρας δοκιμαστικής τάφρου, σχεδόν παραλ
λήλου πρός τήν πρώτην καί άνατολικώς αυτής, 
έπεσημάνθησαν έτεροι δύο τάφοι, οί ΣΤ καί Ζ, διά 
τρίτης δε τάφρου εις ακόμη τάφος ( Δ ). Έ ξ αυ
τών άνεσκάφησαν οί τάφοι A, Β, ΣΤ καί Ζ.

Τό σχήμα τού θαλάμου τών έν λόγφ τάφων έποί- 
κιλλε μεταξύ όρθογωνίου καί έλλειψοειδοΰς. 
Εντός αύτών άνευρέθη σαν αγγεία συνήθων σχη
μάτων, δηλαδή ψευδόστομοι άμφορεΐς, κύλικες, 
πρόχοι, άλάβαστρα, άλαβαστροειδή, σκύφοι, μία 
ύδρία, άτινα, συγκολληθέντα καί καταγραφέν- 
τα, φυλάσσονται είς άποθήκην τής Εφορείας 
’Αττικής, έντός τού Εθνικού ’Αρχαιολογικού 
Μουσείου, δεν έχουν δέ μελετηθή είσέτι. Πρόχει
ρος χρονολόγησις τών εύρημάτων τοποθετεί τούς 
τάφους άποκλειστικώς καί μόνον έντός τών ΥΕ 
III β χρόνων.

Τάφος Α
Ό  δρόμος τού τάφου Α, έσκαμμένος είς ύποπρά- 

σινον μαλακόν χώμα, ήτο μικρού μήκους, 3.60 
καί πλάτους 0,88 - 0,64 μ. καί αρκούντως κατω
φερής. Ή  είσοδος έφράσσετο διά ξηρολιθιάς 
( Π ί ν .  96 α ) καί εΐχεν ύψ. 0,60 καί πλ. 0,85 μ. 
Άνευρέθη άθικτος.

Ό  καθαρισμός τού θαλάμου έγένετο άπό τού 
άνοίγματος τής οροφής, τού δήμιουργηθέντος ύπό 
τού μηχανικού αρότρου, διά νά μη θιγή ή είσο
δος. Ό  θάλαμος τετράπλευρος, αρκετά κανονι
κού σχήματος, έφερε τήν είσοδον κατά τό μέσον 
τής Δ. πλευράς του. Κατά μήκος τής Β. πλευράς 
άνευρέθη ταφή νεκρού, έχοντος τό κρανίον είς
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την ΒΑ. γωνίαν και τούς πόδας κατά την ΒΔ., κε- 
καλυμμένου έπιμελώς δι9 υπερύθρου λεπτής άρ- 
γίλου, άναμεμειγμένης μέ κιτρινωπήν γην. Έ π 9 
αύτοϋ τού στρώματος, κατά την περιοχήν τής ΒΑ. 
γωνίας, άνήφθη πυρά, ή οποία έσκλήρυνε τον 
πηλόν και έκαυσεν έλαφρώς τά οστά. Δεν πρόκει
ται δηλαδή περί καύσεως, άλλά περί πυράς, ήτις 
άνήφθη προς άπολύμανσιν του εσωτερικού τού 
θαλάμου, ανάλογοι τής όποιας έχουν επανειλημ
μένος άνευρεθή είς τό έσωτερικόν μυκηναϊκών 
τάφων. Ό  πηλός, ώς φαίνεται, έχρησιμοποιήθη 
προς κάλυψιν τού ήμιαποσυντεθειμένου νεκρού. 
Παρά τό κρανίον τού νεκρού, πλησίον τού Α. 
τοιχώματος, άνευρέθη τρίωτον άκέραιον άλαβα- 
στροειδές άγγεΐον μέτριου μεγέθους, τό όποιον 
περιείχε χώμα πολύ λεπτόν και κεκαυμένα οστά, 
ώς και κελύφη θαλασσίων μαλακοστράκων, επί
σης κεκαυμένα. Κατά τήν έκθεσιν τών ιατρών κκ. 
Μ. Παϊδούση και X. Σμπαρούνη, οι όποιοι τά 
έξήτασαν, τά πλειστα τών έν λόγω κεκαυμένων 
όστών είναι άνθρώπινα καί τινα προβάτου ή αί- 
γός. Τά άνθρώπινα όστά είναι πολύ όλιγώτερα 
άπό όσα κατά κανόνα εύρίσκονται εις παρόμοιας 
καύσεις ( ώς π.χ. εις Περατήν, βλ. ΑΔ 19 ( 1964 ) : 
Χρονικά, σ. 90) καί προέρχονται άπό διάφορα 
σημεία τού σκελετού, ώστε, παρά τό μικρόν τού 
άριθμού των, άντιπροσωπεύουν ολόκληρον τό 
σώμα τού νεκρού. Τινά έξ αύτών παρουσιάζουν 
ίχνη πράσινης χρώσεως, ώς εάν εύρίσκοντο είς 
επαφήν προς χαλκόν, ένφ τό άγγείον ούδέ τό 
παραμικρόν ίχνος χαλκού περιείχε. Ώ ς έκ τού
του εξάγεται τό συμπέρασμα, ότι ό τάφος περιεΐ- 
χεν άρχικώς κανονικήν καΰσιν, περιλαμβάνουσαν 
τά όστά τού νεκρού καθώς καί τροφήν ύπό μορ
φήν κρέατος προβάτου ή αίγός ( βλ. άναλόγους 
περιπτώσεις Π ερατής). Τινά τών όστών είχον 
έλθει είς επαφήν μέ χαλκόν, είτε διότι ή όστεοδό- 
χος ήτο χαλκή, είτε διότι περιείχε μετά τών όστών 
καί χαλκοΰν τι άντικείμενον. Κατά τινα έκκένωσιν 
τού τάφου, ό όποιος είναι σαφές ότι έκαθαρίσθη, 
ή καύσις μετά τού περιέχοντος αυτήν άγγείου 
άπεμακρύνθησαν τού θαλάμου καί τά τυχόν ύπο- 
λείμματά της συνεκεντρώθησαν εντός προχείρου 
άκεραίου άγγείου ( τού άλαβαστροειδούς ), οϋ- 
τω δέ διεσώθησαν έντός άγγείου άσχέτου, λόγω 
σχήματος καί μεγέθους, προς αυτά.

Ή  καύσις τού έν λόγφ τάφου χρονολογείται 
έκ τών άγγείων είς τούς YE III β χρόνους, είναι 
δηλαδή κάπως παλαιοτέρα τής καύσεως τής Πε
ρατής.

Ό  τάφος άπέδωκεν έν άλάβαστρον, έν άλαβα- 
στροειδές άγγείον, μίαν κύλικα, ένα άμφορέα, 
δύο σφονδύλια καί τινα όστρακα ( Π ί ν. 96 β ).

Τάφος Β
Ό  δρόμος τού έν λόγω τάφου, μήκ. 9 καί πλ. 

0,80 μ., ήτο έσκαμμένος έντός τής αύτής μαλακής 
γής, έπληρούτο ύπό χώματος ύπερύθρου, κάτω
θεν δ5 αυτού ήκολούθει στρώμα κιμιλιάς, τού ύπε
ρύθρου χώματος περιορισθέντος παρά τήν είσο
δον τού τάφου καί χωρούντος είς βάθος μέχρι 
τού δαπέδου τού δρόμου. Οΰτω ό δρόμος τού τά
φου Β μαρτυρεί δύο τούλάχιστον χρήσεις. Ή  
είσοδος είχε καταπέσει.

Ό  θάλαμος, έλλειψοειδής, μήκ. 2.58 καί πλ. 
3.20 μ., έφερε τήν είσοδον κατά τήν ΝΔ. πλευράν. 
Κατά τό ταφικόν αύτού στρώμα άνευρέθη σαν άνα- 
μίξ όστά, όστρακα καί άγγεϊα. Πλήν όμως τών 
άτάκτων όστών ούδεμία άλλη ταφή άνευρέθη. Τ- 
σως, καθαρισθείς διά νά χρησιμοποιηθή έκ νέου, 
έγκατελείφθη δι9 άγνωστον αιτίαν.

Άπέδωκε τέσσαρας πρόχους, δύο ψευδοστό- 
μους άμφορείς, πέντε κύλικας, τρία κυάθια, δύο 
σκύφους, έν άλαβαστροειδές, έν φλασκίον, μίαν 
ύδρίαν καί τινα όστρακα, δέκα οκτώ σφονδύλια, 
τρία μολύβδινα άγκιστροειδή άντικείμενα καί τε- 
μάχιον όστεΐνης καρφίδος ( Π ί ν. 96 γ, 97 α - γ, 
98 α - γ ).

Τάφος ΣΤ
Ό  δρόμος τού τάφου ΣΤ, μήκ. 5 καί πλ. 1.30 μ., 

έπληρούτο χωμάτων λίαν διατεταραγμένων, παρά 
τήν είσοδον δέ τού θαλάμου του άνευρέθη σαν έν 
άφθονία όστρακα καί όστά μεταξύ τών διεσκορ- 
πισμένων λίθων τής εισόδου. Τό προ τής είσό- 
δου τμήμα τού θαλάμου είχε συληθή ύπό άρχαιο- 
καπήλων. Έ κ  τού λοιπού τού θαλάμου, μέρος μό
νον άνεσκάφη, άποδώσαν έν άλαβαστροειδές, 
δύο πρόχους καί ψευδόστομον άμφορέα.

Τάφος Ζ
Ό  δρόμος τού έν λόγω  τάφου, μήκ. 4.80 καί πλ. 

1.40 μ., έπληρούτο λίθων καί διατεταραγμένων 
χωμάτων. Τούτο ίσως όφείλεται είς έπανειλημμέ- 
νας χρήσεις τού τάφου. Είς άπόστασιν 1.20 μ. 
άπό τής εισόδου άνευρέθη σειρά λίθων, έγκαρσίως 
προς τάς μακράς πλευράς τού δρόμου διατεταγμέ
νων, προερχομένων ίσως άπό παλαιοτέραν τείχισιν 
τής θύρας. Ή  είσοδος τού τάφου ( ϋψ. 1.20 καί 
πλ. 0,90 μ. ), τριγωνικής άπολήξεως άνω, έφράσ- 
σετο διά ξηρολιθιάς. Έ κ τών λίθων, οί άνώτεροι 
έλλείπουν, οι δέ άμέσως ύποκάτω ή σαν ολίγον 
διατεταραγμένοι, ένεκα τών έκ τών άνω πιέσεων. 
Ό  θάλαμος ήτο πλή ρης χωμάτων πεσόντων έκ τής 
όροφής. Ύ π5 αυτά άνευρέθη στρώμα άμμου καί 
ίλύος, σχηματισθέν ίσως έκ τών είσερχομένων 
όμβριων ύδάτων. Ή  άνασκαφή τού θαλάμου δέν
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έπερατώθη, εντός τοϋ άνασκαφέντος όμως τμή
ματος ούδέν άνευρέθη ( όστοϋν ή όστρακον), 
πλήν μιας πρόχου.

5. Αίγινα

Κατά την παρούσαν άνασκαφικήν περίοδον, 
έτάχθη σκοπός πρώτον μέν νά συμπληρωθή ή ε
ρευνά των κατά τό παρελθόν έτος άποκαλυφθέν- 
των πέντε τάφων εντός τοϋ κτήματος τής Στέλ
λας Κάππου ( ΑΔ 20 ( 1965 ) : Χρονικά, σ. 124 ), 
καί δεύτερον νά έπεκταθή ή έρευνα εις τον πέριξ 
χώρον προς έπαλήθευσιν τής πέρυσιν έκφρασθεί
σης ύποθέσεως, ότι ενταύθα δέον όπως ύπάρχη 
όλόκληρος ταφική συστάς, αποτελούσα μέρος 
τοϋ άρχαίου νεκροταφείου τής πόλεως Αίγίνης. 
Όντως, ή σκαπάνη ήνεγκεν εις φώς καί τέσσαρας 
νέους όμοειδεΐς τάφους, καί τούτους εις ήσσονα 
τών 50 τετρ. μέτρων έκτασιν, καί κατέστη δυνα
τόν νά προσδιορισθή προχείρως ή θέσις καί ετέ
ρων τριών. Παλαιότερον, εις τήν αυτήν ώς άνω 
θέσιν, κατά πληροφορίας παρασχεθείσας υπό 
τών περίοικων, εΐχον άποκαλυφθή θαλαμοειδείς 
τάφοι μετά σαρκοφάγου, όμοιας δέ πληροφορίας 
περί άνευρέσεως θαλαμοειδών τάφων εις τήν πε
ριοχήν αυτήν εύρίσκομεν εις Welter, Αίγινα, σ. 
113, τοπογραφ, διάγραμμα 15, ώς καί εις τό ΑΑ 
1938, σ. 512, είκ. 25.

Έ κ τής ύφ5 ήμών γενομένης έρεύνης συνάγεται 
γενικώς, ότι ενταύθα έχομεν τάφους θαλαμοει
δείς καί λακκοειδείς τού 5ου π.Χ. αΙώνος, έχον
τας τούτο τό γενικόν χαρακτη ριστικόν γνώρι
σμα : οί μέν θαλαμοειδείς άνήκουν εις τό a 
ήμισυ τού 5ου αί. π.Χ. καί άποτελοϋνται έκ τε
τραγώνου φρεατίας καί υπογείου θαλάμου, έσκαμ- 
μένου εντός τοϋ εύθρύπτου βράχου, φέροντες 
ένίοτε καί σαρκοφάγον έκ πώρου λίθου, οί δέ 
λακκοειδείς άνήκουν εις τό β' ήμισυ τοϋ ίδιου 
αιώνος, καλύπτονται δέ δι3 όριζοντίως έπιτεθει- 
μένων πλακών, φερουσών έπί τής άνω έπιφανείας 
τεκτονικά γράμματα καί μοχλοβόθρια προς ευ
χερή διευθέτησίν των. Ή  δέ ταφή, έπί μέν τών 
θαλαμοειδών τάφων γίνεται διά κατορύξεως τού 
νεκρού, έπί δέ τών λακκοειδών διά καύσεως. Έ κ 
τών ύφ5 ήμών έρευνηθέντων τάφων, ένιοι, έκ τοϋ 
λόγου ότι ή σαν έπιφανειακοί καί εμφανέστατοι, 
ή σαν συλημένοι, τό πιθανώτερον κατά τήν ρωμαϊ
κήν έποχήν, ώς άποδεικνύεται έκ τών έν αύτοίς 
άνευρισκομένων πολυπληθών οστράκων. Χνα μή 
καθίσταται δέ φανερά ή άκριβής θέσις τών τάφων, 
έχρησιμοποίουν οι άρχαΐοι, τό έκ τής σκαφής 
τοϋ έσωτερικοϋ των άνορυσσόμενον χώμα, ώς 
καί τήν λατύπην έκ τής λαξεύσεως τοϋ βράχου, 
ίνα έπιστρωννύουν δι5 αύτών τήν άνω έπιφάνειαν

τών βράχων καί μή διακρίνηται ούτως ή άνοιγο- 
μένη δι3 όρύξεως τοϋ εύθρύπτου βράχου φρεατία 
καί ό ύπόγειος θάλαμος. Φαίνεται, έξ άλλου, ότι 
εις ένίας περιπτώσεις ( βλ. ΑΔ 20 ( 1965 ): Χρο
νικά, σ. 124, τάφος Δ ) έχρησιμοποιήθησαν ώς 
τάφοι υπόγεια σπήλαια, άνασκαφέντα εις άρχαιο- 
τέρους τής παρούσης περιόδου χρόνους, ίνα τό 
έντεϋθεν ά νασκαπτό με νο ν χώμα χρησιμοποιήται 
προς καλλιέργειαν τής, άλλως βραχώδους, πεδινής 
Αιγίνης, « άναφέρεται έπί τά γεώργια », ώς χα
ρακτηριστικούς λέγει ό Θεαγένης παρά Σχολιαστή 
τοϋ Πινδάρου, Νέμ. 3, 21, όστις περαιτέρω ανα
φέρει ότι τά σπήλαια ταϋτα έχρησιμοποιοϋντο 
καί προς ένοίκησιν ύπό τών άνθρώπων, λόγω 
έλλείψεως κατοικιών, όσον καί προς καταγωγήν, 
έναπόθεσιν καί διασφάλισιν τών καρπών16.Όμοιας 
πληροφορίας παρέχει εις ή μάς καί ό Στράβων, 
έξηγών μάλιστα ότι καί τό πρωτογενές όνομα 
« Μυρμιδόνες » τών άρχαίων Αίγινητών εις τούτον 
άκριβώς οφείλεται τον λόγον, ότι δηλαδή δίκην 
μυρμήκων οί Αίγινήται έξήγον τό χώμα έκ τοϋ 
έσωτερικοϋ τής γής καί τό έτοποθέτουν έπί τής 
έπιφανείας προς καλλιέργειαν, διά τον λόγον δέ 
τούτον ή νήσος κατέστη « ϋπαντρος καί ύπόπε- 
τρος » καί μάλιστα τά πεδινά αυτής17.

’Ήδη χωροϋμεν είδικώτερον εις συνοπτικήν έκ- 
θεσιν τής παρούσης άνασκαφικής περιόδου. Κατά 
τήν έρευναν τών κατά τό παρελθόν έτος άποκα- 
λυφθέντων τάφων, προέκυψαν όλίγα μόνον ό
στρακα, έγένετο δέ πληρεστέρα άποτύπωσίς των 
ύπό άρμοδίου άρχιτέκτονος τής Διευθύνσεως 
β Αναστη λώσεως.

Μετά ταϋτα ήνοίχθη μία δοκιμαστική τομή 
εις τό ΒΔ. μέρος τοϋ κτήματος Κάππου, μήκους 
20 καί πλάτους 1 μ., ίνα προσδιορίσωμεν τό πέ
ρας τής ταφικής συστάδος. Ή  τομή προεχώ- 
ρησεν είς βάθος περί τά 1.50 μ. χωρίς νά προσ- 
κρούσωμεν είς ούδένα τάφον. Είς πέντε σημεία 
συνηντήσαμεν σκληρόν τιτανόβράχον, φέροντα 
καταφανή ίχνη λιθοτομίας διά σιδηρών έργα-

16. Θ εαγένης, παρά Σχολιαστή  Π ινδάρου, Ν έμ. 3, 21 : 
« Έ ν  δέ τώ περί Α ίγίνης οΰτω γράφει ( Θ εαγένης ) άλλοι δέ 
τινες έξηγοϋνται πιθανώτερον περί τούτων όλιγανθρωπού- 
σης γάρ της νήσου φασί τούς ένοικοϋντας αύτήν έν σπηλα ίο ις 
καταγείο ις διαιτάσθαι, αύτούς παντελώς άκατασκεύους όν
τας, και τούς μέν γινομένους καρπούς είς ταϋτα καταφέρειν, 
τήν δέ έκ τούτων όρυττομένην γην έπί τά γεώργια άναφέ- 
ρειν, οϋσης έπιεικώς ύπάντρου τε και ύποπέτρου τής νήσου, 
μάλιστα δέ τών πεδινών τόπων αυτής ».

17. Στράβων, Γεωγραφικά 8, 6, 16, σ. 375: « Ή  δέ χώ ρα αύ- 
τής ( Α ίγίνης ) κατά βάθους μέν γεώδης έστί, πετρώδης δ’ 
έπιπολής καί μάλιστα ή πεδιάς. Μ υρμιδόνας δέ κληθήναι 
ούκ ό τ ι . . . άλλ’ ότι μυρμήκων τρόπον όρύττοντες τήν γήν 
έπιφέροιεν έπί τάς πέτρας, ώστ’ έχειν , έν δέ το ϊς όρύγμασιν 
οίκεΐν φειδόμενοι πλίνθων».
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λείων. Τό αυτό φαινόμενον λίθου ργίας παρατη- 
ρεΐται εις μεγάλην έκτασιν είς τούς βράχους του 
εις από στάσιν 20 μ. περίπου παρακειμένου αίγια- 
λοϋ. Ή  τοιαύτη λατόμησις και μεταφορά των λί
θων εις τάς ’Αθήνας, πιθανώτερον φαίνεται ότι 
έγένετο κατά τον 6ον π.Χ. αι., εποχήν, ώς γνωστόν, 
οικοδομικού οργασμού έν Άθήναις, ώς μαρτυ
ρούν οι αρχαίοι συγγραφείς, άνεπτύχθη δε κυ
ρίως είς τήν βορείαν ακτήν τής Αίγίνης ( πρβλ. 
τά νΰν σορζόμενα αρχαία λατομεία είς Αεόντι καί 
άλλαχού ), ώς καί είς τήν εγγύς καί άντικρύ τής 
Αίγίνης κειμένην άρχαίαν Πιτυόννησον ( σή
μερον ’Αγκίστρι* βλ. Welter, έ. ά. σ. 8 ). Είς τά 
υπόλοιπα σημεία τής τομής ύπήρχεν ό έπιχωριά- 
ζων είς τήν περιοχήν ταύτην εύθρυπτος καί εύ- 
κόλως άποσαθρούμενος κιτρινόχρους βράχος, 
εξ άσβεστικού σχιστόλιθου συγκείμενος.

Παραπλεύρως τού τάφου Β άνεσκάφη λακκοει- 
δής τάφος. Ούτος ήτο άκανονίστου πως τετρα- 
πλεύρου τομής, είχε μήκος 2.50, πλάτος 0,57 είς 
τά άκρα καί 0,90 περί τό μέσον καί ύψος 1.60 μ. 
Έπιφανειακώς ό τάφος, είς βάθος 0,30 μ., έκαλύ- 
πτετο από κίτρινον κιμιλόχωμα, άνάμεικτον 
μετ’ έλαχίστων χονδροειδών οστράκων. Έκεΐθεν 
δέ καί είς βάθος 0,50 μ. υπήρχε καστανόν χώμα, 
φέρον πλήθος χαλίκων, ώς καί ικανόν άριθμόν 
κλασσικών οστράκων έκ κοινών άγγείων οικια
κής χρήσεως, ώς λεκανίδων, χυτρών, άμφορέων, 
προς δέ καί άποτμήματα λακωνικών κεράμων μετά 
μέλανος είς τήν έσωτερικήν των επιφάνειαν έπι- 
χρίσματος. Είς βάθος 0,80 μ. εύρέθη πλάξ έκ 
σκληρού τιτανόλιθου, ίσταμένη όρθια με μικράν 
επ’ αριστερά άπόκλισιν. Είχε μήκος 0,80, πλάτος 
0,50 καί πάχος 0,20 μ., έφαίνετο δέ κειμένη κατά 
χώραν είς τήν θέσιν αυτήν. Είς βάθος δέ 1.30 μ. 
εύρέθη έτέρα όμοια πλάξ, μήκους 0,75, πλάτους 
0,60 καί πάχους 0,20 μ., όριζοντίως κειμένη καί 
παρ’ αυτήν έτεροι μικρότεροι καί άκανόνιστοι 
πωρόλιθοι ύποστη ρίζοντες τήν θέσιν αυτής. Ύπό 
ταύτην άνευρέθησαν δύο ή τρία ήμίκαυστα όστά, 
όλίγη τέφρα καί έλάχιστα όστρακα μελαμβαφών 
άγγείων. Πρόκειται μάλλον περί καύσεως τού νε
κρού καί άποθέσεως τής τέφρας του εντός μικρού 
λάκκου, καλυφθέντος εϊτα διά τής οριζόντιας 
πλακός, ενώ ή όρθια πλάξ έχρησίμευεν ώς έπι- 
τύμβιον σήμα ή μάλλον ώς τράπεζα προσφο
ρών. Μεθ’ ό, σύμπας ό ούτω σχηματισθείς τά
φος έπληρώθη διά τών άνορυχθέντων έξ αύτού 
χωμάτων. 'Οπωσδήποτε όμως είναι κατάφωρον, 
ότι ούτος έσυλήθη ήδη από τών αρχαίων χρόνων.

Τάφος ΙΒ
Ό  τάφος ούτος ήτο θαλαμοειδής, συγκείμενος

έκ τετραγώνου φρεατίας, ϋψ. 2.70, μήκ. 1.15 καί 
πλάτ. 0,85 μ., καί δύο εκατέρωθεν αύτής θαλάμων, 
συνολικού μήκους 4.60, ύψους 1.70 καί πλάτους 
1.40 μ. Αρκετοί άκανόνιστοι μικροί λίθοι καί είς 
μέγας κυβόλιθος έκάλυπτον πλήρως τήν είσοδον 
τής φρεατίας. Μετά τήν άφαίρεσιν τούτων εύρέ
θη σαν έντός τών χωμάτων τής φρεατίας πλήθος 
οστράκων κλασσικών, ώς καί μέγας άριθμός θραυ
σμάτων έκ στρωτήρων κεράμων λακωνικού τύπου. 
Έντός τών έκατέρωθεν τής φρεατίας σχηματιζο- 
μένων θαλάμων άνεύρομεν μέγαν άριθμόν οστρά
κων μελανόμορφων καί έρυθρομόρφων άγγείων 
τού 5ου π.Χ. αι., μεταξύ τών οποίων ίδιάζουσαν 
σημασίαν έχουν, ώς άποδίδοντα είδικώτερον τον 
χρόνον τής ταφής, άποτμήματα μιάς ή δύο λη
κύθων τού ζωγράφου τής Μεγαίρας ( Beldam 
Painter), μέ παράστασιν όρθιων άνθεμίων, άπό- 
τμημα έκ τού πυθμένος κύλικος μέ διακόσμησιν 
κορινθιάζοντος γοργονείου τού τέλους τού 6ου 
ή τών άρχών τού 5ου π.Χ. αί. πιθανώτερον, ώς 
προκύπτει καί έκ τών λοιπών εύρημάτων* τό κα
τώτερον τής κοιλίας καί ή βάσις ληκυθίου, φέρον- 
τος έπί λευκής άλοιφής μελανόμορφον παράστα- 
σιν, πιθανώς άνάβασιν τού Ήρακλέους είς Ό λυμ
πον συνοδεία τού Έρμού, είναι τού έργαστηρίου 
τού ζωγράφου τού Διόσφου ( Diosphos Painter ). 
’Ιδιαίτερον ώσαύτως ένδιαφέρον παρουσιάζει πλή
θος άποτμημάτων έκ τού λαιμού καί τού χείλους 
ώς καί τής βάσεως όξυπυθμένων άμφορέων, περί 
τών οποίων βλ. Amphoras and the Ancient Wine 
Trade, Έκδοσις τής Άμερικ. Σχολής Κλασσ. 
Σπουδών, 1961 είκ. 2, ώς καί πήλινος λύχνος μο- 
νόμυξος μελαμβαφής ( πρβλ. The Athenian Ago
ra, Volume IV: Greek Lamps and their Survivals, 
pL 35, 182). Τέλος, άμαυρόχρωμα άποτμήματα 
έξ οικιακής χρήσεως άγγείων. Χαρακτη ριστική, 
νομίζω, είναι ή ύπαρξις πλείστων άποτμημάτων 
έξ άμαυροχρώμων χυτρίδων, τούτο δέ ίσως δέν 
είναι άσχετον μέ τό ύπό τού ’Αθηναίου μαρτυρού- 
μενον, ότι οι Αίγινήται εΐχον έν μεγάλη χρήσει 
τάς χυτρίδας. « Ηρόδοτος δέ έν πέμπτη τών ιστο
ριών νόμον φησί θέσθαι Άργείους καί Αίγινήτας 
άττικόν μηδέν προσφέρειν προς τάς θυσίας μηδέ 
κέραμον, άλλ’ έκ χυτρίδων έπιχωρίων τό λοιπόν 
αυτόθι π ίνειν» ( Άθήναιος, Δειπνοσοφισταί,
ν. 502 C).'H  ποικιλία αύτη τών άνευρεθέντων θραυ
σμάτων άγγείων, μαρτυρεί περί τού πλούτου τού 
τάφου, όστις φαίνεται έν πάση περιπτώσει συ- 
λημένος, Είς βάθος περί τά 2.50 μ. άνευρέθη σκε
λετός, τού οποίου τά όστά ή σαν τελείως σεσα- 
θρωμένα, ένεκα τής μεγίστης ύγρασίας διά τήν άμε
σον γειτνίασιν τής θαλάσσης. Ούτω, είς βάθος 
2.70 μ., οι θάλαμοι έκαλύφθησαν ύπό ΰδατος θα
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λασσίου, ύψους περί τα 0,30 μ. Ό  νεκρός εκειτο 
έπί άργιλώδους έδάφους, έπι του οποίου είχεν 
έπιστρωθή λεπτή θαλασσία άμμος. Τέλος, μεταξύ 
των ευρημάτων τοϋ τάφου τούτου δέον, όπως 
προστεθή μία ποσότης, βάρους περί το εν κιλόν, 
ψηγμάτων μαρμαρυγίου (mica)  εις λιθώδη κα- 
τάστασιν κατά τό πλεΐστον. Ή  έρευνα τοϋ τάφου 
εις μεγαλύτερον βάθος καθίστατο αδύνατος, ένε
κα τοϋ, ώς προείπομεν, καταπληρώσαντος αύτόν 
ϋδατος.
Τάφος ΙΓ

Ό  τάφος ούτος εκειτο δυτικώτερον τοϋ έν αρχή 
μνημονευθέντος λακκοειδοϋς τάφου, εις άπόστα- 
σιν μόλις 0,30 μ. άπ3 αύτοϋ. Ή το  θαλαμοειδής μέ 
τετράγωνον φρεατίαν, ϋψ. 1.70, μήκ. 1.30 και πλάτ.
1.10 μ., λελαξευμένος έντός τοϋ εύθρύπτου πω
ρολίθου. Ό  θάλαμος τοϋ τάφου ήτο τετραπλεύ- 
ρου τομής, μήκ. 2.43, πλάτ. 1.70 και ϋψ. 1.30 μ. 
Εις τό ΝΑ. άκρον τής φρεατίας ϊστατο κατά χώραν 
όρθια πλάξ ( ΰψ. 0,60, πλάτ. 0,90 και πάχ. 0,35 μ. ) 
έξ έπιχωρίου μαρμάρου ύποκιτρίνης χροιάς. Ή  
πλάξ αυτή έχώριζεν οίονεί τον παρόντα τάφον 
από τόν προηγούμενον ( Η ) λακκοειδή τάφον. 
Και ταύτης σκοπός ήτο, φρονοϋμεν, ΐνα χρησι- 
μεύση ώς τράπεζα προσφορών. Είς τήν αρχήν 
τοϋ θαλάμου έπ3 αριστερά και εις τό έπίπεδον τής 
ταφής τοϋ νεκροΰ ( βάθ. 1.60 μ.), εις άπόστασιν δέ 
από τής πλακός 0,90 μ., ύπήρχε μικρόν άκανονί- 
στου πως τριγωνικής τομής βάθρον έκ κιτρινω- 
ποΰ πωρολίθου, διαστάσεων περίπου 0,30x0,25 
μ., φέρον έπί τής άνω έπιφανείας άποτύπωμα πο- 
δός. Έντός των χωμάτων των πληρούντων τήν 
φρεατίαν καί είς τό άνω μέρος τοϋ θαλάμου 
ύπήρχον αρκετά όστρακα, ρωμαϊκά καί μελαμ- 
βαφή κλασσικά, ώστε κατ’ άρχήν έσχηματίσθη 
ή έντύπωσις ότι ό τάφος ήτο συλημένος. Προϊού- 
σης όμως τής άνασκαφής κατεδεικνύετο άσφαλέ- 
στερον ότι ταϋτα είχον παρεισφρήσει έξωθεν, 
ούδεμίαν σχέσιν έχοντα μέ τήν έντός τοϋ θαλά
μου ταφήν. Έντός τοϋ θαλάμου τό χώμα ήτο 
κατ3 άρχάς καστανέρυθρον, μεθ3 ό δέ κίτρινον 
αργιλώδες, τελοϋν είς κάθυγρον κατάστασιν, 
ήτις έδυσχέραινεν άκρως τήν έρευναν. Τέλος, 
είς βάθος 1.60 μ. άπό τής έπιφανείας τοϋ έδά- 
φους, εϋρομεν ανθρώπινον σκελετόν κείμενον 
έκτάδην, έστραμμένον δέ προς Δ., « προς ζόφον 
ήερόεντα » τών ομηρικών νεκρών. Τό σώμα τοϋ 
νεκροΰ περιεβάλλετο καθ’ όλην τήν έκτασιν υπό 
διαφόρων μεγαλυτέρων ή μικροτέρων λίθων, πέ- 
ριξ δέ αυτών ύπήρχον τά κτερίσματα τοϋ νεκροΰ, 
ήτοι τρία πήλινα είδώλια ίσταμένης γυναικός « άν- 
θεσφόρου »18, είδώλιον κωμικού ήθοποιοϋ ( προ-

18. Ή  καθ’ δλου διάθεσις τής κόμης του είδω λίου ένθυμί-

γάστορος, ίθυφαλλικοϋ )19, τρία πήλινα είδώλια 
καθημένης έπί θρόνου γυναικείας μορφής, άπαντα 
άνήκοντα είς ροδοσαμιακόν έργαστήριον, κα- 
τατασσόμενα χρονικώς είς τό α τέταρτον τοϋ 
5ου π.Χ. αί. Εύρέθησαν έπίσης δύο μελανόμορφοι 
άττικαί λήκυθοι, μία κορινθιακή κοτύλη, μία άτ- 
τική πυξίς άνευ πώματος μέ παράστασιν κύκνων, 
είς κορινθιακός άρύβαλλος,τρεις κορινθιακαί πυξί
δες μέ καθέτως άνεχούσας λαβάς, μία άττική όλπη.

Τέλος, δι3 άλλων τομών έσκοποϋμεν νά έξακρι- 
βώσωμεν έντός τοϋ κτήματος Κάππου τό πάχος τοϋ 
βράχου καί τήν ϋπαρξιν τυχόν καί άλλων τάφων.

Πλήν τών είς τό κτήμα Κάππου έρευνηθέντων 
τάφων, άνεσκάφησαν κατά τήν 10 - 12 - 65 καί 
δύο έτεροι τάφοι, άποκαλυφθέντες κατά τήν έκ- 
τέλεσιν έργασιών δενδροφυτεύσεως έντός τοϋ 
κτήματος Παπαευστρατίου είς θέσιν « Περιβό- 
λ α » Αίγίνης, άπέχουσαν έκ τοϋ κτήματος Κάπ
που περί τά δισχίλια μέτρα. Έπρόκειτο περί δύο 
παιδικών τάφων, συγκειμένων έκ σαρκοφάγου έκ 
σκληρού άσβεστικοϋ σχιστόλιθου. Έκατέρα σαρ
κοφάγος ήτο μονόλιθος ( μήκ. 1.10, πλάτ. 0,50, 
ϋψ. 0,40 καί πάχ. 0,10 μ . ), έκαλύπτετο διά δύο 
έκάστη πλακών, άπεΐχον δέ μεταξύ των 0,50 μ. 
Έ πί τού καλύμματος έκάστης καί είς τό ΝΑ. μέ
ρος έκειτο πηλίνη άμαυρόχρωμος ύδρία μέ λεπτά 
τοιχώματα, πλήρης έκ τοϋ ύπερκειμένου έλαφροϋ 
κίτρινου χώματος. Έσωτερικώς αί σαρκοφάγοι 
ή σαν μέχρι χειλέων πεπληρωμέναι διά κασταν- 
ερύθρου χώματος άναμείκτου μετά τής τέφρας έκ 
τής καύσεως τοϋ νεκρού. Ούδέν έτερον άγγειον 
ή όστρακον εύρέθη έντός ή έκτός τών σαρκοφά
γων, ώστε άποκλείοντες παντελώς τήν έκδοχήν 
τής συλήσεως τούτων, πιστεύομεν ότι ή έπί τοϋ 
καλύμματος ύδρία ήτο τό μοναδικόν κτέρισμα. 
Αί σαρκοφάγοι έπί τή βάσει τών ύδριών φαίνεται 
νά άνήκουν χρονολογικώς είς τά μέσα τοϋ 5ου 
π.Χ. αίώνος20.

Τέλος, είς τό κτήμα Ψαλιδάκου είς τήν θέσιν 
Καμάρες Αίγίνης, παρά τό χωρίον Κυψέλη,

ζει τήν  ύπό τοϋ ’Α ρχιλόχου  (ε ίς  D iehl, 218 άρ ιθ . 25) παρεχο- 
μένην μαρτυρίαν περ ί τών είδω λίω ν τοϋ τύπου τών « άνθεσ- 
φόρων ».

« έχουσα θαλλόν μυρσ ίνης έτέρπετο
'Ρ οδή ς τε καλόν άνθος

ή δέ ο ί κόμη
ώμους κατεσκίαζε κα ί μετάφρενα ».

19. Ό μ ο ιο ν  είδώ λιον προέρχετα ι έκ  τής άνασκαφής Β .Κ α λ- 
λ ιπολ ίτου  είς κτήμα Ρούσσου έν Α ίγ ίνη , βλ. ΑΔ 19 (1964): Χ ρο
νικά , σ . 77 - 79, κα ί τάς έκεΐ πα ρα τη ρή σεις καί β ιβλ ιογρα
φ ικός σ η μ ειώ σ εις τοϋ άνασκάψ αντος. Ά ρ χ α ί 5ου αί.

20. Π ερ ί άνευρέσεως όμοιων τάφων, τοϋ 4ου π .Χ . αί., ε ίς 
«Π εριβόλαν» Α ίγ ίνη ς μαρτυρεί ό W elter, ε .ά ., σ . 112.
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ήρευνήθη εις κατά τό παρελθόν έτος άποκαλυ- 
φθείς μακεδονικός τάφος. Ό  τάφος οΰτος συν- 
ίστατο έκ κλίμακος και υπογείου θαλάμου. Εκα
τέρωθεν τοϋ σκάμματος τής κλίμακος τό έδαφος 
είχε διαμορφωθή και βαθυνθή, ΐνα ύποδεχθή κά
λυμμα έκ πλακών όριζοντίως έπιτεθειμένων, κα- 
ταστραφεισών όμως κατά την διάρκειαν των ερ
γασιών δενδροφυτεύσεως, αΐτινες και έξήνεγκον 
εις φως τον τάφον.

Ή  κλίμαξ έχει πλάτος 0,90 μ., άποτελεΐται δε 
έξ εννέα βαθμιδών, λελαξευμένων εις τον βράχον, 
ών έκάστη έχει ύψος 0,20 μ. Ή  κλίμαξ έχει ύψος 
συνολικώς εν κατόψει περί τά 2 μ. Πρόδομος με 
άψιδωτήν είσοδον και καμαρόσχημον οροφήν, 
κλίνουσαν ελαφρώς προς τά έσω, οδηγεί εις θά
λαμον τετραγώνου τομής. Ό  θάλαμος έχει εσω
τερικός διαστάσεις, μήκος 2.80, πλάτος 3.50 
και ύψος περί τά 2 μ. άπό τοϋ δαπέδου μέχρι 
τής σαγματοειδοϋς όροφής. Ή  έπιφάνεια τών 
τοίχων και τής όροφής έφερε παλαιότερον 
έπένδυσιν κονιάματος, άπολεπισθέντος ήδη σχε
δόν έξ ολοκλήρου. Έπι τών παρειών τών τοίχων 
διακρίνονται ίχνη όδοντωτής ξοΐδος, δι5 ής έγέ- 
νετο ή λάξευσις τοϋ βράχου. Ό  κεντρικός χώρος 
τοϋ θαλάμου έμενεν έλεύθερος, ένφ είς τάς πλευ
ράς αύτοϋ και έναντι άλλήλων έκειντο δύο κιβω
τιόσχημοι θήκαι έκ πλακών άσβεστολίθου, πά
χους 0,15 μ., μετά καλύμματος, τοποθετημέναι 
έντός δύο άβαθών κογχών με τάς μακράς των πλευ
ράς προς τό κέντρον τοϋ θαλάμου. Τό δάπεδον 
τοϋ θαλάμου ήτο έπίπεδον, ό τάφος δε είναι κα- 
τάφωρον ότι είχε συληθή κατά τήν παλαιοχρι
στιανικήν έποχήν, όπότε έχρησιμοποιήθη έκ 
νέου δι’ όμαδικάς ταφάς και ώς « χωνευτήριον », 
ώς πιστοϋται έκ τών άνευρεθέντων όστών, άνη- 
κόντων εις πλείους τών 4 ή 5 νεκρών. Ή  κλίμαξ, 
ό πρόδομος και ό κεντρικός θάλαμος εύρέθη- 
σαν βεβυσμένα διά χωμάτων και λίθων. Μετά 
τήν γενομένην άποχωμάτωσιν, έκ τής έρεύνης τής 
διατεταραγμένης έπιχώσεως, προέκυψαν έκτος 
τοϋ πλήθους τών όστών, δύο λύχνοι, ών ό είς φέ
ρει άνάγλυφον ισοσκελή σταυρόν έπι τοϋ όμφα- 
λοϋ και διάκοσμησιν ίχθυακάνθης έπι τοϋ πλαι
σίου, τοϋ 5ου - 6ου μ.Χ. αί., ό 6s έτερος τρεις ό- 
πάς τοϋ όμφαλοϋ και άποτετριμμένην τήν διακό- 
σμησιν τοϋ πλαισίου. Ύπήρχεν ώσαύτως αρκετός 
άριθμός άβαθών και άκοσμήτων παλαιοχριστια
νικών άγγείων είς άποτμήματα.

Β. ΤΥΧ ΑΙΑ  Ε ΥΡ Η Μ Α ΤΑ

1. Χαλάνδρι
α) Έπι τής δδοϋ 'Αγίας "Αννης, κατά τήν έκ- 

τέλεσιν σκαφικών εργασιών, άπεκαλύφθη κορμός

μαρμάρινου άγαλματιδίου ’Αφροδίτης, ϋψ. 0,11 μ.
β) Παρά τήν 'Αγίαν Σοφίαν Χαλανδρίου και 

έπι τής όδοϋ Ευτέρπης, κατά τήν έκτέλεσιν σκα
φικών έργασιών υπό τής Εταιρείας ΥΔΡΕΞ, άνευ- 
ρέθησαν: έρυθρόμορφος λήκυθος ( ϋψ. 0,12 μ .) 
μετά παραστάσεως γενειοφόρου άνδρός, ληκύ- 
θιον, μικρά μελαμβαφής ολπη και θραύσματα 
άλλων άγγείων, χρονολογούμενα άπαντα είς τό 
τελευταΐον τέταρτον τοϋ 5ου π.Χ. αί.

2ο 9Αργυρούπολις

α) Κατά τήν έκτέλεσιν σκαφικών έργασιών είς 
τό προαύλιον οικίας έπι τής όδοϋ Έβρου 8, άνευ- 
ρέθη πηλίνη λάρναξ καί παρ’ αύτήν ακόσμητος 
πήλινος άμφορεύς. Ή  λάρναξ είχε προσανατολι
σμόν έκ Δ. προς Α., έντός αυτής δέ πέριξ σκελετού 
εύρέθησαν: μελαμβαφές μόνωτον κυάθιον μετά 
πώματος, τρία μελαμβαφή ληκύθια καί τέσσαρα 
μελανόμορφα ληκύθια. Χρονολογούνται είς τό 
α" ήμισυ τοϋ 5ου π.Χ. αί.

β) Κατά τήν έκτέλεσιν έκσκαφών επί τής όδοϋ 
’Αργοναυτών 20, άνευρέθη τάφος κτιστός έξ 
όπτοπλίνθων, μήκ. 1.70, πλατ. 0,45 καί ϋψ. 0,60 μ. 
Έκαλύπτετο έν μέρει ύπό τεθραυσμένης άναγλύ- 
φου πλακός ρωμαϊκών χρόνων, φερούσης παρά- 
στάσιν αριστερού ήμίσεος ισταμένης γυναικείας 
μορφής έν ιματίφ. Έντός τοϋ τάφου ούδέν κτέρι- 
σμα ή όστρακον ένδεικτικόν τής έποχής του εύ- 
ρέθη. Έκ τοϋ τρόπου κατασκευής όμως είναι 
φανερόν ότι πρόκειται περί παλαιοχριστιανικού 
τάφου.

γ) Έπι τής λεωφόρου Βουλιαγμένης καί παρά 
τήν στροφήν προς Ήλιούπολιν, κατά τήν έκτέ- 
λεσιν έργασιών διαπλατύνσεως τής όδοϋ, άνευρέ- 
θησαν δύο πήλιναι λάρνακες. Έντός τής μιας 
ύπήρχον τέσσαρα μελανόμορφα ληκύθια, έντός 
δέ τής δευτέρας άποτμήματα μελαμβαφοΰς πυξί- 
δος. ’Ανήκουν χρονολογικώς είς τό β' ήμισυ τοϋ 
5ου π.Χ. αί.

3. "Αγιος Δημήτριος ( Μπραχάμι )

Κατά τήν έκτέλεσιν οικοδομικών έργασιών έπι 
οικοπέδου παρά τήν πλατείαν Μπραχαμίου, άνευ
ρέθη μαρμάρινος άνδριάς Ρωμαίου στρατιωτικού, 
άποκεκρουμένος τήν κεφαλήν, τήν δεξιάν χείρα 
καί τούς πόδας άπό τών μηρών. Σφζ. ϋψ. 1.11 μ.

4. Λεωφόρος Βουλιαγμένης

α) Κατά τήν έκτέλεσιν έργασιών διαπλατύνσεως 
τής λεωφόρου Βουλιαγμένης καί έναντι τοϋ Ε ρ 
γοστασίου Pan - Com, ύπό τής Εταιρείας « Σκα-
πανεύς », τήν 1 1 - 5 - 6 5 ,  άπεκαλύφθη παιδικός κι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:59 EEST - 52.53.217.230



104 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 21 (1966) : ΧΡΟΝΙΚΑ

βωτιόσχημος τάφος, κείμενος εις βάθος περί τά
2.50 μ. από τής έπιφανείας τοϋ εδάφους, μετ9 έπεν- 
δύσεως πλακών έκ σχιστόλιθου ( πάχ. 0,08 » 0,12 
μ. ), άτελώς ειργασμένων. Το κάλυμμα ήτο ήδη 
κατεστραμμένον, δτε ή ήμετέρα Υπηρεσία έπε- 
λήφθη άνασκαφικής έρεύνης. Ό  τάφος είχε προσ
ανατολισμόν έξ Α. προς Δ. και διαστάσεις: μήκ. 
1.30, πλάτ. 0,55, ϋψ. 0,45 μ. Εντός αύτοΰ έκτος 
τοϋ σεσαθρωμένου σκελετού εύρέθησαν τρία όμοια 
είδώλια γυναικός έπι θρόνου και περί τά είκοσι 
πέντε αγγεία ( Π ί ν. 99 α - β ).

Έ κ τούτων τά σπουδαιότερα είναι : μελανό
μορφος λήκυθος με παράστασιν συνωρίδος μετ5 
άναβάτου καί πεζόν δορυφόρον παρ5 αυτήν. Ύψ. 
0,18 μ.

’"Αλλη όμοια μέ παράστασιν σφιγγός έπι υψη
λού τραπεζοειδούς βάθρου και μορφήν άνδρός 
καθημένου πρό αύτής. Όπισθεν τής σφιγγός δύο 
μοριραί, ών ή μία καθημένη. Ύψ. 0,15 μ.

"Αλλη μέ παράστασιν Κενταύρου, Σατύρου και 
γυναικείας μορφής φερούσης κράνος. Ύ ψ. 0,15 μ.

"Αλλη μικρότερα. Έπι τής κοιλίας δύο μορφαί 
άνακεκλιμέναι, έτεραι δέ δύο έκατέρωθεν αυτών 
καθήμεναι. Ύψ. 0,125 μ.

Όμοια μέ παράστασιν άρματος μετά τοϋ άνα
βάτου καί δύο μορφών πεζή, ών ή μία γυναικεία. 
Ύψ. 0,15 μ.

"Αλλη όμοια μέ παράστασιν τεθρίππου καί ανα
βάτου* παρ9 αυτό δύο μορφαί καί Ερμής. Ύ ψ. 
0,185 μ.

Ερυθρόμορφος λήκυθος μέ παράστασιν γυναι- 
κός κρατούσης διά τής άριστεράς κάτοπτρον, διά 
τής δεξιάς δέ άκαθόριστόν τι άντικείμενον ( ή- 
λακάτην ; ). Ύ ψ. 0,16 μ.

Μελαμβαφές πινάκιον μέ διακόσμησιν άνθε- 
μίων και άνθέων κισσού. Διάμ. χείλ. 0,095, ϋψ. 
0,02 μ.

Πήλινόν μελανόμορφον αλάβαστρον. Έ πι τής 
κοιλίας γυνή, κρατούσα κάτοπτρον, ϊσταται πρό 
θρόνου. Πρό τής γυναικός Ερμής καί πρό αυτού 
έτέρα άνδρική μορφή, κρατούσα διά τής δεξιάς 
ζωόν τι, ίσως λαγιδέα, διά δέ τής έτέρας λαγωβό
λον. Παρ5 αυτόν κύων άναβλέπων προς τον Έρ- 
μήν.

Μελανόμορφον ληκύθιον. Έ πι τής κοιλίας έξ 
άριστερών προς τά δεξιά παράστασις άνδρός, έρει- 
δομένου έπι βακτηρίας* πρό αύτοϋ περιρραντή- 
ριον, παρά τό όποιον ίσταμένη γυνή καί παρ5 αύ- 
τήν άνήρ έπι δίφρου βλέπων τήν όπισθεν αύτοϋ 
ισταμένην γυναικείαν μορφήν. Ύ ψ. 0,17 μ.

Πυξίς κυλινδρική μετά πώματος. Ύψ. 0,045, 
διάμ. πώμ. 0,065 μ*

Μικρά πυξίς μετά πώματος. Έ πι τής κοιλίας 
ζώνη έκ γλωσσοειδών φύλλων. Ύ ψ. 0,025, διάμ. 
χείλ. 0,05 μ.

Μικρογραφικόν πινάκιον, φέρον εις τό έσω- 
τερικόν παράστασιν κράνους. Διάμ. χείλ. 0,07, 
ϋψ. 0,01 μ.

β) Κατά τήν έκτέλεσιν έργασιών έπι τής λεωφό
ρου Βουλιαγμένης υπό τού Ο.Τ.Ε. έναντι τοϋ έργο- 
στασίου Pan - Com καί εις άπόστασιν περί τά 10 
μ. από τοϋ προηγουμένου τάφου, άπεκαλύφθησαν 
τέσσαρες λακκοειδεΐς τάφοι μετά πυράς καύσεως 
τοϋ νεκρού. "Εκειντο εις βάθος περί τό 1.30 μ. 
άπό τής έπιφανείας τοϋ έδάφους. "Απαντες οι 
τάφοι ειχον διαστάσεις: μήκ. περίπου 1.10 καί 
πλάτ. 0,90 μ. Τό δάπεδον τών τάφων ήτο έπεστρω- 
μένον διά λεπτών χαλίκων καί άμμου, τά δέ πλά
για τοιχώματα ύπεστηρίζοντο ένιαχοϋ διά μικρών 
λίθων.

Είναι προφανές ότι ή καϋσις τοϋ νεκρού έγέ- 
νετο ένταϋθα, ώς άποδεικνύεται έκ τών άνευρε- 
θέντων άπηνθ ρακωμένων καί ήμικαύστων οστών 
καί έκ τών κατάφωρων ιχνών τής αιθάλης καί 
τοϋ καπνού έπι τών χαλίκων καί τοϋ χώματος τοϋ 
δαπέδου. Εις τον ένα τών τάφων τούτων τά κτε- 
ρίσματα δεν συνεκάησαν μετά τοϋ νεκρού, άλλά 
άπετέθησαν έν αύτώ μετά τήν καϋσιν, διότι ταϋ- 
τα ούδέν ίχνος καύσεως φέρουν. "Απαντες οι α
νωτέρω τάφοι, ώς καί ό παλαιότερον έρευνηθείς 
παιδικός κιβωτιόσχημος παρά τούτους, αποτε
λούν τήν άνατολικήν συστάδα τού ένταϋθα ύπάρ- 
ξαντος άρχαίου νεκροταφείου.

Οι εύρεθέντες τάφοι, ώς άποδεικνύεται έκ τών 
άνευρεθέντων κτερισμάτων, χρονολογούνται άπό 
τοϋ 475 - 425 π.Χ. Σχετικόν τοπογραφικόν χάρ
την τών έκάστοτε άνευρισκομένων εις τήν πε
ριοχήν αύτήν τάφων καί τοϋ νεκροταφείου τηρεί 
ό άρχαιόφιλος ιδιοκτήτης τοϋ παρακειμένου κτή
ματος « Τράχωνες » κ. Γερουλάνος. Έ κ τών άνευ
ρεθέντων έντός τών τάφων άγγείων τά καλύτε
ρον διατηρούμενα καί τά μάλλον ένδιαφέροντα 
ε ίνα ι:

1) Μελανόμορφος λήκυθος, μέ παράστασιν 
ίππου εις τό κέντρον καί ίσταμένης παρ5 αύτόν 
άνδρικής μορφής* έκατέρωθεν αυτών δύο μορφαί 
καθημένων. Σωζ. ϋψ. 0,145 μ.

2) Μελανόμορφον ληκύθιον, μέ παράστασιν 
άρματος καί ήνιόχου. Τό άρμα παρακολουθούν 
πεζή δύο μορφαί. Ύψ. 0,12 μ.

3) Μελανόμορφον ληκύθιον. Έ πι τής κοιλίας 
τέθριππον άρμα καί δύο άναβάται. Πρό αύτοΰ 
μορφή καθημένη. Ύ ψ. 0,13 μ.

4) Μελανόμορφον ληκύθιον, έλλιπές τόν λαι-
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μόν. Έ πι της κοιλίας ϊσταται γυνή» φέρουσα υψη
λόν κράνος και κρατούσα δόρυ» προ αύτής δέ 
γονυπετής είς θέσιν άμύνης ώπλισμένος άνήρ. 
Εκατέρωθεν έσχηματοποιημένον δένδρον. Σφζ. 
ΰψ. 0,14 μ.

5) Μελανόγραφος λήκυθος. Έ πι τής κοιλίας 
κλάδος κισσού μετ9 άνθέων και μίσχων μετά λε
πτών κόκκων. Ύψ. 0,164 μ.

6) Μελανόγραφος λήκυθος, όμοια ώς άνω. Ό  
λαιμός, ή λαβή και τά χείλη άποκεκρουμένα. Σωζ. 
ϋψ. 0,18 μ.

9) "Αωτον άβαθές κυάθιον άνευ έπιχρίσματος. 
Ύψ. 0,03, διάμ. χείλ. 0,10 μ.

5. "Αγιος Σωστής

Κατά την διάνοιξιν σκάμματος εντός τού Α' 
Δημοτικού Σχολείου "Αγίου Σώστη "Αθηνών, ά- 
πεκαλύφθη μαρμάρινη σαρκοφάγος, μήκ. 2, πλάτ. 
0,67, πάχ. τοιχωμάτων 0,12 μ. Έκειτο εις βάθος 
0,20 μ. από τής έπιφανείας τού έδάφους. Τά τοι
χώματα τής σαρκοφάγου ήσαν άμελώς είργασμέ- 
να, τό δέ κάλυμμα συνέκειτο έκ δύο πλακών. Πε
ριείχε σκελετόν σεσαλευμένον και αρκούντως 
σεσαθρωμένον. "Εντός αύτής άνευρέθη μόνον 
μικρόν άρυβαλλοειδές ληκύθιον μετά διακοσμή- 
σεως έρυθρογράφου ανθεμίου καί δύο συνανήκον
τά άποτμήματα σιδηράς στλεγγίδος. "Εντός καί 
έκτος τής σαρκοφάγου άνευρέθη σαν ολίγα ό
στρακα κλασσικών αγγείων. Είναι πρόδηλον» ότι 
είχε συληθή είς παλαιοτέρους χρόνους. Ή  σαρ
κοφάγος δύναται νά χρονολογηθή είς τάς άρχάς 
τού 4ου αί. π.Χ., ώς συνάγεται έκ τού ληκυθίου 
( βλ. ΑΕ 1958, σ. 14, είκ. 19, 22 καί σ. 19, είκ. 31, 
όπου καί σχετική βιβλιογραφία).

6. Διόνυσος

Παρεδόθη υπό Μιχαήλ Κατσιάνου προτομή 
ήμιέργου ρωμαϊκού γυναικείου αγάλματος, προ- 
ερχομένη έκ τής περιοχής λατομείου Διονύσου 
( Μ πογιάτι), όπόθεν μετηνέχθη όμού μετ9 άλλων 
οικοδομικών λίθων προς κατασκευήν έργων έπι 
τής λεωφόρου "Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Ή  προ
τομή έχει ύψος 0,55 μ., ανήκει δέ είς τούς χρό
νους τού Αύγούστου.

7» Αίγάλεως

Κατά τήν έκτέλεσιν εργασιών διανοίξεως βό
θρου είς τήν έπι τής οδού Πολυδεύκους 48 Β 
οικίαν Παλανίδη είς Αΐγάλεων, άνευρέθη ταφι- 
κός πίθος καί έντός αυτού αριθμός έκ δώδεκα αγ
γείων καί πή λινόν γυναικεϊον είδώλιον, άπαντα 
άνήκοντά χρονολογικώς είς τήν περίοδον από

500 - 475 π.Χ. Τά πλέον ένδιαφέροντα έκ τών ευ
ρημάτων είναι τά έξής ( Π ί ν. 99 γ ):

1) "Αττικός μικρογραφικός σκύφος, μέ παρά- 
στασιν μελανογράφων κύκνων. Διάμ. χείλ. μετά 
λαβών 0,08, ύψ. 0,035 μ.

2) Μελανόμορφον ληκύθιον. Έ πι τού ώμου 
αλέκτωρ και άνθη. Έ πι τής κοιλίας, είς τό κέν- 
τρον, Κένταυρος, έκατέρωθεν τού όποιου ίσταμέ- 
νη μορφή. Ύψ. 0,115 μ.

3) Μελανόγραφον ληκύθιον, φέρον έπι τής κοι
λίας όρθια σχηματικά άνθέμια. Ύ ψ. 0,10 μ.

4) Μελανόμορφος λήκυθος. Έ πι τού ώμου αλέ
κτωρ καί άνθη. "Επί τής κοιλίας τρεις γυναίκες 
όρχούμεναι καί πλαισιούμεναι διά κλάδων κισ
σού. Ύψ. 0,155 μ.

5) Μελαμβαφής λεκανίς, άωτος μετά πώματος. 
Ύ ψ. 0,06, διάμ. χείλ. 0,08 μ.

6) Μελαμβαφής λεκανίς μετά πώματος καί ορι
ζοντίων λαβών. Περί τήν κοιλίαν παράστασις 
μελανόμορφων σχηματικών κύκνων. Ύψ. 0,04, 
διάμ. χείλ. 0,08 μ.

8* Δραπετσώνα

Είς τήν συμβολήν τών οδών Ψαρών καί Με
θώνης, κατά τήν διάνοιξιν όπονόμων υπό τής 
Δ.Ε.Η., άνευρέθη σαν διάφορα άποτμήματα αρ
χαίων μαρμάρινων έπιτυμβίων στηλών. Ή τοι:

1) Επιτύμβιος ένεπίγραφος στήλη, φέρουσα
δύο άναγλύφους ρόδακας, άποκεκρουμένη είς δύο 
προσαρμοζόμενα άποτμήματα. Ύπό τό έπιστύ- 
λιον υπάρχει έπιγραφή: ο ρ θ α γ ο ρ α ς  ι κ α ρ ι ε υ ς .

Ύψος γραμμάτων 0,062 μ. ( Π ί ν. 100 α).
2) "Επιτύμβιος στήλη, ϋψ. 0,79, πλάτ. 0,29, πάχ. 

0,15 μ., φέρουσα δύο άναγλύφους ρόδακας ύπό 
τό έπιστύλιον. Έ χει άποκεκρουμένην τήν επί- 
στεψιν, φέρει δέ τήν τετράστιχον έπιγραφήν: 
Ε Υ Φ Η Μ Ο Σ  Α Ρ ΙΣ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ ΙΙΧ Ρ Υ Σ ΙΣ  M IK Y A O Y ffO I-

ν α ι ο υ  π ο α υ κ λ η ς ι ι ε υ φ η μ ο γ  Α Χ Α Ρ Ν Ε Υ Σ ^ Υ ψ ,  γραμ
μάτων 0,06 μ. ( Π ί ν. 100 β ).

3) "Απότμημα έπιτυμβίου στήλης, φέρον όλως 
άποκεκρουμένην παράστασιν ληκύθου. Σωζ. ϋψ. 
0,45, πλάτ. 0,30, πάχ. 0,18 μ.

4) Έτερον άπότμημα έπιτυμβίου στήλης άνευ 
έπιγ ραφής ή παραστάσεως τίνος.

9. Νέον Φάληρον

Προ τής οικίας Θεοδοσίου Γιαννακουλάκη, έπι 
τής οδού Όμηρου 19, άνευρέθη κατά τήν έκτέ- 
λεσιν σκαφικών έργασιών μαρμάρινος ένεπίγρα
φος κιονίσκος. Ή  έπιγραφή έχει ώς έξής: ν ι κ ώ  

ν ι κ ω ν ο ς  β υ ζ α ν τ ι α . Διαστάσεις: Ύψ. 0,615, διάμ. 
άνω 0,225 μ.

14
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10. Πειραιεύς
Είς την συνοικίαν Χαραυγή και είς τό προαύ- 

λιον τής έπί τής όδοΰ Πόντου 44 οίκίας Μ. Ρη- 
νιώτη, κατά την έκτέλεσιν εργασιών διανοίξεως 
βόθρου, άπεκαλύφθη είς βάθος περί τά 3.70 μ. 
ταφή μυκηναϊκών χρόνων καί διάφορα αγγεία. 
"Ατυχώς, ότε είδοποιήθη ή "Αρχαιολογική Υ π η 
ρεσία και έπενέβη, είχον καταστραφή πάσαι 
αί ένδείξεις περί του τρόπου τής ταφής και 
τής ακριβούς θέσεως των αγγείων υπό των έκτε- 
λούντων τάς σχετικάς έργασίας ιδιωτών. Ούτως 
άπωλέσθη έν σημαντικόν τεκμήριον σπανίας 
περιπτώσεως άνευρέσεως μυκηναϊκών αρχαιοτή
των έν Πειραιεΐ. Τά χαρακτη ριστικώτερα των άν- 
ευρεθέντων αγγείων είναι τά έξής:

Μυκηναϊκή γεφυρόστομος λεκανίς μεθ" ορι
ζοντίων λαβών. Ύ ψ. 0,115, διάμ. χείλ. 0,202 μ. 
Ύψίπους κύλιξ, φέρουσα έπί τής κοιλίας όκτά- 
ποδα και ναυτίλους. Ύ ψ. 0,20, διάμ. χείλ. 0,175 μ. 
Προχοΐσκη φέρουσα έπί του άνω μέρους τής κοι
λίας, κατά τό μέσον έκατέρας όψεως του αγγείου, 
άνά μίαν πλαστικήν μαστοειδή άπόφυσιν καί ται
νίας καστανομελαίνας. Σωζ. ΰψ. 0,107, διάμ. βάσ. 
0,045 μ. "Επίσης τρίωτον άπιόσχημον άγγεΐον, 
θήλαστρον, άλάβαστρον, ύψίπους κύλιξ, δύο ψευ- 
δόστομοι αμφορείς κλπ.

11. Πολύδροσον
"Ανευρέθη έπί τής όδοϋ Ροδοδάφνης 24 είς οι

κίαν Σ. Πάντου, χαλκούς πέλεκυς ρωμαϊκής έπο- 
χής, μήκ. 0,176 μ. Πλείονας πληροφορίας περί 
των συνθηκών άνευρέσεως δέν ήδυνήθημεν νά 
έχωμεν.

12. Κηφισία
Είς τήν συμβολήν τών όδών Χαριλάου Τρικού- 

πη καί Καραϊσκάκη άνευρέθη ύπό τίνος μαθητοϋ 
άπότμημα μικράς ένεπιγράφου στήλης, ής σφ- 
ζεται τό άνω τμήμα μετά τής άετωματικής έπι- 
στέψεως. Σψζ. ύψ. 0,19, πλάτ. μέγ. 0,15, πάχ. 
0,065 μ. Έ πί τής έπιμελώς λελεασμένης πρόσθιας 
έπιφανείας ύπό τό έπιστύλιον ύπάρχει ή κάτωθι 
έπιγραφή εις δέκα στίχους ( Π ί ν. 100 γ ) :

] Κ Λ Η Σ  Ε ΙΠ Ε Ν  Ε Π Ε Δ Η  <PPO[vacat]
Φ ΙΛ Ο ] Τ ΙΜ Ω Σ  Τ Ω Ν  ΙΕ Ρ Ω Ν  ΤΩ [ναεαί]

] Α Υ Τ Ο Υ  Χ Ω Ρ ΙΩ Ι TQ [vacat]
]  Κ Ρ Η Ν Η Ν  Κ Α Ι  TO [vacat]

]  Ε Υ  Α Σ Ε  Κ Α Ι  Τ Η Σ  Π Α Α Α [υ α εα ί]

]  Α Π Ο Δ  Υ Τ Η Ρ ΙΟ Ν  Τ Η Σ  n A [ v a c a t]
] Η Ν  Κ Ρ Η Ν Η Ν  Ε Φ Ρ Α Ξ Ε Ν  0 [va ca t]
] Ν Α ΙΕ ΙΣ  Α Υ Τ Η Ν  Κ Α Ι  Τ Α Α Α Α  Φ [ναοαί]

Τ Ο Ν  Δ Η Μ Ο Ν  Τ Ο Ν  Κ Η Φ ΙΣ ΙΕ Ω Ν [ vasal]
Ε Π Α Ι[ Ν Ε Σ Α Ι ]  ΦΡΟ[ναοαΙ]

Ύ ψος γραμμάτων 0,004 μ.

13. Βάρη

α.Παρά τήν κεντρικήν πλατείαν Βάρης, όπισθεν 
τής στάσεως τών λεωφορείων, κατά τήν διάνοι- 
ξιν ύπονόμου ύπό τής Εταιρείας ΟΥΑΕΝ, άπε
καλύφθη είς βάθος 0,70 μ. από τού ρείθρου τού 
πεζοδρομίου, τάφος ύστερορρωμαϊκός. Τά τοι
χώματα τούτου δέν έφερον έπένδυσιν. "Ανωθεν 
έκαλύπτετο διά τριών πλακών, ών αί δύο έκ μαρ
μάρου, έλαφρώς λελεασμέναι. Διαστάσεις τάφου: 
μήκ. 1.70, πλάτ. 0,50 μ. "Εντός αυτού καί παρά 
τούς πόδας τού σκελετού άνευρέθη αργυρούς δα
κτύλιος καί τρία αγγεία.

β. Είς άγρόκτημα "Ιωάννου Π. Δουβαρά, κατά 
τήν έκτέλεσιν γεωργικών έργασιών, άπεκαλύφθη- 
σαν τέσσαρες πήλιναι λάρνακες μετά καλύμμα
τος καί αριθμός τις άγγείων. "Εκ τών λαρνάκων 
σφζεται ακέραια ή μία μόνον, μήκ. 0,92, ύψ. 0,14 
μ., ήτις περιείχε τέσσαρα μελανόμορφα ληκύθια 
καί άωτον άβαφες κυάθιον. "Εντός τών ετέρων 
εύρέθησαν μιά έρυθρόμορφος άρυβαλλοειδής λή
κυθος, φέρουσα παράστασιν σφιγγός, μελαμβα- 
φές άρυβαλλοειδές ληκύθιον, μικρόν άλάβαστρον 
έξ άλαβάστρου, μελανόμορφον ληκύθιον, σκύφος 
μελαμβαφής, λεκανίς μετά πώματος καί άριθμός 
οστράκων. Χρονολογούνται περί τό τέλος τού 
5ου π.Χ. αί. ( Π ί ν. 103 γ ).

14. Σπάτα

Παρά τήν θέσιν «Κήποι Σπάτων» καί είς κτή
μα Α. Γιώργα, άνευρέθη λύχνος 4ου π.Χ. αί. καί 
τμήμα στήλης άναγλύφου, διαστάσεων 0,33 χ 0,20 χ 
0,09 μ., σώζον τό άριστερόν άνω μέρος κορμού 
ίματιοφόρου άνδρός, προς άριστερά. Διεπιστώθη 
έπίσης ή ύπαρξις θεμελίων έκ πωρολίθων καί ό- 
στράκων κλασσικών χρόνων μέχρι καί τών έλ- 
ληνιστικών. Ή  θέσις θά έρευνηθή προσεχώς διά 
συστηματικής άνασκαφής.

15. Κορωπι

"Επί τής όδοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου 27 καί 
πρό τού έργοστασίου Θ. Κώνστα, άνευρέθη σαν 
καί παρεδόθησαν μελαμβαφής κοτύλη, ύψ. 0,062 
μ., χοΰς μετά παραστάσεως έρποντος βρέφους, 
ύψ. 0,05 μ., σκέλος χαλκής λαβίδος, μήκ. 0,08 μ. 
Ταύτα χρονολογούνται περί τό τέλος τού 5ου π.Χ. 
αί.
16. Καλύβια

Είς άγραν Γ. Λαδά άπέκειτο ώς όρόσημον άπό
τμημα άνω κορμού Κούρου 6ου π.Χ. αί., σφζον 
καί τάς άπολήξεις τών βοστρύχων έπί τής ράχεως, 
ύψ. 0,41 καί πλάτ. 0,45 μ. Τούτο μετηνέχθη εις 
τήν άποθήκην τής ήμετέρας "Εφορείας. Είς τό
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αυτό σημείον παλαιότερον άπεκαλύφθη και ό 
μηρός αγάλματος, όστις ένετειχίσθη τότε εις 
τον μανδρότοιχον της οικίας του ανωτέρω ιδιώ
του.

17. Ραρ,νοϋς

Περί τά τρία χιλιόμετρα από τοϋ αρχαιολογι
κού χώρου Ραμνοϋντος, έντός τοϋ αγροκτήματος 
Χρυσίνα, άπεκαλύφθη σαν αί κάτωθι μαρμάριναι 
έπιτύμβιοι στήλαι ρωμαϊκών χρόνων:

1. Επιτύμβιος στήλη μετ’ άετώματος και άκρο> 
τηρίων, ΰψ. 0,90, πλάτ. 0,55, πάχ. 0,10 μ. Ύ πό τό 
έπιστύλιον υπάρχει επιγραφή: υ μ ν ις //μ η τ ρ ο α ο - 
τ ο  Υ Ι/ε ρ μ ε ιο  Υ ΙIΘ υ γΛ τ η ρ . Ύ ψ. γραμμάτων 0,035 
μ. Ύ πό τήν έπιγραφήν δύο άνάγλυφοι ρόδακες,

2. Επιτύμβιος στήλη άποκεκρουμένη άνω αρι
στερά καί παρά τήν βάσιν, ΰψ. 0,85, πλάτ. 0,40, 
πάχ. 0,08 μ. Φέρει έπιγραφήν, ής τά πολλά άπε- 
ξεσμένα: . . . μ ε τ ρ ι)/ε ι α ι[ δ ω j ρ ο yj/μ ε ι[ a i j α ς . Ύ 
ψος γραμμάτων 0,055 μ.

3. "Ανω τμήμα έπιτυμβίου στήλης μετ’ αναγλύ
φου άετώματος καί ακρωτηρίων. Έ π ί τοϋ τυμπά
νου τοϋ άετώματος άνάγλυφον άγγείον. Ύ πό τό 
έπιστύλιον επιγραφή τρίστιχος: α κ α δ η μ ε ι α ι /ε υ - 
τ υ χ ο υ ι Iη ρ α κ λ ε ω τ ι ς , Ύ πό τήν έπιγραφήν δύο 
άνάγλυφοι ρόδακες. Ύ ψ. 0,52, πλάτ. 0,47, πάχ. 
0,18, ΰψ. γραμμάτων 0,025 -0,03 μ.

4. Επιτύμβιος στήλη άποκεκρουμένη άνω. Ύπό 
τό έπιστύλιον έπιγραφή τρίστιχος: π α ρ α μ ο ν ή )/ 
φ ρ ε α ρ ιο υ / /γ υ ν ή . Ύ ψ. 0,88, πλάτ. 0,45, πάχ. 0,12, 
ΰψ. γραμμάτων 0,03 μ.

18. Μάραθων

Κατά τήν έκτέλεσιν εργασιών διανοίξεως κοι
νοτικής όδοϋ είς τό χωρίον Μαραθών άνευρέθη 
ανάγλυφος, ένεπίγραφος, επιτύμβιος στήλη ρω
μαϊκών χρόνων, μετά παραστάδων και άετώματος. 
Παρίστανται δύο άνδρικαί μορφαί κατ" ενώπιον έν 
ίματίω. "Επί του έπιστυλίου δίστιχος έπιγραφή: 
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  Α Ν Τ ΙΓ Ο Υ  Λ Η Ν Α 'Ρ Σ  Α Ν Τ ΙΓ Ο Ν Ο Υ  Ε Ξ Α Ιj 
ΙΟ Υ  Α ΙΘ Α Α Η Σ  Ι Ο . . .  . .ΙΛΩ Ν .

19. Κάτω Σούλι Μαραθώνας

"Ανευρέθη, κατά τήν έκτέλεσιν αγροτικών έρ- 
γασιών είς άγρόκτημα Κώστογλου - Παράσχου, 
μαρμάρινον έπιτύμβιον άνάγλυφον, 4ου π.Χ. αί., 
άποκεκρουμένον άνω καί κάτω, ΰψ. 0,70, πλάτ. 
0,50, πάχ. 0,10 μ. Παριστάνει παιδίσκην προς δε
ξιά προσφέρουσαν βρέφος είς καθημένην προ 
αυτής γυναικείαν μορφήν. Τό άρχαιον τούτο άπ- 
έκειτο παλαιόθεν είς τήν θέσιν οπού άνευρέθη καί

έχρησίμευεν ώς όρόσημον τοϋ προμνησθέντος 
άγροϋ.

20. Σαλαμις

Κατά το θέρος τοϋ 1965 ή ήμετέρα Υπηρεσία 
προέβη έν Σαλαμινι εις τήν περισυλλογήν δια
φόρων άρχαιοτήτων, αιτινες μετηνέχθησαν είς 
τήν αποθήκην τής Αρχαιολογικής συλλογής Σα
λαμίνας, συνίσταντο δέ κυρίως έξ επιτύμβιων στη
λών, κιονίσκων, μαρμάρινων ληκύθων, λουτρο- 
φόρων κλπ.

21. "Αγιος Άνδρέας ( Ζοόμπερη ) Νέας Μάκρης

Κατά τήν έκτέλεσιν τεχνικών έργων διανοίξεως 
τής δημοσίας όδοϋ 'Αγίου "Ανδρέου Νέας Μά
κρης, άπεκαλύφθη ταφικός πίθος ύπό τοϋ εργά
του Δ. Κανδύλη, καταστραφείς τελείως υπό τοϋ 
μηχανικού έκσκαφέως, πέριξ δέ τούτου περισυν- 
ελέγησαν τριάκοντα καί εν πήλινα αγγεία, ειδώ
λια κλπ., άτινα κατατάσσονται χρονολογικώς 
είς τήν πρώτην τριακονταετίαν τοϋ 5ου π.Χ. αί. 
Έ κ  τούτων τά σημαντικώτερα είναι ( Π ί ν. 101 
α - β ,  102 α - β ,  103 α - β ) :

Μελανόγραφος κύλιξ, μέ έσχηματοποιημένα 
ανθέμια είς τό άνω τής κοιλίας. Ύ ψ. 0,08, διάμ. 
χείλ. 0,155 μ.

Ύστεροκορινθιακή πυξίς άνευ πώματος, ΰψ. 
0,11 μ.

Μελανόμορφον ληκύθιον, μέ παράστασιν άνα- 
κεκλιμένων άνδρός καί γυναικός. "Υψ. 0,11 μ.

Μελανόμορφος κύλιξ. Έξωτερικώς έπί των δύο 
όψεων πάλη άνδρός ( Ήρακλέους ) καί λέοντος. 
Είς τό έσωτερικόν γυνή στρέφουσα τήν κεφαλήν 
άντιθέτως. Ύ ψ. 0,065, διάμ. χείλ. 0,155 μ. ( Π ί ν. 
101 α- β ).

Μελανόγραφος μικρά κύλιξ μετά ανθεμίων 
περί τήν κοιλίαν. Ύ ψ. 0,045, διάμ. χείλ. 0,10 μ.

Μελανόγραφος κύλιξ, ελλιπής τόν πόδα. Περί 
τήν κοιλίαν άνθέμια καί μεταξύ αυτών ρόπαλα 
λευκά. Ύ ψ. 0,08, διάμ. χείλ. 0,175 μ.

Μελανόμορφος κύλιξ, ής ελλείπει μία των λα
βών. Είς τό έσωτερικόν γυνή προς δεξιά μέ έστραμ- 
μένην τήν κεφαλήν άντιθέτως. "Επί των δύο όψεων 
τής κοιλίας παράστασις "Αθήνας μετ’ άσπίδος, 
μαχομένης μετά δύο ώπλισμένων άνδρών ( Π ί ν. 
103 α ). Ύ ψ. 0,07, διάμ. χείλ. 0,16 μ.

Μελανόμορφος κύλιξ. Είς τό έσωτερικόν κο> 
μική μορφή καθημένη. "Επί των δύο όψεων τής 
κοιλίας έφιπποι Μαινάδες καί Σάτυροι. "Υψ. 0,08, 
διάμ. χείλ. 0,19 μ. ( Π ί ν. 102 α - β ).

Β ' Α Ρ Χ Α ΙΟ Α . Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ
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T H O R IK O S

Les fouilles belgo - helleniques out etc re» 
prises cette annee a Thorikos ( Attique ); cette 
troisieme campagne se d^roula du 20 septembre 
au 12 novembre 1965. L ’equipe etait composee 
comme suit: M. Verdelis, ephore d ’Attique et 
Mile E. Ghristoforatou, epim^lete, pour la 
participation grecque; du cote beige il y avait 
les professeurs H. Mussche et J . Bingen, MM .
J . Servais, T. Hackens et Mile P. Spitaels, se
cretaire, ainsi que Ping. J . De Geyter, topogra- 
phe, M. et Mme J . Zerck - Mulder, architec- 
tes, Mile K. Maes, restauratrice, Mile L. 
Renard, dessinatrice et M. F. Sobrie, photo» 
graphe.

Trois objectifs majeurs occupaient Pingenieur 
J . De Geyter: la suite du lever topographique 
d 9une part et de Porganisation du terrain d ’au- 
tre part; cette annee il s’attacha ^galement a 
Petablissement de la carte archeologique du site.

La fouille a 6t6 poursuivie dans divers sec- 
teurs mais avec des buts differents: le profes- 
seur J . Bingen travailla dans la necropole ouest 
pour resoudre divers problemes restes en sus- 
pens. Les derniers sondages effectues par T. 
Hackens dans le theatre permettent d ’envisager 
des m aintenant une publication definitive de 
ce monument. J . Servais a dirige une premiere 
exploration sur le petit plateau a PEst du som- 
met du V&atouri, tandis que H. Mussche en- 
treprenait une fouille de caractere limits a 
POuest de la laverie n° 1, degagee dans le 
quartier industriel au cours des campagnes 
precedentes.

Dans P ensemble, la superficie degagee en 
1965 fut nettement plus reduite. Par centre, 
bien des problemes sont en voie de trouver une 
solution et des nouvelles perspectives ont ete 
decouvertes. U n effort im portant a ete realise 
dans le domaine de la restauration, de la pho
tographic et du dessin.

L^acropole

La campagne sur le haut du Velatouri avait 
pour objectif precis une premiere exploration 
du petit plateau qui interrompt la pente vive 
a PEst du sommet principal. Ge plateau, qui fait 
une sorte d ’epaule a la montagne et lui donne, 
du cote de Lavrion, son profil caract6ristique, 
semblait particulierement interessant a fouil- 
ler: il offrait a la recherche un terrain entiere- 
ment neuf en contrebas des fouilles anciennes

de Stai's; de plus, le champ libre paraissait as- 
sez vaste et assez peu declive pour qu’on puisse 
esperer trouver dessous un habitat de quelque 
etendue, mieux conserve que sur les pentes 
raides. Les travaux ont dure du 27 septembre 
au 16 octobre: cinq carr^s orientes, integres 
dans la grille generale de Thorikos, ont ete 
ouverts. Gonstituant avant tout de premiers 
sondages stratigraphiques, ils ont fourni d ’in- 
t6ressants resultats dont Pevaluation et Pinter- 
pretation exactes reclameront evidemment dans 
la suite une extension systematique des fouil
les, mais qui permettent des a present des con- 
statations assurees.

Un premier groupe de carr£s, ouverts en T  
dans la par tie haute du plateau, ont d ’abord 
mis au jour, immediatement sous Phumus, un 
ensemble de constructions datant de la p^riode 
subg^ometrique ( P L  104 a ). Ge complexe 
de bailments, dont le plan d ’ensemble n ’est 
pas encore d^gage dans son entier, comprend 
une s6rie de petites pieces groupies autour d ’une 
salle plus grande qui s’ouvre, vers le Sud, sur 
une sorte de cour. A Pinterieur de cette piece, 
le long des murs ouest, nord et est, court une 
banquette basse form0e d ’une simple assise de 
pierres seches. Les fragments de ceramique fine 
( oenochoes, skyphoi, tasses, etc. ) y etaient 
particulierement nombreux. La destination 
de ce local n ’a chance d ’etre clairement defi- 
nie qu’apres degagement de Pedifice com plet: 
il pent s’agir d ’une piece d ’habitation, mais 
une utilisation religieuse ( un petit sanctu- 
aire ? ) ne doit peut - etre pas etre ecartee. 
L ’6tude de la ceramique permet en tous cas 
d’affirmer des a present que la construction 
remonte a Pextreme fin du V IH e siecle et que 
son utilisation ne depassa pas le milieu du V ile . 
Les tessons revelent une Industrie de facture 
courante, probablement locale dans sa majeure 
partie, dont les formes et les decors rappellent 
etroitement ceux qu’ont fait connaitre les tom- 
bes subgeometriques et les puits du V ile  s. 
trouv6s a PAgora d ’Athenes. On notera la ra- 
rete proportionnelle de la ceramique proto- 
corinthienne ou nettement protoattique, en 
comparaison de celle qui garde un type subgeo- 
m^trique attique prononce. Les murs, conser
ves sur une hauteur moyenne d’une soixantaine 
de centimetres, sont construits en grossier appa- 
reil de pierres seches, irregulier mais solide. 
Leur epaisseur — 60 a 85 cm —- offre encore 
un trait caracteristique de Parchitecture geo-
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m^trique, autant qu’on la connaisse par les 
exemples relativement rares connus d’autre 
part. Pour PAttique, cette rarete est d ’ailleurs 
telle que la decouverte de Thorikos revet un 
int^ret tout special.

Le batiment subgeometrique est fonde pres- 
que par tout sur la roche naturelle qui descend 
en pente douce vers PEst. Du cote aval, il 
posait sur un solide mur de soutenement, pro- 
fond d ’un metre environ. Gontre ce mur, en 
contrebas, sont venues s’adosser plus tard, aux 
Vie et Ve siecles, deux constructions dont une 
faible partie seulement 6tait incluse dans la 
fouille effectuee cette annee. Pour etablir Pas- 
siette de leur sol, le rocher, tendre et assez 
friable, a 6t6 profondement entaille et amena- 
ge, ce qui eut pour effet, surprenant au premier 
abord, de placer un sol archaique pres d ’un 
metre plus bas qu’un niveau subgeometrique, 
de part et d’autre d ’un meme mur mitoyen. 
Ici aussi, la suite des travaux montrera s’il s’ 
agit bien, comme il semble, de maisons —· qu’on 
ne s’attendait cependant pas a trouver, a cette 
epoque, sur le sommet du VeiatourL

Immediatement a POuest et en dehors du 
bailment subgeom6trique — qui semble rela
tivement isole de ce cote — , on a commence 
le degagement d ’une construction beaucoup 
plus ancienne remontant au Bronze moyen 
(P L  104b) .  La qualite de facture vraiment 
surprenante des murs et d ’un seuil stuque vaut 
d ’etre notee (P L  105 a ). La piece qui a ete 
( partiellem ent) fouiliee comptait deux sols 
de terre battue bien distincts. Sous le plus an- 
cien, on a trouve une tombe qui a servi pour 
deux inhumations successives d ’enfants a P 
interieur de la maison. Sur le second sol, on 
a fait decouverte capitale pour Phistoire du 
site a Page du bronze: en association avec des 
tessons de minyen gris, de mat painted et de ce- 
ramique qui semble importee des Cyclades, 
on a recueilli d ’importants fragments de plomb, 
de scories et surtout de litharge, qui prouvent 
indubitablement qu’a Thorikos P extraction 
de Pargent par coupellation a partir du plomb 
argentifere etait connue et p ra tiq u e  des la 
periode mesohelladique, c’est a dire aussi an- 
ciennement qu’il est possible. Le niveau le 
plus profond, sous le mesohelladique et jusqu9 
au rocher vierge, a Ιίντέ des restes d’habitat 
ou se retrouve cette meme ceramique mono
chrome rouge a decor geometrique poll, que J . 
Caskey a decouverte a Kea.

Tels sont, en bref, les r6sultats fort incom- 
plets encore, mais prometteurs, de ces Bonda
ges sur le plateau du Velatouri. On peut d6- 
sormais esp^rer que la suite des travaux per- 
mettra d’etendre et de preciser ces premieres 
observations, notamment en ce qui concer- 
ne un indice provisoire sans doute, et cepen
dant tres frappant: Pextreme rarete des traces 
myceniennes. Jusqu’a present, elles se resument 
a quelques tessons isoMs et a des fragments d’une 
coupe, trouv^s dans le cinquieme carre, vers 
Pextremit6 Est du plateau; pas un seul fragment 
n ’a ete recueilli dans le groupe des quatre au- 
tres. Absence fort singuliere, si Pon pense que 
le plateau est compris entre les maisons « my- 
c6niennes>> fouilMes par Sta'is sur le sommet, 
et la grande tholos ronde qui s’ouvre a PEst, 
en contrebas.

La necropole Guest

La fouille de 1964 avail degage dans les car- 
res C52j3/4 et D52a4 les restes des murs nord, 
est et sud d’un local d ’epoque geometrique an- 
cien caracterise par la presence a) d ’une ban
quette a recouvrement d’argile, b) de deux 
cuvettes dont Pune contenait encore des frag
ments de litharge, c) de plusieurs couches de 
cendre dont Pune appartient au niveau d ’uti
lisation du local, Pautre a Pincendie qui Pa 
detrait, la plus epaisse et la moins dense aux 
materiaux incendies qui se sont progressivement 
accumuies dans le local effondre.

En 1965, le premier objectif a ete d ’eiargir 
la zone « geometrique » (P L  105 b - c ). 
C’est ainsi qu’a έΐέ degage en C52g3 le reste de 
la partie nord du local. Moins bien conservee 
en raison de la pente du terrain, elle n ’en a pas 
moins reveie Pexistence de quatre nouvelles 
cuvettes dans le sol, et, sous le mur ouest, des 
traces d’un niveau geometrique plus ancien 
( encore que de date tres rapprochee ), sur- 
plombant lui - meme un niveau inferieur, qui 
s’etend largement en i3 ( moitie sud ), et en 
i4 et presente des tessons geometriques analo
gues. Signalons aussi la presense d ’une tombe 
tout contre le local ( amphore geometrique 
couchee dans un berceau de pierres plates dres- 
sees obliquement; ossements braies; pas d ’of- 
frande ).

La fouille a aussi pu preciser les elements 
« geometrique ancien» du carre D52a5 ( P l .  
106 a ). Notons particulierement que le mur 
entre les t err asses II  et II I  ( cf. rapport preii-
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minaire de 1963 ) date certainement de cette 
dpoque, et que, le long de la paroi sud du carre, 
est apparu un retour perpendiculaire avec 
probablement une porte. Un louterion trouve 
in situ date aussi cet alignement et sa destruc
tion.

La fouille a aussi elargi la zone occupee par 
la necropole archaique et classique. On a re- 
trouve les types d ’amenagement d^gages en 
1964: fosses cr&natoires profondes du Ve sie- 
cle; fosses a recipient ( urnes, am phores). 
A Pextr6mit6 est de D52a4, une tombe a ciste, 
pillee a Ιίντέ les restes d ’un materiel qui com- 
portait entre autres un plat de la fin du V U Ie 
siecle ( P l .  106 b ), epoque pour laquelle 
le secteur n ’avait rien donne jusqu’ici. Pres de 
la surface sont aussi apparus des depots de cέ- 
ramique plus tardive ( IVe siecle ) aux envi
rons d ’alignements qui ont pu etre des tombes 
a ciste assez sommaires.

Enfin le systeme des terrasses trouve en j4 
et j3 a 6t6 explore en j2 ou, semble-t-il, il 
se termine par une terrasse, une des plus τέ- 
centes, on y a trouve in situ une urne en forme 
de peiike ( P I .  106 c ), contenant des osse- 
ments profond6nent bruits, mais n ’ayant pas 
le couvercle que postule la forme de la levre. 
Aux environs ( j2, i2 ), d ’autres tombes, ex- 
tremement modestes, ont 6t6 trouvees, entre 
autres une inhumation d ’enfant dans un petit 
sarcophage de terre cuite et une fosse tapiss^e 
et couverte de grandes tuiles de c^ramique. Les 
premiers elements permettent de les ramener 
au Ve ou plus probablement au IVe siecle avant 
notre ere. Gomme pour la partie fouiliee en 
1964, on a constate que des pillages ont partiel- 
lement bouleverse le site, ou les tombes du Ve 
siecle ont elles - memes entame et disperse les 
couches plus anciennes.

Le quartler industriel ( P 1. 109 )

A l’Ouest de la laverie n° 1 neuf carres ( 225 
m2 ) ont 6te ouverts. La partie est de la fouille 
a permis de degager completement la porte 
d ’acces vers cette laverie et d ’en constater sa 
condamnation ulterieure. Cette derniere est 
due a un r^amenagement a cet endroit. La 
transformation est ax6e sur un long mur en 
pierres seches non tai!16es et de construction 
rudimentaire qui enjambe les murs existants 
de la laverie, entrainant les modifications sui- 
vantes: d ’abord reduction, d ’environ deux tiers, 
de la voie carossable de la rue, ensuite, sup

pression de P entree premiere de la laverie, 
enfin, ce mur fait bmsquement un angle droit 
au - dela de Penceinte, donnant ainsi naissan- 
ce a une chambre ( d ’environ 11 m2 ), adossee 
a I’ext^rieur du mur d ’enceinte,

Les substructions, decouvertes dans la partie 
ouest de la fouille, ont 6t6 amenagees sur un 
systeme de terrasses successives assez rappro- 
ch^es les unes des autres ( 4 terrasses pour une 
distance de 12 m. ), a cause de la declivity de 
la pente ( env. 3 m .)  qui s’accentue a cet en
droit.

Une grosse tour circulaire ( d’env. 7,5 m. 
de diametre ), dont I’̂ paisseur des murs ( 1,50 
m. de moyenne ) atteste l’importance, fut 
construite a la fin du 5e s. / debut 4e s. av. 
J.-G . et est done probablement contemporaine 
a I’̂ tablissement de la laverie n° 1. On y acce- 
dait par un escalier de 1.60 m. de large, ame- 
nag6 au sud de la tour ( P I .  107 a ). Au nord, 
une chambre rectangulaire (5  m. de long sur
2.50 m. de large ), construite en meme temps 
que la tour, y attenait ( P I .  107 b ).

L 5extension ulterieure de la fouille permettra 
de determiner la fonction de ce complexe, tres 
fragmentaire pour l’instant. Gependant, il sem- 
ble d ’ores et deja qu’il pourrait s’agir ici d ’une 
exploitation a caractere agricole. Six instal
lations analogues sont connues dans le sud de 
PAttique dont deux avec une tour circulaire: 
celle d ’Agrileza on Princess Tower ( diametre
5.50 m .) et celle de Megali Vigla ou Cliff To
wer (diametre 5,20 m. ) ( Voir: J . H. Young, 
Studies in South Attica, Country Estates at 
Sounion, Hesperia 25 ( 1956 ), 122 ).

Le nombre tres limite de petites trouvailles 
rend Pinterpretation, chronologique et quali
tative, assez difficile. D’une part, Pinterieur 
de la tour a fait Pobjet d ’une fouille clande
stine a Pepoque moderne; d’autre part, le 
site semble avoir 6t6 d^serte volontairemen t 
par ses occupants, k un moment donn6. Aucune 
trace d ’abandon brutal, de pillage ancien ou 
d’incendie ne fut relev6.

Le Theatre (P L  110)

La campagne de cette annee dans le theatre 
visait a completer les recherches en vue d ’un 
releve architectural du monument et de la 
datation de ses diff6rentes parties. Le plan du 
theatre a ete complete surtout grace a la fouil
le des deux rampes d ’acces reliant les pentes 
du Veiatouri et les gradins superieurs du koi-
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Ion. La rampe Quest (P L  107 c, 108 a ) s’est 
revel^e d ’une construction assez complexe: 
elle affecte la forme d ’un gamma invers6 et 
s’appuyait, au Nord, contre un mur de terras- 
se plus ancien ( probablement du Ve s. ). Dans 
le remblai meme de cette terrasse, un mur 
datant de Pepoque archa'ique ( seconde moi- 
tie du V ie s. ) a pu £tre rep6r£. Le remblai 
de ce mur a livre notamment un beau tesson 
a figures noires. Grace a la collaboration de 
M. Pingenieur J. De Geyter, plusieurs pierres 
appartenant a cette rampe, et plus particulie- 
rement a Paqueduc qui permet Pevacuation 
des eaux de ruissellement de la colline, ont 
pu etre recomposees et rep laces in situ comme 
les montraient d ’anciennes photographies de 
1892. L ’61£vation de Panalemma du koilon 
sup^rieur ainsi que des rampes a dessin^e 
au 1:20 ieme par Mile Elisabeth Renard.

Plusieurs sondages dans le remblai du koi
lon inferieur, dans celui de Porchestra et dans 
les chambres Est ont permis de confirmer et 
de com puter les premieres recherches de 1963 
(P L  108 b ) . L’analemma de Porchestra, le 
koilon inferieur, la base ( autel ? ) et proba
blement le temple et les chambres Est forment 
un premier ensemble monumental auquel on 
peut appliquer le nom de theatre ( il est pos
sible que cet Edifice ait servi a d ’autres reunions, 
d ’ordre politique par exemple). A ces construc
tions correspond un sol en terre battue rouge 
dans Porchestra: il reliait Panalemma de Por

chestra au pied du premier gradin du koilon. 
L ’Erosion a fait qu’il est conserve k des niveaux 
differents suivant les endroits ou encore que 
des parties importantes du remblai du koilon 
superieur ( plus recent, fin IVe s. ) se sont 
superposees au sol original. L’analyse du m a
teriel c6ramique trouv6 dans les remblais de 
Panalemma de Porchestra et du koilon infe
rieur semble indiquer que ce premier thea
tre date de la seconde moitie du Ve s. La trans
formation de la chambre Est en plusieurs pie
ces pourrait dater du IVe s. et serait ainsi con- 
temporaine de la construction du koilon su
perieur et des rampes.

Les sondages dans Porchestra ont montre 
aussi que le remblai de Porchestra a cache un 
mur de terrasse antdrieur, d ’une technique ru- 
stique de pierres seches sommairement agen- 
cees (P L  108c) .  Le remblai de ce mur 
semble dater de la fin de Pepoque archa'ique. 
Aucune indication concernant la fonction de 
ce mur, ni d ’autres constructions qui auraient 
ete en relation avec lui, n ’a pu etre recueillie. 
Il existe seulement dans la partie Quest de P 
orchestra et il s’etait ecrouie vers le milieu de 
Porchestra avant la construction de Panalem
ma du Ve s. qui a respecte, en gros, Paligne- 
ment ancien. A PEst, le remblai archa'ique meme 
fait defaut, ce qui permet de proposer une da- 
tation de la premiere construction des chambres 
Est au Ve s.

JV. V E R D E L IS  - H . M USSCH E
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ

Εισαγωγικά. Εύρυτάτη και πολύπλευρος ύπήρ- 
ξεν ή δράστηριότης της 1ης Περιφερείας Βυζαν
τινών Αρχαιοτήτων και κατά τό ληξαν έτος 1965, 
παρ’ δλον ότι τό έπιστημονικόν προσωπικόν δεν 
ηόξήθη καί ούτως ή όλη έργασία διεξήχθη ύπό 
τού ’Εφόρου και των είς την ’Εφορείαν ύπηρε- 
τούντων έκτάκτων αρχαιολόγων.

Ή  δρασις τής ’Εφορείας κατά τό παρελθόν έτος, 
πλήν τής διεξαγωγής τής συνήθους διοικητικής 
υπηρεσίας, τής προστασίας των μνημείων και έ- 
λέγχου των είσαγομένων και έξαγομένων άρχαίων, 
έπεξετάθη καί είς άναστηλωτικάς έργασίας, είς 
άνασκαφάς, εις περιοδείας, άναζητήσεις και κα- 
ταγραφάς μνημείων εις τήν λίαν εκτεταμένην Πε
ριφέρειαν, περιλαμβάνουσαν τήν ήπειρωτικήν 
Ελλάδα άπό των Μετεώρων και κάτω, μετά τής 
Εύβοιας, των νήσων τού Σαρωνικοϋ και των Κυ
θήρων.

Αι άναστηλωτικαί έργασίαι, άποβλέψασαι κυ
ρίως εις τήν συντήρησιν και στερέωσιν των πο
λυπληθών βυζαντινών και λοιπών μεσαιωνικών 
μνημείων, έξετελέσθησαν, είτε ύπό μόνου τού 
επιστημονικού προσωπικού τής ’Εφορείας, εϊτε 
εν συνεργασία μετά τής Διευθύνσεως Άναστη- 
λώσεως. Είς τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν 
θά δίδωνται έν τή παρούση εκθέσει έλάχισται 
πληροφορίαι, καθ’ όσον ή πλήρης έκθεσις περί 
τών γενομένων έργασιών άνήκει εις τήν Διεύθυν- 
σιν Άναστηλώσεως. Παραλλήλως προς τάς κυ
ρίως κτηριακάς άναστηλωτικάς έργασίας έγέ- 
νετο είς εύρυτάτην κλίμακα ύπό τών ειδικών συν
εργείων, συντήρησις και στερέωσις τών τοιχογρα
φιών και τών ψηφιδωτών δαπέδων.

’Εκτός τής επιστημονικής και άλλης διοικητι
κής έργασίας τό προσωπικόν τής ’Εφορείας εί- 
χεν έπωμισθή καί τό μέγα βάρος τής διεκπεραιώ- 
σεως τής οικονομικής διαχειρίσεως, διά τήν έκ- 
τέλεσιν τών ώς άνωτέρω έργασιών.

Μέλημα έπίσης τού προσωπικού ύπήρξε καί 
ή άναζήτησις άγνώστων μέχρι τοΰδε μνημείων 
καί ή καταλογράφησις τούτων, ώς καί ή άνακή- 
ρυξις αύτών, όπου έκρίθη άναγκαΐον. Παραλλή
λως, ηύξήθη κατά σημαντικόν άριθμόν καί τό 
φωτογραφικόν άρχει ον τών μνημείων καί τών 
πάσης φύσεως εύρημάτων.

ΑΘΗΝΑΙ

1. Λυκαβηττός. Ναός 'Αγίου Γεωργίου 
( Εύρετήριον Μεσαίων. Μνημ. Ελλάδος, τ. Γ' 
σ. 131).

Δαπάναις τού ΤΑΚΕ καί με συνεργασίαν τού

EOT έγένετο έπισκευή τού γραφικού ναΐσκου τού 
'Αγίου Γεωργίου.

Ή  έπισκευή συνίστατο: α) είς στερέωσιν τού 
κτίσματος, τού όποιου οι τοίχοι άνατολικός καί 
νότιος, παρουσίαζον ρωγμάς καί άπόκλισιν, β) είς 
άντικατάστασιν έφθαρμένων έπιχρισμάτων καί 
στεγανοποίησιν τής στέγης.

Έπ’ εύκαιρίμ τών έργασιών τούτων ειδικός τε
χνίτης τής Υπηρεσίας ένήργησε λεπτομερή έ
ρευναν είς όλα τά σημεία τών έσωτερικών έπι- 
φανειών τών τοίχων. Ούδέν ίχνος ζωγραφικού 
διακόσμου εύρέθη κάτωθεν τών μεταγενεστέρων 
έπιχρισμάτων.

2. Βασιλική 'Αγίου Διονυσίου ’Αρεοπαγίτου

(Εύρετήριον Μεσαίων. Μνημ. Ελλάδος τ. Β' σ. 66* 
John Travlos and Alison Frantz, The Church of 
St. Dionysios the Areopagite and the Palace of 
the Archbishop of Athens in the 16th century).

Ό  χώρος καί τά έρείπια τής παρά τον βράχον 
τού Άρείου Πάγου βασιλικής τού 'Αγίου Διο
νυσίου τού ’Αρεοπαγίτου εΐχον έξαφανισθή κά
τωθεν πυκνοτάτης άγριας βλαστήσεως. Διά γε- 
νομένου καθαρισμού καί τακτοποιήσεως τών δια
φόρων μελών, τό μνημείον έπανήλθεν είς τήν προ- 
τέραν αύτού κατάστασιν.

3. Ναός 'Αγίας Δυνάμεως
Κατά τό παρελθόν έτος (βλ. ΑΔ 18 (1963) : Χρο

νικά, σ. 54 ) είχε γίνει ή άνάσυρσις τών κεράμων 
τής στέγης, ή άντικατάστασις τών έξωτερικών 
έπιχρισμάτων καί ή διαμόρφωσις τού χώρου πέριξ 
τού ναΐσκου. ’Εφέτος, δαπάναις τής Μονής Πεν
τέλης, έγένετο ή άποκατάστασις τού έσωτερικού. 
Αι έπιφάνειαι τών τοίχων, πλήν τής μεσαίας ζώ
νης, όπου αι τοιχογραφίαι τών άγιων, ήσαν κε- 
καλυμμέναι με έπιχρίσματα καί έλαιοχρώματα. 
Καί τό ξύλινον τέμπλον εϊχεν, ομοίως, βαφή με 
έλαιόχρωμα. ΔΓ ειδικού συνεργείου ύπό τον ζω
γράφον - συντηρητήν κ. Τ. Μαργαριτώφ άφηρέ- 
θησαν καί άνακατεσκευάσθησαν τά έφθαρμένα 
έπιχρίσματα κατά μήκος τού βορείου, δυτικού καί 
νοτίου τοίχου καί είς ύψος 1 μ. άπό τού δαπέδου.

Έγένετο καθαρισμός καί συντήρησις τών τοι
χογραφιών τής μεσαίας ζώνης. Άφηρέθησαν τά 
έπιχρίσματα καί τά έλαιοχρώματα έκ τών ύπερ- 
άνω τής μεσαίας ζώνης έπιφανειών τών τοίχων. 
Άπεκαλύφθη, ούτω, ζωγραφικός διάκοσμος έκ 
φυτικών θεμάτων κατά τήν τεχνικήν τού al fre
sco, έν δέ έξαπτέρυγον άπεκαλύφθη είς τον άνα- 
τολικόν τοίχον. Έγένετο καθαρισμός καί συντή- 
ρησις τού ζωγραφικού διακόσμου, ώς καί συμπλή- 
ρωσις τών έπιχρισμάτων. Έπίσης άφηρέθη τό
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νεώτερον έλαιόχρωμα από του ξυλίνου τέμπλου 
και άνεφάνη ό παλαιότερος διάκοσμος αύτοϋ. 
Άντικατεστάθη ή άκαλαίσθητος ηλεκτρική έγκα- 
τάστασις διά νέας, μή ορατής, και άνενεώθη ό 
χρωματισμός τής ξύλινης όροφής, εις άπόχρωσιν 
έναρμονιζομένην προς τον ζωγραφικόν διάκο-

"Οθεν, έκρίθη άναγκαία ή άντικατάστασις των 
επιχρισμάτων όλων των έπιφανειών δΤ ίσχυροτά- 
του μείγματος και ό υδροχρωματισμός αυτών είς 
τήν αυτήν άπόχρωσιν, ώς και πρότερον. Κατά 
τον αυτόν τρόπον έγένετο άντικατάστασις και 
των επιχρισμάτων εις τό εσωτερικόν τής άψιδος

0 050 1 7 3 4

Σχέδ. 1. Ναός Μεταμο ρφώσεως, τομή κατά μήκος

σμον του ναΐσκου. Κάτωθεν τής πλακός τής 'Α
γίας Τραπέζης εύρέθη ώς βάσις αυτής, μαρμάρινον 
έπίθημα, μήκ. 0,45, πλατ. 0,40 και ϋψ. 0,15 μ.

4  Ναός Παναγίας Ρόμβης

(Εύρετήριον Μεσαίων. Μνημ. Ελλάδος τ. ΒΓ, 
σ. 96 )

Δαπάναις του ΤΑΚΕ καί υπό τήν έπίβλεψιν 
τής Εφορείας έγένοντο έργασίαι συντηρήσεως 
του ναού τής Παναγίας τής Ρόμβης, επί τής όδοϋ 
Εύαγγελιστρίας. Τά επιχρίσματα των εξωτερι
κών έπιφανειών τών τοίχων εΐχον σαθρωθή και 
καταπέσει είς πλεΐστα σημεία, λόγω κακής μεί- 
ξεως τών χρη σιμοποιη θέντων ύλικών. Τό πάχος 
τών επιχρισμάτων τούτων είς μέν τά χαμηλότερα 
μέρη ήτο 0,12-0,15, είς δε τά ύψηλότερα 0,05 μ.

του Τεροϋ, άπό του εδάφους μέχρι τών τοιχογρα
φιών. Κατά τήν άφαίρεσιν τών παλαιών έπιχρι- 
σμάτων διεπιστώθη, ότι ή τοιχοδομία ήτο κοινής 
κατασκευής καί άμελοϋς έμφανίσεως, ώστε ή εκ 
νέου έπικάλυψίς της έκρίθη άπαραίτητος.

Όμοίως έγένετο έπισκευή τής κεραμώσεως του 
ναού καί τοϋ μικρού διαμερίσματος είς τήν ΒΑ. 
γωνίαν αύτοϋ. Τέλος έγένετο άνανέωσις τών έ- 
λαιοχρωματισμών τών θυρών καί τών παραθύρων.

5„Ναος Μεταμορφώσεις τοϋ Σωτήρος

( Εύρετήριον Μεσαίων. Μνημ. Ελλάδος, τ. Β', 
1929, σ. 74 - 75, είκ. 71 καί 69 ).

Είς τον κομψόν σταυροειδή βυζαντινόν ναόν 
τής Μεταμο ρφώσεως, παρά τούς βορείους πρό- 
ποδας τής Άκροπόλεως, έγιναν ώρισμέναι, μι-

15
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κράς κλίμακος, έργασίαι διά την συντήρησιν και 
εύπρεπεστέραν έμφάνισίν του. Κατά τήν διάρ
κειαν τών εργασιών αυτών ήλθον είς φως νέα 
στοιχεία και έγιναν ώρισμέναι παρατηρήσεις, 
αί όποΐαι εκτίθενται κατωτέρω.

Αί έργασίαι έχουν ώς έξης: 
α) Καθηρέθησαν τά σαθρά έπιχρίσματα έκ τών 

εσωτερικών έπιφανειών τών τοίχων καί άνακατε- 
σκευάσθησαν δΓ ίσχυροϋ μείγματος. Άφέθησαν 
άκάλυπτοι οί θολΐται τών τόξων.

β) Τό δίλοβον παράθυρον τής βορείου κεραίας 
έπανήλθεν εις τήν άρχικήν του μορφήν καί τάς 
κανονικός του άναλογίας, αφού άφηρέθη πρόσθε
τος τοιχοποιία, ή οποία είχε κατασκευασθή με
ταγενεστέρους είς τό εσωτερικόν, διά νά μικρύνη, 
προφανώς, τό άνοιγμά του ( Σ χ έ δ. 1 ).

γ) Προ τής μικράς κρύπτης, ή όποια εύρίσκεται 
είς τον νότιον τοίχον, σχηματίζεται τετράπλευ
ρος, περίπου, χώρος, ώς νάρθηξ, ό όποιος στε
γάζεται δΓ ακανόνιστου θόλου, άποτελουμένου 
έν μέρει ύπό του φυσικού βράχου, έν μέρει ύπό 
τοιχοδομίας, προς συγκράτησιν τής όποιας εΐ- 
χον τοποθετήσει ξυλίνην δοκόν. Ή  δοκός αυτή 
είχε σαθρωθή και ύπήρχε κίνδυνος καταρρεύσεως 
τού θόλου. Ύπό τάς όδηγίας τού μηχανικού τής 
Υπηρεσίας, κ. Γ. Σολομωνίδη, καθηρέθησαν τά 
σαθρά μέρη τής τοιχοδομίας καί ή δοκός, έπανα- 
κατεσκευάσθη δέ νέα ισχυρά τοιχοδομία καί δο
κός έξ ώπλισμένου σκυροδέματος. Αί κατασκευαί 
αδται έπεχρίσθησαν καταλλήλως, ώστε νά μή 
είναι όραταί. Ούτως, έπετεύχθη πλήρως ή στε- 
ρέωσις καί άσφάλισις τού θόλου.

δ) Άποκατεστάθη είς τήν άρχικήν της κατά- 
στασιν καί έμφάνισίν ή άνατολική παραστάς, ή 
ύποβαστάζουσα τό μέγα τόξον, τό άνοιγόμενον 
είς τον νότιον τοίχον, διά τής άφαιρέσεως μετα- 
γενεστέρας τοιχοδομίας άπό έπαλλήλους πλίν
θους είς τήν βορείαν της πλευράν ( Π ί ν. 111 β' 
Σ χ έ δ .  2).

ε) Έστερεώθη τό υπέρθυρον τής εισόδου, άνα- 
κατεσκευάσθησαν αί βαθμίδες της καί δΓ άποχω- 
ματώσεως κατήλθε τό έπίπεδον τού πρό τής εισό
δου εδάφους χαμηλότερον τού κατωφλιού, ώστε 
τά ϋδατα νά μή εισρέουν έντός τού ναού. 

ζ') Έπεσκευάσθη ή κεράμωσις. 
ζ) Διηυθετήθησαν αί ρύσεις τών ύδάτων έξω- 

τερικώς καί κατά τήν νοτίαν πλευράν τού ναού. 
Επειδή ή πλευρά αυτή κατά μέγα μέρος τού ύ
ψους της εύρίσκεται κάτωθεν τών χωμάτων τής 
κλιτύος τής Άκροπόλεως, έγένοντο έπαλείψεις 
διά μονωτικού καί άνθυγρού μείγματος, προς έξου- 
δετέρωσιν τής ύγρασίας.

Τά νέα στοιχεία, τά όποια ήλθον είς φώς, κατά

τήν διάρκειαν τών ώς ανωτέρω έργασιών συντη ρή
σεως, είναι τά έξής:

α) Τό κάτω ήμισυ μαρμάρινου κίονος, ύψους 
1.03 μ., καί έν έπίκρανον είς τό δυτικόν ποδαρικόν 
τού μεγάλου τόξου τού νοτίου τοίχου ( Σ χ έ δ .
2). Είναι προφανές, οτι ταύτα έτοποθετήθησαν

°- 3? „ . Τ ’ ;

Σχέδ. 2. Ναός Μεταμορφώσεως.
Λεπτομέρεια νοτίου τοίχου

έκεΐ κατά τήν έπισκευήν τού ναού, τήν έπέκτασιν 
τούτου προς Δ. καί τήν κατασκευήν τού μεγάλου 
τόξου. Ή  διαφορά τής τοιχοδομίας είναι ένδει- 
κτική τών γενομένων έργασιών.

β) Επάνω άπό τό άνατολικόν ήμισυ τού μεγά
λου έκ πωρολίθων τόξου τού νοτίου τοίχου, άπε- 
καλύφθη, κατά τήν άφαίρεσιν τών σαθρών έπι- 
χρισμάτων, έτερον τόξον, ή διάμετρος τού οποίου 
είναι ίση πρός τήν διάμετρον τού τόξου τής νο
τιάς κεραίας. Άμφότερα τά τόξα εύρίσκονται 
είς τον αύτόν κατακόρυφον άξονα ( Σ χ έ δ .  2 ). 
Τό άποκαλυφθέν τόξον ανήκει είς τήν άρχικήν
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κατασκευήν του ναού, κατεστράφη δέ κατά τό 
δυτικόν του ήμισυ, ότε έδημιουργήθη ό τετρά
πλευρος χώρος προ της κρύπτης και κατεσκευά- 
σθη τό εύρύτερον τόξον, τό όποιον άποτελει την 
βορείαν πρόσοψιν τής ακανόνιστου θολωτής στέ
γης τού χώρου τούτου. Επομένως, εις τό σημεΐον 
τούτο τού νοτίου τοίχου ύπήρχεν άρχικώς τό στε
νόν τοξωτόν άνοιγμα προς τό πλάτος τής νοτίας 
κεραίας. Επειδή όμως ή έπικοινωνία μετά τής 
κρύπτης διά τού στενού τούτου ανοίγματος ή το

τής εισόδου ταύτης έχρησίμευεν ώς βαθμίς τής 
θύρας τής κρύπτης. ΈπΙ τής μιας πλευράς τής 
καλυπτήριου πλακός υπάρχει άνάγλυπτος σταυ
ρός. Ή  κάθοδος εις τον τάφον έγίνετο διά τριών 
βαθμιδών.

Ή  τοιχοδομία τού τάφου είναι κανονική από 
έναλλασσομένας σειράς πλίνθων και λίθων. Ή  
δυτική στενή πλευρά είναι λαξευμένη εις τον βρά
χον ( Σ χ έ δ .  3).

δ) Κατά τήν άφαίρεσιν τών σαθρών έπιχρισμά-

4-Α
Σχέδ. 3. Ναός Μεταμορφώσεως. Ό  άποκαλυφθείς καμαροσκεπής τάφος

δύσκολος, διηύρυνον τον προ τής θύρας τής κρύ
πτης χώρον εις τάς σημερινός του διαστάσεις, 
κατεσκεύασαν τό μέγα τόξον και έπλήρωσαν τό 
μεταξύ τών δύο τόξων κενόν διά τοιχοποιίας 
( Σ χ έ δ .  2 ). Εις τό έσωτερικόν τού άρχικού τό
ξου διεπιστώθη ή ϋπαρξις τοιχογραφιών και άπε- 
καλύφθη κεφαλή άγιου μέ φωτοστέφανον κίτρι
νου χρώματος.

γ) Παρέστη άνάγκη νά άνακατασκευασθή τό 
δάπεδον τού προ τής κρύπτης χώρου, τό όποιον 
ήτο κατεστραμμένον. Κατά τήν έργασίαν ταύτην 
άπεκαλύφθησαν δύο τάφοι. Ό  εις, κατεσκευασμέ- 
νος έκ πλίνθων, έχει τό σύνηθες λαρνακοειδές 
σχήμα, διαστ. 0,80x0,74 μ. ( Π ί ν. 111α), ό 
δέ κατά μήκος άξων του είναι άπό Β. προς Ν. Ό  
δεύτερος, εύρισκόμενος νοτίως τού πρώτου, εί
ναι καμαροσκεπής, μέ τον κατά μήκος άξονα από 
Α. προς Δ. ( Σ χ έ δ .  3 ). Διαστάσεις τάφου 2.37 x 
1.50x1.10 μ.

Τό άνοιγμα τής εισόδου σχηματίζεται εις τήν 
ανατολικήν στενήν πλευράν, ή οποία εύρίσκεται 
ακριβώς κάτωθεν τού κατωφλιού τής θύρας τής 
κρύπτης ( Π ί ν .  111α), ή καλυπτήριος δέ πλάξ

των άπεκαλύφθησαν τμήματα ζωγραφικού δια
κόσμου, ώς εις τήν κόγχην τού Ιερού, βορείως 
ταύτης, εις τό μικρόν άρχικόν τόξον τού νοτίου 
τοίχου, τό καταστραφέν κατά τήν κατασκευήν 
τού μεταγενεστέρου, ώς έλέχθη ήδη, εις τό έσωρ- 
ράχιον τού τόξου τού βορείου τοίχου καί εις τον 
τρούλλον. Έγένετο καθαρισμός και συντήρησις 
τών τοιχογραφιών ύπό συνεργείου συντηρητών 
υπό τον κ. Ί. Κολέφαν.

ε) Έκ τού νοτίου τοίχου άπετειχίσθη τό κάτω 
ήμισυ μαρμάρινου κορμού καθημένης γυναικός, 
επί τού αριστερού γόνατος τής οποίας κάθεται 
γυμνός παίς. Τούτο άνέλαβε νά μελετήση καί δη- 
μοσιεύση ή Έπιμελήτρια Κλασσικών Αρχαιο
τήτων δ. X. Κουκούλη ( βλ. ΑΔ 22 ( 1967): Α', 
σ. 133 - 148, Πίν. 89-98).

ζ') Κατά τήν άφαίρεσιν τών ύπέρ τούς τάφους 
χωμάτων περισυνελέγησαν: μικρόν καρδιόσχημον 
χαλκοΰν άντικείμενον, πιθανώς έκ διακοσμήσεως 
ξύλινων επίπλων, καί χαλκούν έφθαρμένον νόμι
σμα τού 3ου ή 2ου αίώνος π.Χ.

ζ) Μαρμάρινο ν μέσο βυζαντινόν θωράκιο ν, μετ’ 
άναγλύπτου μεγάλου φυλλοφόρου σταυρού ( Π ί ν .
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112 α). Τέλος έγένοντο νέαι αποτυπώσεις και 
σχεδιάσεις τοϋ ναοϋ, ώς τής κατά μήκος τομής 
( Σ χ έ 6. 1 ), λεπτομέρειας των τόξων τοϋ νοτίου

Σχέδ. 4. Ναός Μεταμορφώσεως. 
Μαρμάρινος κίων

τοίχου ( Σ χ έ δ .  2 ), ένός των κιόνων ( Σ χ έ δ .  4 ) 
και των άποκαλυφθέντων τάφων ( Σ χ έ δ .  3 ).

6. Ναός Ζωοδόχου Πηγής

Μονόκλιτος, καμαροσκέπαστος ναΐσκος, έξω- 
τε ρικών διαστάσεων 8.65 x 4.50 μ., με ή μικυκλι
κήν άψΐδα Τεροϋ, εις τον συνοικισμόν Βύρωνος, 
άριστερά τής όδοϋ προς τήν Μονήν Καρέα ( Π ί ν. 
112 β ). Είναι μετόχι τής Μονής Πετράκη. Πρό 
ετών κατηδαφίσθη ό δυτικός τοίχος του ναΐσκου 
και προς μεγέθυνσίν του προσετέθη ακαλαίσθη
τος υψηλός νάρθηξ, μήκους 4.75 και πλάτους 
5.35 μ., καλυφθείς με καμπύλην πλάκα εξ ώπλι- 
σμένου σκυροδέματος. Συνεστήθη εις τήν Μονήν 
Πετράκη νά καλύψη τήν προσθήκην διά κεράμων.

Εις τούς μικρούς τοίχους τοϋ άρχικοϋ ναΐσκου

διατηρείται ό ζωγραφικός διάκοσμος μέ γεωμε
τρικά σχέδια, φυτά καί μορφάς άγιων εις μίαν 
σειράν, εις δε τήν αψίδα τοϋ Ίεροϋ ή Πλατυτέρα 
καί τέσσαρες Τεράρχαι. Συμφώνως προς έπιγρα
φήν ό διάκοσμος έγινε τό 1880.

7. Μονή 'Αγίου Ίωάννου Καρέα

( Ευρετήριον Μεσαίων. Μνημ. Ελλάδος, τ. Γ', 
σ. 157- 158).

Ώ ς συνέχεια τών πέρυσι έκτελεσθεισών έργα- 
σιών διά τήν συντήρησιν τής Μονής ( βλ. ΑΔ 
19 ( 1964 ): Χρονικά, σ. 97 - 98 ), έγένετο άπο- 
μάκρυνσις μπάζων καί λοιπών αχρήστων υλικών 
έκ τοϋ χώρου τής Μονής καί μικρά διαμόρφωσις 
τοϋ περί αυτήν χώρου. Συμφώνως δε προς τήν πέ
ρυσι δοθεϊσαν έξαγγελίαν, έγένετο λεπτομερής 
καταμέτρησις καί άποτύπωσις τοϋ χώρου ολο
κλήρου τής Μονής, διά τήν έκπόνησιν μελέτης 
προς πλήρη άποκατάστασιν αυτής.

ΕΚΤΟ Σ ΑΘΗΝΩΝ

8. Μονή ’Αστεριού

(Ευρετήριον Μεσαίων. Μνημ. Ελλάδος, τ. Γ', 
( 1933), σ. 165- 167).

Έν συνεχείμ προς τάς έργασίας, τάς γενομένας 
κατά τό έτος 1960 διά τήν συντήρησιν τοϋ Κα
θολικού καί τών κελλίων τής Μονής ’Αστεριού 
( βλ. ΑΔ 16 ( 1960): Χρονικά, σ. 66 ), έγένοντο 
έτεραι συμπλη ρωματικαί κατά τό τρέχον έτος, 
άφ’ ένός μεν διά τήν έπισκευήν τών ζημιών, αί 
όποΐαι εΐχον δημιουργηθή λόγω τοϋ παγετώνος 
εις τήν κεράμωσιν, άφ’ έτέρου δε διά τήν στερέ- 
ωσιν καί άσφάλισιν τοϋ Καθολικού.

Ό  ΒΑ. κίων τοϋ σταυροειδούς τετρακιονίου 
ναοϋ, άποτελούμενος έκ πωρίνων σπονδύλων έπι- 
κεχρισμένων, είχεν ύποστή άπόκλισιν άπό τής 
κατακορύφου καί ρωγμάς εις τούς σπονδύλους, 
ώστε νά έχη δημιουργηθή κατάστασις έπικίνδυ- 
νος διά τήν άσφάλειαν τοϋ κτηρίου. Τό πρόβλημα 
έμελετήθη υπό τών μηχανικών κκ. Μπαλτατζή 
καί Σολομωνίδη και άπεφασίσθη νά ένισχυθή 
ή άνθεκτικότης τοϋ κίονος διά τής εισροής, μέ 
τήν βοήθειαν ειδικής σύριγγος, ίσχυροτάτου συν
δετικού μείγματος εις όλα τά σαθρά τμήματα τών 
σπονδύλων. Ούτως, έξουδετερώθη ό άπειλών τό 
κτήριον κίνδυνος.

ΑΜ ΑΡΟΥΣΙΟΝ

9. Ναός τοϋ 'Αγίου Δημητρίου

( Εύρετήριον Μεσαίων. Μνημ. Ελλάδος, τ. Γ', 
σ. 203)

Ό  μονόκλιτος, καμαροσκέπαστος, μέ εύρεϊαν
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ή μικυκλικήν άψΐδα Ίεροϋ, ναός διασώζει μέγα 
μέρος τής παλαιάς κεραμώσεώς του» ’Από τόν 
ζωγραφικόν του διάκοσμον τοϋ 17ου αί. διατηρεί
ται μία σειρά όλοσώμων άγιων εις τούς μακρούς 
τοίχους και σκηναί εις τόν ανατολικόν τοίχον 
και τήν άψΐδα τοϋ Τεροϋ.

Κατηρτίσθη πρόγραμμα επισκευής τοϋ ναού 
και συντηρήσεως των τοιχογραφιών.

ΠΕΝΤΕΛΗ

10. Μονή Νταού Πεντέλης

Συνεχίσθησαν και έφέτος αί έργασίαι, αί όποΐαι 
ήρχισαν πέρυσι διά τήν στερέωσιν του Καθολι
κού τής Μονής ( βλ. ΑΔ 20 (1964 ): Χρονικά, 
σ. 133 κ.έ.).

Έγένετο άποχωμάτωσις νοτίως τοϋ ναοϋ καί 
μεταξύ τούτου και τοϋ περιβόλου τής Μονής. 
Άπεκαλύφθησαν έκεΐ δύο Ισχυροί τοίχοι, παράλ
ληλοι, εις κάθετον προς τόν άξονα τοϋ ναοϋ φο
ράν. Ούτοι άνήκουν εις τό ισόγειον των καταστρα- 
φέντων παλαιών κελλίων τής Μονής. Ή  πλήρης 
διερεύνησίς των δεν κρίνεται προς τό παρόν αναγ
καία.

Όμοίως έγένετο άποχωμάτωσις, βορείως τοϋ 
ναοϋ καί μεταξύ τούτου, τών νεωτέρων κελλίων 
καί τοϋ τετραγώνου πύργου. Άπεκαλύφθησαν 
έκεΐ τά έρείπια τών καμαροσκεπάστων διαμερι
σμάτων ( Π ί ν. 113 α ), τά όποια άπετέλουν τό 
ισόγειον τών παλαιών κελλίων τής Μονής καί εί- 
χον δύο ορόφους τουλάχιστον. Τοϋτο άποδει- 
κνύεται έκ τών γεννήσεων τών καμαρών, αί ό- 
ποΐαι ύπελείφθησαν έπί τοϋ βορείου τοίχου τοϋ 
Καθολικοϋ μετά τήν καταστροφήν τών κελλίων 
( Π ί ν. 113 β ). Ή  πλήρης διερεύνησίς τών έρει- 
πίων τούτων δεν κρίνεται προς τό παρόν άναγκαία.

Επειδή τά παράθυρα τοϋ ναοϋ, άλλα μεν είχον 
φραχθή διά τοιχοποιίας, άλλα δε ή σαν άνευ ύά- 
λων, κατεσκευάσθησαν καί έτοποθετήθησαν εις 
όλα ανεξαιρέτως τά ανοίγματα τοϋ ναοϋ καί τοϋ 
νάρθηκος σιδηρά ύαλοστάσια, εις τό αύτό σχή
μα τών σωζομένων παλαιών. Οϋτω, ήσφαλίσθη 
τό Καθολικόν από τής εισροής τών ύδάτων τής 
βροχής καί άπό τοϋ άέρος.

Συμφώνως προς σχέδια έγκριθέντα ύπό τής 
Υπηρεσίας, έγένετο ή οίκοδόμησις, δαπάναις τής 
Μονής Πεντέλης, πέντε κελλίων εις τήν άνατο- 
λικήν πλευράν τοϋ περιβόλου τής Μονής. Αί έρ- 
γασίαι διά τήν άποκατάστασιν τοϋ Καθολικοϋ, 
καθώς καί διά τήν πλήρη διερεύνησιν τών άπο- 
καλυφθέντων έρειπίων τών παλαιών κελλίων, θά 
συνεχισθοΰν τό προσεχές έτος.

ΜΑΡΑΘΩΝ

11. Άγιος Γεώργιος Βρανάς

Αριστερά τής προς Μαραθώνα όδοϋ σφζονται 
έλάχιστα έρείπια Μονής, έπ όνόματι τοϋ Αγίου 
Γεωργίου τοϋ Βρανά. Βορείως τών έρειπίων, θε
μελιωμένος έπί τών βράχων, υπάρχει καμαρο- 
σκέπαστος ναΐσκος, εις τήν δυτικήν πλευράν τοϋ 
όποιου προσετέθη, μεταγενεστέρως, έστεγασμέ- 
νος χώρος ώς είδος νάρθηκος. Τήν καμάραν τοϋ 
ναοϋ ένισχύουν δύο σφενδόνια, τά όποια πατοϋν 
έπί άρχαίων κιονοκράνων. Ή  κόγχη τοϋ Ίεροϋ 
είναι ή μικυκλική έσωτερικώς καί έξωτερικώς.

Κατά πρόχειρον δοκιμαστικήν έρευναν διε- 
πιστώθη, κάτωθεν τών έπιχρισμάτων τοϋ έσωτε- 
ρικοϋ, ή ϋπαρξις ζωγραφικού διακόσμου τοϋ Που 
ή 18ου αί.

Παρά τόν ναΐσκον, καί έπί βράχου, είναι ίδρυ- 
μένον χαρακτηριστικόν κωδωνοστάσιον, διαιρού- 
μενον εις τρία μέρη καθ’ ύψος ( Π ί ν. 114α).

Κατηρτίσθη πρόγραμμα στερεώσεως τοϋ ναοϋ 
καί άποκαλύψεως καί συ ντη ρήσεως τών τοιχο
γραφιών.

12. "Αγιος Νικόλαος

Εύρίσκεται περί τά 1.000 μ. ΒΑ. τοϋ προηγου
μένου. Είναι μικρός ναΐσκος εις τόν αύτόν τύπον 
μέ τόν τοϋ Αγίου Γεωργίου καί έχρησιμοποιεΐτο 
ώς κοιμητηριακός ναός τής Μονής. Τά ποδαρικά 
τών δύο σφενδονίων, τά όποια ύπεβάσταζον τήν 
καμάραν, κατέρχονται μέχρι τοϋ έδάφους. Μετά 
τήν καταστροφήν τής καμάρας ό ναΐσκος έκαλύ- 
φθη διά δικλινοϋς ξύλινης στέγης.

Έκ τοϋ ζωγραφικού διακόσμου ταυτίζονται οί 
’Απόστολοι Πέτρος καί Παύλος, ό Χριστός, ή 
Θεοτόκος, ή Φιλοξενία, ή Πλατυτέρα, οί Τέσ- 
σαρες Ίεράρχαι, ό Πρωτομάρτυς Στέφανος, εις 
έτερος Διάκονος, ό Εύαγγελισμός κ. ά.

Έπί τών τοιχογραφιών αναγιγνώσκεται χάρα
γμα μέ τήν χρονολογίαν 1600. Τοϋτο δεικνύει, 
ότι ό ζωγραφικός διάκοσμος έγένετο προ τοϋ έ
τους τούτου.

Κατηρτίσθη πρόγραμμα διά τήν στερέωσιν τοϋ 
ναοϋ καί τόν καθαρισμόν καί συντήρησιν τών 
τοιχογραφιών.

13. Ναΐσκος τοϋ Άγιου Αθανασίου

Εις μικράν άπόστασιν άπό τοϋ προηγουμένου 
σφζεται μικρός ναΐσκος, άλλοτε καμαροσκέπα- 
στος, τώρα ξυλόστεγος. Έσωτερικώς καί έξωτε
ρικώς είναι έπικεχρισμένος.

Έκ τοϋ ζωγραφικού διακόσμου σφζονται δύο 
άγιοι εις τό σφενδόνιον, προτομαί άγιων εις τούς
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μακρούς τοίχους, ό Χριστός και ή Θεοτόκος είς 
τό κτιστόν τέμπλον και ελάχιστα μέρη τής Πλα
τυτέρας καί των Ιεραρχών είς τό Ιερόν.

Προ του ναού κατεγράφη μαρμάρινον περγα- 
μηνόν κιονόκρανον.

Κατηρτίσθη πρόγραμμα στερεώσεως του ναοΰ 
και καθαρισμού και συντηρήσεως των τοιχογρα
φιών.

ΔΑΦΝΙ

Ύπό τοϋ επιστημονικού προσωπικού τής Ε φο
ρείας έγένετο καταγραφή καί άποδελτίωσις των 
άντικειμένων τής συλλογής τής Μονής. Διά τήν 
προφύλαξιν τού άνεσκαμμένου χώρου, τού έκτει- 
νομένου πρός τήν νοτίαν πλευράν τού περιβόλου 
τής Μονής, έγένετο περίφραξις τούτου. Επίσης 
διά τήν εύπρεπεστέραν έμφάνισιν τού έκδοτη ρίου 
των εισιτηρίων συνετάχθησαν σχέδια κατασκευής 
έπίπλων καί διαρρυθμίσεως τού χώρου, τα όποια 
θά έκτελεσθοΰν κατά τό προσεχές έτος.

ΜΕΓΑΡΑ

14. Ναός Σωτήρος

Συνεργεΐον ζωγράφων - συντηρητών ύπό τον 
κ. Τάσον Μαργαριτώφ, ένήργησε καθαρισμόν 
καί στερέωσιν τών αξιολογών τοιχογραφιών τού 
βυζαντινού ναοΰ τού Σωτήρος, είς τον έλαιώνα 
τών Μεγάρων.

Λεπτομερής έκθεσις περί τών έργασιών τούτων 
θά γίνη ύπό τής Διευθύνσεως τού Κεντρικού Ε ρ 
γαστηρίου τού Βυζαντινού Μουσείου.

Είς τήν παραστάδα τού ΝΔ. διαμερίσματος ά- 
πεκαλύφθη ή έπιγραφή:

Φ Ι Λ Ι Σ Τ Ο Σ  
Ε Υ Π Α Λ Ι Ν Ο Υ

Κατηρτίσθη πρόγραμμα διά τήν στερέωσιν τού 
ναού καί άφαίρεσιν τής όγκώδους άντηρίδος άπό 
τού άνατολικοΰ τοίχου αύτού ( Π ί ν. 114 β).

15. Ναός 'Αγίου Αθανασίου

Εύρίσκεται περί τά 200 μ. άνατολικώς τού προ
ηγουμένου. Είναι μικρός ναΐσκος τού απλού τε- 
τρακιονίου σταυροειδούς έγγεγραμμένου τύπου, 
μέ μαρμάρινους κίονας. Ύπό τά έπιχρίσματα τών 
έσωτερικών έπιφανειών ύπάρχει ζωγραφικός διά
κοσμος. Προ έτών κατεσκευάσθη ύπό τού Συνδέ
σμου Παντοπωλών Μεγάρων άκαλαίσθητον ύπό- 
στεγον έκ σιμέντου, κατά τήν δυτικήν πλευράν 
τού κτηρίου, τό όποιον πρέπει νά κατεδαφισθή

( Π ί ν .  115α).  Προ τού ναοΰ κεΐνται τέσσαρες 
μαρμάριναι κίονες άρράβδωτοι.

Κατηρτίσθη πρόγραμμα άποκαταστάσεως τού 
ναΐσκου καί άποκαλύψεως τών τοιχογραφιών.

16. Ναός 'Αγίας Βαρβάρας

Μικρών διαστάσεων ναΐσκος είς τον τύπον 
τών τριχόρων, εύρισκόμενος νοτίως τού προηγου
μένου. Καί έδώ κατεσκευάσθη λίαν άκαλαίσθη
τον ύπόστεγον έκ σιμέντου. Προ τού ναΐσκου 
κεΐται άρράβδωτος μαρμάρινος κίων ακέραιος 
( Π ί ν .  115 β ). Κατηρτίσθη πρόγραμμα άποκα
ταστάσεως τού ναΐσκου.

ΣΑΛΑΜΙΣ

17. Μονή Φανερωμένης

(Βλ.  ΑΔ 20(1964): Χρονικά, σ. 140).
Ένεκα ζημιών, πού εΐχον γίνει άπό έτών είς 

τήν κεράμωσιν τού Καθολικού τής Μονής, καί 
ένεκα κακής λειτουργίας τής είς τήν στέγην του 
άποχετευτικής αΰλακος, οί τοίχοι εΐχον διαποτι- 
σθή ύπό ύγρασίας, μέ άποτέλεσμα νά δημιουργη- 
θούν δυσάρεστοι καί έπικίνδυνοι καταστάσεις 
διά τόν ζωγραφικόν διάκοσμον, ό όποιος, ώς γνω
στόν, είναι έργον τού ’Αργείου άγιογράφου Γεωρ
γίου Μάρκου καί τών μαθητών του ( 1735 ). Ό -  
θεν έκρίθη άναγκαΐον νά συνεχισθούν καί έφέτος 
αί έργασίαι πού ήρχισαν πέρυσι, διά τήν άσφά- 
λειαν τού κτίσματος καί τήν συντήρησιν τών τοι
χογραφιών. Συνεργεΐον ύπό τόν άριστον τεχνίτην 
Γεώργιον Ζήκον έπέτυχε τήν στεγανοποίησιν τού 
κτηρίου, μέ έπισκευήν τής άποχετευτικής αϋλα- 
κος, άντικατάστασιν τών κατεστραμμένων κερά
μων, έμφραξιν τών ρωγμών είς όλην τήν έκτασιν 
τής στέγης τού Καθολικού καί τού νοτίως αυτού 
παρεκκλησίου καί άρμολόγησιν τών τοίχων 
( Π ί ν .  116α).

Συγχρόνως, άλλο συνεργεΐον ζωγράφων - συν
τηρητών ύπό τόν κ. Φ. Ζαχαρίου συνέχισε τήν 
στερέωσιν καί συντήρησιν τού ζωγραφικού δια
κόσμου, ό όποιος εΐχεν ύποστή μεγάλας ζημίας, 
κυρίως είς τόν δυτικόν καί βόρειον τοίχον καί 
τό βορείως τού 'Ιερού παρεκκλήσιον. Μεγάλαι 
έπιφάνειαι, αί όποΐαι εΐχον άποκολληθή καί ήπει- 
λούντο μέ κατάρρευσιν, έπεκολλήθησαν πάλιν μέ 
καταλλήλους έπεμβάσεις καί ούτω διεσώθησαν. 
Είς τόν δυτικόν τοίχον καί καθ’ όλον τό μήκος 
του έγινεν άντικατάστασις κατεστραμμένων έπι- 
χρισμάτων είς ύψος 0,60 μ. άπό τού δαπέδου. Είς 
τήν αύλήν τής Μονής κατεγράφη τό έντειχισμέ- 
νον άνω μέρος έπιτυμβίου μαρμάρινης στήλης 
καί τό κάτω μέρος ποδός τραπέζης ( Π ί ν .  116 β ).
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ΣΠ ΕΤΣΑΙ

Τά καθήκοντα τοϋ έκτάκτου Επιμελήτοϋ ’Αρ
χαιοτήτων Σπετσών άνετέθησαν εις τον καθη
γητήν τής Κοργιαλενείου Σχολής κ. Γ. Σταμα- 
τίου. Έρρυθμίσθη ή κανονική λειτουργία τοϋ 
Μουσείου διά τής τοποθετήσεως ήμερομισθίου 
φύλακος.

Κατόπιν λεπτομεροϋς έξετάσεως κατηρτίσθη 
πρόγραμμα έργασιών διά τήν συντήρησιν των 
κάτωθι μνημείων κατά τό έπόμενον έτος 1966:
1) των έρειπίων τής παλαιοχριστιανικής βασιλι
κής τής Ευαγγελίστριας, παρά τόν παλαιόν λι
μένα, 2) των έρειπίων τής παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής των Μύλων Βρούστη, 3) τής οΙκίας 
τοϋ Χατζηγιάννη Μέξη, ένθα στεγάζεται τό Μου- 
σεΐον Σπετσών ( Π ί ν. 117 α), 4) τοϋ ναοϋ τής 
Κοιμήσεως είς τό Καστέλλι, 5) τοϋ ναοϋ τής 'Α
γίας Τριάδος Καστελλίου. Προς διατήρησιν τοϋ 
χρώματος και τοϋ άρχιτεκτονικοΰ χαρακτήρος 
τής νήσου έγένετο πρότασις άνακηρύξεως τοϋ 
οίκισμοϋ τών Σπετσών ώς ίστορικοΰ διατηρητέου.

ΑΙΓΙΝΑ

Κατά τό παρόν έτος έγένοντο στερεωτικά! 
κυρίως έργασίαι τών ναών, τών οίκιών καί τών 
λοιπών κτισμάτων τοϋ μεγάλου έρειπιώνος τής 
Παλαιοχώρας Αίγίνης. Τήν έπίβλεψιν τών έργα
σιών τούτων είχεν άναλάβει ή άρχαιολόγος κ. 
Μαρία Αάζαρη - Εύστρατοπούλου. Είδικώτερον 
έγένοντο τά έξής:

α) Ήνοίχθησαν και έκαθαρίσθησαν άπό τών 
έρειπίων αί δύο κεντρικαί όδοί, αί άγουσαι ή μέν 
πρώτη εις τόν ναόν τής Επισκοπής, ή δε δευτέρα 
είς τόν ναόν τής 'Αγίας Κυριακής, συνεκρατή- 
θησαν δέ και έστερεώθησαν τά λείψανα τών τοί
χων τών οίκιών έκατέρωθεν αυτών. Ιδιαιτέρα 
προσοχή έδόθη είς τόν διαχωρισμόν τών οικοδο
μικών τετραγώνων. Είς σημεία, όπου τοϋτο ή το 
άναγκαιον, έστερεώθη τό λιθόστρωτον τών όδών 
καί κατεσκευάσθησαν άναλημματικοί τοίχοι έκ 
ξηρολιθιάς προς συγκράτησιν τών χωμάτων.

β ) Είς τόν ήμικατεστραμμένον δρομικόν ναΐ
σκον τοϋ 'Αγίου 5Αθανασίου ( βλ. Ν. Μουτσο
πούλου, Ή  Παληαχώρα τής Αίγίνης, σ. 76) έ
γένετο καθαρισμός τοϋ ναοϋ άπό λίθων καί άλ
λων οίκοδομικών ύλικών, καταπεσόντων έκ τής 
καταστραφείσης καμάρας, συγκράτησις τής κόγ
χης καί τοϋ δυτικοϋ τοίχου καί στερέωσις τοϋ 
κτιστοϋ τέμπλου ( Π ί ν .  118α).

Πέριξ τοϋ ναοϋ, είς άκτΐνα 1 μ. περίπου, έκτί- 
σθη τοίχος έκ ξηρολιθιάς προς συγκράτησιν τών 
χωμάτων καί τών όμβριων ύδάτων καί έτειχίσθη

ή δυτική θύρα διά περισσοτέραν ασφάλειαν. Πε- 
ρισυνελέγη πώρινο ν δωρικόν κιονόκρανον.

γ ) Είς τόν έπίσης μονόκλιτον καμαροσκέπα- 
στον ναΐσκον τοϋ Σταυροϋ, είς τούς πρόποδας 
τοϋ λόφου, έπεσκευάσθησαν αί ρωγμαί τοϋ δυ- 
τικοϋ τοίχου καί έτοποθετήθησαν δύο ξύλιναι
θύραι ( Π ί ν .  117γ).

δ ) Είς τόν δίδυμον ναΐσκον τής Παναγίας τοϋ 
Γιάννουλη - 'Αγίας 9 Ιωάννας ( Π ί ν .  117 β ) έ
γένετο καθαρισμός τοϋ χώρου άπό τών έρειπίων, 
διαλογή ύλικών, κυρίως θολιτών, διά περαιτέρω 
άναστηλωτικάς έργασίας καί στερέωσις έτοιμορ- 
ρόπων τμημάτων τοιχοποιίας, ώς καί τοϋ έπικιν- 
δύνου έναπομείναντος τμήματος τής καμάρας τοϋ 
άριστεροΰ ναοϋ.

Είς τόν βόρειον τοίχον τοϋ άριστεροΰ ναοϋ 
άνεστηλώθησαν έξ όλοκλήρου ( δΤ έπανατοπο- 
θετήσεως τών θολιτών) τά δύο τόξα, τά στηρι- 
ζόμενα έπί τοϋ κατεστραμμένου πεσσοΰ. Τά έλά- 
χιστα ίχνη τοιχογραφιών είς τάς γεννήσεις τών 
τόξων, παρέμειναν είς τήν θέσιν των χωρίς νά 
θιγοϋν.

Έπίσης άποκατεστάθησαν τά δύο τόξα τοϋ με
ταξύ τών δύο ναΐσκων τοίχου.

Πέριξ τοϋ ναοϋ έκτίσθη άναλημματικός τοί
χος έκ ξηρολιθιάς ύψους 1-2.30 μ.

Κατά τήν διαμόρφωσιν τοϋ περί τόν ναόν χώ
ρου, άπεκαλύφθη λιθόστρωτον, μετά βαθμιδών 
είς άκανόνιστα διαστήματα, συνεχιζόμενον κατά 
τήν βορείαν καί άνατολικήν πλευράν. Έκ τοϋ 
χώρου, ώς έλέχθη, περισυνελέγη άφθονον οικο
δομικόν ύλικόν, ώς καί δύο τμήματα κιονίσκων, 
έπί τών οποίων είκονίζονται δύο άντωπά πτηνά 
καί δένδρον έσχηματοποιημένον ( Π ί ν .  119 α ).

ε) Είς τόν ναόν τοϋ 'Αγίου Γεωργίου τοϋ Κα- 
θολικοϋ, έπονομαζομένου Παναγία ή Φορίτισ- 
σα ( βλ. Ν. Μουτσοπούλου, έ. ά., 1962, σ. 93, 
Γ. Κουλικούρδη - Σ. Αλεξίου, Αίγινα, σ. 79 ) φέ- 
ροντος έγκαρσίαν διάταξιν τοϋ Τεροϋ, έγένετο 
κυρίως έμφραξις ρωγμών τής στέγης καί τοϋ νο
τίου στενοϋ τοίχου. Έπίσης άρμολογήματα είς 
δλον τόν ναόν καί άποκατάστασις τοϋ κατεστραμ
μένου έπιχρίσματος. Έξωθεν τοϋ ναοϋ έκαθαρί- 
σθη ό χώρος άπό τών έπιχώσεων καί άποκατε- 
στάθη ή άποστραγγιστική αδλαξ.

Είς τόν προ τοϋ 'Αγίου Γεωργίου ήρειπωμένον 
ναΐσκον, κατεγράφη μαρμάρινον έπίθημα άμφι- 
κιονίσκου, έντειχισμένον, φέρον διάκοσμον έκ 
φύλλων ύδροχαροΰς φυτοϋ ( Π ί ν .  119γ ).

ς') Είς τόν "Αγιον Διονύσιον ( 9Επισκοπήν ) 
( βλ. Ν. Μουτσοπούλου, έ. ά., σ. 132, Γ. Κουλι- 
κούρδη - Σ. ’Αλεξίου, έ. ά. σ. 81 ), τήν Μητρό-
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πολιν τής Παλαιοχώρας, έγένοντο αί έξης έργα- 
σίαι:

’Εξωτερικούς: 1) Επισκευή ολοκλήρου τής έκ 
πλακών στέγης του ναού, των κεράμων τού τρούλ- 
λου, ώς και τού παρακειμένου κελλίου τού 'Αγίου 
Διονυσίου και στεγανοποίησις τούτων ( Π ί ν.
118 β).

2) Διάνοιξις χάνδακος κατά μήκος τού τοίχου 
τού 'Ιερού Βήματος, βάθ. 1.20 |καί πλάτ. 0,50 μ. 
καί έπίστρωσις τούτου διά λίθων καί έπειτα διά 
σιμεντοκονίας, έπιχρισθείσης καταλλήλως, προς 
διοχέτευσιν των όμβριων ύδάτων καί προστασίαν 
τού μνημείου από τής ύγρασίας.

3) 'Αρμολογήματα εις τό έξωτερικόν των τοί
χων τού ναού καί καθαρισμός τού πέριξ χώρου. 
Επίσης διαμόρφωσις καί άνακατασκευή των βα
θμιδών προσπελάσεως προς τό προαύλιον τού 
ναού.

Έσωτερικώς: 1) Άφηρέθησαν καί άποκατεστά- 
θησαν οί κατεστραμμένοι « σουβάδες » τού τρούλ- 
λου. Εις τό τύμπανον έτοποθετήθησαν τέσσαρα 
σιδηρά υαλοστάσια.

2) Έκαθαρίσθησαν οί δύο έπικεχρισμένοι κίο
νες, οί στηρίζοντες τον τρούλλον καί οϋτω άπε- 
καλύφθησαν ιωνικόν καί κορινθιακόν κιονόκρανα.

ζ) Εις τον ναΐσκον των 'Αγίων θεοδώρων ( βλ. 
Ν. Μουτσοπούλου, έ. ά., σ. 61 ) έγένετο έμφρα- 
ξις ρωγμών τών τοίχων τού ναού καί έπισκευή 
τής στέγης.

η) Τέλος, εις τήν Μονήν τής 'Αγίας Κυριακής 
( βλ. Ν. Μουτσοπούλου, έ. ά., σ. 110), εύρισκο- 
μένην εις τό άνατολικώτερον σημεΐον τού έρει- 
πιώνος, έγένετο στεγανοποίησις τής στέγης καί 
άφαίρεσις τού σαθρού ξυλίνου δαπέδου τού δε
ξιού ναού καί άντικατάστασις τούτου δΓ ακα
νόνιστων λίθινων πλακών, εις τήν αυτήν μορφήν, 
ώς καί τού δαπέδου τού αριστερού ναού. Έξωτε- 
ρικώς έγένετο διαμόρφωσις καί καθαρισμός τού 
χώρου καί αρμολογήματα εις τούς τέσσαρας τοί
χους τού ναού, ώς καί άνανέωσις τού υδροχρωμα
τισμού αύτών εις τήν παλαιάν άπόχρωσιν. Διά 
τήν στεγανοποίησιν τού ναού άποκατεστάθη καί 
έτέθη εις λειτουργίαν παλαιά αποστραγγιστική 
αΰλαξ, κατά μήκος τής έξωτερικής πλευράς τού 
βορείου τοίχου τού αριστερού ναΐσκου. Κατά τάς

έργασίας στερεώσεως τών τοιχογραφιών άπεκα- 
λύφθη ολόκληρον τό μεταξύ τών δύο ναΐσκων 
ανατολικόν διαχωριστικόν τόξον και διεπιστώ- 
θη ή μεταγενεστέρα κατασκευή τού κτιστού τέμ
πλου, τό όποιον έκάλυψε τάς τοιχογραφίας τού
του.

Ή  έπί τής νοτιάς πλευράς τού ανατολικού πο
δαρικού, τού μεταξύ τών δύο ναΐσκων τόξου, έπι- 
γραφή άνεγνώσθη ώς έξής :
Άνεκαινίσθη οϋτος 6 θείος καί Πάνσεπτος ναός

τής 'Αγίας
Μεγάλομάρτυρος Κυριακής διά συνδρομής και κό- 
ποις του Καθηγουμένου Παπα ΚΥΡ ’Αθανασίου

έτους ,ΑΧΙΖ (1617)

θ) Εις τον ναόν τού 'Αγίου Ίωάννου του Προ
δρόμου κατεγράφη παλαιοχριστιανικόν μαρμά- 
ρινον έπίθημα, φέρον εις τάς στενάς αύτού πλευ
ράς σταυρόν έν μέσω φυλλώματος ( Π ί ν. 119 β ).

ι) Έπί τή βάσει σχεδίων εγκεκριμένων υπό 
τής Διευθύνσεως "Αναστηλώσεως, κατεσκευά- 
σθησαν καί έτοποθετήθησαν δέκα ξύλιναι θύραι 
εις τούς ναούς : 1) Κοιμήσεως τής Θεοτόκου,
2) 'Αγίου "Ιωάννου τού Προδρόμου, 3) 'Αγίου Νι
κολάου τού Μαύρικα, 4) 'Αγίου "Ελευθερίου, 5) 
'Αγίου Μηνά, 6) τού Σταυρού, 7) 'Αγίας Μακρύ- 
νης καί 8) 'Αγίας Κυριακής.

ια) Συγχρόνως προς τάς στερεωτικός έργασίας 
τό συνεργειον τών ζωγράφων - συντηρητών τού 
κ. Τ. Μαργαριτώφ, ύπό τον κ. Σ. Παπαγεωργίου, 
προέβη εις τήν συγκράτησιν καί συντήρησιν 
τών τοιχογραφιών τών ναών τής Παλαιοχώρας 
καί κυρίως τής 'Αγίας Κυριακής, 'Αγίου Ίωάννου 
τού Θεολόγου, 'Αγίου Νικολάου τού Μαύρικα, 
Μεταμορφώσεως κ. ά.

Ή  λεπτομερής έκθεσις περί τών εργασιών τού
των άνήκει εις τήν Διεύθυνσιν τού Κεντρικού Ε ρ
γαστηρίου τού Βυζαντινού Μουσείου.

Αί έργασίαι διά τήν συντήρησιν τών μνημείων 
καί τήν έν γένει διαμόρφωσιν καί άποκατάστασιν 
τής Παλαιοχώρας Αίγίνης θά συνεχισθοΰν καί 
κατά τό έπόμενον έτος, δτε καί θά δοθούν λεπτο
μερέστερα στοιχεία τών εργασιών, φωτογραφίαι, 
σχέδια κ.λ.π.

ΠΑΥΛΟΣ ΑΑΖΑΡΙΔΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΑΡΓΟΑΙΔΟΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Α' ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Άνασκαφαι Εθνικής οδοΰ

Ή  κατασκευή τής νέας Έθν. Όδοϋ Κορίνθου - 
Πατρών, τής διερχομένης πολύ νοτιώτερον τής 
σημερινής αρτηρίας, ώς έπι τό πλεΐστον δέ κατά 
τό αντίστοιχον άκρον του παραλίου πεδίου, προς 
τούς πρόποδας του πρώτου έκ των κλιμακηδόν 
άνερχομένων ύψιπέδων τής βόρειας Κορινθίας, 
ύπήρξεν αιτία τής άποκαλύψεως ή έπισημάνσεως 
σημαντικών ένίοτε αρχαίων εις γνωστάς, αλλά 
και αγνώστους, θέσεις και έγένετο αφορμή άνα- 
σκαφών προς συστηματικήν έρευναν των άνευρι- 
σκομένων καί μάλιστα έκ καταστροφής άπειλου- 
μένων άρχαίων.

1. Τό άνατολικώτερον σημείον έρεύνης ήτο 
εις τήν θέσιν Καλντερίμι ( εις τό 4ον περίπου 
χλμ. τής όδοϋ). Ή  άνασκαφή διεξήχθη υπό του 
τότε Εφόρου των Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κα- 
θηγητοϋ κ. Δ. Πάλλα, οϋτινος καί θά δημοσιευθή 
σχετική έκθεσις.

’Ολίγον άνατολικώτερον τής επαρχιακής όδοϋ, 
τής διακλαδουμένης άπό τής σημερινής Εθνικής 
όδοϋ προς Άρχαίαν Κόρινθον, εντός αποχετευ
τικών αύλάκων, εύρέθησαν δύο πώριναι λάρνακες, 
κάθετοι μεταξύ των, άνευ όμως κτερισμάτων.

2. Έ τι άνατολικώτερον, κατά τήν εκσκαφήν 
προς θεμελίωσιν « ποδαρικών » όδογεφύρας, άνευ- 
ρέθη μικρά συστάς πωρίνων λαρνάκων, τών πλεί- 
στων παλαιόθεν κατεστραμμένων, άνασκαφεΐσα, 
ώσαύτως, ύπό τοϋ κ. Πάλλα. Εις μίαν τών λαρνά
κων τούτων εύρέθησαν κλασσικά αγγεία.

3. Τον Χελιώτη ό Μύλος. Κατά τό 5 +580 χι- 
λιόμετρον, εις τήν προς Β. προέχουσαν ύπώρειαν 
τοϋ ύψώματος, τοϋ άποκαλουμένου « τοϋ Χελιώ
τη ό Μύλος » ( Χελιωτόμυλος συχνά, ίδια ύπό 
τών ξένων, άτόπως έκφερόμενος), γνωστού έκ 
τής έπ’ αύτοϋ ύπάρξεως προϊστορικού συνοικι
σμού1, με τάς πρώτας έργασίας χαράξεως τής 
όδοϋ έπεσημάνθησαν τάφοι έπι τής έπιφανείας, 
σχεδόν, τοϋ έδάφους. Ήτο φανερόν ότι ούτοι 
δεν ή σαν μεμονωμένοι, άλλ’ άπετέλουν μέρος τής 
βόρειας νεκροπόλεως τής Κορίνθου, τής όποιας 
έκατοντάδες τάφοι εΐχον κατά διαστήματα άνα-

1. Βλ. AJA 24( 1920) σ. 3* 27 ( 1923 ) σ. 159* 34 ( 1930)
σ. 409 και Hesperia Supplement VIII, 488.

σκαφή ύπό τής ’Αμερικανικής Σχολής1 2 εις τό πε
δινόν μέρος, τό καταλαμβανόμενον σήμερον ύπό
όπωροκήπων εις μικράν προς ΒΑ. - Α. άπόστα-
σιν.

Δι’ ό καί έγκαίρως άνελήφθη, δαπάναις τοϋ Υ 
πουργείου Δημοσίων Έργων, συστηματική άνα- 
σκαφική έρευνα καθ’ όλον τό πλάτος τοϋ κατα
στρώματος τής όδοϋ έπι συνολικοΰ μήκους 150 μ. 
περίπου, όσου δηλαδή ώς έκ τής ταπεινοτέρας στά
θμης τής όδοϋ, προεβλέπετο ή εις βάθος έκσκαφή. 
Ή  άνασκαφή, γενομένη εις δύο περιόδους συνο
λικής διάρκειας υπέρ τό τετράμηνον, διεξήχθη 
ύπό τήν αύτοπρόσωπον διεύθυνσίν μου καί τήν 
συνεχή έπίβλεψιν τής Έπιμελητρίας ’Όλγας Ά- 
λεξανδρή, κατά τήν πρώτην περίοδον, καί με τήν 
συνεργασίαν τής Έπιμελητρίας Κ. Κρυστάλλη, 
κατά τήν δευτέραν. Υπεύθυνοι τών τομέων ή σαν 
καθ’ έκάστην περίοδον τρεις, έπι πλέον, έπιστη- 
μονικοί βοηθοί, άπόφοιτοι ή πτυχιοϋχοι τής αρ
χαιολογίας. Εις τήν σύνταξιν τών σχεδίων εϊρ- 
γάσθη επί τι διάστημα ό σπουδαστής τής ’Αρχι
τεκτονικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου τής Θεσ
σαλονίκης Εύάγγελος Άδαμογιάννης.

Τό πλεΐστον τοϋ άνασκαφέντος χώρου κατε- 
λάμβανον τάφοι — ορθογώνια ορύγματα έντός 
τοϋ μαλακού πωρολίθου — μέγα μέρος τών ο
ποίων είχε μερικώς ή όλικώς καταστραφή ή δια- 
ταραχθή λόγω διαβρώσεως τοϋ έδάφους. ’Αλλά 
καί οι βαθύτερον άνωρυγμένοι τάφοι, εις σημεία 
όπου διετή ρεΐτο ή έπίχωσις, έφερον σαφείς τάς 
ένδείξεις διαταραχής, προερχομένης έκ τής δι
πλής ή καί πολλαπλής χρήσεως τών αύτών ορυ
γμάτων.

Ή  πολλαπλή δέ αυτή χρήσις δέν είναι μόνον 
χρονική άλλά έπεκτείνεται καί εις ποικιλίαν τρό
πων ταφής. Οϋτω, έκτος τών ταφών έντός ορυ
γμάτων δύο ή καί πλειόνων κεραμοσκεπών έντός 
ενός ορύγματος λαρνάκων ( Π ί ν. 120 α ), ύπάρ- 
χουν καί τινες έγχυτρισμοί, ώς καί καύσεις 
κατά τάς οποίας, έκτος συνήθων αμφορέων, χρη
σιμοποιούνται κυλινδρικαί τεφροδόχοι έναποτι- 
θέμεναι εις ειδικά λαξεύματα παρά τούς τάφους 
( Π ί ν .  120 β - γ ) .

Ή  κυρία ένδειξις δευτέρας χρήσεως ήτο τό γε
γονός ότι, ένώ οι τάφοι, ώς άνευ ρέθη σαν, ή σαν 
απλά ορύγματα, κατά τό πλεΐστον κεραμοσκεπή 
καί δή διά δικλινώς τοποθετουμένων κεράμων, τά 
ορύγματα έφερον πατούραν κατάλληλον διά τήν 
στέγασιν δι’ οριζοντίων πλακών, αϊτινες καί εις 
τινας περιπτώσεις εύρέθησαν καλύπτουσαι, έν

2. Βλ. νϋν Corinth XIII, The N orth Cemetery ( Princeton,
1963).
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ολφ ή έν μέρει, τούς τάφους. "Οτι ή άρχική κατα
σκευή καί χρήσις των ορυγμάτων ή το πολύ πα- 
λαιοτέρα τής ρωμαϊκής εποχής, εις ήν άνάγονται 
τά εις όλίγας σχετικώς περιπτώσεις σημειωθέντα 
κτερίσματα, έβεβαιώθη και από την παρουσίαν 
συστάδος οκτώ αγγείων των μέσων του 5ου π.Χ. 
αί., παραμερισμένων εις τό άκρον τεταραγμένου 
τάφου.

Ένφ όμως οι πτωχότεροι των κατοίκων κατά τήν 
ρωμαϊκήν εποχήν ήρκοϋντο εις τήν χρήσιν έτοι
μων ορυγμάτων προς ταφήν των νεκρών, άλλοι 
πλουσιώτεροι κατεσκεύαζον ύπογείους θαλαμω
τούς τάφους. Εύρέθησαν έπτά τάφοι αύτοϋ του 
είδους, τρεις μόνον των όποιων, οί άνατολικώ- 
τερον κείμενοι, άνεσκάφησαν πλήρως. Έκ τού
των ό μεν τάφος Ζ I ευρέθη κενός, άρχαιόθεν σε- 
συλημένος, ό δε τάφος Ε II ήτο columbarium, 
χρησιμοποιηθέν υπό Χριστιανών κατά τον 4ον 
ή 5ον μ.Χ. αί., δΓ δ και ή άνασκαφή τοϋ εσωτερι
κού του άνετέθη εις τον "Εφορον τών Βυζαντι
νών ’Αρχαιοτήτων κ. Δ. Πάλλαν.

Ό  τάφος Ζ I άπετελεϊτο άπό θάλαμον περίπου 
τετράγωνον με καμπύλας τάς δύο τών πλευρών, 
καθώς καί τήν οροφήν. Ή  εις αύτόν είσοδος έγέ- 
νετο διά πλατέος κλιμακωτού δρόμου ( Π ί ν. 
120 δ ), άπό τής Β. πλευράς, δεξιά τής οποίας 
υπάρχει καί κόγχη. Τάς τρεις άλλας πλευράς δια- 
θέει συνεχές βάθρον, λελαξευμένον καί αυτό 
εις τον βράχον, τά άκρα τού όποιου δεν έξικνούν- 
ται μέχρι τής Β. πλευράς, άλλ’ άπολήγουν εις 
μικράν άπό ταύτης άπόστασιν. Είς τό έντός τού 
πειοσχήμου τούτου θρανίου μικρόν διάκενον έχει 
άφεθή, έν εΐδει τραπεζιοσχήμου βάθρου, τμήμα 
τού βράχου, έπικεχρισμένον με κονίαμα, ένισχύον 
ίσχυρώς τήν έντύπωσιν τρίκλινου, τήν οποίαν 
ύπενθυμίζει καί ή όλη εσωτερική διάταξις τού 
θαλάμου. Δεν δυνάμεθα όμως νά γνωρίζωμεν, εάν 
ή άπουσία λαρνάκων ύποδηλοι χρήσιν τού θαλά
μου διά νεκρόδειπνα ή είναι συμπτωματική, όφει- 
λομένη είς τήν ολοσχερή διαταραχήν του.

Ό  όλίγον άνατολικώτερον κείμενος τάφος ΕII 
έχει στενώτερον κλιμακωτόν δρόμον, ό όποιος 
είς τό προς τήν θύραν τουλάχιστον μέρος αυτού 
έκαλύπτετο διά καμάρας, ώς δεικνύουν τά έπί 
τού κονιάματος ίχνη. Καί εδώ ή διάταξις τών τά
φων ήτο πειόσχημος, ή δε προς τό τρίκλινον συν
άφεια έδηλούτο καί διά τών έπί τών καλυμμάτων 
κτιστών προσκεφαλαίων. Είς τά τοιχώματα ύπερ
άνω τών λαρνάκων, ύπήρχον θυρώματα — έννέα 
έν όλφ, άνά τρία καθ’ έκάστην πλευράν.

’Εκτός τών λαρνάκων, νεκροί είχον έναποτεθή 
καί είς τό μεταξύ αυτών διάκενον, έκει δέ κυρίως 
άνευρέθη ικανός άριθμός άγγείων καί μάλιστα

χύτραι καί μαγειρικά γενικώς σκεύη, καθώς καί 
άρκετοί λύχνοι, έξ ών έβεβαιώθη ή υπό τών Χρι
στιανών χρησιμοποίησις τού θαλάμου.

Έν τούτοις. καί ή χρήσις αύτη δύναται μέ μεγά
λη ν πιθανότητα νά θεωρηθή ώς δευτέρα, διότι 
άλλη ένδειξις παρουσίας Χριστιανών, οί μεταξύ 
τών κογχών τής έναντι τής εισόδου πλευράς σταυ
ροί, είχον γραφή έπί τού έφθαρμένου ήδη κονιά
ματος ( άλλοι σταυροί, σχεδόν έξίτηλοι, δΓ ερυ
θρού χρώματος, είχον παρατηρηθή είς τάς πλευ
ράς τού δρόμου αμέσως προ τής εισόδου). Είς 
άλλο σημεΐον τών τοιχωμάτων, προς τό βόρειον 
άκρον τής δυτικής πλευράς, άναγινώσκεται σαφώς 
ή γραπτή έπιγραφή ΚΡΟΝΟΣ, ένφ είς τό δυτι
κόν τμήμα τής πλευράς τής εισόδου ( βόρειας ), 
υπάρχει άλλη, δυσδιάγνωστος έπιγραφή, δυναμέ- 
νη ίσως νά άναγνωσθή Κοιμη[τήριον].

Άπό τό άνατολικόν μέρος τής βόρειας πλευράς 
τού θαλάμου μικρά θυρίς φέρει είς στενομήκη 
βοηθητικόν θάλαμον, κατά τό μέσον τής άνατο- 
λικής μακράς πλευράς τού οποίου άνοιγμα φέ
ρει είς έγκάρσιον σκέλος, μήπω πλήρως καθα- 
ρισθέν άπό τά καταπεσόντα τεμάχια τής οροφής 
καί τά χώματα, τά όποια είσέδυσαν διά τών δύο 
κατά τήν βορείαν πλευράν φωταγωγών. Φωταγω
γόν έχει κατά τήν ομόλογον, στενήν έδώ, πλευ
ράν καί τό πρώτον σκέλος, έξ αυτού δέ φωτίζον
ται ίκανοποιητικώς αί χαριτωμέναι τοιχογραφίαι, 
αί κοσμοΰσαι τήν σχεδόν δικλινή οροφήν, συγ- 
κείμεναι έκ κλάδων φερόντων καρπούς ροιάς 
καί πτηνά ( Π ί ν. 121 α ).

Ό  θάλαμος ούτος είχε χρησιμοποιηθή ώς όστεο- 
φυλάκιον, καθώς φαίνεται άπό τά έν παρατάξει 
τοποθετημένα καί προς Ν. ( προς τον έκ τού κυ
ρίως θαλάμου έρχόμενον) έστραμμένα κρανία, 
τά άνευρεθέντα ύπό τάς πλάκας, αϊτινες, καλύ- 
πτουσαι καθ’ όλην τήν έκτασιν τό δάπεδον τού 
θαλάμου, σχηματίζουν έν αύτφ μίαν μεγάλην λαρ- 
νακοειδή θήκην.

Ή  συστηματική χρησιμοποίησις τού χώρου 
ώς ταφικού άπό τής κλασσικής τουλάχιστον έπο- 
χής, κατά τήν άμεσον μαρτυρίαν τών έρευνηθέν- 
των τάφων, καί ίκανώς όμως ένωρίτερον, άπό τού 
8 ου τουλάχιστον αίώνος, εάν στηριχθώμεν είς 
τά δεδομένα τής μικρόν πρός Β. - ΒΑ., έν έπαφή 
σχεδόν κειμένης, βόρειας Νεκροπόλεως, όπου 
ή βαθεια έπίχωσις διέσωσε κατά τό πλειστον ά- 
διαταράκτως καί τούς άρχαιοτέρους τάφους, άπο- 
δεικνύει τήν έκεΐ που διέλευσιν σημαντικής οδι
κής άρτηρίας έξερχομένης τής πόλεως. Ή  κατεύ- 
θυνσις τής οδού ταύτης είναι φανερόν ότι καθώ- 
ριζε καί τον προσανατολισμόν τών τάφων, όστις 
έκτος σπανίων έξαιρέσεων είναι σταθερός Β. -
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Ν. ή A. - Δ. Ό τι δέ ό πρώτος είναι και ό βασι
κός — ό κάθετος προς τον άξονα της όδοϋ — 
φαίνεται από τον προσανατολισμόν των υπογείων 
τάφων, δστις είναι Β .-Ν., μέ είσοδον πάντοτε 
από Β. λόγω τής άπό Ν. προς Β. κλίσεως του 
εδάφους.

Τής όδοϋ ταύτης τμήμα πράγματι άπεκαλύφθη 
εις τό δυτικόν τής άνασκαφής, συνεχιζόμενον 
προς Β. - ΒΑ. εντός του άσκάπτου. Έκτος δέ των 
μετρίως και άνίσως διατηρουμένων αυλακώσεων 
των τροχών, τό μνημειωδέστερον λείψανον τής 
όδοϋ είναι συνεχές τμήμα αναλήμματος προς τό 
άναντες, συγκειμένου έκ μεγάλων ανωμάλων ορ
θοστατών, ψαμμολιθικής, τό πλεΐστον, συστά- 
σεως πωρολίθων ( Π ί ν. 121 β).

Ή  φροντίς περί τήν κατασκευήν τής όδοϋ — 
δυναμένης προ τής λεπτομερούς έξετάσεως των, 
πενιχρών άλλωστε, οστράκων των αμέσως προς 
ταύτην συνδεομένων, άορίστως μόνον να τοπο- 
θετηθή εις τήν αρχαϊκήν εποχήν — μαρτυρεί και 
σχετικήν άκμήν τής πόλεως, άλλα και συγκεκρι- 
μένας ίσως άνάγκας. Περί τούτων δέ έχομεν άλ
λην έμμεσον αλλά σαφή μαρτυρίαν, τήν λατό- 
μευσιν του αυτοφυούς πωρολίθου, ορατήν μά
λιστα εις τό ανατολικόν άκρον καί προς τα βό
ρεια, χαμηλότερα, μέρη δυτικώς προς τον άνα- 
σκαφέντα χώρον. Χαρακτη ριστική είναι ή είκών 
τής έξορύξεως πωροπλίνθων ώρισμένου μεγέθους, 
καταλλήλων ίσως δι3 άνέγερσιν τειχών ( Π ί ν. 
122 α).

Τά εις τό ανατολικόν άκρον τής άνασκαφής 
λατομεία ταΰτα διακόπτουν άλλην οδόν, ύπερ
άνω τής άρχικώς κειμένης καί παράλληλον περί
που προς ταύτην. Ή  οδός αϋτη άποκόπτεται άλ
λωστε καί ύπό των παρεμβαλλομένων τάφων καί 
πάσης άλλης άποκαλυφθείσης κατασκευής ( Π ί ν. 
122 γ ). Ή  άκριβεστέρα χρονολόγησίς της εις 
τήν μυκηναϊκήν ( καί δή καί τήν YE III A 2) 
έποχήν στηρίζεται εις τά μικρότατα μέν κατά τό 
πλεΐστον, ίκανά όμως τον άριθμόν καί σταθερώς 
κατά τον καθαρισμόν έπ αυτού τού βράχου, καθ’ 
όλον τό άδιατάρακτον τμήμα της, συλλεγέντα 
όστρακα.

Έκτος τών καί άλλαχοϋ τής άνασκαφής σημειω- 
θέντων μυκηναϊκών, άφθονα σχετικώς υπήρξαν 
τόσον τά μεσοελλαδικά, όσον καί τά προϊστο
ρικά όστρακα. Ή  άνεύρεσίς των όμως εις σύνολα 
άναμεμειγμένα μετά άλλων νεωτέρων έποχών καί 
ή έλλειψις πάσης εν τφ έδάφει κατασκευής, δυ
ναμένης νά άποδοθή εις μίαν τών περιόδων τού
των, άποδεικνύει μάλλον τήν έκ τού ύπερκειμέ- 
νου υψώματος τού προϊστορικού συνοικισμού 
τού « Χελιωτομύλου » βαθμιαίαν λόγφ τής δια-

βρώσεως τών χωμάτων κάθοδον προς τό ύποκεί- 
μενον πεδίον.

Διάφορον εικόνα τού συνόλου τής άνασκαφής 
παρουσιάζουν τά άκραΐα αυτής σημεία. Άνατο- 
λικώς μέν ή διάνοιξις χάνδακας διά τήν διέλευσιν 
υπονόμου προς άπορροήν τών ύδάτων τής μικράς 
ΰπερθεν κοιλάδος, άπεκάλυψε παχύτατον τοίχον έξ 
οπτόπλινθων, BA.- Α. προς ΝΔ.- Δ. κατευθύνσεως, 
μέ όψιν προς Ν., όπου καί μικρόν τμήμα δαπέδου 
έκ πήλινων πλακών. Τό πάχος καί τό κονίαμα τού 
τοίχου, εις τό κάτω αυτού μέρος λελαξευμένου 
είς τον φυσικόν βράχον, καθώς καί ή έλλειψις 
διαιρέσεως, καθ3 όλον τό άποκαλυφθέν μήκος, 
ύποβάλλει τήν ιδέαν ότι πρόκειται περί δεξαμε
νής. Προς τήν εύλογον ύπόθεσιν περί υδραυλι
κών έργων ( λόγω καί τής είς ρεματιάν καταλλή
λου θέσεως ) συνδυάζεται καί ή ύπαρξις φρέατος, 
έλέγχου ύδραγωγείου πιθανώς, είς τό ΒΑ. σκέλος 
τοϋ χάνδακος. Είς τό δυτικόν δέ πέρας τής άνα
σκαφής ( όπου καί υπάρχει, ολίγον ύψηλότερον, 
πηγή ϋδατος ) άπεκαλύφθη πήλινος άγωγός, βαί- 
νων άπό Ν. προς Β. συμφώνως μέ τήν κλίσιν τοϋ 
έδάφους, καλυπτόμενος άπό πειοσχήμους κερά
μους κάτω, άνω δέ προχείρως μέ τεμάχια διαφό
ρων τύπων κεράμων.

Τό σύνολον τής άνασκαφής, ώς διεμορφώθη 
μέ τήν πρόοδον τής έρεύνης, καί μάλιστα ή ϋπαρ- 
ξις τών καλώς διατηρουμένων καί ιδία τού τοι
χογραφημένου ταφικοϋ θαλάμου, έν συνδυασμώ 
προς τό είς ικανόν μήκος ορατόν άνάλημμα, δέν 
ήδύνατο πλέον νά θεωρηθή ώς μή διατηρητέον. 
Δι3 ό έν σύμπνοια μετά τών αρμοδίων τεχνικών τών 
Δημοσίων Έργων, καί δή καί τοϋ έπιβλέποντος 
τό τμήμα τούτο τής όδοϋ μηχανικού κ. Βακατά- 
τση, άπεφασίσθη ή παράκαμψις τής Εθνικής 
όδοϋ, είς τρόπον ώστε όλα τά άνασκαφέντα άρ- 
χαΐα νά διατηρηθούν. Οϋτω έντός τού άνασκαφέν- 
τος χώρου, τοϋ οποίου έπιβάλλεται ή όλοκλήρω- 
σις τής έρεύνης καί ή διαμόρφωσις, εύρίσκεται 
διαθέσιμος μεγάλη δημοσία έκτασις, ή όποια 
καί τό μουσειακόν πρόβλημα τής Κορίνθου — 
καί τής Κορινθίας γενικώτερον — δύναται προ
σεχώς νά λύση.

’Ολίγον δυτικώτερον κατά τήν κατασκευήν τής 
άνισοπέδου διαβάσεως είς τό 5 +855 - 5 +865 
χιλιόμετρον, εύρέθησαν μεμονωμέναι δύο πώρι- 
ναι σαρκοφάγοι — ών ή έτέρα κεκοσμημένη έσω- 
τερικώς μέ έρυθράς ταινίας — περιέχουσαι μεσο- 
κορινθιακά άγγεΐα.

Κρήναι

Είς τά κλιμακηδόν άνερχόμενα υψίπεδα ύπερ- 
άνω τοϋ πλουσίου κάμπου τής Βόχας, είς τήν
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περιοχήν του χωρίου Κρήναι ( Μπραΐμπεη) 
και εις το κτήμα του κ. Κωνστ. Γεωργ. Χαλκιώτη, 
έπεσκέφθημεν θαλαμοειδή μυκηναϊκόν τάφον, 
ορατόν εξ οπής διανοιγείσης κατά τήν μηχανι
κήν καλλιέργειαν, καθ’ ύπόδειξιν του καθηγητοϋ 
κ. Μαρινάτου, εις ον υπό φοιτήτριας συγγενούς 
του κτηματίου παρεδόθησαν δύο ψευδόστομοι 
αμφορείς τής YE III Β περιόδου και σφονδύλιον, 
κείμενα νυν εις τό αρχαιολογικόν σπουδαστή ριον 
του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στιμάγκα

Εις τό ορεινόν τούτο χωρίον τής ’Αρχαίας 
Φλειοϋντος, ένθα και άλλοτε εϊχον έπισημανθή 
άρχαΐα (βλ. BCH 80 (1956) σ. 250 και ΑΔ 18 (1963): 
Χρονικά, σ. 74-76 ) ή μηχανική πάλιν καλλιέργεια 
του άγροΰ του Νικολάου Ραψαμαντιώτη εις θέ- 
σιν Καμάρι, έφερεν είς φως δυσδιάγνωστα, με
σαιωνικά πάντως, λείψανα κτισμάτων, απ’ οπού 
προφανώς εις δευτέραν χρήσιν εκεί ευρισκόμενον 
ή και έντετειχισμένον περισυνελέγη και άπότμη- 
μα μαρμάρινου κίονος, εκ σχιστολιθικοϋ ύποκυα-

/pOCYlUN)

(οΥΕΚΓ/

Σχέδ. 1. Επιγραφή έπι κίονος

νίζοντος μαρμάρου, μεγίστου ϋψ. 0,18 (εις τήν 
προσθίαν επιφάνειαν 0,14), μεγ. πάχ. 0,165 και 
μεγ. πλ. 0,145 μ., σώζον μέρος επιγραφής ( ϋψ. 
γραμμάτων 0,022 μ . ), τιμητικής πιθανώς αύτο- 
κράτορος, εις τρεις στίχους (συνολ. ϋψ. 0,107 μ.) 
( Σ χ έ δ .  1):

[ - - --------- -----------------7 ------------------------ y
[- -]ιρος νίωνο[--------------------------------]
[ ---------------------- ]  ον εκΎ° [ νον-------------7
Σικυών

Παρά τό 21 ον χιλιόμετρον τής αυτής νέας 
Εθνικής όδοϋ, αμέσως μετά ( δυτικώς) τον 
’Ασωπόν, αί έργασίαι οδοποιίας έδειξαν τήν ϋ- 
παρξιν σημαντικών κτισμάτων, ενίοτε μέ μωσαϊ
κά δάπεδα εκ χαλίκων άναλόγων προς τά τής 
Όλύνθου. ’Από τά συλλεγέντα όστρακα ή χρή-

σις του τόπου φαίνεται άναγομένη είς τον 5ον 
και 4ον π.Χ. αιώνα κυρίως, μέ όλιγώτερα δείγμα
τα και παλαιοτέρων, μέχρι και τής γεωμετρικής 
εποχής, περιόδων. Τά λείψανα ταϋτα παρετηρή- 
θησαν είς μήκος έκατοντάδων μέτρων, όπου προ- 
εβλέπετο στάθμη τής όδοϋ ταπεινοτέρα τής ση
μερινής επιφάνειας καί αύτοϋ του δαπέδου τών 
αρχαίων κτισμάτων, τών οποίων θά έπήρχετο οϋ- 
τως άναποφεύκτως ή καταστροφή, έστω καί μετά 
προηγουμένην έρευναν. Προσπάθεια παρακάμ- 
ψεως τής όδοϋ ένταϋθα ήτο ασφαλώς άσκοπος, 
άφοϋ προφανώς τά λείψανα τής άρχαίας πόλεως 
έπεκτείνονται αμφοτέρωθεν είς ακαθόριστον έκ- 
τασιν. Καί έδώ πρώτον — έν συνεργασία μετά 
τοϋ προϊσταμένου τοϋ 1ου Γ.Ε.Κ.Ο. κ. Παν. 
Άρνιώτη — έξευρέθη ή λύσις τής άνυψώσεως 
τής στάθμης τής όδοϋ, ύπό τήν οποίαν διατηρούν
ται τά ύπάρχοντα λείψανα, άνέπαφα καί έξη σφα
λισμένα, ενώ συγχρόνως προσφέρεται διά τό 
προσεχέστερον μέλλον ή έρευνα τών έκατέρωθεν 
τής όδοϋ, καθ’ ολον τό έπισημανθέν μήκος, ασφα
λώς ύποκειμένων έρειπίων, τά όποια άναμφισβη- 
τήτως ταυτίζονται μέ « τήν τοϋ Αίγιαλέως έν τώ 
πεδίφ π όλιν» ( Παυσ. II, 7. 1 ), είς θέσιν τήν 
οποίαν ούδείς μέχρι σήμερον είχεν ύποπτευθή, 
καί οθεν ουδέποτε, όσον είναι γνωστόν, είχεν 
άναφερθή ή άνεύρεσις αρχαίων.

Είς τήν γνωστήν — τήν έλληνιστικήν καί ρω
μαϊκήν— Σικυώνα, έπεσημάνθησαν λείψανα αρ
χαίου κτίσματος είς τό ΒΑ. άκρον τοϋ χωρίου 
Βασιλικόν, κατά τήν άνόρυξιν τών θεμελίων τής 
τελικώς μή άνεγερθείσης οικίας Διαμαντοπούλου. 
Μεταξύ τών οστράκων καί κεράμων περιλαμβάνε
ται καί κωδωνόσχημον είδώλιον νέγρου, ρωμαϊ
κής έποχής.

"Αλλα λείψανα περιοριζόμενα εις τά έπι τοϋ 
βράχου λαξεύματα, παρετηρήθησαν εις τήν νο- 
τιοανατολικωτέραν, παρά τήν όφρύν τοϋ ύψιπέ- 
δου, οικίαν.

Έξωθι, τέλος, τής οικίας τοϋ Σπυρ. Μάστορα, 
μεταξύ τής κεντρικής όδοϋ τοϋ χωρίου καί τής 
άποθήκης σταφίδος, άπόκειται ένεπίγραφον βό
θρον χαλκού αγάλματος, ϋψ. 0,315 καί πλευράς 
0,742 μ. ( ϋψ. γραμμάτων 0,025 - 0,030 μ . ). Ή  έπι- 
γραφή έχει ώς έξής :

Κ λ ε ί δ α ς  
Μ ν α σ ι κ λ έ ο υ ς  
Κ ο ρ κ ν ρ a l o t  

’Α ν έ β η κ α ν

Καμάρι

Έξ αφορμής καί πάλιν τών έργασιών διανοίξεως 
τής νέας ’Εθνικής όδοϋ, δυτικώτερον τοϋ χωρίου.
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εις την έκ του δμωνύμου χειμάρρου θέσιν Φόνισ- 
σα ( ή Σουριά), έπεσημάνθη οικισμός τής υ
στέρας ρωμαϊκής έποχής, ώρισμένα στοιχεία του 
όποιου είναι ορατά κατά την νοτίαν παρειάν και 
νοτιώτερον τής νέας όδοϋ. Μεταξύ των αρχιτε
κτονικών μελών σημειωτέα: 1. Ήμικίων συμφυής 
μετά του πεσσού, έκ σκληρού πωρολίθου, πλάτους 
0,39 και πάχους 0,46 - 0,55 μ. ( μετά τού ήμικίΟ
νος ), 2. Σφόνδυλος κίονος έκ τού αυτού υλικού, 
διαμ. 0,415, έτερος διαμ. 0,78 και τρίτος έκ σκλη
ρού λευκόρροδίζοντος ασβεστόλιθου, διαμ. 0,43 
μ., 3. Ιωνικόν κιονόκρανον, 4. Βάσις περιρραν
τηρίου.

Νεμέα

Εις τήν προς τά Δερβενάκια θέσιν Τρητός, 
την διατηρούσαν τό όνομα τής αρχαίας από Κλε- 
ωνών εις "Αργος αμαξιτής οδού ( Παυσ. II, 15. 
2), ή μηχανική καλλιέργεια τού άγρού τού κ. 
Άναστ. Καλλαρά άπεκάλυψε τήν ΰπαρξιν με
γάλου κτηρίου, μέρους μάλλον κτηριακού συγ
κροτήματος, προκεχωρημένων ρωμαϊκών χρόνων, 
οι προς τήν προς Ν. άπότομον κλιτύν τού οποίου 
άναλημματικοί τοίχοι ήσαν πάντοτε ορατοί. Κατά 
τήν διάνοιξιν αϋλακος άρδεύσεως εις τό υπό τήν 
κλιτύν ταύτην έπίπεδον, κατακρημνισθέντα προ
φανώς έκ τού ύπερκειμένου κτηρίου, είχον προ 
έτών άνευρεθή και έφυλάσσοντο εις τον αγροτι
κόν οίκίσκον τού Βασιλείου Καπετάνιου τά έξής 
γλυπτά:

1. Κορμός νεανίου με ίμάτιον, καταλεΐπον ακά
λυπτον τό αριστερόν τού στήθους ( Π ί ν. 122 β ). 
Μετρία βιοτεχνική έργασία.

2. Πλίνθος άγάλματος μετά μέρους τής κνήμης 
και τού άκρου ποδός.

3. Πλίνθος σφζουσα τούς πόδας κυνός ( Π ί ν. 
122 δ ). Καλή έργασία, πιθανώς κλασσικών χρό
νων.

Β' ΑΡΓΟΛΙΣ

Μυκήναι
1. Άνασκαφαί Άκροπόλεως ( συγκροτήματος 

έργαστηρίων και αποθηκών τών ανακτόρων). 
Βλ. τήν έκθεσιν τού άνασκαφέως καθηγητοΰ Γ. 
Μυλωνά εις τό Έργον 1965 σ. 61 κ.έ.

2. Δαπάναις τής Υπηρεσίας έγένετο όλίγον 
μετά τό πέρας τών άνασκαφών στερέωσις τών μυ
κηναϊκής έποχής τοίχων. Ή  στερέωσις εις τινα 
σημεία έπεξετάθη και εις τάς άποθήκας τής οι
κίας τών κιόνων.
Φίχτια* Ρωμέϊκα

Εις άπόστασιν ώρας τουλάχιστον προς Δ. τών

Φιχτίων και εις διάφορα σημεία τού ύψώματος, 
έφ’ ού τό έξωκκλήσιον τού 'Αγίου Γεωργίου, 
παρετηρήθησαν αραιά ίχνη προϊστορικής χρή- 
σεως τού τόπου, πυκνότερα πέριξ τού έξωκκλη- 
σίου, όπου και πλήρης σχεδόν YE III Β ψευδό- 
στομος άμφορίσκος άνευρέθη, σχεδόν έπι τής 
έπιφανείας.

’Ακριβώς εις τό 37ον χλμ. τής Εθνικής οδού 
Κορίνθου - Τριπόλεως, ήτοι περί τά 2 μόλις 
χλμ. προς Β. τών Φιχτίων, εις τούς αγρούς αμέ
σως κάτωθι, δυτικώς τής οδού, παρετήρησα καί 
συνέλεξα ολίγα μυκηναϊκά όστρακα καί άποτμή- 
ματα όψιανού.

Καστράκι

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ό βυζαντινός, πιθα- 
νώτατα, πύργος ύπεράνω τής οδού, παρά τά Χά
νια, έπι καταλλήλου φυσικού αντερείσματος, 
παρά τον έκεϊ διερχόμενον χείμαρρον.

’Από τήν ΒΑ. κλιτύν τού ύψώματος συνέλεξα 
καί ολίγα κλασσικά όστρακα.

Πλησίον τού χωρίου καί κατά τήν άριστεράν 
παρειάν τής προς τούτο οδού, είναι ορατός τά
φος λαρνακοειδής, άποκοπείς κατά τήν προ έτών 
διάνοιξιν τής οδού.

Εντός τού χωρίου, τέλος, καί εις τό ύψηλότε- 
ρον σημεΐον αυτού έπι τού πλατώματος, όπου 
καί τό νεκροταφεϊον, κατά τήν ίσοπέδωσιν τού 
γειτονικού χώρου διά παιδιάς, έφάνησαν ένδεί- 
ξεις χρήσεως, ταφικής μάλλον, τού χώρου, χω
ρίς όμως όστρακα ή άλλα στοιχεία βοηθούντα 
τήν χρονολόγησιν.

ΑΡΓΟΣ

Όπως πάντοτε κατά τά τελευταία έτη, συχνά 
ύπήρξαν τά κατά τάς οικοδομάς γενόμενα ευρή
ματα, εις ά προσετέθη καί ή άποκάλυψις μέρους 
τής αρχαίας νεκροπόλεως, κατά τήν έκσκαφήν 
τού χώρου τού Εθνικού Γυμναστηρίου, εις τήν 
νοτιοδυτικήν παρυφήν τής σημερινής καί τής 
αρχαίας πόλεως.

Άρχόμενοι άπό Β. καί Α. καί κατερχόμενοι 
προς Ν. καί Δ. καταγράφομεν τά σημεία, ένθα 
έπεσημάνθησαν άρχαΐα :

Ξεριάς

ΟΙκία Μαλκέζου, ( Παρά τό νεκροταφεϊον τού 
'Αγίου Νικολάου καί τον ήρειπωμένον ανεμόμυ
λον, τον άριστερά τής οδού διά τον προς "Αργος 
έρχόμενον).

Κατά τήν έκσκαφήν βόθρου εις τήν βορείαν 
πλευράν τού οίκίσκου άνευρέθη εις βάθος 0,70 μ. 
πώρινος τοίχος, Α.- Δ. κατευθύνσεως, πάχ. 0,62 μ.
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Τό άποκαλυφθέν τμήμα του έχει μήκ. 2 μ. και ή 
μόνη πλήρως άποκαλυφθεΐσα πλίνθος 1 μ. Ού- 
δέν όστρακον ή άλλο εύρημα βοηθητικόν τής 
χρονολογήσεως του τοίχου ύπήρχε.

Εντός τής σημερινής κοίτης του Ξεριά, ίκα- 
νώς όμως νοτιοανατολικώτερον, κατά την έκτέ- 
λεσιν άμμοληψίας, έφάνη άριθμός ταφικών πί
θων, οί όποιοι από τά έλάχιστα συλλεγέντα ό
στρακα, άλλα και άπό την άναλογίαν παρομοίων 
εύρημάτων είς "Αργος, δύνανται με πολλήν πιθα
νότητα νά χρονολογηθούν εις τό τέλος τής γεω
μετρικής έποχής. Ύπεράνω ένός των πίθων τού
των έφάνη και κεραμοσκεπής κλασσικός τάφος3.

Όδός Ιϊερρούκα 20 (οικία Τσακιροπούλου, 
πρώην Δημ. Κάλλια).

Κατά τήν έκσκαφήν βόθρου, διαστάσεων 4.30 
χ 2.50 μ., εις τό ΝΑ. μέρος τής αύλής και είς βά
θος 2.40 μ. ένεφανίσθησαν τά έξής άρχαια:

α. Είς τό ΒΔ. μέρος του βόθρου μικρός κιβω
τιόσχημος τάφος, άνευ καλύμματος, έσωτερικών 
διαστάσεων 0,39 x 0,22 μ. Περιειχεν έλάχιστα 
άποτρίμματα οστών καί μικρά τεμάχια άνθράκων.

β. Είς τήν ΒΑ. γωνίαν και διαγωνίως ώς προς 
τον βόθρον, γωνία θεμελιώσεως κτηρίου έξ άσβε- 
στολίθων ( κλασσικής ή έλληνιστικής έποχής ).

Όδός ΙΊερρούκα 66 ( οικία Βασ. Κωνσταντοπού- 
λου).

Είς τό ΒΑ. τμήμα του προς οίκοδόμησιν χώρου 
άνεσκάφησαν ύπό τής Έπιμελητρίας δ. "Ολγας 
Άλεξανδρή οί έξής τάφοι :

Τάφος L Κιβωτιόσχημος, Β.- Ν. κατευθύνσεως, 
έξωτερικών διαστάσεων 1.25x0,90 μ. Νεκρός 
είς στάσιν συνεσταλμένην, μέ τήν κεφαλήν προς 
Ν., και έχων άνά μίαν περόνην είς τούς ώμους. 
Περί τήν κεφαλήν τρία άγγεΐα. "Αλλα τέσσαρα 
άγγεία παρά τούς πόδας, δεξιά, καί έτερον ( α
σκός ), άριστερά. Χάνδρα έπι του στήθους δεξιά, 
είς χαλκούς δακτύλιος καί πέντε σίδηροι.

Τάφος II. Άνατολικώς τοϋ προηγουμένου καί 
είς επίπεδον κατά 0,50 μ. ύψηλότερον. Κιβωτιό
σχημος, καλυπτόμενος ύπό μεγάλης πλακάς καί 
έτέρων μικροτέρων, έσωτερικών διαστάσεων 1 x 
0,66 μ. Νεκρός όκλάζων μέ τήν κεφαλήν προς 
Β., μέ δύο περόνας είς τούς ώμους καί άμφορέα 
έφαπτόμενον τής δεξιάς παρειάς. Κάτωθι τής 
λεκάνης εύρέθη χαλκούς στρεπτός δακτύλιος, 
δισκάριον έξ έλεφαντοστοϋ καί τεμάχιον σίδη
ρου δακτυλίου.

Τάφος III. Νοτίως τοϋ προηγουμένου, κιβω
τιόσχημος, Β. - Ν. κατευθύνσεως, έξωτερικών

3· Ό μοια εύρήματα είς τήν κοίτην του Ξερια έσημειώ- 
θησαν έπίσης πρό  τινων έτ<5ν. Βλ. ΑΔ 16 (1960): Χρονικά, 
σ. 93 άριθ. 5.

διαστάσεων 1.85 - 1.05 μ. Σκελετός μετρίως δια
τηρούμενος, μέ τήν κεφαλήν προς Ν. καί τεμά
χια άνθράκων παρά τούς πόδας. Άριστερά του 
κρανίου πρόχους.

Τάφος IV. Κιβωτιόσχημος, καλυπτόμενος ύπό 
μεγάλης πλακός, στερεουμένης διά μικροτέρων 
πέριξ, μεγίστων έξωτερικών διαστάσεων 1.53 x
1.10 μ. Σκελετός καλώς διατηρούμενος, μέ τέσ
σαρα άγγεΐα περί τήν κεφαλήν.

Καί έδώ, όπως καί είς τήν έπέκτασιν τοϋ ΟΤΕ 
( βλ. κατωτέρω ), ίδιοι είς έκτασιν ΒΑ. - Α. τοϋ 
τάφου, εύρέθησαν άφθονα μυκηναϊκά, ίδια κύλι
κες καί σκύφοι καί ολίγα μινυακά ( ΜΕ ) τεμά
χια άγγείων.

Όδός Κοραή 3 ( οικία Μάνθου Παρασκευοπού- 
λου, Β.-ΒΔ. τοϋ ΟΤΕ καί περί τά 150 μ. άνατο- 
λικώς τής κεντρικής πλατείας τοϋ Αγίου Πέτρου ).

Τάφος I. ( Είς τήν ΝΔ. γωνίαν τοϋ 3ου πέδιλου 
τής Β. σειράς ). Κιβωτιόσχημος, έσωτερικών δια
στάσεων 1.22x0,65 μ. Όστά πολύ κατεστραμ
μένα, μέ έμφανή ίχνη καύσεως, καί δύο κρανία, 
έν έπαφή μεταξύ των, είς τήν δυτικήν στενήν 
πλευράν. Περιειχεν έπτά άγγεΐα.

Τάφος II. Όμοιος τάφος, μικρόν μέρος τοϋ ο
ποίου άπεκαλύφθη είς τήν ΒΑ. γωνίαν τοϋ αύτοϋ 
πέδιλου, είς βάθος 2.20 μ. άπό τής σημερινής έπι- 
φανείας. Δεν ήρευνήθη καί έκαλύφθη, άφοϋ έμο- 
νώθη, διά χώματος.

Είς άλλο πέδιλον ( τό μεσαΐον τής προς τήν 
όδόν Κοραή άνατολικής πλευράς ), άπεκαλύφθη 
πώρινος τοίχος, διερχόμενος σχεδόν διαγωνίως 
δΓ αύτοϋ, ήτοι Β.-ΒΑ. προς Ν.-ΝΔ. κατευθύνσεως, 
είς βάθος 2 μ. Σφζεται είς δύο δόμους, πλ. 0,32 μ., 
ών ό μέν κατώτερος ΰψ. 0,15, ό δε άνώτερος 0,50 μ.

Όδός Βασ. Γεωργίου Α' και Νικηταρά ( κτή- 
ριον ΟΤΕ). Κατά τάς έργασίας τής έκσκαφής 
προς θεμελίωσιν τής προς Δ. έπεκτάσεως τοϋ 
κτηρίου τοϋ ΟΤΕ εύρέθησαν καί άλλοι γεωμετρι
κοί τάφοι.

Τάφος L Πίθος μέ κοιλίαν προς τήν Β.-ΒΑ. γω
νίαν τοϋ οικοπέδου, χρονολογούμενος άπό ολίγα 
γεωμετρικά όστρακα.

Τάφος II. Τεταραγμένος, κιβωτιόσχημος πιθα
νώς, τάφος είς τό Β. - ΒΔ. τοϋ οικοπέδου, μέ αρ
κετά γεωμετρικά όστρακα.

Τάφος III. Κιβωτιόσχημος, Α.- Δ. κατευθύν
σεως, έξωτερικών διαστάσεων 1.60x 1.03- 1.10 
καί έσωτερικών 1.32 - 1.37 x 0,80 μ. Σκελετός πολύ 
έφθαρμένος, είς στάσιν όκλάζουσαν, μέ τήν κε
φαλήν προς Δ. Περί το μέσον τής Β. πλευράς 
εύρέθησαν μόνωτον πρωτογεωμετρικόν κύπελλον, 
επί δέ τοϋ σκελετοϋ, είς διάφορα σημεία τά έξής 
μεταλλικά άντικείμενα :
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Δύο σιδηραΐ περόναι, άνά μία έφ’ έκατέρου των 
ώμων, ών ή έπι του δεξιού με χαλκήν κεφαλήν, 
δύο χρυσοί σφηκωτήρες έκατέρωθεν τής κεφα
λής και δύο χαλκοί δακτύλιοι έπι τής κοιλίας.

Τάφος IV. Ταφή έντός μεγάλου τριποδικοϋ άμ- 
φορέως κατά τό Β. μέρος τής δυτικής παρειάς 
τού οικοπέδου. Έξωθι τού προς Β. στομίου τού 
άμφορέως κρανίον και άλλα οστά έν άταξία, μαρ- 
τυροϋντα ήμίκαυσιν. Παρ’ αύτό κρατήρ. Έντός 
τού άμφορέως, προς τήν έλλείπουσαν, ίσως διά 
τήν ένθεσιν των κτερισμάτων, βάσιν, κρανίον 
και τρία άγγεΐα, τό έν έντός τού άλλου.

Τάφος V. Κιβωτιόσχημος προς Β. τού τάφου
III. Περιείχε μόνον σιδηροΰν άντικείμενον, πολύ 
έφθαρμένον, έπι τού στέρνου τού νεκρού.

Τάφος VI. Μερικώς τεταραγμένος κιβωτιόσχη
μος τάφος προς Α., μέ δάπεδον έκ χαλίκων, πε- 
ριέχων: α. Τό κάτω μέρος κλειστού αγγείου, 
β. Περόνην χαλκήν, γ. Σιδηροΰν άντικείμενον, 
δ. και ε. Δύο χρυσάς συρματίνας σπείρας ( ένώ- 
τια ή ψέλια).

Μεταξύ των άφθονων όστράκων των περισυλ- 
λεγέντων εις τά χώματα τού οικοπέδου, ιδιαιτέ
ρως άξιοσημείωτα είναι τά μεγάλα, συχνά, τε
μάχια μυκηναϊκών άγγείων, μέ πλούσιον διάκο
σμον, χαρακτηριστικόν τής YE III Α2/Β περιό
δου. Έξαιρετικώς μεγάλη άναλογία τών άγγείων 
τούτων ήσαν ύψίποδες κύλικες.

'Οδός Γούναρη 62 (54) ( οίκία Δασκαλάκη, 
έναντι τής συμβολής προς τήν οδόν Πολυγένους )

Και εις τά πέντε πέδιλα, τά άνορυχθέντα κατά 
μήκος τής ανατολικής προς τήν οδόν Γούναρη 
πλευράς τού οίκοπέδου και εις βάθος 2.80 μ., 
άπεκαλύφθη τμήμα λιθοστρώτου οδού, καμπτο- 
μένης έν άρχή έπ5 όλίγον έλαφρώς προς τά δυ
τικά, έν συνεχείς δ’ αίσθητότερον προς τά ανα
τολικά.

Τό λιθόστρωτον άποτελεΐται άπό μεγάλας δια
φόρων σχημάτων πλάκας, έκ σκληρού άνοικτο- 
τέφρου άσβεστολίθου (Λαρίσης), έντός δε τού 
πάχους αύτών είναι λελαξευμένη αΰλαξ, πλ. 0,12 
(κάτω)-0,17 (άνω) και βάθ. 0,15 μ., άπό τήν 
φοράν τής οποίας καθορίζεται και ή ύποθετική 
κατεύθυνσις τής οδού.

Είς τό άκραΐον, προς Β., πέδιλον και εις άπό- 
στασιν 0,50 μ. άνατολικώς τής αύλακώσεως, έ- 
σφζετο τοίχος πάχους 0,30 μ., είς δύο δόμους, ών 
ό κατώτερος έν εΐδει ορθοστάτου εΐχεν ϋψ. 0,40, 
ό δ’ έπ5 αύτού 0,60 μ. Άνατολικώς τού τοίχου ύ- 
πήρχεν άνώμαλόν πως δάπεδον έκ κονιάματος, 
είς έπίπεδον κατά 0,10 - 0,18 μ. ύψηλότερον τού 
λιθοστρώτου. Δυτικώς άπεκαλύφθη σαν, είς μήκος

υπέρ τά 3 μ., τμήματα δύο τοίχων, Β. - Ν. κατευ- 
θύνσεως, είς άπόστασιν περί τά 3 μ. άπό τής αϋ- 
λακος τής οδού.

Όδός Θεάτρου 76 ( οίκία Φάσσου)
Κατά τήν άνόρυξιν βόθρου 2 μ. βορείως τού 

Β. τοίχου τής οικίας, έπεσημάνθησαν καί έκαθα- 
ρίσθησαν ώρισμένα λείψανα άρχαΐα, μεταξύ τών 
οποίων μέρος κιβωτιοσχήμου γεωμετρικού τά
φου, άνευ καλύμματος, δΓ 5 προφανώς συλημέ- 
νου ( Π ί ν. 123 α ). Περισυνελέγη μόνον άριθμός 
γεωμετρικών, κυρίως, όστράκων.

Όδός Τριπόλεως 5 ( οίκία Άναγνωστοπούλου )
Κατά τήν έκσκαφήν πέδιλων προς άνέγερσιν 

οίκοδομής είς τό οίκόπεδον Άναγνωστοπού
λου, έπι τής οδού Τριπόλεως 5, πλησιέστατα 
τής έν μέρει άνεσκαμμένης άρχαίας Αγοράς τού 
Άργους, ένεφανίσθησαν σημαντικά στοιχεία κτη
ρίων, λόγω τών οποίων καί έματαιώθη ή οίκοδό- 
μησις. "Οστρακα καί τρόπος κατασκευής βεβαιούν 
τήν χρονολόγησιν είς τούς πρωίμους βυζαντινούς 
χρόνους. Είς τά (προς τήν οδόν) δυτικώτερα 
τμήματα παρετηρήθη έκτεταμένη χρήσις άρχαίου 
ύλικού, μεταξύ τού οποίου καί τά είς σκληρόν 
λίθον λελαξευμένα τμήματα αϋλακος περισυλλο
γής τών ύδάτων τής στέγης μεγάλου κτηρίου, 
καθώς καί ουδοί θύρας.

Καί είς τά μέν άλλα πέδιλα, λόγορ τής μι- 
κράς έκτάσεως, καί τής ήμιτελούς έν πολλοΐς 
άνασκαφής, ή είκών είναι μάλλον συγκεχυμένη. 
Είς έν όμως τών έσωτερικών άνατολικών πέδι
λων, άπεκαλύφθη τμήμα έργαστηρίου μέ λιθί- 
νην λεκάνην, διαμέτρου 0,60 μ., μέ ίχνη ουσίας ή 
βαφής κυανοτέφρου, βεβυθισμένην έντός δαπέ
δου έκ πήλινων πλακών, όπου έντονα ίχνη πυρός, 
δυτικώς δε μέγας πήλινος πίθος, διαμέτρου υπέρ 
τό 1 μ.

Τριπόλεως 7 ( οίκία Μπονώρη )
Κατά τήν έκσκαφήν πέδιλων προς κατα

σκευήν νέας οικοδομής είς τήν αύλήν τής, παρα
πλεύρους προς Ν. τού οικοπέδου Άναγνωστοπού
λου, οικίας Μπονώρη άπεκαλύφθη μωσαϊκόν δά
πεδον, ή άνεύρεσις τού οποίου ύπήρξεν άφορμή 
διακοπής τών έργασιών και έκτελέσεως δοκιμα
στικών άνασκαφών.

Κατά τάς άνασκαφάς διεπιστώθη ή ϋπαρξις 
μεγάλης αιθούσης, τά προς Β. μόνον όρια τής ό
ποιας ένετοπίσθησαν. Ή αίθουσα κοσμείται μέ 
μωσαϊκόν δάπεδον, ή διάταξις τού όποιου δια
γράφεται έπι τού παρόντος ώς έξής: Τό δυτικόν 
μέρος καταλαμβάνεται άπό τρεις ζώνας, ών αί
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δύο δυτικώτεραι μέ πελέκεις και ρόδακας και ή 
άνατολικωτέρα μέ εναλλασσόμενα γεωμετρικά 
σχέδια ερυθρού και κυανού χρώματος. Ακολουθεί 
μέγα τετράγωνον πλαίσιον, περιβαλλόμενον μέ 
πλοχμόν και καμπύλον μαίανδρον. Εντός τού 
κεντρικού ορθογωνίου, πέριξ κεντρικού μεταλ
λίου, έλάχιστα σωζομένου, άκτινοειδώς προς τάς 
γωνίας διατεταγμέναι, τέσσαρες όρχούμεναι Μαι
νάδες κρατοΰσαι θύρσον, μεταξύ δέ αύτών αύλη- 
ταί Σάτυροι ( Π ί ν. 123 β ).

Άνατολικώτερον ύπάρχουν άλλα πλαίσια, ού- 
χί πλήρως άποκαλυφθέντα, περιβαλλόμενα άπό

στηματική τις περιγραφή θά έλάμβανε μεγάλην 
έκτασιν, δυσανάλογον διά τά Χρονικά ), άφ’ ετέ
ρου δέ, λόγω τού πολλαπλού ενδιαφέροντος της, 
ή συστηματική της δημοσίευσις άποτελεί έπι- 
στημονικόν χρέος, περιορίζομαι ενταύθα εις γε
νικήν μόνον περιγραφήν και έπισήμανσιν ενδια
φερόντων τινών σημείων.

Οι ελληνιστικοί καί κλασσικοί τάφοι είναι κατά 
τό πλειστον λαρνακοειδεΐς, άποτελούμενοι κατά 
τάς πλευράς άπό τέσσαρας παχείας ( περί τά 0,20 
μ.) πωρίνας πλάκας (πρβλ. Π ί ν. 124α’ Σ χ έ δ .  
2)  καί καλυπτόμενοι εκ δύο όμοιων πλακών*

πλαίσιον μέ βλαστοειδή, μέ άνθρωπίνας μορφάς 
(ή  προσωπεία) καί ζώα, μεταξύ τών έλίκων. Τό 
πλαίσιον διαιρείται εις δύο ορθογώνια μέρη, ών 
τό μέν δυτικόν μέ γάστραν καί ’Έρωτα, τό δέ 
άνατολικόν μέ ποταμόν, όπου κολυμβά γυναικεία 
μορφή.

Εθνικόν Γυμναστήριον

’Ολίγον έκεϊθεν τού ΝΔ. άκρου τής πόλεως, εις 
ό σημεΐον ή νοτιά κλιτύς τής Λαρίσης σβήνει 
μέ άνεπαίσθητον σχεδόν κλίσιν, άπεφασίσθη ή 
έγκατάστασις τού Εθνικού Γυμναστηρίου τού 
"Αργους. Προς τον σκοπόν τούτον άπητεϊτο ή 
πλήρης ισοπέδωσις τής έκτάσεως, ή όποια εις 
τήν ΒΑ. μάλιστα γωνίαν τού χώρου ώδήγησεν εις 
τήν άποκάλυψιν πυκνής νεκροπόλεως τής κλασ
σικής καί έλληνιστικής εποχής, καθώς καί τινων 
γεωμετρικών τάφων καί μεμονωμένων ύστερωτέ- 
ρων περιπτώσεων.

Επειδή, άφ’ ένός μέν ή άνασκαφή, μή όλοκλη- 
ρωθεΐσα άλλωστε, έλαβε σημαντικός διαστάσεις 
(ήριθμήθησαν ύπέρ τούς 80 τάφοι, μέ πολλάς 
εκατοντάδας κτερισμάτων, λόγω τών οποίων συ-

ώς δάπεδον χρησιμεύει τό σκληρόν ερυθρωπόν 
έδαφος. Ενίοτε μία ή πλείονες τών πλευρών κλεί
ονται διά κεράμων — πράγμα τό όποιον δύναται 
νά άποδοθή εις τήν διπλήν, συχνότατα πολλαπλήν, 
χρήσιν τού αυτού τάφου ( Π ί ν .  123 γ )  — άλ
λοτε δέ κέραμοι, κυρίως στρωτήρες κορινθιακοί 
( εις μίαν περίπτωσιν ιδιότυποι) περικλείουν 
καθ’ ολας τάς πλευράς ή καί καλύπτουν μόνον 
τάφους, ένφ εις τινας περιπτώσεις καί άπλοι λάκ
κοι — άφθονώτεροι προς τά ΝΔ. — καλύπτονται 
μόνον ύπό έπιπέδων κεράμων.

Ή  πυκνοτέρα συστάς άπεκαλύφθη εις τό βό
ρειον άκρον τής ανατολικής πλευράς (πρβλ. 
Πί ν .  124 α ), εκεί δέ είναι σαφής καί ό σχημα
τισμός των εις δύο στοίχους, Α. - Δ. κατευθύν- 
σεως, καταλείποντας μεταξύ των κενόν 3 μ., αν
τιστοιχούν προς τήν ταφικήν δίοδον ( άλέαν). 
Τής οδού ταύτης δέν καθωρίσθη τό έπίπεδον, 
τούτο δέ μάλλον οφείλεται εις τήν άπό τής άρ- 
χαιότητος σημαντικήν άπώλειαν εδάφους. Αί 
συνέπειαι τής άπωλείας ταύτης άρχαίου εδάφους 
— σαφούς καί εις δύο ταφικούς πίθους, δυτικώ- 
τερον, τό χείλος τών οποίων έφήπτετο σχεδόν
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της σημερινής επιφάνειας — ήσαν ιδιαιτέρως αι- 
σθηταί εις δύο θαλαμωτούς τάφους, ών ό έτερος 
( τάφος A ) εις την αύτήν ΒΑ. περιοχήν, είχε 
την ανατολικήν μακράν πλευράν του κατά μή
κος τής σημειωθείσης ταφικής διόδου.

Ό  θάλαμος ούτος, εύρεθείς τεταραγμένος άρ- 
χαιόθεν, άπετελεΐτο από ορθογώνιον θάλαμον 
μέ πέντε στενομήκεις θήκας κατά μήκος των τριών 
πλευρών και μικράν προεξοχήν εις τό μέσον τής

άφθονοι ήσαν αι δακρυδόχοι. Έμετρήθησαν 428 
Αντικείμενα, ών πλείονα τού ήμίσεος ( 218 ) εις 
τό μεσαΐον διαμέρισμα.

Εις μικράν από τού θαλάμου άπόστασιν εύρέ- 
θη τεθραυσμένον εις τρία τεμάχια μονολιθικόν 
αέτωμα, έκ σκληρού άνοικτοτέφρου ασβεστόλι
θου, τού οποίου ή άπόδοσις εις τον τάφον φαίνεται 
λίαν πιθανή.

Λόγω τής σημειωθείσης απώλειας αρχαίου έ-

νοτίας πλευράς, δθεν έτελεΐτο ή προς αυτόν κά
θοδος ( Π ί ν. 124 α ).

Πολύ καλύτερον διατηρούμενος ώς προς τό 
περιεχόμενον — διότι και εδώ οί τοίχοι διετή- 
ροϋντο εις έλάχιστον ύψος — ήτο ό εις τό νοτιο- 
δυτικώτερον τού ταφικοϋ χώρου ευρισκόμενος 
τάφος Β. Ούτος ήτο κατεσκευασμένος έκ μεγάλων 
πωροπλίνθων μέ διπλούς τοίχους κατά τήν Α. 
και Δ. πλευράν, καθιστάμενος οϋτω εύρυμέτωπος. 
Εις τό μέσον τής Ν. πλευράς σφζεται καλώς τό 
κατώφλιον τής εισόδου. Διά λεπτοτέρων ( πάχους 
0,17 μ.) πω ρινών πλακών έγένετο ή έσωτερική διαί- 
ρεσις τού τάφου εις τρεις κανονικάς θήκας, κατά 
μήκος τών τριών πλευρών και μίαν πολύ μικρο- 
τέραν εις τό νότιον άκρον τής ανατολικής. Και 
αί τέσσαρες θήκαι, μάλιστα δέ τό μεταξύ αύτών 
διάκενον, ήσαν άσφυκτικώς πεπληρωμέναι μέ 
πολλούς (3-10  έκάστη) σκελετούς και άπί- 
στευτον αριθμόν κτερισμάτων, όπου ιδιαιτέρως

δάφους, έν συνδυασμώ προς άλλας ενδείξεις ( έλ- 
λειψις έξωτερικών όψεων εις τούς τοίχους, επί
πεδον άλλων τάφων ), πρέπει νά θεωρηθή βέβαιον, 
ότι άμφότεροι οί θάλαμοι ήσαν ύπόγειοι, σχημα- 
τίζοντες ίσως μικρούς τύμβους.

Γεωμετρικοί τάφοι εύρέθησαν δύο μέν πλακο- 
σκεπεΐς, έξ ών ό έτερος άποκεκομμένος υπό κλασ
σικού ( Σ χ έ δ. 3 ) εις τό ΒΑ. τής άνασκαφής, 
άλλοι δέ έγχυτρισμοί έντός γραπτών αμφορέων 
εις τον Ν. τομέα, μεμονωμένοι δέ, πολύ δυτικώ- 
τερον, εις τό βόρειον όριον τού χώρου τού Γυ
μναστηρίου, δύο βληματόσχημοι πίθοι άκτέρι- 
στοι, αλλά μετά βεβαιότητος, κατ’ άναλογίαν 
βεβαιωμένων περιπτώσεων, δυνάμενοι νά χρο
νολογηθούν εις τό τέλος τής γεωμετρικής έπο-
%ης·

Ύστερώτεροι τάφοι έσημειώθησαν δύο πλη
σίον άλλήλων καί άμφότεροι προς τό ΒΑ. άκρον 
τού χώρου. Ό  τάφος XXX, λοξώς ώς προς τούς
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λοιπούς τοποθετημένος και εντός της ταφικής 
διόδου, μεγάλος, λαρνακοειδής, εσωτερικών δια
στάσεων 1.82x0,81 και βάθ. 0,75 μ., άποτελού- 
μενος ( μετά του δαπέδου ) εκ μαρμάρινων πλα
κών, έκαλύπτετο από μονολιθικόν μάρμαρον, 
μέ γλυφάς κατά την ανατολικήν δψιν τής μακρας 
πλευράς, προφανώς άνήκον άρχικώς εις θριγκόν 
κτηρίου. Τό κάλυμμα τούτο ή το έσφ ραγισμένο ν 
διά κονιάματος. Εντός τού τάφου, δύο σκελετοί 
μέ την κεφαλήν προς Β. Ή λοι εύρεθέντες εις τάς 
τέσσαρας γωνίας καί τό κέντρον ύποδεικνύουν 
τήν έναπόθεσιν τών νεκρών εντός ξύλινης λάρ- 
νακος. Είς τό προσεκτικόν κλείσιμον τού τάφου 
καί προσέτι τήν ξυλίνην, εντός αύτού, σωματο- 
θήκην, οφείλεται άσφαλώς ή διατήρησις στεφά
νης μυρσίνης (φυσικής) καί τού εκ δέρματος καί 
λινού πιθανώς ένδύματος, θώρακος, λινοθώρακος 
ίσως, επί τού στήθους. Μεταξύ τών ποδών ύά- 
λινον δοχεΐον.

Προς τό Ν. άκρον τής εσωτερικής δψεως τής 
πλακός τής Δ. πλευράς ή επιγραφή : ΒΟΗΘΕ  
Χ Α ΙΡ Ε  καί παραπλεύρως μέ άβαθέστερα γράμ
ματα : ΣΩΣΤΡΑΤΑ Χ Α ΙΡ Ε .

Ό  δεύτερος, ύστερώτερος, τάφος, πλησιέστα- 
τα καί προς τό ΒΑ.-Α. τού προηγουμένου ( τάφος 
X X X ) ήτο μικρός λάκκος μέ κυρτάς πως τάς 
μακράς πλευράς, έπενδεδυμένος πέριξ διά λεπτών 
ανωμάλων πλακών. Τήν εις τήν χριστιανικήν επο
χήν άπόδοσιν τού τάφου, δυναμένην νά στηριχθή 
καί είς τά έν αύτώ εύρεθέντα άγγεία, έπεκύρωσε 
μικρός σιδηροΰς σταυρός.

Σκαφιδάκι

Είς τό ΒΔ. τού χωρίου είς θέσιν Πηγαδάκια 
κτήμα τού Χρήστου Κούρου καί καθ’ ύπόδει- 
ξιν τού ίδιου, έπεσημάνθησαν άρχαϊα, έμφα- 
νισθέντα κατά τήν συστηματικήν καλλιέργειαν 
τού άγρού καί δεικνύοντα σαφέστερον λείψανα 
τετραγώνου κτίσματος κατά τήν ΝΑ. γωνίαν τού 
κτήματος, ένφ είς άλλο σημείο ν αύτού άπόκειται 
μεγάλη λεκάνη εκ κροκαλοπαγούς λίθου, ΰψ. 0,70 
καί διαμ. 1.32, έσωτερικώς 1.10 μ.

Τά όστρακα καί αι κέραμοι δηλοΰν ύστερορ- 
ρωμαϊκήν ή καί παλαιοχριστιανικήν εποχήν. Ε ν 
δείξεις ύπάρξεως καί άλλων κτισμάτων, μαρτυ- 
ρούντων τήν ϋπαρξιν αγροτικού οικισμού τής 
ύστέρας άρχαιότητος, ύφίστανται καί είς τά γει
τονικά προς Ν. καί Α. κτήματα.

Είς τό βόρειον μέρος τού κτήματος παρατηρεϊ- 
ται σειρά μικρών τάφων, κεκαλυμμένων δΓ ανω
μάλων πλακών.

Κυβέρι

Περί τά 500 μ. Β. τού χωρίου, είς ΐσην σχεδόν 
άπόστασιν άνατολικώς, άριστερά τής δημοσίας δ- 
δού, είς τό κτήμα τού Γεωργίου Τσακίρη, άνεκα- 
λύφθη έλαιοτριβεΐον από ύπόλευκον ασβεστό
λιθον (Λαρίσης πιθανώτατα), κεχωσμένον έν 
μέρει έν τώ έδάφει, διαμέτρου 1.80 μ.

Τίρυνς

α. Ύπό τήν Άκρόπολιν, κατά τά ΝΑ. τού χώ
ρου, ούχί μακράν τού μικρού άνεσκαμμένου τμή
ματος τής κάτω πόλεως ( βλ. ΑΑ 1909, 122), 
καί ίσως εκ τών χωμάτων τής άνασκαφής προερ- 
χόμενον, ό φύλαξ άνεύρε καί παρέδωσε μικρότα- 
τον τεμάχιον μυκηναϊκής πινακίδος, τής πρώτης 
σημειωθείσης είς Τίρυνθα, περιλαμβάνον τά σύμ
βολα: no/sa se.

β. Κάμινος άκαθορίστου, έλλείψει ευρημάτων, 
εποχής είς θέσιν Πέλκα, είς μικράν άπόστασιν 
προς τά Ν.-ΝΑ. τού Κοφινιού, έφάνη είς τήν άνα- 
τολικήν παρειάν τού έκεϊ προς Α. στρεφομένου 
ίδιωτικού αγροτικού δρομίσκου. Τά τοιχώματα, 
πάχ. 0,185 μ., σφζονται είς μέγιστον ϋψ. 1.25 μ., 
απέχουν δέ μεταξύ των 2.05 μ.

Ναύπλιον

Έγένετο στερέωσις τής πύλης τής θαλάσσης, 
είς τό μόνον σφζόμενον τμήμα τών τειχών τής 
( κάτω ) πόλεως, τον προμαχώνα τον άποκαλού- 
μενον Πέντε ’Αδέλφια.

Κάνδια

Παρέχω ένταύθα ( Π ί ν. 124 γ ) φωτογραφίαν 
όχυράς οίκίας τής Τουρκοκρατίας, ή όποια εΐχεν 
έπισημανθή καί χαρακτηρισθή ώς μνημεΐον από 
δεκαπενταετίας.

Μεταξύ Κάνδιας καί Ίρίων, αμέσως πρός τά 
άριστερά τής όδού, είς θέσιν Καλογριά, όπου τά 
ερείπια μονοκλίτου στενομήκους έκκλησιδίου 
μέ ύπολείμματα τοιχογραφιών, ύπάρχουν ίχνη έλ- 
ληνιστικών κτηρίων.

"Ιρια

Μετά τάς προχείρους έρεύνας τού Gebauer 
( βλ. ΑΑ 1939), μικρά προσοχή έδόθη είς τήν 
ένδιαφέρουσαν ταύτην περιοχήν, τήν βρίθουσαν 
άρχαίων πολλών εποχών.

Χάρις είς τό ζωηρόν διά τά άρχαϊα τής περιο
χής του ενδιαφέρον τού Γραμματέως τής Κοινό- 
τητος Ίρίων κ. Παπαθεοφάνους, έπεσημάνθησαν 
άρκετά ενδιαφέροντα σημεία:

Είς τό Ν.-ΝΔ. άκρον τού χωρίου, είς θέσιν Πύρ
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γος καί Σπηλίτσα, ή ΰπαρξις τάφρου μαρτυρεί την 
έπέμβασιν του Gebauer, μολονότι αί έκθέσεις 
του δεν είναι σαφείς έπ" αύτοϋ. Εις τό κάτω μέ
ρος της κλιτύος, περισυνελέγησαν μυκηναϊκά ό
στρακα, προερχόμενα ασφαλώς από θαλαμοειδείς 
τάφους, καθώς συνάγεται από την διαμόρφωσιν 
του εδάφους καί τάς ενδείξεις τοΰ τρόπου άνευ- 
ρέσεώς των, ολίγον δέ ύψηλότερον, μεσοελλα- 
δικά καί πρωτοελλαδικά όστρακα ( μεταξύ δέ 
αύτών καί σχεδόν ακέραια κυκλαδική πυξίς μέ 
εγχάρακτον διακόσμησιν), μαρτυροϋντα την 
ΰπαρξιν συνοικισμού.

Εις διάφορα σημεία τού πεδίου παρετηρήθησαν 
θεμέλια τετραγώνων συνήθως οικοδομημάτων, 
εκ μεγάλων ασβεστόλιθων, πύργων ίσως μετά 
περιβόλων ή ώχυρωμένων αγροικιών. Τοιαϋτα 
λείψανα έπεσημάνθησαν εις θέσιν Κατσάμπα τού 
μικρού χωρίου Ξυδέϊκα, αριστερά τής από Ναυ
πλίου δημοσίας οδού, εις τό κτήμα τής Ειρήνης 
Δρούζα ( διαστάσεις εσωτερικού κτίσματος 8.35 x 
6.85 καί έξωτερικού 13.20x 11.50 μ., πάχος τοί
χων 1 μ. ).

Παρεμφερή, όχι όμως τόσον σαφή, θεμέλια 
παρετηρήθησαν εις τό γειτονικόν κτήμα τού 
Κωνστ. Π. Τσιλιμήγκρα, καθώς καί εις τήν θέ
σιν Ελληνικό, εις τό κτήμα τού Σταύρου "Αθ. 
Κοκκώνη, όπου πάλιν παρατηρούνται δύο τοί
χοι παράλληλοι άπέχοντες άλλήλων 4.80 μ.

Περαιτέρω καί αριστερά τής δημοσίας οδού 
σφζεται είσέτι ό πύργος παλαιάς Μονής ( Π ί ν. 
124 β ), μετά τής σταυρεπιστέγου εκκλησίας τού 
'Αγίου Νικολάου ( Π ί ν. 125 β ), ήτις έσφζε 
τοιχογραφίας τού 1712, κατά μέγα μέρος έπιχρι- 
σθείσας εις άνακαίνισιν τού ναού.

"Ολίγον άνατολικώτερον, εις θέσιν Κρανιδό- 
στρατα, άμέσως ύπεράνω τής οδού, είναι φανερά 
τά ίχνη λατομείου άσβεστολίθου ( Π ί ν. 125 α ) 
επί τής έκει προεχούσης βραχώδους προεξοχής, 
παρ’ αύτά δέ καί έρείπια έκκλησιδίου, μήκ., άνευ 
τής άψΐδος, 5.50 καί πλ. 3.90 μ.

Εις τό άνατολικόν τού λατομείου άπόκειται 
ήμίεργος κίων, μήκ. 2.24 καί διαμέτρου 0,65 μ. 
( Π ί ν. 125 γ ), ενώ άλλος κίων εΰρηται εις τον 
προς Ν., έκεΐθεν τής όδού, άγρόν.

Χέλι ( 9 Αραχναϊον )

Εις τό ορεινόν χωρίον καί προς τό βόρειον ά- 
κρον αυτού, κατά τήν προ ετών γενομένην θεμε- 
λίωσιν τού τυροκομείου τού Γεωργίου Ρόζη, εϊ- 
χεν εύρεθή τάφος περιέχων τά εξής τρία ύστερο- 
κορινθιακά άγγεΐα.

1. Πελίκη μελαμβαφής, ϋψ. 0,13, διάμ. βασ. 
0,07, στομίου 0,073 μ.

2. Πυξίς σταμνοειδής, άποκεκρουμένη τήν έ- 
τέραν τών λαβών μετά μέρους τών τοιχωμάτων, 
μελαμβαφής. Ύψ. 0,13, μετά τής λαβής 0,175, 
μετά τού καλύμματος 0,198, διάμ. βάσ. 0,075, 
χείλους 0,06 μ., καί

3. Κώθων ( μόνωτος πυξίς ) έκ κιτρινωπού πη
λού. Ύψ. 0,072, μετά τού καλύμματος 0,096, διάμ. 
βάσ. 0,104, χείλους 0,10 μ.

Λίαν ένδιαφέρουσα καί ιδιότυπος άρχιτεκτονι- 
κώς, είναι ή άνατολικώς τού χωρίου διπλή εκ
κλησία τής 'Αγίας Μαρίνης, ών ή μέν μέ τοιχο
γραφίας τού Που, ή δέ μέ καθαρώς βυζαντινός, 
εντόνου επαρχιακού χαρακτήρος, Που ή Που 
αίώνος.

Αιγουριο

"Ολίγον προ τού χωρίου, καί άκριβώς περί τά 
100 μ. δεξιά ( νοτίως ) τού χλμ. 22 +700 τής προς 
τό Ιερόν τού "Ασκληπιού όδού, παρετήρησα χα
ρακτηριστικήν έξαρσιν τού εδάφους. "Επί τού 
πλατώματος, τοΰ σχηματιζομένου εις τό άνω μέ
ρος τού ύψώματος καί εις τό ΒΑ. άκρον αύτού, 
διακρίνονται οι είργασμένοι άσβεστόλιθοι κτί
σματος ή περιβόλου, μεταξύ δέ δύο έξ αύτών σχη
ματίζεται πιθανώτατα άνοιγμα ( είσοδος ), πλάτ. 
1.45- 1.65 μ.

"Ανω 9 Επίδαυρος

Εις τον περί τά 3 χλμ. ενδότερον τής Παλαιάς 
Έπιδαύρου μικρόν οικισμόν τής "Ανω Έπιδαύ- 
ρου καί προς τό ΒΑ. αύτού, εις χώρον ένθα έτε- 
λεΐτο μεταξύ έρειπίων καί άρχιτεκτονικών με
λών λατρεία τής Παναγίας, ή άπόπειρα άνεγέρ- 
σεως έκκλησίας ύπήρξεν άφορμή έντοπισμού πα
λαιοχριστιανικής βασιλικής, τής όποιας, πλήν 
άρχιτεκτο νικών τινων μελών, είναι όρατός, εις 
ικανόν μήκος καί ύψος, τοίχος Β.- Ν.κατευθύν- 
σεως.

Παλαιά 9 Επίδαυρος

Εις τον "Αγιον Γεώργιον Παλαιάς "Επιδαύρου 
εύρέθη επιτύμβια στήλη μετ" εμβόλου έκ χονδρο
κόκκου μαρμάρου, άποκεκρουμένη άνω, ϋψ. 0,62, 
πλάτ. 0,37 ( άνω ) -0,38 (κάτω) καί πάχ. 0,08 μ., 
φέρουσα διά γραμμάτων άβαθών, ϋψ. 0,037 μ., τήν 
επιγραφήν Κ ά λ λ ι ο  τ η  / χ α ϊ ρ  ε.

"Εντός τοΰ χωρίου, κατά τήν άνόρυξιν βόθρου 
τής οικίας "Αναστασίου Δήμου, επί τής όδού καί 
εις βάθος κατά τι μειζον τών 2 μ. άπό τής έπκρα- 
νείας της, άνευρέθη λαρνακοειδής τάφος έξ άμ- 
μώδους κιτρινωπού πωρολίθου, μέ κτιστήν τήν 
νοτίαν πλευράν, έσωτερικών διαστάσεων 1.80 x 
0,55 μ., μέ κάλυμμα έκ πλακών τού αύτού ύλι-
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κοϋ, πάχους 0,15 μ. Ό  τάφος είχε δύο νεκρούς μέ 
την κεφαλήν προς Α., εύρέθησαν δε τά εξής:

1. Λύχνος άποκεκρουμένος την μύξαν, συγγε
νής προς τούς τύπους 33 Α καί 33 Β τής ’Αγοράς 
των ’Αθηνών χρονολογούμενους άπό του τέλους 
τοϋ 3ου μέχρι των μέσων του 2ου π.Χ. αΐώνος.

2. Ύάλινος δακτύλιος, μικρόν άποκεκρουμένος, 
ελλιπής τον ένθετον, ώοειδή, δακτυλιόλιθον 
( cameo ), όστις θά ήτο διαστάσεων 0,03 χ 0,024 μ.

3. Στλεγγις χαλκή άκεραία, μήκ. 0,24 μ.
4. Στλεγγις σιδηρά έλλιπής.
5. Τεμάχιον κυκλικού έλάσματος, πιθανώς μι

κρού κατόπτρου, διαμ. 0,07 μ.
6. ’Αργυρούς δακτύλιος, διαμ. 0,02 μ.
7. Μολύβδινον κάλυμμα πυξίδος, μέ ζεύγος 

οπών άναρτήσεως, ϋψ. ( μετά τής λαβής ) 0,026, 
διαμ. 0,073 μ.

8. Ψέλιον χαλκούν, κυλινδρικής διατομής, μέ 
πόρπωσιν άπολήγουσαν εις κεφαλήν όφεως, διαμ. 
0,09 μ.

9-13.  Δύο άκέραιαι (ϋψ.  0,20 και 0,078 μ .)  
και τεμάχια τριών άλλων δακρυδόχων, έκάστη 
μέ τρεις ύπολεύκους περιθεούσας γραμμάς.

'Ιερόν ’Ασκληπιού
Κατά τήν έκτέλεσιν εργασιών συλλογής τών 

ύδάτων τής 'Αγίας "Αννης, εις τήν ρεματιάν ύπό 
τον Μαλεάταν, ό καθαρισμός τού εδάφους άπό 
τήν πυκνήν θαμνώδη βλάστησιν έδειξε τήν ϋπαρ- 
ξιν ήμικυκλικής μετά κογχών κατασκευής, εξ 
οπτόπλινθων, μέρους Νυμφαίου πιθανώτατα, συν- 
δεομένου άκριβώς προς τά έκεΐ άναβλύζοντα ϋ- 
δατα, εις μέγα ύψος σφζομένου. Καθώς όμως 
μέρος τού ύψους τούτου, ώς εκ τής θέσεως, έδει 
νά είναι έπικεχωσμένον, είναι προφανές ότι ή 
άρχική του άποκάλυψις οφείλεται εις συστημα
τικήν άνασκαφήν, περί τής οποίας όμως ούδε- 
μίαν εϊδησιν ήδυνήθην νά άνεύρω.
Άδάμι

Εντός τού χωρίου έπεσημάνθη ή ετερόκλιτος

καμαροσκέπαστος βασιλική τού 'Αγίου Νικο
λάου καί τού 'Αγίου Δημητρίου.

Τό έπ’ όνόματι τού 'Αγίου Νικολάου τιμώμε
νον βόρειον κλιτός — στενώτερον — φαίνεται καί 
άρχαιότερον. Τούτο φέρει δύο ένισχυτικάς ζώ- 
νας καί είναι ίστορημένον εις τό άνατολικόν του 
μέρος καί τήν πρόσοψιν τού κτιστού τέμπλου 
( άπλού τοίχου ). Χαράγματα εις τό κάτω μέρος 
τού τοιχογραφημένου τμήματος τής ένισχυτικής 
ζώνης, όπου διακρίνονται προχείρως αι χρονο- 
λογίαι 1631 - 1650- 1675 (καί ίσως καί 1615, 
μεταξύ τών ποδών τής μορφής τοϋ 'Αγίου Έρμο- 
λάου, κατά τό νότιον σκέλος ). Αι τοιχογραφίαι 
φέρουν πολύν ρύπον καί έχουν έν μέρει διορθωθή.

Τό νότιον, εύρύτερον, σκέλος, άπλοΰν, άνευ 
ένισχυτικών ζωνών έχει τέμπλον κτιστόν, μέ ύπο- 
τυπώδη άρχιτεκτονικόν διάκοσμον. Τοιχογραφίαι 
επί τής όψεως τού τέμπλου καί εις τό έν συνεχεία 
άκρον τοϋ νοτίου τοίχου ( "Αγιος Δημήτριος). 
Εις τήν ύπό τάς είκόνας τών δώδεκα Αποστόλων 
ζώνην, καθ’ όλον τό μήκος αυτής ή επιγραφή :
[--------- ca. 1 0 -------------Ρ Ο Τ Ε  τό Θεϊον
βήμα τούτο φρικτόν υπάρχει τοϊς νοεροΐς άγμοΐς[ ;], 
έν φ  τελείται μυστική Ουσία, ήν πιστ[οϊς] παρέχει 
Χ[ριστό]ς ό έλεήμ[ων] χε[ρ]σί μαθητ[αϊς] κ[αϊ] 
τοϊς πιστοϊς άπασιν, οι μετά φόβου λαμβάνουσι 
και πίστει. 'Όθ[εν] πρόελθε καί αυτός έν κατα- 
νύξει, φόβφ τρόμφ τε καί καθαρά καρδία, όπως 
λάβη άφεσιν τών έγκλημάτων καί άπόλαυσιν τ[ής] 
άνω κληρουχί[ας].
ΑΨ ΚΔ Μαρτίου πρώτη.

’Ακολουθούν τέσσαρες μικρογράμματοι στί
χοι:

Έ π ί Πατριάρχου 'Ιερεμία, άρχιερατεύοντος τοϋ 
πανιερωτάτου 5Αρχιεπισκόπου Δαμαλά καί Π ε
διάδας Σωφρονίου διά κόπου τε καί έξόδου τοϋ 
έλαχίστου Ίωάννου ίερέως τούπίκλην Μπάνη τάχα 
καί ζωγράφου έκ τής παρούσης κώμης όπως υ
πάρχει άνω.

Σ Ε Ρ . Χ Α Ρ ΙΤ Ω Ν ΙΔ  Η Σ

*
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EXCAVATIONS AT CORINTH

The excavations of the American School of 
Classical Studies at Corinth in 1965 were under 
the direction of Henry S. Robinson, assisted 
by Mr. Charles Williams, Assistant Field Di
rector, Mr. Roland Stroud, former Secretary 
of the American School, Professors J . K. An
derson and James Wiseman, and students of 
the American School and of the Universities 
of California and Texas. Work was carried out 
in six separate sectors, as follows:

Ae The Byzantine levels to the south of the South
Stoa
Here Mr. Williams continued our investi

gations around the 17th century Turkish house 
discovered in 1963. It is our intention to pre
serve this house — as we plan also to preserve 
an important Byzantine house of the 1st half 
of the 12th century uncovered further west 
in 1959 - 1960 ( see Hesperia X X X I, 1962, pp. 
98 - 103, figs. 3 - 4 )  — as an island of medie
val construction rising from the general Greek 
and Roman levels to which we expect eventu
ally to excavate the rest of the area. In these 
investigations Mr. Williams discovered be
neath the Turkish house remains of a Frankish 
road running from north - west to south - east; 
below that road we find in the Byzantine and 
Roman levels a different orientation of the ur
ban structures, with houses of both periods laid 
out along the two sides of a road which runs 
almost due east - west, roughly parallel to the 
line of the South Stoa. The earliest date which 
can be assigned to this roadway is early Ro
man, of the 1st century A.D. At that time there 
was laid out a pavement of well - cut lime
stone slabs, 3.60 m. wide with raised side
walks about 1.65 m. wide on north and south 
(P L  126 a ). The level of the road rises gra
dually toward the east. Wheel - ruts are clear
ly marked in the surface of the limestone pav
ing. Along the central axis of the road, and 
well below the paving slabs, runs a drain to 
which man - holes spaced at intervals of about
3.50 m. gave access; the houses which lined 
the road on north and south emptied their sew
age into the drain by means of underground 
channels from within the houses. The road and 
drain were maintained into the 6th century
A.D., when there was constructed along the 
south side of the road a fuller’s establishment

with several dyeing vats; the brick - vaulted 
drain which served this industry also emptied 
into the main street drain. The houses and in
dustrial works were abandoned, along with 
the paved roadway, from the end of the 6th 
century; but the line of the road was maintain
ed as a thoroughfare over which accumulated 
two gravelled road stroses, the upper one of 
which contained a coin of the 10th century. 
In the 11th and 12th centuries houses were 
again constructed south of the road and a new 
drain was dug along the south side of the road. 
The road surface rose gradually with an ac
cumulation of gravel and the thresholds of the 
houses were raised, generation by generation, 
to adjust to the changes in the level of the street. 
Beneath the fuller’s establishment have been 
exposed walls which almost certainly belong to a 
Hellenistic public building with a stuccoed wa
ter channel along its north face; the building 
may well have faced onto a Hellenistic prede
cessor of the Roman paved road. The Helle
nistic structure, of well - dressed limestone 
blocks, was reused in the early Roman period. 
The functions of the structure and its full plan 
have not yet been clarified; further investi
gations of this level will be undertaken next 
year.

To the west of the Turkish house excavations 
were carried down through modern and Turk
ish levels to those of Frankish times. Here ap
peared a continuation westward of the Frank
ish gravelled road noted above. To the north 
and south of the road are remains of simple 
houses of the Frankish period, built in part on 
the remains of late Roman structures. There 
seems to have been no Byzantine settlement here 
and we assume that this area, south of the 
western end of the South Stoa, was in Byzantine 
times an open court or open fields between the 
houses of the 11th and 12th centuries further 
east ( see above ) and the north - south road
way which lay just west of the South Stoa 
( Hesperia X X X I, 1962, pp. 1 0 9-110). Of 
the late Roman remains in this area we have 
exposed in part a room with tiled floor ( un
fortunately destroyed at two points by Frankish 
bothroi), the function of which is not yet known; 
this room, like the fuller’s establishment beneath 
the Turkish house further east, lies adjacent 
to the Roman limestone road pavement, of 
which a considerable stretch is preserved here 
also.
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Plan L Corinth : Quarry area to southwest of Odeion. A, Marble-paved room; B, Atrium; C, Northwest corner of peribolos of Temple E
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The small finds from this area were disap
pointingly few, in striking contrast to the signi
ficant topographical and historical conclusions 
which the excavation made possible. Another 
large fragment of a banqueting hero relief 
( « Totenmahlrelief»: cf. Hesperia XXXI, 1962 
pp. 115- 116 and note 74) was found. Built 
into a Frankish wall appeared a marble throne, 
the dressed surfaces of which reveal that it was 
once part of a series of at least three seats ar
ranged on a straight ( not curving ) line; it 
seems not impossible that it may once have 
been used on the bema as a seat for the procon
sul or members of his staff. One small hoard 
of Byzantine bronze coins may prove of impor
tance for the chronology of the types of Manuel 
I; it consists of 17 coins, including three of A- 
lexius, three of John, ten of Manuel ( Types 
III, VI and V I I ), and one unidentified ( pos
sibly of M anuel).

B. The ancient quarry area to the southwest of the
Octeion ( P l a n .  1 )

Here we resumed investigations of 1962 - 
63 designed to establish the history of the 
filling of the quarry and of the construction 
of the large marble - paved room which was 
built above the quarry fill. It is now apparent 
that the quarrying in this sector had begun 
at least as early as the Hellenistic period and 
had been carried southward from the north 
face of the hill of rock which once extended 
westward in an unbroken line from the posi
tion of the archaic temple, past the facade of 
Glauke and beyond. The Greek quarrying had 
reached a depth of 8.60 m. below the presumed 
top of the rock mass. During the Greek period 
private houses may have stood on the top of 
the rock, south of the quarry — at least two 
small Greek domestic cisterns were later partially 
destroyed by the Roman quarrying, as it was 
pushed further southward. The Roman quar
rying must be associated with the early years 
of the colony, as the whole quarry area was 
filled in with masses of earth which contained 
no sherds later than about 35 A.D. The fil
ling of the quarry made possible the construc
tion of the marble - paved room ( P l a n  1, 
A ) (an  adjunct of the imperial Temple E ) 
and of a north - south roadway of gravel which 
ran past the west wall of the room. Our earlier 
investigations had led us to suppose that through
out Roman times the quarry area west of the

road was open and unobstructed; we formed 
the hypothesis that a large terrace wall, built 
on the west side of the road, supported the road
way and the whole mass of quarry fill. This 
year we have found evidence for the mbble - 
concrete bedding of the terrace wall, the ma
sonry blocks of which appear to have been pil
laged in the 6th century A.D., when the west
ern part of the quarry was filled in. Earlier 
in Roman times, however, there was construct
ed on the floor of the quarry and west of the 
terrace wall a monumental structure of poros 
blocks forming a north - south wall of masonry 
piers; the spaces between the piers were filled 
alternately by thin curtain walls, and by thick
er walls which had semi - circular apses let 
into the west face ( P I .  126b) .  We have found 
neither the north nor the south end of the wall 
and we do not yet know whether the interior 
of the building lay to east or west of the wall. 
The pattern of its east face, with offsets between 
the piers, suggests that that is an exterior face 
(P L  126 c ). But just adjacent to the east 
face, at a level only slightly above the floor 
level west of the wall, were found three immense 
terracotta pithoi, perhaps of the late 2nd cen
tury A.D.; in one of these were found many 
fragments of an elaborate terracotta sima, pos
sibly to be associated with the building which 
used the pier - wall. The presence of the pithoi 
suggests that the area in which they lie must 
have been roofed; perhaps they lay in a crypto- 
porticus created by a vaulted roof extending 
eastward from the pier - wall to the heavy 
retaining wall of the Early Roman road, some 
8 m. away. On the west side of the pier - wall, 
near its southern end, a flight of masonry steps 
laid on a rubble concrete foundation led up 
to a thick platform of rubble concrete. Unfor
tunately, the limits of our property at the west 
prevented our ascertaining the full width of the 
stair or the full dimensions of the platform; 
it is clear, however, that the foundation of the 
platform was at least 3 m. deep and rested on 
native rock. We do not at this time have any 
explanation for the presence of this platform, 
although it has been suggested that it might 
have been designed to support a colossal mar
ble statue of which many fragments were found 
in 1933 a short distance further east and of 
which one fragment ( toes of the right foot ) 
was found this year — the proportions are six 
times life - size! This great building may have
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gone out of use at the end of the 4th century 
A.D.; by the end of the 6th century the whole 
area was filled in to the level of the marble - 
paved room further east. Byzantine houses of 
the 12 th century and Frankish farm walls of 
the 13th were constructed above the 6th cen
tury levels.

Two interesting minor finds from this area 
should be noted. A Hellenistic terracotta loom - 
weight is stamped with two seal impressions: 
a bird in the guise of Athena, with helmet, 
shield and spear; and a satyr who holds a cy- 
lix between the toes of his raised foot and is 
filling the cylix from a wine skin which lies 
over his left shoulder (P L  127 a - b ). A 
fragment of marble inscription contains the 
Greek text of a letter from the emperor Trajan 
to the Isthmian s [ ynod ]; the date is 99/100 
A.D. The preamble can be restored with con
siderable assurance; of the text of the letter 
we have only incomplete references to an em
bassy ( sent to the emperor by the synod? ), to 
sacrifices to Poseidon, to travel expenses and 
to a certain Philadelphos (P L  127c) .

In the same area, but to the east of the mar
ble - floored room, Prof. J. K. Anderson of the 
University of California directed a small in
vestigation of the northwest corner of the pe- 
ribolos of Temple E ( P l a n  1, c ). Purpose 
of the excavation was to locate the line of the 
north wall of the peribolos, built in and on the 
earth filling of the old quarry. Unfortunately, 
the great depth of modern and medieval fill 
in this area delayed the progress of the excava
tion and it was not possible to reach the foun
dations of this wall, the upper portions of which 
had been thoroughly pillaged in the medieval 
period. We were able, however, to expose more 
of the west wall of the peribolos and to clarify 
the relations between it and the marble - paved 
atrium room ( P l a n  1, B ) which lay just 
west. Numerous fragments of marble revetment 
engraved with large letters of a Latin inscript
ion came to light; it is hoped that further in
vestigation next year will reveal more of this 
inscription so that the fragments can be fitted 
together into a coherent text. The Roman struc
tures here appear to have been destroyed in 
the 4th century. In the 6th century numerous 
Christian graves make their appearance, in
cluding one underground vaulted tomb. Abo
ve this cemetery private houses were built in 
the Frankish period, and again in Turkish

times. Of the medieval period the most interest
ing find is a small marble head of a girl, car
ved in a « Gothic» style, probably by a local 
craftsman imitating works of the minor arts 
brought with them by the Frankish invaders.

C* The Roman Bath north of the village square
( P l a n  2 )
The existence of this structure had been 

known since the days of the early travellers 
to Greece; and around 1800 Lord Elgin’s 
draftsman, Sebastiano Ittar, made a recon
structed plan. Even today large portions of 
the brick walls of the bath stand to a consi
derable height above ground ( P l .  128 a ), 
built over in large part by modern houses. 
From the plan of the visible remains and their 
location we may identify the central courtyard 
of the structure ( P l a n  2, A ); we assume 
that from here the building extended westward 
to the Lechaion Road and northward for 50 
meters to a buttressed wall which supported 
the terrace on which the bath was constructed. 
If the building is to be restored symmetrically, 
its dimensions must have been 100 meters from 
north to south and 135 meters from east to west. 
Excavation in the area of the bath was much 
hampered by the presence of huge masses of 
brick and rubble fallen from the walls and 
vaults as a result of earthquake. Some of these 
masses were broken up and removed; others, 
in which were preserved traces of niches, piers, 
interior heating pipes, etc., have been protect
ed and, where possible, will be gradually lower
ed, as the excavation proceeds, to the floor le
vel of the building. Our work this spring was 
concentrated in the frigidarium ( P l a n  2, B ) 
and one caldarium ( G ) of the west wing of the 
building. The frigidarium was covered by a 
vault, of which the spring is still visible in the 
upper part of the east wall. ( This wall is pre
served to a height of more than 7.50 m. above 
the floor ). The bath went out of use in the 
6th century A. D., when a depth of 1.60 m. 
of rubbish from the pillaging of the structure 
accumulated over the floor. But the vault of 
the frigidarium was presumably intact well into 
the Byzantine period and the area above the 
vault, as well as that below, may have been 
occupied by small houses until at least the early 
10th century. At some time after the 10th and 
before the 12 th century the vault must have 
collapsed, carrying with it into the lower areas
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Plan 2. Connth. Roman Bath : A. Central Court; B. ; C. Caldarium
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much of the debris of the houses built above; 
in this debris occured two small hoards of coins: 
six gold solidi of the Emperor Theophilus (829- 
842 A.D.) ( P I .  129 b ), and eight bronzes 
of Romanus I (919-921 A .D .). The date of 
construction of the bath is not yet clear, but 
it may belong to the 1st or 2nd century A .D .: 
to those periods belong the baths of Eurykles 
of Sparta and of the Emperor Hadrian, both 
noted by Pausanias.

The frigidarium is a long, narrow room ( 13 x 
4.42 m. ) with a recessed, semi - circular pool 
or plunge - bath at either end. The floor was 
covered with marble paving ( of which almost 
nothing remains but the mortar bedding); 
the walls of the room and of the pools were 
revetted with marble to a point 3.50 m. above 
the floor; above that point the walls were co
vered with stucco. The source of the water 
which supplied the pools is not yet known; in 
the south wall of the southern pool is a hole 
through which probably passed the water - 
pipe; but the area behind lies under property 
which is still privately owned, and that area is, 
furthermore, known to be filled to a great depth 
with Turkish debris which leaves us little hope 
of finding traces of the pipe. There are preserv
ed, however, under a private house some forty 
meters further south, several vaulted cisterns 
which probably stored much of the water used 
in the bath -— no detailed investigation of these 
cisterns has yet been possible. In the west wall 
of the frigidarium is a doorway leading into a 
room not yet excavated; the location of the 
door through the east wall into the central 
Great Hall of the bath lies behind fill which we 
have not yet been able to remove.

To the northwest of the frigidarium, but not 
connecting directly with it, lies a caldarium with 
hypocaust. The axis of this room lies at about a 
45 degree angle to that of the frigidarium. The 
floor is supported on a series of circular piers of 
tiles; in the area of these piers circulated the 
heat which kept warm the floor of the room 
above (P L  128 b ). The walls of the calda
rium were covered by a facing of tiles set some 
5 centimeters in from the main wall construction; 
through the gap thus created heat circulated 
from the hypocaust below in order that walls 
as well as floor might give off warmth. Terra - 
cotta pipes ( tubuli), rectangular in section, 
were also used within the walls to facilitate 
the circulation of the hot air. The fires which

heated the hypocaust were built in tunnels under 
the north - east wall of the room; these tunnels 
were accessible from a service tunnel which lies 
below private property to the north of our ex
cavation. It has been possible to enter the ser
vice tunnel and to examine it in part — its 
brick barrel - vault is well preserved, as also 
the groin vault at the point where one of the 
fire - tunnels joins it.

The caldarium was probably extensively re
paired in the 4th century after Christ ( lamp 
found on floor of hypocaust) and went out 
of use in the 6th century, along with the fr i
gidarium. We may presume the building to have 
been abandoned, as most of the ancient city, 
during the 7th and 8th centuries and to have 
been reoccupied gradually from the 9th cen
tury on; Byzantine walls of the 12th century 
were found above the caldarium, as well as later 
Turkish constructions.

The walls of the caldarium show several sty
les of brick work and of pointing of the mortar 
joints. It has not yet been possible to work 
out the several building periods with precision. 
The walls were in part revetted with marble; 
niches in the walls show traces of the mortar 
bedding for mosaic, and numerous dark blue glass 
tesserae were found in the destruction debris.

Significant finds from the excavation of the 
Roman bath were few. Two small coin hoards 
have been mentioned above. Most important 
of all was the head of a Roman marble copy 
of the Hermes of Polykleitos, found in the south 
pool of the frigidarium. That pool is marked by 
a basis against its front wall; on such a basis 
the statue might have stood. The head (P L  
129 a ) is incomplete and damaged; but the 
Polykleitan style of the features and hair is un
mistakable. On the head appear traces of the 
edge of the petasus and of one wing rising from 
the top of the petasus. Our head seems to be 
much closer to the style and iconography of 
the original than any of the other reputed co
pies of the Hermes of Polykleitos, most of which 
have no petasus or wings, or else have wings 
growing directly from the skull; this latter ele
ment is apparently a Hellenistic innova tion,while 
the winged petasos of the Corinth head probably 
represents the Polykleitan model very closely.

B. The water tunnel system at Anaploga
This system, first investigated in 1961, has now 

been traced for a distance of over 800 meters.
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We are following its course southeastward and 
it appears likely that we shall find the water 
source in the area of the ancient spring now 
called Hadji Mustafa. The 14th man-hole of the 
tunnel system, opened this year, lies ca. 360 m. 
from Hadji Mustafa; we calculate that the 
stretch of tunnel yet to be explored will be ac
cessible through five or six more man - holes. 
The history of this unusual tunnel and its ad
junct cisterns cannot be outlined in full as yet. 
It appears, however, to have been constructed 
in the late 4th century B.G. and to have gone 
out of use in part at the time of the sack of 
Corinth by Mummius in 146 B.C.; some por
tions of the tunnel, however, remained open into 
early Roman times. In one of the man - holes 
which was thus filled - in in the early 1st centu
ry after Christ we found this year a small mar
ble basis for a tripod inscribed with a dedica
tion to Serapis and Isis (P L  129 c - d ). This 
is the first indication we have yet discovered in 
Corinth of the possible location of the sunctua- 
ries of the Egyptian gods to which Pausanias 
referred in starting his account of his ascent to 
Acrocorinth. The sanctuary of Demeter and 
Persephone, which was the penultimate san
ctuary Pausanias observed on his ascent, has 
been excavated in recent years; it lies some 400 
meters further up the slope of Acrocorinth than 
the man - hole where the Serapis - Isis dedica
tion was found. It is hoped that close exami
nation of the surface of the fields near this man - 
hole ( especially during the period of winter 
plowing ) may reveal the location of the Egypt
ian sanctuary.

E. The Sanctuary of Demeter and Persephone
During the spring and early summer Mr. 

Ronald Stroud continued the intensive cam
paign of excavation begun in the sanctuary 
in the summer of 1964 ( P 1. 130 a ). The
limits of the sanctuary on all sides seem now 
to be fixed with some precision (P L  130 b ). 
Long trenches dug to the west and the north 
have indicated the limit of construction in those 
directions; but they have failed to show any 
trace of the ancient road upon which Pausa
nias travelled when en route to Acrocorinth 
and from which he presumably turned off to 
visit the sanctuary of Demeter. We must as
sume that the ancient road to the fortress fol
lowed the course of the modern foot - path that 
turns southwest from the Turkish fountain of

Hadji M ustapha; access from this ancient road 
to the sanctuary would have been by means 
of a simple path, without paving, turning aside 
from the main road. Of such a path no identi
fiable traces would have survived to the pre
sent day.

In previous seasons we had cleared part of 
a theatral area of rock - cut seats above the san
ctuary to the south. This year excavations to 
east and west showed us the limits of the « thea
ter » ( P 1. 131 a ) and revealed to the west
of it, on the steep slope, a small rectangular 
structure enclosing a cistern, and numerous 
cuttings for monument bases. Many of these 
monuments probably consisted of terracotta 
statues, for numerous fragments of such statues, 
many of life size, were found in the area. Some 
of these, including the torso of a hour os (P L  
131 b - c ) are of the archaic period. Below 
( north o f) the « theater » a cutting in the 
rock, extending for over 50 meters in an east - 
west direction, probably marked the southern 
limit of the highest terrace of the sanctuary 
proper; the terrace extended further west than 
we have yet been able to excavate.

Within the sanctuary our work was concen
trated in the north and west sectors. In general 
the sanctuary seems to have been divided into 
three main east - west terraces descending the 
steep slope of the hill below the « theater». 
In the western part of the upper terrace we 
had last year found evidence for stoa con
structions of the Greek and of the Roman pe
riods ; this year we have found on the middle 
terrace, below these stoas, a narrow rectangu
lar building of the early Hellenistic period with 
a fine floor of pebbles embedded in cement 
( P l .  132 a ). The function of this building 
is not clear. To the west of it lies yet another 
rectangular structure ( 8.40 x 4.80 m. ) of the 
middle of the 4th century B.C. Above ( south 
o f ) this latter structure appears a rubble - 
concrete terrace wall of the Roman period 
which extends for over 59 meters from east to 
west and indicates an alteration of the north 
limits of the several terraces in the Roman 
period.

On the lowest terrace, near the west end of 
the sanctuary, appeared a well - preserved build
ing apparently designed as a banqueting hall 
( P l .  132 b ) and comparable to the « tricli
nium » noted in last year’s excavation on the 
same terrace further east. The walls of the ban
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quet hall along the south side stand to a height 
of 2 m .; and all the four walls are preserved 
above the original floor level —  a condition 
which prevails almost nowhere else in this much 
denuded site. The threshold in the north wall 
( off center ) and the traces of benches around 
the four sides of the main room, establish clearly 
the function of the building, designed to ac
comodate nine banqueters; a small room at 
the east end of the building produced much 
coarse cooking pottery and was probably the 
kitchen and service area. This structure was 
erected in the 4th century and was destroyed, 
perhaps by earthquake, in the Hellenistic pe
riod.

In the northeastern corner of the sanctuary 
we cleared a structure whose walls form two 
concentric rectangles; the space between the 
two rectangles formed a passage - way which 
( at least at the south ) was paved with pebbles 
and concrete. Unfortunately, here as elsewhere 
on the steep slope where the sanctuary is built, 
the northern part of the building has been 
destroyed to a level well below that of the ori
ginal floor and it is difficult to establish the 
ground - floor plan of the structure and its 
function.

Many architectural and chronological pro
blems remain to be solved before we have a 
full picture of the development of the sanctua
ry throughout its long history from the 7th 
century B.C. through the 4th century A. D. 
Vast quantities of pottery (PL  133 a - b )  must 
be studied in conjunction with the various 
structures of the site; thousands of votive offer
ings and terracotta figurines (P L  134 a - b )  
will eventually yield information of great im
portance for our understanding of this small 
and ( architecturally ) unpretentious Eleusinion 
and of its cult practices. These studies, being 
organized under the direction of Mr. Stroud, 
will occupy the attention of many young scho
lars for several years.

F. The Gymnasium
Pausanias in his description of Corinth 

refers to an « old gymnasium» between the 
Theater and the fountain of Lerna ( by the 
Asklepieion ). There have always been visible 
in the fields north of the theater a series 
of crudely - cut column bases of limestone, 
arranged on an east - west line. These were 
•nvestigated briefly by Doerpfeld in 1886, by

W. B. Dinsmoor in 1911 and by B. H. Hill 
in 1916, without significant result. However, 
two inscriptions relative to the contests and the 
victors in the Isthmian games were found in 
this vicinity years ago; they would quite pro
perly have been set up in the gymnasium at 
Corinth, and they, together with Pausanias* 
statement, have formed the basis for the hy
pothesis that the column bases were a part of 
the gymnasium complex.

A six - weeks excavation during the past 
summer, supervised by Prof. James Wiseman 
of the University of Texas, established clearly 
that the visible column bases were a part of 
the interior order of a stoa (P L  135 a ) which 
exceeded 102 meters in length ( east to w est); 
the stoa faced north and at its eastern end may 
have had a return of the colonnade at right 
angles toward the north (P L  134 c ). Of 
the north and south walls nothing remains 
save the foundations and, at the extreme east
ern end, a bit of the stylobate and one drum 
of a column shaft in situ. The foundations of 
the stoa are of rubble concrete which seems to 
have been poured in the 1st or 2nd century A.D. 
The depth of the stoa, from north to south, 
is 14.15 m. It is probable that an earlier ( Hel
lenistic? ) stoa existed on the same site, for 
in front of the north wall of the Roman build
ing there is preserved at one point part of a 
water trough with settling basin, appropriate 
to a colonnaded building where athletic con
tests are held, but laid at a level much lower 
than that of the euthynteria of the Roman stoa. 
To the south of the stoa appear traces of Hel
lenistic structures, including a large, shallow 
basin about 2.60 m. in diameter and at least 
0,40 m. deep; this may have been a washing 
basin for the Hellenistic gymnasium ( cf. the 
pool in the gymnasium at D elph i). These Hel
lenistic remains, however, were in large mea
sure destroyed by the construction, in the 1st 
century A.D., of the square rubble - concrete 
foundations for a domed building (P L  135 b ). 
This structure, if ever completed, had an in
terior diameter of 11.40 m .; nothing of the 
superstructure is preserved, however, and it 
may be that the work was never carried above 
the level of the foundations. The tiles which 
appear within the circle of the foundations in 
all probability belong to an earlier structure 
( P l .  136 a) .

Evidence for the existence of a large Dori
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building of the 5th century B.G. appeared in 
a painted limestone cornice block which was 
reused in a Hellenistic or early Roman stru
cture. The dimensions of this block suggest that 
it belongs to an extremely large temple, great
er even than the archaic temple of Apollo near 
the Agora. The date of reuse of the cornice 
block precludes the possibility that Pausanias 
saw the structure and that it was the Temple 
of Zeus mentioned in his text; but Pausanias5 
Temple of Zeus may have been a Roman re
building of a classical structure.

North of the Roman Stoa there existed in 
Greek and early Roman times a natural ra
vine, perhaps created by water, extending from 
near the Asklepieion westward toward a gully 
which now descends into the coastal plain some 
150 meters west of this year’s excavation area; 
in this gully there may well have existed in the 
Greek period a gate through the north city 
wall. The east - west ravine might have carried 
a roadway and also a race track for use in 
connection with the gymnasium just above 
at the south. In the late Roman period this 
ravine was filled in to a depth of as much as
2.50 meters so that before our excavation be
gan we were totally unaware of the existence 
of the ravine. In this late Roman fill appeared 
numerous Christian graves, some built of roof 
tiles, others consisting of rock - cut chambers; 
several were marked at the late Roman ground 
level by mounds of rubble and mortar, convex 
on top, carefully stuccoed. The pottery of these 
graves is mostly of the 6th century A.D.; the 
burials probably represent a westward exten
sion of the early Christian cemetery of the As
klepieion area.

Over the entire area this year excavated 
there was found at lowest levels a deposit of 
Early Helladic pottery. With the possible ex
ception of one small rubble wall no archite
ctural remains of the prehistoric period were 
found; but the extent and depth of the Early 
Helladic deposit is clear indication of the exi
stence of a settlement nearby; contemporary 
material had previously been found at Chelio- 
tomylos Hill, over half a kilometer distant to 
the west. Notable among the EH vases are a 
sauce - boat with hatched triangles painted 
on the interior, just below the rim, and 
fragments of fine silver - blue slipped and 
polished ware vessels with high, flaring ring - 
stands.

G. Museography

During the course of the past year the early 
Roman triclinium mosaic discovered at Anaplo- 
ga in 1962 was finally mounted on the wall of 
the sculpture gallery of the Corinth museum; 
opposite it have been set up the fresco panels 
from the Painted Tomb discovered near Che- 
liotomylos in 1962. The late 4th century bron
ze mirror recovered from a grave near Ana- 
ploga in 1963 has been cleaned ( PI .  136 b ) 
and is now on display in an air - tight case 
in the Greek gallery of the museum. A neo - 
Attic maenad relief fragment found in the south
ern part of the Agora in 1950 ( Hesperia, X X , 
1951, pi. 94 b )  has now been augmented by 
a fragment found in the wall of a late Roman 
tomb on the north side of the Agora: the join
ed pieces ( PI .  137 a ) are now on display 
in the museum. An inscribed base honoring
C. Egnatius C. f. ( PI .  137 b ) has been re
covered from a late repair of the Northwest 
Shops. The L. Antonius Damonicus named as 
father of the dedicants may have come from 
Sparta, where the cognomen Damonicus oc
curs. Was he perhaps an associate of the Spar
tan Eurykles who is known to have been a 
benefactor of Corinth in the early Roman pe
riod?

H. ROBINSON

*

CORINTHIAN KENCHREAI

During the summer of 1965 the investigations 
of the American School of Classical Studies in 
the Corinthia included operations carried out 
through the agency of the University of Chica
go and Indiana University directed at clearing 
a partially submerged structure at the southwest 
end of the harbor and recovering antiquities 
which had previously been found to be buried 
in it ( P l a n  1 ). The work was directed by 
Robert Scranton and Leila Ibrahim of the 
University of Chicago, and Diether Thimme 
of Indiana University; Mr. Ch. Deylakes and 
Miss Danae Hadjilazarou served as conser
vators; technical advice was provided during 
limited periods by Mr. Harold Plenderleith, 
Mr. Garry Thompson, Mr. Robert Brill; Mme. 
T. Hassia worked as photographer; Mr. Joseph 
Shaw as architect and Mrs. Shaw as artist. 
The operation extended from the middle of 
July until the end of September.
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Plan 2. Kenchreai. Plan of submerged structure
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The structure in question consists chiefly of a 
rectangular space about 7.50 m. by 9.50 m. 
with an apse across most of the east end ( P l a n  
2 ). This area was dammed off from the sea 
by a wall of sacks of sand lined with plastic 
sheeting built along the existing remains of 
the walls of the building itself. When the wa
ter and fill had been removed from within the 
area, there was discovered a well - preserved 
mosaic floor throughout the rectangular spa
ce, designed in simple geometric patterns ( P 1. 
138 ). The apse was found to lie about 10 cm. 
higher than the rectangular space, and was 
paved for the most part in marble chips. In 
the middle of the apse was an octagonal sun
ken basin, lined and floored with marble slabs. 
In the basin was found a hollow pedestal of 
marble, resting over a hole in the floor in which 
was the end of a lead pipe. The lead pipe evi
dently extended beneath the floor northeast
ward, and had originally ascended the side 
of the wall of the building through a rectangu
lar slot cut to receive it. Another hole in the 
bottom of the octagonal basin apparently al
lowed for drainage southward. A hole in the 
floor of the apse itself against the south wall 
allowed for drainage of the floor.

At the west end of the south wall of the rec
tangular space was an opening for a door; 
the wooden sill is still preserved at the bottom. 
Efforts were made to dam and excavate the 
rectangular space to the south, to discover the 
nature of the structure into which the door led. 
The effort was temporarily frustrated by the 
fact that at least two heavy wooden beams and 
quantities of boards were encountered, spread 
out generally through the space, and facilities 
were lacking to care for the wood properly. 
It is the theory at present that the rectangular 
space south of the apsidal structure had a floor 
made of wood at a point now about a meter 
above modern sea level, and 1.70 m. above the 
floor of the apsidal structure; beneath this floor 
had been a basement perhaps three meters 
deep. At some period, possibly during a seis
mic disturbance, the wooden floor fell into 
the basement.

Across the western end of the apsidal struc
ture and the rectangular building to the south 
runs a long hall. This was partially excavated, 
and remains of good walls of heavy poros blocks 
were found, belonging to some structure ear
lier than any of those under examination.

The mosaic in the floor of the apse is of a kind 
that has been dated in Corinth itself to the 
first century A. D. The building was filled into 
a depth of about a meter at a date, judging 
from fragments of lamps, in the early part 
of the fifth century after Christ. On this fill 
had been laid a floor, of which little was left — 
and that which was left was barely distinguish
able, if at all, from naturally consolidated beach 
materials.

Within the rectangular part of the apsidal 
building were found masses of opus sectile, 
wooden furniture, engraved ivory, and other 
materials. The opus sectile is done in thin sheets 
of glass cut in shapes constituting all or large 
parts of some element in the design, and then 
mounted on slabs of mud - plaster in order to 
develop figured patterns in panels. It would 
seem, from the circumstances in which the ma
terial was found ( P 1. 139 ), that these panels 
had been stored in wooden crates, two panels, 
face to face, in each crate. The crates had then 
been stood on edge, leaning against the walls 
of the buildings and each other, in nine stacks. 
Some of these stacks are badly damaged, o- 
thers seem to be fairly well preserved. There 
appear to have been around eight crates in 
each stack. The opus sectile had been disco
vered originally during a tentative probe in 
1964, and at that time it had been supposed 
that the mud plaster was set on wooden lathes; 
it now seems that the wood actually belongs 
to the crates. Whether the panels had been 
packed for removal from the area, or had been 
delivered new from abroad, has not been de
termined.

In view of the unusual character of the opus 
sectile, and the fragile condition of much of 
the glass, the work of cleaning it has proceeded 
very slowly and cautiously. Only two panels 
have been completely cleaned, and a number 
of fragments. Of the two panels cleaned, one 
was substantially cleaned while still under wa
ter in 1964, and descriptions and pictures have 
already been published ( Archaeology, 18
( 1965 ) pp. 197 - 198 ). It depicts an ibis bird, 
walking among lotus and papyrus plants. A- 
bove was another band, of which very little 
is left, but preserved is a crocodile on which 
are the legs and hips of a man riding the cro
codile astride. The other panel depicts a se
ries of buildings, one of which appears to be 
an ornamental fountain, with a gabled roof
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below which is a great round face from whose 
mouth pours water into a basin below; beside 
this are two gabled and one domed building, 
above which is a ship, and beside which is a 
man (P L  140 ) striding through a swamp 
casting a net for the fish which swim around 
him. Other fragments establish the existence 
of at least one other swamp scene, and several 
borders both horizontal and vertical with geo» 
metric and floral patterns.

Large amounts of wood were found in the 
rectangular part of the apsidal building. Much 
of this belonged to furniture, of which one rather 
monumental piece was discovered possibly en
tire, though somewhat crushed. Much of this 
wood was covered with veneer not all of which 
has been identified; some seems certainly to 
be ivory, some was of horn, or tortoise shell, 
or both. Much of this was engraved, in designs 
which include flowers, animals ( including 
dogs ) and human beings. There are a number 
of winged figures — « angels » or « psyches » 
(P L  141 a - b ). Until the wood has been ful
ly treated for preservation, it is impossible to 
study the distribution of the many loose frag
ments of veneer, to determine how much of 
it goes on the furniture and how much, if any, 
belongs to other objects; and how the pieces 
should be arranged with relation to each other.

Many fragments of carved ivory were found, 
including numbers of miniature column ca
pitals and bases and other architectural ele
ments. Some examples of these had been found 
in the summer of 1964. There were also found 
pieces of ivory moulding of entirely different 
character, and two carved plaques depicting 
men — one aged, one young — sitting on thro
ne - like chairs (P L  142 ).

Because of the large amounts of these unfa
miliar materials, and their precarious state 
of preservation, it will be some time before they 
can be put into a condition for serious study. 
Although much might be said about it tentati
vely and speculatively now, it is impossible at 
this time to present it completely and systemati
cally in a scientific way.

R O N ALD  SC R A N T O N

*

PERAGHORA
The re - examination of structures studied 

by Humfry Payne during the original excava
tions of the British School, and summarily des

cribed by him, was resumed by Mr. Richard 
Tomlinson with a view to final publication. 
Following work on the house remains in the 
town area above the Heraion in 1964, a cam
paign of cleaning and supplementary soundings 
in September was centred on two of the prin
cipal water - supply installations.

The Double-Apsidal Cistern

This cistern between the upper sanctuary 
and the harbour was completely cleared of 
the earth, weed and other rubbish which had 
accumulated since its final excavation by Dun- 
babin in 1939, and was then planned and pho
tographed. The condition of this structure had 
deteriorated in the last 30 years, many of the 
piers having completely or partially fallen and 
shattered. Where the fragments could be i- 
dentified they were collected together and ei
ther restored to their original positions or pla
ced near the piers to which they belong. Careful 
measurement revealed that this cistern is a 
structure of considerable refinement, the piers 
being tapered, and the walls inclined. The con
nection of this cistern with the main conduit 
from the upper sanctuary was also clarified.

The adjoining « banqueting hall» also 
was cleaned and planned. Two trenches were 
excavated, one between the cistern and the 
« banqueting h a ll», the other eastwards from 
the east wall of the « banqueting hall» at 
its northern end, in an attempt to find evidence 
for the chronology of these structures. These 
tests revealed the construction trenches of both 
the cistern and the « banqueting ha ll», though 
only the latter remained sealed, the former 
having been cut into by the earlier excavations. 
Fragments of black glaze Attic pottery show 
( as would be expected ) that both structures 
are later than the end of the fifth century but 
did not provide any close dating evidence. 
These trenches also revealed remains of an 
earlier building which probably for the most 
part underlies the « banqueting hall» and 
may be its predecessor. The stratification sug
gests that these earlier remains belong to the 
sixth century B.G.

The Triple Cistern

The source of supply for the three connected 
rock - cut, stone - lined reservoirs in the town 
area was studied ( P l a n  1 ). The area round 
the « catch pit and settling tank» to the north

19
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was cleared to the rock revealing that the for
mer description is erroneous. Deposits on the 
rock demonstrate that water flowed from the 
cistern into this pit, which is therefore a draw 
pit, not a catch pit. On the surface of the rock 
were revealed small holes arranged in three 
pairs, one on either side of the shaft opening, 
in which presumably the lifting apparatus was 
anchored. There were also remains of troughs 
at either side and at the eastern end into which 
the water raised would have flowed.

It is therefore apparent that the sole source 
of supply for this cistern was by way of the run
nel and settling tank, at the south - east corner. 
In a series of trenches, this runnel was traced 
for a considerable distance in the general di
rection of the deep shafts adjoining the great 
stepped cistern. It makes two sharp changes 
of alignment to avoid the temple foundation 
identified in 1964. Rock - cut at its western end, 
the runnel is elsewhere built of stone and tile. 
For the greater part of its length it is covered 
with broken roof tiles of fifth century types set 
in thick lime mortar. At the extreme eastern 
end the runnel came closer to the surface and 
has been ploughed away, though there seems 
little reason to doubt that the three shafts 
were its eventual destination. It is therefore 
probable that the triple cistern was filled with 
water raised from the bottom of these shafts 
and that they had been cut for this purpose.

A trench opened at the presumed western 
end of the triple cistern encountered large 
slabs of fallen rock, and was abandoned. A 
second trench, further to the west, revealed 
the real western end of the cistern. It consisted 
of a full fountain house with an Ionic facade 
and behind it a row of large draw basins, of 
which the two northernmost were cleared. Three 
more would fit almost exactly the known width 
of the cistern. The architectural fragments 
found include an Attic Ionic base of developed 
form, leading to a shaft with 20 flutes, a small 
fragment of an architrave block and a piece of 
dentil frieze and cornice combined; all these 
in coarse limestone, with fine stucco. The sty
le of these fragments seems to suggest a date 
around the time of Alexander the Great. This 
presumably is the date of construction of the 
entire water - works system, at least as far as 
the deep shafts. Alterations were made to the 
northernmost chamber and draw basin in the 
Roman period,

Early Helladic Site:

An exploratory trench two metres wide was 
cut into the bank of the lake perpendicular to
the shore and close to the modern canal connect
ing it with the sea. The first occupation ap
pears to belong to the EH II period, but can 
be subdivided roughly into two main phases, 
distinguished by the construction of a substan
tial rampart facing the lake. Several floors 
and walls belonging to the earlier phase were 
uncovered with a large quantity of pottery. One 
of the floors was covered with fragments of 
obsidian, broken chips rather than tools, which 
seem to suggest that obsidian was actually work
ed here. Over the uppermost EH II levels were 
two series of substantial walls with clay floors; 
the pottery found associated with these was 
sparse, but exclusively archaic Corinthian.

Consequently, there was an archaic settle
ment in this region, perhaps even earlier than 
the settlement close to the Heraion.

R. A. TOM LINSO N

*

NETTOYAGE DU REMPART URBAIN A ARGOS
La campagne de juin 1965 etait essentielle- 

ment destinee a permettre la verification des
r6sultats stratigraphiques obtenus Fannie der- 
niere sur la Larissa, le long du parement in
terne de Penceinte urbaine, a l’ouest de la ci- 
tadelle. 20 couches se distinguaient nettement 
sur la paroi du nouveau sondage, haute de 
pres de 6 metres; ces couches se dataient 
depuis la fin de P6poque medievale jusqu’a 
Pepoque archa'ique. La tranchee de fonda- 
tion du rempart contenait une figurine de 
terre cuite d’epoque post - parthenonienne. 
En cet endroit, Padmirable appareil polygo
nal du rempart est done archaisant et non ar- 
chaique. A Pinterieur de la citadelle, Pangle 
N - O du rempart myc0nien a et£ d6gage: 
des lambeaux de la stratigraphie originelle 
avaient echappe aux bouleversements dsepoque 
medievale. Le trace du rempart a ete explore 
sur le flanc septentrional de la Larissa, a pro- 
ximite de la Deiras. Enfin, dans la ville basse, 
un petit sondage visant a etablir le trace du 
rempart a abouti, en un endroit jusque la inex- 
plore, au S - O de POdeon, a la decouverte 
d’un etablissement meso - helladique, que les 
circonstances n ’ont pas permis dsexplorer.

TVON GARLAN
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HALIEIS

The excavation of ancient Halieis, across 
the harbour from the modern village of Porto 
Cheli1 in the Argolid, was resumed in the sum
mer of 1965 after two years of inactivity. The 
main efforts were twofold: continued exami
nation of the acropolis and dyeworks areas 
by enlarging excavations begun in 1962, and, 
secondly, the exploration and mapping of the 
underwater remains of the city where they lie 
exposed and visible just below sea level. The 
study of Halieis is being conducted by the Uni
versity of Pennsylvania under the auspices of the 
American School of Classical Studies, Athens. 
Mr. C. K. Williams, II, was in charge of the 
excavations.

The Dye Works Terrace (P L  143 a )
In 1962 a building probably used for the 

manufacture of purple dye and parts of two other 
complexes were discovered on a ridge adjoin
ing the acropolis on the east but two terraces 
lower down. The line of the city wall defines 
the south edge of the area as it passes from the 
acropolis to the lower city. To the north the 
terrace drops off steeply and the buildings have 
been severely eroded. The dyeworks themsel
ves, the westernmost of the three buildings in
vestigated, were cleared in 1962 and covered 
again for protection; they were not reopened 
this season. To the southeast, separated by a 
narrow lane, about 1.50 m. wide, was found a 
house complex divided in two by a doorless 
wall of small stones along its southwest /north
east axis. The southeastern half consisted of 
at least six connected rooms; the northwestern 
half seems rather to have been composed of 
independent units, sharing party walls, of two 
or three rooms each. The complex, about 10 m. 
wide from northwest to southeast, was cleared 
for some 15 m. until it vanished under plowing 
and erosion on the northeast side; originally 
it may have extended for another 15 m. in that 
direction to judge by traces of foundations in 
line with the northwestern half. A good num
ber of large squared blocks ( part of the socle 
of mudbrick walls ) were evidently re - used 
here after serving a different function original

1. Μ. H . Jameson, Excavations at Porto - Cheli, Arch. 
Belt., Chronika, 18 ( 1963 ) p. 74, pis. 89, 90, J. Young, 
A Migrant City in the Peloponnesus, Expedition, 5 ( 1963)
pp. 2- 11.

ly. There is nothing in the way of architectural 
refinements, such as a peristyle or a court. 
The arrangement of rooms and the meager 
finds suggest small workshops and stores com
bined with living quarters.

The third complex to the southeast has only 
two rooms preserved, formed by a partition and 
doorway in a rectangular building. An occu
pation strosis on the northeast side of the build
ing indicates either the presence of a porch 
facing the harbour, or the extension of the build
ing in that direction. A large and varied quan
tity of pottery found in this complex is consi
stent with a date near the end of the fourth c. 
B.G. Storage and household shapes point to 
the presence of a larger establishment. Tiles 
laid in the floor in some areas and burnt spots 
suggest their use as service rooms. Several 
lumps of lead were found, one with half - form
ed lead pot clamps in it, perhaps rejects for 
remelting. The complex is separated from that 
to the northwest by a second lane of about
1.50 m. with a steep gradient. Along the out
side wall of the building on this side were laid 
a series of roof tiles to protect the socle of the 
mudbrick from erosion ( P 1. 143 b ).

The pottery on the whole terrace stops by 
the end of the 4th c. B. C. and there is no 
indication of later reoccupation. The chief 
interest of the area excavated in 1965 is the 
further information it contributes to the con
temporaneous dyeworks building and the glim
pse we gain of the characteristic small - scale 
domestic industry of the classical period.

The Acropolis

The excavations of 1962 had cleared portions 
of the city wall already visible and revealed 
the outlines of a large circular tower and the 
presence of a sanctuary with altar, statue base, 
and votive deposit. Continued work over a 
wider area now makes possible a fuller descrip
tion of the chronology.

At the summit of the acropolis pottery has 
been recovered that indicates use of the area 
in the Neolithic period and continuously the
reafter until the end of EH II. The prehistoric 
pottery is mainly coarse ware, sometimes de
corated with plastic « rope » bands and ribbing 
or hutting, sometimes with incised lines. The only 
painted sherd is an urfirnis sauceboat rim. Ra
rely has a pure strosis of prehistoric been found, 
although deposits do exist in fissures in bedrock.
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There is no Middle or Late Bronze pottery and 
no ceramic evidence exists for habitation on 
the acropolis after the end of EH II until the 
Proto - geometric period. A rich site for the 
Middle and Late, as well as Early Bronze Age, 
was found in surface exploration some 3 km. 
to the north of the acropolis.

The first period of the acropolis to have ar
chitectural remains associated with it is the 
7th c. At this time a mud brick defense wall 
protected the site. At the time of its collapse or 
demolition the debris from the wall covered a 
strosis of pottery, including a group of 7th c. 
Proto - Attic amphorai ( fragmentary ), one 
with a graffito on its neck ( HP - 298. P 1. 
143 c ), a Middle Corinthian pyxis ( HP - 
287 ), and a conical cup ( HP - 277 ). There 
is no architectural evidence that any habita
tion existed on the western side of the acropo
lis prior to the construction of the mud brick 
defence wall. The wall itself was found on the 
southwest side of the acropolis, running south
east - northwest. Both wall and 7th c. stro
sis rested directly upon native rock; the pot
tery strosis accumulated against the mud brick 
wall and the collapse of the same wall falling 
on the strosis sealed it. In a different deposit 
on the western side of the acropolis, north of 
the 7th c. wall, there was found a strosis of 
dark, ashy soil, filled with pottery from the first 
half of the 5th c., including numerous one - 
handled travellers5 jugs. The pottery appears 
to be no later than mid - 5th c. In this same 
fill, sherds from travellers5 jugs as well as other 
sherds from different types of pots and jugs 
were found to be inscribed with post - manu
facture graffiti. These appear to be, most 
probably, declarations of ownership, not de
dications, perhaps of the soldiers that manned 
the fortifications. One kylix rim ( HP - 317 ) 
preserves the scratched letters Χάρονός έ[μι. 
The alphabets used include both Argive ( con
sistent with what is to be expected of the Ti- 
rynthian settlers, as recent discoveries at Tiryns 
show) and non - Argive forms, compatible 
with the « r ed» East Argolic and Lakonian 
alphabets.

The altar at the summit of the acropolis, 
to the east of the mid - 5th c. pottery deposit 
just mentioned, is built on a strosis of fill over 
bedrock, which fill, however, does not appear 
to be of the same period as that containing the 
graffiti. This strosis, most probably, represents

a levelling and rebuilding operation at the end 
of the 5th or very beginning of the 4th c. B. G. 
In it was found a bronze Halieis coin2, earrings 
of bronze and silver, pomegranate - headed 
pins, two lead figurines, lead wreaths, terra
cotta figurines of both horsemen and seated 
and standing women, some of the Argive type 
with swags across their chests, and fragments 
of inscribed bronze.

The fill that underlies the altar must be tested 
further to establish its relationships with a rec
tangular foundation to its south. This appears 
to be the remains of a dismantled fortification 
tower that crowned the height, once part of 
a line of mud brick acropolis wall. The tower 
also served during the second phase of this 
defence wall, at which time the wall was thi
ckened by an additional 0,80 m. of mud brick 
constructed against the outside face of the wall. 
The tower was built of well cut poros blocks 
and one face ( the east) preserves a good run 
of trapezoidal masonry. It is probably part of 
the 5th c. defences of the acropolis, dismantled 
in the 4th c. and replaced by a round tower. 
This second tower (P L  144 a ) is an arc slight
ly more than half a complete circle, placed at 
that point on the city wall where the defenses 
form a slight angle at the summit of the acro
polis. Its position commands a clear view of 
the straits immediately to the west of Hermione, 
the passage between the mainland and Spetsas, 
the stretch of the Gulf of Argos from Halieis 
to Lakonia, and the mouth of the entrance of 
the landlocked harbor of Halieis itself. The tow
er is about 10.85 m. in diameter. It is built 
on bedrock with a socle and lower wall, a sort 
of dado, of local conglomerate, packed behind 
with rubble (PI .  144 b ). Above, the tower 
is mud brick (P L  144 c ), capped and pro
tected from the elements by coping stones of 
shelly limestone. The floor of the tower, pro
bably at parapet level, is cement on a bedding 
of fist - sized stones. In the fall from the col
lapse of the tower there were few, but typical, 
late 4th c. sherds, including a 4th c. skyphos 
of Attic type ( HP - 212 ), and a spur - han
dle kantharos.

When the square tower was dismantled, its 
poros wall blocks were re - used in the socle of 
a complex of three rooms constructed immedia-

2. Coin 26 (2 of 2 - viii - 65 ) Halieis, head of Herakles 
( obv. ), palm tree ( rev. ), type 5 of J. N. Svoronos, JTAN, 
10, ( 1907 ) p. 7, pi. 2.
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tely to its west and within the line of fortifications 
depending on the round tower. In the fill form
ing the floor of one of these rooms was found 
an interesting graffito on a roof tile - part of 
an abecedarium and names in the Argive al
phabet (P L  145a). The round tower itself 
was destroyed in the last quarter of the 4th c. 
Thereafter the acropolis lay abandoned ex
cept for a lone house of two rooms built imme
diately to the west of the altar over collapsed 
debris from the round tower.

The final destruction of the round tower is 
not an isolated incident on the acropolis. On 
the west side of the acropolis, just before the 
uppermost terrace drops off to the west, there 
is a rectangular building that was partially 
excavated this year. It appears to have suffer
ed from looting and demolition at the same time 
as the destruction of the round tower. The pot
tery associated with this building is plentiful; 
coins, too, were numerous. Most of the pottery 
was not found inside the building but, packed 
in a drain that leads from the front entrance 
in its east facade to the southeast corner of 
the building and then to the south side of a road 
that runs along the south side of the building. 
The pottery that filled this drain appears to 
be from the end of the second quarter, begin
ning of the third quarter of the 4th c.3

Mention should also be made of a number 
of finds either from the surface or from distur
bed levels near the surface: fragment of a well - 
cut inscription of the late 5th or early 4th c. 
B.G. ( HS - 40 ), fragments of an inscribed 
perirrhanterion of the 5th c. ( HS - 33, joining 
with HS - 22 found in 1962 ), and a small 
marble, female head ( HS - 39 ). The altar, 
recently disturbed, and the presence of at least 
one «robber trench», together with these chance 
finds, combine to suggest some plundering of 
the sanctuary area in not too distant times.

Conclusions
It is evident that the site of Halieis was in

habited in both prehistoric and historical times

3. The deposit immediately east ( in front of the door of 
the building ) contained 2 lamps, HP - 201 ( Howland, Athen. 
Agora IV, 25 A )  and HP - 202 ( Howland 25A prime ), li
miting the destruction date to between the second quarter 
o f the 4th c. and firs t quarter of 3rd c.

The pottery from  this deposit and from  the drain at the 
south side of the building appears all to be of the last 35 
years o f the 4th c. An interesting anthropom orphic jug ( HP 
254) is illustrated in P L  145b.

before the settlement of the Tirynthioi ( pre
sumably in the second quarter of the 5th c. 
B.G. ). hoi Halieis is no doubt a place name. 
Further study of the results may be expected 
to show whether there was continuous habita
tion up to the coming of the Tirynthioi and 
whether the acropolis sanctuary had its ori
gins in the archaic period. For the classical 
period a mixed settlement of people from both 
the Argive plain and the Argolic Akte is sug
gested. The cause of the destruction of the ci
ty’s defenses before the end of the 4th c. and 
the abandonment of the site not long there
after remains to be determined.

UNDERW ATER EXPLORATION AND MAPPING

This season all the underwater remains of 
ancient Halieis presently visible were mapped. 
This includes the line of city wall as it runs into 
the sea on the east side of the city to the point 
where it emerges from the sea on the spur of 
land forming the western side of the city. The 
defence wall is preserved for 200 m. from the 
point where it enters the sea at the east until 
it breaks off and becomes untraceable. There is 
a gap of ca. 104 m. after which the wall reappears 
and continues until near the promontory. This 
last preserved section is ca. 310 m. long.

The wall, about 2.40 m. wide at the eastern 
side of the city, is constructed of two parallel 
lines of cut socle filled in between with rubble, 
at intervals compartmented by cross walls. 
The eastern leg of the submerged defenses has 
two square towers along its course and at a 
point where the wall changes direction (an 
interior angle of 140 degrees) there is a round 
tower, only the socle of which is preserved, ly
ing at a depth of about 1.20 m. below sea level. 
The round tower is one of at least four that are 
now known to have been built into the circuit 
of city wall. The houses inside the walls at 
the east side of the city are not built directly 
against the wall and there is a five meter space 
or roadway between wall and houses whereas, 
in the west side of the city, the houses are built 
up against the city wall.

Immediately southwest of the round tower, 
covering part of the city wall that is to be as
sociated with the tower, there is a «reef» that 
protrudes above the surface of the water. Exa
mination of this « reef» has led to the discovery 
that it is a man - made structure. Excavation 
of one room of it has shown that it is a bath of
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the Roman period., probably destroyed or a- 
bandoned in the 4th c. A.D. The excavated 
segment of the bath proved to be the hypo- 
caust, but since the season's work was mainly 
the mapping of the visible remains, extensive 
examination of the bath was not attempted. 
Neither the bath, nor finds of contemporary 
sherds on land, suggest any significant resettle
ment of the site at or after the time when Pau- 
sanias (II, 36 ) reported the city abandoned. 
The bath is more likely a part of a seaside villa 
than an urban settlement.

The 104 m. wide gap in the city wall, in an 
area where there are no building remains, has 
raised a question which has not been answered 
this season: is the gap in the walls the place 
where the harbor of Halieis should be found, 
or is this just a heavily silted area, at one time 
low ground within the city that has now ac
cumulated more mud and wash than the areas 
where remains are still visible? The question 
cannot be answered without further probes 
in the sea and along the coast.

Μ . H. J A M E S O N  — C. K. W IL L IA M S
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Α . ΑΝ ΑΣΚ ΛΦ ΑΙ
1. ΑΡΚΑΔΙΑ

Άνασκαφή εις Τεγέαν
Κατά το άπό 2 2 - 6 - 6 5  έως 15 - 7 - 6 5  διά

στημα διεξήχθη εις Τεγέαν ή διαταχθεΐσα ύπό 
τής Υπηρεσίας άνασκαφή, πλησίον του χώρου, 
οπού τό φθινόπωρον του έτους 1964 εύρέθη τυ
χαίος, κατά τάς έργασίας προς διάνοιξιν φρέατος, 
έντός αυλής οικίας, κορμός Νίκης, προερχόμενος 
πιθανώτατα εξ ένός των άκρωτηρίων τοϋ ναοϋ 
τής Άλέας ’Αθήνας και πρωτότυπον έργον τοϋ 
Σκόπα1.

Ή  άνασκαφή διεξήχθη εις άπόστασιν περίπου 
3 μ. εκ τοϋ σημείου άνευρέσεως τοϋ κορμοϋ, έν
τός τοϋ κτήματος ιδιοκτησίας Κ. Ρέππα, ευρισκο
μένου έντός τοϋ σημερινοϋ χωρίου Άλέα και κει
μένου περίπου 200 μ. νοτιώτερον τοϋ ναοϋ τής 
’Αλέας Άθηνάς. Μικρά δοκιμαστική έρευνα είχε 
διεξαχθή εις τον ίδιον χώρον και τό φθινόπωρον 
τοϋ έτους 1964, αμέσως μετά τήν άνεύρεσιν τής 
Νίκης1 2.

Κατά τήν άνασκαφήν τοϋ έτους 1965, τής ό
ποιας τά αποτελέσματα έκτίθενται ένταϋθα λίαν 
συνοπτικώς, διεπιστώθη ότι ό άνευρεθείς κατά 
τήν πρώτην έρευναν τοίχος άμελοϋς κατασκευής, 
έκ τοϋ οποίου είχον άποτειχισθή περί τά 50 τε
μάχια αρχιτεκτονικών μελών και τμήμα κοιλίας 
άνδρικής μορφής έκ τών γλυπτών τών αετωμά
των τοϋ ναοϋ τής Άλέας Άθηνάς3, δεν είναι ά- 
πλοϋν άνάχωμα, ώς είχε τότε έπικρατήσει ή άπο- 
ψις, αλλά τοίχος οικίας.

Ευθύς ώς ήρχισεν ό καθαρισμός και ή άποκά- 
λυψις και άλλων τοίχων τής οίκίας, έφάνη ότι 
διά τό κτίσιμόν των είχον ομοίως χρησιμοποιηθή, 
έκτός μεγάλων άκατεργάστων λίθων και κεράμων, 
πλειστα όσα άρχαΐα τεμάχια, άρχιτεκτονικών κυ
ρίως μελών και γλυπτών ( Π ί ν. 146 α), ένισχυ- 
θείσης οϋτω τής υποψίας ότι ταϋτα θά περισυν- 
ελέγησαν έκ τοϋ πλησίον ευρισκομένου και κατη- 
ρειπωμένου κατά τούς χρόνους τής οίκοδομήσεως 
τής οικίας ναοϋ τής Άλέας Άθηνάς. Ή  έρευνα 
λοιπόν ήρχισε μέ σκοπόν τήν άποκάλυψιν ολο
κλήρου τής οικίας καί τήν άποτείχισιν κατόπιν 
τών έντετειχισμένων γλυπτών καί ά ρχιτεκτονικών 
μελών.

1. ΑΔ 20 ( 1965 ): Χ ρονικά, σ . 170, Π ίν . 151 α - γ.
2. "Ε. ά. σ . 170.
3. Έ . ά .  σ. 170, Π ίν . 152 α.

Δυστυχώς, λόγω τής περιωρισμένης διατεθεί- 
σης πιστώσεως καί τών δυσμενών συνθηκών, ύπό 
τάς οποίας έγένετο ή άνασκαφή έντός ιδιωτικού 
κτήματος μέ όπωροφόρα δένδρα καί έγκατάστασιν 
σωλήνων ύδρεύσεως, δέν κατέστη δυνατή ή πλή
ρης άποκάλυψις τής οίκίας. Ταύτης άπεκαλύφθη- 
σαν μόνον τρία δωμάτια καί ή αρχή ένός τετάρτου. 
Οί τοίχοι των άνευρέθησαν εις βάθος 1.30-1.50 μ., 
διετή ροϋντο δε εις ύψος 0,10 - 1.30 μ. καί άπαντες 
ήσαν πλάτους 0,70 μ.

Εις τό Σ χ έ δ. 1 διακρίνονται τέσσαρες χώροι 
τής κατοικίας, τά δωμάτια A, Β, Γ καί Δ. Τά δωμά
τια Α καί Β ( Π ί ν .  146 β ) έχουν πλάτος 4-6 μ. 
καί μήκος άγνωστον, διότι δέν εύρέθη ό προς Δ. 
τοίχος αύτών* άγνωστον είναι έπίσης, εάν ύπήρχε 
θύρα έπικοινωνίας μεταξύ των. Τό δωμάτιον Β 
έπικοινωνεΐ μετά τοϋ δωματίου Γ δΓ άνοίγματος 
θύρας, πλάτους 1.20 μ. ( Π ί ν .  146 β ). Ώ ς πα- 
ραστάδες τής θύρας είχον χρησιμοποιηθή όρθο- 
γώνιοι μαρμάριναι πλάκες έκ τοϋ κρηπιδώματος 
τοϋ ναοϋ τής Άλέας Άθηνάς. Τό δωμάτιον Γ 
φαίνεται ότι ήτο τό μεγαλύτερο ν τής οίκίας, αλ
λά τούτου άπεκαλύφθη σαν μόνον ό δυτικός καί 
ό νότιος τοίχος καί μάλιστα όχι μέχρι τοϋ τέρ
ματός των. Τοϋ δωματίου Δ άπεκαλύφθη ό νότιος 
διαχωριστικός τοίχος καί ή άρχή τοϋ άνατολι- 
κοϋ. Τά δάπεδα τών δωματίων, ώς φαίνεται έκ 
τμημάτων διατη ρουμένων έτι κατά χώραν έντός 
τών δωματίων Γ ( Π ί ν .  146 γ ) καί Β, ήσαν 
κατεσκευασμένα διά λίθινων πλακών καί τινων 
άρχιτεκτονικών μαρμάρινων τεμαχίων έκ τοϋ ναοϋ, 
μετά μικρών κεράμων εις τά μεταξύ των κενά.

Έ κ τών άνευρεθέντων οστράκων έντός τής έπι- 
χώσεως τών δωματίων, ή οικία φαίνεται ότι έκτίσθη 
κατά τούς ύστερορρωμαϊκούς χρόνους. Τοϋτο άλ
λωστε πιστοποιεί καί ή δομή τών τοίχων. Πρέπει 
νά σημειωθή έξ άλλου τό γεγονός, ότι ή κατοικία 
έθεμελιώθη έπί κλασσικού στρώματος, ώς άπέ- 
δειξαν αί γενόμεναι τομαί κάτωθεν τών δαπέδων 
τών δωματίων. Στρωματογραφικώς, ό χώρος κά
τωθεν τής κατοικίας έχει ώς έξής: Αμέσως κά
τωθεν τών δαπέδων έσημειώθη κεκαυμένον στρώ
μα γής, εις βάθος 2.40 μ. άπό τής σημερινής έπι- 
φανείας τοϋ έδάφους. Ακολουθεί άδιατάρακτον, 
ίσως κλασσικόν στρώμα, έντός τοϋ οποίου άνευ
ρέθησαν πολλά όστρακα μελαμβαφών άγγείων καί 
άκέραιον άωτον μελαμβαφές πινάκιον τοϋ 4ου 
αί. π.Χ. ( ύψος 0,03, διάμ. χειλ. 0,04 μ. ). Άνευ
ρέθησαν έπίσης χαλκή περόνη μέ άπόληξιν εις 
κεφαλήν όφεως καί τμήματα τριών άλλων, χαλκών 
έπίσης, σιδηροϋς δακτύλιος, τμήμα χαλκής πόρ
πης καί χαλκή αίχμή βέλους. Αί τομαί κάτωθεν 
τής οίκίας έφθασαν μόνον μέχρι βάθους 0,50 μ.
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και ή ερευνά διεκόπη χωρίς νά εύρεθή τό στερεόν 
έδαφος.

Παραλλήλως με την ερευνάν εις βάθος κάτωθεν 
των δαπέδων, ήρχισε καί ή άποτείχισις του πα
λαιού ύλικοϋ έκ των τοίχων τής οικίας. Ώ ς άνε- 
μένετο9 εύρέθησαν πλεΐστα τεμάχια έκ του ναού 
τής Άλέας Άθηνάς, αλλά καί μερικά άλλα τεμά
χια γλυπτών, άναγλύφων καί άρχιτεκτονικών με-

( Π ί ν. 147 δ ). Εις τό άνω μέρος στρογγύλον 
άνοιγμα, διαμέτρου 0,12 καί βάθους 0,05 μ., πι- 
θανώτατα προς ένθεσιν τής κεφαλής. Διαστάσεις : 
ΰψ. 0,26, πλατ. 0,30 μ. Ή  εργασία φαίνεται καλή, 
παρ’ δλον δτι ή δλη επιφάνεια είναι άρκετά έ- 
φθαρμένη. Προβληματικόν δμως είναι, έάν τό 
παρόν τεμάχιον άνήκη εις τά γλυπτά τών άετω- 
μάτων του ναού, καί τούτο κυρίως λόγφ του γε-
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5

Σχέδ. 1. Τεγέα. Κάτοψις ύστερορρωμαϊκής οικίας

λών, νεώτερα καί ουδεμίαν σχέσιν έχοντα μέ 
τον ναόν.

Άναλυτικώς τά άποτειχισθέντα έκ τών τοίχων 
τής οικίας άρχαΐα τεμάχια είναι τά έξής:

Α. Τεμάχια προερχόμενα έκ του ναοϋ τής Άλέας
Άθηνάς

1. Εκατόν περίπου τεμάχια μαρμάρινων άρχι- 
τεκτονικών μελών, τά περισσότερα δυστυχώς κα
τεστραμμένα καί άκρωτηριασμένα, κατά τήν χρη- 
σιμοποίησιν αύτών ώς οικοδομικού ύλικοϋ, καί 
δυσκόλως ώς έκ τούτου άναγνωριζόμενα. Τά ση
μαντικότερα τούτων ήσαν: έλάχιστα τεμάχια μετ’ 
άναγλύφου διακοσμήσεως έκ τής σίμης καί έκ τού 
τοίχοβάτου εις τό έσωτερικόν τού σηκού ( Π ί ν. 
146 δ, 147 α ), μέγα τεμάχιον έκ τών φατνωμάτων 
τής στέγης ( Π ί ν. 147 β ), τεμάχια έκ τών κιό
νων ( Π ί ν. 147 γ ), δύο τεμάχια μαρμάρινων 
καλυπτήρων έκ τής στέγης τού ναού, πολλά τε
μάχια έκ τών λίθων τού κρηπιδώματος, τού στυ
λό βάτου καί τού έπιστυλίου καί πολλά άλλα 
δυσδιάγνωστα.

2. Τμήμα κορμού, άπό τών ώμων μέχρι καί τού 
τμήματος κάτωθεν τού στήθους, γυναικείας μορ
φής, ένδεδυμένης χιτώνα μέ άπόπτυγμα άζωστον

γονότος, δτι ή κεφαλή ήτο ένθετος, ώς δεικνύει 
τό άνοιγμα. Ή  άποψις πάντως τής προελεύσεως 
τού τεμαχίου έκ τών έναετίων γλυπτών τού ναού 
ένισχύεται, έκτος τής καλής έργασίας καί τού 
μεγέθους, καί έκ τής ύπάρξεως εις τήν άριστεράν 
πλευράν τμήματος έπιφανείας άδρώς είργασμέ- 
νης, προφανώς τό σημεΐον συνδέσεως τού κορ
μού. Τό μάρμαρον έπίσης είναι λευκόν κρυσταλ
λικόν ( μάρμαρον Δολιανών), δμοιον προς τό 
μάρμαρον τών άλλων γλυπτών έκ τού ναοϋ, τών 
εύρισκομένων εις τό Μουσείον Τεγέας.

3. Τμήμα κνήμης μετά τμήματος τού άκρου 
ποδός, ώς καί τής συμφυούς πλίνθου, άνδρικής 
μορφής έκ τών έναετίων γλυπτών τού ναοϋ ( Π ί ν. 
147 ς ' ). Άποκεκρουμένον τό δπισθεν καί έμπρο
σθεν τμήμα τού άκρου ποδός. Ή  δλη έξωτερική 
έπιφάνεια πολύ έφθαρμένη* ύψος 0,32 μ. Τό μάρ
μαρον είναι λευκόν κρυσταλλικόν (Δολιανών).

4. Μικρόν μαρμάρινον τεμάχιον, διασώζον έπί 
τής μιας δψεως αύτοΰ τέσσαρας κατακορύφους 
έξέργους πτυχάς ( Π ί ν. 147 ζ ). Ύψος 0,25 μ. 
Μάρμαρον ομοίως λευκόν κρυσταλλικόν. Έπίσης 
έκ τών έναετίων γλυπτών τού ναοϋ.

Β, Διά τό κτίσιμον τών τοίχων τής οικίας έ- 
χρησιμοποιήθησαν καί άλλα τεμάχια άρχιτεκτο-
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νικών μελών έξ άλλων οικοδομημάτων, καθώς 
και μερικά τεμάχια γλυπτών καί αναγλύφων. Οϋτω 
άπετειχίσθησαν:

1. Στήλη με άνάγλυφον παράστασιν ( Π ί ν. 
149 α ), ελλιπής τό κάτω δεξιόν άκρον, το όποιον 
έχει αποκοπή διαγωνίως. Διαστάσεις: ϋψ. 1.30, 
πλάτ. 0,60, πάχ. 0,20 μ. Φέρει άετωματικήν άπό- 
ληξιν άνω, στηριζομένην επί δύο πεσσίσκων, οι 
όποιοι φέρουν επίκρανα μέ έλικας, καί οι όποιοι 
πλαισιώνουν τήν άνάγλυφον παράστασιν. Παρί- 
σταται ή Άρτεμις καθημένη κατ’ ενώπιον, φέ- 
ρουσα βραχύν χιτώνα μέ μακρύ άπόπτυγμα ύψηλά 
έζωσμένον, ένδρομίδας, ώς δεικνύει τμήμα τής πα
ρυφής των, διακρινόμενον εις τον μέχρι τό μέσον 
περίπου τής κνήμης σφζόμενον αριστερόν πόδα 
της, καί φαρέτραν, τής όποιας τό άκρον φαίνεται 
όπισθεν του δεξιού ώμου. Διά τής υψωμένης αρι
στερός κρατεί τόξον. Ή  κεφαλή τής Άρτέμιδος 
στρέφεται προς τά δεξιά, προς γυμνήν ανδρικήν 
μορφήν, εις χαμηλότερον επίπεδον εύρισκομένην, 
ήτις παρίσταται κατ’ ενώπιον καί άκκουμβά τήν 
άριστεράν επί άσπίδος στηριζομένης έπί του έδά- 
φους. Ή  εργασία του κορμού τής ανδρικής μορ
φής είναι καλή μέ έντονον δήλωσιν τών μυώνων. 
Δυστυχώς ή όλη επιφάνεια τών μορφών είναι πολύ 
έφθαρμένη, ίδίοος κατά τά πρόσωπα. Ή  παράστα- 
σις είναι άσυνήθης, μή ένθυμίζουσα άλλα γνω
στά παραδείγματα, καίτοι ή σύνδεσις τής γυναι
κείας μορφής μέ τήν Άρτεμιν είναι αναμφισβή
τητος.

Ώ ς δεικνύει ή προσεκτική καί σχετικώς καλή 
εργασία, ώς καί ή τοποθέτησις τής παραστάσεως 
εντός άρχιτεκτονικοΰ πλαισίου, τό άνάγλυφον 
ανήκει εις τούς ελληνιστικούς χρόνους, ίσως περί 
τό τέλος τού 3ου αί. π.Χ.

2. Τό κάτω δεξιόν τμήμα αναθηματικού ανα
γλύφου. Έκ τής παραστάσεως σφζεται τό ήμισυ 
περίπου τμήμα ανδρικής ( ; ) μορφής, ένδεδυ- 
μένης ίμάτιον καί καθημένης έπί θρόνου προς αρι
στερά. Οί πόδες τής μορφής πατούν έπί ύποπο- 
δίου. Εις τό κενόν μεταξύ τών ποδών τού θρόνου 
πτηνόν, αετός ( ;). Τό άνάγλυφον άπολήγει κάτω 
είς επίπεδον ζώνην, πλ. 0,08 μ., όπου σφζεται 
τμήμα επιγραφής:

--- ΣΤ Α  ΑΝΕΘ ΗΚΕ

Τσως : Τιμαρίστα άνέθηκε.
Διαστάσεις: Μέγ. ϋψ. 0,30, πλάτ. 0,25, πάχ. 

0,09 μ.
Μετρία έργασία έλληνιστικών χρόνων.
3. Κορμός ζώου μεθ’ υψηλού λαιμού. Ελλεί

πουν οί πόδες καί ή κεφαλή. Είς τήν δεξιάν πλευ
ράν καί εις τήν περιοχήν τής αρχής τού λαιμού

ορθογώνιος οπή, βάθους 0,02 μ., ίσως προς στε- 
ρέωσιν συνδέσμου. Ύψ. 0,50, μήκ. 0,55 μ.

4. Κιονόκρανον ακέραιον μαρμάρινον, δωρικού 
ρυθμού, αρχαϊκής έποχής ( Π ί ν. 147 ε ).

5. Τμήμα μαρμάρινου Ορθογωνίου τεμαχίου, 
πιθανώς άρχιτεκτονικού μέλους έκ τού ναού τής 
Άλέας ’Αθήνας, έπί τής μιας κατακορύφου πλευ
ράς τού όποιου τμήμα έπιγραφής, χαραχθείσης 
κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους. Ή  έπιγραφή είναι 
έμμετρος.

ΖΕΥΠ Α ΤΕΡΟ ΥΡΑΝ [ Ι Ε ] ........
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2 . Λ Α Κ Ω Ν ΙΑ

ΑΝΑΣΚΑΦ ΑΙ Ε ΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Σ Π Α Ρ Τ Η Σ

1. Άνασκαφή οικοπέδου Γ. Αάσκαρη

Τό οίκόπεδον, κείμενον έντός τού ύπ’ άριθ. 
104 οίκοδ. τετραγώνου τής πόλεως, έχει έκτασιν 
400 μ.2 καί εύρίσκεται παρά τήν έθνικήν όδόν 
Σπάρτης - Τριπόλεως, άπέχον περίπου 500 μ. 
βορείως τού ίεροΰ τής Όρθιας Άρτέμιδος. Αί 
άνοιχθείσαι τομαί έκάλυψαν μόνον τό ΝΑ. τμή
μα τού χώρου.

Σχεδόν όλαι αί τομαί έφθασαν μέχρι τού φυσι
κού έδάφους, τό όποιον άνευρέθη είς βάθος 3 - 4 μ. 
Παρά τήν άνάμειξιν τής κεραμεικής διεπιστώθη, 
ότι αμέσως υπό τά έπιφανειακά χώματα καί μέχρι 
βάθους 2.50 μ. άφθονούν τά ύστερορρωμαϊκά καί 
ρωμαϊκά όστρακα, ένώ άπό βάθους 2.50 μ. καί μέ
χρι τού φυσικού έδάφους ύπερτερούν είς ποσό
τητα τά κλασσικά καί έλληνιστικά όστρακα. Ή  
ταραχή αύτή τών στρωμάτων οφείλεται προφανώς 
είς οίκοδομικάς έργασίας κατά τούς ρωμαϊκούς 
χρόνους, εις τούς όποιους ανήκουν άνευρεθέντες 
τοίχοι αμελούς κατασκευής, σφζόμενοι εις μικρόν 
ύψος, έκτισμένοι δέ διά μικρών άκατεργάστων λί
θων καί κεράμων, μέ άφθονον χρήσιν άσβέστου.

Εις εν σημεΐον τού άνατολικοΰ τομέως τού οί
κοπέδου εύρέθη, είς βάθος 4.50 μ., φρέαρ ύδρεύ
σεως μέ έπένδυσιν έκ μεγάλων πήλινων δακτυ
λίων. Τό άνοιγμα τού στομίου είναι διαμέτρου 
0,70 μ. Δυστυχώς ήρευνήθη μόνον μέχρι βάθους 
0,30 μ., διότι άνευρέθη κατά τάς τελευταίας ήμέ- 
ρας τής άνασκαφής.

Τό σημαντικώτερον όμως άποτέλεσμα τής άνα
σκαφής ήτο ή άνεύρεσις είς τό νότιον άκρον τού 
οικοπέδου ενός κλασσικών χρόνων τοίχου, διή- 
κοντος έξ Α. πρός Δ. καί μήκους 14.50 μ. Είναι
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έκτισμένος κατά τό ίσοδομικόν σύστημα διά με
γάλων και καλώς είργασμένων πωρολίθων ( Π ί ν. 
148 β - γ ), τό μήκος των οποίων κυμαίνεται 
από 0,70 έως 2 μ. Οι πωρόλιθοι εφάπτονται κα
λώς μεταξύ των, άνευ χρήσεως συνδετικής ύλης. 
Ό  τοίχος, σωζόμενος εις μικρόν ύψος, έχει στερε- 
ωθή άπ ευθείας έπΐ τού στερεού έδάφους ( Π ί ν. 
148 β ). Κατά τό μεγαλύτερον τμήμα αύτοϋ ύπάρ- 
χει μόνον ό πρώτος δόμος τών λίθων, εις έλάχι- 
στα σημεία και ό δεύτερος ( Π ί ν. 148 γ ) και εις 
δύο μόνον σημεία ό τρίτος δόμος. Τό σφζόμενον 
ύψος τού τοίχου είναι 0,30 - 0,90 μ.

"Ακριβώς έπι τού κλασσικού αύτού τοίχου έθε- 
μελιώθη μεταγενέστερος ρωμαϊκός τοίχος, έκτι- 
σμένος διά μικρών άκατεργάστων λίθων και πολ
λών μεγάλων πωρίνων τεμαχίων έκ παλαιοτέρων 
οικοδομημάτων και ελάχιστων κεράμων, μέ άφθο
νο ν χρήσιν ασβέστου ώς συνδετικής ύλης. Σφ- 
ζεται εις ύψος 1.30- 1.80 μ. καί άνεσκάφη εις 
μήκος 20.50 μ., δηλαδή συνεχίζεται καί πέραν 
τού τέλους τού κλασσικού τοίχου, θεμελιούμενος 
εις τό σημειον αυτό έπι τού στερεού έδάφους. 
Τό ακριβές πάχος καί τών δύο τοίχων, κλασ
σικού καί ρωμαϊκού, δεν άνευρέθη, διότι έκαθα- 
ρίσθη ή μία μόνον, ή βορεία δψις τούτων.

Διά την χρονολόγησιν τών δύο τοίχων, έκτος 
τής τοιχοδομίας των, βοηθούν καί τά συλλεγέντα 
όστρακα έκ τής έπιχώσεως παραπλεύρως τής κα- 
θαρισθείσης δψεως τούτων. Ώ ς ήδη έλέχθη, ή 
έπίχωσις είναι τεταραγμένη καί τά δστρακα ανά
μεικτα: όλίγα ύστερορρωμαϊκά, πολλά ρωμαϊκά, 
πολλά έπίσης κλασσικά καί ελληνιστικά καί έλά- 
χιστα αρχαϊκά. Εις τήν έπίχωσιν παραπλεύρως 
τού κλασσικού τοίχου άνευρέθησαν τά περισσό
τερα κλασσικά καί έλληνιστικά δστρακα, άλλά 
ύπήρχον καί αρκετά ρωμαϊκά. Τούτο άποδεικνύει 
τήν ταραχήν τής έπιχώσεως κατά τούς ρωμαϊκούς 
χρόνους, οπότε έκτίσθη ό έπι τού κλασσικού τοί
χου θεμελιωθείς μεταγενέστερος τοίχος.

Ό  ρωμαϊκός τοίχος, ώς έλέχθη, έθεμελιώθη ά- 
κριβώς έπι τού κλασσικού καί ήκολούθησε κα
τόπιν προς Δ. πιστώς τήν κατεύθυνσιν αύτού. 
Τούτο πιστοποιεί, δτι ό δεύτερος αυτός τοίχος 
είναι μεταγενεστέρα έπισκευή τού πρώτου. Τό 
μεγάλον μήκος τού τοίχου, έξ άλλου,— άνεσκάφη 
μέχρι μήκους 20.50 μ. καί συνεχίζεται είσέτι 
προς Α. καί Δ. — άποδεικνύει δτι δέν άνήκει εις 
κτήριον, ώς είχε κατ’ άρχάς πιστευθή, άλλά είναι 
πιθανώτατα ένα τμήμα τού τείχους τής πόλεως. Ή  
άποψις αύτή ένισχύεται καί έκ τού γεγονότος, 
δτι εις τον χώρον τής άνευρέσεως τού ώς άνω 
περιγραφέντος τοίχου διήρχετο ή γραμμή τών 
τειχών τής πόλεως, παραλλήλως προς τον Ευ

ρώτα καί περικλείουσα τον ναόν τής Όρθιας4. 
Πιθανώτατα λοιπόν πρόκειται περί τμήματος 
τού πρώτου τείχους τής πόλεως, κτισθέντος περί 
τά τέλη τού 4ου αί. π.Χ., ώς γνωρίζομεν, μέ τήν 
μεταγενεστέραν — κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους 
— επισκευήν των5.

Έκ τών κινητών εύρημάτων τής άνασκαφής, 
πρέπει νά σημειωθούν δύο πώρινα αρχαϊκά κιο
νόκρανα μέ πεπλατυσμένον έχινον, τά όποια εύ- 
ρέθησαν εις βάθος 0,70 καί 1.70 μ. άντιστοίχως, 
πλησίον ρωμαϊκών τοίχων, χρησιμοποιηθέντα 
προφανώς ώς οικοδομικόν ύλικόν. Έκ τών κλασ
σικών όστράκων τά σημαντικώτερα είναι τμήματα 
έκ τών βάσεων καί χειλέων σκύφων καί κυλικών 
μελαμβαφών, 5ου αί. π.Χ., προφανώς εισηγμένων 
έξ ’Αττικής. Υπάρχουν έπίσης καί δύο δστρακα 
μέ έρυθρόμορφον διακόσμησιν ( Π ί ν. 148 α ). 
Έκ τών εις μεγάλον άριθμόν άνευρεθέντων ρωμαϊ
κών όστράκων συνεκολλήθησαν μεγάλα τμήματα 
εύμεγέθων πινακίων μέ έρυθρόν γάνωμα, τά πε
ρισσότερα έκ τών όποιων είναι έπιτοπίου κατα
σκευής. Εύρέθησαν έπίσης μερικά δστρακα έξ 
εισηγμένων κυπέλλων Western Sigillata καί έν 
δστρακον περγαμηνόν.

2. Άνασκαφή οικοπέδων Έ. Δίπλα

Εις τά έν λόγφ οικόπεδα, εύρισκόμενα έντός 
τών 126 καί 127 οίκοδ. τετραγώνων, κείμενα περί 
τό 1 χλμ. ΝΔ. τής Άκροπόλεως τής άρχαίας Σπάρ
της, έπι τής οδού Τριακοσίων, δοκιμαστική έρευ
να, διεξαχθεΐσα τον Αύγουστον τού έτους 1964, 
εΐχεν άποκαλύψει εις τό έντός τού 126 οίκοδ. τε
τραγώνου εύρισκόμενον οίκόπεδον διαμερίσματα 
ρωμαϊκού βαλανείου6. Διά τής δευτέρας συμπλη
ρωματικής άνασκαφής, ή τις διεξήχθη τόν Σεπτέμ
βριον τού 1965, ή έρευνα έπεξετάθη προς τά άνα- 
τολικά διαμερίσματα τού βαλανείου, τά όποια 
έπεκτείνονται έντός τού προς Α. συνεχιζομένου 
ετέρου οικοπέδου, τού ύπ’ άριθ. 127 οίκοδ. τε
τραγώνου.

Προς τόν ΒΑ. τομέα τού δλου συγκροτήματος 
τού βαλανείου, άνεσκάφη εύρύχωρος θάλαμος, 
άπολήγων εις τάς δύο μακράς αύτού πλευράς εις 
εύρείας ήμικυκλικάς κόγχας. Οι τοίχοι τού θα
λάμου είναι έκτισμένοι ώς καί οι άλλοι τοίχοι 
τού βαλανείου διά κεράμων εις κανονικάς σειράς 
καί κονιάματος άσβέστου ώς συνδετικής ύλης. Σφ- 
ζονται εις ύψος 0,50 μ. περίπου. Τό δάπεδον τού 
θαλάμου ήτο έστρωμένον διά μαρμάρινων πλα-

4. X. Χρήστου, ’Αρχαία Σπάρτη, σ. 49.
5. X. Χρήστου, §. ά. σ. 48.
6. ΑΔ 20 ( 1965 ) : Χρονικά, σ. 173 κ. έ.
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κών, των οποίων μικρά τμήματα σφζονται ακόμη 
κατά χώραν. Ό  θάλαμος έχει άνοιγμα θύρας είς 
τό μέσον της νοτίας αύτοϋ πλευράς, έπικοινωνών 
προφανώς, με έτερον χώρον προς Ν., ό όποιος 
όμως δεν άνεσκάφη, διότι εύρίσκεται έξω του οι
κοπέδου. Δεύτερον άνοιγμα θύρας, εις την βο- 
ρείαν πλευράν του θαλάμου, οδηγεί εις δύο συν
εχομένους θαλάμους. Άμφοτέρων ή δυτική πλευ
ρά άπολήγει εις ήμικυκλικήν κόγχην. Τό δάπεδον 
είναι κατεσκευασμένον εκ πήλινων πλακών. Ε ν
τός του δευτέρου εύρέθησαν κατά χώραν κιονί
σκοι εκ πήλινων δίσκων.

Τό άνατολικόν ήμισυ τών δύο αυτών θαλάμων, 
καθώς και έτερα ίσως διαμερίσματα του ρωμαϊκού 
βαλανείου προς Α., κατέστρεψεν όλοσχερώς βυ
ζαντινών χρόνων κτίσμα ( Π ί ν. 148 δ ), θεμε- 
λιωθέν επ αυτών. Τό κτίσμα τούτο, τό όποιον 
σφζεται εις καλήν κατάστασιν, ήτο επίσης λου
τρών, άλλά δεν φαίνεται ούδόλως νά συνδέεται 
προς τό ρωμαϊκόν βαλανεΐον, δηλαδή νά είναι 
μεταγενεστέρα επισκευή αύτοϋ. Του βυζαντινού 
λουτρώνος άπεκαλύφθησαν πέντε διαμερίσματα. 
Τούτων τό μεγαλύτερον είναι σχεδόν τετράγωνον 
(διαστ. 4.55x4.50 μ .) και αί δύο πλευραί αύτοϋ, 
ή δυτική και ή άνατολική, απολήγουν εις ήμι- 
κυκλικάς κόγχας. Ή  άνατολική είναι πλέον εύ- 
ρύχωρος, διαμέτρου 3.10 και άκτΐνος 2.20 μ. Ό  
κύριος τετράγωνος χώρος καθώς και οι δύο ήμι- 
κυκλικοι χώροι φέρουν πυκνάς σειράς στυλί
σκων ύποκαύστου ( Π ί ν. 148 ε ) εκ τετραγώ
νων πήλινων πλακών συνδεδεμένων δι3 άσβέστου. 
Είς τον κύριον χώρον ύπάρχουν εν δλφ 36 στυ
λίσκοι. Τό δάπεδον είναι κατεσκευασμένον εκ 
πεπατημένης στρώσεως άμμοκονιάματος, σχεδόν 
μελανόν έκ τής συνεχούς πυράς.

Ό  χώρος οδτος ήτο έστεγασμένος, ώς φαίνεται 
έκ τοϋ έναπομείναντος τμήματος τής στέγης ύπε- 
ράνω τοϋ προς Δ. ήμικυκλικοϋ χώρου ( Π ί ν. 
148 ε, είς τό βάθος ). Ή  στέγη, ήτις εύρίσκεται 
είς ύψος 1.20 μ. άπό τοϋ δαπέδου, είναι κατεσκευα- 
σμένη έκ τεφρών σχιστολιθικών πλακών. Ύπερ- 
άνω τοϋ ήμικυκλικοϋ χώρου ύπάρχει έτερος πα
ρόμοιος, όστις έχρησιμοποιεΐτο ώς λουτήρ, ώς 
δεικνύει ή είς τό δάπεδον του οπή άποχετεύσεως 
τών ύδάτων.

Ό  τετράγωνος θάλαμος με τούς στυλίσκους έπι- 
κοινωνεΐ διά τριών ή μικυκλικών άνοιγμάτων, είς 
τήν βορείαν αύτοϋ πλευράν, μέ έτερον θάλαμον 
ορθογώνιον και πολύ μικρότερον, ό όποιος φέρει 
έπίσης τούς ίδιους στυλίσκους ύποκαύστου.

Έκ τών άνευρεθέντων οστράκων και νομισμά
των φαίνεται ότι τό ρωμαϊκόν βαλανεΐον έκτίσθη 
πιθανώτατα περί τά μέσα τοϋ 3ου αί. μ.Χ. και ότι

ήτο έν χρήσει μέχρι τοϋ τέλους τοϋ 4ου αί. μ.Χ. 
Ή το εύρείας έκτάσεως κτήριον άποτελούμενον 
έκ πολλών διαμερισμάτων. Διά τών άνασκαφών 
τών έτών 1964 και 1965 άπεκαλύφθησαν έν συν- 
όλφ δεκαέξ διαμερίσματα καί φαίνεται βέβαιον τό 
γεγονός, ότι ταϋτα αποτελούν μέρος μόνον τοϋ 
βαλανείου, έκτεινομένου οπωσδήποτε και προς τά 
Β. και Δ. συνεχόμενα οικόπεδα, καθώς καί προς 
Ν. έπί τής όδοϋ. Ό  βυζαντινός λουτρών έκτίσθη 
έπί τών ανατολικών διαμερισμάτων τοϋ ρωμαϊ
κού βαλανείου, ότε πλέον τά έρείπια αύτοϋ εΐχον 
καλυφθή δι5 έπιχώσεως.

3. Άνασκαφή οικοπέδου Αιαπάκου

Τό οϊκόπεδον εύρίσκεται 250 περίπου μ. δυ- 
τικώτερον τοϋ ίεροΰ τής Όρθιας Άρτέμιδος, πα
ρά τήν έξοδον τής πόλεως καί έπί τής Εθνικής 
όδοϋ Σπάρτης - Τριπόλεως.

Έ χει έκτασιν 280 μ.2 και ήρευνήθη διά τομών, 
μέχρι τοϋ στερεοϋ έδάφους, άνευρεθέντος είς βάθος
3.50 μ. Λείψανα τοίχων ή οικιών δεν εύρέθησαν.

Προς τό βόρειον άκρον τοϋ οικοπέδου άνευρέ- 
θη φρέαρ ύδρεύσεως, τό όποιον είχε λαξευθή είς 
τον βράχον άνευ έπενδύσεως. Ή  διάμετρος τοϋ 
στομίου ήτο 0,90 μ. Δυστυχώς ή έρευνά του δεν 
έπροχώρησε πέραν τών 7 μ. Ή  έπίχωσις τοϋ φρέ- 
ατος έδωσεν έξαιρετικώς ένδιαφέροντα όστρακα 
άρχαϊκά καί κλασσικά: τεμάχια μεγάλου μελαμ- 
βαφοϋς άμφορέως μέ διακόσμησιν έκ σειρών 
άναγλύφων ταινιών κυκλικής διατομής, όστρακα 
έκ κυλικών, σκύφων, πινακίων, αμφορέων, κρα
τήρων κ.λ.π. Ύπάρχουν έπίσης τρία όστρακα 
μελανόμορφα καί τινα έρυθρόμορφα ( Π ί ν. 
149 β ). Τό σημαντικώτερον όμως όλων ήτο μι
κρόν τμήμα έκ τής κοιλίας μεγάλου άρχαϊκοϋ άμ
φορέως τοϋ τέλους τοϋ Του αί. π.Χ. ή τών αρχών 
τοϋ 6ου μέ άνάγλυφον διακόσμησιν ( Π ί ν. 149 δ ). 
Είκονίζεται ή τυπική καί πάντοτε είκονιζομένη 
είς τήν κοιλίαν τών αγγείων αύτών άρματοδρομία* 
σφζονται αί χειρες τοϋ ήνιόχου κρατοϋσαι τήν 
ράβδον καί τά ήνία. Ή  όμοιότης τοϋ τμήματος 
αύτοϋ τής παραστάσεως μετά τής άντιστοίχου 
παραστάσεως τοϋ ακεραίου άμφορέως μέ τήν άνά
γλυφον παράστασιν τοϋ Μουσείου Σπάρτης7, 
είναι τόσον μεγάλη, ώστε είναι πιθανόν νά έχη 
χρησιμοποιηθή δι3 άμφοτέρας τάς παραστάσεις 
ή αύτή μήτρα.

Έκ τών άνευρεθέντων οστράκων φαίνεται ότι 
τό φρέαρ έτέθη έν λειτουργία κατά τούς αρχαϊ
κούς χρόνους καί έπεχώσθη πλήρως κατά τήν 
έλληνιστικήν έποχήν.

7. ΑΔ 19 ( 1964 ) : Μ ελέται, Π ίν. 78, 95.
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Τά συλλεγέντα όστρακα έκ των τομών ή σαν 
περιωρισμένου αριθμού, ένδιαφέρον δμως είναι 
νά σημειωθή δτι σχεδόν άπαντα ή σαν αρχαϊκά 
και κλασσικά μελαμβαφή. Ή  άπουσία ρωμαϊκών 
οστράκων, πλήν ελάχιστων, καθώς και ή άπου
σία λειψάνων τοίχων ρωμαϊκών, ύποδεικνύει δτι 
ό χώρος αυτός δέν είχε κατοικηθή κατά την ρω
μαϊκήν εποχήν.

4. "Ανασκαψή εις τήν οδόν "Αρχιδάμου

Ή  οδός "Αρχιδάμου εύρίσκεται εις τό άνατο- 
λικόν άκρον τής πόλεως, άκριβώς κάτωθεν του 
λόφου, δπου εύρίσκεται τό Ξενοδοχεΐον «Ξενία».

Αιτία διά τήν άνασκαφήν, ήτις ύπήρξε λίαν 
περιορισμένη και έπειγούσης φύσεως, ήτο ή ά- 
νεύρεσις ενός τάφου κεραμοσκεποϋς, κατά τάς 
εργασίας κατασκευής κρασπεδορείθρων ύπό τοϋ 
συνεργείου εργατών τοϋ Δήμου Σπάρτης. Ή  έπέμ- 
βασις τής Υπηρεσίας περιωρίσθη εις τον καθα
ρισμόν τοϋ τάφου και τήν παρακολούθησιν τών 
εργασιών.

Ό  τάφος, συνήθης κεραμοσκεπής ρωμαϊκών χρό
νων, μήκ. 2.10, πλάτ. 0,55, βάθ. 0,30 μ., εύρέθη εις 
βάθος 0,70 μ. και έχει κατεύθυνσιν άπό Α. προς Δ. 
Είναι έκτισμένος διά πλίνθων και καλύπτεται διά 
πήλινων πλακών. Δι" όμοιων πλακών είναι έστρω- 
μένον τό δάπεδόν του. Περιείχε σκελετόν ενή
λικος και ήτο έκτερισμένος διά πήλινου ρωμαϊ
κού λύχνου και ύαλίνου ύψηλολαίμου άγγείου.

Ό  τάφος φαίνεται δτι ήτο μεμονωμένος, διότι 
ούδείς άλλος άνευρέθη εις ολόκληρον τήν πλη
σίον περιοχήν, δπου συνεχίσθησαν αί έργασίαι 
ύπό τοϋ συνεργείου τοϋ Δήμου. Ούτε λείψανα 
τοίχων ή κατοικιών άνευρέθησαν. Ό  μεγάλος 
δμως άριθμός ρωμαϊκών οστράκων, καθώς και 
μεγάλων τμημάτων ρωμαϊκών όξυπυθμένων άμ- 
φορέων, άποδεικνύει δτι ή περιοχή αύτή ήτο πυ- 
κνώς κατφκημένη κατά τήν ρωμαϊκήν εποχήν. 5

5. "Ανασκαφή εις οικόπεδα ιδιοκτησίας Βασ* Δα-
σκαλάκη εις Γύθειον

Τά οικόπεδα έχουν συνολικήν έκτασιν περί τά 
130 μ.2 και εύρίσκονται περί τά 100 περίπου μ. 
ΝΑ. τοϋ άρχαίου θεάτρου τοϋ Γυθείου. Εις τό 
πρώτον οικόπεδον, συνολικής έκτάσεως 80 μ.2, 
αί άνοιχθεΐσαι δοκιμαστικαί τομαι έκάλυψαν έκ- 
τασιν 70 μ.2 περίπου και έφθασαν μέχρι τοϋ φυ
σικού έδάφους, άνευρεθέντος εις βάθος άπό 0,40 
έως 0,90 μ. Διά τών τομών άπεκαλύφθησαν τοί
χοι αμελούς και προχείρου κατασκευής, έκτισμέ- 
νοι δι’ άκατεργάστων μικρών λίθων, κεράμων καί 
τινων μικρών τεμαχίων εξ άρχιτεκτονικών με
λών παλαιοτέρων κτισμάτων και μέ συνδετικήν

ύλην κονίαμα άσβέστου. "Απαντες είναι θεμελιω
μένοι επί τοϋ στερεοΰ έδάφους και σφζονται εις 
ύψος κυμαινόμενον άπό 0,30 έως 0,80 μ.

9Απεκαλύφθη τμήμα οικίας, τής οποίας διακρί- 
νονται καλώς δύο δωμάτια καί μέρη μόνον δύο 
άλλων. Ή  οικία αυτή πρέπει νά χρονολογηθή 
εις τούς ύστε pop ρωμαϊκούς χρόνους καί είναι 
βέβαιον τό γεγονός δτι ούδέν παλαιότερον κτί- 
σμα προϋπήρχεν εις τον χώρον αύτόν. "Εντός τής 
έπιχώσεως τών δωματίων τής κατοικίας εύρέθη- 
σαν έν άφθονία όστρακα ρωμαϊκά καί ύστερορρω- 
μαϊκά καί μόνον δύο ή τρία όστρακα μελαμβαφή 
κλασσικά, τά τελευταία προφανώς άλλοθεν με- 
ταφερθέντα. Ό  χώρος τής άνευρεθείσης κατοι
κίας καταλαμβάνει έκτασιν 50 μ.2 Αί εις τον ύπό- 
λοιπον χώρον τοϋ οικοπέδου γενόμεναι τομαι ού
δέν άλλο λείψανον κτίσματος άπεκάλυψαν. Εύ
ρέθη σαν μόνον έν άφθονία όστρακα ρωμαϊκά καί 
ύστερορρωμαϊκά, τά περισσότερα έκ τών όποιων 
είναι άσήμαντα έξ άγγείων καθημερινής χρήσεως.

Εις τό δεύτερον οικόπεδον, συνολικής έκτά
σεως μόνον 45 μ.2, αί άνοιχθεΐσαι τομαι έφθασαν 
μέχρι τοϋ φυσικού έδάφους, άνευρεθέντος έδώ 
εις βάθος 2 μ., καί άπεκάλυψαν τοίχους άμελοϋς 
κατασκευής καί εις μικρόν ύψος σωζομένους, ά- 
νήκοντας εις οικίαν ή οικίας πιθανώτατα ύστερορ- 
ρωμαϊκών χρόνων. Εύρέθησαν έν άφθονίμ ό
στρακα ρωμαϊκά καί ύστερορρωμαϊκά καθώς καί 
άρκετά μελαμβαφή κλασσικά καί έλληνιστικά, 
άπαντα άναμεμειγμένα. Ή  άνάμειξις αυτή τών 
οστράκων οφείλεται εις τάς οίκοδομικάς έργα- 
σίας, καθ" άς έκτίσθησαν οι άνωτέρω τοίχοι, οπό
τε καί έπήλθε ή ταραχή τής έπιχώσεως. Πολλά 
έκ τών ρωμαϊκών οστράκων είναι σημαντικά, 
ώς εύμεγέθη τεμάχια έξ εισηγμένων πινακίων 
περγαμηνών, « σαμιακών» καί άρρετινών. Με
ρικά έπίσης έκ τών μελαμβαφών κλασσικών ο
στράκων φαίνεται δτι προέρχονται έξ άττικών εισ
ηγμένων άγγείων, ώς έκ σκύφων καί κυλικών.

Β. ΚΑΘ ΑΡΙΣΜ ΟΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΧΩ ΡΩ Ν

1. ΑΡΚΑΔΙΑ 

Ναός "Αλέας "Αθήνας

Εις ολόκληρον τήν έκτασιν τοϋ άρχαιολογικοϋ 
χώρου διεξήχθησαν έργασίαι καθαρισμού διά 
τής άποκοπής τών χόρτων καί τών άκανθών.

2. ΛΑΚΩΝΙΑ

Α. "Αρχαιολογικοί χώροι Σπάρτης

"Εργασίαι καθαρισμού διεξήχθησαν εις άπαν- 
τας τούς άρχαιολογικούς χώρους τής Σπάρτης,
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δηλαδή εις τήν Άκρόπολιν ( θέατρον, ναός 
Χαλκιοίκου "Αθήνας, ρωμαϊκή αγορά κ.λ.π.), 
εις τό ιερόν τής Όρθιας "Αρτέμιδος και εις τα 
ιερά Μενελάϊον και "Αμυκλαΐον.

Εις τό ίερόν τής Όρθιας "Αρτέμιδος έγένετο 
και μικρά διαμόρφωσις του χώρου διά τής άπο- 
κομιδής μακράν των έρειπίων όγκων χωμάτων 
και λίθων εκ τής παλαιάς άνασκαφής.

Β. Θολωτός τάφος Βαφείου

Εις τον θολωτόν τάφον του Βαφείου έπίσης, 
έγένοντο έργασίαι καθαρισμού, αί όποΐαι συν- 
ίσταντο εις τήν άποκοπήν τής πυκνής βλαστή- 
σεως, ήτις είχε σχεδόν καλύψει τον δρόμον 
του τάφου και τήν άπομάκρυνσιν όγκων χωμά
των καταπεσόντων εις τον δρόμον και τήν βό
λον. Διά του καθαρισμού αύτοϋ, άλλά κυρίως με
τά τάς έργασίας στερεώσεως του έτους 19628, ό 
τάφος άναγνωρίζεται ευκόλως, μέ όρατά τμήματα 
των τοιχωμάτων τής θόλου, του στομίου και τοϋ 
δρόμου. Οι τοίχοι τής θόλου έχουν σήμερον ύψος 
μόλις 2 μ., αί πλευρά! τοΰ στομίου 1.35 μ. ( ή δεξιά 
τώ είσερχομένφ) και L70 μ. (ή  άριστερά) και 
τά τοιχώματα τοϋ δρόμου 1.05 μ. (δεξιά) και 
1.80 μ. ( άριστερά). Ό  τοίχος τής δεξιάς πλευ
ράς τοϋ δρόμου σφζεται είς μήκος 23.20 και τής 
άριστεράς είς μήκος 12.30 μ.

Γ. Μ ΟΥΣΕΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣ ΙΑ Ι

1. "Αρκαδία

Είς τό Μουσεΐον Τεγέας κατεγράφη σημαντι
κός άριθμός άρχαίων καί έγένετο ταξινόμησις καί 
τακτοποίησις τής προϊστορικής κεραμεικής έκ 
τοϋ συνοικισμού τής "Ασέας. Έξετέθησαν είς 
ιδιαιτέραν προθήκην χαρακτηριστικά δείγματα 
όστράκων τής νεολιθικής, πρωτοελλαδικής καί 
μεσοελλαδικής έποχής, έκ τοϋ ώς άνω συνοικι
σμού. Διά τήν μικράν άρχαιολογικήν Συλλογήν 
τής Δημητσάνης κατεσκευάσθη μία νέα προθήκη, 
όπου έξετέθησαν τά πήλινα ειδώλια τής Συλλο
γής καί άλλα μικροαντικείμενα. Δύο νέαι προθή- 
και κατεσκευάσθη σαν έπίσης διά τό Μουσεΐον 
τής Λυκοσούρας, όπου έξετέθησαν τά μικρά τε
μάχια έκ των γλυπτών τοϋ συμπλέγματος τοϋ Δα- 
μοφώντος.

2. Λακωνία

Είς τό Μουσεΐον τής Σπάρτης αί έπανεκθετι- 
καί έργασίαι ουδόλως έπροχώρησαν, λόγω τής 
μή έπιλύσεως είσέτι τοϋ θέματος τής έπεκτάσεως 
τοϋ Μουσείου. Αί έργασίαι περιωρίσθησαν είς

8. ΑΔ 18 ( 1963 ): Χρονικά, σ. 87, Π ίν. 102 α - β.

καταγραφήν καί φωτογράφησιν των εύρισκομέ-
νων είς τάς άποθήκας άρχαίων προς μελλοντικήν 
των έκθεσιν, είς ταύτισιν άρχαίων καί είς τακτο- 
ποίησιν καί ταξινόμησιν ύλικοΰ έκ παλαιών άνα- 
σκαφών. Έγένετο έπίσης καθαρισμός μεγάλου 
άριθμοϋ νομισμάτων τοϋ Μουσείου, προερχομέ- 
νων έξ άνασκαφών καί έκ τυχαίων εύρημάτων, 
τά όποια έταξινομήθησαν καί έταυτίσθησαν ύπό 
τής Προϊσταμένης τής Νομισματικής Συλλογής 
"Αθηνών κ. "Αδαμαντίας Οίκονομίδου.

Δ. Π ΕΡΙ Ο Δ ΕΙΑΙ Κ Α Ι Π Ε ΡΙΣΥΛΛ Ο ΓΗ  ΑΡΧΑΙΩ Ν  - ΤΥΧΑΙΑ
ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Κουφόβουνο

"Εξαιρετικά χαμηλός λοφίσκος, μόλις διακρι- 
νόμενος, εύρίσκεται περίπου 2 χλμ. ΝΔ. τής Σπάρ
της παρά τήν οδόν προς τό προάστιον "Αγιος 
"Ιωάννης. Ή  θέσις μέ λείψανα νεολιθικών καί 
πρωτοελλαδικών οίκίσκων καί τάφων, είναι γνω
στή έκ τής μικράς άνασκαφής τοϋ Von Vacano9. 
'Ολόκληρος ή περιοχή είναι διάσπαρτος μέ ό
στρακα καί τεμάχια όψιανοϋ. Κατά τάς συχνάς 
μεταβάσεις μου είς τόν χώρον περισυνελέγησαν 
πλεΐστα όστρακα νεολιθικά καί πρωτοελλαδικά, 
τά όποια αν καί ευρήματα έπιφανείας, άποτελοϋν 
ένδιαφέρον σύνολον, καθώς καί τεμάχια λεπί
δων έκ πυρίτου καί όψιανοϋ καί λίθινα έργαλεΐα. 
"Εκ τούτων άναφέρομεν ένδεικτικώς μόνον τά 
χαρακτη ριστικώτερα, ώς τρεις άξίνας έκ πρασι
νωπού λίθου ( Π ί ν .  150 α ) καί νεολιθικά ό
στρακα ( Π ί ν .  150 β ). Έκ τούτων τά πέντε 
πρώτα φέρουν γραπτήν γραμμικήν διακόσμησιν 
έξ άμαυροϋ έρυθρωποϋ ή μέλανος χρώματος έπί 
τής στιλπνής καί λείας έπιφανείας τών τοιχωμά
των ( Urfirnis Painted Ware τής νεωτέρας νεο
λιθικής έποχής). "Ενθυμίζουν άνάλογα έκ τοϋ 
προϊστορικού συνοικισμού τής Άσέας10, τό τρί
τον μάλιστα όστρακον τής πρώτης σειράς τοϋ 
Π ί ν .  150 β, φέρει άκριβώς όμοίαν διακόσμησιν 
μέ τό είκονιζόμενον εις ASEA, εϊκ. 51, C.

Τυχαία ευρήματα

Μερικά έκ τών τυχαίων ευρημάτων, τά όποια 
παρεδόθησαν ύπό ιδιωτών ή περισυνελέγησαν έκ 
διαφόρων θέσεων, άξίζουν ιδιαιτέρας μνείας. 
"Εκ τών εις τό Μουσεΐον Σπάρτης παραδοθέντων 
καί προερχομένων έκ τής περιοχής Σπάρτης ση- 
μειοϋμεν ένταϋθα: 1) Τμήμα έρμαϊκής στήλης

9. ΑΑ 1942 σ. 156. Βλ. έπίσης καί τήν σύντομον περιγρα
φήν ύπό R. Hope Simpson καί Η. Waterhouse είς BSA 55 
( 1960 ), σ. 79.

10. Ε. Holmberg, The Swedish Expedition at Asea in A r
cadia, είκ. 51, A, B, C.
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( Π ί ν. 149 γ ), έλλιποϋς τό κάτω αριστερόν 
τμήμα και ολόκληρον σχεδόν τό πρόσωπον του 
Έρμου. Είναι ύψους 0,53 μ. Ή  πλούσια και εις 
άρχαϊστικόν στύλ κόμη του θεοϋ είναι περιδε- 
δεμένη διά ταινίας. Έπί τής προτομής έμπροσθεν 
διακρίνεται τό ψηφίον ς  ([ε ρ μ η ] ς ). "Αρχαϊστικόν 
εργον καλής έργασίας, πιθανώς του 1ου αί. μ.Χ.

2) Γυναικεία εικονιστική κεφαλή φυσικού με
γέθους. Καλή έργασία τού β' ήμίσεος τού 2ου 
αί. μ.Χ.

3) Έκ τής περιοχής τού χωρίου Κολλίναι, εις 
τά σύνορα των νομών Λακωνίας και "Αρκαδίας, 
προέρχονται δύο χαλκά ειδώλια καί μικρά χαλκή 
τριποδική βάσις, εύρεθέντα κατά τήν καλλιέργειαν 
άγροϋ καί παραδοθέντα είς τό Μουσεΐον Σπάρ

της. "Αμφότερα τά είδώλια είναι άκέραια, συμπα
γή. Τό εν είκονίζει γυμνόν έφηβον ίστάμενον κατ9 
ένώπιον με άναπαυόμενον τό δεξιόν σκέλος, κα
λής έργασίας, πιθανώτατα τού τέλους τού 5ου αί. 
π.Χ. Τό έτερον είναι τού τύπου τού Διός κεραυ
νό βολούντος, τελείως άτεχνον, παρέχον τήν έντύ- 
πωσιν ημιτελούς έργου.

Τέλος έκ τής παραλιακής περιοχής τού χωρίου 
Πλύτρα Λακωνίας, όπου διακρίνονται έρείπια 
ρωμαϊκών κτισμάτων, έν μέρει έντός τής θαλάσ
σης, περισυνελέγη καί μετεφέρθη είς τό Μουσεΐον 
τής Σπάρτης κορμός πτερωτού ζώου ( γρυπός ;), 
καλής εργασίας, πιθανώτατα ελληνιστικών χρό
νων.

ΑΙΚ. ΔΗΜ ΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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EXCAVATIONS AT KASTRI

A third and final season of excavations at 
Kastri on the southeastern coast of the island 
of Kythera was conducted from 15th July un
til 22nd August 1965. As before the work was 
carried out by the British School at Athens in 
association with the University of Pennsylva
nia Museum with G. Huxley as Director. On 
the promontory, in an area purchased in 1964 
by the expedition to be archaeological terri
tory of the Greek state, J. F. Lazenby, R. Hope 
Simpson and W. M. Summer completed the 
excavation of a complex of Minoan houses dis
covered in 1964, and uncovered rooms, door
ways, passages and a drain in an area of 200 
square metres ( P l a n  1 ).

With their small basements and narrow door
ways the structures found closely resemble 
those of Minoan Crete (P L  151 b ). The 
houses, which all belong to the Late Minoan 
IB period, were abandoned by the Cretan co
lonists during the fifteenth century B.C. Late 
Helladic IIA pottery was again found in the 
Late Minoan IB levels. Two phases of Late 
Minoan IB occupation were discerned. The 
upper strata were much disturbed by erosion 
of the site and by early Byzantine walls, but 
beneath the floors of the Late Minoan IB hou
ses stratified deposits of Late Minoan IA and 
earlier pottery were explored. Because the ear
liest wares, those lying upon virgin earth, were 
found to be of Middle Minoan I type, it is 
considered that Kastri is one of the earliest 
Minoan settlements to have been found out
side Crete. The first colonists may have arrived 
there as early as 2000 B.C. Trial trenches by 
the bank of the Palaiopolis river suggested that 
the eastern edge of the present river bed at 
Kastri marked the western limit of the Minoan 
colony, the valley itself having formed in anti
quity a wide bay which provided the Cretan 
mariners with a convenient haven ( P 1. 151 a ). 
Amongst the most remarkable finds from the 
promontory excavations were two silver cups, 
a greenstone bowl, and a golden bead less than 
a centimetre long with four human faces ex
quisitely embossed upon it.

On the neck of land which lies north of Ka
stri three trial trenches were excavated by J. 
N. Coldstream with E. Donnelly as assistant. 
In the first trench a mid - Byzantine building 
was found. The walls here made the Minoan

levels inaccessible. A second trench was exca
vated to a depth of more than 3 metres. Here 
beneath late Roman overlay were found, in 
order, a Late Minoan IB pebble floor with a 
fine deposit of whole pots, including a jar in 
the marine style (P L  152 a ); next, a stone 
floor with Late Minoan IA sherds upon it, 
together with parallel walls suggesting that here 
was a small storeroom or passage; finally, stra
tified under the stone floor were discovered 
sherds of Late Minoan IA and Middle Minoan 
III date. In the Middle Minoan III deposit 
a clay weight with a sign in Linear script A 
written upon it provided the first evidence of 
Minoan literacy at Kastri. The stratification 
is of great interest, since separate levels of Late 
Minoan IA and B pottery could be distinguished. 
Characteristic of the Late Minoan IA pottery 
was a fragmentary plate of the naturalistic plant 
style decorated with crocuses in red - black 
paint (P L  152 b ). In a third trench a deep 
pit was found, into which pottery of the late 
fifth century B.C. had been thrown. The wares 
recovered included Attic black glaze and red 
figure, Laconian black glaze, and some Co
rinthian, but there were no whole vases. The 
deposit is welcome since it provides the first 
substantial evidence for settlement in the neigh
bourhood of Kastri in classical Greek times.

Activities at Kastri in 1965 were not confi
ned to the excavation and study of antiquities.
K. McFadzean extended and revised the sur
vey of the Palaiopolis area. He also planned the 
Minoan buildings on the promontory. A geo
logist, Dr. Bernard Anderson, of the Queen’s 
University Belfast, was a member of the staff 
for most of the season. He studied the two rais
ed coastlines, thought to be of the Pleistocene 
age, at and around Kastri. These two early 
levels, at about twelve and thirty metres above 
the present sea level are of interest to the exca
vators because on both of them there are sea- 
caves, many of which were modified and used 
as tombs by Minoans and Romans. Dr. Anderson 
also attempted to delineate the position of the 
coast at the time of the Minoan occupation of 
Kastri. He surveyed the limits of the valley 
alluvium and also directed a lead line survey 
of the submarine topography in order to deter
mine the likely extent of erosion at the Aspro- 
gas and Kastri promontories. A rough plan of 
the coastline at the time of the Flandrian trans
gression ( 10.000 years before present) has
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been prepared. Samples of light yellow - brown 
soil from Minoan deposits, and of dark brown 
to black soil from Roman, were taken by Dr. 
Anderson for laboratory analysis. He tentati
vely ascribes the difference in colour to cli
matic changes. Samples of earth from Late Mi
noan I deposits were also collected to be exa
mined for volcanic dust, in order to determine 
whether the eruption of Thera had any effect 
in Kythera. The origins of the building stones 
used at Kastri by the Minoans and Romans 
were determined. The stones of the imported 
bowls in the island’s museum were also identi
fied. Basic igneous rocks are the favoured ma
terials, particularly dolerite and basalt, but 
there is no known exposure of any such rock

in Kythera. Several late Roman mill stones 
were also found to be of igneous rock and the
refore imports.

As in the two earlier seasons H. McDonnell 
was vasemender. The drawing of vase profiles 
was undertaken by him and by W.M. Summer, 
and the study of the pottery was supervised
by J. N. Coldstream. E. Donnelly was storeman. 
All photographic work was undertaken by I. 
Strahan. Antonios Protopsaltos was foreman 
and, as usual, a genial host to the excavators, 
who were delighted to have had a second visit 
from Miss S. Benton, the discoverer of the Mi
noan settlement at Kastri. All finds have been 
placed in the Museum at the Chora.

G. L. HUXLEY

*
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1. Καλαμάτα. Μουσειον Μπενάκη

Έπερατώθησαν κατά τό έτος 1965 αί έργασίαι 
στερεώσεως του αρχοντικού Μπενάκη Καλαμά
τας, ώς και ή διαρρύθμισις των εσωτερικών χώ
ρων αύτοϋ, εντός των οποίων ήρχισεν ήδη ή εκ- 
θεσις των αρχαίων. Ό  μεσαίος όροφος του τριώ
ροφου κτηρίου θά διατεθή διά τήν εκθεσιν έργων 
νεωτέρας έλληνίκης τέχνης, εις δε τούς έτέρους 
δύο θά έκτεθοϋν τά καλύτερα λίθινα, χαλκά καί 
πήλινα τής συλλογής τού παλαιού Μουσείου Κα
λαμάτας ( άρχοντικοΰ Κυριάκού), ή οποία μετε- 
φέρθη εξ ολοκλήρου εις τό Μπενάκειον. Μεταξύ 
των μεταφερθέντων συμπεριλαμβάνονται: α) Πώ
ρινη σαρκοφάγος ( Π ί ν. 153 α ), έπικεχρισμένη 
κατά τόπους δι’ άσβεστοκονιάματος, εύρεθεισα 
τυχαίως τό έτος 1956 εις τήν Παλιόχωραν ( άρχ. 
Άβίαν)1 τής Μεσσηνιακής Μάνης κατά τήν διά- 
νοιξιν κοινοτικής οδού. Φέρει είς τό μέσον τής 
κυρίας δψεως και εις τάς γωνίας άνά εν βούκρα- 
νον μετά ταινιών καί άνθοπλοκάμων, άνηρτημέ- 
νων επί τών κεράτων2. Μεταξύ τών βουκράνων 
άετός καί κεφαλή Μεδούσης ( Π ί ν. 153 β ).

Χρονολογείται πιθανόν εις τούς χρόνους τού 
Μεγάλου Κωνσταντίνου3.

β) Μαρμάρινη ενεπίγραφος ερμαϊκή στήλη είς 
τρία τεμάχια συνανήκοντα ( Π ί ν. 154 α ), μετά 
εικονιστικής κεφαλής τών χρόνων τού Άδριανού 
( Π ί ν. 154 β ), ΰψ. 2.10 μ. ( άριθ. εύρ. Μ. Καλα
μάτας 390). Ή  στήλη αυτή μετεφέρθη είς τό 
Μπενάκειον Μουσειον εκ Πεταλιδίου ( άρχ. Κο
ρώνης ) όμού μεθ’ έτέρων μαρμάρινων τεμαχίων. 
Ή  είκοσάστιχος έπιγραφή της έδημοσιεύθη υπό

1. Ό  Παυσανίας (IV , 30) ταυτίζει τήν όμηρικήν πόλιν 
Ίρήν ( Ίλ . 150 ) μέ τήν Ά βίαν τών χρόνων του. Ό  Γιάννης 
Ά ναπλιώτης ( Ίρή -’Αβία-Παληόχωρα, Καλαμάτα 1956, άνά- 
τυπον άπό τά « Μεσσηνιακά Γράμματα » ) ύποστηρίζει πει- 
στικώς ότι είς τήν θέσιν περίπου τής σημερινής Παλιόχωρας 
ευρίσκετο καί ή Ά βία , ώς μετωνομάσθη ή όμηρική πόλις 
Ίρή . Είς τό ανωτέρω άρθρον παραθέτει καί φωτογραφίαν 
τής σαρκοφάγου είς τόν τόπον εύρέσεως, ένός ύαλίνου άγ- 
γείου καί ένός λύχνου έκ παρακειμένου τάφου, ώς επίσης καί 
ένός νομίσματος τού Μεγάλου Κωνσταντίνου. Βασιζόμενος 
είς Ιδρυτικήν έπιγραφήν τοϋ 1775, τοποθετεί είς τήν θέσιν 
τής σημερινής έκκλησίας τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου Πα
λιόχωρας τό έπιφανές 'Ηράκλειον καί τό ' Ασκληπιεϊον, τό 
όποιον άναφέρει ό Παυσανίας είς τήν Ά βίαν.

2. Διά τό θέμα τών άνθοπλοκάμων καί βουκράνων βλ. 
Walter Altman, Die romische Grabaltare der Kaiserzeit, 
Berlin 1905, σ. 59 κ.έ. καί σ. 200.

3. Πρβλ. καί Στ. Πελεκανίδη, Ά γαλμάτιον καλού ποιμέ
νας έκ Θεσσαλονίκης, Χαριστήριον είς ’Αναστάσιον Ό ρ - 
λάνδον Γ \  σ. 169 - 172.

τού Μ. Ν. T o d  ( N o te s  and In sc r ip tio n s  fro m  S. -
W . Messenia, JH S  25 ( 1905 ) σ. 5 3 -5 4  )4, ό όποιος 
έκ τών γραμμάτων τήν χρονολογεί είς τόν 2ον 
αί. μ.Χ.

γ) Τρία χειρόγραφα έπί χάρτου. Τά δύο λει
τουργικά. Τό τρίτον, ώς έβεβαιώθη5, αποτελεί έν 
έκ τών πολλών χειρογράφων τού « Χρονογράφου » 
ή « Ψευδο-Δωροθέου », τά όποια σφζονται ( περί 
τά 50 ). "Εχει 104 φύλλα πλήρη, διαστ. 0,21 x0,29 μ. 
Είναι άκέφαλον καί κολοβόν μετά πολλών έν- 
διαμέσων χασμάτων. ’Αρχίζει έκ τής ΒΓ Τέρας Συν
όδου έπί Θεοδοσίου καί τελειώνει είς τήν αρχήν 
τής βασιλείας τού Σουλεϊμάν Α' τού Μεγαλοπρε
πούς.

Είς τό Μπενάκειον μετεφέρθη σαν επίσης τά 
κάτωθι αρχαία, τά όποια έφυλάσσοντο μέχρι τού- 
δε είς τό Μουσειον Βασιλικού Τριφυλίας, συγκεν- 
τρωθέντα αυτόθι κατά τά έτη 1927 - 30 υπό τού 
Σουηδού αρχαιολόγου N a ta n  V alm in  :

1) Μωσαϊκόν δάπεδον, πιθανόν τής εποχής τού 
Νέρωνος, άποκαλυφθέν έν έτει 1929 είς 'Αγίαν 
Τριάδα Κορώνης6.

2) Λιθίνη αναθηματική στήλη, εύρεθεισα έντός 
τού ναού τού Παμίσου παρά τάς πηγάς τού όμω- 
νύμου ποταμού, Ν. τού χωρίου "Αγιος Φλώρος7.

3) Αιθίνη ή μικυκλική βάσις άγάλματος ( άριθ. 
εύρ. 4 0 4 ), εύρεθεισα έπίσης έντός τού ναού τού 
Παμίσου8.

4) Μαρμάρινη άρχαϊστική κεφαλή ’Απόλλω
νος ( A p o llo -H e rm e ), κατά τό ήμισυ σωζομένη, 
εύρεθεισα έν Κυπαρισσία9.

5) Μαρμάρινον ένεπίγραφον βάθρον ( άριθ. εύρ. 
410), έλλιπές τό ήμισυ καί τό κάτωθεν τής έπι- 
γραφής τμήμα. ’Απολήγει άνω είς άργόν κυμά- 
τιον. Έπί τής άνω έπιφανείας μικρός όρθογώνιος 
τόρμος, διαστ. 0,064 x 0,02 μ. Ύψ. 0,44, πλ. 0,26, 
πάχ. 0,20 μ. Εύρέθη παρά τά ερείπια τού ναού 
τής 'Αγίας Σοφίας Κορώνης ( άρχ. Άσίνης )10.

6) Επιτύμβια άετωματική στήλη έξ άμμολί
θου ( άριθ. εύρ. 402), ϋψ. 0,58, μέγ. πλ. 0,40, πάχ. 
0,115 μ. Έκ Κυπαρισσίας. Κάτωθεν τού άετώμα- 
τος ή έπιγραφή:

ΦΩΚΙΩΝ ΧΑΙΡΕ  

Κ Α Ε Ο Γ Ε Ν Ε ΙΑ

4. Βλ. και IG V, 1, 1399.
5. Π . Θέμελης, Έ να ς κώδικας του Ψευδο-Δωροθέου στήν 

Καλαμάτα, Ε λλην ικά  19 ( 1966 ), σ. 348 - 351.
6. Μ. Ν. Valmin, The Swedish Messenia Expedition, Lund 

1938, σ. 464 - 475, πίν. 5.
7. Valmin, έ.ά. σ. 438 - 440.
8. Valmin, έ.ά. σ. 423, πίν. 32, 2.
9. Valmin, Archaisierende Hermenkopf aus Kyparissia, 

Bulletin de la Societ6 Roy ale des Lettres de Lund, 1929 - 30, 
σ. 1 -5 , εικ. 1.

10. Valmin, L’exp6dition en Messenie, 1934.
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7) Κάτω ήμισυ μαρμάρινου γυναικείου άγάλ- 
ματος εις δύο τεμάχια συ να νή κοντά ( Π ί ν. 
154 γ )  (άριθ. εύρ. 408-409), ελλιπές τήν άρι- 
στεράν κνήμην και το δεξιόν γόνυ και άποκε- 
κρουμένον κατά τόπους, μέγ. σφζ. ϋψ. 1.05 μ. Ή  
μορφή, ένδεδυμένη ποδήρη χιτώνα και ίμάτιον, 
στηρίζεται επί του άριστεροϋ ποδός καί φέρει 
τον δεξιόν ελαφρώς προς τά όπίσω, κεκαμμένον. 
Ώ ς τύπος ένδεδυμένου γυναικείου άγάλματος πα
ρουσιάζει ομοιότητας προς τήν λεγομένην Hera 
Borghese. Μετεφέρθη πιθανόν εκ Κυπαρισσίας 
ύπό του Natan Valmin.

2. Μεθώνη

Κατά σκαπτικός εργασίας, γενομένας διά τήν 
θεμελίωσιν αποθήκης έντός οίκοπέδου ιδιοκτη
σίας Αποστόλου Γουμενάκη εν Μεθώνη, επί τής 
όδοϋ Γ ρηγορίου Επισκόπου, άπεκαλύφθησαν 
τρεις κιβωτιόσχημοι τάφοι. Είχον τά τοιχώματα 
έπενδεδυμένα διά πλακών εξ αμμολίθου καί έκα- 
λύπτοντο δΓ όμοιων πλακών. Ό  πρώτος περιεΐ- 
χεν έκτος τών άλλων πήλινων άγγείων ύστερο- 
αρχαϊκήν οίνοχόην μετά μελανόμορφου παραστά- 
σεως Διονύσου καί Σατύρων ( Π ί ν. 155 α - β ). 
Οι έτεροι δύο περιειχον κυάθια καί άρυβαλλοει- 
δεΐς ληκύθους. Ή  έρευνα τών τάφων έγένετο ύπό 
του Εφόρου ’Αρχαιοτήτων κ. Νικολάου Για- 
λούρη.

Ή  στερέωσις του φρουρίου Μεθώνης συνεχίσθη 
καί κατά τό έτος τούτο επί τή βάσει μελέτης, συν- 
ταχθείσης ύπό του άρχιτέκτονος τής Διευθύνσεως 
Άναστηλώσεως κ. Αΐαντος Βαζιργιατζίκη. Αί έρ- 
γασίαι περιωρίσθησαν εις τό έναντι του θαλασ
σίου οχυρού ( Μπούρτζι) νότιον τμήμα τού κά
στρου, ένθα τό τείχος εϊχεν έπικινδύνως διαβρωθή 
ύπό τών κυμάτων καί ή το έτοιμό ρροπον. Έπε- 
σκευάσθη καί έκλείσθη διά θύρας ή εύρισκομένη 
εις τό βόρειον τμήμα τού φρουρίου ήμιυπόγειος 
πυριτιδαποθήκη ( Π  ί ν. 156 β ). Έντός ταύτης 
συνεκεντρώθησαν άρχιτεκτονικά μέλη άρχαίων 
κτηρίων, κυρίως πώρινοι ήμικίονες ( Π ί ν. 156 α ), 
εύρεθέντες κατά καιρούς έντός τού χώρου τού 
κάστρου11. Εις κατακρημνισθέν τμήμα τού δυτικού 
τείχους, μεταξύ τών πωρίνων πλίνθων θεμελιώσεως 
παλαιοτέρας φάσεως, έπεσημάνθη έντετειχισμένον 
ορθογώνιον βάθρον άγάλματος έκ φαιού, σκλη
ρού άσβεστολίθου, σώζον έπί τής άνω δψεως δύο 
άνισομεγέθεις τόρμους, ακανόνιστου σχήματος, 
προφανώς διά τήν γόμφωσιν ποδών χαλκού άγάλ
ματος ( Π ί ν. 156 γ). ’Ολίγα μέτρα βορειότερον 
τού βάθρου, ένθα ή θάλασσα έχει εισχωρήσει 11

11. Πρβλ. Tod, JHS 25 ( 1905), σ. 53.

έντός τού τείχους διά τού κατακρη μνισθέντος 
τμήματος, άπεκαλύφθη πέρας ύπονόμου ( ; ) ,  έκτι- 
σμένου δι’ άκανονίστων λίθων ( Π ί ν. 156 δ ). 
Εκατέρωθεν τούτου έντός τών χωμάτων τής έπι- 
χώσεως, ή οποία εις τό σημεΐον τούτο φθάνει τά 
τέσσαρα μέτρα, περισυνελέγησαν όστρακα ελλη
νιστικά καί ρωμαϊκά, μεταξύ τών οποίων θραύ
σμα πινακίου terra sigillata μετ’ όρθογωνίου σφρα
γίσματος12 ( Π ί ν. 157 α ).

3. Μαυρομμάτιον Ίθώμης (’Αρχαία Μεσσήνη)

Έν θέσει « Τράπι» Μαυρομματίου, εύρέθη τυ- 
χαίως ορθογώνια πλάξ άσβεστολίθου, έλλιπής κα
τά τήν έτέραν τών στενών πλευρών καί έφθαρμέ- 
νη, φέρουσα άνάγλυφον παράστασιν άκρας χειρός 
( άριστεράς ; ), έχούσης διεσταλμένους τούς δα
κτύλους ( Π ί ν. 157 β ). Είναι παρομοία πρός 
τήν ύπ’ άριθ. 2680 τού ’Εθνικού Μουσείου ’Αθη
νών, ρωμαϊκών χρόνων, προερχομένην έκ Καλα
μάτας, ή οποία έρμηνεύεται ώς « σφακελώνουσα 
άποτροπιαστικώς »13.

Έκ τής θέσεως « Γκορτσά» Μαυρομματίου 
προέρχεται χαλκούν άνδρικόν, ιθυφαλλικόν άγαλ- 
μάτιον, πρωίμων γεωμετρικών χρόνων.

Παρεδόθησαν έπίσης ύπό κατοίκων τής πε
ριοχής τά κάτωθι αρχαία : 1) Τεμάχιον μαρ
μάρινης πλακός, σώζον έπιγραφήν λίαν δυσανά- 
γνωστον, λόγω φθοράς καί μεταγενεστέρων χαρά
ξεων ( Π ί ν. 157 δ ).

2) Τεμάχιον μαρμάρινης ένεπιγράφου πλακός, 
εύρεθέν έν θέσει « Γούβα » Μαυρομματίου ( Π ί ν. 
157 γ).

3) Μαρμάρινον άγαλμάτιον Κυβέλης, άκέφα- 
λον καί λίαν έφθαρμένον.

ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ

*

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ
ΓΙΑΛΟΒΗΣ ΠΑΛΑΙΟΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ( ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ )

Κατά τάς προ έτών έκτελεσθείσας έργασίας 
άποξηράνσεως τής λιμνοθαλάσσης Γιαλόβης, κει- 
μένης παρά τά άνατολικά πρανή τού λόφου τού 
Παλαιοναυαρίνου, είχον άποκαλυφθή έρείπια κτη
ρίων καί τάφοι ύστεροκλασσικών καί έλληνιστι- 
κών χρόνων ( βλ. BCH 83 ( 1959 ), σ. 639, 642 καί 
84 ( 1960 ), σ. 703 ). Διά τής άποκαλύψεως αυτών 
γίνεται φανερόν, ότι ή αυτόθι λιμνοθάλασσα έσχη- 
ματίσθη, ώς καί αί λοιπαί λιμνοθάλασσαι κατά μή-

12. RE, Suppl. VII ( 1940 ) 1308 κ.έ. Η . D ragendorff-C . 
Watzinger, Arretinische Reliefkeramik, 1948.

13. Βλ. Ά ν τ . Κεραμοπούλλου, Ό  Ά ποτυμπανισμός, *Αθή- 
ναι 1923, σ. 9 0 -9 1 , είκ. 15.
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ΜΕΣΣΗΝΙΑ 165

κος τής ακτής τής δυτικής Πελοποννήσου, μετά 
τούς ύστεpop ρωμαϊκούς χρόνους.

Επειδή ή άποξήρανσις τής έν λόγο) περιοχής 
έγένετο προς διανομήν αύτής εις άκτήμονας καλ
λιεργητής, κατέστη άναγκαία ή άνασκαφική έρευ
να αύτής, διά τον προσδιορισμόν τής περιλαμβα- 
νούσης τάς σημαντικωτέρας άρχαιότητας έκτά- 
σεως, ώστε νά έξαιρεθή αυτή τής διανομής.

Οϋτω κατά το παρελθόν φθινόπωρον, ήρευνή- 
θη έκτασις, διαστ. 100x20 μ., ή όποια, ώς άπε- 
δείχθη, άπετέλει τμήμα έκτεταμένου νεκροτα
φείου ( Π ί ν .  158α* Σ χ έ δ .  1).

Ή  έρευνα ύπήρξεν επίπονος, διότι ή επιφάνεια 
τής άποξηρανθείσης περιοχής κειται όλίγον μό
νον ύψηλότερον τής έπιφανείας τής θαλάσσης, 
ώστε ευθύς ώς ή άνασκαφή έφθανεν εις βάθος με
γαλύτερο ν των 0,50 μ., αί τάφροι κατεκλύζοντο 
ύπό ύδάτων, καθίστατο δε άναγκαία ή μόνιμος και 
συνεχής χρησιμοποίησις άντλίας προς άπομά- 
κρυνσιν αύτών. Ήρευνήθησαν συνολικώς 55 τά
φοι, κιβωτιόσχημοι ή κεραμοσκεπεΐς, διατετα
γμένοι, ώς έπι τό πλειστον, καθ’ ομάδας, περι- 
βαλλομένας ύπό τετραγώνων περιβόλων, έκτισμέ- 
νων δι3 ίκανοϋ μεγέθους άργών λίθων, ενίοτε δέ 
πελεκητών, λίαν επιμελούς έργασίας ( Π ί ν .  
158 β, 159 α - β ,  160 α). Εντός έκάστου περιβό
λου, πλήν των τάφων, ύπήρχον και άνά μία ή δύο 
πυραί ( Π ί ν .  160 β).

Α. Τάφοι
1. Κιβωτιόσχημοι: Τούτων τά τοιχώματα άπε- 

τέλουν καλώς εϊργασμέναι πλάκες, έκαλύπτοντο δέ 
οι τάφοι δι9 ετέρων πλακών, ή άνω έπιφάνεια τι- 
νών τών όποιων είχεν ύποτυπώδη σαμαρωτήν δια- 
μόρφωσιν ( Π ί ν .  158 β, 159 α-β, 160 α, 161 α-β).  
Ενίοτε τά τοιχώματα τών τάφων άπετέλουν έπι- 
τύμβιοι στήλαι, προερχόμεναι εκ παλαιοτέρων 
τάφων τού 4ου αι. π.Χ., τινές μάλιστα διασφζου- 
σαι και ύπολείμματα έπιγραφών, γραπτών ή εγχα
ράκτων ( Π ί ν .  162α-β ) .

Οί πλειστοι τών τάφων τούτων περιειχον μέγαν 
άριθμόν αγγείων, τινές δέ και νομίσματα, χαλκά 
κάτοπτρα, πήλινα είδώλια και ύάλινα άγγεΐα 
( Π ί ν .  162 γ, 163 α-δ, 164 α-γ ). Είς δύο έξ αύτών 
εύρέθησαν ψήγματα χρυσού. Τέλος, εις τον ύπ3 
άριθ. 48 τάφον εύρέθη μεγάλη μολυβδίνη πυξίς, 
περιέχουσα όμού μετά τής τέφρας και τών οστών 
τού νεκρού ύπολείμματα ύφάσματος, τό όποιον 
έκάλυπτε τό κρανίον τού νεκρού, και τρία χρυσά 
ένώτια ( Π ί ν .  165 α ).

2. Σαμαρωτοι - κεραμοσκεπεΐς : Ούτοι έκαλύ
πτοντο ύπό δύο ή περισσοτέρων μεγάλων κερά
μων, και περιειχον άνά ένα ή περισσοτέρους νε
κρούς. Έν άντιθέσει προς τούς κιβωτιοσχήμους, 
οί κεραμοσκεπεΐς τάφοι ήσαν πτωχοί, περιέχον- 
τες μόνον έν έοος δύο άγγεΐα έκαστος.

Β. Πυραι

Είς τήν τέφραν και τά κεκαυμένα χώματα αύ
τών, εύρέθησαν άναμεμειγμένα μετά λίθων πολυ
άριθμα άγγεΐα κατά τό πλειστον τεθραυσμένα, 
ώς και άπηνθρακωμένοι καρποί ( Π ί ν .  164 δ, 
165 β - ε ) .

Οί έρευνηθέντες τάφοι, ώς και έτεροι διακρινό- 
μενοι έπι τής έπιφανείας τού έδάφους, καθ3 όλον 
σχεδόν τό μήκος τής άκτής άπό τού μικρού λι
μένας τής Γιαλόβης μέχρι τών βορειοανατολικών 
πρανών τού λόφου τού Παλαιοναυαρίνου, ανήκουν 
είς άσυνήθως μέγα νεκροταφεΐον έλληνιστικών 
χρόνων. Τούτο έκειτο, ώς φαίνεται, κατά μήκος 
και έκατέρωθεν τής άρχαίας οδού, ή όποια ήγεν έκ 
τών μεσογείων είς τήν άρχαίαν έπι τού λόφου τού 
Κορυφασίου πόλιν, έπι τής κορυφής τού οποίου 
ύψούται σήμερον τό μεσαιωνικόν κάστρον. Ερεί
πια τής άρχαίας ταύτης πόλεως, σφζονται είς πλεΐ- 
στα μέρη τής έπιφανείας τού λόφου, ώς καί παρά 
τούς πρόποδας αύτοΰ. Μέγας έξ άλλου είναι ό 
άριθμός τών περισυλλεγέντων όστράκων έκ τής 
περιοχής τού λόφου, χρονολογουμένων άπό τής 
άρχαϊκής μέχρι και τής ρωμαϊκής έποχής (περί 
τών προϊστορικών εύρημάτων είς τήν περιοχήν 
τού λόφου τούτου βλ. BCH 83 ( 1959), σ. 642 
και ΠΑΕ 1956, σ. 202 κ.έ. και 1958, σ. 184 κ.έ.). 
Ή  πόλις αύτη είναι ή Πύλος τών ιστορικών χρό
νων, ώς συνάγεται έκ τών πληροφοριών τού Παυ- 
σανίου ( IV, 36, 1 ) καί τού Στράβωνος ( 339, 348, 
351, 353, 359) (πρβλ. και Ernst Meyer, Museum 
Helveticum 8 ( 1951 ), σ. 120 και 132 καί Ν. Πα- 
παχατζή, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, Μεσ- 
σηνιακά, ’Ηλιακά, 1965, σ. 184 κ.έ.).

Μ Ο Υ Σ Ε ΙΟ Ν  Χ Ω ΡΑ Σ

Ήρξαντο αί έργασίαι έπανεκθέσεως τών αρ
χαίων, τών προερχομένων άφ3 ένός έκ τών έν τώ 
άνακτόρω "Ανω Έγκλιανού άνασκαφών τού κα- 
θηγητού κ. Blegen, άφ3 έτέρου δέ έκ τών έν Πυλία, 
καί Τριφυλία άνασκαφών τού καθηγητού κ. Μα
ρινάτου.

ΝΙΚ. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

*
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΠΥΑΩ 

Α. Βολιμίδια

Εις την νεκρόπολιν Βολιμιδίων, κατά τό ΒΑ. 
άκρον της Χώρας Τρκρυλίας, έγένετο κατά τό 
1965 μόνον αναγκαστική άνασκαφή των τάφων 
εκείνων, οιτινες εκειντο παραπλεύρως τής όδοϋ 
προς Κεφαλόβρυσον - Καλαμάταν. Ή  διαμόρφω- 
σις τής όδοϋ προς άσφαλτόστρωσιν επέβαλε την 
έρευναν μερικών τάφων, ών είτε ό δρόμος είτε 
ό θάλαμος εκειντο έν μέρει υπό τό κατάστρωμα 
τής όδοϋ.

Οί άνασκαφέντες λαξευτοί θαλαμωτοί τάφοι, 
σχήματος είτε κυκλικοϋ, ώς είναι ό κανών εις 
τήν νεκρόπολιν Βολιμιδίων, είτε έλλειψοειδοϋς 
( χαρακτηριστικοϋ των πρωϊμωτάτων τάφων τής 
παρούσης όμάδος ) έλαβον τήν άρίθμησιν :

1. Κεφαλοβρύσου 4. Πρόκειται περί εύρυχώ- 
ρου τάφου ( Π ί ν. 166 α ) μετά κυκλικοϋ θαλάμου. 
Εύρέθη όμως πλήρως σεσυλημένος, διότι έχρη- 
σιμοποιήθη προς ελληνιστικός ταφάς έντός λάκ
κων ( ΠΑΕ 1965, Πίν. 118 α ). Εις έτι μεταγενε- 
στέραν έποχήν έρρίπτοντο έντός αύτοΰ διά τής 
διατρήτου στέγης θνησιμαία ζώα. Μόνον τρία εύ- 
τελή άγγεΐα περιεσώθησαν εκ τής Μυκηναϊκής 
εποχής ( έ.ά. Πίν. 120 α ).

2. Κεφαλοβρύσου 5 ( Π ί ν .  166 β ). Ούτος 
παρουσίασε μερικά άσυνήθη χαρακτηριστικά. Ό  
θάλαμος, ευρισκόμενος εξ όλοκλήρου ύπό τήν 
οδόν, είναι έλλειψοειδώς έπιμήκης, τοϋ μείζονος 
άξονος τής έλλείψεως άποτελοΰντος έπιμήκυνσιν 
τοϋ βραχέος, κατωφεροΰς δρόμου. Ό  τάφος πε- 
ριεΐχεν άβαθή λάκκον καί δύο κόγχας, άπέδωκε 
δε όλίγα πρώιμα Μυκηναϊκά άγγεΐα ( έ.ά. Πίν. 
120 β ) καί έν περίεργον εύρημα πλησίον ένός 
κρανίου έπί τοϋ δαπέδου τοϋ θαλάμου ( Π ί ν .  
167 α ) : πέντε μεγάλους χαυλίους κάπρου, δύο λι- 
θίνας άκόνας καί μικρόν νεολιθικόν πέλεκυν εξ 
όφίτου ( Π ί ν .  168 α ).

3. Κεφαλοβρύσου 7. Ό  τάφος ούτος κατ' άρ- 
χάς έξελήφθη ώς απλή κόγχη τοϋ προηγουμένως 
περιγραφέντος. Αί διαστάσεις όμως τής κόγχης 
ηύξάνοντο διαρκώς, άν καί ό τάφος ήτο πτωχό
τατος εις κτερίσματα. Έν τέλει άπεδείχθη, ότι 
μάλλον έπρόκειτο περί αύτοτελοϋς τάφου, έλλει- 
ψοειδοϋς καί τούτου ( άκριβέστερον ίσως ήμικυ- 
κλικοϋ ). "Αν ήτο δυνατόν νά σκαφή έξωτερικώς 
καί ό ύποτιθέμενος δρόμος, τό πράγμα θά ήτο 
βέβαιον. Διά νά μή έπενεχθή όμως μεγαλυτέρα 
βλάβη εις τον παρακείμενον άγρόν, δεν έσκάφη 
ό δρόμος. Είναι όμως βέβαιον σχεδόν, ότι πρό
κειται περί αύτοτελοϋς τάφου. Μόνον έλάχιστα 
άγγεΐα άπέδωκεν ούτος, έξ ών δύο άκέραια ( έ. ά.

Πίν. 119 ζ ), έλαβε δε τήν άνωτέρω άρίθμησιν.
5Αμφότεροι οί τάφοι, παρά τά πενιχρά αυτών 

εύρήματα, άπέδωκαν πλούσιον άνθρωπολογικόν
ύλικόν. Εΐχομεν τήν ευτυχίαν νά παρίσταται ώς 
συνεργάτης ήμών ό καθηγητής τής άνθρωπολο- 
γίας έν τφ Πανεπιστήμια) τής Βιέννης κ. Emil 
Breitinger μετά τοϋ έπιμελητοϋ του κ. Egon Reuer 
καί τοϋ λοιποϋ έπιτελείου αύτοϋ. Ουτοι έξήγαγον 
αυτοπροσώπως τά κρανία καί όσα ύπόλοιπα οστά 
ήτο δυνατόν νά περισωθοϋν. ’Ανασυνέθεσαν άκο- 
λούθως τό ύλικόν έντός τών έργαστηρίων τοϋ 
Μουσείου Χώρας δι9 ύποδειγματικής έργασίας, 
ής Αποτελέσματα θά δημοσιευθώσι προσεχώς.

4. Κεφαλοβρύσου 6. Ή  κατά τό 1964 γενομέ- 
νη άνασκαφή τοϋ λακκοειδοΰς τάφου ( Κεφαλ. 1 ) 
( έ.ά. Πίν. 116 α ) έδειξεν ώσαύτως κόγχην κατά 
τήν δυτικήν αύτοϋ πλευράν. Εφέτος άπεδείχθη, 
ότι έπρόκειτο περί αύτοτελοϋς τάφου έχοντος μι
κρόν, κατηφορικόν δρόμον καί θάλαμον σχεδόν 
ήμικυκλικόν ( Π ί ν .  167 β ). Εις τήν αύτήν κα
τηγορίαν ύπάγονται καί άλλοι τάφοι τής περιοχής 
καί είναι χαρακτη ριστικόν, ότι φαίνονται νά είναι 
οί αρχαιότατοι. Ό  παρών τάφος περιείχε ν άρκετά 
άγγεΐα τής ΜΕ παραδόσεως ( Π ί ν .  168 γ ) ή 
γραπτά τής ΥΕ Ια ( Π ί ν .  168 δ ). Ό  θάλαμος πε
ριείχε δύο λάκκους καί τρεις κόγχας. Χαρακτηρι
στικούς περιείχε καί βραχεΐαν χαλκήν περόνην 
( μήκ. 0,112 μ.) ( Π ί ν .  168 β), ήτις προσιδιάζει 
εις τό τέλος τοϋ Μυκηναϊκού πολιτισμοΰ, ένώ 
νϋν άποδεικνύεται άρχαιοτέρα. Είναι σπουδαΐον 
εύρημα, ώς προς τό ζήτημα τοϋ Μυκηναϊκοϋ 
ένδύματος.

Εις τήν αύτήν περιοχήν καί κατεσπαρμένοι με
ταξύ τών Μυκηναϊκών θαλαμωτών τάφων εύρέ
θη σαν βαθύς ορθογώνιος λάκκος περιέχων ένα νε
κρόν πρωίμου Ελληνιστικής έποχής καί δύο κε- 
ραμοσκεπεΐς άκτέριστοι τάφοι ( έ.ά. Πίν. 117 α ). 
Ούτοι, έκ προϋπαρχουσών άναλόγων περιπτώ
σεων, χρονολογούνται εις τούς δύο ή τρεις πρώ
τους μ.Χ. αιώνας.

Β. Περιστέρια

Τό κύριον έργον τής άνασκαφής τοϋ παρόντος 
έτους διεξήχθη έπί τοϋ ώραίου λόφου τής Περι- 
στεριάς. Οί θολωτοί τάφοι Α καί Β, κυρίως ό 
μέγας καί άλλως ένδιαφέρων Α, οϋ ή θόλος εύ- 
ρίσκετο εις κακήν κατάστασιν, εΐχον άνάγκην 
συντηρήσεως. Επειδή ή Υπηρεσία τής 9Ανα- 
στηλώσεως ήξίου προς τοϋτο τήν πλήρη άνα- 
σκαφήν τής θόλου, άνελήφθη αϋτη έν μέσφ διαρ
κούς κινδύνου, διότι τά τοιχώματα τής θόλου ή σαν 
εις κακήν κατάστασιν. Εύτυχώς εΐχομεν τήν βοή
θειαν τοϋ έμπειρου καί νοήμονος αρχιτεχνίτου
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τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κ. Χαριλ. Σφα- 
κιανάκη.

Ή  θόλος ήτο έως άνω πλήρης εκ των λίθων 
τής καταπεσούσης άνωτέρας θολώσεως. Χωματί- 
νην έπίχωσιν περιείχε μόνον τό κατώτατον μέρος, 
εις ύψος 1 μ., ή και έλασσον, από του δαπέδου. 
"Ο,τι ήτο γνωστόν εκ τής προηγουμένης άνασκα- 
φής του προσθίου τμήματος τής θόλου έπεβεβαιώ- 
θη εκ νέου : Ή  πελώρια θόλος ήτο προσιτή μέ
χρι τής Ελληνιστικής έποχής, περί τό 250 π.Χ., 
και έσυχνάζετο ύπό των περίοικων προς προσφο
ράν θυσιών είς τούς μεγάλους, άν και πιθανώς 
άνωνύμους νεκρούς του Παρελθόντος. Εύρέθη- 
σαν άφθονα ίχνη θυσιών μετά καύσεως έπί τό
που και κεραμεική του 4ου και 3ου π.Χ. αίώνος, 
μελαμβαφής, ιδιαίτατα δέ μικρά και μείζονα κύ
πελλα, σκύφοι και κύαθοι ( έ.ά. Πίν. 129 γ - ζ ). 
Περίεργα εύρήματα εις τοιοϋτο περιβάλλον είναι 
πήλιναι κωνικαί ή πυραμιδοειδείς άγνΰθες, ών τινες 
φέρουσιν έμπιέστως ρόδακα ή και άνθρωπίνην 
μορφήν (ίσως νομισματικόν τύπον. Τά εύρήμα
τα δεν έμελετήθησαν είσέτι λεπτομερώς ).

Έκ τής Μυκηναϊκής έποχής έλάχιστα περιεσώ- 
θησαν άντικείμενα, δεικνύοντα τον πάλαι πλού
τον, ον προδίδει ή μνημειώδης κατασκευή τού τά
φου. Τά σπουδαιότατα είναι: χρυσή ψήφος ( Π ί ν .
168 ε )  μέ διακόσμησιν μορόεσσαν, μεγέθους μι
κρού κερασιού ή κομάρου, τό όποιον ϊσως καί μι
μείται. Υπολογίζεται, ότι έπί τού χρυσού φλοιού 
έχουσι προσκολληθή περί τά 900 σφαιρίδια χρυ
σού, διαμέτρων διαρκώς μεγαλυτέρων έφόσον χω- 
ρούμεν από τών «πόλων» προς τον «ισημερινόν». 
Χρυσά τινα φυλλάρια άνήκουσιν είς τό κόσμη
μα « ιερού κισσού » ( Π ί ν. 168 ς ' ). Τό σπουδαιό- 
τατον εύρημα είναι τμήμα έπενδύσεως σκεύους διά 
στερεωτέρου χρυσού φύλλου, ένθα έμπιέστως είκο- 
νίζεται πομπή νεανιών, βαινόντων προς άριστε- 
ρά ( Π ί ν .  168 ζ).

Στερεώσεις έγένοντο είς άμφοτέρους τούς τά
φους (έ.ά. Πίν. 124, 125, 126 καί 127α),  ένφ 
ταύτοχρόνως έσκάφησαν είς τήν ΝΑ. περιοχήν 
τού λόφου τά λείψανα Μυκηναϊκών οικοδομών, 
έφ’ ών έπικάθηνται ρωμαϊκά κτίσματα ( έ.ά. 
Πίν. 1 2 2 α -β ) .

Ή  κυρία όμως προσπάθεια έστράφη προς τό 
έσωτερικόν τού πελωρίου « Κύκλου» ( Π ί ν .
169 α - β ), όστις άπεδείχθη έν τώ μεταξύ ότι είναι 
ήμικύκλιον. νΗδη είς τήν προκαταρκτικήν έκθε- 
σιν τού 1962 έξεφράσθη ή έλπίς, ότι πιθανώς ό 
« Κύκλος » νά περικλείη λακκοειδεΐς τάφους. Μό
νον όμως κατά τό 1965 έπεξετάθη προς τά έκεΐ ή 
άνασκαφή, διά λόγους προνοίας, ήτοι μετά τήν 
άπαλλοτρίωσιν τού χώρου. Πόσον ή πρόνοια αυ

τή ήτο σωτήριος, άποδεικνύει τό γεγονός, ότι 
άσύστατοι καί πλεονεκτικαί άξιώσεις περί άπο- 
ζημιώσεων ήγέρθησαν, ύπεκκαιόμεναι ύπό άσυν- 
ειδήτων καί ύποπτων προσώπων.

Ή  άνασκαφή τού έσωτερικού τού « Κύκλου» 
ήρχισεν από τού δυτικού άκρου, όπου ήτο ήδη 
γνωστή ή ϋπαρξις θολωτού οίκοδομήματος. Τούτο 
διατηρείται είς κακήν κατάστασιν καί φαίνεται ώς 
τρίτος θολωτός τάφος (έ.ά. Πίν. 131α), δια
μέτρου 6.90 μ. Πάντως ούδέν εύρημα ούδ5 οστά 
άνευρέθησαν, πλήν μικρού κτιστού βάθρου, ό δέ 
«τάφος» ήδύνατο νά είναι καί άπλούν κενοτάφιον.

Πάντως, ύπό τό δάπεδον τού τάφου, άνεκαλύ- 
φθησαν τά ίχνη σκάμματος συμπληρουμένου καί 
ύπό λιθοδομής (ίχνη μόνον), όπερ ήτο όρθο- 
γώνιος λάκκος (έ.ά. Πίν. 131 β), μήκους άπό 
Α. προς Δ. 2 μ. περίπου καί πλάτους 0,90 μ. περί
που. Ό  λάκκος είχε συληθή. Έξ αύτού προφανώς 
προήρχοντο τά όστρακα πολλών μικρών ΜΕ άγ- 
γείων ( έ.ά. Πίν. 123 γ - ζ ), άτινα εΐχον εύρεθή 
κατά τό δάπεδον τής θόλου. Εντός τού λάκκου εύ- 
ρέθησαν όλίγα περαιτέρω όστρακα, όμάς λίθινων 
βελών ( έ.ά. Πίν. 144 α ) καί, διάσπαρτα, πλήθος 
χρυσών φυλλαρίων καί κοσμημάτων έκ λεπτού 
χρυσού φύλλου ώς καί μερικαί ψήφοι άμεθύστου 
κυρίως καί σαρδίου ( έ.ά. Πίν. 143 β ). Έκ τών 
κοσμημάτων σπουδαιότατα είναι μία σειρά άντω- 
πών ψυχών ( χρυσαλλίδων) άνά δύο, άποτελου- 
σών ώραΐον κόσμημα ( Π ί ν .  170 α ), σειρά ρο
δάκων χρυσών ( Π ί ν .  170 β ), οι όποιοι πιθανώς 
άπετέλουν κοσμήματα ( γυναικείας;) κομμώσεως, 
σειρά τριτώνων (Π ίν .  170γ ), σειρά καρδιοσχή- 
μων φύλλων, δύο γλαύκες, ίπταμένη καί ίσταμένη 
( Π ί ν .  170 ε ) καί πολλά άλλα, άπαντα έκ χρυ
σού ( έ.ά. Πίν. 141 β - γ, ε, 142 α, 143 α ). Σημαν
τικά είναι τέσσαρα χρυσά άντικείμενα συνιστά- 
μενα έκαστον έξ έξ μικρών σωλήνων συγκεκολ- 
λημένων παραλλήλως ( Π ί ν .  170 δ ). Έξ άνα- 
τολικών αναλογιών έξάγεται ότι είναι « οδηγοί» 
τών έπαλλήλων θωμίγγων, δι9 ών έξηρτώντο αί μι- 
κραί ψήφοι τών πολυτίμων λίθων, ώστε νά σχη
ματίζεται πλατύ περιδέραιον πέριξ τού λαιμού. 
Οί ξένοι όνομάζουν τούς « οδηγούς» τούτους 
spacers. Αί χρυσαΐ γλαύκες, στοιχειον άπαραί- 
τητον, ώς φαίνεται, προκειμένου περί βασιλικών 
τάφων τής Πυλιακής περιοχής (καί μόνης ταύ- 
της), είναι μεγάλης σημασίας. Προφανώς έχου
σι συμβολικήν καί μυθολογικήν σημασίαν, συν- 
δεόμεναι προς ύποχθόνιον θήλειαν θεότητα. Ό  
μύθος διετή ρήσε τοιαύτας άναμνήσεις έντός τού 
οίκου τών Μινυών, είς οϋς άνήκον καί οί δυνά- 
σται τής Πύλου. Ενταύθα όμως δεν είναι δυνατός 
ευρύτερος λόγος. ~
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Μία μόνον μικρά γωνία κατά την νοτίαν πλευ
ράν του λάκκου διέφυγε την σύλησιν, εκεί δε 
εύρέθησαν, πάντα έκ χρυσού, διάδημα ( Π ί ν.
171 α ), μέγα και μικρόν κύπελλον ( Π ί ν. 171 γ,
172 α - β ) και εις άβαθής κύαθος ( Π ί ν. 171 β). 
Μόνον τό μελανόν χώμα έδείκνυεν, δτι υπήρχε 
και μέγας αργυρούς κύαθος, μεταβληθεις δμως 
είς κόνιν διά την επαφήν προς τον χρυσόν.

Ουδ5 ίχνος όστοΰ ύπήρχεν εντός του τάφου, άλλ3 
εντός του παχέος τοιχώματος τής δυτικής πλευ
ράς του λάκκου ( δπερ αντιστοιχεί προς την τεί- 
χισιν του στομίου του ύπερκειμένου θολωτού τά
φου ) άνεκαλύφθη τό πλειστον ανθρωπίνου σκε
λετού, φυλλάρια χρυσού και τά όστρακα δύο

αγγείων, άτινα και συνετέθησαν έξ ολοκλήρου 
μετά μικρών ελλείψεων. Ούδεμία αμφιβολία, δτι 
ουτος ήτο ό νεκρός τού λάκκου. Τά αγγεία, τρίω- 
τος πιθαμφορεύς και δίωτος ραδινός άμφορεύς 
( έ.ά. Πίν. 133 α - β ), άνήκουσιν είς τήν πρωϊ- 
μωτάτην φάσιν ΥΜ I α (ή  Μυκ. Ια ). "Αλλά και 
άνευ των αγγείων τούτων ή χρονολογία των χρυ
σών ευρημάτων ήτο φανερά : Είναι τής αυτής 
φάσεως προς τούς θησαυρούς των λάκκων των 
Μυκηνών και άνήκουσιν εις τήν αυτήν χαρακτη
ριστικήν φάσιν. Ή  Περιστέρια είναι τό ήσσον 
αντίστοιχον τών Μυκηνών, ώς εις τό Έπος 6 
Νέστωρ είναι ό δεύτερος εις κύρος μετά τον 
Άγαμέμνονα.

Σ Π . Μ Α Ρ ΙΝ Α ΤΟ Σ
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THE PALACE OF NESTOR

Although the season of 1965 (from May 
15 th to August 1st) was devoted almost 
exclusively to study, writing and photogra
phing in the preparation of the final publi
cation, we took advantage of the opportunity 
to conduct some further digging. Much of it 
was carried out — in a small way — for veri
fication of various problems by reopening ear
lier soundings and in sinking a few new explo
ratory pits. Considerable activity of this kind 
was undertaken along the periphery of the a- 
cropolis, where in previous campaigns we had 
sought for remains of a circuit wall. The south
western edge of the citadel drew our special 
attention, since the elusive wall had been de
finitely recognized there in 1964. A dozen prob
ings into the foot of the bank revealed here 
and there the outer face of the wall which could 
be traced to a length of 27 m. from west to east. 
At its easterly end some of its upper courses 
were superposed upon a projecting block in 
the foundation of the western corner of Build
ing X ( P 1. 173 a ). The latter structure seems 
therefore to be older than the encroaching 
wall, unless this section had been rebuilt, which 
is probably a more likely explanation.

The deposit of habitation debris accumula
ted against the wall was observed in most places 
to lie in an undisturbed stratified state, and the 
potsherds recovered here indicate that the ori
gin of the settlement on the hill goes back to 
preMycenaean times. The latest remains, in 
the top of the deposit, clearly a mixed lot, in
clude potsherds of Mycenaean II I  B and III A. 
Fragments assignable to Late Helladic II and I 
appeared in due order as we proceeded deeper. 
The layer at the bottom, resting on stereo, yield
ed sherds of Mattpainted Ware, Gray and Ar- 
give Minyan, coarse ware with incised patterns,

and a few pieces of early Mycenaean fabrics. 
It is interesting to note that here and elsewhere 
on the site remains of the Early Bronze Age are 
wholly lacking: not one single sherd of Early 
Helladic pottery has yet been recognized from 
the Englianos hill. The circuit wall, as reported 
last year, was presumably built in the period 
of LH L

One somewhat larger enterprise was underta
ken by Mrs Blegen and me in 1965, namely 
the removal of a projecting tongue of undug 
ground which lay between two excavated areas 
at the southernmost point of the hillock. Mrs 
Blegen in 1962 had dug to the south and south
east and Peter Smith in 1963 to the northeast 
of this remnant, which we cut away in 1965. 
It consisted almost entirely of building debris 
which had been thrown into a deep hollow 
worked or worn out of stereo (P L  173 b ). 
Three successive waves of rubbish had been 
dumped into this cavity from above: the first 
consisting of shattered and splintered stones, 
the second of gray clay, evidently dissolved cru
de brick, the third a mass of gravelly crushed 
burned stone and brick. Only nondescript 
sherds were found in the stony layers but ly
ing on the top of the grayish clay were found 14 
smallish pots, all badly broken, damaged by 
lime, with surface largely worn away. They 
were scattered about in three or four little 
heaps (P L  173 c - d ): five plain conical 
cups, two rounded, handleless cups, also unde
corated, four small three - handled jars, a slen
der - necked ewer bearing faint traces of paint
ed patterns, a shallow spouted bowl, and a 
basin with two rounded horizontal handles. 
In their present state exact dating is not easy, 
but they were presumably thrown out in the 
leveling operations on the summit of the acro
polis in preparation for the construction of the 
palace of Mycenaean III B.

C, B L E G E N

*
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΗΛΕΙΑΣ

Ναός Έπικουρίου "Απόλλωνος

Έγένετο άναστήλωσις επιστυλίων τινών καί 
κίονος του ναοϋ του Έπικουρίου "Απόλλωνος, έκ 
των πλέον επικινδύνων νά καταρρεύσουν, ήτοι 
κατά μεν την βορείαν πλευράν του ναοϋ των δύο 
άκραίων επιστυλίων, μετά του δευτέρου άπό τής 
ΒΑ. γωνίας κίονος, κατά δε την άνατολικήν πλευ
ράν του τρίτου άπό τής ΝΑ. γωνίας έπιστυλίου, με
τά του κιονοκράνου του τετάρτου άπό τής αύτής 
γωνίας κίονος ( Π ί ν. 174 α - γ, 175 α - β, 176
α-β) ·

Μουσεϊον "Αρχαίας "Ολυμπίας

Συνεχίσθησαν καί κατά τό 1965 αί έργασίαι 
άποπερατώσεως του Νέου Μουσείου "Ολυμπίας. 
Αί άποθήκαι είναι ήδη έτοιμοι, έντός αυτών δέ 
έστεγάσθη ικανός αριθμός άρχαίων, μεταφερθέν- 
των είς αύτάς έκ του παλαιού Μουσείου, κατόπιν 
των έπισυμβάντων σεισμών κατά τήν άνοιξιν τοϋ 
1965.

Είς τό Μουσεϊον "Ολυμπίας συνεχίσθησαν αί 
έργασίαι έπανεκθέσεως. Έκαθαρίσθησαν, συν- 
εκολλήθησαν καί συνεπληρώθησαν πολυάριθμα 
αρχαία πήλινα, λίθινα καί χαλκά. "Ιδιαιτέρας 
μνείας άξια είναι ή συμπλήρωσις γλυπτών τινων 
τοϋ ναοϋ τοϋ Διός διά νέων θραυσμάτων, έκ των 
έν ταΐς άποθήκαις τοϋ Μουσείου άποκειμένων, 
γενομένη υπό τοϋ γλύπτου τοϋ "Εθνικού Μουσείου 
κ. Στ. Τριάντη. Ταυτοχρόνως έγένετο περαιτέ
ρω άποκατάστασις τινών τών μετοπών τοϋ αύ- 
τοΰ ναοϋ.

Τά αποτελέσματα τών μέχρι τοϋδε υπό τής 
Εφορείας γενομένων συμπληρώσεων τών γλυ
πτών τούτων, διά διακοσίων συνολικώς θραυσμά
των, προς δέ τά έξ αυτών προκύπτοντα συμπερά
σματα, δημοσιεύονται συνοπτικώς μεν είς τό έρ- 
γον τοϋ Β. Ashmole, The Sculptures of the Temple 
of Zeus, έκδ. Phaidon, άναλυτικώς δέ είς προσεχή 
τόμον τών « Olympia Bericht» ( Π ί ν. 177 α-β,  
178 α-β ,  179, 180α- β, 181 α - β ) .

Μουσεϊον Πύργου

Κατόπιν τής δωρεάς είς τήν "Αρχαιολογικήν 
Υπηρεσίαν υπό τοϋ Δήμου Λετρινών, νεοκλασ- 
σικοϋ κτηρίου τής πόλεως τοϋ Πύργου, πρός 
χρησιμοποίησιν αυτού ώς Μουσείου, έγένετο με
λέτη έπισκευής καί διαμορφώσεως τοϋ κτηρίου, 
έπίκειται δέ ή έναρξις τών σχετικών εργασιών.

ΣΩΣΤΙΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ 
ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Άνατολικώς τής αιθούσης τοϋ Έρμου τοϋ Νέου 
Μουσείου "Ολυμπίας καί έπί τοϋ τμήματος τοϋ 
αυτόθι διαμορφωθέντος πρανούς, δυνατή βροχή 
άπεκάλυψεν ίχνη πυράς, τά όποια άνήκον είς 
σλαβικήν λακκοειδή ταφήν, όμοίαν πρός τάς 
κατά τά παρελθόντα έτη έρευνηθείσας ( βλ. BCH, 
Chr. des Fouilles, 84 ( 1960) σ. 720, 85 (1961 ) 
σ. 722, 86 ( 1962 ) σ. 743, ΑΔ 16 ( 1960 ) : Χρονικά, 
σ. 125 κ.έ., 17 ( 1961 -62)  : Χρονικά, σ. 105 κ.έ.). 
Ή  συστηματική άνασκαφή τής ταφής, έδωσεν έν 
μόνον άγγεΐον, χειροποίητον, έξ άκαθάρτου πη
λού, άοπτον, μετ’ άμελοΰς έγχαράκτου διακοσμή- 
σεως ( Π ί ν. 182 α ). Έντός αυτού εύρέθησαν : 
σιδηροΰν μαχαιρίδιον, σιδηροϋν ψέλιον, δύο ψή
φοι έκ κυανής καί κυανοπρασίνης ύαλομάζης κα- 
τεστραμμέναι έκ τής πυράς καί τέλος τεμάχια ύαλο
μάζης άμορφα, άνήκοντα καί αύτά προφανώς είς 
κεκαυμένας ψήφους ( Π ί ν. 182 β ).

Κατά τήν υπό τοϋ Βασιλείου Χρυσανθοπούλου 
διάνοιξιν τάφρου πρός κατασκευήν βόθρου παρά 
τήν οικίαν του, κειμένην ΒΔ. τοϋ Δήμου "Ολυμ
πίας καί Β. κεραμοποιείου, ιδιοκτησίας Κερα- 
μιτζόγλου, άπεκαλύφθη, έντός κοιλότητος τοϋ 
αμμώδους φυσικού βράχου, κιβωτιόσχημος τά
φος, τοϋ όποιου τά τοιχώματα, κατεστραμμένα 
κατά τό πλεΐστον, ή σαν έπενδεδυμένα διά μεγά
λων όρθογωνίων πήλινων πλακών, συνδεομένων 
δΓ άσβεστοκονιάματος. Έντός τοϋ τάφου άνευρέ- 
θησαν μόνον έλάχιστα οστά μετά τοϋ κρανίου 
ενός νεκρού καί νόμισμα, φέρον έπί τής έτέρας 
τών όψεων αυτού κεφαλήν Άδριανοϋ ( ;). Τήν 
άνασκαφικήν ταύτην έρευναν έπέβλεψεν ό "Επι
μελητής κ. Π. Θέμελης.

Έκ τοϋ "Αλφειού, προέρχεται χαλκοϋν κοριν
θιακόν κράνος, σχετικώς καλής διατηρήσεως, φέ
ρον έπί τοϋ μετώπου έγχάρακτον φυλλοειδές κό
σμημα έσχηματοποιημένον, κατά δέ τήν μετάβα- 
σιν άπό τών παραγναθίδων πρός τό έπαυχένιον 
έγχάρακτον προτομήν ίππου ( Π ί ν. 182 γ ).

Παρά τήν θέσιν « Κιούπια», περιοχής Μά
γειρα "Ολυμπίας, κατόπιν είδοποιήσεως υπό χω
ρικού, ήρευνήθησαν έξ ταφικοί πίθοι, ήμικατε- 
στραμμένοι, άνήκοντές, ώς φαίνεται, είς έκτετα- 
μένον νεκροταφεΐον. Έντός τινων τών τάφων τού
των, πιθανώτατα ύστερομυκηναϊκών χρόνων, ώς 
προκύπτει έκ τών συγκεντρωθέντων οστράκων καί 
χαλκού δακτυλίου, εύρέθησαν ίχνη πυράς καί 
αποτεφρωμένα οστά.

Τήν άνασκαφικήν ταύτην έρευναν έπέβλεψεν ό 
Επιμελητής κ. Π. Θέμελης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:59 EEST - 52.53.217.230



ΗΛΕΙΑ 171

Έκ τής θέσεως « Ρέμα » ή « Αακκοϋλες » Μι» 
ράκας προέρχονται τά κάτωθι αρχαία :

1. Μαρμάρινη επιτύμβιος στήλη, ελλιπής κατά 
μέγα μέρος τής δεξιάς αυτής πλευράς, φέρουσα 
κατά μήκος των μακρών πλευρών αυτής δύο έσχη- 
ματοποιημένους κορινθιακούς κίονας έν άναγλύ- 
ΦΦ, έφ" ών έπιστύλιον και άετωμάτιον μετά ρό- 
δακος κατά τό μέσον του τυμπάνου. Εκατέρωθεν 
του άετωματίου άνά έν φυτικόν κόσμημα έπέχον 
θέσιν ακρωτηρίου ( Π ί ν .  182 δ). Μεταξύ τών 
κιόνων, επιγραφή υστέρων ρωμαϊκών χρόνων:

ΕΠΑΦΡΟΔΕΙ} ΤΟΝ  / ΧΑΙΡΕ

2. Οίνοχοΐσκη ακέραια, φέρουσα ερυθρωπόν 
επίχρισμα, έξίτηλον κατά τόπους. Ύστερων μυ
κηναϊκών χρόνων ( Π ί ν .  182 ε, τό α).

3. "Αωτον, σφαιρικόν άγγειον μετά στομίου, 
άκέραιον, φέρον καστανομέλαν έπίχρισμα, έξί
τηλον κατά τόπους. Υστέρων μυκηναϊκών χρό
νων ( Π ί ν .  182 ε, τό β ).

4. Μόνωτος σκύφος, συγκεκολλημένος έκ πέν
τε τεμαχίων, φέρων έπίχρισμα μέλαν, κατά τό 
πλεΐστον έξίτηλον. Υστέρων κλασσικών χρόνων 
( Π ί ν .  182 ε, τό γ ).

Έκ τής θέσεως « Σαμακιά» περιοχής Μιρά- 
κας, προέρχεται οπίσθιον ήμισυ όπλής ίππου έκ 
παρίου μαρμάρου. Τούτο, ώς διεπιστώθη, άνήκει 
εις τήν οπλήν του δεξιού προσθίου ποδός τού 
έξωτερικού όλογλύφου ίππου τού δεξιού τεθρίπ
που τού άνατολικού άετώματος τού ναού τού 
Διός ( Π ί ν .  183 α - β) .

Έκ Μιράκας προέρχεται άνώτερον τμήμα έπι- 
τυμβίου στήλης μετ3 άναγλύφου άετωματικής έπι- 
στέψεως. Κατά τό μέσον τού τυμπάνου άνάγλυ- 
φος άσπις και εκατέρωθεν τού άετώματος άνά 
εις στέφανος. Έπί τής στήλης έπιγραφή ( βλ. 
G. I. Μ. J. Te Riele, Mnemosyne IV, vol. XVII 1 
( 1964) σ. 46 πίν. 3 ). Τό κατώτερον τμήμα κα
ταλαμβάνουν νεώτερα χαράγματα.

Κατά τήν διάνοιξιν νέας οδού "Ολυμπίας - Μι
ράκας - Αάλα διά προωθητήρος, άνευρέθη εις θέ
σιν « Φραγκόνήσι» και εις τον χώρον τού αυτό
θι άρχαίου νεκροταφείου ( βλ. BCH 83 ( 1959 ) 
σ. 656) έπιτύμβιος στήλη έκ πωρολίθου, μετά 
έπικράνων, γεισιπόδων και άετωματικής έπιστέ- 
ψεως. Αυτή, έλλιπής κατά τό κατώτερον αύτής 
τμήμα, είναι έπικεχρισμένη διά κονιάματος έν μέ- 
ρει σφζομένου.

Κατά τήν ένταύθα άνασκαφικήν έρευναν, ύπό 
τήν έποπτείαν τού Έπιμελητού κ. Π. Θέμελη, 
άπεκαλύφθησαν και ήρευνήθησαν τρεις τάφοι ρω
μαϊκών χρόνων, κείμενοι εις μικράν μεταξύ των 
άπόστασιν. Οι τάφοι οϋτοι, κιβωτιόσχημοι, λε-

λαξευμένοι έπί τού, αμμώδους υφής, πετρώμα
τος, ή σαν κεκαλυμμένοι δι3 ορθογωνίων πλακών 
έκ κογχυλιάτου λίθου και πήλινων κεράμων, ή 
μόνον διά πήλινων κεράμων. "Εντός τού τάφου 
1, ό όποιος κατά τό νότιον αύτού τμήμα έκαλύ- 
πτετο ύπό έπιτυμβίου στήλης μετ3 άετωματικής 
έπιστέψεως, προφανώς άνηκούσης εις παλαιοτέ- 
ραν ταφήν έλληνιστικών χρόνων, εύρέθη πλήν τού 
σκελετού καί ύάλινον άλαβαστροειδές άγγειον 
( Π ί ν .  182 ς ' ). Εντός τού τάφου 2 άνευρέθη- 
σαν : α) άωτον σφαιρικόν άγγειον μεθ3 ύψηλού 
λαιμού, β) μόνωτος οίνοχόη, γ) δύο λύχνοι μο- 
νόμυξοι, δ) χαλκοΰν νόμισμα καί ε) άργυροΰς δα
κτύλιος. "Επίσης εύρέθησαν όστρακα. Τέλος έντός 
τού τάφου 3 καί έντός λάκκου κατά τό νότιον άκρον 
αυτού, ένθα σωρός οστών έκ παλαιοτέρας ταφής, 
εύρέθησαν σιδηρά μάχαιρα, μονόμυξος λύχνος 
μετ3 άναγλύφου παραστάσεως λέοντος(;) καί μεγά
λοι σίδηροι ήλοι, ίσχυρώς ώξειδωμένοι. Όμοιοι 
ήλοι εύρέθησαν καί έντός τού τάφου παρά τον 
σκελετόν. Παρόμοιοι είχον εύρεθή καί εις ετέ
ρους τάφους τού αύτού νεκροταφείου, άνασκαφέν- 
τας κατά τό παρελθόν ( βλ. BCH έ.ά.) καί προφα
νώς προέρχονται έκ ξύλινων λαρνάκων, έντός τών 
όποιων ήσαν έναποτεθειμένοι οί νεκροί.

Έκ Αιναριάς ( Γκορτσάς ) περιοχής "Ολυμπίας, 
προέρχεται μαρμάρινον κορινθιακόν έπίκρανον 
μετ" άναγλύφων λογχοειδών φύλλων καί φύλλων 
άκάνθης, ειργασμένων διά τρυπάνου, εις δύο έπαλ- 
λήλους σειράς ( Π ί ν .  183 γ ).

Δυτικώς τού χωρίου Πελόπιον έπί τού αρι
στερού κρασπέδου τής οδού προς "Ολυμπίαν καί 
παρά τό άγρόκτημα τού Βασιλείου Γύφτουλα, συν- 
εργεΐον τής Νομομηχανικής Υπηρεσίας, έκτε- 
λούν διαπλάτυνσιν τής οδού, άπεκάλυψε τρεις 
ταφικούς πίθους. Οι πίθοι κατεστράφησαν κατά 
τό άνώτερον ήμισυ αυτών ύπό τών έργατών, οί 
όποιοι έδήλωσαν ότι έντός αυτών άνεύρον μόνον 
σκελετούς.

Κατά τήν ύπό τού Γρ. Λεπέτσου άροτρίωσιν 
άγροΰ του, κειμένου έν « Μπάμπες » Κρεσταίνων 
άπεκαλύφθη μέγας ταφικός πίθος, ΰψ. 2 μ. ( Π ί ν .  
184 δ ), περιέχων τρεις νεκρούς καί ισαρίθμους λύ
χνους, ώς καί έν κυάθιον. Έτερος νεκρός εύρέθη 
παρά τό στόμιον τού πίθου. "Απαντα τά κτερί- 
σματα είναι πρωίμων έλληνιστικών χρόνων.

Έκ τής θέσεως «Σκίντο» Ξηροκάμπου, προ
έρχεται νεολιθικός πέλεκυς ( Π ί ν .  184α), έκ 
πρασινωπού λίθου. Εις τήν αυτήν περιοχήν είχον 
εύρεθή κατά τό παρελθόν έτερα άρχαΐα ( βλ. 
ΑΔ 18 ( 1963 ) : Χρονικά, σ. 104).

Κατά τήν διάνοιξιν παρακαμπτήριου όδοΰ διά 
τήν σύνδεσιν τού χωρίου Έπιταλίου προς τήν
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έθνίκην οδόν Πύργου - Κυπαρισσίας και είς θέ- 
σιν Ά γ. Γεώργιος, άπεκαλύφθη σειρά τάφων κατά 
μήκος των δυτικών προπόδων της αυτόθι ύψουμέ- 
νης λοφοσειράς. Κατά την έπακολουθήσασαν άνα- 
σκαφήν ήρευνήθησαν δεκαέξ έν συνόλφ τάφοι, 
σαμαρωτοί ή κιβωτιόσχημοι, οί πλεΐστοι σχεδόν 
ήμικατεστραμμένοι ύπό της « μπουλντόζας ». Τά 
έκ των τάφων τούτων, απάντων ρωμαϊκών, συγκεν- 
τρωθέντα κτερίσματα είναι τά έξης :

Έκ τού τάφου 1, χαλκοΰν ένώτιον. Έκ τού τά
φου 2, οίνοχόη εις τεμάχια, §ν άωτον και δύο 
μόνωτα αγγεία. Έκ του τάφου 4, δύο χαλκαΐ πε- 
ρόναι άρίστης διατηρήσεως καί τρεις δακτύλιοι 
καλής διατη ρήσεως. Έκ τού τάφου 6, τεμάχια δύο 
άγγείων. Έκ τού τάφου 8, νόμισμα ύστερορρωμαϊ- 
κών χρόνων καί δύο φιάλαι ύάλιναι. Έκ του τά
φου 11, δίωτον άγγειον. Έκ τού τάφου 13, λύχνος 
είς τεμάχια. Έκ τού τάφου 16, χαλκοϋν ψέλιον. 
Έκ τού τάφου 17, τεμάχια άγγείου.

Έκ τού πέριξ τών τάφων χώρου συνεκεντρώ- 
θησαν όστρακα προϊστορικά, μεσοελλαδικών καί 
μυκηναϊκών χρόνων. Πλήν τών άνωτέρω τάφων, 
άνεσκάφη καί μέγας άποθέτης ( ; ), βάθ. 3.50 καί 
μεγίστης διαμ. 3 μ. Εντός αυτού, πλήν τών οστρά
κων, μεσοελλαδικών καί μυκηναϊκών, εύρέθησαν 
χυτροειδές άγγειον καί κάνθαρος μεσοελλαδικών 
χρόνων, δύο πήλινα είδώλια μυκηναϊκά και σι
δηρά αίχμή δόρατος έφθαρμένη.

Κάτοικοι τού χωρίου Τρυπητή (Μπιτζιμπάρδι), 
παρέδωσαν είς τό Μουσεΐον Όλυμπίας τεμάχιον 
φιάλης μετά γραπτής διακοσμήσεως, μεσαιωνι
κών χρόνων, καί χαλκούν ψέλιον, άρχαϊκόν, μετ’ 
έγχαράκτου διακοσμήσεως, άπολήγον κατ’ άμ- 
φότερα τά άκρα είς κεφαλάς όφεων ( Πίν.  184 β ).

Έκ τού χωρίου τής Αρχαίας Φιγαλείας, προέρ
χεται τμήμα μεγάλης ένεπιγράφου πλακός εις δύο 
τεμάχια, υστέρων κλασσικών χρόνων.

Κατά έργασίας διανοίξεως έπαρχιακής όδοΰ έκ 
τού χωρίου Θεισόα ( Αάβδα ) πρός Μάτεσι, έπαρ- 
χίας ’Ολυμπίας καί είς θέσιν « Στάνιζες » έπεση» 
μάνθησαν ύπό χωρικών καί ύπεδείχθησαν είς τήν 
Εφορείαν δύο κιβωτιόσχημοι τάφοι. Ούτοι έρευ- 
νηθέντες έδωσαν τά έξής κτερίσματα :

Τάφος 1: α) Άμφορεύς ακέραιος μετά πώματος 
έκ κοιλίας λαγύνου, φέρων έρυθρόν έπίχρίσμα 
μόνον κατά τον λαιμόν, β) Άμφορεύς, έλλιπής 
μόνον μικρόν τμήμα τού χείλους, φέρων έπίχρι- 
σμα φαιόν άπολεπισμένον κατά τό πλεΐστον.

Τάφος 2: α) Άμφορεύς άκέραιος ( Π ί ν .  184 γ ), 
φέρων καστανόφαιον έπίχρισμα, άπολεπισμένον, 
καί τρεις έπαλλήλους έρυθρωπάς ταινίας έπί τού 
ώμου, β) Πρόχους είς τεμάχια, έλλιπής μικρόν 
τμήμα τής κοιλίας ( Π ί ν .  184γ). γ) Λύχνος

ακέραιος μετά κατακορύφου υπερυψωμένης λαβής 
καί μικρού ώτίου έπί τών τοιχωμάτων, φέρων με
λά ν έπίχρισμα έν μέρει άπολεπισμένον. δ) Βαλσα- 
μάριον είς δύο τεμάχια, ε) Έτερον παρόμοιον, 
ακέραιον, ς') Λαιμός οίνοχόης μετά λαβής, ζ) 
Λύχνος άκέραιος. Άπαντα τά ευρήματα τών τά
φων άνήκουν είς τήν έλληνιστικήν έποχήν. ΟΙ 
τάφοι ούτοι, καλυπτόμενοι ύπό πλακών έκ σχι
στόλιθου καί έπενδεδυμένοι τά τοιχώματα αύτών 
δμοίως διά τεμαχίων σχιστόλιθου, παρουσίαζον 
έσωτερικώς ιδιόρρυθμον κατασκευήν : στρώσις 
πλακών μετά ενδιαμέσων κενών, ώς έσχάρα, έχώ- 
ριζε τό έσωτερικόν τού τάφου είς δύο ορόφους, 
ώς φαίνεται δέ, έπί τής στρώσεως ταύτης τών πλα
κών έναπετίθετο ό νεκρός, όμού μετά τών κτερι- 
σμάτων. Τά όστά τού νεκρού μετά τήν άποσύνθε- 
σιν, είτε κατέπιπτον άφ’ έαυτών έντός τού κάτω
θεν τών πλακών χώρου, είτε έρρίπτοντο έκεΐ 
μετά τών κτερισμάτων πάντοτε, όσάκις παρίστα- 
το άνάγκη έναποθέσεως έτέρου νεκρού έπί τών 
είρημένων πλακών. Ή  άνωτέρω προτεινομένη έρ- 
μηνεία τής Ιδιορρύθμου κατασκευής τών τάφων, 
συνάγεται, τόσον έκ τού ότι οί τάφοι ουδεμίαν 
μετασκευήν παρουσιάζουν, όσον καί έκ τού ότι 
όστά καί κτερίσματα εύρέθησαν είς άμφοτέρους 
τούς όρόφους τού τάφου, είς τόν κάτωθεν μάλιστα 
τών πλακών χώρον, έν άταξίςι. ( βλ. ΑΛΑ 1968 
τεύχος 2).

Κατά τήν διά « μπουλντόζας » διάνοιξιν άγρο- 
τικής όδοΰ παρά τό χωρίον Καπελέτον* διερχο- 
μένης έκ τής θέσεως « Στενούλι» περί τά 500 μ. 
ΝΑ. τού ώς άνω χωρίου, κατεστράφησαν τέσσα- 
ρες μυκηναϊκοί θαλαμοειδείς τάφοι, οί όποιοι 
εϊχον λαξευθή έπί τής άμμώδους παρειάς τού αυ
τόθι ύψουμένου λοφίσκου. Κατά τήν έπακολουθή» 
σασαν πρόχειρον ερευνάν εύρέθησαν μόνον όστά 
άναμεμειγμένα μετά οστράκων, προχοΐσκη ( Π ί ν .  
184 δ ) καί δύο ψήφοι περιδέραιου έξ ύαλομάζης. 
Έτερα άρχαια, ήτοι, τρίωτον γραπτόν αλάβαστρον, 
σφόνδυλος έκ στεατίτου, χαλκούν μαχαιρίδιον 
καί όστρακα, εύρεθέντα εις τήν αύτήν θέσιν ύπό 
κατοίκων τού χωρίου, παρεδόθησαν είς τό Μου
σεΐον ’Ολυμπίας. Έξ άλλου είς θέσιν « Κάπελη » 
5 χλμ. ΝΔ. τού χωρίου Καπελέτον, έπεσημάνθη 
κατά σύντομον έξερεύνησιν τής περιοχής, έκτε- 
ταμένος χώρος, κατάσπαρτος έκ πλήθους οστρά
κων έλληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων.

Κατά τήν διάνοιξιν τάφρων, πρός κατασκευήν 
αρδευτικής αϋλακος ύπό τού Υπουργείου Δημο
σίων Έργων ( Έργα Φράγματος Πηνειού) καί 
είς τό έναντι ( νοτίως) τού κυρίως άρχαιολογικού 
χώρου Ήλιδος τμήμα, όπόθεν προβλέπεται νά 
διέλθη ή έν λόγω αύλαξ, άπεκαλύφθη σαν είς μή-
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κος 700 περίπου μ. πολυάριθμα ερείπια κτηρίων, 
κλασσικών, ελληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων. 
Τινά τούτων, σφζόμενα εις ικανόν ύψος, είναι 
έκτισμένα έξ αργών λίθων ή έκ καλώς πελεκημέ- 
νων ορθογωνίων όγκολίθων. Μεταξύ τών μνη
μειωδών κτηρίων, τά όποια εν μέρει μόνον άπε- 
καλύφθησαν, τινά είναι άσυνήθως μεγάλων δια
στάσεων και αφήνουν νά διαφανή ή λαμπρότης 
τής πόλεως κατά τούς έλληνικούς χρόνους ( Π ίν. 
185 α - β, 186 α). Εκτός τών ανωτέρω, άπεκαλύ- 
φθη και κεραμεικός κλίβανος, έλλιπής όμως κατά 
τήν άνω θολωτήν έπικάλυψιν αυτού.

Τά συγκεντρωθέντα κινητά ευρήματα είναι πο
λυάριθμα πήλινα, λίθινα καί χαλκά, χρονολογού
μενα άπό τής άρχαϊκής μέχρι και τής ρωμαϊκής 
εποχής.

Έ ξ άλλου ήρευνήθη μέγας άριθμός τάφων, κι- 
βωτιοσχήμων ( Π ί ν. 186 β ), κεραμοσκεπών καί 
πιθοειδών, ύστέρων ρωμαϊκών χρόνων. Οδτοι εό- 
ρίσκονται εντός τού χώρου τών κτηρίων τών έλ- 
ληνικών χρόνων, γεγονός το όποιον ένισχύει πα- 
λαιότερα συμπεράσματα ( βλ. Τό Έργον 1960, σ. 
132 κ.έ., 1961, σ. 177 κ.έ., 185 κ.έ., 1964 σ. 117 
κ.έ. καί ΑΔ 16 (1960 ) : Χρονικά, σ. 134 κ.έ., ΑΔ 
17 (1961 - 2 ): Χρονικά, σ. 124 κ.έ. ΑΔ 19 (1964 ) : 
Χρονικά, σ. 182 ), ότι ή Ή λις κατά τούς ύστέρους 
ρωμαϊκούς χρόνους είχε περιπέσει εις παρακμήν.

Ν. ΓΙΑΛΟ ΥΡΗ Σ

Περί τών άνασκαφών εις Άρχαίαν Ήλιδα βλ. 
Τό Έργον 1965, σ. 71 κ.έ. (Σημ. τ. Συντ.).
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στερέωσις βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνη
μείων Αρκαδίας

Κατά τό τέλος του έτους 1965 έξετελέσθησαν 
υπό την έποπτεΐαν και κατά τάς υποδείξεις του 
Έφορου Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 3ης Περιφέ
ρειας, κ. Δ. Πάλλα, στερεωτικά! έργασίαι έν Α ρ
καδία, κυρίως έπι μνημείων, άτινα είχον ύποστή 
ζημίας έκ των τελευταίων σεισμών.

I. ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ

α. Ναός Αγίου Νικολάου

Ό  ναός ούτος, ονομαζόμενος και έκκλησία του 
νεκροταφείου ( Ν. Μουτσοπούλου, Αρχιτεκτονι
κή Εκκλησιών καί Μοναστήρίων τής Γορτυνίας, 
Αθήναι, 1956, σ. 60 - 69, Γ. Σωτηρίου, Χριστια
νική και Βυζαντινή Αρχαιολογία, Αθήναι, 1962, 
σ. 498 ), είναι μεταβυζαντινός, 17ου αί., άνήκων εις 
τον σύνθετον τετρακιάνιον τύπον μετά τρούλλου, 
δορυφορουμένου υπό τεσσάρων τυφλών τρουλλί- 
σκων. Έσωτερικώς κοσμείται όλόκληρος διά τοι
χογραφιών. Έκ τών σεισμών είχον προξενηθή εις 
τάς κεραίας και τούς τρούλλους του ναού σοβά- 
ρώταται φθοραί, προς έπανόρθωσιν τών οποίων 
έγένοντο αί άκόλουθοι έργασίαι:

Αφηρέθησαν αί καλύπτουσαι τάς στέγας του 
ναού κέραμοι και αί ούτως άποκαλυφθεΐσαι ρω- 
γμαί έπληρώθησαν δι5 άραιάς, ίσχυρας σιμεντο- 
κονίας. Κατόπιν όλόκληρος ή έπιφάνεια τών 
τρούλλων και τών κεραιών έπεστρώθη διά σι- 
μέντου καί, μετά τήν τοποθέτησιν κισήρεως εις 
τά κενά τής στέγης, έγένετο ή κεράμωσις διά 
παλαιών κεράμων ( Π ί ν. 187 α ).

β. Κωδωνοστάσιον Ζωοδόχου Πηγής

Τό παρά τον ναόν τής Ζωοδόχου Πηγής εύρι- 
σκόμενον κωδωνοστάσιον θεωρείται έκ τών ση- 
μαντικωτέρων τής Ελλάδος και χρονολογείται 
εις τον 14ον αί. ( Α . Όρλάνδου, Μοναστηριακή 
Αρχιτεκτονική, έκδ. 2α, Αθήναι 1958, σ. 131, 
είκ. 155, Ν. Μουτσοπούλου έ.ά. σ. 60).

Έ χει τρεις ορόφους, ή δέ κανονική πλινθοπε- 
ρίβλητος τοιχοδομία του διακόπτεται υπό ώραίων 
διακοσμήσεων έκ πλίνθων.

Ή  άρχική τετρακλινής στέγη τού κωδωνοστα
σίου είχε καταστραφή, ελειπον αί κέραμοι καί 
τμήμα του πώρινου γείσου μετά τών πλίνθων.

Προς προστασίαν και στερέωσιν αύτοϋ, συν- 
έπληρώθησαν οι έλλείποντες πωρόλιθοι του γεί

σου τής στέγης και αί άνωθεν αυτών πλίνθοι καί 
έγένετο ή κεράμωσις χρησιμοποιηθεισών παλαιών 
κεράμων ( Π ί ν. 187 β).

II. ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ

1. Αγιος Βασίλειος

Ό  μεταβυζαντινός ούτος ναός εύρίσκεται κάτω
θεν τής κεντρικής πλατείας τής Δημητσάνης, ανή
κει δέ είς τον τύπον τής απλής μονοκλίτου, καμα- 
ροσκεπάστου βασιλικής. Προς Δ. φέρει μεταγε- 
νεστέραν προσθήκην, τό δέ παλαιόν τμήμα δια
σώζει ίχνη ένδιαφερουσών τοιχογραφιών ( Ν. 
Μουτσοπούλου, έ.ά., σ. 128).

Αί έσωτερικώς έπι τών έπιχρισμάτων τής κα
μάρας διακρινόμεναι ρωγμαί δέν ή σαν σοβαραί, 
ώς άπεδείχθη μετά τήν άπομάκρυνσιν τών κερά
μων. Ούτως έγένετο απλώς άντικατάστασις τής 
κεραμώσεως, διά τήν όποιαν έχρησιμοποιήθησαν 
παλαιαί κέραμοι. Αποκατεστάθη έπίσης ή στέγη 
τής άψΐδος του ιερού.

2. Παναγιά στο Λιβάδι

Ό  ναός ούτος είναι μεταβυζαντινός, εύρίσκεται 
δέ ΝΔ. τής Δημητσάνης είς θέσιν Λιβάδι, παρά 
τον Λούσιον ποταμόν. Έσωτερικώς έπι τού κτι
στού τέμπλου διασώζει τοιχογραφίας καλής τέ
χνης τού Που αί. ( Τ.Γριτσοπούλου, Ναοί τής Δη
μητσάνης, Αθήναι 1954, σ. 56 ). Αί έκ τών σει
σμών βαθεΐαι ρωγμαί είχον καταστήσει έτοιμόρ- 
ροπον τον ναόν. Οΰτω άφηρέθησαν αί κέραμοι, 
έποτίσθησαν αί ρωγμαί δι5 άραιάς σιμεντοκονίας 
καί, άφοΰ συνεπλη ρώθησαν αί πέριξ τού άνω μέ
ρους τών τοίχων έλλείπουσαι πλάκες, έγένετο ή 
κεράμωσις διά παλαιών κεράμων.

3. Αγιος Γεώργιος

Ό  ναός ούτος, μεταβυζαντινός, σταυρεπίστεγος, 
εύρίσκεται είς τήν συνοικίαν τής Πλάτσας. Προς 
Δ. προσετέθη μεταγενεστέρως νάρθηξ, προς Β. δέ 
ύπάρχει τό παρεκκλήσιον τού Αγ. Ίωάννου Θεο
λόγου (Ν . Μουτσοπούλου, έ.ά. σ. 162- 165).

Έσωτερικώς έφαίνοντο βαθεΐαι ρωγμαί, αιτινες 
όμως κατόπιν τής άφαιρέσεως τών κεράμων άπε
δείχθη ότι δέν ή σαν σοβαραί, άλλά περιωρίζοντο 
είς τά έπιχρίσματα. Ούτω έσωτερικώς δέν έγέ
νετο έπέμβασις. Αντικατεστάθη μόνον ή κεράμω- 
σις, χωρίς νά μεταβληθή ή ύπάρχουσα μορφή τής 
στέγης ( Π ί ν. 187 γ). Διετήρησεν αύτη δηλαδή 
τό ύπερυψωμένον δυτικόν σκέλος, τό καλύπτον 
τον μεταγενέστερον νάρθηκα, οστις συμφώνως προς 
τον κτητορικόν κώδικα τού ναού, χρονολογείται 
είς τό έτος 1824 ( Τ. Γ ριτσοπούλου, έ.ά. σ. 41 ).
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4. "Αγιος Αημήτριος

Ό  ναός ούτος κεΐται άνωθεν του προηγουμένου 
και έν τη αυτή συνοικία. "Εχει άνακαινισθή, δια» 
τηρεί όμως τό αρχικόν Ιερόν μετά τοιχογραφιών 
του 18ου αΐ. ( Τ. Γριτσοπούλου, έ.ά. σ. 55).

Ό  ναός έφερε κατακορύφους ρωγμάς εις τον 
άνατολικόν τοίχον. Έκινδύνευε δε νά καταρρεύ- 
ση ακριβώς τό παλαιόν και άξιόλογον τμήμα αυ
τού.

Κατόπιν υποδείξεως του άρχιτέκτονος τής Υ 
πηρεσίας κ. Αϊ. Βαζιργιατζίκη άπεφασίσθη ή 
κατασκευή δοκού 0,30 χ 0,30 μ. πέριξ τού άνω μέ
ρους των τοίχων, ώς και ή κατασκευή αντηρίδων 
προς τό άνατολικόν τμήμα τού βορείου και νοτίου 
τοίχου. Κατόπιν έγένετο ή άνακατασκευή τής κε- 
ραμώσεως ( Π ί ν .  187 δ).

Κατά τήν έκσκαφήν διά τήν θεμελίωσιν τής

προ τού βορείου τοίχου άντηρίδος άνεκαλύφθη 
τάφος (διαστ. 1x0,30x0,30 μ.) έπενδεδυμένος και
καλυπτόμενος δι3 ερυθρών τετραγώνων πλακών 
( πλ. 0,30 μ .). Πλήν ολίγων οστών ό τάφος ούδέν 
περιεΐχεν.

Ε. ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΟΥ

*

Ή  ΣΤ' Εφορεία Κλασσικών "Αρχαιοτήτων, ώς 
και ή 3η Βυζαντινών ( εξαιρέσει τής Επιμελη
τείας Βυζαντινών Μυστρά), δεν άπέστειλαν έκθε- 
σιν τών εργασιών των, κατά τό έτος 1965, μέχρι 
τής έκτυπώσεως τού παρόντος τεύχους.

Περί τών άνασκαφών τού τείχους Δυμαίων και 
τών έν Λεχαίφ βλ. Τό Έργον 1965, σ. 94 κ.έ. 
καί σ. 105 κ.έ. ( Σημ. τ. Συντ.).
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ1

I. ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΘΗΒΩΝ

1. "Εκθεσις. Ή  έπέκτασις τοϋ Μουσείου δεν 
κατέστη δυνατόν νά προωθηθή, έθεωρήθη όμως 
απαραίτητον όπως τά νέα ευρήματα τοϋ Καδμείου, 
καθώς και άλλα έργα μικροτεχνίας εκτεθούν, ό
που τοϋτο ήτο δυνατόν. Οΰτω εις τήν πρώτην αί
θουσαν προσετέθη νέα κρεμαστή προθήκη πε- 
ριέχουσα εν έλεφάντινον και είκοσι έπτά χαλκά 
Αντικείμενα, κυρίως είδώλια, προερχόμενα έκ 
τής έπί τής Οίτης Πυράς τού Ήρακλέους και έξ 
άλλων τόπων1 2 ( Π ί ν. 188 α ).

Είς τήν δευτέραν αίθουσαν έτοποθετήθησαν 
τρεις νέαι προθήκαι μέ τά έξής έκθέματα: Προθήκη 
15 ( Π ί ν. 188 β ). Τριάκοντα σφραγιστικοί κύ
λινδροι, ανατολικής κυρίως προελεύσεως, και 
τέσσαρες σφραγιδόλιθοι μυκηναϊκοί, έκ τών τε
λευταίων άνασκαφών τού Καδμείου3, όμοϋ μετά 
τών έκτύπων καί τών φωτογραφιών αυτών, χρυσά 
καί έλεφάντινα κοσμήματα από τον αύτόν χώρον, 
καθώς καί όλίγα έλεφάντινα πλακίδια, προερχό
μενα έκ τοϋ οίκοπέδου Κόρδατζη4 5 ( Π ί ν. 188 γ ). 
Τά ύπόλοιπα κοσμήματα έξ αχάτου καί lapis la
zuli, τά εύρεθέντα μετά τών σφραγιδοκυλίνδρων 
έντός τοϋ « δωματίου τοϋ θησαυρού », έτοποθετή
θησαν είς τήν προθήκην 14 παρά τόν εύρεθέντα 
υπό Κεραμοπούλλου ( βλ. ΑΕ 1930, σ. 29 ) θη
σαυρόν έξ Αχάτου6. Έντός τής Ιδίας προθήκης έκ- 
τίθενται ήδη καί Αντικείμενα έκ χρυσού καί ό- 
ρείας κρυστάλλου έκ παλαιοτέρων Ανασκαφών 
τοϋ ίδιου ( βλ. ΠΑΕ 1927, σ. 42 ).

Έπί τραπέζης ύπ* Αριθ. 16 έξετέθησαν τεμάχια 
χαλκού μυκηναϊκού θώράκος, κιονίσκοι έξ έλε- 
φαντοστοϋ καί πήλιναι πινακίδες τού γραμμικού

1. ’Από 1ης Όκτωβρίου 1965 άνετέθη είς τήν δ. Β. Φιλιπ- 
πάκη, ήδη Έ φορον τής Γ Α ρχαιολογικής Περιφερείας και 
ή Θ ' ’Αρχαιολογική Περιφέρεια, ένώ ή μέχρι τοϋδε έφορεύ- 
ουσα Έπιμελήτρια Έ β η  Τουλούπα μετετέθη είς τό ’Εθνικόν 
’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον. Τήν Ιδίαν περίπου ήμερομηνίαν 
διωρίσθη είς τάς Θήβας ό νέος Ε πιμελητής κ. Ν . Φα
ράκλας.

2. Τά σημαντικώτερα τών χαλκών άντικειμένων έφυλάσ- 
σοντο όμοϋ μετά τών άλλων πολυτίμων τής Εφορείας είς τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν άπό τής έποχής τοϋ πολέμου. Μ όλις έφέ- 
τος έγένετο δυνατή ή παραλαβή καί ή μεταφορά των είς τό 
Μουσεΐον.

3. ΑΔ 20 ( 1965 ) : Χρονικά, σ. 230 κ.έ.
4. ΑΔ 20 ( 1965 ) : Χρονικά, σ. 235 κ.έ.
5. Τά κοσμήματα ταϋτα, 95 περίπου τεμάχια, εύρίσκοντο

είς τό ’Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον καί κατόπιν ύ-
ποδείξεως καί έγκρίσεως τοϋ Διευθυντοΰ κ. X. Καρούζου f
μετεφέρθησαν είς τάς Θήβας.

Β' συστήματος, πάντα προερχόμενα έκ τών άνα
σκαφών οίκοπέδου Παυλογιαννοπούλου6. Είς τήν 
αυτήν αίθουσαν έγένετο νέα τακτοποίησις τών 
προθηκών 1, 2, καί 3 κατόπιν τής προσθήκης τών 
πολυτίμων Αντικειμένων ( τών φυλασσομένων 
μέχρι τοΰδε είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν ) έντός 
τών ταφικών συνόλων, τών όποιων τήν έκθεσιν 
δεν είχε προλάβει νά περατώση ό Αείμνηστος Τ. 
Θρεψιάδης. Οΰτω ή προθήκη 3 περιέχει κτερί- 
σματα δεκατριών μυκηναϊκών τάφων Από Κολω- 
νάκι Θηβών ( Ανασκαφαϊ 1910/13) καί πέντε 
τάφων τού Τσμηνίου ( Ανασκαφαϊ 1910 ). Έντός 
τής προθήκης 2 έκτίθενται κυρίως Αγγεία Από τρεις 
τάφους τοϋ Κολωνακίου ( Ανασκαφαϊ 1905). 
Έντός τής προθήκης 1 έτοποθετήθησαν Αγγεία 
καί άλλα δείγματα τής ΠΕ καί ΜΕ έποχής7. Επι
προσθέτους κατεσκευάσθησαν προθήκη καί βά
θρα διά βοιωτικά γεωμετρικά Αγγεία καί τέσσα
ρες βάσεις διά τάς πηλίνας μυκηναϊκός σαρκο
φάγους8, Αλλά ή στενότης τοϋ χώρου δεν έπέτρε- 
ψε τήν έκθεσίν των.

Είς τήν τρίτην αίθουσαν είργάσθη έπί τών γνω
στών έγχαράκτων μελανών στηλών, μέ μεγάλην 
προσοχήν καί Αγάπην, ό ζωγράφος κ. Π. Σαραφια- 
νός διά τήν νέαν δημοσίευσίν των, υπό τής κ. 3Α. 
Καλογεροπούλου. Συγχρόνως ή παράθεσις τών 
Αντιγράφων είς φυσικόν μέγεθος θά βοηθήση είς 
τήν καλυτέραν κατανόησιν τών μόλις διακρινο- 
μένων παραστάσεων ( βλ. ΑΔ 1920, 1 καί ΑΑΑ 
1968, σελ. 92 -96 ).

2. ’Ε ργαστήρια . Είς τό έργαστήριον τοϋ Μου
σείου έγένετο Αξιόλογος έργασία διά τήν άποκα- 
τάστασιν τών Αρχαίων, χάρις είς τήν ίκανότητα 
καί τό τάλαντον τών τεχνιτών Ζ. Κανάκη, Σ. 
Κασσανδρή καί *Α. Μαρίνη. Έκαθαρίσθησαν, 
συνεκολλήθη σαν καί συνεπληρώθησαν Αγγεία 
Από παλαιάς άνασκαφάς τού Κεραμοπούλλου καί 
τοϋ Θρεψιάδη είς τό Ίσμήνιον Θηβών, τήν άκρό- 
πολιν τοϋ Γκλά καί τό ίερόν τής Αΰλίδος. Τό αυτό 
έγινε καί διά τά Αγγεία άπό τάς προσφάτους Ανα- 
σκαφάς έν Θήβαις ( οίκόπεδον Κόρδατζη ) καί 
Πυρί. Έκαθαρίσθη είσέτι μία πηλίνη μυκηναϊ
κή σαρκοφάγος εύρεθεισα τή ύποδείξει τής κ. 
Ε. Vermeule έν Τανάγρα ( Μπράτσι), δυστυχώς

6. ΑΔ 20 ( 1965 ): Χρονικά, σ. 233 κ.έ.
7. Είς τήν ταύτισιν τών άντικειμένων, τόν διαχωρισμόν 

των κατά τάφους και τήν στερέωσιν τών μικροαντικειμένων 
έπί τών πινακίδων είργάσθη σαν ή άρχαιολόγος δ. Σταυρίδου 
και ή φοιτήτρια δ. Ά . Γιαννοπούλου.

8. Τρεις σαρκοφάγοι έκ κατασχέσεως μετεφέρθησαν έκ 
τής Στοάς Ά ττάλου και μία έκ Τανάγρας. ’Επίσης έκ τοϋ 
Έθνικοΰ Μουσείου καί έκ τής άποθήκης τής Γ ' Ά ρχα ιολ . 
’Εφορείας μετεφέρθησαν, όσα πήλινα άναφέρονται είς τό 
ΑΔ 19 ( 1964 ): Χρονικά, σ. 202.
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άνεπανορθώτως κατεστραμμένη. Τά χαλκά όπλα 
της άνασκαφής Παυλογιαννοπούλου9 έκαθαρίσθη- 
σαν ενταύθα.

Προσέτι έκαθαρίσθησαν και συνεκολλήθησαν 
τμήματα μυκηναϊκών τοιχογραφιών εκ τής άνα
σκαφής του οικοπέδου Γιαννοπούλου ( βλ. κα
τωτέρω ) και άποκατεστάθησαν κοσμήματα κ. ά. 
αντικείμενα από παλαιάς άνασκαφάς Καδμείου, 
Τσμηνίου και Άύλίδος.

Συνεκολλήθησαν ώσαύτως πολλοί επιτύμβιοι 
θριγκοί, μεταξύ των όποιων ό ύπ“ άριθ. 80, ό φά
ρων γραπτόν διάκοσμον και έπιγραφήν ΑΡΧ[Ι] ΑΣ 
( Π ί ν. 189 α ) ( βλ. και Όδηγόν X. Καρούζου, 
σ. 31).

Γόνιμος υπήρξε και ή συνεργασία μετά του 
"Αγγλου αρχαιολόγου κ. I. Fossey, δστις άσχο- 
λεϊται μέ την πολιτικήν ιστορίαν τής Βοιωτίας.

II. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ
1. Θ Η Β Α Ι

α. Καδμεΐον. Οίκόπεδον Ά . καί Σ. Τζώρτζη 
(Πινδάρου και “Αντιγόνης )10.

Πρόγραμμα συνεχίσεως των ανασκαφώ ν εις 
τό Καδμεΐον δεν υπήρχε προς τό παρόν, έφ“ όσον 
ή διαδικασία τής άπαλλοτριώσεως του χώρου έ- 
βράδυνεν* άλλα ή ανάγκη όριστικής υποστυλώ- 
σεως τής όδοΰ “Αντιγόνης, ήτις έχει την μεγαλυ- 
τέραν κίνησιν αύτοκινήτων καί κάτωθεν τής ο
ποίας ή άνασκαφή είχε φθάσει εις έπικινδύνως 
μέγα βάθος, έδωσε την εύκαιρίαν έρεύνης όλης 
τής νοτίου πλευράς τοϋ οίκοπέδου είς πλάτος
1.10 μ. (2.50 μ. πέραν τής οικοδομικής γραμμής ), 
όσον έχρειάσθη διά νά θεμελιωθή ό τοίχος άντι- 
στηρίξεως. Ή  έρευνα αϋτη έγινε καί πάλιν βεβια
σμένος, διά την έντός ώρισμένων προθεσμιών πε- 
ράτωσίν της.

Δεδομένου ότι θά έπακολουθήση λεπτομερής 
περιγραφή τής άνασκαφής κατά την τελειωτικήν 
δημοσίευσιν, περιοριζόμεθα ένταϋθα εις σύντομον 
περιγραφήν των εύρεθέντων κτηρίων, άρχίζοντες 
έκ τών νεότερων καί βασιζόμενοι κυρίως είς τάς 
παρατηρήσεις μας, τάς γενομένας κατά τήν διάρ
κειαν τής άνασκαφής. Διά τούτο ύπάρχουν πολ- 
λαί έπιφυλάξεις ώς προς τήν χρονολόγησιν τών 
κτηρίων, έφ“ όσον διά τεχνικούς λόγους δεν έγέ- 
νετο εισέτι ή συγκόλλησις καί ή μελέτη τών ο
στράκων.

Είς τον τομέα Α? ( Σ χ έ δ. 1 * ) ( βλ. καί ΑΔ

9. ΑΔ 20 ( 1965 ): Χρονικά, σ. 235.
10. ΑΔ 20 ( 1965 ): Χρονικά, σ. 230 κ.έ.
* Τά πέραν τής οικοδομικής γραμμές διαδοχικά στρώματα 

παρατίθενται είς τό σχεδιογράφημα χωριστά, προς μεγαλυ- 
τέραν σαφήνειαν.

20 ( 1965 ): Χρονικά, σ. 231, Σχέδ. 1 ) έφάνη εις 
βάθος 2.93 μ.11 τοίχος νεώτερος, πιθανώς βυζαντι
νός, πλ. 0,53, υψ. 0,70 μ. ( Π ί ν. 189 β ). Στηρίζεται 
επί τοϋ δυτικού τοίχου τοϋ κλασσικού κτηρίου 
μέ κατεύθυνσιν προς Α. Είς άπόστασιν 4 μ. από 
τούτου κάμπτεται προς Ν. είσχωρών κάτωθεν 
τής οδού “Αντιγόνης. Διά τήν κατασκευήν του 
έχρησιμοποιήθησαν δόμοι τοϋ κλασσικού κτη
ρίου τεθραυσμένοι είς μικρότερα τεμάχια. Άπο- 
θέται καί παραβιάσεις μέ βυζαντινήν κεραμεικήν 
εύρέθησαν κατά τό ΝΑ. καί ΝΔ. τμήμα άνασκαφής. 
Βαθύτερον ( 3.80 μ. από τό κατάστρωμα τής όδοΰ 
"Αντιγόνης ) εύρίσκετο ή επιφάνεια τού ρωμαϊκού 
τοίχου I - Γ - 1", τοϋ όποιου τό βόρειον σκέλος 
εΐχεν άνασκαφή καί έν συνεχεία καταστραφή τον 
χειμώνα τοϋ 1963.

Τοϋ κλασσικού κτηρίου ( βλ. ΑΔ 19(1964): 
Χρονικά, σ. 194, Πίν. 224 καί 225 ) άπεκαλύφθη 
εν εισέτι τμήμα τοϋ δυτικοΰ τοίχου ( Π ί ν. 190 β ). 
Οΰτε εδώ εύρέθη δάπεδον. “Εκ τών γενομένων πα
ρατηρήσεων ένισχύεται ή άποψίς μας ότι πρόκει
ται δΓ ιερόν τέμενος τοϋ 4ου αί. π.Χ. Σύγχρονος 
τούτου είναι καί ό τετραγώνου τομής αγωγός, 
δστις πατεί επί τής μυκηναϊκής όδοϋ ( Π ί ν .
190 α).

Μυκηναϊκά « νεωτέρου ανακτόρου » ( βλ. ΑΔ 
19 (1964): Χρονικά, σ. 194): Είς τον τομέα Β 
άπεκαλύφθη ή συνέχεια τοϋ ανατολικού τοίχου 
τού « δωματίου τοϋ θησαυρού », καθώς καί ό νό
τιος τοίχος αυτού X - Χλ Οϋτω διεπιστώθη ότι 
τό άκριβές πλάτος τοϋ δωματίου τοϋ θησαυρού 
είναι 4.30 μ. Οι λίθοι τοϋ τοίχου X - X' ( σωζό- 
μενον ύψος 0,97 μ .) είναι άσβεστοποιημένοι έκ 
πυρκαϊάς. "Οτι ή καταστροφή προήλθεν έκ πυρ- 
καϊάς βεβαιοϋται καί έκ τών έρυθρωπών χωμάτων, 
άτινα περιέχουν διαλελυμένας πλίνθους καί πολ
λούς άνθρακας. Ό  νοτίως τού έν λόγφ τοίχου 
άποκαλυφθείς χώρος, έκ τών ευρημάτων αυτού, 
ώνομάσθη « άποθήκη πίθων». Αϋτη πρέπει νά 
έκτείνεται προς Ν. κάτωθεν τής όδοΰ “Αντιγόνης 
καί προς Δ. κάτωθεν τής ιδιοκτησίας Μαυράκη. 
Τό άποκαλυφθέν τμήμα είναι έσωτερικώς διηρη- 
μένον είς τέσσαρα μικρότερα διαμερίσματα ( Π ί ν .
191 α- β ), έκαστον τών όποιων είχε δύο κοιλό
τητας επί τοϋ εδάφους, έντός τών οποίων ήτο κε- 
χωσμένος άνά εις πίθος. Είς τό διαμέρισμα α ό πί
θος δεν έσώθη, υπάρχει μόνον λίθινη πλάξ προς 
στερέωσίν του. Είς τό διαμέρισμα β' ό εις τών πί
θων είναι όμοιος μέ τον πρώτον δίωτον πίθον, 
τον ευρεθέντα είς τό « δωμάτιον τοϋ θησαυρού » 
( βλ. ΑΔ 19 (1964) : Χρονικά, σ. 194, Πίν.

11. Τό βάθος όπολογίζεται από τό κατάστρωμα τής όδοΰ 
* Αντιγόνης, ήτις έχει μίαν κλίσιν προς Α.
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226 γ ). Τά τοιχώματα αύτού είναι έφθαρμένα από 
οξέα, έλαίου πιθανώς, διότι και ε!ς τον πυθμένα 
εύρέθησαν φλοιοί έλαιών. Εντός τού διαμερίσμα
τος γ' έσφζοντο τά κάτω τμήματα των πίθων ( σφζ. 
διαμ. 0,58 καί 0,90 μ. ). Οι πυθμένες εύρίσκοντο

μα τούτου έκαλύφθη άπό τον τοίχον άντιστηρί- 
ξεως.

Άνατολικώς τοϋ τοίχου Ω - Ω' (άνατολικός 
τοίχος δωματίου θησαυρού καί αποθήκης πίθων ) 
ύπάρχει σκληρόν δάπεδον έκ χαλίκων, άνήκον

εις βάθος 4.66 μ., ένώ τό δάπεδον τής άποθήκης 
ήτο είς 4.43 μ. Οδτοι περιείχον μαύρα κεκαυμένα 
χώματα καί τεμάχια μολύβδου. Έπί τού δαπέδου 
έκειτο, μεταξύ όστών ζώων καί άνθράκων, άγγεΐον 
μικρόν μέ έκροήν καί μακράν λαβήν διά την με- 
τάγγισιν προφανώς τών ύγρών. Τά πήλινα χωρί
σματα καί τό κατεστραμμένον ήδη κατά την άρ- 
χαιότητα άνατολικόν τμήμα τού τοίχου X - X' 
διελύθησαν κατ’ άνάγκην καί τό άνατολικόν τμή-

είς όδόν ή αύλήν, σύγχρονον τού « νεωτέρου ανα
κτόρου ». Τούτο άνεσκάφη διά νά άποκαλυφθή 
κτιστός άγωγός, τού όποιου ήδη πέρυσιν είχε φα- 
νή ή τομή ( Σ χ έ δ. 2 ). Κατά τον καθαρισμόν 
τού άγωγού εύρέθησαν βάσεις καί λαβαί μυκη
ναϊκών κυλικών, πολλαί διαλελυμέναι πλίνθοι 
καί άπηνθ ρακωμένον ξύλον.

Μυκηναϊκά « παλαιοτέρου άνακτόρου » : Ε ν
τός τού τομέως Α, δυτικώς καί πλησιέστατα τού
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δυτικού τοίχου τού κλασσικού κτηρίου άνεφάνη- 
σαν οί τοίχοι Η και Θ ( Π ί ν. 192 β ), οί όποιοι 
έχουν τον αυτόν προσανατολισμόν καί την αυ
τήν στάθμην ( 4.53 μ. ) μέ τούς δύο μυκηναϊκούς 
τοίχους Β - Β' και Γ - Γ', τούς εύρεθέντας τό 1963 
βορειότερον ( Π ί ν. 192 α ). Κάτωθεν του Θ - Θ', 
εις βάθος 4.86 μ. εύρέθη τοίχος Κ - Κ' μέ την αυ
τήν περίπου κατεύθυνσιν ( μεγαλυτέραν άπόκλι- 
σιν προς Α .), άνήκων εις παλαιοτέραν, πιθανώς 
μεσοελλαδικήν, εποχήν. Εις ένίσχυσιν τούτου 
έρχονται και δύο ΜΕ αγγεία εύρεθέντα έπΐ του 
δαπέδου του χώρου του περικλειομένου υπό τών 
τοίχων Η και Κ εις βάθος 4.90 μ. Ό  τοίχος Η - Η" 
προεκτείνεται κάτωθεν καί πέραν του μυκηναϊκού 
άγωγού εις τον τομέα Β καί φθάνει μέχρι τού άνα- 
τολικοϋ τοίχου τού δωματίου τού θησαυρού ( Π ί ν. 
193 α-β) .  Ό  τοίχος Κ - Κ '  είναι κάθετος εις τον 
τοίχον Β - Β', τον όποιον καί συναντά. 'Ανήκει 
άρα καί ούτος εις μεσοελλαδικόν καί όχι μυκηναϊ
κόν άνάκτορον; Μέχρι πληρεστέρας μελέτης θά 
έξακολουθήσωμεν νά άποδίδωμεν τούς τοίχους 
τούτους εις τό « παλαιότερον μυκηναϊκόν » άνά
κτορον. Έξ άλλου αί μεταγενέστεραι παραβιά
σεις έπέφερον μεγάλη ν σύγχυσιν εις τά στρώ
ματα. Τούτο ισχύει άκόμη περισσότερον διά τό 
άνατολικόν τμήμα τής έφετεινής άνασκαφής. Είς 
τό « παλαιότερον μυκηναϊκόν » άνάκτορον άνή- 
κουν τρία παράλληλα τοιχάρια Μ - Μ', Ν - Ν', 
Ξ - Ξ' ( πλ. 0,40, ϋψ. 0,42, μήκ. 1 μ. ) σχηματί- 
ζοντα διπλήν έστίαν καί ό τοίχος Α - Α', άρκετά 
κατεστραμμένος, τού οποίου τό καλύτερον σωζό- 
μενον τμήμα φθάνει είς πλάτος 1.04 ( βάθος περ. 
5 μ.).

Στρώμα καθαρώς μεσοελλαδικόν συνηντήσαμεν 
κάτωθεν των 5.60 μ. "Αφθονα ΜΕ όστρακα, όψια- 
νός, τέφρα, ξύλον καί όστά εύρίσκοντο είς τούς 
τέσσαρας άνασκαφέντας άποθέτας ή βόθρους 
είς βάθος 5.80- 6.35 μ. Είς ΜΕ κτήρια άνήκουν 
τό τοιχίον Ζ - Ζ' καί ό τοίχος Υ - Υ' - Υ" ( είς τό 
άνατολικόν άκρον) .

Είς τον τομέα Β, κάτωθεν τής άποθήκης των 
πίθων ένεφανίσθησαν τοίχοι επίσης Μεσοελλα- 
δικής, κατά πάσαν πιθανότητα, εποχής: Ο - θ ',  
Π - Π' καί Ρ - Ρ' - Ρ".

Κάτωθεν τού μυκηναϊκού δρόμου καί τού τοί
χου Η" - Η '" άλλος τοίχος Σ - Σ' παράλληλος 
τούτου, άνήκων ίσως είς παλαιοτέραν ΜΕ ή καί 
νεωτέραν ΠΕ εποχήν.

Τά ΜΕ όστρακα εμφανίζονται εις τον έν λόγω 
τομέα άπό βάθους 4.57 έως 5.50 μ., οπότε εύρί- 
σκονται άναμεμειγμένα μέ ΠΕ καί εργαλεία λίθι
να, οστέινα, καί όστά ζώων, μεταξύ των όποιων 
καί σιαγών ίππου ( ;  ).

Είς βάθος 6.40 μ. εύρέθη ή επιφάνεια τού τοΓ 
χου Τ - Τ' ( κάτωθεν τού Σ - Σ '), άνήκοντος είς 
τήν ΝΔ. πλευράν τού μεγάλου ΠΕ κτηρίου ( βλ. 
ΑΔ 19 ( 1964): Χρονικά, σ. 195, Πίν. 230 β 
και ΑΔ 20 ( 1965) : Χρονικά, σ. 231, Σχέδ. 1 ). 
Καί ή πλευρά αύτη έχει άνοιγμα, πλάτους 1.30 μ., 
τό όποιον θά έχρησίμευεν ώς κατώφλιον, άντί- 
στοιχον τού τής ΒΔ. πλευράς.

Είναι σχεδόν βέβαιον ότι, βορείως τού έν λόγψ 
ΠΕ άψιδωτού κτηρίου, ύπάρχει έτερον όμοιον, τού 
οποίου τμήμα άποτελεΐ ό άλλος παράλληλος ΠΕ 
τοίχος. Ή  άψίς τούτου πρέπει νά άναζητηθή εν
τός των τομέων Γ' καί Δ'.

Σαφές ΠΕ στρώμα συνηντήσαμεν καί εις τον το
μέα Α' είς βάθος 6.40 μ. Παραδόξως δέν άνευρέ- 
θη εις τό άνατολικόν άκρον, ώς άνεμένετο, ή συνέ
χεια τού ΠΕ κτηρίου, άλλα μόνον μικρόν τοιχίον 
Φ - Φ', κάτωθεν τού τοίχου Υ - Υ', καί κατά τό 
μέσον περίπου τού άνασκαφέντος χώρου οί τοί
χοι X - X', πάχους 0,80 μ. καί Ψ - Ψ', πάχους 1 μ.

Μέχρι βάθους 7.80 μ. τά χώματα είναι κίτρινα, 
άναμεμειγμένα μέ όστά ζώων καί εργαλεία πήλινα 
καί όστέϊνα. "Οστρακα εύρίσκονται άκόμη είς τά
6.90 μ., κατόπιν σταματούν καί τό στρώμα έως τά 
7.15 είναι ένιαΐον μέ μίαν παρεμβολήν στρώματος 
τέφρας, πάχους 0,05 - 0,07 μ. Τό φυσικόν έδαφος 
εύρέθη εις βάθος 8.30 μ.

Στρωματογραφικήν μελέτην είς τον τομέα Α', 
μήκους 6 καί ύψους 3 μ., έξεπόνησαν οί Έπιμελη- 
ταί Σ. Συμεώνογλου καί Ν. Φαράκλας ( Σ χ έ δ .  
3).

Ρ) Οικόπεδον Μαλαθοόνη (όδός Τσεβά, παρά 
τάς Προιτίδας Πύλας).

Ύπό τού Αρχαιολογικού Συμβουλίου άπεφα- 
σίσθη ή έν τφ ύπογείφ διατήρησις τού κτηρίου 
εις σχήμα Γ ( Σ χ έ δ .  4)  καί έγένετο σκαφή διά 
τήν διαμόρφωσιν τού χώρου, ένώ παραλλήλως 
συνεχίσθη ή έρευνα κατά τήν έσωτερικήν πλευ
ράν τού τοίχου Β - Β'. Ή  έπιφάνεια τού ίσοδομι- 
κοΰ τοίχου εύρίσκέτο εις βάθος 1.60 μ. άπό τού 
καταστρώματος τής όδού ( σωζ. ύψος 0,90 καί 
πλάτος 0,50 μ .). Ή  έρευνα έπροχώρησε μέχρι 
βάθους 2.90, δηλ. 0,40 μ. κάτωθεν τού θεμελίου. 
Μέχρι βάθους 2 μ. τά όστρακα ήσαν ρωμαϊκά, 
άκολουθεΐ στρώμα άσαφές καί κάτωθεν των 2.40 μ. 
εύρέθη σαν άφθονα όστρακα άττικά τής κλασ
σικής έποχής, τά όποια άνέλαβε νά δημοσιεύση 
ή Έφορος δ. Β. Φιλιππάκη ( βλ. καί ΑΔ 20 
( 1965 ) : Χρονικά, σ. 237, σημ. 4 ).

Τό δάπεδον τού κλασσικού κτηρίου, έκ λεπτού 
χάλικος καί άμμου μέ έπάλειψιν πηλού (συνολ. 
πάχους 0,05 μ. ) ήτο είς βάθος 2.80 μ. ( 1.20 άπό
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τής έπιφανείας τοϋ τοίχου), ενώ εις βάθος 2.40 μ. 
(0,80 από τής έπιφανείας του τοίχου ) εΐχεν εύ- 
ρεθή δάπεδον νεωτέρας εποχής.

Εις τό εσωτερικόν του κτηρίου και είς μικράν 
από στάσιν από τής γωνίας των τοίχων Α καί Β 
άπεκαλύφθη φρέαρ έξ ακανόνιστων μικρών και 
μεγάλων λίθων έκτισμένον ( Π ί ν. 194 α), μεταξύ 
τών όποιων διακρίνονται 5 = 6 άποτμήματα αρ
χιτεκτονικών μελών και τμήμα δωρικού κιονο- 
κράνου. Εξωτερική διάμετρος φρέατος 2.30, έσω- 
τερική 0,95 -1.05 μ. Δυτικώς καί άνωθεν τοϋ 
φρέατος ύπήρχεν άγωγός έκ τριών πλακών, ορ
θογωνίου τομής, προφανώς ρωμαϊκός. Τό περί» 
χείλωμα τοϋ φρέατος θά ήτο όψηλότερον καί κατε- 
στράφη. Σφζονται έξ σειραί λίθων, οί όποιοι ακο
λουθούν τήν στρογγυλότητα τού ανοίγματος. Τά 
έντός αυτού ευρήματα, έν άντιθέσει πρός τά έκτός 
καί κατά τήν ΒΑ. αυτού πλευράν περισυλλεγέντα, 
ή σαν πτωχά: όλίγα όστρακα κλασσικά, έλληνιστι- 
κά και ρωμαϊκά, καθώς καί κεραμίδες έλληνιστικής 
εποχής. Ή  έρευνα έντός τού φρέατος δεν έπερα- 
τώθη, εϊναι όμως δυνατόν νά συνεχισθή καί μετά 
τήν άνέγερσιν τής οικοδομής.
γ) Οικόπεδον Κόρδατζη12

Κατά τό 1965 συνεχίσθη ή άνασκαφική έρευ
να επί τού οικοπέδου τούτου ( Οίδίποδος 14 ), ( βλ. 
ΑΔ 20 (1965): Χρονικά, σ. 235 κ. έ . ) έπεκταθεΐσα 
πρός τήν βόρειον πλευράν τού οικοπέδου, λόγω 
άλλαγής τών οικοδομικών σχεδίων καί έπεκτά- 
σεως τής οικοδομής πρός Β. Ύπό τού "Αρχαιο
λογικού Συμβουλίου τής ήμετέρας Υπηρεσίας 
άπεφασίσθη ή διατήρησις έν ύπογείω τών αρχι
τεκτονικών λειψάνων. Ήδη μετά τήν συμπλήρω- 
σιν τής άνασκαφής καί έγκρισιν τών άρχιτεκτο- 
νικών σχεδίων άνηγέρθη ή οίκοδομή καί διεμορ- 
φώθη έπισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος. Ή  άνα- 
σκαφή έπεξετάθη περί τά 3 μ. πρός Β. τού κατά 
τό παρελθόν έτος άνασκαφέντος χώρου. Τό πλεΐ- 
στον τού άνασκαφέντος χώρου είχε παραβιασθή 
κατά τούς βυζαντινούς χρόνους καί εΐχον δημιουρ- 
γηθή πρόχειροι χώροι - άποθέται. "Ανευρέθη πάν
τως ό βόρειος τοίχος ( A - ΑΓ) τού δωματίου a  
τό όποιον οΰτω άπέκτησεν όριστικάς διαστάσεις: 
μήκος 2.76, πλάτος 1.40 μ. ( Π ί ν. 194 β ).

"Ακολούθως άπεκαλύφθη ή πρός Β. συνέχεια

12. Ό  κ. Σ. Συμεώνογλου παρητήθη της Υ πηρεσίας τον 
Αύγουστον τοϋ 1966 και άνεχώρησεν διά τάς Η .Π . τής ’Αμε
ρικής μέ υποτροφίαν του Πανεπιστημίου τής Columbia. ΕΙς 
τάς Θήβας είργάσθη μέ ευσυνειδησίαν καί ένθουσιασμόν, 
ώς διαφαίνεται και έκ τής έκθέσεώς του, ήτις άκολουθεϊ. 
°Άνευ τής βοήθειας του θά ήτο σχεδόν άδύνατον νά φέρω 
είς πέρας τό έργον τής διασώσεως τών άρχαίων είς τήν Βοι
ωτίαν.

τού κτηρίου Ε, ήτοι εις τοίχος κάθετος πρός τόν 
Ε σχη ματίζω ν γωνίαν πρός Δ. Έτερος τοίχος ήτο 
δυνατόν νά θεωρηθή ώς συνέχεια τού Ε, εάν δεν 
είχε κτισθή 0,70 μ. δυτικώτερον. Διά τών άνευ- 
ρεθέντων δύο τοίχων έσχηματίσθη δωμάτιον είς 
τήν ΒΔ. γωνίαν τού ύπό άνασκαφήν οίκοπέδου, 
τού όποιου όμως είναι άγνωστοι αί δύο άλλαι 
πλευραί. Ευτυχώς τό δωμάτιον αυτό δεν είχε θιγή 
ύπό βυζαντινών παραβιάσεων καί έντός αυτού 
είχομεν πολύτιμα εύρήματα. Ό  χώρος τού δωμα
τίου, τό όποιον άπεδείχθη ότι έπρόκειτο περί ερ
γαστηρίου, ήρευνήθη μετά μεγάλης προσοχής, 
καθ’ όσον ήδη πρό τής έρεύνης εΐχον παρατηρηθή 
επί πλαγίας τομής παλαιού θεμελίου χρυσά κο
σμήματα έπί δαπέδου. Πραγματικώς άπεδείχθη, 
ότι πρόκειται περί έργαστηρίου κατεργασίας χρυ
σού καί lapis lazuli. "Ανευρέθησαν πλειστα τε
μάχια χρυσού, κατειργασμένα είς κοσμήματα καί 
μή. Τά πλέον χαρακτηριστικά ή σαν ψηφίδες άπο- 
τελούμεναι έκ λεπτότατου δακτυλίου, έπί τού 
όποιου έπεκολλώντο τρεις σειραί κοκκίδων. Με
ρικά τών κοσμημάτων αυτών είναι θαυμάσια δεί
γματα τής μυκηναϊκής μικροτεχνίας. Τό μικρό» 
τερον τούτων έχει ύψος ένός μόνον χιλιοστού. 
Παρόμοια εΐχον άνευρεθή κατά τό παρελθόν έτος 
μετά τών κοσμημάτων έξ ελεφαντοστού και οΰτω 
γίνεται δυνατή ή σύνδεσις τών δύο εύ ρημάτων. 
Έκτός τών κοσμημάτων αυτών άνευρέθησαν πλεΐ- 
στα τεμάχια χρυσού, εύρισκόμενα είς τό στάδιον 
τής τελευταίας έπεξεργασίας ( π.χ. σύρματα χρυ
σού φέροντα ίχνη αποκοπής τεμαχίων δι" αιχμη
ρού αντικειμένου ). Πολλά ή σαν επίσης τά άνευ- 
ρεθέντα τεμάχια έκ lapis lazuli, μερικά τών ο
ποίων είναι ήδη διαμορφωθέντα κοσμήματα ( μία 
θαυμασία κεφαλή τσαλαπετεινού, κέρατα αιγά
γρων κ.ά.).

Έντός τού έργαστηρίου άνευρέθη καί 6 κλίβα
νος, σφζόμενος είς ύψος 0,90 μ. Έχει σχήμα ωοει
δές, μέ μέγιστον μήκος 1.10 καί πλάτος 0,65 μ. 
Είναι κατεσκευασμένος έξ όπτής γης, ή οποία 
έχει αποκτήσει μεγάλην σκληρότητα. Μεταξύ 
τών άλλων εύ ρημάτων έκ τού έργαστηρίου αξιο
σημείωτα είναι λίθινη άκόνη, σιδηρά αιχμή μι
κρού τρυπάνου καί τεμάχια έκ λεπτών χαλκών 
μαχαιριδίων.

Κατά τήν διάνοιξιν ένός τών θεμελίων άπεκα
λύφθη τό ύψος τών τοίχων τού κτηρίου Ε, τό ό
ποιον φθάνει τά 2.15 μ.
δ) Οικόπεδον Γιαννοποόλου - Δημητρακοπούλου

( Όδός Έπαμεινώνδου ) ( Σ χ έ δ. 5 )

Τό οικόπεδον τούτο εύρίσκεται πλησίον τού
βορείου πέρατος τής οδού Έπαμεινώνδου, περί
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τά 150 μ. ΒΔ. του άνακτόρου, έπι άποτόμως κατερ» 
χομένης κλιτύος της Καδμείας. Έδώ άντεμε- 
τωπίσαμεν μίαν μεγάλην δυσκολίαν. Τό φυσικόν 
έδαφος εύρίσκετο εις μέγα βάθος από τής έπκρα-

θή και εύρίσκετο εις βάθος 4 μ. από τής όδοϋ Έ- 
παμεινώνδου, εις τό ύψος δηλαδή τοΰ δαπέδου 
του ύπογείου τής άνεγερθησομένης οικοδομής. 
Τό μεγαλύτερον ενδιαφέρον συνεκέντρωσαν καί
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Σχέδ. 5. Οικόπεδον Γιαννοπούλου. Κάτοψις των βάσεων τών θεμελίων

νείας τοϋ δρόμου και υπήρχε κίνδυνος κατολι- 
σθήσεως των χωμάτων. Είς ώρισμένας των βά
σεων έφθάσαμεν τά 15 μ., ένφ εις ούδεμίαν ήτο 
όλιγώτερον τών 11 μ0 Ευτυχώς, ή επιφάνεια, άπό 
δπου ήνοίγοντο αί βάσεις, είχε περίπου ισοπεδω-

έδώ τά προϊστορικά στρώματα, τά όποια, ώς ήτο 
φυσικόν, εύ ρίσκο ντο όλίγον άνωθεν ή έπι τοϋ 
φυσικού έδάφους. Τά άρχαιότερα εύρεθέντα έδώ 
είναι τοϋ τέλους τής ΜΕ έποχής. Πλούσια ήσαν 
τά ευρήματα τής μυκηναϊκής έποχής. Τά στρώ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:59 EEST - 52.53.217.230



ΒΟΙΩΤΙΑ 185

μ ατα  α υτής ά ν ή ρ χ ο ν το  σ υ χ ν ά  ε ις  π ά χ ο ς  2 - 3  μ. 
Ελάχιστα ή σ α ν  τά  Ιχ ν η  τή ς  κ λ α σ σ ικ ή ς  έ π ο χ ή ς , 
ένώ  ά ντιθέτω ς πλουσιώτατα ή σ α ν  τά  ρ ω μ α ϊκά  
κ α ι ιδ ίω ς  τά  βυ ζα ντινά  σ τρώ μ α τα . Ή  ερ ευνά  έγέ- 
νετο  σ υ γχρ ό ν ω ς  μέ τη ν  έκ σ κ α φ ή ν  τω ν  θεμ ελ ίω ν , 
διά το ύτο  κ α ι ή εκ θ εσ ις  θά ά κ ο λ ο υ θ ή σ η  τη ν  σει
ράν αυτήν.

Ε ις  τό  κ έν τρ ο ν  τ ή ς  βόρειας π λ ε υ ρ ά ς  ή ν ο ίχ θ η

έν τό ς  το υ  φ υ σ ικ ο ϋ  εδά φ ους κ α ι π ερ ιέχ ω ν  τά  ο σ τά  
π έν τε  βρεφ ώ ν ά κ τ ιν ο ε ιδ ώ ς  το π ο θ ετη μ ένω ν  ( α ί 
κ εφ α λ α ι π ρ ο ς  τά  έξω  ). Μ ε τ’ αυτών ά νευρέθη  κ α ι 
ά ρ τό σ χ η μ ο ν  τρ ίω το ν  ά γγε ΐο ν , σχεδόν ά κ έρ α ιο ν . 
Έπι του τάφ ου , ό ό π ο ιο ς  έκαλύπτετο μέ χώ μ α , υ 
πήρχε σ τρ ώ σ ις  τέφ ρ α ς και έπ5 αυτής μία σ τρ ώ σ ις  
πηλοϋ. "Α κολούθω ς είχε τοποθετηθή λ ιθ ίν η  π λ ά ξ  
άκανόνιστος κ α ι έπ" αυτής σχεδόν τετρ ά γω νο ς

JAP. V i Μ
!%$

Σχέδ. 6. Οίκ. Γιαννοπούλου. Βάσις 4. Μυκηναϊκός τοίχος ( πλάτους 1.15 -1.17 μ .)

μέγα θεμέλιον, διαστάσεων 5 x 3.50 μ. ( θεμέλιον 
Τ3 - 6, θεμ. 6 ). Ενταύθα άνευρέθη εις βάθος 10 μ. 
περίπου και προς τό βόρειον τμήμα, πλήθος τε- 
θραυσμένων τοιχογραφιών, αί όποιαι εϊχον άπορ- 
ριφθή σωρηδόν. "Απαντα σχεδόν τά  τεμάχια διε
τή ροϋντο άριστα και έφερον παραστάσεις κυρίως 
διακοσμητικάς ( Π ί ν. 195 α - γ ). Α ί τοιχογρα- 
φίαι έκαθαρίσθησαν, ή προσπάθεια όμως συγκολ- 
λήσεως τεμαχίων μεταξύ των ελάχιστα άπέδωσε. 
Είναι πολύ πιθανόν εις την περιοχήν αύτήν νά 
υπάρχουν και πολλαι άλλαι ίσως σημαντικώτεραι. 
Αί άνευρεθεΐσαι είναι άρίστης ποιότητος, τόσον 
εις τήν άπόδοσιν του σχεδίου, όσον και εις τήν 
άπόδοσιν τών χρωμάτων, τά όποια διατηρούνται 
ζωηρά. Πλήν τών τοιχογραφιών εις τό  θεμέλιον 
τούτο άνευρέθη ένδιαφέρων τάφος λαξευμένος

έκ πώρου λίθος, χρησιμοποιηθείς, φαίνεται, ώς 
σήμα. Δυστυχώς ή έρευνα έγένετο άποσπασματι- 
κώς, καθ5 όσον, λόγφ του μεγάλου βάθους (12.50 
μ. ), τό θεμέλιον ήνοίχθη κατά τμήματα. Εις τήν 
δυτικήν πλευράν του θεμελίου άπεκαλύφθη τό 
άνατολικόν τέρμα ενός μεγάλου τοίχου, ύψους 2 μ., 
χρησιμεύσαντος ώς άναλημματικοϋ, ώς φαίνεται. 
Τον αύτόν τοίχον άνεύρομεν και έντός τοϋ θεμε
λίου 4 ( Σ χ έ δ .  6). Τό πλάτος τοϋ τοίχου φθά
νει τό 1.20 και τό σφζ. ύψος 2 μ. Ό  τοίχος είχε 
θεμελιωθή έπι τοϋ φυσικοϋ έδάφους, τό οποίον 
ήτο ισοπεδωμένον.

Θεμέλιον 2 και 3. Διηνοίχθησαν δύο θεμέλια 
συγχρόνως. Εις βάθος 9.70 μ. περίπου ( από τής 
έπιφανείας τοϋ δρόμου πάντοτε ) εύρέθη παρά τήν 
βόρειον πλευράν τοϋ ορύγματος τοίχος βυζαντι

24
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νός, καλής κατασκευής ( Σ χ έ δ. 7, A ). Έτερος 
πρώιμος βυζαντινός εύρέθη παρά την ανατολικήν 
πλευράν εις βάθος 10.50 μ., έκτισμένος μέ άρχαΐον 
οικοδομικόν ύλικόν καί αρχιτεκτονικά μέλη ( δω» 
ρικός σπόνδυλος, δωρικόν κιονόκρανον κ. ά .) 
( Σ χ έ δ. 7, Γ ). Εντός αύτοϋ εύρέθη μαρμάρινη 
πλάξ μέ τέσσαρας ανισομεγέθεις έκβαθύνσεις, αλ
λά κανονικός, ίσως μέτρον δΓ ύγρά σταθμά. Εις

είς τό προαναφερθέν θεμέλιον Τ3 - 6 εύρέθη σαν 
θραύσματα τοιχογραφιών και πλήθος κεραμει- 
κής. Ταϋτα προέρχονται έκ κτηρίου κειμένου μα
κράν του άνασκαπτομένου χώρου, καθ’ όσον ού- 
δέν σημαντικόν κτήριον άπεκαλύφθη ένταΰθα.

Θεμέλιον 14. Άνευρέθησαν διαδοχικώς πολ
λά στρώματα βυζαντινής έποχής, περιέχοντα κυ
ρίως οικοδομικόν ύλικόν προερχόμενον έκ κατα-

...... .......

βάθος 9.30 μ. έν θεμέλιον προχείρου κατασκευής 
έκάλυπτε τήν νοτίαν καί δυτικήν πλευράν τής 
βάσεως. Ύπό τά κτίσματα αύτά εύρέθησαν μυ
κηναϊκά στρώματα καί τοιχία, άλλά δεν εύρέθη 
τίποτε τό ενδιαφέρον. Τό φυσικόν έδαφος εύ
ρέθη είς βάθος 15 μ.

Θεμέλιον 9 καί 10. Είς βάθος 8 μ. περίπου εύ
ρέθη τοίχος ρωμαϊκών χρόνων καλύπτων τήν δυ
τικήν πλευράν. Εις βάθος 10 μ. περίπου τοίχος 
μυκηναϊκός παρά τήν βόρειον πλευράν του οίκή- 
ματος του όρύγματος. ’Ολίγον βαθύτερον δάπε- 
δον καλής κατασκευής έκ πηλού, προφανώς σχε- 
τιζόμενον μέ τον άνευρεθέντα τοίχον. Τό κτήριον 
κατεστράφη ύπό πυρκαϊάς. Εύρέθησαν πλίνθοι καί 
τέφρα, ώς καί τέσσαρα ακέραια αγγεία. Παρά τόν 
τοίχον μέγας πίθος τεθραυσμένος καί έντός αύ
τοϋ αγγεία ομοίως τεθραυσμένα. Μετά τό κτήριον 
αύτό καί είς βάθος 11.20 μ. περίπου εύρέθησαν 
απορρίμματα έκ καταστροφής κτηρίου.' Ως καί

στροφής κτηρίων. Παρόμοια στρώματα άλλωστε 
εύρέθησαν είς τά περισσότερα τών θεμελίων. Έν
τός τών παλαιοχριστιανικών στρωμάτων ύπήρχε 
τάφος καλυβίτης. Είς βάθος 10 μ. περίπου εύρέ
θη τοίχος μυκηναϊκός ( Σ χ έ δ. 8 ), έχων μίαν 
μόνον οψιν κανονικήν, άφθονος κεραμεική, με
ρικά θραύσματα τοιχογραφιών. Τό φυσικόν έδα
φος εύρέθη εις βάθος 12.50 μ. περίπου.

Θεμέλιον 12. Εύρέθη τοίχος όμοιος μέ τού θε
μελίου 14, είς τό αύτό περίπου βάθος καί τής αύτής 
κατευθύνσεως ( Σ χ έ δ. 9 ).

Θεμέλιον 7 καί 8. Είς βάθος 6.20 μ. εύρέθη παρά 
τήν δυτικήν πλευράν τοίχος βυζαντινός, ίσως θε
μέλιον μεγάλου κτηρίου, πάχους 0,90 μ., σφζό- 
μενος όμως είς ύψος 1.20 μ. καί όχι είς μέγα μή
κος ( δέν άνευρέθη έντός τού συνεχιζομένου θε
μελίου ). Ό  τοίχος αύτός άπεκόπη ύπό νεωτέρου 
άλλά βαθύτερον θεμελιωμένου τοίχου, άνευρε- 
θέντος κατά μήκος τού θεμελίου, από βάθους 7.40 -
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9.90 μ. περίπου. Ύπό τά βυζαντινά στρώματα άνευ- 
ρέθη μυκηναϊκή κεραμεική και πρόχειρος τοί
χος, μυκηναϊκός έπίσης.

Θεμέλιον Τ2. "Ανευρέθησαν πλούσια βυζαντι
νά στρώματα. "Αρκετά σημαντικοί ή σαν δύο τοί
χοι, εύρεθέντες εις βάθος 7 μ. κατά μήκος του δυ
τικού συνόρου του θεμελίου ό εις καί τού ανατο
λικού ό έτερος. Ή  αποσπασματική φύσις τής έρεύ- 
νης δέν έπέτρεψε νά διαπιστώσωμεν εις τί είδος

θανάτου καί ταφής μητρός καί νεογεννήτου. Ή  
διπλή ταφή χρονολογείται εις τήν ΜΕ έποχήν. 
Παρά τήν δυτικήν πλευράν τού θεμελίου Τ2 άνευ- 
ρέθη μέρος κτηρίου με αψιδωτήν άπόληξιν προς 
Ν. ( Σ χ έ δ .  10).

Εντός τού θεμελίου ΤΙ τέλος άνευρέθησαν δύο 
τοίχοι, ών ό εις κατά μήκος τής βόρειας πλευράς 
ήτο Ισως παλαιοχριστιανικός, ό έτερος δέ παρά 
τήν δυτικήν πλευράν πολύ νεώτερος.

Σχέδ. 8. Οίκ. Γιαννοπούλου. Βάσις 14. Μυκηναϊκός τοίχος

κτηρίου άνήκον οι τοίχοι. Μετά τά βυζαντινά 
στρώματα υπήρχε καί έδώ κενόν ώς πρός τάς έπο- 
χάς* δέν άνευρέθησαν υπολείμματα κλασσικής 
εποχής. Εις βάθος 10 μ. ήρχισεν ή άνεύρεσις μυ
κηναϊκών στρωμάτων. Επάλληλα μυκηναϊκά 
δάπεδα δεικνύουν συνεχή χρήσιν τού χώρου. Τό 
τρίτον κατά σειράν άνευρέσεως δάπεδον ήτο εν
διαφέρον. "Επ’ αυτού άνευρέθησαν άγγεϊα, τε
μάχια βωμού, όλίγαι τοιχογραφίαι, δύο ειδώλια 
τύπου Φ καί τμήμα δαπέδου έξ άσβέστου, διατη- 
ρούμενον είς μήκος 1.10 μ., πάχους 0,10 μ. Εύ- 
ρέθησαν έπίσης τρεις λίθιναι άκόναι, μαρτυρού- 
σαι ίσως ϋπαρξιν έργαστηρίου. Μετά τό τέταρτον 
κατά σειράν δάπεδον, κατά τήν έρευναν τού οποίου 
άνευρέθησαν καί ολίγα όστρακα ΜΕ έποχής, 
άνευρέθη περίεργος τοίχος σχη ματίζω ν όξεΐαν 
γωνίαν καί ύπ" αυτόν γυναικείος σκελετός είς 
ίσχυρώς δκλάζουσαν στάσιν, δέν γνωρίζω όμως 
άν ύπάρχη σχέσις μεταξύ τοίχου καί ταφής (Σχέδ.  
10). 'Οπωσδήποτε ό γυναικείος σκελετός έκειτο 
έπί τής καλυπτήριου πλακός τάφου, εντός τού 
όποιου εύρέθη σκελετός βρέφους είς παρομοίαν 
στάσιν. Τό μήκος τού τάφου ήτο 0,50 μ. μόνον. Εί
ναι πολύ πιθανόν νά πρόκειται περί ταυτοχρόνου

Τάς άνευρεθείσας έν τώ οίκοπέδω τοιχογραφίας 
έκαθάρισεν ό εκλεκτός τεχνίτης κ. Ζαχαρίας Κα- 
νάκης, εύγενώς παραχωρηθείς ύπό τής "Αρχαιο
λογικής Εταιρείας.

ε) Ο ι& οπεδον Κ τισ τά κ η

Τό οίκόπεδον αυτό εύρίσκεται είς τό νότιον 
άκρον τής πόλεως, πρός Δ. τής οδού Έπαμεινών- 
δου. Ή  θέσις αυτή έλέγετο κατά τό παρελθόν «Κα
μάρες », κατά τάς άρχάς δέ τού αίώνος ή σαν πρα
γματικούς ορατά καμαροειδή κτίσματα, τά όποια 
περιγράφονται υπό τού Θηβαίου Έπαμ. Παπαβα- 
σιλείου ( βλ. ΑΔ 1917, σ. 123, σημ. 2 ), ό όποιος 
καί συνάγει ότι πρόκειται περί ύδραγωγείου. Τήν 
γνώμην άσπάζεται καί ό Άντ. Κεραμόπουλλος. 
Αί καμάραι κατεστράφησαν κατά τάς άρχάς τού 
αίώνος καί « άπήχθη τό ύλικόν πρός αίσχος των 
Θηβαίων, μή έννοούντων ν" άφήσωσιν ούδέν των 
άρχαίων μνημείων δρθιον ».
Κατά τάς έκσκαφάς πρός οικοδομήσιν έπί τού ώς 
άνω οίκοπέδου εύρέθη τμήμα κτίσματος περίπου 
τετραγώνου, σώζοντος τάς δύο πλευράς αύτού 
( Π ί ν. 194 γ ). Έκάστη έχει μήκος 7.50 μ. περί
που. Έ χει θεμελιωθή έπί τού φυσικού έδάφους,
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τό όποιον είναι τόσον άνώμαλον, ώστε είς τό ση- 
μεΐον Α τό ύψος του τοίχου είναι 0,85, εις τό Β 
3.40 και είς τό Γ 0,50 μ.

Τό σφζόμενον πάχος του τοίχου είναι 1.50» 
1.70 μ. "Αλλα προσκτίσματα άκκουμβοϋν επί της 
νοτιάς πλευράς του κτίσματος. Αόγψ τής μεγά
λης καταστροφής, τήν οποίαν ύπέστησαν αί αρ
χαιότητες εις τήν περιοχήν αύτήν είναι άδύνα-

διά τήν θέσιν δέ αυτήν άναφέρονται αί Όγκαΐαι 
ή άλλως Ύψισται Πύλαι.

ς') Οικόπεδον Άναστ. Θεοδώρου

Τό οικόπεδον τούτο εύρίσκεται έπι τής όδοΰ 
Πινδάρου, είς άπόστασιν 300 μ. προς Ν. του ανα
κτόρου, παρά τήν διασταύρωσιν ταύτης μετά τής 
όδοΰ Δίρκης. "Ακριβώς παραπλεύρως εΐχον άνα-

"......... ............

Σχέδ. 9. Οίκόπ. Γιαννοπούλου. Βάσις 12. Μυκηναϊκός τοίχος

τος ή εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Τά χώ
ματα προέρχονται έκ προσφάτων έπιχώσεων. Δυ- 
νάμεθα όμως πρός τό παρόν νά συναγάγωμεν τά 
εξής:

1. Τό ύπάρχον οικοδόμημα χρονολογείται έκ 
του τρόπου κατασκευής του είς τούς χρόνους 
τής Φραγκοκρατίας ( βλ. και Κεραμόπουλλος, ΑΔ 
1917, σ. 329).

2. Τό χρησιμοποιηθέν οικοδομικόν ύλικόν προ
έρχεται έκ διαφόρων οικοδομημάτων κλασσικών 
χρόνων.

3. Έκ προσεκτικής περισυλλογής οστράκων 
έπι του φυσικοϋ έδάφους προέκυψαν ίχνη μυκη
ναϊκής έποχής.

4. Επειδή ή φυσική θέσις είναι κατάλληλος 
( τό έδαφος κατέρχεται έντεϋθεν άποτόμως, έδώ 
διέρχεται ή έξ "Αθηνών οδός κλπ. ), είναι πιθα
νόν είς τήν περιοχήν αύτήν νά ύπάρχη μία πύλη,

σκαφή κατά τό 1963 τάφοι ΠΕ έποχής καί ρωμαϊ
κόν οικοδόμημα. 'Ως έκ τούτου ήτο μάλλον βεβαία 
ή ΰπαρξις άρχαιοτήτων. Παρά προηγουμένην άπα- 
γόρευσιν, έχρησιμοποιήθη έκσκαφεύς, με αποτέλε
σμα νά καταστραφοϋν μυκηναϊκά στρώματα. Ήδυ- 
νήθημεν νά περισυλλέξωμεν όστρακα, μερικά τε
μάχια τοιχογραφιών καί νά σημειώσωμεν τήν 
ΰπαρξιν τοίχου. Κατά του ιδιοκτήτου ύπεβλήθη 
μήνυσις. Διεμαρτυρήθημεν έντόνως πρός τον Εισ
αγγελέα καί τό "Αστυνομικόν Τμήμα διά τήν μή 
έγκαιρον προστασίαν. Παρά ταΰτα τήν 29ην 
Μαΐου ό έκσκαφεύς έτέθη καί πάλιν είς λειτουρ
γίαν καί συνεχίσθη ούτω ή καταστροφή μυκηναϊ
κών στρωμάτων. Καί αύτήν τήν φοράν δέν κατέ
στη δυνατόν νά παρεμποδισθή ή καταστροφή. 
"Αφηρέθησαν στρώματα είς βάθος 1 μ. περίπου.

Τή έπεμβάσει του έν "Αθήναις "Αντιεισαγγελέως 
Έφετών έσταμάτησαν αί καταστροφαί καί διε-
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νηργήθη άνασκαφική ερευνά. Εΐχον άπομείνει 
εις τό νότιον τμήμα του οικοπέδου στρώματα ά
θικτα και ήδυνήθημεν νά προσδιορίσωμεν τήν 
ύπαρξιν πέντε έπαλλήλων δαπέδων, μυκηναϊκής 
έποχής, τά όποια δεν απέδωσαν εί μή όστρακα. 
Άπεκαλύφθη όμως σημαντικός άγωγός, του οποίου 
τμήμα κτιστόν δΤ άκατεργάστων λίθων έσφζετο

πολλά μυκηναϊκά άγγεΐα, κυρίως άχρώμους κύ
λικας.

ζ) Οικόπεδον Σταμ. Σταμάτη

5Απεκολλήθησαν και μετεφέρθησαν είς τό Μου- 
σειον τά κατά τό παρελθόν έτος άνευρεθέντα μω
σαϊκά. Έν συνεχείς άνεσκάφησαν δύο μικραί λω«

είς τό νότιον μέρος. Τό υπόλοιπον ή κατεστράφη 
είς άρχαίους χρόνους ή είναι ημιτελές. Καθ’ όλον 
τό μήκος του οικοπέδου πάντως άπεκαλύφθη ή 
τάφρος, πλάτ. 1.30 - 1.40 μ. καί ΰψ. περί τά 2 μ. 
( Π ί ν. 196 α ), ή όποια ήνοίχθη διά νά κτισθή 
ό άγωγός. Ή  παραβίασις τής τάφρου άρχίζει από 
του β' δαπέδου καί εισχωρεί έντός του φυσικού 
εδάφους. Τό κτιστόν μέρος τού άγωγοϋ είναι θαυ
μάσιας κατασκευής. Έ χει έσωτερικώς τάς άκο- 
λούθους διαστάσεις: ύψος 1.10, πλάτος 0,50 μ. 
Είναι δηλαδή ώς προς τό ύψος διπλάσιος παρο
μοίου άποκαλυφθέντος έν τφ άνακτόρφ. Μυκη
ναϊκών κτηρίων λείψανα δεν εύρέθησαν πολλά. 
Εις μόνον τοίχος έσφζετο εις τήν ΝΑ. γωνίαν τού 
οικοπέδου καί μικρόν τμήμα έτέρου έπί τού πε
ζοδρομίου. Τό ύπόγειον τής παλαιάς οικίας φαί
νεται νά έχη έξαφανίσει τά ίχνη των άλλων. Έκ 
τής παραβιάσεως τού άγωγοϋ έξήλθε πλήθος ο
στράκων, ή συγκόλλησις των όποιων θά άποδώση

ρίδες μωσαϊκών εις τό ανατολικόν καί δυτικόν 
άκρον τού οικοπέδου.

Μετά τήν έρευναν τών μωσαϊκών δαπέδων έδό- 
θη ή άδεια διά τήν διάνοιξιν θεμελίων. Έγένετο 
κατ' άρχάς εις τό μέσον τού οικοπέδου μία τομή 
εις τον χώρον τριών βάσεων. ’Αμέσως υπό τά 
μωσαϊκά δάπεδα άνεύρομεν κεραμεικήν ΜΕ έπο
χής, έλάχιστα δε ίχνη κλασσικής καί μυκηναϊκής. 
Εις βάθος 0,90 μ. από τής έπιφανείας τού μωσαϊ
κού συνηντήσαμεν τμήμα κτηρίου, άνήκον είς 
τήν ΜΕ έποχήν ( Σ χ έ δ .  11, κτήριο ν Α). Τό 
δάπεδόν του έκαλύπτετο διά στρώματος πηλού, 
ίκανοΰ πάχους, πλήν όμως θραυσμάτων άγγείων 
ούδέν άνεύρομεν. Προς Β. τού κτηρίου εύρέθη 
δεύτερον κτήριον ( Β ), εις βάθος 1.25 μ., δυτικώς 
τού οποίου άκριβώς υπήρχε τάφος κιβωτιόσχημος, 
περιέχων σκελετόν παιδός, ΜΕ άγγειον καί δε
καοκτώ ψηφίδας όρμου έξ ευτελούς υλικού ( Π ί ν. 
196 β). Τό μήκος τού τάφου ήτο 0,57, τό δε πλά
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τος 0,30 μ. Ό  νεκρός είχεν ύψος 0,80 μ. περίπου. 
Ή  στάσις του λίαν συνεσταλμένη. Προς Β. τοϋ 
κτηρίου Β εΰρομεν και τρίτον τοίχον ( κτήριον 
Γ ), είς βάθος 1.50 μ. Τά κτήρια αυτά ανήκουν είς 
τρία διαδοχικά στάδια έντός τής ΜΕ εποχής και

σίτου, διασψθέντος χάρις είς τήν πυρκαϊάν, ή ό
ποια κατέστρεψε τό κτήριον. Διεπιστώθη ή ΰπαρ- 
ξις εισόδου εις το κτήριον, πλάτους 1.10 μ., έκα- 
τέρωθεν τής οποίας έξωτερικώς ύπήρχον πρόσθε
τοι σειραί λίθων, Ισως αντηρίδων τών θεμελίων.

[?23 Κ Λ Α Σ Σ Ι Κ Α  Cj )

Σχέδ. 11. Οίκ. Σταμ. Σταμάτη. Χώρος βάσεων 7 -4  και 1

είναι πιθανόν νά ύπήρχον καί ένδιάμεσοι φάσεις. 
Ή  μή άνεύρεσις κλασσικών καί μυκηναϊκών κτη
ρίων εξηγείται έκ τοϋ γεγονότος, ότι τό μέγα πα
λαιοχριστιανικόν κτήριον, είς τό όποιον άνήκον 
τά μωσαϊκά, κατέστρεψε τά αρχαιότερα κτήρια 
μέχρι τών ΜΕ. Ύπό τά ΜΕ κτήρια διεπιστώσαμεν 
τήν ϋπαρξιν παλαιοτέρων λειψάνων. Διά τής άνα- 
σκαφικής έρεύνης άπεκαλύφθη τμήμα οικοδομή
ματος ΠΕ εποχής : εις τοίχος, μήκους ορατού 
5.10, πλάτους 0,60 μ., φέρων έπίχρίσμα έσωτερι- 
κώς καί βαίνων από Β. προς Ν., άπετέλει τήν δυ
τικήν πλευράν του κτηρίου Δ, τοϋ οποίου τό άπο- 
καλυφθέν δωμάτιον άπέδωσεν ένδιαφέρουσαν κε- 
ραμεικήν, επτά πήλινους κυλίνδρους ( « κουβα
ρίστρες » ) διαφόρων μεγεθών, Ικανήν ποσότητα

Έσωτερικώς εύρέθησαν δύο χαμηλά τοιχία έκ 
πηλοϋ, πάχους 0,20 - 0,25 μ., τά όποια έχώριζον 
τό δωμάτιον είς μικρότερα διαμερίσματα. Τό δά- 
πεδον ήτο καλής κατασκευής έκ πηλοϋ, εύρίσκέ
το δε 0,30 μ. χαμηλότερον τής έπιφανείας τοϋ τοί
χου. Τό ΠΕ οικοδόμημα εύρίσκετο είς βάθος 2.70 
μ. άπό τής έπιφανείας τών μωσαϊκών καί 6.40 μ. 
περίπου άπό τής έπιφανείας τοϋ έδάφους. Ή  συνέ- 
χισις τής άνασκαφικής έρεύνης ήτο αδύνατος, 
λόγφ τοϋ ότι τό οίκόπεδον περιεβάλλετο έκ τών 
τριών πλευρών του ύπό ύψηλών κτηρίων, δύο τών 
όποιων ούχί καλής κατασκευής.

Προς άποφυγήν όμως καταστροφής τών αρχαίων 
άπεφασίσθη ή θεμελίωσις τοϋ κτηρίου είς βάθος 
1.20 -1.40 μ. άπό τής έπιφανείας τών μωσαϊκών.
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Ή  έρευνηθεΐσα βάσις έπεχώσθη καί ούδεμία ζη
μία έγένετο. Κατά την διάνοιξιν των βάσεων πρα-
γματικώς ελάχιστα άνευρέθησανείς το βάθος αυτό.

η) Καθαρισμός παλαιού Καδμείοι)

Κατά μήνα Σεπτέμβριον ήρχισεν ό καθαρισμός 
του υπό του άειμνήστου \Α. Κεραμοπούλλου άνα- 
σκαφέντος Καδμείου ανακτόρου» Ό  χώρος εύ-

άνέρχεται εις 105 γραμμ., έφερε σαφή ίχνη ισχυ
ρού πυρός. Ή  άνεύρεσις τόσου χρυσού εντός τού 
« επιπάγου» πρέπει Ισως νά μας όδηγήση εις 
τό συμπέρασμα, δτι είναι άναγκαΐον νά έρευνηθή 
όλόκληρος ό επίπαγος, ό όποιος εις πολλά σημεία 
σφζεται μέχρις ύψους 2 μ. περίπου» Δύο τεμάχια 
τού έπιπάγου, τά όποια εύρίσκοντο εντός τού δια
δρόμου Ζ καί δέν εϊχον έρευνηθή υπό τού άνασκα-

ρίσκετο εις κακήν κατάστασιν, καθ’ όσον άπό πολ
λών έτών ούδείς καθαρισμός έγένετο. Ό  χώρος 
είχε πληγή, ώς φαίνεται, κατά τήν διάρκειαν τού 
πολέμου, οπότε έρρίφθησαν έντός αυτού άχρηστα 
άντικείμενα ( μεταξύ των όποιων σφαΐραι, χει
ροβομβίδες άθικτοι κ. ά .) καί μπαζώματα, ακό
μη δέ καί χαρακώματα εϊχον άνοιχθή έντός των 
δωματίων Β καί Γ. Ό  καθαρισμός έγένετο εις 
πολύ βραδύν ρυθμόν καί μέ πολλήν προσοχήν 
διά νά μή θιγή ή παλαιά άνασκαφή. Παρ’ όλα αυ
τά έξήχθησαν συνολικώς έκ τού χώρου άχρηστα 
μπαζώματα, ύπολογιζόμενα εις 50 - 60 κυβ. μ. 
Κατά τον καθαρισμόν ( Π ί ν .  197 β), νοτίως 
τού δωματίου Π, κατά τήν συμβολήν των διαδρό
μων Φ καί X έντός τού τοίχου, τον όποιον ό Κε- 
ραμόπουλλος ονομάζει έπίπαγον, άνευρέθη όλως 
τυχαίως αρκετή ποσότης χρυσού, κατειργασμένου 
εις σύρματα τομής τετραγωνικής καί έλισσόμενα 
εις σπείρας. Μετ’ αυτών πέντε μικρά τεμάχια εις 
σχήμα κριθής. Ό  χρυσός, τού οποίου τό βάρος

φέως, έκαθαρίσθησαν μετά προσοχής. Ήλευθε- 
ρώθη ούτως όλόκληρος ό διάδρομος Ζ ( Π ί ν .  
197 α ). Κατά τον καθαρισμόν τού δωματίου Π 
εύρέθη κατά τήν ΒΔ. γωνίαν κορμός μικρού μαρ
μάρινου άγαλματίου ( Δήμητρος ; ) ( Π ί ν .  200 γ ) 
άγνωστον πώς εύρεθέντος έκεί.

Μετά τον καθαρισμόν έρρίφθη έπί τών δωμα
τίων καί διαδρόμων λεπτόν στρώμα άμμου έκ τής 
Κωπαΐδος, προς άποφυγήν φθοράς τών δαπέδων 
καί τήν κατά τό δυνατόν άπομόνωσιν τών βλα- 
στανόντων χόρτων.

Κατά τον καθαρισμόν είργάσθησαν πλήν τού 
γράφοντος, ή φοιτήτρια Άλέκα Γιαννοπούλου 
καί ό τότε τοποθετηθείς παρά τή Θ' Περιφερείς 
Επιμελητής Νικ. Φαράκλας.

θ) Οίκόπεδον Γαβριατοπούλου ( Σ χ έ δ .  12)

Τό οίκόπεδον τούτο κεΐται έπί τής οδού Δίρ- 
κης, έναντι τών έρειπίων τού ναού τού βΑγ. Γρη- 
γορίου ( ή *Αγ. Βασιλείου ), άνεμέναμεν δέ τήν
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άνεύρεσιν σημαντικών βυζαντινών κτηρίων ή άλ
λων εύρημάτων. Δυστυχώς όμως επί συνολικώς 
δώδεκα άνοιχθέντων θεμελίων, μόνον τρία πα
ρουσίασαν σχετικόν ένδιαφέρον. Εντός δύο έκ 
τών θεμελίων εύρέθησαν τάφοι καλυπτόμενοι υπό 
καμαροειδούς στέγης. Ό  τάφος 1 περιείχε τά 
οστά πολλών νεκρών άναμίξ τοποθετημένα ή έρ- 
ριμμένα. Ό  τάφος όμως ό Ιδιος ήτο άρίστης κατα-

ι) Οικόπεδον Πηλίδη

Έπί τοϋ οίκοπέδου αύτοΰ, κειμένου κατά την 
δυτικήν πλευράν τής Καδμείας ( οδός Οίδίποδος 
άριθ. 43 ), ήνοίχθη δοκιμαστικόν θεμέλιον διαστ.
1.50x 1.50 μ. Τά βυζαντινά στρώματα έσταμά- 
τησαν εις βάθος 2.50, τά διεδέχθησαν δέ μυκη
ναϊκά μέχρι βάθους 3.20 μ. Ήκολούθησαν στρώ-

Β

Σχέδ. 13. Οίκ. Τ. Πηλίδη. Βάσις 5, βάθος 5.50 μ. HE κτήριον (έργαστήριον;)

σκευής έκ πωρολίθων. Ό  τάφος 2 ήτο μικρότερος 
καί υποδεέστερος εις κατασκευήν. Τό μεγαλύτε- 
ρον ενδιαφέρον παρουσίασε τό θεμέλιον 6, όπου 
άπεκαλύφθη τοίχος, πλάτους 0,70 μ., καί παρ’ αυ
τόν τμήμα μωσαϊκού δαπέδου, μήκους 1.40, πλ. 
0,90 μ., μέ γεωμετρικά κοσμήματα. Περαιτέρω 
έρευνα δεν άπέδωσεν έτερον τεμάχιον δαπέδου. 
Άντιθέτως ό τοίχος συνεχίζετο προς Ν., έχων 
συνολικόν μήκος 4 μ. Τά άνευρεθέντα εντός τών 
άλλων θεμελίων δέν έδικαιολόγουν τήν διενέργειαν 
μεγαλυτέρας άνασκαφικής έρεύνης. Τό μωσαϊκόν 
δάπεδον άπεκολλήθη ύπό τού τεχνίτου κ. Κολέ- 
φα. Τήν άνασκαφικήν έρευναν παρηκολούθησε 
καί ό Επιμελητής Π. Βοκοτόπουλος.

Έκ τοϋ οικοπέδου έχομεν επίσης ενδιαφέροντα 
τοπογραφικά στοιχεία. Κατά τήν δοκιμαστικήν 
διάνοιξιν τοϋ θεμελίου 7 παρηκολουθήσαμεν μέ
χρι τοϋ φυσικού εδάφους ( εις βάθος 7 μ .), άντι- 
προσωπεύοντα όλας σχεδόν τάς έποχάς, επάλλη
λα στρώματα μέχρι καί τής ΠΕ. Τά άλλα θεμέλια 
ήνοίχθη σαν εις μικρόν βάθος, 2.50 μ.

ματα άμμου καί τέφρας μέχρι βάθους 4 μ., έν 
συνεχείμ στρώματα ΜΕ εποχής καί τέλος από 
βάθος 5.20 - 5.50 μ. στρώμα ΠΕ έποχής. Τό ΠΕ 
στρώμα ήτο ένδιαφέρον, καθ’όσον άνευρέθη τμήμα 
οικίας μέ ώραιον δάπεδον έξ όπτής γής ( Σ χ έ δ .  
13) καί κεραμεική άρίστης ποιότητος.

ια) Οικόπεδον Σταυροποόλου

Κατά τήν διασταύρωσιν τών οδών Ήλέκτρας 
καί Τ. Μεταξά παρηκολουθήσαμεν τήν έκσκαφήν 
έννέα θεμελίων. Ή  έρευνα άπέδωσεν ολίγα άποτε- 
λέσματα, διαφωτιστικά όμως ώς προς τήν τοπο
γραφίαν τής άρχαίας πόλεως.

Διεπιστώθη κατ’ άρχάς ή ΰπαρξις οικιών εις 
τήν περιοχήν αυτήν ήδη από τής ΜΕ έποχής. 
Υπολείμματα μικρών οικιών εύρέθησαν εις βά
θος 3.50 μ. άπό τής έπιφανείας τής όδοϋ Ήλέ
κτρας καί κατά τήν δυτικήν αύτής πλευράν. Ό  
λόφος κατέρχεται έδώ λίαν άποτόμως πρός Δ. 
Ή  τελευταία σειρά τών θεμελίων έφθασεν, εις 
βάθος μέχρι τοϋ φυσικού έδάφους, τά 7.50 - 8 μ.,
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ένφ ή πρώτη σειρά γενικώς περί τά 4 μ. Εντός 
ένός τών θεμελίων εύρέθη μέγας πίθος άκέραιος, 
ίσως κλασσικής έποχής* ήτο πλήρης νεωτέρων 
χαλκών και σιδηρών άντικειμένων. Μετεφέρθη εις 
τό Μουσείον. Εντός έτέρου θεμελίου εύρέθη

κή μετ3 άλλων ύλικών, δεικνύοντα δτι πρόκειται 
περί μπαζωμάτων. Ή  θέσις τοϋ οικοπέδου καί αί 
πληροφορίαι σχετικώς με τά άνευρεθέντα κατά 
την διάνοιξιν τών θεμελίων τής πρώτης οικοδομής, 
όμοϋ μέ τά νυν άνευρεθέντα αγγεία, πείθουν δτι

γωνία ένός οικοδομήματος βυζαντινής έποχής, 
άρίστης κατασκευής. Ό  τοίχος έχει ύψος 2 μ. 
Τό οικοδόμημα συνεχίζεται έξωθι τής οικοδομής 
προς Δ. καί προς Ν.

ιβ) Οικόπεδον Συλλόγου « "Αγ, Ιωάννης ό Καλό-
κτένης »
Τό νεόδμητον κτήριον τοϋ Συλλόγου κείται 

κατά τήν δυτικήν πλευράν τής Καδμείας καί έγέ- 
νετο μικρά έπέκτασις προς Β. Ήνοίχθησαν συνο- 
λικώς τέσσαρα θεμέλια. Εντός τοϋ πρώτου, προς 
Α., άνευρέθη ύπόλειμμα βυζαντινοϋ κτηρίου καί 
όλίγη κεραμεική. Εντός τοϋ τετάρτου θεμελίου 
δμως άνευρέθη πλουσιωτάτη μυκηναϊκή κεραμει-

εύρισκόμεθα πλησίον τοϋ τείχους τής μυκηναϊ
κής Καδμείας. Δυστυχώς δμως εντός τών θεμε
λίων ούδέν ίχνος άνευρέθη, είναι δμως πολύ πιθα
νόν νά εύρίσκεται εις πολύ μικράν άπόστασιν 
προς Δ.

ιγ) Οικόπεδον Μπαλατσοϋ ( Σ χ έ δ. 14 )

Εις θέσιν « Βλάχικα Κονάκια » κατά τήν διά- 
νοιξιν τών θεμελίων άνευρέθη κατά τήν ΒΑ. γω
νίαν κτίσμα έκ πωρολίθων, τό όποιον σχηματίζει 
ορθογώνιον χώρον διαστ. 0,50 x 0,60 καί βάθους
1.50 μ. Ή  χρήσις του δεν έπεβεβαιώθη, όπωσδή- 
ποτε δμως σχετίζεται προς τό τείχος τής Κάτω 
Πόλεως, τό όποιον διέρχεται πλησίον.

25
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ιδ) Οίκόπεδον Κοραπούλη

Παρά την θέσιν « Πηγή » προς την νοτίαν 
πλευράν τής πόλεως ήνοίχθησαν δώδεκα συνολι- 
κώς θεμέλια. Εντός μιας των βάσεων, εις βάθος 
3.25 μ., άνευρέθη τμήμα ρωμαϊκού βαλανείου, του 
οποίου τό μεγαλύτερον μέρος εύρίσκεται δυτικώς 
του έν λόγω  οικοπέδου. Δεν ειχομεν κινητά εύ- 
ρήματα. Τό φυσικόν έδαφος είναι άνώμαλον ( ά
νευρέθη εις βάθος 5 μ. κατά τήν δυτικήν πλευράν 
καί 7 μ. κατά τήν άνατολικήν ), ένφ ή σημερινή 
επιφάνεια είναι έπίπεδος. Τό άνευρεθέν τμήμα τοϋ 
βαλανείου ήρευνήθη και έπεκαλύφθη.

ιε) ΟΙκόπεδον Σελέκου

Κατά τήν διασταύρωσιν τών όδών Ήλέκτρας 
καί Δ. Βουρδουμπά ήνοίχθησαν συνολικώς δεκαέξ 
θεμέλια, πλήν όμως τό οίκόπεδον δέν παρουσία- 
σεν ένδιαφέρον. Μόνον έντός δύο θεμελίων άνευ
ρέθη ένδιαφέρουσα κεραμεική βυζαντινής καί 
μυκηναϊκής εποχής, τά ίχνη όμως κατοικήσεως 
κατ’ άμφοτέρας τάς έποχάς είναι έντελώς δευτε- 
ρευούσης σημασίας.

ις') Οίκόπεδον Καραγιάννη

Άνατολικώς τών Θηβών, είς συνοικίαν ’Αστέ
γων ( ή Νέα Σφαγεία), έγένετο μικρά έρευνα. 
Εύρέθησαν ολίγα ίχνη βυζαντινού κτηρίου κατά 
τήν άνατολικήν πλευράν τοϋ οικοπέδου. Δέν κα
τέστη δυνατόν νά άποδοθή επί σχεδίου οίαδήποτε 
μορφή κτηρίου. Έκ τοϋ πλήθους όμως τών άνευ- 
ρεθεισών τοιχογραφιών, αί όποίαι ήσαν λίαν τε- 
θραυσμέναι καί είς κακήν κατάστασιν, συμπεραί- 
νεται, ότι πρόκειται περί έκκλησίας. Κατά τήν 
ΝΑ. γωνίαν ομοίως άνευρέθη τάφος έντός τοϋ 
φυσικού εδάφους, ό όποιος έσχημάτιζεν είσοδον 
καί μικρόν θόλον, διαστάσεων μήκ. 1.76, πλ. 1.35, 
ϋψ. 0,85 μ. Έντός αύτοϋ άνευρέθη σωρός οστών.

ιζ) Οίκόπεδον Μανάρα

Έναντι τοϋ προηγουμένου οίκοπέδου προς Α. 
άνευρέθη άγωγός, ό όποιος εΐχεν άνοιχθή ύπο- 
γείως έντός τόΰ φυσικού έδάφους. Είς τό κέντρον 
τοϋ οίκοπέδου έσχημάτιζε μικράν δεξαμενήν. Ό  
άγωγός χρονολογείται κατά τούς βυζαντινούς 
χρόνους.

ιθ) Οίκόπεδον Καραγάτσουλη

Τό οίκόπεδον εύρίσκεται έπί τής όδοϋ Κάδμου, 
πλησίον τής έκκλησίας τοϋ Ά γ. Γεωργίου (είς  
άπόστασιν 230 μ. άπό τοϋ ανακτόρου ). Ήνοίχθη
σαν δώδεκα θεμέλια. Τό φυσικόν έδαφος κατέρ
χεται καί έδώ άποτόμως προς Ν. Τά περισσότερα

τών θεμελίων συνήντησαν είς μικρόν βάθος τό 
πορώδες έδαφος. Έντός ένός θεμελίου καί είς 
βάθος 2.40 μ. άνευρέθη ισχυρός μυκηναϊκός τοί
χος, πλάτους 1.18 μ., θεμελιωμένος έπί τοϋ φυσι
κού έδάφους. Ή  ΰπαρξις σημαντικού οικοδομή
ματος τόσον μακράν τοϋ άνακτόρου είναι περίερ
γος.

Περαιτέρω όμως έρευνα δέν ήτο δυνατή, καθ’ 
όσον τό οίκοδόμημα συνεχίζεται πρός Α. τής 
ύπό κατασκευήν οίκίας. Διεπιστώθη πάντως ϋπαρ- 
ξις δαπέδου καί άνευρέθη σημαντική κεραμεική.

Πρός Ν. τοϋ μυκηναϊκού τοίχου καί έντός τοϋ 
έπομένου θεμελίου εύρέθη τοίχος κλασσικής έπο- 
χής, σφζων δύο σειράς ορθογωνίων δόμων έκ 
πωρολίθου. Σχετική έρευνα καί διαπλάτυνσις τοϋ 
θεμελίου ούδέν άπέδωσε πλήν ολίγων όστράκων.

ΣΑΡ. ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΗΒΩΝ

α) Οίκόπεδον Ένώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών
( Σταθμός )13

Είς άπόστασιν 400 μ. περίπου άπό τοϋ σιδηρο
δρομικού Σταθμοϋ Θηβών, ήρχισεν ή ύπό τής 
’Αγροτικής Τραπέζης διάνοιξις όρυγμάτων έπί 
οίκοπέδου 3.600 τ.μ. διά τήν θεμελίωσιν κτηρίου 
προοριζομένου διά τήν άποθήκευσιν προϊόντων 
τής Ε.Γ.Σ. Θηβών. Τό οίκόπεδον άπέχει 10 μό
νον μ. βορείως τής σιδηροδρομικής γραμμής καί 
20 μ. άνατολικώς τοϋ Έκκοκιστηρίου βάμβακος. 
Ή  άποθήκη προωρίζετο νά έχη μήκος 75 καί πλά
τος 48 μ. καί πρός τοΰτο έχαράχθησαν ύπό τοϋ 
μηχανικού περί τά 85 ορύγματα διά τάς βάσεις. 
Επειδή αί άνασκαφικαί έργασίαι είς τό κέντρον 
τής πόλεως εύρίσκοντο είς έντασιν καί ή άνασκα- 
φή ένός τόσον έκτεταμένου χώρου θά άπήτει άνε- 
σιν χρόνου καί πολυάριθμον προσωπικόν, πε- 
ριωρίσθημεν είς τήν έρευναν τών όρυγμάτων, δι- 
ευρύνοντες ταΰτα, όπου τούτο έθεωρήθη άπαραί- 
τητον ( Σ χ έ δ .  15).

Είς τά πλεΐστα τών σκαμμάτων τά άποκαλυ- 
φθέντα άρχαια κτίσματα ήσαν πτωχικά. Οι τοί
χοι, τών όποιων οί ύψηλότεροι φθάνουν τό 1 μ., 
σύγκεινται έκ μικρών λίθων, κεραμίδων καί πη
λού. Τό σύνηθες πλάτος των είναι 0,50 μ. Υπάρ
χουν καί τοίχοι τών οποίων τό κάτω τμήμα άπο- 
τελεΐται έκ μεγάλων πωρολίθων, προερχομένων 
πιθανώς έκ τοϋ τείχους τής πόλεως ή έξ άλλου 
μεγάλου οίκοδομή ματος καί είς τήν περίπτωσιν 
ταύτην εύρέθησαν κάτωθεν τών πωρολίθων πολ-

13. Είς τήν άνασκαφήν έβοήθησε σημαντικώς ό τότε έκ
τακτος επιμελητής κ. Ε. Πεντάζος, όστις καί έξεπόνησε τά 
σχέδια.
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