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λά θραύσματα κεραμίδων, μαρτυροϋντα στρώμα 
καταστροφής. Εντός του ορύγματος 9 οι έκ πώ
ρινων πελεκητών δόμων τοίχοι φθάνουν είς μή
κος 3.80 μ. Ιδιόρρυθμοι είναι ό τοίχος τής βά- 
σεως 8, μέ τέσσαρας σειράς λίθων κάτω και πέντε 
σειράς κεραμίδων άνω και ό του « δοκιμαστικού 
όρύγματος », έξ όρθιων πωρίνων πλακών μετά μι
κρών λίθων μεταξύ αυτών. ΟΙ τοίχοι θά έφερον

ΰψ. περιχειλώματος 0,65 μ .) έκ μικρών λίθων 
έκτισμένων. Μέχρι βάθους 1.50 μ. τά όστρακα 
ή σαν ασήμαντα, μετά τό 1.60 μ. ύπήρχεν έν 
πλήθος ύδριών εις τεμάχια και άλλα άγγεΐα έλλη- 
νιστικής έποχής όμοϋ μετά πολλών λαξευμάτων 
τοϋ βράχου, έπι τού όποιου ήτο θεμελιωμένη ή οι
κία. Εις άλλας περιπτώσεις, ώς είς την οικίαν 
τοϋ « δοκιμαστικού όρύγματος»,είναι δύσκολον νά

Σχέδ. 15. Θήβαι. Σταθμός. Οίκόπεδον

επίχρισμα, διότι είς πλεϊστα σημεία εύρέθησαν 
τμήματα αυτών, χρώματος λευκοΰ ή έρυθροϋ.

Αί οίκίαι είναι θεμελιωμέναι ώς έπι τό πλεΐ- 
στον έπι τοϋ στερεοϋ έδάφους ( πούρος), τό 
όποιον εύρίσκεται είς βάθος από 0,70 μέχρι 2.50 
μ. από τής επιφάνειας τοϋ οικοπέδου. Υπάρχουν 
όμως καί περιπτώσεις οικιών θεμελιωμένων έπι 
τής άμμου ή ενός χωματώδους στρώματος είς 
βάθος 1 ή 2 μ.

Τά δάπεδα είς τάς πτωχοτέρας οίκίας σχηματί
ζονται έκ τοϋ φυσικοϋ βράχου, ένώ άλλοϋ τό έδα
φος είναι έστρωμμένον έκ χονδρών χαλίκων και 
άμμου ή έξ ακανόνιστων λίθων. Εύρέθη καί δά- 
πεδον έκ παχέος κονιάματος είς τάς βάσεις 61 - 
65 ( Π ί ν .  198α). Άπεκαλύφθησαν καί ψηφι
δωτά δάπεδα έκ ψηφίδων μικροτάτων (0,01 - 
0,02 μ .) είς τήν βάσιν 67 ( Π ί ν .  198 β ) καί 
μεγαλυτέρων ( 0,03 - 0,04 μ. ) είς τήν βάσιν 56. 
Τό πρώτον έχει έλαφράν κλίσιν προς τό ΝΔ. 
άκρον τοϋ δωματίου, όπου ύπάρχει φρεάτιον δΤ 
άποχέτευσιν. Παρόμοια φρέατα εύρέθησαν καί 
είς άλλας οίκίας, άλλα τό πλέον ένδιαφέρον ήτο 
το φρέαρ τοϋ όρύγματος 9 ( βάθ. 4.80, διάμ. 0,80,

Ένώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών

είπη τις, έάν πρόκειται περί φρέατος ή βόθρου 
απορριμμάτων ( ΰψ. 0,52, διαμ. 0,60 μ. ) ( Π ί ν .  
199 α ). Ό  χώρος εις τήν βάσιν 24 είναι κατά πά
σαν πιθανότητα τμήμα δεξαμενής, τής οποίας 
τό δάπεδον άποτελείται έξ όρθιων λεπτών πλίν
θων έμπεπηγμένων καθέτως είς τό έδαφος καί μέ 
μεγάλην κλίσιν προς τήν μίαν γωνίαν. Έσωτερι- 
κώς ό τοίχος τής δεξαμενής φέρει παχύ ασβεστο
κονίαμα καί τεμάχια κεραμίδων, ένω έξωτερικώς 
είναι λεπτότερον.

Τό πλέον σημαντικόν κτίσμα τής άνασκαφής 
εύρέθη είς το όρυγμα 11 ( Σ χ έ δ .  16). "Αγνω
στον άκόμη, έάν πρόκειται περί δεξαμενής ΰδα- 
τος ή φρέατος προς άποθήκευσιν πηλοϋ διά κε- 
ραμεικάς ή άλλας εργασίας. Ή  άνω επιφάνεια 
τοϋ έχοντος σχήμα πενταγώνου κτίσματος ήτο 
είς βάθος 0,77 μ. και άποτελείται έκ δύο επαλλή
λων σειρών πωρολίθων. Ή  κυρίως δεξαμενή, λε- 
λαξευμένη εντός τοϋ βράχου, έχει σχήμα στρογ- 
γύλον, όλοέν στενούμενον προς τά κάτω καί κα
ταλήγει είς χοάνην ( Π ί ν .  199 β ). Εσωτερι
κούς όλη ή κοιλότης φέρει επίχρισμα ασβεστοκο
νιάματος. Εγκάρσιος τοίχος, από Β. προς Ν.?
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τέμνων τήν δεξαμενήν εις δύο ίσα περίπου μέρη, 
ώς έμφαίνεται εκ τής μεταγενεστέρας τοιχοποιίας 
του, έκτίσθη μεταγενεστέρως. Τό συνολικόν βά
θος τής δεξαμενής, ύπολογιζομένου από του περι- 
χειλώματος αυτής, είναι 3 μ. Εις τά 2.40 μ. σχημα
τίζεται επί του βράχου άναβαθμίς καί κάτωθεν 
αύτής τά χώματα ήσαν μελανόφαια14. Πέριξ του 
πενταγώνου κτίσματος καί εις κανονικά διαστή-

λυφθέν εφέτος τμήμα του τείχους με τά προανα- 
φερθέντα λείψανα ή με άλλα τά όποια διαφαίνον- 
ται νοτιώτερον. Τότε θά καταδειχθή πόσον άπι 
στεύτως μεγάλην έκτασιν εΐχον αί Θήβαι κατά 
τούς ιστορικούς χρόνους. Τό τείχος, πλάτους 3.20 
μ., έχει κατά τάς δύο όψεις του μεγάλους ορθογω
νίους πωρολίθους ( μήκ. 1.20, πλ. 0,70 μ. περ.) 
καί τό μεταξύ τούτων διάστημα πληροΰται διά

Σχέδ. 16. Θήβαι. Οίκόπ. Ε.Γ.Σ. Τείχος Κάτω Πόλεως καί Πύργος με δεξαμενήν

ματα, τέσσαρες μεγάλοι λίθοι ώς αντηρίδες καί 
έν σύμπλεγμα μικρών άκανονίστων δωματίων 
πρός Β. καί Ν., δίδουν εις τό όλον οικοδόμημα 
όψιν φρουριακήν ( Π ί ν. 199 γ ).

Τό έν λόγφ κτήριον είναι πράγματι τό τελευ- 
ταΐον πρός Α. είς τό τμήμα τούτο τής άρχαίας 
Κάτω Πόλεως. Έπεται οδός πλάτους 4.70, είς 
βάθος 0,70 μ. από τής επιφάνειας του έδάφους, 
τό κατάστρωμα τής όποιας άποτελείται εκ λί
θων, άμμου καί χάλικος συνολικού πάχους 0,15 μ. 
Κατόπιν ακολουθεί τό τείχος τής Κάτω Πόλεως. 
'Η άνακάλυψίς του ήτο τό σημαντικώτερον γε
γονός τής άνασκαφής. Τό σφζόμενον τμήμα έχει 
κατεύθυνσιν άπό Β. πρός Ν. καί κατά τό ΒΑ. τμή
μα τής άνασκαφής κάμπτεται πρός Δ. Λείψανα 
τού τείχους ήσαν ήδη γνωστά εντός τής κοίτης 
τού ποταμίσκου Χρυσορρόα ( είναι ή συνέχεια 
τής Κοίλης Όδοϋ ), βορείως τού Εκκοκκιστηρίου 
καί άπομένει νά εύρεθή πώς συνδέεται τό άποκα-

14. Εργάτης των άνασκαφών διατείνεται ότι ή φαιόχρους 
ΰλη, ήτις άνευρέθη είς τό βάθος τής δεξαμενής, είναι πηλός 
προερχόμενος έκ του όψώματος έξωθεν των Ερυθρών ( Κριε- 
κούκι ), καθ’ δδόν πρός 5 Αθήνας.

μικρών πωρολίθων. Προφανώς τό τείχος τούτο 
ύπήρχε κατά τον 4ον αιώνα, κατεστράφη καί 
έπανεκτίσθη κατά τά τέλη τού ίδιου αίώνος. Φαί
νεται ότι διετή ρήθη μέχρι καί τής ρωμαϊκής επο
χής·

Προ τής έπεκτάσεως τής πόλεως ένταύθα, ή 
περιοχή έχρησίμευεν ώς νεκροταφεΐον, όπως διε- 
πιστώθη άπό εύρεθέντα πλησίον τού ορύγματος 
10 αρχαϊκόν τάφον ( άπέχει 14 μ. Β. τής σιδηρο
δρομικής γραμμής καί είχε μικράν έπίχωσιν, ΰψ. 
0,20 μ. ) ( Σ χ έ δ. 17· Π ί ν. 199 δ ). Πρόκειται 
διά δύο ταφικούς πίθους ήνωμένους κατά τό στό- 
μιον. Τό κρανίον τού νεκρού ήτο εντός τού ανα
τολικού πίθου, τά δε οστά τού σκελετού εύρέθη- 
σαν εντός τού δυτικού μετά πέντε άγγείων, έν 
άλάβαστρον, τρία ληκύθια πρωτοκορινθιακά 
( Π ί ν. 200 α ) καί έν κοινόν άγγεΐον. Προφανώς 
ό τάφος ούτος έλησμονήθη, όταν έκτίσθη ή πό
λις τών κλασσικών χρόνων, ένώ άλλος, τού ο
ποίου λείψανα εύρέθησαν εις τήν βάσιν 16, κατε
στράφη.

Πλήν τών όλίγων πρωτοκορινθιακών άγγείων 
τού άρχαϊκοΰ τάφου, όλα σχεδόν τά εύρήματα
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τής άνασκαφής είναι έλληνιστικά ή ρωμαϊκά. 
Θησαυρός δέκα έξ άργυρών, ώς επί τό πλειστον 
ροδιακών νομισμάτων, και τεσσαράκοντα δύο 
άλλων χαλκών διαφόρων προελεύσεων του 2ου 
αί. π.Χ. εις τήν βάσιν 48 ήτο ή ώραιοτέρα εκ» 
πληξις. Ό  Βέλγος συνάδελφος κ. Tony Hackens 
άνέλαβε νά τά δημοσιεύση.

"Αντικείμενα εκ μετάλλου εύρέθησαν ελάχι
στα. Τό άξιολογώτερον είναι κυλικοειδές άγγειον 
(θυμιατήριον) μετά δύο κρικοειδών λαβών ( Π ί ν.

τά περισσότερα έκ τών άνευρεθέντων άγγείων 
μέχρι βάθους 2.10 μ. Έπληρώθησαν επτά μεγάλα 
κιβώτια μέ λαβάς και βάσεις άγγείων κατά τό 
πλειστον έχόντων ανοικτόν σχήμα, άποτμήματα 
τών άγγείων μέ φολιδωτήν διακόσμησιν και άλ
λων μέ μέλαν γάνωμα και κοσμήματα έξ έρυθρών 
φύλλων κισσού ( Π ί ν. 201 β ).

"Αναφέρομεν ακόμη περί τάς δέκα άγνϋθας, λύ
χνους διαφόρων εποχών και κεραμίδας, ών μία 
κορινθιακού τύπου μέ σφράγισμα Κ.

ΚΛΙΜ Λΐ
Ι.οο μ£τρα

Σχέδ. 17. Θήβαι. Οίκόπ. Ε.Γ.Σ. "Αρχαϊκός τάφος

200 β ). Σιδηραι ράβδοι και ήλοι, μολύβδινοι σω
λήνες και δισκάρια είναι μάλλον άσήμαντα ευ
ρήματα. Τό αυτό ισχύει και διά τά λίθινα ( όλί- 
γοι τριπτήρες) και τά έλεφάντινα ( βέλος, δι- 
σκάριον). "Αντιθέτως ύπάρχει πλήθος πήλινων. 
Μεταξύ δέκα περίπου άποσπασματικών άγαλμα- 
τίων τό σημαντικώτερον είναι ήθοποιού, φέρον- 
τος επί τών ώμων ζώον ( Π ί ν. 199 ε )* ενδια
φέροντα είσέτι είναι: χειρ μεγάλου ειδωλίου και 
κέρας μέ επτά ομοιώματα καρπών. Έκ τών άπει
ρων όστράκων, άτινα δέν κατωρθώσαμεν νά συγ- 
κολλήσωμεν καί νά μελετήσωμεν, άναφέρομεν 
μόνον όλίγα άνήκοντα εις άγγεΐα μελαμβαφή, 
κανθάρους καί λήκυθον μέ σφαιρικήν κοιλίαν άπό 
τό όρυγμα 10 (Π ίν .  198 β). "Από τό όρυγμα 
11 έξήχθησαν πολλαί πρόχοι ρωμαϊκαί, μεγαρι- 
κοί σκύφοι, πινάκια μελανά μέ κοσμήματα έρυθρά 
καί λευκά, δακρυδόχοι, φιάλαι, λήκυθοι άχρωμοι 
καί άγγεΐα μελαμβαφή μέ καθέτους ραβδώσεις. 
"Ενδιαφέροντα είναι καί τά λεπτότατα όστρα
κα μέ έπιγραφάς έγχαράκτους φ ιλ ία , ε υ η μ ε ρ ία  
( Π ίν .  201 α ). "Εκ τού ορύγματος 9 προέρχονται

Έπροτείναμεν τήν μερικήν άπαλλοτρίωσιν τού 
οικοπέδου καί μάλιστα τού άνατολικού τμήματος 
διά μίαν συστηματικωτέραν άνασκαφήν.

Ρ) Οίκόπεδον "Αναστ* Αιακοπούλου* Πυρι ( οδός
Γιαννιοΰ Δούρου )
Διά τήν θεμελίωσιν ένός σταύλου ήνοίχθησαν 

τρία ορθογώνια ορύγματα κατά τό μέσον περίπου 
τού οικοπέδου, μέ άξονα άπό Β. προς Ν. Εις άπό- 
στασιν 3 μ. άνατολικώς τής βορείου βάσεως καί 
πλησιέστατα προς τήν ιδιοκτησίαν Δ. Παπαγκέ- 
κα, άπεκαλύφθη πίθος ταφικός γεωμετρικών χρό
νων, μοναδικός είς σχήμα καί διακόσμησιν, τού- 
λάχιστον διά τήν Βοιωτίαν. "Επειδή τό άγγειον 
άξίζει ιδιαιτέρας μελέτης περιοριζόμεθα ενταύθα 
εις σύντομον περιγραφήν μόνον τής ταφής. Οί 
έργάται τής οικοδομής όχι μόνον εΐχον μετακι
νήσει τά άντικείμενα, άλλά εΐχον άπορρίψει μετά 
τών χωμάτων καί τμήματα τού άγγείου καί μάλι
στα τό σπουδαιότερον μέρος τής παραστάσεως: 
άνήρ κρατών φόρμιγγα, επί κεφαλής έξ γυναικών 
μεταξύ τούτων καί τού άνδρός δύο έτεραι μικραί
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μορφαί, μία γυναικεία και μία άνδρική. ΈπΙ της 
οπίσθιας όψεως χορός έννέα γυναικών. Κατόπιν 
μακρας και έπιπόνου έρεύνης είς τούς αγρούς 
εύρέθη τέλος το ζητούμενον άπότμημα και συν- 
εκολλήθη είς τον πίθον ( Π ί ν. 202 α - β ). Τό 
στόμιον του πίθου, κείμενον προς Β., είχεν έπ9 
αυτού άγγειον κοινόν, τεθραυσμένον και κεκαυ-

’Από τό είδος τού τάφου και από τά ελάχιστα ό
στρακα ( ό τάφος ήτο συλημένος ) φαίνεται ότι 
τό μνημεΐον ανήκει είς την έλληνιστικήν έποχήν 
( Σ χ έ δ .  18).

Ό  χώρος, όπου τό οίκόπεδον Λιακοπούλου, 
είναι προφανώς τμήμα τού άρχαίου νεκροταφείου 
τής περιοχής, ή όποια και κατά τό παρελθόν έ-

μένον, μετά ταινιωτής λαβής και έπί τούτου άλλο 
μικρόν μόνωτον άγγειον. Άνατολικώς έκειντο 
γεωμετρικού ρυθμού καλαθίσκος και λεκανίς. 
Εντός τού πίθου εύρέθη σαν οστά μικρού παιδιού.

Κατά τό ΝΑ. άκρον τού μεσαίου πέδιλου άνε- 
σκάφη αποθέτης μέχρι βάθους 5.30 μ. Τά στρώ
ματα παρουσίασαν μικρόν ένδιαφέρον. Επτά φο
ράς έναλλάσσονται πώρος, άμμος, χάλικες και 
άμμοχάλιξ. Είς τά άνώτερα τέσσαρα στρώματα 
τά όστρακα ή σαν έλληνιστικά: μελαμβαφή, κα- 
στανέρυθρα με μελανάς γραμμάς και κοινά άχροα. 
Είς τά κατώτατα τρία εύρίσκοντο κεραμίδες καί 
όστρακα ασήμαντα, μέ μοναδικήν έξαίρεσιν δύο 
άγγεια. Τό έν, έξωτερικώς μελαμβαφές, έσωτερι- 
κώς μέ καστανούς κύκλους, τό έτερον μελαμβα
φές μέ έμπίεστα κοσμήματα.

Πλησίον τού νοτίου πέδιλου καί κατά τήν ΝΑ. 
αυτού γωνίαν άπεκαλύφθη μέγας ορθογώνιος 
κτιστός τάφος, φέρων τρεις λιθίνας πλάκας κατά 
τάς μακρας και άνά μίαν κατά τάς στενάς πλευράς. 
( Διαστάσεις: 3.50 x 2.30 μ.) ( Π ί ν. 202 γ ).

δώσε λίαν άξιόλογα έπιτύμβια. Διά τούτο απαι
τείται συνεχής παρακολούθησις τών οικοδομι
κών έργασιών καί τών αγροτικών εκσκαφών.

3. ΒΟΙΩΤΙΑ

α) Οδγκρα, Παραλίμνη

Κατά τά τελευταία δύο έτη έπανειλημμένως εϊ- 
χομεν διαπιστώσει ότι ή έρημική περιοχή με
ταξύ τών χωρίων Μουρίκι καί Ούγκρα έως τάς 
όχθας τής Παραλίμνης είχεν άνασκαφή εις με- 
γάλην έκτασιν ύπό άρχαιοκαπήλων. Ή  καταστρο
φή τών αρχαίων φαίνεται ότι ήρχισε πρό 4 -5  
ετών, ότε οί χωρικοί τής περιοχής άπεφάσισαν 
νά μετατρέψουν τήν χέρσο ν γήν είς γονίμους α
γρούς καί έχρησιμοποίησαν πρός τούτο μηχανι
κούς έκσκαφεΐς.

Αί τρέχουσαι έργασίαι είς τάς Θήβας δέν έπέ- 
τρεψαν παρά μίαν πρώτην έξερεύνησιν τού χώ
ρου, διά νά γίνη δυνατή, άν όχι ή διάσωσις τών 
αρχαίων, τουλάχιστον ό άπολογισμός τών κατα
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στροφών. Ή  ερευνά έγένετο μέ την συνεργασίαν 
του κ. Συμεώνογλου και ένετοπίσθη εις τέσσαρα
σημεία:

Λόφος I ( Σ χ έ  δ. 19). Οι έντόπιοι τον ονο
μάζουν Καμηλόβρυση ή Χαλίλη. ΈπΙ τής κορυ-

ριβόλων κατά τήν νοτίαν πλευράν είναι 5 μ. Τό 
έδαφος προς Β. είναι επικλινές καί οί λίθοι έχουν 
παρασυρθή είς τήν κλιτύν του λόφου, ούτως ώστε 
τό σχήμα άμφοτέρων των περιβόλων νά είναι ασα
φές κατά τήν πλευράν ταύτην. Ό  περίβολος β

Σχέδ. 19. Ούγκρα Βοιωτίας. Γενικόν σχεδιογράφημα τής περιφερείας καί τών κατά τό 1965 άνασκαφών

φής του είχομεν έπισημάνει λείψανα δύο κτισμά- 
των, ένός ορθογωνίου καί ένός κυκλικού, ΒΑ. αυ
τού. Άπεφασίσθη ή άνασκαφή τού κυκλικού, 
διότι παρουσίαζε περισσότερον επιβλητικήν όψιν 
μέ τούς ύπερμεγέθεις όρθιους λίθους κατά τήν 
ανατολικήν αυτού πλευράν. Άπεκαλύφθησαν άμέ- 
σως εις εξωτερικός περίβολος ( α ), διαμ. περ. 
12.50 μ., καί είς εσωτερικός ( β ), διαμ. περ. 3.85 μ. 
( Σ χ έ δ .  20). Ή  άπόστασις μεταξύ τών δύο πε-

παρουσιάζει σήμερον σχήμα πετάλου καί δέν εί
ναι εϋκολον νά διαπιστωθή, έάν τό προς Β. άνοι
γμα ύπήρχεν έξ άρχής. Είς τό κέντρον τού περι
βόλου τούτου εύρέθη στρώμα τέφρας, πάχους 
0,17 μ. Ό  φυσικός βράχος είναι είς βάθος 0,75 μ. 
από τής έπιφανείας τού έδάφους. Καί τού περιβό
λου α τό σχήμα δέν είναι σαφές, διότι κατά τήν 
νοτίαν πλευράν άνεφάνη άλλο όρθογώνιον κτί- 
σμα ( γ ), είς τό έσωτερικόν τού όποιου είναι έγ-
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γεγραμμένος ό α. Προς Α. και Δ. κυκλικόν ( α ) 
και ορθογώνιον ( γ ) συμπίπτουν, ενώ προς Β. 
διακρίνεται μόνον τό α. Τό δάπεδον κατά τό βό
ρειον ήμισυ του συγκροτήματος είναι έστρωμέ-

σαν πιθανότητα 6 περίβολος έκτίσθη κατά τούς 
προϊστορικούς χρόνους και έχρησιμοποιήθη έπί 
πολλάς έκατο ντ αετη ρί δ ας, άφοϋ ύπέστη και ανά
λογους μετατροπάς. Όσον διά τον προορισμόν

Σχέδ. 20. Ούγκρα, Παραλίμνη. Λόφος I. Οι περίβολοι α, β, και γ. ( Άρχιτ.: Αίκ. Γκάρτζου )

νον διά μικρών λίθων, ίσως διά νά έλθη εις τό αυτό 
έπίπεδον μέ τό ύψηλότερον νότιον ήμισυ.

Ευρήματα όλων των εποχών, άλλά πτωχά: ό
στρακα βυζαντινά, κλασσικά, αρχαϊκά ( ώραιος 
λαιμός αγγείου μελανόμορφου μέ λόφον κράνους ) 
( Π ί ν. 203 α ), χαλκά έλάσματα, λεπίδες όψιανοϋ 
και έλάχιστα όστρακα προϊστορικά ( πιθανώς 
ΜΕ). Ή  χρονολόγησις έπομένως τού κτηρίου 
είναι δυσκολωτάτη, έφ5 όσον δεν προχωρήση ή 
έρευνα και επί τών γειτονικών χώρων. Κατά πά-

αύτοϋ θά πρέπη νά παραδεχθώμεν τήν γνώμην 
του καθηγητοϋ κ. Ν. Πλάτωνος ( εις τον όποιον 
τό μνημείο ν μόνον έκ περιγραφών είναι γνωστόν ), 
ότι είναι πιθανώς πύργος φρυκτωρίας, ώς ό υπό 
του ιδίου ανασκαφείς έν Κρήτη, εις Ρουκούνη 
Χόνδρου Βιάννου ( βλ. Έργον 1960, 207).

Κατά τήν ανατολικήν πλευράν και εις τούς 
πρόποδας του ιδίου λόφου ( Σ χ έ δ .  19, 1) φαί
νονται πέντε - εξ θαλαμοειδείς μυκηναϊκοί τά
φοι καί εις πολλά σημεία διακρίνονται ίχνη άπο-
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πείρας διανοίξεως άλλων. Ή  άνασκαφή είς τόν 
τόπον τούτον είναι δυσκολωτάτη, ώς διεπιστώ- 
σαμεν κατά τάς δοκιμαστικός τομάς τάς οποίας 
έπεχειρήσαμεν, διότι αί παρειαί τοϋ λόφου έχουν 
καλυφθή διά πυκνών και χονδρών χαλίκων.

Εις μικρόν άπόστασιν τοϋ έν λόγψ μυκηναϊκού 
νεκροταφείου και ΝΑ. αύτοϋ, περί τά 100 μ. νο- 
τίως τής όχθης, εύρέθησαν τάφοι αρχαϊκοί επί
σης συλημένοι ( Σ χ έ δ. 19,2). Τούς τάφους 
περιέβαλλε τοίχος, τοϋ οποίου εύρέθη μόνον ή 
δυτική πλευρά, ήτις ήκολούθει τήν γραμμήν τοϋ 
βράχου και κατόπιν έκάμπτετο προς Α., σχήμα- 
τίζουσα Γ. Οί καταστροφεΐς έγκατέλιπον έπί τό
που μόνον τάς πτωχάς έπιτυμβίους στήλας και 
ταύτας τεθραυσμένας ( Π ί ν. 203 β - γ ). Ή  με
ταφορά των είναι σχεδόν αδύνατος, διότι ούδέν 
όχημα δύναται νά πλησιάση είς τό σημεΐον τοΰ- 
το. Πρόκειται περί ορθογωνίων απλών στηλών, 
αϊτινες φέρουν μόνον τό όνομα τοϋ νεκρού: 
1) πατροκλεια, 2) καααιδ[ΑΣ]> 3) Σφζονται μό
νον δύο ρόδακες, τό άνω τμήμα τής στήλης έλ- 
λείπει, 4) ’Αρχιτεκτονικόν μέλος έπιτυμβίου ναΐ
σκου.

’Αρχαϊκοί τάφοι ύπήρχον δπωσδήποτε καί επί 
τοϋ λόφου II, άλλα ή καταστροφή έκ των λαθραίων 
άνασκαφών είναι τοιαύτη, ώστε πάσα ένέργεια 
είναι άσκοπος.

Έπί τοϋ λόφου III έπεχειρήσαμεν δύο δοκιμα
στικός τομάς, κατά τάς όποιας έφάνησαν τάφοι 
έσκαμμένοι εντός τοϋ μαλακοΰ βράχου, κατε
στραμμένοι καί ούτοι υπό άρχαιοκαπήλων.

Βορείως τοϋ λόφου III καί είς μικράν άπό τής 
λίμνης άπόστασιν διακρίνονται μεγάλα όρθογώ- 
νια κτίσματα, πιθανώς έλληνιστικά, τά όποια δεν 
ήρευνήθησαν ( Π ί ν. 204 α - β ).

Μεταξύ των λόφων II καί III σχηματίζεται μι
κρόν διάσελον, έπί τοϋ όποιου ευρίσκεται γεωμε
τρικόν νεκροταφεΐον ( Σ χ έ δ. 19, 3 ). Έπ3 αύ
τοϋ θά υπήρχε κατά πάσαν πιθανότητα τύμβος, 
όστις σήμερον έχει μεταβληθή είς μικρούς σω
ρούς χωμάτων υπό των χωρικών λαθρανασκα- 
φέων. Προσεκτική και επίπονος έξέτασις τών 
χωμάτων έπί δέκα ημέρας έδωσε ν άφθονα θραύ
σματα γεωμετρικών αγγείων, πολλά τών όποιων 
φέρουν παραστάσεις πτηνών και ζώων. Ή  έρευ
να διά τά όστρακα και δΤ ένδεχομένως άσυλήτους 
τάφους ήρχισεν έκ τοϋ κέντρου προς τά έξω καί 
κατόπιν περιωρίσθη είς συστηματικήν άνασκαφήν 
κατά τήν βορείαν πλευράν του τύμβου. Ήνοίχθη- 
σαν δύο όρύγματα: Εντός τοϋ πρώτου εύρέθη τά
φος μερικώς συλημένος. Ό  σκελετός έστραμ- 
μένος προς Δ. καί μήκους 1.24, έκειτο ύπτιος 
έπί λίθινων πλακών, πλ. 0,40 μ. Κάτωθεν τούτου

τάφος άρχαϊκός, ασύλητος. Ό  έντός αύτοϋ σκελε
τός έπίσης ύπτιος έπί τών λίθινων πλακών και μέ 
τόν αυτόν προσανατολισμόν. Έπι τοϋ στήθους 
δεξιά έν αλάβαστρον καί αριστερά μόνωτος κύα- 
θος, έπι τής λεκάνης τρία κορινθιακά άγγεΐα τοϋ 
7ου αί. π. X., άκτινοειδώς τοποθετημένα ( Π ί ν. 
205 α ). Εντός τοϋ δευτέρου όρύγματος εύρέθη 
άλλος νεκρός, μήκους 1.80 μ., βλέπων προς Δ. 
Είς τήν θέσιν τής καρδίας κύπελλον άνεστραμμέ- 
νον, μεταξύ τών σκελών, ό είς κάτωθεν τοϋ άλλου, 
τέσσαρες σφαιρικοί άρύβαλλοι ( Π ί ν. 205 β ).

Ή  έρευνα τοϋ τύμβου πρέπει νά συνεχισθή, 
διότι φαίνεται ότι αί λαθραΐαι άνασκαφαί δεν έ- 
φθασαν είς μέγα βάθος. ’Αλλά καί μόνον ή πε
ρισυλλογή τών όστράκων είναι έργον σημαντι
κόν, διότι τά γεωμετρικά άγγεΐα τής περιοχής ταύ- 
της είναι τά ώραιότερα τής Βοιωτίας ( Π ί ν. 
205 γ, 206 α - γ ). Οι άρχαιοκάπηλοι φαίνεται ότι 
αρπάζουν μόνον τά άκέραια άγγεΐα, πιθανώτατα 
καί χαλκά αντικείμενα. Ό λαι αί έκκλήσεις μας 
προς τήν Χωροφυλακήν καί τάς άλλας άρχάς, 
όπως έπιτύχωμεν συντονισμένην ενέργειαν διά 
τήν διάσωσιν τής περιοχής έκ τής μάστιγος τής 
αρχαιοκαπηλίας, έμειναν άνευ άποτελέσματος.

Άλλα είς ποιαν άρχαίαν πόλιν ανήκουν τά 
άνωτέρω νεκροταφεία; Ή  άπόδοσις αύτών είς 
τήν ομηρικήν Ύλην είναι ή πιθανωτέρα. Προκύ
πτουν όμως τά εξής προβλήματα. Ό  Όμηρος 
( Ε 708 και Η 221) τοποθετεί τήν Ύλην είς τήν 
λίμνην τοϋ Κηφισοϋ, τήν όποιαν άλλοι συγ
γραφείς ταυτίζουν μέ τήν Κωπαΐδα καί άλλοι — 
μεταξύ τών όποιων ό Απολλόδωρος καί ό Στρά
βων — μέ τήν Ύλίκην. Πιθανώτατα καί ή ελλη
νιστική κωμόπολις Ύλαι, ήτις άναφέρεται ότι 
ήτο παρά τήν Ύλίκην, νά ήτο ταυτόσημος μέ τήν 
όμηρικήν πόλιν, τήν όποιαν θά πρέπη ίσως νά 
τοποθετήσωμεν μεταξύ Ύλίκης καί Παραλίμνης, 
όπου τό σημερινόν χωρίον Οδγγρα. Ή  σύγχυσις 
ύπάρχει καί είς τούς παλαιούς περιηγητάς. Ό  
Lolling τοποθετεί τήν Ύλην έπι τής μεγαλυτέ- 
ρας χερσονήσου τής λίμνης Ύλίκης, όπου είδε 
πολλούς άρχαίους τάφους, ενώ άλλοι άλλου. Τοϋ- 
το εξηγείται έκ τοϋ ότι καί αύτή ή ΰπαρξις τής 
Παραλίμνης (άρχ. Τρέφια;) αμφισβητείται 
κατά τήν αρχαιότητα. Διότι ή λίμνη αΰτη έδη- 
μιουργεΐτο, όταν είς τήν Κωπαΐδα έγίνοντο απο
ξηραντικά έργα, καί έξηφανίζετο, όταν τά ύδατα 
κατέκλυζον πάλιν τήν Κωπαΐδα.

ΕΒΗ  ΤΟΥΛΟΥΠΑ

Έν συνεχεία τών κατά τό 1965 διεξαχθεισών 
άνασκαφικών έργασιών καί τοπογραφικών μελε
τών υπό τής Θ' Περιφερείας, ήτις εΐχεν ώς σκο-

26
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πον την διαπίστωσιν τής έκτάσεως τής καταστρο
φής, την οποίαν έπ ροξένη σαν οί άρχαιοκάπηλοι, 
μετέβην έπανειλημμένως μετά του κ. John Μ. 
Fossey, του αγγλικού Πανεπιστημίου του Bir
mingham, είς την περιοχήν τής Παραλίμνης. 
5Από τοϋ φθινοπώρου του 1965 τα ϋδατα τής λί
μνης ήρχισαν να κατέρχονται ολίγον κατ’ ολίγον 
καί ένεφανίσθησαν τά ερείπια μιας αρχαίας πό- 
λεως μέχρι τοϋδε καλυπτομένης υπό των ύδάτων. 
Αί έρευναι θά συνεχισθοϋν και κατά τό 1966. Άν- 
ευρέθησαν τά ερείπια ενός ναού τής άρχαϊκής 
έποχής καί άλλα κτήρια, μέρη τοϋ τείχους τής 
πόλεως, δρόμος με κατεύθυνσιν ΒΑ. καί έκατέρω- 
θεν αύτοϋ πλήθος τάφων. ’Ακολούθως άνήλθον 
έπί τής κορυφής ένός ύψηλοϋ καί βραχώδους ό
ρους, κειμένου παρά την βορείαν πλευράν τής 
πόλεως καί όνομαζομένου « Χελιδονόκαστρον ». 
Έκεΐ άνεϋρον τήν άρχαίαν άκρόπολιν μετά των 
τειχών τής μυκηναϊκής καί άρχαϊκής έποχής.

Συμφώνως προς τά περισυλλεγέντα έπί τής έπι- 
φανείας όστρακα, φαίνεται ότι ή λίμνη έκάλυψε 
τήν παρόχθιον πόλιν περί τό τέλος τής κλασσι
κής έποχής, καθ’ όσον δέν εύρέθησαν όστρακα 
νεώτερα. Μερικοί των τάφων έχουν ήδη συληθή 
υπό των άρχαιοκαπήλων.

Σχετικήν δημοσίευσιν με τά άνά χεΐρας στοι
χεία, σχέδια, φωτογραφίας κ.ά. έλπίζουν νά δώ
σουν συντόμως από κοινού οί δύο άρχαιολόγοι.

Ρ) Τάτιζα

Είς θέσιν Τάτιζα, παρά τό σημερινόν χωρίον 
Έλλοπία καί έν τώ άγρώ Γεωργίου Παπαδημη
τριού, έγένετο βαθεια άροσις, διά τής οποίας άπε- 
καλύφθη διά πρώτην φοράν άγνωστος άρχαΐος 
οικισμός. Έκ τής άρόσεως, τήν οποίαν έσταματή- 
σαμεν μετά τήν έμφάνισιν σημαντικού μνημείου, 
άπεκαλύφθησαν πολλοί λίθοι άκατέργαστοι, όλί- 
γοι δόμοι, δύο έπιτύμβιοι στήλαι καί, τό σπουδαι- 
ότερον όλων, τμήματα άπό κυκλικόν μνημεΐον, 
τό όποιον έκοσμειτο μέ θριγκόν. Έξ αύτοϋ του 
μνημείου άνευρέθησαν τρεις μετόπαι μετά των 
τριγλύφων, έκ των όποιων ή μία μεγαλυτέρων 
διαστάσεων ( Π ί ν. 207 α ). Λόγφ τοϋ μεγέθους 
των δέν ήτο εύκολος ή μεταφορά των καί παρέ- 
μειναν κατά χώραν. Αί δύο στήλαι μετεφέρθησαν 
είς τό Μουσεΐον Θηβών καί έλαβον άριθμόν 
Β.Ε. 444.

Τό άνακαλυφθέν οϋτω άρχαιον μικρόν χωρίον 
( δέν πρόκειται περί πόλεως) εύρίσκεται έντός 
τής περιοχής των Θεσπιών καί ώς έκ τούτου θά 
έξηρτάτο άπό αύτάς. Ταυτίζεται προς τον ύπό 
τοϋ Παυσανίου καί μόνον έν IX, 31, 7 άναφερό- 
μενον Δονακώνα. ’Εκεί άναφέρεται καί πηγή τοϋ

Ναρκίσσου. Πραγματικώς είς μικράν άπόστασιν 
(50 μ. περίπου) άπό τοϋ κυκλικοϋ μνημείου 
υπάρχει πηγή, πέριξ τής οποίας φύονται άκόμη 
καί σήμερον κάλαμοι, υπάρχουν δέ γενικώς ύπό- 
γεια ϋδατα άναβλύζοντα, τά όποια δικαιολογούν 
τήν άρχαίαν ονομασίαν ( δονακών σημαίνει 
καλαμών).

Σ. ΣΥΜ ΕΩΝΟΓΛΟΥ

γ) Προβατάρι, περιοχή Βαγίων
Παρά τον 88ον χλμ. τής δημοσίας όδοϋ Θηβών - 

Αεβαδείας καί είς άπόστασιν 1 περ. χλμ. νοτίως 
αύτής είναι ό άγρός τοϋ Ν.Ο. Θεοδώρου, όστις 
κατά τήν άροσιν προσέκρουσεν είς αρχαία μνη
μεία καί ειδοποίησε τήν Υπηρεσίαν μας. Κατό
πιν προχείρου έρεύνης περισυνελέγησαν καί 
μετεφέρθησαν είς τό Μουσεΐον τά κάτωθι:

1) Στήλη ορθογώνιος έξ άσβεστολίθου, ύψ. 
0,83, πλ. 0,56, πάχ. 0,38 μ., φέρουσα έγχάρακτον 
έπιγραφήν: φ ε ι δ ώ ν . Ύψ. γραμμ. 0,023 μ. Άριθ. 
Β.Ε. 395 ( Π ί  ν. 209 α ).

2) Όμοια. Ύψ. 0,76, πλ. 0,59, πάχ. 0,35 μ. ’Επι
γραφή 4ου αί. π.Χ. Κ α λ λ ί μ α χ ο ς . Ύψ. γραμμ. 
0,04 μ. Άριθ. Β.Ε. 396 ( Π ί  ν. 209 β ).

3) Όμοια. Ύψ. 0,56, πλ. 0,43, πάχ. 0,29 μ. Ε π ι
γραφή δυσδιάκριτος τοϋ τέλους τοϋ 5ου αί. π.Χ. 
Άριθ. Β.Ε. 397.

4) Ληνός ή λουτήρ έκ λίθου κροκαλοπαγούς. 
Μήκ. 1.23, πλ. 0,69, ύψ. 0,38 μ. Άριθ. Β.Ε. 398.

IIL ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΧΩΡΩΝ

ί .  ΘΗΒΑ!

α) Οικόπεδον Δ. Παυλογιαννοπούλου15

Κατά τήν νοτίαν πλευράν τής άνασκαφής ήγέρ- 
θη άναλημματικός τοίχος διά τήν συγκράτησιν 
τών είσρεόντων έντός τοϋ άρχαιολογικοϋ χώρου 
χωμάτων. Κατά τήν έκσκαφήν διά τήν θεμελίω- 
σιν τοϋ τοίχου εύρέθη ή συνέχεια τοϋ δαπέδου 
τοϋ μυκηναϊκού κτηρίου.

β) Δίρκη ( Σ χ έ δ .  21, 22* Π ί ν. 207 β )

Αί κρήναι τής Τουρκοκρατίας είς τήν θέσιν Πα
ραπόρτι, όπου τοποθετείται ή άρχαία Δίρκη, εΐ- 
χον καλυφθή έξ ολοκλήρου άπό χώμα καί κόπρο ν 
( άνωθεν τοϋ χώρου ύπάρχει βουστάσιον). Έ 
γένετο καθαρισμός καί λεπτομερής άποτύπωσις 
τοϋ μνημείου ύπό τής κ. Έ. Βακαλοπούλου, μέ τον 
σκοπόν νά προχωρήσωμεν είς τήν διαμόρφωσιν

15. ΑΔ 20 ( 1965 ): Χρονικά, σ. 233
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και τον εύπρεπισμόν τής δλης περιοχής. Δυστυ
χώς, δχι μόνον δεν εΰρομεν από τάς άρχάς τής 
πόλεως άνταπόκρισιν, αλλά, πράγμα θλιβερώτα- 
τον, άγνωστοι εθραυσαν άνευ λόγου διά βαρέος 
οργάνου τήν ώραιοτέραν κρήνην μέ τό ίσλαμικόν 
τόξον. ( Έγένετο μήνυσις κατ’ άγνώστων, άνευ 
άποτελέσματος).

Τό δλον συγκρότημα άξίζει νά μελετηθή μετά

μανθή τά ερείπια τής άρχαίας Όγχηστοϋ. Εφέ
τος έκαθαρίσθη τό τμήμα του τοίχου, τό ορατόν 
έπί τής νοτίας πλευράς του δρόμου.

Ρ) Κόκκινον

Έξωθεν του χωρίου Κόκκινον, καθ’ οδόν προς 
Λάρυμναν, εύρίσκονται δύο παρεκκλήσια, τά όποια 
έπεσκέφθημεν καθ’ ύπόδειξιν του Γάλλου συναδέλ-

μεγαλυτέρας προσοχής και ώς πρός τήν σχέσιν 
αύτοϋ μετά τής άρχαίας κρήνης Δίρκης ( άν υπήρ
ξε ποτέ εδώ) καί εις συσχετισμόν μέ τάς πλη
ροφορίας των ξένων περιηγητών. Τό έργον τοϋτο 
άνέλαβε προθύμως ό Ιστορικός τής τέχνης κ. Στ. 
Λυδάκης.

2) ΒΟΙΩΤΙΑ

ά) Όγχηστός (Π ίν . 207 γ-δ* βλ. ΑΔ 19(1964): 
Χρονικά, σ. 200)

Εις τήν θέσιν Στενή, παρά τό 91 ον χλμ. τής δη
μοσίας όδοϋ Θηβών - Λεβαδείας, εϊχον έπιση-

φου κ. Llinas ( βλ. BCH, Chroniques des Fouilles 
1964, 916 - 918): ό "Αγιος ’Αθανάσιος, καλής 
σχετικώς διατηρήσεως, πλήρης τοιχογραφιών 
του 18ου αίώνος ( Π ί ν .  208 α ), και ό "Αγιος 
Νικόλαος, ήμιερειπωθείς καί εις οίκτράν κατά- 
στασιν. Ουτος σφζει όλίγας άλλά θαυμασίας τοι
χογραφίας τοϋ 17ου αίώνος : ό "Αγιος Δημήτριος 
έφιππος (τό  άλογον είναι ζωηρού έρυθροϋ χρώ
ματος ) καί παρ’ αυτόν ’Αρχάγγελος ( Π ί ν .  
208 β - γ ), ή 'Αγία Παρασκευή καί σειρά άλλων 
'Αγίων. Εις τήν θέσιν τής 'Αγίας Τραπέζης άρ- 
χαιος βωμός.
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IV. ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

1) Ό  μέγας λέων έξ ασβεστόλιθου, τόν όποιον 
είχεν εΰρει τό έτος 1962 ό αείμνηστος Τ. Θρεψιά- 
δης εις θέσιν Καναπίτσα και ό όποιος έκειτο έκ- 
τοτε εκεί ( βλ. ΑΔ 19 ( 1964): Χρον. σ. 200, Πίν. 
235 α και ΑΔ 21 (1966): Μελέται, σ. 145-6),

μετεφέρθη κατόπιν πολλών προσπαθειών είς την 
αύλήν του Μουσείου. Ήτο δύσκολον νά άνασυρθή 
διά τών απλών μέσων, τά όποια διεθέτομεν από τό 
βαθύ όρυγμα καί νά μεταφερθή εις τό Μουσειον.

2) Βάσις περιρραντηρίου έξ άσβεστολίθου. 
Εύρέθη ΒΑ. τών Θηβών, εις θέσιν Κουρμουλός. 
9Αριθ. Β.Ε. 405.

3) Στήλης μαρμάρινης τό κάτω τμήμα. Ή  στε
νή πλευρά φέρει πέριξ αυτής έπένδυσιν μολύβδου. 
Ύψ. 0,33, πλ. 0,38, πάχ. 0,075 μ. "Από περιοχήν 
Θηβών. "Αριθ. Β.Ε. 418.

4) Ενεπίγραφος επιτύμβιος στήλη άπολήγουσα 
εις αέτωμα. "Επιγραφή προχείρως χαραχθεΐσα: 
ΕΙΡΗΝΗ. Ύψ. 0,91, πλ. 0,43 μ. Προέλευσις: Κουρ

μουλός Θηβών. Άριθ. Β.Ε. 404 ( Π ί ν .  209 γ ).
5) "Αλλη. Ελλείπει ή κάτω καί ή άνω άριστερά 

γωνία. Κάτωθεν έπιστυλίου έπιγραφή ν ι κ ο β ο υ λ ο ς  
έπί άλλης άποξεσθείσης. Ύψ. 0,66, πλ. 0,35, πάχ. 
0,115 μ. Έκ τής περιοχής Στρατοπέδου ΚΕΠ 
Θηβών. "Αριθ. Β.Ε. 423 ( Π ί ν .  209 δ ).

6) Ψηφισματική έπιγραφή έξ "Ακραιφνίου

( μετεφέρθη υπό τού κ. Elinas, δστις και θά τήν 
δημοσιεύση). "Αριθ. Β.Ε. 468

7) Τμήμα μαρμάρινης ένεπιγράφου στήλης, ρω
μαϊκής έποχής, εις δύο τεθραυσμένον* σφζονται 
οκτώ στίχοι καί μέρος ένάτου. Ύψ. 0,41, πλ. 
0,45, πάχ. 0,065 μ. Έκ τής περιοχής του Καβει- 
ρίου. "Αριθ. Β.Ε. 425 ( Π ί ν .  210 α ).

8) Ενεπίγραφος επιτύμβιος στήλη. Έπιγραφή 
ρωμαϊκή: λ ο υ κ ι ο ς  ο κ τ α ι ο ς  π ο υ δ η ς , έπί άλλης 
άποξεσθείσης. Κάτωθεν αυτής δύο ρόδακες. Ύψ. 
1.67, πλ. 0,50, πάχ. 0,12 μ. Έκ τής περιοχής τού 
Γκλά. "Αριθ. Β.Ε. 424.

9) Διάφορα βυζαντινά άρχιτεκτονικά μέλη προ
ερχόμενα έκ του ναού τής εΑγ. Έλεούσης Θηβών.

ΤΦΜΗ A-ft

7 ί0Γ"
r r  τΗ

It

|-Η  f
| 1Κ

6.. XS*>nh44 ίΤΑΦΜΗί
ΚΑΤθΤ·<Ρ·Α«. ίΤΑΦΜΗί.

8.. > · A * Λ H ΑΠΌ* 4 ΗΥΚΟΝ.

Τ & Η Η Γ-Α

Α Ρ Χ Ι Τ .  4 . 8 Α Κ Α Α Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

Σχέδ. 22. "Αποτύπωσις Δίρκης. Τομαί A - Β και Γ - Δ
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10) Μαρμάρινον ένετικόν κιονόκρανον. "Αγ
γελος κρατεί διά των υψωμένων χειρών δύο στε
φάνους. Φύλλα άκάνθης χωρίζουν τούτον από 
τούς άγγέλους των πλαγίων επιφανειών, οΐτινες 
κρατούν σταυρόν. Ύψ. 0,29, διαμ. 0,24-0,30 μ. 
Έκ του ναού τού 'Αγίου Γεωργίου Θηβών. Άριθ. 
Β.Ε. 422 ( Π ί  ν. 210 β).

11) Μαρμάρινος ποϋς ιερατικού θρόνου, έχων 
την μορφήν καθημένου λέοντος. Ύψ. 0,18, μήκ. 
0,33, πάχ. 0,155 μ. Έκ του αυτού ώς άνω ναού, 
ένθα φυλάσσεται και έτερος ποϋς.

12) Ερυθρόμορφος πελίκη και αγγεία μελαμ-

βαφή από Άκραίφνιον ( θά δημοσιευθοϋν μέ 
άλλα βοιωτικά αγγεία υπό τής Εφόρου δ. Β. Φι- 
λιππάκη ).

13) Νομίσματα χαλκά: 9 Θηβών, 28 Βοιωτίας, 
75 διαφόρων τόπων, 16 αύτοκρατορικά, 43 Βαν
δάλων, 53 Βυζαντινά, 75 έφθαρμένα. ’Αργυρά: 
1 Τανάγρας, 1 Μαρκιανοΰ. ( ΕΙς τον αριθμόν 
τούτον δεν περιλαμβάνονται τά νομίσματα των 
άνασκαφών ).

14) Μαρμάρινη γυναικεία κεφαλή ρωμαϊκών 
χρόνων, ύψ. 0,14 μ. έκ τής περιοχής Λεβαδείας. 
Κατετέθη είς τό Μουσεΐον Χαιρωνείας.

ΕΒΗ  ΤΟΥΛΟΥΠΑ
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NETTOYAGE DU REMPART D ’AKRAIPHIA 
( ΒΕΟΤΙΕ )

Aux mois de juin et de septembre 1965, deux 
breves campagnes de fouilles ont ete consacrees 
par M. Yvon Garlan au degagement de 3 se- 
cteurs de Γenceinte urbaine qui longe le versant 
meridional de Pacropole d’Akraiphia.

On a ytabli d ’une part Γexistence dsun dia- 
teichisma barrant le plateau pres de son ex
tremity occidentale: ce mur, ypais de 2 m. 85 
environ, pr6sente deux parements en appareil 
polygonal fruste, le parement oriental ayant 
yte revetu, post0rieurement a l’epoque de la 
construction, d’un placage de blocs de poros 
disposes selon un appareil rectangulaire iso
dome.

La structure du rempart urbain, sans doute 
d’epoque hellenistique, a ete etudiee en un autre 
endroit. Les blocs de poros du parement ex- 
terne dessine un appareil rectangulaire iso
dome; a une distance de 4 m. 15, des blocs de 
poros sont disposes en boutisse sur toute 1Y- 
paisseur du rempart (2  m. 85 ), se rattachant 
au parement externe par interpyn6tration al- 
ternee des assises et remplissant, du cot£ interne, 
les intervalles laisses libres entre les pans d’un 
parement constitue par des blocs trap^zoidaux 
de calcaire local. La preference accordee au 
poros dans la construction de tout le parement 
externe de Penceinte d’Akraiphia pourrait bien 
s’expliquer par un texte c^lebre de Pausanias 
selon lequel la brique crue, mat^riels dont la 
consistance est comparable a celle du poros, 
resiste mieux que la pierre aux coups de b i
ller.

Pres de Pangle sud - est de Pacropole, le de
gagement d’une petite porte du rempart a en- 
trainy la mise au jour d’une tour de forme pen- 
tagonale (PI .  211 a - b ), dont les murs de 
poros sont parfois conserves sur une hauteur 
de 8 assises. L’angle saillant est renforcy par 
un contrefort en equerre. La situation strati- 
graphique de la majority des tessons trouvys 
dans la couche de destruction qui surmonte 
le sol antique prouve qu’ils sont tombys de P 
ytage au moment de Peffondrement de la tour. 
L’abondance des tuiles nous oblige d’autre 
part a restituer un toit. Quelques blocs pourvus

dYvidements destines a accueillir Pextremity 
de poutres et de poutrelles sont a mettre en pla
ce soit au niveau du plancher de Petage, soit 
au niveau du toit.

PTOION

Cette ann6e encore, Christian Llinas a procede 
au nettoyage des deux sanctuaires du Pto'ion.

Sanctuaire d*Apollon. La mise en oeuvre de 
moyens moins rudimentaires a permis de vi- 
danger les cinq reservoirs ( sur sep t) qui avaient 
du, etre laisses en attente Pan dernier: le 
palan amene de Delphes a extrait les lourdes 
dalles tombyes de la couverture des citernes et 
des poulies montees sur des traverses de bois 
ont ety employees pour hisser les charges de boue 
vers Pexterieur (P L  212a) .  Nous envisa- 
geons le remblaiement des reservoirs, a cause 
de la degradation rapide des mines, deja signa- 
Ye Pannye derniere dans la Chronique du BCH.

Les deux murailles perpendiculaires entre 
el les qui se trouvent au bas du chemin actuel 
ont ete dygagees de Pherbe et des immondices.

Sanctuaire du Heros. Le nettoyage de la Voie 
des Trepieds s’est poursuivi — mais non acheve; 
il a fait reapparaitre des vestiges appartenant 
a Palignement de bases du Sud (P L  212 b ).

A PEst et au Sud - Est de la Terrasse infe- 
rieure, un mur grossier tres ruiny s’est rencon
tre au voisinage des autels (PL  212 c ); il au- 
rait couronne, du cote de la vallee, lYperon 
qui porte les autels. Sur le mur lui-meme et sur 
les eboulis qui en proviennent de part et d’ 
autre, un depot de terre noire contenait de 
nombreux tessons de vernis noir byotien, quel
ques figurines et aryballes entiers a une ypoque 
difficile a determiner, mais en tout cas apres 
la mine du mur, ces offrandes ont ete rejetees 
des autels; Pierre Guillon avait en efifet decou- 
vert des objets analogues au-dessous de l’autel 
circulaire.

Nous manquons malheureusement de don- 
nees pour conjecturer, sans faire appel a des 
raisonnements historiques trop generaux, le 
temps ycoule entre la fabrication des offrandes 
et leur mise au rebut, ou pour dater la con
struction du mur qu’elles sont venues recou- 
vrir.

2 COLE F R A N Q A I S E  D *A TH E N E S
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GRABUNGEN ΙΜ  KABIRENHEILIGTUM  
ΒΕΙ THEBEN

Zunachst gilt mein Dank der griechischen 
Altertiimerverwaltung fiir die Genehmigung 
der Grabung. Fiir vielfache Hilfe habe ich wei- 
terhin wieder Frau E. Touloupa - Stasinopou- 
lou und Herrn S. Simeonoglu, aber auch alien 
anderen Mitarbeitern am Museum in Theben 
zu danken. Besonders hat mich Herr A. Ta~ 
taris verpflichtet, der mir durch die Erlauterung 
der geologischen Struktur dieser Gegend Boo- 
tiens verschiedene Fragen beantwortete; eine 
kleine Exkursion im Jeep von Herrn Tataris 
vertiefte die gewonnenen Erkenntnisse.

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft statte 
ich in diesem Jahr lebhaften Dank ab, dass sie 
die Mittel fur zwei Grabungsabschnitte in ei- 
nem Jahr zur Verfiigung stellte und ausserdem 
den Bau einer Baracke ermoglichte, die fur 
die Arbeiten sehr forterlich ist. Es wurden auch 
wieder das Auto und Apparate zur Verfiigung 
gestellt. Weiterhin habe ich fiir vielfache Hilfe 
der Abteilung Athen des Deutschen Archaolo- 
gischen Instituts, der Zentraldirektion und der 
Abteilung Rom zu danken.

An der Gampagne nahmen teil: von April 
bis Juni als Archaologen Dr. Gisela Krien, 
cand. phiL Hansjiirgen Holzhausen, stud, 
phil. Christine Strobe, Sepp Gustav Groschel, 
Eva Maria Klaiber. Herr Thomas Duncker 
wirkte als Photograph mit. Ausserdem nahm 
Ilse Bruns an der Campagne teil. Im Septem
ber und Oktober waren als Archaologen 
tatig Dr. phil. Christoph Leon; cand. phil. 
Hansjorg Deckers und Hansjiirgen Holz- 
hausen. Als Architekt arbeitete von April bis 
November Dipl. Ing. Gerhard Schneider, als 
Zeichnerin Thiadhild Kemper mit. Als Aufse- 
her war im Mai und Juni Stellios Karatha- 
nasis, der langjahrige Aufseher der Grabun- 
gen auf Samos, tatig; von September bis No
vember iibernahm Athanasios Chatzinikolis vom 
Museum in Theben die Aufsicht, der sich aus- 
gezeichnet eingearbeitet hat.

Einen Uberblick iiber den Stand der Gra- 
bungen Ende Oktober 1965 gibt der P l a n  1.

In Fortfiihmng der Arbeiten von 1964 wurde 
der obere Abschnitt des Theaters freigelegt 
( T a f. 213 a ) .  Es konnte festgestellt werden, 
dass das Theater im ganzen steinerne Sitzstufen 
hatte. Eine altere Theaterphase zeichnet sich 
durch eine Anlage mit anderem Rhythmus von

Unterlagsteinen fiir Sitzstufen ab. An der im 
Osten der Romischen Umfassungsmauer des 
Theaters liegenden Nische wurde weiter gear- 
beitet. Das Hauptergebnis ist, dass der Ostteil 
des Theaters mit den im letzten Jahr freigeleg- 
ten Opfergruben auf einer an diesem Punkt 1,80 
m hohen Aufschiittung des 4. Jhs. liegt, unter 
der die Orthostaten eines alteren Raumes (5.- 
4. Jh. ) freigelegt werden konnten (PI. 1, 27 ). 
Es ging iiber die Moglichkeiten dieser Campagne 
hinaus, diesen ausserst wichtigen Behind zu 
verfolgen. Es muss danach im 4. Jh. eine gros- 
se Umgestaltung des schon im 5. Jh. auch 
diesen ostlichen Hang bedeckenden Heiligtums 
stattgefunden haben.

In der Nordwestecke des Theaters ist ein 
Teil eines Raumes freigelegt, dessen Wande 
mit Ziegeln und Feldsteinen in verschiedenen 
gegeneinander abgesetzten Flachen verkleidet 
ist ( P 1. 1, 9 ). Die Technik spricht fiir spate 
romische Zeit. Leider reicht der Raum in das 
Nachbargrundstiick und zugleich unter die 
vor drei Jahren gebaute Strasse durch das Hei- 
ligtum, so dass er nicht vollstandig freigelegt 
werden konnte. Der Zugang muss unter der 
Verschiittung gelegen haben ( T  a f. 213 b ) .

Der 3. Keil des Theaters ( von SW aus ) 
war bis auf zwei Sitzstufen zerstort. An dieser 
Stelle sollte die stratigraphische Untersuchung 
zu weiterer Einengung der Datierungsgrenzen 
des Theaters fiihren. In Hohe der 2. Sitzstufe 
wurde ein weiterer Rundbau freigelegt ( T a f. 
214 a; P 1. 1, 18 ). iQber etwa einem Viertel 
des Baues steht noch die Erde des 4. Theater- 
keiies an. Merkwiirdig ist der Zugang von Nor- 
den, wahrend die anderen Bauten des Kabi- 
rions bis auf einen unten zu erwahnenden 
Apsisbau ost - westlich orientiert sind.

Das Zentrum des Rundbaues wird von einem 
Ziegelrund gebildet, in dessen Innerem unter 
einer Aschenlage eine gebrannte Tonlage auf 
Ziegeln liegt. Der zu diesem Zeitpunkt der 
Grabung einsetzende Regen verhinderte die 
Weiterarbeit. Es handelt sich offenbar um einen 
Altar, der von Ziegeln umgeben war, die wie
der um auf Asche liegen. Rings an der Innen- 
wand des Rundbaues lauft eine Setzung von 
Feldsteinen. Die Schwelle des Baues liegt 1,50 m 
hoher als die Oberkante des Tempelfundamen- 
tes. Bis in Fundamenthohe fand sich Kabi- 
renware und spatere schwarze Ware. Im NW 
des Baues konnte in einem kleinen Bereich noch 
um 1 m tiefer gegraben werden. In dieser Tie-
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fe fanden sich neben einer Feldsteinmauer 
Scherben von schwarzer Ware des 5. Jhs.

Die Aufdeckung des im letzten Jahr im Thea- 
tergebiet angeschnittenen grossen Kanals (P L  
1, 19 ) fiihrte zu einer weiteren Uberraschung. 
10,50 m nordlich der 1964 freigelegten Stelle 
endete der Kanal offen in der Erde. An die- 
sem Ende liegen Reste einer vierkantigen Ton- 
rohrleitung, die auf Steinplatten verlegt ist. 
Sie ist durchschlagen von einer runden Ton- 
rohrleitung, die auch den Rundbau nach des» 
sen Auflassung uberquerte. Der Kanal ist 1,40 
m hoch und 0,30 m breit. Er hat 6,20 m slid- 
lich der romischen Theaterumfassungsmauer 
einen Einstiegschacht und endet nach weiteren 
3,60 m an einer Anlage mit zwei grossen Be- 
cken (P L  1, 20; T a f. 214 b ). Hier ist auf 
der Ostwand eine kleine wohl kultisch zu er- 
klarende Nische gewesen, deren kiimmerliche 
Reste sich noch fanden. Der Kanal war, we- 
nigstens in einer Phase, durch ein diinnes Ton- 
rohr, das spater zugesetzt wurde, mit dem 
westlichen Becken verbunden. Dieses ist 3,30 m 
breit und 0,90 m tief. Die Lange liess sich In- 
folge der hohen Verschiittung nach Siiden noch 
nicht freilegen. Ostlich davon liegt, durch eine 
1,35 m dicke doppelte Mauer getrennt, ein 
zweites Becken, dessen Ausdehnung wir noch 
nicht kennen. Beide Becken sind durch einen 
schrag verlaufenden Durchbruch verbunden. 
Merkwiirdig ist der Sitz- oder Auftrittstein an 
diesem Durchlass im westlichen Becken.

Der 1964 schon festgestellte Brunnen ( P 1. 
1, 22 ) konnte ganz ausgehoben werden. Er 
ist 11 m tief mit einem Wasserstand von durch- 
schnittlich 4 m. Das Wasser ist trinkbar. Es 
wurde eine grosse verschliessbare Metallhaube 
mit einer Winde liber den Brunnen gesetzt, 
um den antiken Brunnenhals vor Verletzung 
und das Wasser vor Verschmutzung zu schiitzen.

Der von der Theaterumfassungsmauer nach 
Siiden hin abgehende Raum, in dem ich 1964 
glaubte eine Kelleranlage sehen zu sollen 
(P L  1, 21 ), scheint vielmehr eine Halle 
oder ein Propylon zu sein. Die in seiner Ost- 
mauer liegende Turoffnung war von Osten 
erst zuganglich als die oben beschriebene Be- 
ckenanlage verschiittet war ( T a f .  215a) .  
Die Ostmauer dieses Gebaudes stosst in einem 
Abstand von 28,70 m siidlich vom Theater an 
eine NS Mauer, die offenbar zu einer grbsse- 
ren Anlage gehort ( P 1. 1, 23 ).

Eine weitere Aufgabe war die Klarung der

grossen 1956 festgestellten Nordsiidhalle im 
Wes ten des Heiligtums (P L  1, 13 ). Zu die
sem Zweck wurde das Siidende der Halle frei- 
gelegt ( T a f .  215 b ). Die Halle hatte an 
der Ostseite zwischen den Anten elf Saulen 
also zwolf Interkolumnien zwischen den Anten. 
Sie wurde durch einen grossen Brand zerstort 
und iiber der Ascheschicht wieder restauriert. 
Ein spaterer Einbau an diesem Siidende hat 
die Halle so verandert, dass die Frage der Mit- 
telstiitzenreihe noch offen ist.

Bei der Absicht eine Grube fur die wert- 
losen Ziegel und Scherben anzulegen, sties- 
sen wir 7,70 m westlich der Halle zum Bach 
hin auf einen Ziegelboden, der wohl zu einem 
Impluvium gehort hat ( P 1. 1, 26 ); nach
den Scherbenfunden ist es noch in hellenisti- 
sche Zeit zu datieren.

Am Siidrand der Grabung sollte, nachdem 
ein Suchgraben 1964 keine Funde gebracht 
hatte, die Baracke gebaut werden. Doch fanden 
sich in der Osthalfte des vorgesehenen Gebietes 
iiberraschende Reste einer zweiten Beckenan- 
lage (P L  1, 24),  an der sich deutlich zwei 
Phasen unterscheiden lassen ( T a f .  216 a )  : 
1.) eine altere Zugangsplattform mit runden und 
eckigen Spendlochern, die durch die Stein
platten geschlagen sind und 2. ) dahinter zwei 
rund 2 m tiefe Becken mit einer Breite von je 
2,70 m. Leider reichen sie in der Lange unter 
den Acker siidlich des Gelandes, wo noch nicht 
gegraben werden konnte. Vor dem Ost-Be- 
cken befindet sich ein Schacht, in dem eine 
Bleirohrgabelung mit zwar festgefressenen, sonst 
aber intakten Wasserhahnen liegt. Da das Ge- 
falle der Becken nach den bisherigen Messun- 
gen in dem sehr kurzen freigelegten Stuck nach 
Siiden geht, ist noch keine sichere Erklarung 
zu geben. Es konnten, da es sich des Gefalles 
wegen kaum um einen Wasserspeicher fur das 
Heiligtum handeln kann, was man zunachst 
erwarten wiirde, vielleicht Becken fur kultische 
Bader oder dergleichen sein; vielleicht ist die 
Anlage ein Ersatz fur die oben geschilderten 
Becken.

Als Haupterdarbeit wurde im ersten Cam- 
pagnenabschnitt der Nord-Westteil des Ge
landes von der nach 1888 eingeschwemmten 
Erde freigelegt. Die seinerzeit ausgegrabene 
Treppe zum Heiligtum ist verschwunden. Die 
als Torbau aufgefassten Raume sind teilweise 
noch vorhanden ( P 1. 1, 11 ), doch hat sich 
gezeigt, dass in grosserer Tiefe noch weitere
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Raume zum Bach hin gelegen haben. Auch 
reichcn die 1888 angeschnittenen tieferliegen- 
den Mauern iiber das Grabungsgelande nach 
Norden hinaus, wahrend die lioher gelegenen 
verschwunden sind. Es zeigte sich, dass unter 
den spateren Anlagen auch hier noch friihere 
Reste liegen, die z. T. angeschnitten sind.

Westlich vom Nordanalemma konnte ein 
Apsisbau (PI .  1, 10) freigelegt werden
( T a f. 216 b ) , dessen Fundament aus tro- 
cken verlegten Feldsteinen besteht. Nach den 
Scherbenfunden gehort der Bau in die Bllite- 
zeit der Kabirenkeramik; diese muss, wie schon 
Deltion 18 (1963), 121 berichtet, bis in die Mitte 
des 4. Jhs. gereicht haben. Der Apsisbau ist 
das zweite Bauwerk, das Nordsiidrichtung hat, 
dieses Mai mit der Tiir im Siiden. Vor der Tin* 
lag eine Opferstelle und im Innern befand

sich eine ovale Aschenlage, die nach den Ni- 
veauverhaltnissen des Fundamentes den Bo- 
den einer Grube gebildet haben muss. In der 
Umgebung dieses Banes fanden sich die Sober- 
ben eines grossfigurigen Kabirennapfes, dessen 
Bild ringsum wieder zusammengesetzt werden 
konnte ( T a f. 217 a - b ) .

Erfreulicherweise fanden sich in diesem Jahre 
verhaltnismassig viel Schicht-bestimmende Mun- 
zen, nach deren Auswertung wir auf eine we- 
sentliche Festigung des Datierungsgeriistes rech- 
nen konnen. Es diirften sich dann auch klei- 
nere Abschnitte deutlicher fassen lassen.

Insgesamt zeigt sich nach den neuen Funden 
das Heiligtum als wesentlich grosszugiger als 
auch nur entfernt zu erwarten war. Die Was- 
seranlagen diirften fiir die Frage der Myste- 
rienkulte neue Aspekte bringen.

GERDA BRUNS

*

27
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΧΩΡΙΟΝ ΥΨΗΛΑΝΤΗ  

Μονή 'Αγίου Νικολάου

Ό λίγον έξω του χωρίου Ύψηλάντη, εύρισκο- 
μένου άριστερά τής Εθνικής όδοϋ άπό Θηβών εις 
Λεβάδειαν, ύπάρχει ή έγκαταλελειμμένη σήμε
ρον Μονή τού 'Αγίου Νικολάου του Νεομάρτυ- 
ρος έξ « Έφας », ώς δηλοΐ ή σφζομένη έπιγρα
φή. Και τά μέν κελλία τής Μονής έχουν προ πολ- 
λοϋ καταστραφή, σφζεται δμως ό ναός, ό όποιος 
είναι σταυροειδής μετά τρούλλου, του συνθέτου 
τετρακιονίου τύπου, άνευ νάρθηκος. Έξωτερικώς 
ό ναός είναι ύδροχρωματισμένος ( Π ί ν. 221 α ), 
έσωτερικώς δέ φέρει ζωγραφικόν διάκοσμον, με
ταγενέστερον, άνευ σημασίας. Τό κτήριον φαίνε
ται, ότι εις τήν άνωδομίαν του έχει ύποστή μετα- 
τροπάς. Κατηρτίσθη πρόγραμμα επισκευής και 
συντη ρήσεως.

ΘΗΒΑΙ

1. Ψηφιδωτά οικοπέδου Σταμάτη

Τό ψηφιδωτόν δάπεδον, τό όποιον άπεκαλύφθη 
πέρυσιν είς τήν άνασκαφήν τήν γενομένην εν συν
εργασία μετά τής Εφορείας ’Αρχαιοτήτων Βοιω
τίας, είς τό οίκόπεδον Στ. Σταμάτη έν Θήβαις (βλ. 
ΑΔ 20 (1965 ): Χρονικά, σ. 253 κ .έ .), άπεκολλή- 
θη ύπό ειδικού συνεργείου τής Υπηρεσίας και 
μετεφέρθη είς τό Μουσεϊον Θηβών. Ή  άποκόλ- 
λησις έκρίθη άναγκαία, διότι λόγορ τής θέσεως 
του οίκοπέδου καί του βάθους, είς τό όποιον εύ- 
ρέθη τό ψηφιδωτόν, ήτο αδύνατος ή παραμονή 
τούτου έκεΐ ( βλ. σ. 189 τοϋ άνά χεΐρας τεύ
χους του ΑΔ).

Είς τό Μουσεϊον έγινε ύπό τοϋ αύτοϋ συνερ
γείου ή προεργασία τοϋ ψηφιδωτοϋ διά τήν έπα- 
νατοποθέτησίν του, άφηρέθη δηλαδή τό σαθρόν 
υπόστρωμα. Θά έπακολουθήση ή κατασκευή νέου 
ύποστρώματος μετά τοϋ καταλλήλου όπλισμοΰ 
καί ή τοποθέτησις όλοκλήρου τοϋ ψηφιδωτοϋ 
δαπέδου είς τον προ τοϋ Μουσείου των Θηβών 
χώρον.

2. Οίκόπεδον Άναδιώτη

Κατά τήν εκσκαφήν τών θεμελίων πρός οίκο- 
δόμησιν είς τό οίκόπεδον Άναδιώτη έν Θήβαις 
εύρέθησαν ερείπια κτηρίων διαφόρων έποχών. 
Τοίχοι σωζόμενοι είς ύψος 1.50 μ. καί άποτελού- 
μενοι άπό πωρολίθους διαφόρων διαστάσεων και 
σχημάτων, προερχομένους πιθανώς άπό αρχαία

οίκοδομήματα, άνήκον είς βυζαντινόν κτήριον, 
δυνάμενον εκ τοϋ τρόπου τής δομής καί έκ τών 
περισυλλεγέντων οστράκων νά χρονολογηθή είς 
τον 12ον ή 13ον αί.

3. Ναΐσκος Αγίου Δημητρίου

Μονόχωρος, ξυλόστεγος ναΐσκος, είς τήν τοι
χοποιίαν τοϋ όποιου έχει χρησιμοποιηθή άρχαΐον 
ύλικόν. Σημειοϋται τεμάχιον κοσμήτου μαρμάρι
νου μετά γλυπτοϋ διακόσμου είς τό ύπέρθυρον 
τοϋ παραθύρου τοϋ νοτίου τοίχου.

Δέκα εικόνες τοϋ ναΐσκου μετεφέρθησαν είς τό 
Μουσεϊον Θηβών. Έ ξ αυτών αί δύο είναι καλής 
ρωσικής τέχνης τοϋ 18ου αί., αί δέ λοιπαί, κατά 
τό πλεΐστον κατεστραμμέναι καί χρονολογούμε
νοι κατά τό β' ήμισυ τοϋ 19ου αί., είναι άνευ ση
μασίας.

ΛΕΒΑΔΕΙΑ

Φρούριον

’Ήδη άπό τοϋ 1960 είχε καταρτισθή ύπό τής 
Εφορείας πρόγραμμα έργασιών διά τήν συντή- 
ρησιν καί στερέωσιν τοϋ σημαντικοϋ μεσαιωνι- 
κοΰ φρουρίου Λεβαδείας ( βλ. ΑΔ 16 ( 1960): 
Χρονικά, σ. 155 ). Συμφώνως πρός τό πρόγραμμα 
έκεΐνο ή άρχιτέκτων τής Υ πηρεσίας κ. Α. Πα- 
σιά - Ζαγλανίκη συνέταξε τήν μελέτην καί τά 
σχέδια διά τάς έργασίας στερεώσεως τών κυριω- 
τέρων και πλέον έπικινδύνων μερών τοϋ τείχους. 
Αί έργασίαι ήρχισαν έκτελούμεναι άπό τοϋ 1965, 
σταδιακώς, θά συνεχισθοΰν δέ και κατά τά έπό- 
μενα έτη. 'Ως είναι φυσικόν, ή λεπτομερής έκθε- 
σις καί τά πλήρη στοιχεία τών έργασιών θά δη- 
μοσιευθοϋν μετά τό πέρας τούτων. Έδώ, πρός 
ένημέρωσιν τών αναγνωστών, παρέχονται πλη- 
ροφορίαι γενικής φύσεως.

Κατά τήν διάρκειαν, λοιπόν, τοϋ έτους 1965 
έγιναν τά έξής:

1) Πύλη Α', έξωτερική. Ή  καμάρα μετά τών 
δύο τόξων είχε καταπέσει ( Π ί ν. 218 α ). Ε 
πειδή ήτο ανάγκη νά διασφαλισθή ή είσοδος τοϋ 
φρουρίου, έκρίθη σκόπιμον νά άποκατασταθή ή 
πύλη αϋτη. Καί τό μέν έξωτερικόν τόξον κατε- 
σκευάσθη διά θολιτών έκ πωρολίθου, τό δέ 
έσωτερικόν καί ή καμάρα διά κοινών φαιών 
λίθων κατά τό παράδειγμα έτέρων σφζομένων 
πυλών.

2) Πύλη Βλ Έγένοντο στερεωτικαί έργασίαι 
ετοιμόρροπων τμημάτων τής τοιχοποιίας.

3) Πύλη Γλ Αϋτη ήτο τελείως κατεστραμμένη. 
Πρός τό παρόν δεν έκρίθη σκόπιμος ή άποκατά- 
στασίς της. Διά τοϋτο, άφοϋ έγινε καθαρισμός
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άπό των έρειπίων, ώστε νά άποκαλυφθή τό μαρ- 
μάρινον κατώφλιον, έκτίσθησαν αί δύο παραστά- 
δες είς ύψος 1.40 μ.

4) Πύλη Δ'. Ή  Πύλη αϋτη εύρίσκεται παρά τον 
πρώτον τετράγωνον πύργον, έπι τοϋ οποίου ύψοϋ- 
ται ό ιστός της σημαίας. Εις την πρόσοψιν, ή 
πύλη φέρει ήμικυκλικόν τόξον άπό καλώς πε- 
λεκημένους πωρολίθους. Ρήγματα καί κενά είς 
την τοιχοποιίαν τής προσόψεως έπεσκευάσθη- 
σαν καί συνεπληρώθησαν κατά τον αυτόν τρό
πον δομής. Ή  εσωτερική, όμως, πλευρά τής πύ
λης ήτο τελείως κατεστραμμένη μετά μεγάλου 
μέρους τής περί αυτήν τοιχοποιίας, ή οποία εις 
τό σημείο ν αυτό έχει πλάτος 2 μ . ( Π ί ν .  218 β ).

Είναι φανερόν, ότι ή έσωτερική πλευρά τοϋ 
τείχους καθ’ δλον αυτής τό ύψος καί εις μήκος ύπέρ 
τά 12 μ. εΐχεν, άπό πολλών δεκαετιών, ύποστή 
διόγκωσιν καί ίσχυράν άπόκλισιν άπό τής κατα- 
κορύφου, πράγμα τό όποιον ήνάγκασε τούς κα
τοίκους νά κατασκευάσουν, παλαιότερον, άντη- 
ρίδα καθ’ δλον τό μήκος προς έξουδετέρωσιν τοϋ 
κινδύνου καταρρεύσεως. Τόν κίνδυνον τοϋτον 
δεν άπέφυγε ή άμέσως περί τήν πύλην τοιχοποιία. 
Τό κρημνισθέν μέρος μετά τοϋ έσωτερικοϋ τό
ξου τής πύλης, έπανακατεσκευάσθη τώρα, κατά 
τόν αυτόν τρόπον δομής ( Π ί ν .  220 α ). Ή  
άσφάλεια τοϋ τείχους έπετεύχθη δι’ εσωτερικών 
« σενάζ ». Τέλος άφηρέθη μέρος τοϋ μήκους τής 
παλαιάς άντηρίδος, καθ’ δσον μετά τάς έργασίας 
δέν είχε λόγον ύπάρξεως.

5) Πύργος Α'. Είς τόν πρώτον των τετραγώνων 
πύργων, τόν ύψούμενον παρά τήν προηγουμένην 
πύλην Δ', έγιναν σποραδικαί έπισκευαί καί συμ
πληρώσεις τής τοιχοποιίας.

6) Κεντρικός πύργος. Ούτος είναι ομοίως τε
τράγωνος, εσωτερικών διαστάσεων 4.40 x 3.55 μ., 
καί ύψοϋται επί τής κορυφής τοϋ φρουρίου. Εΐχεν 
ύποστή σοβαράς ζημίας καί ή κατάστασίς του 
ήτο λίαν επικίνδυνος, παρ’ δλον δτι ή κατασκευή 
του ήτο Ισχυρά. Είς τήν τοιχοποιίαν έχουν χρη- 
σιμοποιηθή άκατέργαστοι φαιοί λίθοι, άσβεστο- 
κονίαμα, θραύσματα κεράμων καί διά περισσο- 
τέραν άσφάλειαν ξύλιναι δοκοί είς τό πλάτος 
(1.75 μ .) τών τοίχων.

Αί έργασίαι σκοπόν εϊχον τήν στερέωσιν τοϋ 
πύργου καί όχι τήν άποκατάστασίν του. Διά τοϋ- 
το, άφοϋ έκαθαρίσθη τό εσωτερικόν, άφηρέθη- 
σαν τά σαθρά μέρη τής τοιχοποιίας, έγένοντο 
συγκολλήσεις τών διωγκωμένων επιφανειών καί 
έν συνεχείμ συμπληρώσεις καί είς τάς τέσσαρας 
πλευράς, μέχρι τοϋ σημείου, ώστε νά έπιτευχθή 
πλήρης άσφάλεια ( Π ί ν .  219 α - δ ) .

7) Πύλη Ε \ Αϋτη εύρίσκεται παρά τόν πύργον

τών Πηγών. Διαφέρει τών άλλων πυλών τοϋ φρου
ρίου, διότι είναι μικρά καί τετράγωνος έξωτερι- 
κώς καί έσωτερικώς. Καί τό μεν έξωτερικόν πλαί- 
σιον, έκ μαρμάρινων δόμων, σφζεται, ή έσωτερική 
όμως πλευρά τής πύλης ήτο κατεστραμμένη 
( Π ί ν .  220 β ). Είς τήν θέσιν τοϋ άνωφλίου κατε- 
σκευάσθη, καθ’ δλον τό πλάτος τοϋ τείχους, ίσχυ- 
ρά δοκός, μήκους 2.50 καί ύψους 0,30 μ., έξ (οπλι
σμένου σκυροδέματος, άθέατος. Ή  κάτω έπιφά- 
νεια τής δοκοΰ έκαλύφθη διά ξύλινων δοκίδων, 
ώς καί πρίν. Συνεπληρώθη ή περί τήν πύλην τοι
χοποιία ( Π ί ν .  220 γ ).

8) Πύργος Πηγών. Άποκατεστάθη μέρος τής 
δυτικής πλευράς τοϋ τετραγώνου τούτου πύργου, 
τό όποιον εΐχεν έπισκευασθή έσχάτως ύπό τών 
τοπικών ’Αρχών.

Αί έργασίαι είς τό φρούριον Λεβαδείας θά συν- 
εχισθοΰν καί κατά τό έπόμενον έτος 1966.

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

"Αγιος Σφζων ( βλ. ΑΔ 16 (1960) :  Χρονικά, 
σ. 156).

Ή  κεράμωσις τοϋ κομψοϋ τρικόγχου ναΐσκου 
τοϋ 'Αγίου Σφζοντος έν Όρχομενώ εΐχεν ύποστή 
ζημίας καί τά όμβρια ΰδατα είσέρρεον είς τό έσω- 
τερικόν του.

Κατά τάς γενομένας έργασίας συντηρήσεως τοϋ 
μνημείου άφηρέθησαν αί κέραμοι. Κάτωθεν αυ
τών εύρέθησαν σαθρά χώματα — μπάζα — τά ό
ποια άπετέλουν περιττόν βάρος καί κίνδυνον διά 
τά ύποκάτω αυτών τοξωτά τμήματα, τά όποια 
παρουσιάζουν έξασθένησιν. Διά τοϋτο έκρίθη 
σκόπιμον μετά τήν άφαίρεσιν τών μπάζων νά 
γίνη έπένδυσις δι’ ώπλισμένου σκυροδέματος, 
έπι τοϋ οποίου έν συνεχείμ έτοποθετήθησαν κατά 
τόν αυτόν τρόπον αί άκέραιαι κέραμοι, αί δέ τε
λείως κατεστραμμένοι άντικατεστάθησαν δι’ έ- 
τέρων, ομοίως παλαιών ( Π ί ν .  220 δ ).

ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΝ

Ναός 'Αγίου Γεωργίου

Σύντομος περιγραφή τοϋ σημαντικοϋ τούτου 
μνημείου (1311 μ .Χ .) τής μεσαιωνικής βοιωτι- 
κής Καρδίτσης έγινε ν, ήδη, είς τό ΑΔ 19 (1964 ): 
Χρονικά, σ. 208 - 210, όπου έξετέθη έν γενικαΐς 
γραμμαϊς καί τό ιστορικόν τής ίδρύσεώς του.

Τό καταρτισθέν τότε πρόγραμμα έργασιών συν
τη ρήσεως καί στερεώσεως τοϋ μνημείου ήρχισεν 
έκτελούμενον έφέτος, θά συνεχισθή δέ καί κατά 
τό έπόμενον έτος 1966. Αί έφετειναί έργασίαι εΐ- 
χον σκοπόν τήν επισκευήν τής στέγης, αί κέρα
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μοι τής όποιας είχον θραυσθή ή μετακινηθή έκ 
τής αρχικής θέσεώς των, μέ αποτέλεσμα νά κιν- 
δυνεύη ή ασφάλεια του μνημείου άπό τής είσροής 
των ύδάτων. Ό πω ς συμβαίνει δέ, συνήθως, κατά 
την έκτέλεσιν των σχετικών έργασιών ήλθον εις 
φως άγνωστα πρίν στοιχεία, τα όποια θά βοηθή
σουν είς τήν καλυτέραν γνώσιν τής αρχιτεκτονι
κής καί τυπολογικής διαμορφώσεως τοϋ κτίσμα- 
τος.

Εκτίθενται, λοιπόν, έδώ, εν γενικαΐς μόνον 
γραμμαΐς, αί γενόμεναι έργασίαι κατά τό άπελθόν 
έτος 1965, ώς καί τά στοιχεία, πού ήλθον είς φως.

Αί στέγαι τοϋ μνημείου παρουσίαζαν προ των 
έργασιών τήν έξής μορφήν: τό άνατολικώς των 
δύο έγκαρσίων κεραιών καί τοϋ τρούλλου μέρος 
τοϋ ναοϋ έκάλυπτε μία ένιαία δικλινής, κεραμωτή 
στέγη. Έ τσ ι, ή αρχική διαμόρφωσις τής Ανατο
λικής κεραίας τοϋ Σταυροϋ, τής στέγης τοϋ Τε- 
ροϋ καί τών γωνιαίων διαμερισμάτων είχεν έξα- 
φανισθή ( βλ. ΑΔ έ.ά. Πίν. 254 β ). Τά τμήματα, 
πού έκάλυπτον τά τέσσαρα σφαιρικά τρίγωνα τής 
βάσεως τοϋ τρούλλου (λοφ ία), είχον έξαφανισθή 
ή παραμορφωθή. Ή  στέγη τής δυτικής κεραίας 
καί τών γωνιαίων διαμερισμάτων είχε σχεδόν 
συγχωνευθή μέ τήν ένιαίαν δικλινή στέγην τοϋ 
προστεθειμένου έσωνάρθηκος καί τοϋ προσκολ- 
ληθέντος είς τοϋτον, έσχάτως, έξωνάρθηκος. 
Ή το  καταφανές, ότι, μέ έπαλλήλους έπισκευάς 
καί μετατροπάς, πού έμεσολάβησαν κατά καιρούς, 
ή διάνοιξις τών στεγών είχε διαταραχθή, γενική 
δέ παρατήρησις ήτο, ότι αύται είχον αίσθητώς 
ύπερυψωθή τής άρχικής θέσεώς των.

Πράγματι, ότε άφηρέθησαν αί κατεστραμμέναι 
κέραμοι διά τήν έπισκευήν, διεπιστώθη, ότι με
ταξύ τούτων καί τής τοιχοποιίας τών καμαρών 
καί τών γωνιαίων διαμερισμάτων έμεσολάβει 
στρώμα μπάζων ύψους 0,20 - 0,40 μ.

Διά τον λόγον αύτόν αί άναλογίαι τών στεγών 
εν συγκρίσει πρός τό κτήριον έφαίνοντο βαρεΐαι.

Μετά τήν άφαίρεσιν τοϋ στρώματος τών μπά
ζων έξηκριβώθη ή άρχική μορφή τής στέγης τών 
διαφόρων μερών. Ή  Ανατολική κεραία τοϋ Σταυ
ροϋ δεν είναι συνεχής, διότι τό Ανατολικόν ήμισυ 
αυτής, τό Αντιστοιχοϋν είς τό κυρίως Ιερόν, εί
ναι χαμηλότερον, όπως συμβαίνει είς τάς κεραίας 
τών ναών τοϋ συνθέτου τετρακιονίου τύπου.

Τά δύο Ανατολικά γωνιαία διαμερίσματα μετά 
τών Αντιστοίχων τής Προθέσεως καί τοϋ Δια- 
κονικοϋ έστεγάζοντο διά μιας, είς έκάστην πλευ
ράν, μονοκλινοϋς στέγης ( Π ί ν .  221 β ). Τά 
τέσσαρα τρίγωνα είς τήν βάσιν τοϋ τυμπάνου 
τοϋ τρούλλου είχον ύπερυψωθή, ώστε νά καλύ
πτουν τό 1/3 τοϋ ύψους τών παραθύρων τοϋ τυμ

πάνου ( ΑΔ έ.ά. Πίν. 254 β ). Έ κ  τής γενομένης 
έξετάσεως διεπιστώθη, ότι καί ταϋτα έστεγάζοντο 
πρότερον διά κεράμων.

Ή  κεράμωσις τής δυτικής στέγης ήτο κατά 
0,40 μ. ύψηλοτέρα τής Αρχικής, ή δέ τών δύο γω
νιαίων δυτικών διαμερισμάτων μετά τήν άφαίρε- 
σιν τοϋ στρώματος τών μπάζων εύρέθη, ότι ήτο 
άρχικώς κατά 0,60 - 0,70 μ. χαμηλότερον.

Κατά τήν άφαίρεσιν τής κεραμώσεως τοϋ προσ
τεθειμένου είς τον κυρίως ναόν έσωνάρθηκος διε- 
πιστώθη, ότι ή στέγη τούτου ήτο Αρχικώς τρι
μερής καί τό μεν μεσαιον μέρος έκαλύπτετο διά 
καμάρας ύψηλής, τά δέ πλάγια, κατά πολύ χαμη
λότερα, έκαλύπτοντο έσωτερικώς μέν ομοίως διά 
καμάρας, λόγφ όμως τής μεγάλης άλλοιώσεως 
τής στεγάσεώς των κατά τάς μεταγενεστέρας έπι
σκευάς καί τροποποιήσεις δεν έξηκριβώθη ποιαν 
μορφήν είχεν ή άρχική των στέγη έξωτερικώς.

Έτέρα έξακρίβωσις, ή όποια έγινε μετά τήν 
Αφαίρεσιν τής στέγης τοϋ έσωνάρθηκος, είναι 
ότι ό δυτικός τοίχος τής δυτικής κεραίας ήτο 
έλεύθερος ( Π ί ν .  222 α ), ήνοίγετο δέ έπ’ αύτοϋ 
ώραΐον τρίλοβον παράθυρον μετά πλουσίου κε- 
ραμοπλαστικοϋ διακόσμου ( Π ί ν .  222 β ). Ή  
ύπόλοιπος έπιφάνεια τοϋ δυτικού τοίχου ήτο έπι- 
κεχρισμένη, έφερε δέ ζωγραφικόν διάκοσμον έκ 
κουφικών θεμάτων ( Π ί ν .  223 α ). Τοϋτο Απο- 
δεικνύει, ότι ό ναός άρχικώς δέν είχε έσωνάρθηκα.

Ή  στέγη τοϋ νεωτάτου έξωνάρθηκος είναι ξύ
λινη, δικλινής.

Τέλος ή κεράμωσις τοϋ τρούλλου δέν είχεν 
ύποστή υψομετρικήν άλλοίωσιν.

Αί γενόμεναι έργασίαι είναι αί έξής:
1) Άποκατεστάθη είς τήν Αρχικήν του μορφήν 

τό Ανατολικώς τών έγκαρσίων κεραιών καί τοϋ 
τρούλλου μέρος τοϋ ναοϋ, ήτοι: τά δύο μέρη τής 
Ανατολικής κεραίας διεχωρίσθησαν ύψομετρι- 
κώς, ώστε τό Αντιστοιχούν είς τό κυρίως Ιερόν 
νά είναι κατά 0,10 μ. χαμηλότερον τής κεραίας 
τοϋ σταυροϋ ( Π ί ν .  221 β ), συνεπληρώθη ή 
τοιχοποιία τών πλαγίων έπιφανειών τής κεραίας, 
ή οποία είναι λίαν επιμελημένη, διά λαξευτών πω
ρολίθων κατά τό ψευδοπερίκλειστόν σύστημα 
( Π ί ν .  223 β ), έπληρώθησαν δΓ έλαφρόπετρας 
τά κενά τών πλαγίως τής κεραίας ταύτης διαμερι
σμάτων, ώστε νά τοποθετηθή έπ’ αυτών ή κανο
νική μονοκλινής στέγη καί, τέλος, Ανακατεσκευά- 
σθη ή κεράμωσις τών τριών κογχών τοϋ Ιερού.

Δέον νά σημειωθή, ότι, διά τήν μεγαλυτέραν 
έξασφάλισιν τοϋ κτηρίου, τά μέρη ταϋτα συν- 
εδέθησαν μεταξύ των δΓ εσωτερικών δοκών έξ 
ώπλισμένου σκυροδέματος, Αθεάτου έξωτερικώς.
2) Άνακατεσκευάσθη ή κεράμωσις, είς τό κανό-
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νικόν της πλέον ΰψος, των τριών έτέρων κεραιών 
τοϋ σταυροϋ, ήτοι: βορείου, νοτίου και δυτικής.

3) 'Ανακατεσκευάσθη ή κεράμωσις του τρούλ- 
λου και άνενεώθη τό κατεστραμμένον επίχρισμα 
του τυμπάνου του τρούλλου, συγχρόνως δέ άπο- 
κατεστάθησαν εις την άρχικήν των μορφήν τά 
τέσσαρα στενά παράθυρα και τά τέσσαρα λοφία 
( Π ί ν .  224 α - β ).

4) ΔΤ έλαφρόπετρας έπετεύχθη ή αρχική κλί- 
σις τών στεγών τών δύο γωνιαίων δυτικών διαμε
ρισμάτων και έπανετοποθετήθη ή κεράμωσις εις 
τήν άρχικήν της θέσιν.

5) Επειδή, προς τό παρόν, δέν έκρίθη σκόπι
μος ή άποκατάστασις τής τριμερούς στέγης τοϋ 
προστεθειμένου έσωνάρθηκος, διά τον λόγον ό 
όποιος έξετέθη ήδη, ήτοι: τής μή άνευρέσεως 
έπαρκών στοιχείων, τά όποια θά μάς έδιδον τήν 
άρχικήν μορφήν του, οδτος έστεγάσθη προχείρως 
διά ξύλινης μετά κεράμων στέγης, ή οποία έστη- 
ρίχθη έπι τής ύπερυψωμένης μεσαίας καμάρας

καί τής εύθυγραμμισθείσης κορυφής τών πλαγίων 
τοίχων εις τρόπον, ώστε νά παραμένη κενόν με
ταξύ τής στέγης ταύτης καί τής τοιχοποιίας καί 
οΰτω νά είναι ορατός ό δυτικός τοίχος τής κε
ραίας μετά του τρίλοβου παραθύρου (Πίν.  224α).

6) *Αποκατεστάθη ή ξυλίνη δικλινής στέγη 
τοϋ νεωτάτου έξωνάρθηκος ( Π ί ν .  224 β ). Κατά 
τάς εργασίας άπετειχίσθη έπιγραφή, τοϋ 1ου αί. 
π.Χ. πιθανώς, εις τέσσαρας στίχους, έπι τής επι
φάνειας μαρμάρινης βάσεως, διαστ. 0,64 x 0,25 μ. 
έχουσα οΰτω ( Π ί ν .  223 γ ) :

Σ Ε Ξ Τ Ο Σ Τ Ε Μ Ψ Ω Ν Ι Ο Σ  

Α Υ Λ Ο Υ  Υ Ι Ο Σ

Α Γ Ο Ρ Α  Ν Ο Μ Ω Ν  Π Α Ρ Ε Α  Υ Τ Ο Υ  

Τ Ο Α Γ Ο Ρ Α Ν Ο Μ Ι Ο Ν Τ Η Π Ο Α Ε Ι

Αΰτη μετεφέρθη εις τό Μουσεΐον Θηβών, θά 
γίνη δέ προσεχώς ή τελική της δημοσίευσις.

Αί έργασίαι θά συνεχισθοΰν καί κατά τό έπό- 
μενον έτος 1966.

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΕΥΒΟΙΑΣ

VORLAUFIGER BERICHT DER SONDIERGRABUNGEN  
IN ERETRIA

Die wahrend eines Monates durchgefiihrten 
12 Sondiergrabungen in Eretria erweiterten die 
topographischen Kentnisse der antiken Sied- 
lung und gaben zugleich einen interessanten 
Qperschnitt durch die Keramik, deren Viel- 
falt von der 2. Halite des 8. Jahrhunderts bis 
in das 2. Jahrhundert hinunterreicht1. Neben 
der einheimischen Keramik ist in der friiheren 
Zeit vor allem der jonische Import zu erwah- 
nen, wahrend in der klassischen Epoche der 
attische Uberwiegt.

Die gesamte Keramik dieser Sondiergrabun
gen soli in einer spateren Studie vorgelegt wer
den, hier kann nur auf einige bedeutende Frag- 
mente aufmerksam gemacht werden.

1. In alien Schichten der am Fuss der Akro- 
polis liegenden Grabung 835 mit den Schnit- 
ten A - D wurde wenig hellenistisches und spat- 
klassisches Material gefunden1 2. Aus dem Schnitt 
D stammt das Bodenfragment eines Megari- 
schen Bechers ( D 0,6 m ) des spateren 3. 
Jahrhunderts3 ( T a f. 225 a ). Zwei konzen- 
trische Ringe und eine Perlreihe umschliessen 
die siebenblattrige Rosette mit den kleinen 
knopfbliiten. Auf dem Gefassbauch winden sich 
feine Ranken empor zwischen gefiederten und 
lanzettformigen Blattern.

2. Die Schnitte A und B der Sondiergrabung 
719 enthielten wenig Keramik der hellenistischen 
und spatklassischen Epoche.

3. Besonders interessant sind die in der Nahe 
der Agora gelegenen Grabungen. In 91 A und 
B fand sich viel Geometrisches, darunter zahl- 
reiche lokale Fragmente mit Weissmalerei auf 
Firnis und solche mit einem dicken gelbweis-

1. Mein besonderer Dank gilt den Ephoros Verdelis, 
der mir die Keramik dieser Sondiergrabungen zum Bearbeiten 
gab und Herrn Professor Bloesch, der mir in jeder Weise 
seine Hilfe gewahrte.

2. Die Reihenfolge der Grabungsnummern entspricht dem 
zeitlichen Ablauf der einzelnen Sondierungen.

3. Masse: M 0=ausserer Mundungsdurchmesser
0=D urchm esser
D =D icke
H =H ohe

sen Ueberzug, wie sie aus den Tempelgrabun- 
gen bekannt sind4.

Aus der tiefsten Schicht in 91 A stammt das 
Randfragment eines hochrandigen einheimi
schen Skyphos (D  0,5 cm) ( T a f. 225 b ). 
Das Schwanenpaar wird auf der einen Seite 
von senkrechten Linien eingefasst. Die lochere 
Fiille der Schwane und das grosszugige, leicht 
fahrige Gittermuster da tier en dieses Fragment 
in die spatgeometrische Zeit.

Aus der gleichen Schicht stammen Frag
mente von Hals und Schulter einer wohl at- 
tischen Oinochoe des 3. Viertels des 8. Jahrhun
derts mit Kleeblattmundung (0,55 cm ) ( T a f. 
225 c ) .

In dem Metopenfeld am Hals umrahmen 
waagrechte und senkrechte Streifen ein Zick- 
zackband, daneben ist ein Teil einer vierblat- 
trigen Bliite sichtbar.

Schnitt B weist bis zu 0,80 m Tiefe helleni- 
stische Keramik auf, in den tieferen Schichten 
archaische und geometrische.

Ein grosses zweischnabliges attisches Lam- 
penfragment der 2. Halfte des 4. Jahrhunders 
( H 5,9 cm, 0 9,3 cm ) mit einem Zentralkanal 
und breiter tongrundiger Rille um den Spie
gel stammt aus 91 B5.

4. In der Nahe von 91 wurden die Schnitte 
91 a A -D  angelegt. Der Keramikbefund die
ser Schichten ist sehr reichhaltig und umfasst 
die klassische, archaische und geometrische 
Epoche.

Von technischer Vollkommenheit ist ein 
kleines Randfragment einer jonischen Schale, 
um 530-520, aus dem Schnitt 91 a A (M0 ca. 
11 cm, D 0,2 cm ) ( T a f. 225 d ).

Dieses Fragment kann wegen des fein ge- 
schlemmten, gut gebrannten Tones und des 
dichten, gleichmassig aufgetragenen Firnis von 
leichtendem schwarzen Glanz kaum von dem 
besten attischen getrennt werden. Von der 
Dekoration ist gerade noch die Spitze einer 
roten Bliite sichtbar6.

Im Schnitt 91 a G wurde in einer Tiefe von 
0,80 m ein Herd mit zahlreichen Gefassfrag- 
menten der 2. Halfte des 5. Jahrhunderts ge
funden.

4. J. Boardman, Pottery from Eretria, BSA 47 ( 1952), 
1-48;  J. Boardman, Early Euboean Pottery and History, BSA 
52 ( 1957 ), 1 - 29.

5. The Athenian Agora IV, Pis. 13, 40.366.
6. E. Kunze, Jonische Kleinmeister, AM 59 ( 1934 ), 81 - 122
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Besonders bemerkenswert sind aus diesem 
Depot die Fragmente einer grossen attischen 
rotfigurigen Bauchamphora (M0 31,3 cm, D 
0,9 cm ), deren Randprofil in F i g. 1 abge- 
bildet ist.

Fig. 1

Um den Hals zieht sich ein Lorbeerblatter- 
kranz, der nur durch die Henkelpartien un- 
terbrochen wird ( T a b  225 f) .  Von den we» 
nigen Figurenresten lassen sich deutlich Voi
der- und Riickseite unterscheiden, da die Per- 
sonen der Riickseite nachlassiger gemalt sind.

Auf der Vorderseite stellt ein nach links ge- 
wandter Jtingling in einem armellosen, reich 
bestickten Chiton, mit Lorbeer bekranzt und 
einem Lorbeerzweig, den er vermutlich mit 
der Linken halt, wohl den jugendlichen Apol
lon selbst oder einen seiner Gefahrten dar. 
Seine gelockten Haare fallen halblang auf die 
Schultern herab ( T a f. 225 e ).

Von der Riickseite sind die Fragmente drei- 
er Manteljiinglinge vorhanden ( T a b  225 h; 
vgl. auch T a b  225 f) . Umkreis des Talos- 
malers7 ?

Ebenfalls aus diesem Depot stammen ein 
attischer Skyphos und ein Kantharos des spa- 
teren 5. Jahrhunderts, dessen Profil in F i g .  
2 wiedergegeben ist (H  11,3 cm, 0 12,2 cm, 
D 0,3 c m ). Der beigemauve, klingend hart 
gebrannte Ton und der glanzende blauschwarze

7. JHS 59 ( 1939 ), 21 - 22.

Firnis lassen diesen Kantharos deutlich von 
den attischen Gefassen trennen und ihn viel- 
leicht euboisch bezeichnen.

Den gleichen blauschwarzen Firnis hat ein 
ebenfalls aus 91 a C stammendes Lampenfrag-

Fig. 2

ment des 5. Jahrhunderts ( H 2,4 cm, 0 ca. 
9,5 cm, D 0,6 c m ) ( F i g .  3 ).

5. Reich an Keramik war auch die Sondier- 
grabung 243 mit den Schnitten A - D in der 
Nahe der westlichen Stadtmauer. In alien 
Schichten gab es Keramik des 6. Jahrhunderts 
bis ins 3. Jahrhundert mit besonders viel Ge- 
brauchskeramik in 243 B, C und D.

Fig. 3

Erwahnenswert sind darunter die zahlreichen 
Fragmente eines Bliitentellers aus 243 B ( H 
4,7 cm, M0 ca. 31 cm, D 0,7 cm ) ( T a b  
225 g, 226 a) .

Der hohe Fuss dieses Tellers ( T a b  225 g ) 
ist mit einem schmalen Standring versehen, 
die Aussenseite von Fussring und Teller braun- 
schwarz gefirnisst bis auf einen tongrundigen 
Ring am Ansatz des Fusses. Die Verzierung
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der Lippe deutet einen hangenden Blattstab 
an. Im  Tellerinnern ist um die rote M ittel- 
scheibe, die vielleicht wie bei den Fischtellern 
vertieft war, eine Girlande aus ineinanderge- 
steckten kelchartigen Bliitenblattern mit Vo» 
lutenendigungen ringformig aufgemalt. Punkt- 
reihen begleiten die einzelnen Blatter. Ahnliche 
Dekorationen finden sich auf Gefassen im M u
seum in Chalkis und auf entfernter Verwandten 
in Bootien. Es wird sich bei diesem Teller wohl 
um eine euboische, vielleicht eretrische Fa- 
brikation handeln8.

( Ein ahnlicher Teller wurde in der Sondier- 
grabung 672 A gefunden).

Aus der gleichen Schicht stammt ein atti- 
scher Guttus der 1. Halfte des 4. Jahrhunderts 
( H  7,4 cm, D 0,5 cm ) ; Profil in F i g .  4.

1

Fig. 4

Die Halsfragmente einer machtigen jonischen 
( ? ) Amphora der 2. Halfte des 6. Jahrhunderts 
( D 1,1 cm ) wurden im Steg zwischen B und 
C gefunden ( T  a f. 226 b ).

Gefirnisste Wulststabe teilen die pflanzliche 
Verzierung in einzelne Zonen ein. Der Miin- 
dung zugekehrt ist ein Lotusknospenfries. Die 
geoffneten Bliiten tragen auf der Spitze Rot- 
malerei auf Firnis und Ritzung. Den Hals

8. A.D. Ure, Euboean floral black-figured vases, BSA 55 
1960), 211 -217.

umzieht ein Efeuzweig, dessen Blatter an einer 
waagrechten Linie angebracht sind. Zwischen 
die Efeublatter sind Punktrosetten gestreut. 
Ferner sind die Fragmente eines diinnwandi- 
gen, attischen, schwarzgefirnissten Kantharos 
( D 0,3 cm ) des 4. Jahrhunderts zu erwahnen, 
dessen innere M itte von einem feinen Radchen- 
muster umzogen ist ( F i g .  5 ).

Bezaubernd ist ein Heines schwarzfiguriges 
Fragm ent ( D 0,5 c m ) eines attischen Pi- 
nax aus dem letzten Viertel des 6. Jahrhunderts 
aus dem Schnitt 243 G ( T  a f. 227 a ).

Erhalten ist die nach rechts ausschreitende 
Athena mit Agis. Geritzte Falten betonen die 
M itte des Gewandes, das m it geritzten und 
rotgetupften M ustern verziert ist. In  der lin- 
ken H and halt sie den Schild, in der rechten 
die Lanze, wie die Palladien der panathenai- 
schen Amphoren.

Ein seltenes Ziegelfragment wurde in 243 D 
in einer Schicht gefunden, die nach Skyphos- 
fragmenten in die 1. Halfte des 4. Jahrhunderts 
datiert werden muss ( T  a f. 227 b ).

In  die Innenseite des schmalen Zicgels ist 
eine m ehrblattrige, von einem W ulstring ein- 
gefasste Rosette gepresst.

6. Die Sondiergrabung 373 m it den Schnit- 
ten A - G enthielt nur wenige Funde, die vom
7. bis in das 4. Jah rhundert reichen.

7. Nordlich der Agora wurden die Schnitte 
A, B und G in 775 angelegt. Die Schichtabfolge 
zeigt wiederum bis 0,90 m  Keramik des 3. und
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4. Jahrhunderts, in den tieferen Schichten spat- 
klassische und geometrische.

In 775 A wurde ein attischer Teller des 
spaten 5. Jahrhunderts mit Stempelmuster im 
Innern gefunden ( H 2,6 cm, 0 16,4 c m ) 
( T a f .  227 c) .

Die Aussenseite des Tellers ist stark profi- 
liert. Ein Ring mit Ovalen ( Eierstab ? ) urn- 
fangt die innere Mitte, ein Motiv, das auf die 
Kostbarkeit der Phiale anspielt. Darum legt 
sich ein Kranz von Palmetten, die miteinander 
verbunden sind. Den Abschluss bildet ein Rad- 
chenmuster.

8. In der Grabung 672 mit den Schnitten 
A - G liberwiegt in alien Schichten die helle- 
nistische und spatklassische Keramik.

Der bereits oben in Sondiergrabung 243 B 
erwahnte zweite euboische, wohl eretrische 
Bliitenteller des 4. Jahrhunderts stammt aus 
dem Schnitt A ( H 3,8 cm, D 0,6 cm ) ( T a f .  
227 d ). Wiederum ist der Fuss sehr hoch, je- 
doch rundlicher als der erste. Bei beiden Tel- 
lern ist der oberste Teil des Fussringes und ein 
wenig der Gefassbasis tongrundig und ebenso 
der schmale Standring. Im Tellerinnern urn- 
zieht ein roter Streifen das Zentrum. Anders 
als beim Teller aus 243 B sind hier die Palmet
ten sternformig um die Mitte angeordnet. Punkt- 
reihen begleiten die innersten Palmettenblatter.

Ebenfalls aus dem gleichen Schnitt stammen 
die beiden folgenden Fragmente.

Das attische rotfigurige Lebesstanderfrag- 
ment wird dem spaten 5. frtihen 4. Jahrhun- 
dert angehoren ( 0 ca. 16 cm, D 0,6 c m ) 
( T a f .  227 e) .

Ueber dem wulstigen runden Fuss folgt ein 
tongrundiger Streifen mit einem Knospenfries, 
dariiber eine Gewandfigur.

Das attische Lampenfragment ist in das spa
te 4. friihe 3. Jahrhundert zu datieren9 ( H 
4,2 cm, 0 6,3 cm ) ( T a f .  227 f ). Eine ton- 
grundige Rille umfasst die Spiegeloffnung; die 
auf der rechten Seite angebrachte Noppe ist 
durchbohrt. Die ganze Lampe ausser dem Bo- 
den ist mit einem dichten schwarzen Firms 
iiberzogen.

9. In 833 A gab es hauptsachlich Keramik 
des 4. Jahrhunderts mit wenigen Fragmenten 
des 3. und 5. Jahrhunderts.

Darunter befindet sich auch ein Bodenfrag- 
ment eines schwarzgefirnissten Telles ( Fuss 
0 6,8 cm ) ( T a f .  227 g ).

9. The Athenian Agora IV, Pis. 10, 38. 310

Der schmale Standring ist mit einer gefirnis- 
sten, dlinnen Rille versehen. Um den inneren 
Mittelpunkt schmiegen sich miteinander ver- 
bundene Palmetten, die von einem Radchen- 
muster eingerahmt werden. Dieser attische 
Teller wird zeitlich in die Nahe desjenigen aus 
775 A zu setzen sein.

10. In 417 konnte in alien fiinf Schnitten 
keine Schichtabfolge beobachtet werden.

In 417 D gab es einige grossere Funde, wie 
z. B. einen attischen Westabhangkantharos des 
spaten 4. Jahrhunderts mit geriefeltem Bauch 
und Girlandenverzierung am Hals.

Ferner eine attische Lampe des 4. Jahrhun
derts vom gleichen Typus wie die bereits in 
672 A erwahnte, einen, der in Eretria sehr 
beliebten sogenannten Fischteller des 3. Jah r
hunderts ( H 2,9 cm, D 0,6 c m ) ( T a f .  
227 h ) und einen Kantharos der gleichen Zeit 
( 0 7,8 cm, D 0,4 cm ) ( F i g .  6 ).

v
Fig. 6

Die iibrigen Sondiergrabungen 214 und 254 
lieferten nur wenig Keramik.

Dieser kurze Ueberblick liber die in den Son
diergrabungen gefundene Keramik zeigt eine 
durchgehende Besiedlung Eretrias von der 
geometrischen bis in die spathellenistische Epo- 
che und bestatigt somit die historischen Kennt- 
nisse dieser in frtiher Zeit so wichtigen Stadt.

In einigen Schnitten ist eine Zerstomngs- 
schicht nach 198 v. Ghr. zu erkennen. Diese 
Schichten sind aber so arm an feinerer Keramik, 
dass sich liber die des 2. Jahrhunderts in Ere
tria noch wenig sagen lasst. Bei der Gebrauchs-
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keramik werden die Profile flauer, bei der 
feineren metallischer. U m  100 v. Chr. datier- 
te Amphorenstempel und Architekturfragmente 
der Akropolis, legen die Vermutung nahe, dass 
sich die Bewohner in spathellenistischer und 
romischer Zeit eher gegen die Akropolis zu- 
ruckgezogen haben.

INGRID M ETZGER

*

RAPPORT DES FOUILLES A ERETRIE

N. Verdelis, Ephore des antiquites de P 
Attique et Eubee, a conduit a Eretrie une cam- 
pagne de fouilles du 20 juillet au 21 aout 1965. 
Cette campagne a compris 12 fouilles en dif- 
ferents points de la ville antique sur Fempla- 
cement de maisons a construire. O nt collabor^ 
a ces travaux, Mile I. Metzger et Μ. P. Auber- 
son. Tous nos remerciements vont a N. Ver- 
delis qui a bien voulu nous faire participer a 
ses travaux. Qpe le Prof. K. Schefold soit aussi 
remercie pour ses nombreuses suggestions et 
remarques.

Les sondages seront decrits par ordre chro- 
nologique de fouille. Le numero de chaque 
fouille est celui de la parcelle fouillee, tandis 
que les numeros entre parentheses sont ceux 
des carres du plan topographique publie dans 
Deltion 20 (1965): Chronique, p. 270-1, Plan 7.

835 ( G / 6 2)
Cette fouille, pres de Pacropole, comprend

4 sondages A, B, C, D. Les sondages A et C 
ont permis de degager ou du moins de situer 
le m ur exterieur d ’une maison hellenistique, 
bordant une rue. Larg. de la ru e : 3 m, 
orientee Est/Ouest. En A, seuil de la porte 
d ’entree donnant l’acces de la rue a la cour. 
Larg. du m ur: 0,45 m., parements a orthostates 
moyens cales par des eclats de pierre, parements 
non ravales ni dresses, laisses bru t de taille. La 
largeur de la cour, 7.30m., est delimitee au Nord, 
sondage D, par un m ur parallele a celui de la 
cour. U n second m ur parallele, plus au Nord, 
delimite certainement une stoa ou portique, 
orientee vers le Sud, qui doit fermer Parriere 
de la cour. Ces 2 murs paralleles en C, bordant 
la cour, ne peuvent etre des murs de chambre 
car, entre eux, passe une canalisation faite de 
2 murets. Cependant si ces 2 murs delimitent 
une stoa au Nord de la cour, on attendrait cette 
canalisation devant la lere fondation, cote cour,

et non pas derriere. II est clair qu’une recolte 
d ’eau se fait devant un stylobate et non pas der
riere. Ces 2 murs paralleles sont d ’une technique 
identique au m ur de la cour logeant la rue,
decrit plus haut.

En C, le m ur de la cour repose directement 
sur une ancienne fondation de blocs de poros, 
blocs rectangulaires, larg: 0,60 m. En B, im- 
portants restes de cette meme fondation de 
poros avec refend de fondation identique. L ’eau 
et le sable etant a -1.20 m., il est impossible 
de verifier si les £poques archa’iques et geome- 
triques sont representees a cet endroit.

Sol d ’habitat a -1 m., sol de terre battue 
melee de gravier. A -0.60 m. couche de des
truction ( briques crues — tuiles —-  cendres ). 
Le sol doit corresponds a la fondation de po
ros, notee en C et B, reste d ’un im portant ba
ilment fin classique, debut hellenistique. Entre 
ce sol et la couche de destruction, remblai avec 
materiel du I l ie  siecle. La maison avec cour, 
construite sur le remblai date probablement 
du l ie  ou encore de la fin du I He. La couche 
de destruction etant soit celle de 198 (destruc
tion romaine ), soit posterieure et progressive, 
done naturelle. Mais la presence des cendres 
incite plutot a pencher pour 198, car on se 
trouverait en presence dsune destruction avec 
incendie, done violente ( P l a n  1 ).

719 ( F / 7 1)

Cette fouille, aussi pres de l’acropole, com
prend 2 sondages, A et B. Le sondage A est 
nul jusqu’au sable et a Feau k -1 m. En B, 
fragment d ’un m ur en petits moellons qui, 
par la ceramique, peut etre du I lie . Sable 
et eau a -1 m. comme en A, pas de couche 
anterieure notee ( P l a n  2 ).

91 ( E/1G1)

Cette fouille est particulierem ent interes- 
sante, comme sa voisine 91 a d ’ailleurs, a cause 
d ’une stratigraphie tres riche du g£ometrique 
a Fhellenistique. Elle comprend 2 sondages 
A et B. Dans les 2 sondages, on retrouve une 
succession tres serree de 3 sols successifs dont 
le ler a -0.60 m. est un sol compose de poros 
desagreg^, terre et gravier, κονίαμα χονδρό. 
Ce ler sol bute, sondage A, contre un m ur a 
fondations debordantes, larg. du m ur: 0,45 m., 
eclats de pierre empiles avec blocage central 
de cailloux. Le 2 erne sol, a consistance identique 
au ler, est a -0,80 m. Le 5eme a -1 m. est
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un niveau de terre battue sur lequel vient un 
remblai servant de fond au 2 erne sol.

Le ler et le 2erne sol sont hellenistiques. D5 
apres le materiel trouve sur ces difF6rents sols, 
on pent placer le ler, en liaison avec le mur,

tante, situee pres de Fagora antique, au centre 
de la cite, et riche non seulement du point 
de vue stratigraphique mais pour les monuments 
qu’elle a permis de toucher. Les couches hel- 
l&iistiques sont detruites. En G, a -0,80 m.,

0
b
&■
S

=1•O
1

au debut du lie  siecle. Le materiel entre le ler 
sol et le 2 erne et ant du H ie siecle, le 2eme sol 
se place au cours du M e  siecle. Le remblai 
interm&diaire entre le 2erne sol et le Seme ( sol 
archaique d’apres la ceramique ) date de la 
planification et du nivellement effectu6s apres 
la destruction perse ( 490 ). Sous le Seme sol 
et jusqu’a Feau a -1.50 m, ceramique geome- 
trique sans qu’il sort possible de definir un ve
ritable niveau g£om6trique. Le materiel va 
de la seconde par tie du VI He siecle jusqu’au 
Vie ( P l a n  3).

91a (E/102)
Cette fouille comprend 4 sondages de 2 x 

2 m, A, B, G, D. C* est une fouille impor-

foyer construit avec c£ramique de la 2 erne par- 
tie du Ve. Amphore a figures rouges. Ge foyer 
rectangulaire de 1.40 x 0.80 m est construit, 
sur 3 cot6s, en moellons appareill^s sur Fint£- 
rieur et, sur le 4eme cote, avec 2 dalles plac^es 
de chant. La paroi Nord, paroi arriere, com
prend un petit socle de 0.35 x 0.25 x 0.20 m. 
Dans le renfoncement cre£ par ce socle, le sol 
du foyer s’enfonce et forme une poche profon- 
de. Gette poche, remplie de ceramique de la 
seconde par tie du Ve, est fermee par une tuile 
au niveau du sol. Entass^s autour du socle, et 
dans le foyer, de nombreux tessons de la se
conde partie du Ve siecle. L’amphore se trou- 
vait plus en avant sur le sol du foyer, dans la 
partie restee fibre. Les parois int6rieures, le
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Plan 2. 719 ( F / 7 1)

Plan 3. 91 (Ε /1 0 1)

Ο 1 2 3 4 5 m|-- j--1----- )----- {----- 1----- 1 ''Λ.

Θ έ α τ ρ ο υ
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oq! et le socle sont platr^s; sur la paroi Est, 
restes de peinture rouge. II faut noter Fabsence 
de traces de feu dans la poche profonde, em
placement qui devait etre celui du feu m£me, 
bien que de nombreux tessons soient bruits. 
Le sol contemporain au foyer a pu etre dega
ge, sol argileux. Le sondage G est delimite au 
Sud par un puissant mur k orthostates avec 
euthynteries. Cette euthynterie est legerement 
au-dessus du sol classique ( sol du foyer ). Par 
consequent on pourrait etre tente de le dater

couche argileuse a -1.20 m. Le sondage D est 
entierement melange par des terra ssements 
modernes. A noter toutefois 2 orthostates ren- 
vers6s semblables a ceux du mur classique en C, 
provenant certainement de ce meme mur 
( P l a n  4) .

254

Fouille de 2 sondages de 3 x 1 m, A et B. Sol 
vierge a -1.20 m. Absence totale de c^ramique 
et de niveaux. Fouille sans resultat.

Plan 4. 91 α ( E / 1 0 2)

a Fepoque hell&iistique. Gependant la techni
que des orthostates, 16gerement polygonaux 
et le ravalement des parements, soigneusement 
repris au ciseau, technique identique au W-Tor, 
et la quality de Fensemble permettent de dater 
ce mur fin Ve siecle, d6but IVe. Ge puissant 
mur a orthostates, dont le front regarde vers 
le port, pourrait etre un mur de stoa, stoa de- 
limitant Fagora au Sud vers le port. Gette hy- 
pothese peut etre confirmee par la presence, 
sous le sol classique dans ce meme sondage G, 
d ’une fondation archaxque parallele au mur a 
orthostates. Fondation que Fon retrouve dans 
le sondage A. Gette fondation pourrait ap- 
partenir a une stoa du Vie, d ’apres le materiel 
trouve sur le sol correspondant, reconstruite 
a la fin du Ve siecle, dont le mur a orthostates 
en G atteste Fimportance.

Le sol archaique a ete note en A, B, G a 
-1 m. Niveau geom^trique sur le sable, fine

243 ( A/101)

Gette fouille pres de Fenceinte Quest com- 
prend 4 sondages de 2 x 2  m., A, B, G, D. 
Importants restes d’une maison hell6nistique 
mis au jour, maison orientee Nord/Sud, ce qui 
semble etre Forientation commune de la ville 
hellenistique, voir aussi fouille 835. Les murs 
sont de 0.40 m de largeur et de technique sem- 
blable au mur de la fouille 91. Eclats de pierres 
empiles a sec, avec remplissage interieur de 
cailloux. 2 sols successifs d’habitat pour cette 
meme maison. Le dernier a -0.55 m., sol de 
cailloux et de tuilles, le plus ancien a -0.70 m., 
sol argileux. Sur Fentiere surface des 4 sonda
ges et passant sous la maison, grand depot 
ou deblai de c6ramique du Vie au IVe siecle, 
profondeur -1 m. L’eau et le sable sont a 
-1.30 m. La lere phase d ’utilisation de la 
maison (sol argileux) est de la fin du IVe, debut
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du M e. La seconde phase se situe an cours du 
II le  siecle et peut-etre meme apres 198, car le sol 
correspondant a ce dernier niveau est compose, 
entre autres, de tuiles qui peuvent provenir 
d’une destruction, destruction de 198. L’habi- 
tat se serait done prolonge au cours du l ie  sie
cle. II est extremement difficile de trouver du 
materiel ou une couche purement lie  siecle 
parce que Pon se trouve presqu’a la surface 
du sol moderne. Malgrd 2 phases d ’utilisation,

de largeur qui, distant d’environ 9 m. du 
mur d ’enceinte, suit un parcours parallele. 
Appareillage fait de moellons irreguliers, dres- 
s6s sur les 2 parements mais non ravails. Un 
sondage effectue 15 m. plus au Sud, dans Palig- 
nement et a la meme distance du mur d ’enceinte, 
montre que le mur en B et G s’interrompt. Ge 
n ’est done pas un mur avanc6 ou «analemma» 
du mur d’enceinte. Gontre le parement Est 
a -0.90 m. vient buter un niveau de terre bat-·

Με v ε 6 η μου 

Plan. 5. 243 ( Α/10 1)

ni les murs ni le plan de la maison n ’ont ete 
modifies du moins dans la partie d^gagee.

Le depot ou d6blai de ceramique, sur lequel 
a 6te construite la maison est inffiressant a plus 
d’un titre. Son utilisation prolongee, ceramique 
du Vie au IVe et sa position p&ipherique par 
rapport a la ciffi antique a proximit6 de 1’enceinte 
Quest, peuvent etre des indices de la presence 
voisine, a l’6poque classique, d’ateliers de po- 
tiers ( P l a n  5).

373 (308)
Cette fouille, hors de 1’enceinte, comprend 3 

longues tranchees A, B, G. Les tranch£es B et C 
ont mis au jour un long mur iso!6 de 0.60 m.

tue argileuse sur lequel ont έίέ trouves des tes- 
sons du IVe siecle, ce qui date le mur, mais 
sa destination reste incertaine. Peut-etre un 
temenos de sanctuaire hors de 1’enceinte ou de 
monument funeraire ( P l a n  6 ).

775 ( E/8 1)
Gette fouille entre le cote Nord de 1’agora 

et le temple d’Apollon est particulierement in- 
t6ressante par sa succession de niveaux du geo- 
m^trique a 1’ helMnistique. Elle comprend 3 
sondages de 2 x 2 m, A, B, G. La succession 
est la suivante: 2 sols helldnistiques, chacun 
avec une destruction importante, niveaux 
a -0.50 m et -0.90 m. Epais remblai
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jusqu’ a -1.20 m. Seme sol, terre battue argi- 
leuse, a -1.30 m, sol vierge, sable, a -1.40 m. 
Les 2 premiers sols sont en poros desagrege. 
IJn long mur oblique traverse les sondages A, G. 
Orientation du mur: S/Quest - N/Est. Largeur

du mur: 0.50 m. L’appareillage est a gros or- 
thostates de la largeur du mur, intercales par 
un remplissage de petits moellons grossierement 
tailles. L6ger bossage des orthostates sur le 
parement exterieur, mais parement ni dresse 
ni ravale. Travail grossier. En G, mur de re
fend de 0.45 m. larg., de technique identique. 
En G egalement, a P exterieur du mur, restes 
d’un puits en pleine terre, tapisse de grands 
fragments de pithos. Ge puits a ete ferme par 
une dalle de forme trapezo'idale puis reconvert 
par le dernier sol de poros desagrege.

Les 2 sols hellenistiques avec destruction sont, 
le premier de la fin du IVe, debut I lie  siecle, 
la destruction correspondante etant celle de 
198, et le dernier du He siecle. La destruction

correspondante au dernier peut etre soit natu- 
relle et progressive, soit celle de Mithridate en 
87. Avec le ler niveau ( fin IV, debut I He ) 
se place le mur degage en A et G. Dans le rem- 
blai inferieur, sous le ler niveau hellenistique,

materiel fin Vie, debut Ve. G’est done un ni- 
vellement effectue apres 490. Le sol profond 
a — 1.30 m est un niveau geometrique a mettre 
en rapport avec les sols geometriques des fouil- 
les 91 et 91 a ( P l a n  7 ).

672 ( D/ 8 1)
Fouille executee par le moyen de 3 sondages 

de 2 x 2 m A, B, G. Niveau a -0.90 m en A 
et B, lere par tie IVe siecle d’apres le ma
teriel. En B, correspondant a ce niveau, un 
puits en pleine terre jusqu5 a -1.80 m. Ge puits 
a ete bouche a une periode tardive. On y a 
jete les restes dJun enorme pithos puis on Pa 
rempli de tuiles et pierres melees. Dans ce m£me 
sondage B, empierrement avec couche de des-

Plan 6. 373 ( 308 )
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struction k  — 1.60 m. Gomme de beaux frag
ments de c6ramique du Ve siecle ont 6t6 trou- 
v 6 s  au dessus de cet empierrement, il pent etre 
archaique avec couche de destruction de 490.

0  1 2 3 4 5 m1 -1--U----1------- 1------j------- j?A

417 (B /6 1)

Cette fouille, pres du mus6e, se trouve a pro
ximity de l’enceinte Quest et comprend 5 Bon
dages de 2 x 2 m, A, B, C, D, E. Lfinterd: 
de cette fouille reside dans le fait que tons 
les sondages montrent a partir de -1 m.

'A Y ά θ ω v o c
Plan 7. 775 ( E / 8 1)

En A et C, pas de construction dygag£e. Le 
sol vierge, sable, est a -1.80 m. ( P l a n  8 ).

833 ( G /6 1)

IJn sondage de 2 x  2 m. IJn parement de 
mur mis au jour avec sol correspondant a 
-1 m., sol de terre battue argileuse. L9 ap- 
pareillage du mur, petits moellons grossiere- 
ment taill6s s9 apparente au mur d£gage en 
719 B. Le mat6riel recolte sur le sol est fin IVe 
debut I lie , ce qui date le mur au d6but de P 
ypoque hell6nistique. Sous le sol et jusqu9 a 
Peau a -1.40 m, terre argileuse avec tuiles. 
Ge qui montre une occupation anterieure, cet
te couche ytant un remblai de nivellement pour 
Phabitat heliynistique. Mais Peau empeche 
de le verifier et de trouver les couches ant&rieu- 
res ( P l a n  9) .

des couches de sable alluvionnaire provenant 
d’inondations successives de la riviere. Ges inon- 
dations remontent tres haut et certainement 
jusqu’au moment de la construction de Pencein
te. Materiel mele, g^ometrique, Ve, IVe, Hie 
dans les differentes couches de sable. Gette 
zone pyriphyrique a du res ter libre de construc
tion, peut 6tre zone de jardins. L’absence to- 
tale de construction dans les 5 sondages, seul 
un muret tres tardif a ete degage en E, confirme 
cette id6e. II faut mettre en relation cette zone 
libre avec Pimposant stylobate de poros degagy 
a proximity, sur la rue du thyatre, lors des tra- 
vaux de construction de la route. Gette fonda- 
tion dont le front est orienty vers Sud ( orien
tation heliynistique ) regarde prydsement vers 
cette zone libre, esplanade peut-etre aussi de- 
vant un important bailment ( P l a n  10 ).
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Plan 8. 672 ( D / 8 1)
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Plan 9. 833 ( G / 6 1)
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214 ( Α /111)

Cette fouille au Sud de la fouille 243 et pres 
de Penceinte Quest comprend 2 sondages de
2 x 2 m. Aucune construction mise au jour.
Sol vierge, sable et eau a -1.40 m. Un ni
veau de terre sablonneuse a -0.80 m., niveau

phases d’habitat. La ville geometrique semble 
localis6e entre le port et le temple d ’Apollon,
fouilles 91, 91 a, 775. Les differents sondages 
pres de Pacropole, au nord du temple, 835, 
719, 833 n’ont pas donne de couches pr6-clas- 
siques, Peau £tant a env. -  1 m. du sol actuel. 
Faut-il voir la, dans Pantiquite, une zone mare-
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Plan 10. 417 ( B / 6 1)

hell&iistique. Sous ce niveau et jusqu’au fond, 
ceramique m£lang£e du Ve et IVe sans qu’il 
soit possible d’etablir un veritable niveau clas- 
sique ( P l a n  11).

Conclusions
Ces 12 fouilles en differents points de la ville 

ont permis de degager ou de toucher plusieurs 
monuments architecturaux importants, susce- 
ptibles d’etre repris lors de fouilles ulterieures. 
En 835, importante fondation fin classique; 
en 91 a, stoa entre le port et Pagora, archaique 
et classique.

Un autre resultat important de ces fouilles, 
vu leur dispersion a travers la ville, est qu’elle 
nous donnent une idee plus precise de la to
pographic de la cite au cours de ces diverses

cageuse s’etendant entre le pied de Pacropole 
et le Nord du temple d’Apollon ? On aurait 
ainsi dans le centre de la plaine, une legere 
colline sur laquelle on se serait installe k Pepo- 
que geometrique. Seul un pompage en profon- 
deur dans la zone des fouilles 835, 719, 833 per- 
mettra de confirmer ou d’infirmer cette hypo- 
these.

Les fouilles 91, 91 a et 775 montrent une cou- 
pure tres nette entre la fin du Vie siecle et le 
Ve. On ne pent parler de destruction complete 
comme on le note dans les bailments impor
tants, W-Tor, Temple, etc. . . II semble que 
Pon se trouve plutot en presence d’un remblaie- 
ment, d’un nivellement qui a ete effectue apres 
490. Ce qui explique les couches tres melees 
du Vie. Lorsque ce nivellement a έϊέ effectue,
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courant mais non general, les couches plus 
profondes ont 6te, bien sur, derangees.

Une autre constatation int^ressante est la 
presence de 2 phases hellenistiques tres nettes 
avec destructions successives. En 775, la phase 
du H ie siecle se trouve etre la lere phase avec 
destruction de 198 et la seconde phase est du

0 1 2 3 4 5m1 --s-1—--f----- !----S-----\n

E R E T R IA  (H E R B S T  1965)

Die weitere Untersuchung des Westtors durch 
Clemens Krause ergafo, dass es auf sehr tiefen 
archaischen Schichten steht. Sie sind dadurch 
entstanden, dass die Strasse vom siidlichen 
Euboa nach Chalkis hier ursprunglich durch 
eine natiirliche Senke den Wildbach erreichte,

Μ ε ν ε β η μ ο υ

Plan 11. 214 ( A /ll  1)

lie  siecle. II semble qu’il en soit de meme en 
835, sans que Pon voie clairement la destruction 
de 198. Dans la fouille 243, la derniere phase 
semble de la fin du I lie  siecle mais les couches 
superieures ont dispam et Fhabitat a pu con
tinuer lors du He siecle. La fouille 91 donne 
elle aussi un niveau du lie. Cette Constance de 
Fhabitat du He siecle nous permet de voir clai
rement qu’apres 198 ( destruction rom aine) 
Fhabitat continue sur toute la surface de la ville. 
II semble meme qu’en certains endroits on 
puisse retrouver la destruction de 87 que le 
Prof. Schefold suppose etre due aux troubles 
de Fepoque de Mithridate vers 87 av. J.C . Cette 
phase du lie  siecle n’avait 6te notee jusqu’a 
maintenant que dans les grands ensembles 
(Bollwerk, gymnase), et c’est une des plus im- 
portantes conclusions que nous apportent ces 
differentes fouilles.

JV. VERDELIS

*

der Eretria westlich begrenzt, und ihn auf einer 
Furt uberquerte. Um 500 wurde die Senke fur 
den Bau einer Briicke aufgefullt und erst auf 
der Stiitzmauer dieser Terrassierung erhebt 
sich das friihklassische Tor.

In der Auffullung haben sich gewaltige Mau- 
ern der Stadtbefestigung des siebten Jahrhun- 
derts erhalten, die anscheinend eine Toran- 
lage umschliessen. Diese Befestigung wurde im 
friihen sechsten Jahrhundert gewaltsam zer- 
stort. An ihre Stelle trat eine neue, nicht ebenso 
grossartige. Da die Untersuchung noch nicht 
abgeschlossen ist, werden wir liber diese Befesti- 
gungen erst im « Deltion » 22 ( 1967) berichten.

Dasselbe gilt fur die von Claude Berard 
ausgegrabene Gruppe von Grabern der zwei- 
ten Halfte des achten Jahrhunderts siidlich vom 
Westtor, innerhalb der oben genannten Be- 
festigungen. Diese Graber mtissen von den Hip- 
pobotai stammen, die das neue Eretria griinde- 
ten. Es sind Brandbestattungen in ehernen Kes- 
seln nach homerischem Vorbild mit sparsamen
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ernsten Beigaben, meist Waffen: nur im vor- 
nehmsten Grab fand sich das Siegel, das der 
Furst fiihrte. Die Statte wurde ausgezeichnet 
durch eine dreieckige Anlage machtiger Stein- 
platten und von einer Temenosmauer umge- 
ben. Brand von Opfern, Opfergaben und be- 
nachbarte Kinderbestattungen zeugen von der 
Verehrung der Statte. Das Ganze lag auf ei
ner Anhohe zwischen dem Wildbach und der 
Senke, durch die seit alter Zeit die Strasse 
nach Chalkis gefuhrt haben wird, also an aus- 
gezeichneter Stelle. Die spateren Bauten liber 
diesem « Heroon» scheinen die Kulttradition 
fortzusetzen. Der hellenistische Palast, den Pe- 
trakos freigelegt hat1, umfasst es mit seinem 
eigenartigen nordlichen Raum, wird also einer 
Phratrie angehoren, die sich auf jene Griin- 
derheroen zuruckfuhrte.

Miissen wir also den ausfiihrlichen Bericht 
liber diese Forschungen noch verschieben, kon- 
nen wir im Folgenden eine baugeschichtliche 
Analyse des Tempels vorlegen, den K. Kuru- 
niotis entdeckt, dessen innere Saulenstellung 
Travlos als erster gedeutet, und dessen Bauglie- 
der B. Kallipolitis und B. Ghr. Petrakos mit K. 
Buras veroffentlicht haben. Bei der Deutung 
der Fundamente dieses spatarchaischen Baus 
und bei der Rekonstruktion seines fmharchai- 
schen Vorgangers hat uns Gottfried Gruben 
wertvolle Hinweise gegeben, fur die wir ihm 
sehr dankbar sind.

Die Grabungen wurden wieder vom Schwei- 
zerischen Nationalfonds finanziert. Ihm und 
den griechischen Kollegen und Behorden m5ch- 
ten wir auch an dieser Stelle herzlich danken. 
Die Mitarbeiter waren dieselben wie im Vor- 
jahr.

K . SCHEFOLD

*

1. Deltion 17 ( 1961/2 ), 156, Abb. 11.

LE TEMPLE D ’APOLLON DAPHNEPHOROS

Decouvert en 1899 par K. Kourouniotis, ce 
monument est etudie, depuis 2 ans, dans le 
cadre de la fouille greco - suisse d’Eretrie1. 
Nous voulons donner ici une rapide synthese 
des resultats deja obtenus; Petude complete 
sera publiee prochainement.

Les tres importantes fondations du temple 
du Vie siecle circonscrivent et enveloppent 
celles d’un premier temple du V ile  siecle. Les 
fondations de ce premier monument sont en 
partie conservees grace a Petablissement du 
second temple. II est tres heureux de pouvoir 
reconnaitre le trace de la cella ainsi qu’une partie 
du stylobate; le plan peut etre fixe avec certi
tude et nous pouvons ainsi reconstituer ce tem
ple, t6moignage monumental de PEretrie ar- 
chaique ( P l a n  1 ).

La cella mesure 34 m. de longeur, c’est 
a dire environ 100 pieds ioniques de 0.349 m. 
( 100 p. =  34.90 m. ). Sa largeur calcul6e de 
Paxe d’un mur a Pautre donne tres exactement 
7 m. ( 20 p. =  6.98 m ). La proportion du 
rectangle est ainsi de 1/5. La peristasis com- 
prend 6 x 19 colonnes; la faible largeur de 
la fondation et sa relative profondeur nous 
permettent d’etablir que les colonnes etaient 
en bois. Le peristyle du front S - Est est large 
de 10 pieds ( 3.50 m. ) tandis que celui des 3 
autres cot6s n’a que 6 pieds ( 2.10 m ). Les 
deuxiemes colonnes de la face S-Est se placent 
dans le prolongement des murs de la cella; 
le front de la cella tombe au milieu du deu- 
xieme entraxe des cotes et le mur du fond s’ 
aligne, lui, sur Pavant-derniere colonne des cotes. 
Ges concordances entre le corps du batiment 
et la peristasis sont necessitees par la structure 
meme de la charpente; elles etablissent avec 
certitude la validite de la reconstitution.

Le pied ionique est utilise comme unite de 
base et toute la conception de Pedifice se revele 
ionique aussi. Sa parente avec Phecatompedon 
II de Samos est evidente. La proportion de la 
cella ( 1/5),  sans pronaos ni opisthodome, et 
son ceinturage tres serre par la peristasis pro- 
cedent de la meme conception que le temple 
d ’Hera. La peristasis, 6 x 19 colonnes, de lar-

1. K. Kourouniotis, Praktika 1899, 34 - 36; 1900, 53 - 54; 
1908, 227; 1910, 267, Arch. Ephemeris, 1911, 1. Antike Denk- 
maler 1914/15, 27 -29 . R.C. Bosanquet, JHS 20 (1900); I. 
Konstantinou, Praktika 1952, 125; 1955, 125; BCH 76 (1952) 
223 B. Petrakos, Arch. Deltion 17 (1961/2), 144. B. Callipo- 
litis - B. Petrakos, Arch. Deltion 18 (1963), 126-7.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:04 EEST - 52.53.217.230



0 1 2  3 4 5 10 15m.

h i  I I- I --I  .................1------------------1

Plan 1. Eretrie. Temple cf Apollon Daphnephoros (VII siecle)
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geur identique sur 3 cotes mais plus large sur 
le front S - Est en temoigne encore. Nous som- 
mes pour la premiere fois, en Grece meme, de- 
vant un temple ionique du V ile  siecle. Les pe-
ripteres continentaux et contemporains, tels 
FHeraion d ’Argos ou le temple G de Thermos, 
procedent d ’une toute autre conception. La 
construction de cet hecatompedon eretrien 
peut - etre placee vers le milieu du V ile  siecle; 
son etroite similitude avec le temple de Samos 
en temoigne, ainsi que la ceramique trouvee 
lors d ? un sondage.

A la fin du V ie siecle, ce premier temple 
est remplac£ par un periptere dorique auquel 
appartiennent les magnifiques sculptures du 
fronton, conservees au mus£e de Ghalkis. Ge 
monument introduit dans son plan des cara- 
ct^ristiques ioniques qui prolongent celles du 
premier temple. G’est un periptere de 6 x 14 
colonnes ( P l a n  2 ). Dimensions du sty
lobate : 19.15 x 46.40 m. Le pied pheidon 
( 0.327 m. ) est utilise ici. L ’entraxe moyen des 
faces est de 3.60 m. et celui des cot6s de 3.48 m 
avec une contraction angulaire de 1 pied ( 0.327 
m. ). Le rectangle du corps de bailm ent San
scrit dans un schema qui rapelle celui du pre
mier temple. Le pronaos s’aligne sur Farete 
de la troisieme colonne des cotes tandis que Γ 
opisthodome s’aligne, lui, sur Faxe de la deu- 
xieme colonne et les murs longitudinaux de la 
cella ( ou peut etre le toichobate ) sur Faxe 
des deuxiemes colonnes des fronts. Ainsi le 
peristyle est £gal sur 3 cot^s. ( 4 m . ) ,  com- 
me dans le premier temple, mais infiniment 
plus large devant le pronaos ( 6.90 m ) . Seul

le temple d ’Assos ( sans opisthodome ) pre
sente le meme rapport entre le rectangle cen
tral et la peristasis; certains temples de Sicile 
et de Grande Grece procedent de meme, mais 
avec un double peristyle ou un atrium  prostyle. 
On retrouvera cette position r e t i r e  du pronaos 
( Athenes: Hephaisteion ), mais jamais aussi 
prononcee qu’ a Eretrie.

La cella mesure 30 x 80 pieds et les axes 
des colonnes interieures s’alignent sur les deux 
colonnes centrales de la peristasis des fronts; 
la cella se divise ainsi en 3 nefs de largeur 
presque egale. Ge schema, bien evidemment io
nique, est exceptionnel pour un periptere do
rique. L ’ordonnance des colonnes interieures 
sur celles de la peristasis ne s’est faite qu’au 
temple d J Artemis a Gorfou et au temple G. 
de Selinonte. L ’analyse constructive, Fetude 
des quelques pieces d ’architecture et les par- 
ticularites du plan nous am£nent a fixer la 
construction du m onument vers 530 - 520.

Dans la seconde moiti£ du V ie  siecle nous 
voyons a Eretrie cette synthese des rapports 
doriques et ioniques que Fon retrouvera en 
A ttique; mais sa formation et son developpe- 
m ent lui sont ind^pendants. A Eretrie, le pre
mier temple ddmontre que les formes ioniques 
sont foncierement originelles; le periptere do
rique ne subit pas une influence ionique mais 
c’est la forme meme du premier temple qui se 
r^percute sur celle du second. L ’architecture 
montre clairement que la tradition ionique doit 
etre consideree comme fondamentale dans F 
expression originale de FEretrie archaique.

P. AUBERSON
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ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

1. Χαλκις

Εις τό προαύλιον της οικίας Ίωάννου Σαλτα- 
γιάννη έπι τής όδοϋ Άναπαύσεως 18, έν Χαλκίδι, 
άπεκαλύφθη τμήμα μαρμάρινης στήλης, σψζ. 
πλατ. 0,76, έλαχ. πλάτ. 0,66, σωζ. ΰψ. 0,57, πάχ. 
0,12 μ. Έ πι τής άδρώς είργασμένης πρόσθιας 
επιφάνειας φέρει άναγλύφους στεφάνους και πο
λύστιχον επιγραφήν εις τέσσαρας σψζομένας κα
θέτους σειράς, διαλαμβάνουσαν τιμητικόν ψήφι
σμα « έπ5 άθληταΐς » ( Π ί ν. 228 α).

2. Άλάτσατα Χαλκίδος

Κατά τήν καλλιέργειαν άγροϋ Παν. Μπεθάνη, 
εις θέσιν « Άλάτσατα » Χαλκίδος, άνευρέθησαν: 
1) Πηλίνη πυξις μετά πώματος, μετά μελανο- 
γράφων ανθεμίων, ΰψ. 0,12 μ., 2) άρυβαλλοειδές 
ληκύθιον μετ’ άνθεμίων, ΰψ. 0,08 μ. και 3) πή- 
λινον ειδώλιον γυναικός, εις άποτμήματα. Χρο
νολογούνται περί τό τέλος του 5ου π.Χ. αι.

3. Λούτσα Χαλκίδος

Παρά τό χωρίον Λούτσα, κατά τήν έκτέλεσιν 
έργων ύπό τής Δ.Ε.Η. άνευρέθη πηλίνη κεφαλή

Σατύρου, ΰψους περί τά 0,12 μ., έλληνιστικών 
χρόνων ( Π ί ν. 228 β ).

4. 'Ωρεοι Εύβοιας

Κατά τήν έκτέλεσιν λιμενικών έργων έν Ώρεοις 
και δη έπι τής βόρειας πλευράς του λιμένος 
ύπό του Λιμενικού Ταμείου, τήν 21-8-65 άνευ
ρέθη μαρμάρινος έλληνιστικός ταύρος, μήκ. 
3.20, σωζ. ΰψ. 1.30 μ. περίπου, εις τήν γνω
στήν και έκ του άναλόγου μνημείου του Κερά- 
μεικοϋ στάσιν έπιθέσεως. Σφζονται άκέραια και 
εις άρίστην διατήρησιν, ό κορμός και ή κεφα
λή, έλλείπουσι δε μόνον τά άλλοτε ένθετα κέ
ρατα και τά σκέλη, από των μηρών, παλαιόθεν 
άποκοπέντα. Τό έργον τούτο μετεφέρθη προς τό 
κέντρον τής πόλεως τών 'Ωρεών και άπετέθη 
παρά τον Σταθμόν Χωροφυλακής. Ή  μεταφορά 
τούτου κατέστη άνέφικτος εις τήν έν τφ Δημο- 
τικώ Σχολείφ τής πόλεως ύπάρχουσαν μικράν 
άρχαιολογικήν Συλλογήν, λόγφ τών άνυπερβλή- 
των δυσχερειών μετακινήσεως και τών κινδύνων 
φθοράς, διά τής τριβής του έπι του άσφαλτικοϋ 
τάπητος τής εις αύτό άγούσης όδοϋ. Ή  μικρά 
έξ άλλου έρευνα, ή έπιχειρηθεΐσα εις τήν πέριξ 
του χώρου άνευρέσεως του άρχαίου περιοχήν, ού- 
δέν άτυχώς άπέδωσεν.

Β' ΑΡΧΑΙΟΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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EXCAVATIONS AT LEFKANDI

At this site between Chalkis and Eretria the 
British School’s excavations were resumed on 
the 7th June and continued for seven weeks. 
They were directed by the Assistant Director 
Mr. M. R. Popham and Mr. L. H. Sackett,

Activity was concentrated mainly in the area 
purchased by the School on the NE. edge of 
the hill. Here a grid of six adjacent trenches 
designate AA to GG ( P l a n  1 ) was opened 
up. Three further trials, AB, HH and JJ were 
started in the same area.

The depth of surface soil was considerable,

assisted by the students of the School. The 
work was made possible by the financial assi
stance of the Merrill Trust, the Craven Fund, 
the University of Sydney and the British Aca
demy. Every assistance was given by the Ephor 
of Antiquities for Attica, N. M. Verdelis and 
by Mr. A. Papadopoulos, the Epimelete who 
was present during the excavations.

The initial purpose in 1965 was to find out 
as much as possible about the Geometric and 
Protogeometrie levels at the NE. end of the 
Xeropolis hill. Secondary aims were to make 
further tests elsewhere on the hill and to con
tinue investigation of the important cemetery 
with its promise of showing continuity between 
the end of Mycenaean IIIC and Protogeome- 
tric. The latter intention was not achieved.

being generally over a metre; it contained some 
Classical sherds, the latest evidence for occu
pation of the hill. This deep wash, however, 
had done little to protect the underlying Geo
metric levels which had suffered badly from 
erosion and damage by ploughing, if indeed 
they had not been deliberately destroyed in 
antiquity. It was impossible to recover any 
house plan, for the most part disjointed lengths 
of walling being all that were found, including 
an arc of a well built curving structure ( in 
BB ). This latter feature was, however, asso
ciated with two superimposed Geometric floor 
levels, on the upper of which was found a hearth 
and a small deposit of fragmentary vases, mostly 
plain, in an ashy level suggestive of destruc
tion by fire. The finest vase was a fragmentary

30
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late Geometric jug with cut - away spout and 
decorated with birds (P L  229 b ); two of 
the plain coarse - ware vases, both jugs, were 
handmade. Adjacent to this room, to the west 
( in AA ), a long stretch of walling was preserv
ed, apparently a yard wall, and abutting onto 
it three circular structures of uncertain purpose 
(P L  229 a ). A comparable circular area was 
found to the south in trench DD though of 
simpler construction. All these structures ap
pear to be in an open area suggestive of a yard 
adjoining a house; the earth floor and fill of 
this area was particularly rich in Geometric 
sherds.

In addition three Geometric pits were found, 
one in trench DD partly underlying the circu
lar structure there; the second in the adjoin
ing trench EE, where it had partly destroyed 
the top courses of an underlying Mycenaean 
IIIC  wall and the last in GG, which contained 
a sherd with a graffito of several letters, had 
been responsible for removing some of the sto
nes from the wall of an apparently square room 
probably Protogeometric in date.

This was the only building found which was 
assignable to the Protogeometric period and, 
while there was sherd evidence of occupation 
in most of the area, it seems that in general 
the Geometric builders destroyed what earlier 
buildings had survived when erecting their own. 
One large Protogeometric deposit, however, had 
not been disturbed. This was a large pit filled 
with sherds and stones underlying the yard 
area in trench AA and found to continue into 
the small trial trench L excavated in 1964, which 
accounts for the quantity of Protogeometric 
sherds then found in it. The material from this 
pit, which is very fragmentary, consists largely 
of skyphoi decorated either with pendent con
centric semicircles or with whole concentric 
circles. The pit had been dug into Mycenaean 
IIIC  levels and it is probably to this period 
that a gold ring (P L  229 c ) found near the 
edge of the cutting should be ascribed. A sound
ing through the bottom of the pit came across a 
IIIG  destruction deposit, so most of trench AA, 
extended to include last year’s trial, was ex
cavated to the same level. This was reached 
after passing through two later IIIG  floor le
vels.

The major part of a long rectangular room 
was revealed, bounded on two sides by pise 
walls faced with clay and based on a stone so

cle, and on the third by a mud brick wall also 
resting on a stone foundation ( P l .  230 a ). 
Within this area on a floor partly paved with 
potsherds and with small pebbles was found 
a series of unbaked clay bins and a clay trough 
ranged against the walls. One of these bins 
contained carbonised remains of small spelt 
and barley grains. Lying smashed on the floor 
was a deposit of IIIG  vases including several 
large hydrias ( P l .  230 d ), amphoras, an 
askos filled with sea shells, a jug with high slung 
handle and a tripod cooking pot. Outside the 
main wall, to the N., lay another amphora and 
hydria and in the space to the E. were found 
other vases including a kylix and a cup together 
with the carbonised remains of figs. Within the 
room was an earthenware basin filled with 
« spools» of unbaked clay; another deposit 
of similar « spools » but smaller in size was 
found in the space to the east. The building had 
been destroyed by fire and there were clear 
traces of fallen burnt beams and mud bricks 
over much of the area. The whole space gave 
the impression of having been basement store 
rooms into which the finer pots had fallen from 
above. The bins, pottery and « spools» have 
close parallels with the contents of the Granary 
at Mycenae; at Lefkandi, however, unlike at 
the Granary, there was good evidence of IIIG  
occupation above the destruction; two floor 
levels were recognised and there may have in
tervened a period of temporary desertion in
dicated both by a stratum of small stones re
sembling water wash and by a burial just above 
the destruction debris, consisting of an inhu
mation covered by large fragments of a pithos.

Three similar Late Helladic IIIG  burials 
were found in trench EE; none had any grave 
goods with them. In this trench we seem to 
have uncovered a series of rooms with a long 
terracing wall, which can be traced continuing 
into the adjoining trenches DD and GG. In 
the narrow space excavated to the south were 
found a series of closely superimposed floors, 
while to the north a dividing wall separated the 
area into two compartments, in both of which 
a fall of mud brick debris was reached, appa
rently once the superstructure of the long ter
race wall. This debris has not been excavated 
but tests were carried deeper in the north part 
of the trench where earlier walls, still apparent
ly IIIG  in date, were met. The burials had been 
dug down onto the top of one of these walls.
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At a level before these walls had appeared a 
floor was found into which had been sunk a 
coarse-ware jug and, beside it, a one-handled 
deep bowl was resting upside down. This floor 
continued into the trench to the north ( BB ), 
and here too a similar sunken jug was unco
vered, its mouth on a level with the floor itself.

The only other deep sounding made was in 
trench GG. Here a trial, 1.50 by 1 metre, was 
continued down from the bottom of the Geo
metric pit to bed rock, over 8 metres below sur
face soil. A sequence of levels from Late Hel- 
ladic I IIG to Early Helladic was found. The 
deepest strata were the IIIC, some 2 metres, 
which had two floors paved with sherds, 1.50 
metres of LH II and III A, nearly a metre of 
Middle Helladic III possibly continuing into 
Late Helladic I, a further metre of Middle 
Helladic and nearly a metre of Early Helladic, 
which was resting on the rock.

The other trenches, AB, HH and JJ were 
not excavated below their latest IIIG level, 
which lay about a metre below surface; no 
recognisable later features were found in them. 
In JJ a complex of mud-brick walls was un
covered, resting on a stone foundation.

Turning away from the main area of the 
excavation, three further parts of the hill were 
tested. A series of trial trenches were laid out 
across the hill from north to south, some 100 
metres west of the main excavation. The deep
est accumulation of soil lay at the edges of the 
hill, as was found last year. On the seaward 
edge IIIG levels were met just below surface 
( trial V I) while on the landward edge a couple 
of metres of wash, basically of Late Helladic II 
material, overlay a Middle Helladic wall 
( trials I and II ). Bed rock was only about a 
metre from the surface in trial IX, about a 
third way in from the seaward edge. Here a 
series of Late Helladic pits, mostly containing 
Late Helladic II - III A material, had been dug 
in antiquity into Middle Helladic levels, sug
gesting that this immediate area may have been 
derelict at the time. Resting on a wall were 
found three Mycenaean II small vases, possibly 
the grave goods of a child burial though no 
bones were recognised. The most productive 
trial lay about the centre of the hill ( trials IV 
and V ). Part of three adjacent rooms, ap

parently terraced, were uncovered having 
at least two Late Helladic IIIG floor levels 
with deposits of vases resting on them. In the
se burnt destruction levels, the finds included 
a kylix, deep bowl ( P 1. 230 c ), a curious 
hand - made cup, several pithoi, a ring askos 
(PL  230b),  an amphora with an incised 
mark on the handle and a bronze knife. The 
hand - made cup closely resembles a type of 
vessel found in Italy and might well be an im
port from that region. In a near surface level 
were found several fragments of a crater deco
rated with close - style birds facing a central 
panel and others of a deep bowl having an an
tithetic spiral design.

In the last week of the season, two trials were 
made in the sloping land at the east end of 
the hill. In the lower trench ( trial Z ) a de
posit of Geometric vases was uncovered lying 
broken on a floor; these included a jug with 
cut - away spout decorated with birds on the 
neck and a skyphos with cross hatching on the 
lip and cross hatched diamonds between pa
nels on the body (P L  229 d ). In the upper 
trial ( trial W ) several IIIG vases were found 
and interesting fragments of two craters, one 
decorated with an « antithetic tongue» design 
and the other having a dog or lion (P L  
230 e ) . There was insufficient time to follow 
up these discoveries.

The season’s excavations achieved a consi
derable measure of success. The aim of clearing 
the Geometric and Protogeometric levels in 
the main area was completed and much more 
besides. The state of preservation of these levels 
was disappointing but enough material has 
been collected to enable a comprehensive study 
to be made of the pottery of these periods at 
Lefkandi. Unfortunately the earliest Protogeo
metric stages were not found and this calls for 
future excavation of the cemetery area where 
they are represented, for without more mate
rial of this period a complete picture of the 
history of the site cannot be formed.

It is now quite apparent that the major im
portance of the site lies in its Late Helladic 
IIIG levels which seem to be better preserved 
and to contain a greater stratified sequence 
than any other contemporary Greek site so far 
published.

M . R. POPHAM
L· H. SACKETT
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
1. ΧΆΑΚΙΣ

Α* ΟΙκόπεδον Εμπορικού, Επιμελητηρίου
Τό εν έκ των δύο τειχών, των άποκαλυφθέντων 

πέρυσιν έν Χαλκίδι, τό βυζαντινόν ( βλ. ΑΔ 20 
( 1965 ): Χρονικά, σ. 294 κ. έ. ), έκρίθη διατηρη- 
τέον έν τφ ύπογείφ του άνεγερθησομένου μεγά
ρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε
λητηρίου Εύβοιας.

Κατά την εκσκαφήν των θεμελίων πρός οίκο- 
δόμησιν τού μεγάρου τούτου, διελύθη τό μεταγε-

άπόστασιν 20 περίπου μ. άπό τού μεγάρου τού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου. Τούτου σφζεται 
μόνον ή δυτική πλευρά, ένφ ή ανατολική έχει 
καταστραφή κατά τήν οικοδομήσιν του κατεδα- 
φισθέντος, ήδη, παλαιοτέρου κτηρίου. Ή  έμφά- 
νισις τού τείχους τούτου είναι όμοια με τήν τού 
τείχους τού Εμπορικού Επιμελητηρίου, καθώς 
και ό τρόπος δομής ( Π ί ν. 231 α ). Δεν έχει 
ύποθεμελίωσιν και είναι έκτισμένον προχείρως 
καί έσπευσμένως άπ5 ευθείας έπί τού μαλακού εδά
φους με συνδετικόν μείγμα έξ άσβέστου καί χον
δρής άμμου.

νέστερον τμήμα τείχους, τό κατασκευασθέν έπί 
Τουρκοκρατίας, τό όποιον ούδέν ένδιαφέρον πα
ρουσίαζε. Τούτο ήτο έκτισμένον άνευ θεμελιώ- 
σεως, άπ’ ευθείας έπί πωρώδους έδάφους — χαλκο
δέρας, κατά τήν τοπικήν ονομασίαν — είς ύψος 
0,50 - 0,60 μ. ύψηλότερον τής θεμελιώσεως τού 
βυζαντινού τείχους.

sΑπεκαλύφθησαν έτεροι τέσσαρες πίθοι, τής 
αυτής κατασκευής καί μορφής πρός τούς άποκα- 
λυφθέντας πέρυσιν. Τά τοιχώματα τής κοιλίας των 
πίθων εΐχον πλάτος 0,25 - 0,30 μ.

Τά άφαιρούμενα κατά τήν έκσκαφήν χώματα 
είνα ι« μπάζα », τά όποια μετέφερον εκεί παλαιότε- 
ρον πρός ίσοπέδωσιν τού χώρου. Μετά τήν οίκο- 
δόμησιν τού μεγάρου ή Υπηρεσία θά λάβη μέτρα 
διά τήν συντήρησιν τού διατηρηθέντος βυζαντι
νού τείχους, ώστε τούτο νά είναι έπισκέψιμον.

Β. ΟΙκόπεδον Ί .  ΙΊασσα

Ή  πρός Β. συνέχισις τού βυζαντινού τείχους 
εύρέθη καί έπί τού οίκοπέδου τού Τ. Πασσά, είς

Παρατηρείται, ότι τό έδαφος είς τό σημεΐον 
τούτο παρουσιάζει κλίσιν πρός τό μέρος τής θα
λάσσης. Καί τού τείχους τούτου άπεφασίσθη νά 
διατηρηθή τό καλύτερον σφζόμενον μέρος έν τφ 
ύπογείφ τής οίκοδομής Πασσά, νά ληφθοΰν δέ 
μέτρα, ώστε νά είναι έπισκέψιμον.

Εντός τού αύτού οίκοπέδου άπεκαλύφθησαν 
τέσσαρες πίθοι τής αύτής μορφής καί κατασκευής 
πρός τούς άποκαλυφθέντας έπί τού οίκοπέδου 
τού Επιμελητηρίου ( πρβλ. ΑΔ έ.ά. Πίν. 342 α ). 
Εντός των πίθων εύρέθη σαν όστρακα τού 12ου - 
13ου αί. μ.Χ.

Γ. Ναός "Αγίας Παρασκευής

Είς τήν έκθεσιν περί των έργασιών, αί όποΐαι 
ήρχισαν πέρυσιν (1964), διά τήν άνανέωσιν των 
έσωτερικών έπιχρισμάτων τών μακρών τοίχων τής 
Βασιλικής τής "Αγίας Παρασκευής, άνεγράφη, 
ότι κατά μήκος τών τοίχων τούτων άπεκαλύφθη
σαν έτερα άνοίγματα, είς όλιγώτερον ύψος τών 
έν χρήσει σήμερον παραθύρου τού ναού ( βλ.
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ΑΔ 20 (1965 ): Χρονικά, σ. 292). Επειδή, λόγορ 
έλλείψεως των άπαιτουμένων πιστώσεων, αΐ σχε
τικά! έργασίαι δεν έπερατώθησαν ακόμη, παρέ
χονται εδώ όλίγα συμπληρωματικά στοιχεία περί 
τών άποκαλυφθέντων ανοιγμάτων. Εις τον βόρειον 
τοίχον ύπήρχον τέσσαρα τοιαϋτα ανοίγματα, εις 
διάφορον έκαστον ύψος. Οΰτω, το μέν πρώτον 
έκ Δ. εύρίσκεται είς ύψος 1.52 μ. άπό του σημερι
νού πλακοστρώτου δαπέδου του ναού, τό δεύτερον 
είς 1.13 μ., τό τρίτον είς 0,86 και τό τέταρτον είς 
ύψος 0,30 μ. Τά ανοίγματα ταϋτα σήμερον δύναν- 
ται νά έξετασθοϋν μόνον κατά τό κάτω ήμισυ,

κής των κατασκευής, άλλ’ είχον ύποστή κατά 
καιρούς έπισκευάς καί μετατροπάς.

Αί έργασίαι θά συνεχισθοϋν καί κατά τό έπό- 
μενον έτος.

2. ΠΙΣΣΩΝΑΣ

Δι* ειδικευμένου συνεργείου έγένοντο έργασίαι 
καθαρισμού καί συντηρήσεως τού ψηφιδωτού 
δαπέδου τού άποκαλυςοθέντος τό έτος 1963, τυ
χαίος, παρά τον ναΐσκον τού 'Αγίου Γεωργίου 
του χωρίου Πισσώνας ( ΑΔ 19 ( 1964): Χρο
νικά, σ. 214). Ε π ’ ευκαιρία τών έργασιών έγέ-

Σχέδ. 2. Ό  ναός τού 'Αγίου Γεωργίου 'Αρμα. Δυτική καί άνατολική οψις.

διότι τό άνω ή έχει καταστραφή ύπό τών σημερι
νών παραθύρων ή εύρίσκεται ύπό τό παχύ στρώ
μα τών έπιχρισμάτων. Ή  χρήσις τών τεσσάρων 
τούτων άνοιγμάτων δέν έπαυσε συγχρόνως. Τού
το άποδεικνύεται έκ τού διαφόρου τρόπου κατα
σκευής καί τών διαφόρων ύλικών, τά όποια έχρη- 
σιμοποιήθησαν διά τήν άπόφραξιν αύτών.

Είς τον νότιον τοίχον άπεκαλύφθησαν τρία 
ορθογώνια άνοίγματα, είς ύψος 0,30 μ. άπό τού 
σημερινού δαπέδου τού ναού. Ταΰτα φέρουν υπέρ
θυρα έκ ξύλινων δοκών, αί δέ παραστάδες των εί
ναι κατεσκευασμέναι έκ καλώς πελεκημένων πω
ρολίθων.

Καί τών άνοιγμάτων τούτων ή χρήσις δέν έπαυ
σε συγχρόνως.

Έ κ  τών παρατηρουμένων διαφορών είς τήν τοι
χοποιίαν τών μακρών τοίχων συμπεραίνεται, ότι 
ούτοι δέν εύρίσκοντο είς τήν κατάστασιν τής άρχι-

νετο ή πλήρης άποκάλυψις τού δαπέδου καί ό 
καθορισμός τών διαστάσεων αύτού.

Τούτο καταλαμβάνει τον χώρον τετραγώνου 
δωματίου, διαστάσεων 5.60x4.15 μ. Τό κύριον 
διακοσμητικόν θέμα είναι συμπλεκόμενοι κύκλοι 
έντός πλαισίου έκ λευκών ψηφίδων, έπί τού όποιου 
κυματοειδής βλαστός με όρθά κισσόφυλλα έκ με
λανών ψηφίδων ( Π ί ν. 231 β). Οί ρόμβοι μέ 
τάς καμπύλας πλευράς, οί όποιοι σχηματίζονται 
διά τών συμπλεκομένων κύκλων, έχουν ψηφίδας 
άλλοτε κεραμοχρόους, άλλοτε φαιάς καί άλλοτε 
κιτρίνας. Είς τό κέντρον των σχηματίζεται κό
σμημα έκ πέντε ψηφίδων, διαφόρου χρώματος, 
χιαστί τοποθετημένων.

Προς τήν νοτίαν πλευράν, έντός όρθογωνίου 
πλαισίου, διαστάσεων 1.23x0,55 μ., εύρίσκεται 
ή έπιγραφή ( Π ί ν. 232 α ):

Νικηφόρος ύ/πέρ ευχής τό έξέ/δριον έκέντησαι
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Ύψος γραμμάτων 0,11 μ.
Κατά την επιγραφήν ταύτην τό ψηφιδωτόν ά- 

νήκεν είς εν έξέδριον, ήτοι οίκίσκον άνήκοντά 
ή εύρισκόμενον πλησίον ένός μεγαλυτέρου, δη
μοσίου ή εκκλησιαστικού κτηρίου. Ό  όρος έξ- 
έδριον άπαντά και είς άλλας έπιγραφάς. Τήν ΒΔ. 
γωνίαν τού δαπέδου κατέστρεψε φρέαρ, άνοιγέν 
εκεί μεταγενεστέρως ( Π ί ν. 231 β ). Κατά μή
κος τής νοτιάς πλευράς ύπάρχει αύλαξ, διαστ. 
0,30 - 0,16 μ. Αί ψηφίδες τού δαπέδου έχουν δια
φόρους διαστάσεις από 0,01 - 0,03 μ.

4. ΜΟΝΗ ΓΑΛΑΤΑΚΗ

Έξητάσθη ή πλησίον τής Λίμνης ευρισκομένη 
Μονή Γαλατάκη ( ΑΔ 16 ( 1960 ): Χρονικά, σ. 
157).

Είς τό Καθολικόν, άγιορειτικοϋ τύπου τού 16ου 
αί. ( Π ί ν. 232 β ), καί τό παρεκκλήσιον τού 'Α
γίου Ίωάννου έχουν δημιουργηθή επικίνδυνοι 
ρωγμαί. Αί μοναχαί έπεχείρησαν, διά τήν προ
στασίαν τού Καθολικού, άρμολόγησιν διά σιμεν- 
τοκονίας, ή οποία όμως, ώς ήτο έπόμενον, προ-

Μετά τάς έργασίας τό ψηφιδωτόν έκαλύφθη δι9 
άμμου.

3. ΛΙΜΝΗ

Έργασίαι καθαρισμού καί συντη ρήσεως έγιναν 
καί είς τό ψηφιδωτόν δάπεδον τού άπό τού 1960 ά- 
νασκαφέντος παλαιοχριστιανικού κτηρίου ( 5ου - 
6ου αί. ), είς τό γραφικόν, παραθαλάσσιον χω- 
ρίον Λίμνη τής βορείου Εύβοιας, είς θέσιν όπου 
εύρίσκεται ταπεινός ναΐσκος είς τιμήν τής Ζωο- 
δόχου Πηγής ( ΑΔ 16 ( 1960 ): Χρονικά, σ. 157, 
Τό Έργον 1960, σ. 53 ).

9Απεμακρύνθη σαν τά χώματα, πού έκάλυπτον 
τά ερείπια τού κτηρίου, έκαθαρίσθησαν αί έπι- 
φάνειαι των ψηφιδωτών δαπέδο^ν, έπεσκευάσθη- 
σαν αί ζημίαι καί ακολούθως έκαλύφθη σαν δι9 
άμμου. Έ ν ψηφιδωτόν, καταλαμβάνον τον χώρον 
τετραγώνου διαμερίσματος, άριστερά τού ναΐσκου 
τής Ζωοδόχου Πηγής, άπεκολλήθη καί μετεφέρθη 
είς άποθήκην τού Δήμου Λίμνης προς άντικατά- 
στασιν τού σαθρού ύποστρώματος καί έπανατο- 
ποθέτησίν του.

εκάλεσεν αισθητικήν ζημίαν είς τήν έξωτερικήν 
έμφάνισιν τού κτηρίου.

Καί ό ζωγραφικός διάκοσμος ( τέλους 16ου α ί.) 
( Π ί ν. 233 α ), παρουσιάζει διογκώσεις, απολε
πίσεις καί είς ώρισμένα σημεία αποκολλήσεις.

Κατηρτίσθη πρόγραμμα εργασιών διά τήν συν- 
τήρησιν των τοιχογραφιών, τήν στερέωσιν τού 
ναού καί άποκατάστασιν τής εξωτερικής έμφανί- 
σεώς του.

5. ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΜΑ

Τό Καθολικόν τής διαλελυμένης Μονής τού 
'Αγίου Γεωργίου 'Αρμα είχεν ύποστή ζημίας, αί 
όποΐαι έθετον είς κίνδυνον τήν άσφάλειάν του. 
Συγκεκριμένως είχε καταστραφή ή κεράμωσις, ή 
στέγη γενικώς είχεν ύποστή καθίζησιν, είς δε τούς 
τοίχους εΐχον σχηματισθή εύρεΐαι ρωγμαί. Α 
κόμη, ύψηλή έπίχωσις έκάλυπτε τον βόρειον καί 
ανατολικόν τοίχον τού ναού μέχρις ύψους 1 μ., 
μέ αποτέλεσμα τό εσωτερικόν του νά ύποφέρη 
έκ τής υγρασίας.

Ήδη προ τού 1960 είχε γίνει άποτύπωσις τού
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Καθολικού καί είχε καταρτισθή πρόγραμμα έρ- 
γασιών διά τήν συντήρησίν του ( ΑΔ 16 (1960): 
Χρονικά, σ. 157, 158 ). Αί έργασίαι ήρχισαν εφέ
τος.

Τό άνατολικόν ήμισυ του ναού έκαλύπτετο διά

των κορυφών των πλαγίων τοίχων. Μεταξύ τού 
πλέγματος καί των καμαρών τών δύο πλαγίων δια
μερισμάτων, Προθέσεως καί Διακονικού, έμεσολά- 
βη κενόν. Τό άέτωμα τού άνατολικού τοίχου δεν 
συνεδέετο μέ τάς στέγας τής μεσαίας κεραίας καί

Σχέδ. 4. Ό  ναός τού 'Αγίου Γεωργίου 'Αρμα. Ή  βορεία όψις κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών

Σχέδ. 5. Ό  ναός τού 'Αγίου Γεωργίου 'Αρμα. Ή  νοτία δψις κατά τάς εργασίας

μιας άμφικλινούς στέγης ( βλ. ΑΔ 16 (1960): 
Χρονικά, Πίν. 141 α ).

Κατά τήν άφαίρεσιν τών κεράμων διεπιστώθη, 
ότι αύται είχον έπιστρωθή έπί πλέγματος εκ κο
ρυφών άγριων δένδρων, τό όποιον έστηρίζετο 
έπί τής κλειδός τής κεραίας τού 'Ιερού καί έπί

τών δύο πλαγίων. Διά νά έλαττώσουν δε τό διά
στημα άπό τήν κλείδα τής κεραίας μέχρι τών κο
ρυφών τών πλαγίων τοίχων, έκτισαν προς ύπο- 
στήριξιν τού ξυλίνου πλέγματος ένά ένα τοίχον 
εκατέρωθεν τής κεραίας, παραλλήλως προς τόν 
άξονά της. Εις τήν τοιχοποιίαν τών τοίχων τού
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των έχρησιμοποίησαν υλικόν από καταστραφέντα 
μέρη τοϋ ναοϋ, ώς δεικνύει λίθος, έπι τοϋ όποιου 
σώζεται ζωγραφική παράστασις μορφής 'Αγίου, 
καλής τέχνης. Είναι προφανές, ότι ή σημερινή 
διαμόρφωσις τής στέγης τοΰ ναοΰ όφείλεται εις

θησαν και έστερεώθησαν οί τοίχοι διά δοκών 
έξ ώπλισμένου σκυροδέματος.

Έτοποθετήθησαν κέραμοι είς τήν στέγην τοϋ 
τρούλλου και έπεσκευάσθη τό τύμπανον τούτου 
μετά των παραθύρων και των τεσσάρων λοφίων

Σχέδ. 6. Ό  ναός τοϋ 'Αγίου Γεωργίου 'Αρμα. Τομή κατά πλάτος είς τό ύψος τοϋ τρούλλου και τομή
κατά πλάτος τών τριών μερών τού 'Ιερού

μετασκευήν, προς τήν όποιαν πιθανώς δεν είναι 
άσχετος ό έπι τής μαρμάρινης επιγραφής άναφε- 
ρόμενος, ώς άνακαινιστής, "Ανθιμος κατά τό έτος 
1937.

Ή  στέγη τοϋ άνατολικού τούτου ήμίσεος τοΰ 
ναοϋ άποκατεστάθη, όμοίως, ώς δικλινής, άφοϋ 
προηγουμένως έγένετο νέον ξύλινον πλέγμα διά 
τήν ύποστήριξιν τών κεράμων και άφοϋ συνεδέ-

( Π ί ν. 233 β ). Αι πλευραί τοϋ τυμπάνου εΐχον 
ύποστή μεγάλας ζημίας είς τήν τοιχοποιίαν των, 
διογκώσεις καί άποκλίσεις άπό τής κατακορύφου. 
Αί δύο πλάγιαι κεραΐαι, βορεία καί νοτία, ένισχύ- 
θησαν δΓ ώπλισμένου μανδύου καί έπεστρώθησαν 
διά κεράμων.

Ή  δυτικώς τοϋ τρούλλου στέγη ήτο, ώς καί ή 
τοϋ άνατολικού, ένιαία δικλινής. Κατά τήν άνα-
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κατασκευήν της διετήρήθη ή αύτή μορφή. Ε 
πειδή δε τό δυτικόν αέτωμα και ή δυτική κεραία 
εΐχον σοβαράς ρωγμάς καί αποκολλήσεις, συν- 
εδέθησαν μετά του λοιποϋ σώματος του ναού δΤ 
ισχυρών ώπλισμένων δοκών.

Κατά την άφαίρεσιν τών μπάζων άπό τών δύο 
εκατέρωθεν τής δυτικής κεραίας διαμερισμάτων 
διεπιστώθη, ότι εΐχον τοποθετηθή κενοί πίθοι 
προς έλάφρυνσιν του βάρους. Οδτοι διετή ρήθη- 
σαν. Έγένετο άνακεράμωσις τού προστεθειμένου 
νάρθηκος μετά τρούλλου, άφοΰ προηγουμένως

διά καταλλήλων δοκών έξ ώπλισμένου σκυροδέ
ματος έξουδετερώθη σαν αί ρωγμαί του καί συν- 
εδέθη οδτος μετά του κυρίως ναού, άπό τοϋ όποιου 
εΐχεν άποκολληθή ( Π ί ν. 233 γ ). Τάς γενομέ- 
νας εργασίας, τά διάφορα μέρη τοϋ ναοϋ, την μορ
φήν τούτων καί τήν προς άλλη λα σχέσιν των 
δεικνύουν τά καταρτισθέντα σχέδια κατά τήν 
διάρκειαν τών εργασιών ( Σ χ έ δ .  1-7) .

Τέλος έγένετο άποχωμάτωσις πέριξ τοϋ ναοϋ 
καί κατασκευή προστατευτικοϋ πεζουλιού.

ΠΑ ΥΑΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔ ΗΣ

*
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΦΩΚΙΔΟΣ

ΔΕΛΦΟΙ

Βραχύτατος είναι ό απολογισμός των πεπρα
γμένων κατά τό 1965. Μέχρι της 27ης "Απριλίου 
έφορεύουσα διετέλεσεν ή δ. "Αγγελική "Ανδρειωμέ
νου, έκτοτε δέ ή δ. Βαρβάρα Φιλιππάκη- τον Δεκέμ
βριον έτοποθετήθη ώς Έπιμελήτρια ή δ. Ύβόννη 
Νικοπούλου.

Ή  επίτιμος Έφορος δ. "Ιωάννα Κωνσταντίνου 
είργάσθη έπ’ όλίγας ημέρας κατά τό θέρος εις τήν 
έπανέκθεσιν του Μουσείου και κυρίως διά τήν 
άποπεράτωσιν τής αίθούσης τής Θόλου, βοηθου- 
μένη ύπό του δεξιωτάτου τεχνίτου κ. Γεωργίου 
"Ασημενού. Ό  γλύπτης του "Εθνικού Μουσείου 
κ. Στέλιος Τριάντης προσέφερεν επίσης τήν πο
λύτιμον συμβολήν του.

Κατά μήνα Σεπτέμβριον ό Καθηγητής κ. Aman- 
dry έξετέλεσεν έπ" όλίγας έβδομάδας καθαρισμόν 
τής κρήνης Κερνά, προς συμπλήρωσιν τής περί 
ταύτης μελέτης του ( Π ί ν. 234 α ). Διά των ερ
γασιών τούτων έπιστοποιήθη ή θέσις τής προς Ν. 
προσόψεως τής κρήνης. Έταυτίσθησαν επίσης 
λίθοι άνήκοντές εις αυτήν, έκ των οποίων εις 
έπανετοποθετήθη εις τήν θέσιν του. Κατά τάς έ- 
ρεύνας προς άνεύρεσιν άλλων τεμαχίων, άνηκον
τών εις τήν κρήνην, νοτίως τής προς τό Στά- 
διον όδοϋ, άπεκαλύφθη οικοδόμημα, διαστάσεων 
7 χ 4.20 μ. ( Π ί ν. 234 β ). Οί τοίχοι σφζονται 
εις ύψος 1.50 μ.

Τό δάπεδόν του άποτελειται έκ πώρων κατά τό 
πλείστον, ένώ οί τοίχοι του έξ άσβεστολίθου. 
Κατά τήν ΒΔ. γωνίαν του σφζεται μέρος υδραυ
λικού κονιάματος. Κατά τον άνασκαφέα σχετίζε
ται πιθανόν προς τήν κρήνην Κερνά. Έλπίζεται 
οτι θά καταστή δυνατός ό έλεγχος τής ύποθέσεως 
ταύτης, διά τής άνασκαφής τού μεταξύ τού οικο
δομήματος καί τής κρήνης Κερνά τμήματος τής 
οδού.

Κατά μήνα "Οκτώβριον έγένοντο έργασίαι στε- 
ρεώσεως τού προς Α. τμήματος τού νοτίου τεί
χους τού περιβόλου τού Τεροΰ — τού λεγομένου 
« Ελληνικόν » — δηλαδή κατά τήν ΝΑ. αύτοΰ γω
νίαν. Ό  έσωτερικώς τού τείχους χώρος εΐχεν άνα- 
σκαφή προ ολίγων έτών ( 1963 ) καί προ τής έκ 
νέου άναχωματώσεώς του ή ένίσχυσις τού τείχους 
έκρίθη άναγκαία. Κατεσκευάσθησαν οΰτω δύο 
παράλληλοι προς αυτό άναλημματικοί τοίχοι 
( Π ί ν. 235 α - β ), ό εις μήκ. 6.50, ϋψ. 1.70, 
πλάτ. κάτω 0,60 μ. καί ό έτερος μήκ. 5.50, ϋψ.

1.30, πλ. 0,70 άνω, 0,60 μ. κάτω. Οί τοίχοι ούτοι 
δεν έφάπτονται τού τείχους καί έχουν έλαφράν 
προς τά έξω άπόκλισιν, ώστε νά δέχωνται τάς 
ώσεις τών χωμάτων τής έπιχώσεως καί οϋτω 
νά ανακουφίζεται τό τείχος. Τελικώς οί τοίχοι ού- 
τοι έκαλύφθησαν. Εις τήν έξωτερικήν πλευράν 
έγένοντο κατ" άποστάσεις ένέσεις σκυροκονιά
ματος εις τά θεμέλια τού τείχους προς ένίσχυσίν 
των.

Κατά τήν θεμελίωσιν του τοίχου Α εύρέθη αι
χμή χαλκού δόρατος ( μήκ. 0,345 μ .) έμπεπηγμέ- 
νη έντός τού έδάφους.

Ή  έπιγραφική Συλλογή Δελφών άριθμεΐ άνω 
τών 4.500 ένεπιγράφων λίθων καί ή σπουδαιότης 
των δεν χρήζει έξάρσεως.Ή τακτοποίησίς της είχε 
καταστή πλέον έπιτακτική άνάγκη. Οϋτω, μόλις 
κατέστη δυνατόν νά διατεθή δι’ αυτήν καί δευτέ- 
ρα αίθουσα, ήρχισαν κατά τον Νοέμβριον αί σχε- 
τικαί έργασίαι τακτοποιήσεως, αΐτινες αποβλέ
πουν: 1) εις τήν κατάλληλον διασκευήν τών αι
θουσών διά τής κατασκευής είδικών ρυμών καί 
παρά τούς τοίχους καί κατά τό μέσον αυτών, 2) είς 
τήν ταξινόμησιν τού ύλικοϋ καθ’ ομάδας, συγκόλ
λησης έλεγχον αριθμών κ.λ.π. Τήν έπίπονον έρ- 
γασίαν ταύτην άνέλαβον νά φέρουν είς πέρας ό 
Καθηγητής κ. Jean Bousquet καί ή κ. Κ. Πέππα - 
Δελμούζου, τών οποίων ή πείρα καί ό ένθουσια- 
σμός έγγυώνται διά τήν έπιτυχίαν της.

Ό  κ. Καράμπαλης, κάτοικος Δελφών, ύπέδειξε 
σπήλαιον ( Π ί ν. 236 α* Σ χ έ δ. 1 ) είς τήν ΒΔ. 
πλευράν τού δυτικού λόφου Καστρούλια Μαγκε- 
λαρικά καί ΝΑ. τών Δελφών, προ τής εισόδου τού 
οποίου, έπί λελεασμένης έπιφανείας τού βράχου 
( διαστ. 0,90 x 0,40 μ. ), ύπάρχουν χαράγματα ακα
νόνιστων σχημάτων ( συνδυασμοί διάφοροι κε
ραιών, σταυροί κ.ά. ) ( Π ί ν. 236 β* Σ χ έ δ. 2). Ό  
κ. Καράμπαλης παρέδωσεν έπίσης είς τό Μουσείον 
λίθον ( άκονιάν) (Π ίν. 236 γ), φέροντα όμοια 
χαράγματα, εύρεθέντα τό 1960 είς τό κτήμά του είς 
θέσιν Τσαούση. Τό πλάτος τών χαραγμάτων είναι 
0,003 - 0,004 μ. καί τό βάθος φθάνει μέχρι 0,002% μ. 
Τά χαράγματα ταϋτα, καί τά έπί τού βράχου καί 
τά έπί τού φορητού λίθου πρέπει, νομίζομεν, νά 
θεωρηθούν έργα άνθρωπίνης χειρός, ή οποία έζη- 
σεν είς προϊστορικούς χρόνους. Δύνανται νά πα
ραβληθούν προς χαράγματα έπί λίθου, εύρεθέντος 
είς τον θολωτόν τάφον τού Μαραθώνος ( ΠΑΕ 
1958, σ. 17, είκ. 2). Τινά έξ αυτών άπαντούν έπί
σης καί έπί τού είς Δρήρον άνακαλυφθέντος λί
θου, δστις έχει θεωρηθή οτι άνήκει είς τήν Μι- 
νωϊκήν περίοδον (BCH 1961, σ. 552, είκ. 2).

Γ  ΑΡΧ Α ΙΟ Λ Ο ΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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Σχέδ. L Κάτοψις και τομή σπηλαίου. A, Β, Γ λελεασμένα τμήματα του βράχου, έφ5 ών τά χαράγματα
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ 
ΦΩΚΙΔΟΣ - ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Α. ΦΩΚΙΣ

1. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΝ  - ΣΟΥΒΑΛΑ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ

Εις ολίγων εκατοντάδων μέτρων άπόστασιν από 
του χωρίου Πολύδροσον και παρά τάς πηγάς του 
Βοιωτικοΰ Κηφισού είναι κατεσπαρμένα έρεί- 
πια αρχαίων και βυζαντινών κτισμάτων. Τά ευρι
σκόμενα εις άπόστασιν 150 μ. ΝΑ. των πηγών 
άποδίδονται ύπό τών εντοπίων εις ναόν, τιμώμε
νον έπ5 όνόματι Παναγίας τής Έλεούσης ( Π ί ν. 
237 α ). Έκ τών σφζομένων στοιχείων συνάγεται, 
ότι ό ναός ήτο τρίκλιτος βασιλική μέ τρεις κίο
νας και ένα πεσσόν εις έκάστην κιονοστοιχίαν. 
Έκ τής διατάξεως τών στοιχείων στηρίξεως δύ- 
ναται νά λεχθή, ότι ή βασιλική ήτο τρουλλαία 
μέ τρεις ήμιεξαγώνους, έξωτερικώς, κόγχας του 
Ίεροϋ. Εις την τοιχοδομίαν έχει χρησιμοποιηθή 
οικοδομικόν ύλικόν έκ τής άρχαίας Λιλαίας.

Ή  Εφορεία ένήργησε καθαρισμόν και τακτο- 
ποίησιν τών ερειπίων Παναγίας τής Έλεούσης 
( Π ί ν. 237 β ) διά τής αρχαιολόγου δ. Χαρ. 
Μπάρλα, εις την όποιαν παρεχώρησε και τό δι
καίωμα δημοσιεύσεως μελέτης περί του βυζαν
τινού τούτου μνημείου.

Έτερα ερείπια, εύρισκόμενα άκριβώς υπέρ τάς 
Πηγάς τού Κηφισού, αποδίδονται ύπό τών εντο
πίων εις ναόν άφιερωμένον εις τον "Αγιον Χρι
στόφορον ( Π ί ν. 238 α). Ό  ναός, άνήκων εις 
τον αύτόν τύπον τής τρικλίτου βασιλικής μετά 
τριών ή μικυκλικών έξωτερικώς κογχών 'Ιερού, 
έχει θεμελιωθή έπί ίσοπέδου έπιφανείας έδά- 
φους, σχηματισθείσης δΓ ισχυρού άναλημματι- 
κού τοίχου, κατεσκευασμένου έκ μεγάλων φαιών 
δόμων. Ή  Εφορεία προέβη εις τον καθαρισμόν 
και την τακτοποίησιν τών έρειπίων.

Κατηρτίσθη πρόγραμμα έργασιών συντηρή
σεως τών έρειπίων άμφοτέρων τών βυζαντινών 
ναών και διαμορφώσεως τού περί αύτούς χώρου.

2. ΑΝΤΙΚΥΡΑ

Έγένετο και πάλιν λεπτομερεστέρα σχεδιαστι- 
κή άποτύπωσις τού εις θέσιν Μετόχι ναΐσκου τού 
'Αγίου Σπυρίδωνος και καθωρίσθησαν τά ληπτέα 
μέτρα διά τήν κτηριακήν συντήρησιν και στερέ- 
ωσίν του (ΑΔ 19 ( 1964 ): Χρονικά, σ. 230, Σχέδ.
3. Πίν. 271 β ).

Μετά μελών τού συνεργείου ζωγράφων - συν
τηρητών έγένετο έξέτασις τής καταστάσεως τού 
ζωγραφικού διακόσμου καί έμελετήθησαν τά
έπιβαλλόμενα μέτρα διά τήν συγκράτησιν και

άσφάλειάν του, καθ5 όσον εις πολλά σημεία έχουν 
δημιουργηθή έπικίνδυνοι διογκώσεις καί άποκολ- 
λήσεις. 'Οριζόντια ξύλινη οροφή, κατασκευα- 
σθεΐσα προ ετών, κατέστρεψεν, έν μέρει, τάς κε
φάλας τών όλοσώμων 'Αγίων. Έκρίθη αναγκαία 
ή άφαίρεσις τής οροφής ταύτης.

Εις τήν κόγχην τού Ιερού έχει χρησιμοποιηθή 
μαρμάρινον έπίθημα μετά έπιπεδογλύπτου δια
κόσμου σταυρού, δύο ροδάκων καί τεσσάρων έσχη- 
ματοποιημένων πτηνών, εις τά κενά τών κεραιών 
τού σταυρού ( Π ί ν .  238 β ). Υπενθυμίζεται, 
ότι, έτερον, όμοιον άκριβώς, έπίθημα, περισυλ- 
λεγέν μετά τών άλλων μελών τού διαλυθέντος 
οκταγωνικού βυζαντινού ναού ( 11ου αίώνος) 
εις τήν θέσιν, όπου ίδρύθη τό έργοστάσιον αλου
μινίου, μετεφέρθη εις τήν Μονήν τού Όσιου Λου
κά (ΑΔ έ.ά. Πίν. 271 α ).

3. ΔΕΣΦΙΝΑ

α. Μονή 'Αγίου Ίωάννου τού Προδρόμου

Κατ5 έντολήν τού Εφόρου, ό ζωγράφος - συν
τηρητής κ. Σταύρος Παπαγεωργίου έπεσκέφθη 
τήν έγκαταλελειμμένην Μονήν τού 'Αγίου Ίω
άννου, εύρισκομένην εις άπόστασιν δύο ώρών 
πεζοπορίας άπό τής Δεσφίνης. Ό  ναός τής Μο
νής, κτίσμα τού β' ήμίσεος τού Που αίώνος καί 
άνήκων εις τον τύπον τών σταυροειδών μετά τρούλ- 
λου ναών, είναι κατάγραφος έσωτερικώς, φέρει δέ 
ξυλόγλυπτον τέμπλον μέ χρονολογίαν κατασκευής 
1768. Ό  ζωγραφικός διάκοσμος έχει ύποστή ζη
μίας καί κυρίως απολεπίσεις. Κατεγράφησαν 23 
εικόνες. Κατηρτίσθη πρόγραμμα έργασιών συν
τη ρήσεως.

βο Έξωκκλήσιον 'Αγίου Γεωργίου

'Ομοίως, κατ5 έντολήν τού "Εφόρου, ό αυτός ώς 
άνω συντηρητής έπεσκέφθη τον ήρειπωμένον 
μονόκλιτον ναΐσκον τού 'Αγίου Γεωργίου, όλί- 
γον έξωθι τής Δεσφίνης καί παρά τήν νέαν Μο
νήν τού 'Αγίου Ίωάννου τού Προδρόμου. Σφζον- 
ται έλάχιστα μέρη τού ζωγραφικού διακόσμου. 
"Επί μαρμάρινης πλακός παρά τήν θύραν άναγρά- 
φεται ή χρονολογία 1774. Κατηρτίσθη πρόγραμ
μα έργασιών συντη ρήσεως τού ναού καί τού ζω
γραφικού διακόσμου.

γ. Ναός Ταξιαρχών

Ό  ναΐσκος τών Ταξιαρχών ( 14ου αίώνος ) τής 
Δεσφίνης ( Π ί ν .  238 γ ), δημοσιευθείς ύπό τής 
κ. Μ. Σωτηρίου ( Δελτ. Χρ. "Αρχ. Έτ., περίοδος 
Α, τόμ. Γ , 1962 - 63, σ. 175-202), εΐχεν ύπο
στή ζημίας ιδίως εις τήν κεράμωσίν του καί εις
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τον λίαν ενδιαφέροντα ζωγραφικόν διάκοσμόν 
του (του 1332), ό όποιος έκ τής υγρασίας και 
τής « καπνιάς » δεν είναι πλέον ορατός.

Άπεφασίσθη ή ταχεία έκτέλεσις εργασιών διά 
την επισκευήν τής κεραμώσεως, άρμολόγησιν 
των τοίχων και άποχωμάτωσιν πέριξ του ναοΰ. 
Περί των έκτελεσθεισών εργασιών έπι τών τοι
χογραφιών βλ. σ. 27 του άνά χεΐρας τεύχους.

Β. ΦΘΙΩΤΙΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

1. Μονή Άμ,φικλείας

Αί άναγκαιαι έργασίαι διά τήν συντήρησιν τής 
παρά τήν Άμφίκλειαν και έπι του Παρνασσού 
ιδρυμένης γυναικείας, σήμερον, Μονής εΐχον 
σημειωθή ήδη άπό τού 1962 ( ΑΔ 17 ( 1961 ): 
Χρονικά, σ. 164, Σχέδ. 2* Πίν. 178 α, 179 α ). 
Μέρος τών έργασιών τούτων, ώς ή άνακεράμω- 
σις τών στεγών, ή έπικάλυψις τού τρούλλου διά 
κεράμων και ή άνακατασκευή τών έξωτερικών 
έπιχρισμάτων, έγένετο κατά τό 1965.

2. Άκρόπολις

Τον χώρον τής άρχαίας Άκροπόλεως ( Π ί ν .  
239 α ) καταλαμβάνει σήμερον τό Νεκροταφεΐον 
τής κωμοπόλεως, έγκατασταθέν έκεΐ άπό τού 1892. 
Έπι τής κορυφής τής Άκροπόλεως σφζονται τα 
ερείπια μεσαιωνικού τετραγώνου πύργου, εις τήν 
τοιχοποιίαν τού οποίου έχει χρησιμοποιηθή υλι
κόν έκ τού αρχαίου τείχους ( Π ί ν .  239 β ).

Παρά τον πύργον έχει ίδρυθή καμαροσκέπα- 
στος ναΐσκος τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, μέ 
σφενδόνιον προς ένίσχυσιν τής καμάρας. Εντός 
τού ναΐσκου είναι έντειχισμένη έπιγραφή, είς τήν 
έξω δέ έπιφάνειαν τού δυτικού τοίχου ή άνθεμωτή 
έπίστεψις έπιτυμβίας στήλης ( Π ί ν .  239 γ ).

3. Κωμόπολις

Έσημειώθησαν μερικά χαρακτηριστικά στοι

χεία τής λαϊκής άρχιτεκτονικής, ώς τοξωτοί πυ
λώνες ( Π ί ν .  239 δ ), κατοικίαι κ. ά. Είς πολ
λά σημεία παρατηρούνται έντειχισμένα άρχαΐα
γλυπτά ( Π ί ν .  239 ε ).

ΛΙΒ Α Ν ΑΤΕΣ

Είς θέσιν « τό Πάτι » καί « Πύργος » παρε- 
τηρήθησαν έρείπια άρχαίων κτισμάτων καί μέρος 
βυζαντινού ναού, γνωστού είς τούς έντοπίους ώς 
τού Αγίου Θεοδώρου, μέ τοιχοποιίαν κατά τό 
πλινθοπερίκλειστον σύστημα, υπόγειος καμαρο- 
σκέπαστος χώρος, πηγή κ. ά.

Σημειούται ή άνάγκη διενεργείας άνασκαφικής 
έρεύνης.

ΔΑΦΝΟΥΣΙΑ  - Α ΓΙΟ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τά έρείπια τής άνεσκαμμένης καί δημοσιευ
μένης ύπό τού Καθηγητού κ. Όρλάνδου παλαιο
χριστιανικής Βασιλικής παρά τά άρχαΐα Δαφνού- 
σια Αοκρίδος ( A. C. Orlandos, Une Basilique 
Paleochretienne en Locride, Byzantion, Vol. V, 
( 1929 - 30 ) σ. 207 κ.έ. ), είς τό μεσαΐον καί έγκάρ- 
σιον κλιτός τής οποίας εΐχον άποκαλυφθή ψη
φιδωτά, παρέμειναν μέχρι τού 1965 προστατευ- 
μένα δι5 άμμου, ένώ πυκνή καί άγρια βλάστησις 
είχε καλύψει τον χώρον τού μνημείου.

Προς έξακρίβωσιν τής καταστάσεως τού ψηφι
δωτού δαπέδου έκρίθη άναγκαΐος ό καθαρισμός 
τού χώρου καί ή άφαίρεσις τού στρώματος τής 
άμμου. Μετά τήν άφαίρεσιν ταύτης διεπιστώθη, 
ότι τά ψηφιδωτά εΐχον ύποστή μεγάλας φθοράς 
( Π ί ν .  240 α - β ).

"Οθεν, ή άποκόλλησις τούτων ήτο έπι βεβλημέ
νη. Πράγματι, άπεκολλήθη όλον τό ψηφιδωτόν 
δάπεδον τής Βασιλικής ύπό ειδικού συνεργείου, 
έκτελεΐται δέ τώρα ή έπεξεργασία καί έπισκευή 
του διά νά έπανατοποθετηθή είς τήν αυτήν θέσιν 
τό έπόμενον έτος.

Π Α ΥΛ Ο Σ Λ ΑΖΑ ΡΙΔΗ Σ

*

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α

σ. 23, ύποσ. 29 : άντί έπιστολογραφείσθη γράφε : έστιλογραφείσθη
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 1

Νομισματική Συλλογή

ΜΑΝΤΩ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 2 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Ν ομισματική Συλλογή

Μ ΑΝΤΟ Κ Α ΡΑΜ ΕΣΪΝΗ - ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΔΟΥ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 3

Νομισματική Συλλογή

ΜΑΝΤΩ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
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ΠΙΝΑΞ 4 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Νομισματική Συλλογή

ΜΑΝΤΩ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 5

Ε πιγραφ ική Συλλογή: Ή  ύπ5 άριθ. Ε.Μ . 12554 και 12554 α επιγραφή ( IG II2, 2050 )
Μ. ΜΙΤΣΟΣ
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Επιγραφική Συλλογή: α. Τμήμα του βορ. έστεγασμένου διαδρόμου, 
β. Μικρότερον τμήμα του αύτοϋ διαδρόμου

ΠΙΝΑΞ 6 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Μ. ΜΙΤΣΟΣ
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Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Βυζαντινόν Μουσεΐον: α. Μαρμάρινον θωράκιον μέ σφίγγας, 10ου- 11ου αί. (Β.Μ. 7110), β. Είκών ψηλαφήσεως
του Θωμά, 15ου αί., μετά την συντήρησιν
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Θεσσαλονίκη : α - β. Είκών Θεοτόκου δεξιοκρατούσης εκ Θεσσαλονίκης, 13ου αί., προ και μετά τον καθαρισμόν
Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Βυζαντινόν Μουσεΐον : α. Είκών Παναγίας Γλυκοφιλούσης, 17ου αί. (Β.Μ. 137), β. Συσκευή κατασκευασθεΐσα 
είδικώς διά τον αποχωρισμόν των δύο στρωμάτων τής είκόνος α

νο

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Χρύσοβον Ναυπακτίας. Ναός Μεταμορφώσεως: α. Τμήμα τοίχου μέ τά τρία στρώματα τοιχογραφιών, β. Άποτειχισθέν 
τμήμα τοιχογραφίας τοΰ μεσαίου στρώματος μετά τήν τελικήν επεξεργασίαν του ( 17ος α ί.)

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Θεσσαλονίκη. Καθολικόν Μονής Λατόμου. Ψηφιδωτόν κόγχης 5ου - 6ου αι.: α. Σχέδιον προ τής άποτειχίσεως διά τον 
έλεγχον τής ακριβούς έπα νατοπο θετή σεως, β. Λεπτομέρεια μετά τήν έπανατοποθέτησιν καί συντήρησιν

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 12 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Θεσσαλονίκη. Κ αθολικόν Μ ονής Λατόμου. Ψηφιδωτόν κόγχης: α. Σχέδιον ενδεικτικόν καταστάσεως 
προ των εργασιών, β. Σχέδιον ενδεικτικόν άποτειχισμένων τμημάτων

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Θεσσαλονίκη. Καθολικόν Μονής Λατόμου: Τό ψηφιδωτόν τής κόγχης μετά τήν συντήρησιν

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Θεσσαλονίκη. Πλατεία Ναυαρίνου. ’Οκτάγωνον: α -β . Μαρμαροθετήματα δαπέδου
Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αίγινα. "Αγ. Νικόλαος Μαύρικα: α. ΝΑ. γωνία βορείου κεραίας με τάς παραστάσεις 'Αγ. Γεωργίου 
και Χρίστου, β. Λεπτομέρεια τής άποκαλυφθείσης παραστάσεως του Χρίστου ( 12ος α ι .)
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)
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Αίγινα. Ό μορφη Έκκλησιά: α. Ή  εγχάρακτος κτητορική επιγραφή ( 1284 ), β. Ή  παράστασις 
τής Υπαπαντής του Χρίστου, προ των εργασιών ( Φωτ. Β .Ι.Ε .)

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Κύθηρα. Μυλοπόταμος. Σπήλαιον 'Αγ. Σοφίας (12ος-13ος α ί .): α. ’Αρχάγγελος Μιχαήλ μετά την συντήρησιν,
β. "Αγ. Νικόλαος μετά την συντήρησιν
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ΠΙΝΑΞ 18 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Κύθηρα. Ποϋρκο. Ναός 'Αγ. Δημητρίου ( 12ος - 13ος αι. ): α - β. Κεφαλή άγιου
προ καί μετά την συντήρησιν

Μ* ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 19

Κύθηρα: α - β. Ποϋρκο. Ναός 'Αγ. Δημητρίου, βόρειον παρεκκλήσιον. Υπόλειμμα παραστάσεως 
Κοιμήσεως Θεοτόκου προ και μετά τον καθαρισμόν, γ. Φριλιγγιάνικα. Ναός 'Αγ. Βλασίου, νότιος 

ναός. Λεπτομέρεια εκ τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου
Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Π ΙΝ Α Ξ  20 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  Α.Δ. 21 (1966)

Κ ύθηρα. Π οϋρκο. Ν α ός 'Α γ. Δ ημη τρ ίου: α. "Αγ. Θ εόδω ρος ( ; ) έφιππος, 
β. Λ επτομέρεια  έκ τη ς Ά να λ ή ψ εω ς

Μ. Χ Α Τ Ζ Η Δ Α Κ Η Σ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 21

Κύθηρα, Φριλιγγιάνικα. Ναός 'Αγ. Βλασίου, βόρειος ναός: α.
ύπό παχύ στρώμα αλάτων, γ. "Αγ.

"Αγ. Θεόδωρος, 
Νικόλαος

β· Παράστασις άγιου

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Κύθηρα. Φριλιγγιάνικα. Ναός 'Αγ. Βλασίου, βόρειος ναός : α. Νεώτερον στρώμα τοιχογραφιών. 
Οι "Αγιοι Μηρός (Μύρων) και Βασίλειος, β. Βόρεια κόγχη ιερού. Θεοτόκος ενθρονος

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 23

Κύθηρα: α. Κάστρον Μυλοποτάμου. Ναός Μεταμορφώσεως. "Αγ. Ιωάννης ό Θεολόγος, 15ου αί., 
β. Χώρα, Βοϋργο. Ναός 'Αγ. Ίωάννου Χρυσοστόμου. Ή  άποκαλυφθεΐσα παράστασις του 'Αγ.

Γεωργίου, 15ου αί.
Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Κύθηρα: α. Χώρα, Βοϋργο. Ναός Αρχιστρατήγου. "Αγιος Δημήτριος ( 1609), β. Χώρα, Κάστρον. 
Ναός Παναγίας Όρφανής. Άποκαλυφθεΐσαι παραστάσεις άγιων ( 17ος α ί .)

Μ» ΧΑΤΖΗΑΑΚΗΣ
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Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Μονή Όσιου Λουκά. Καθολικόν. Εξωτερική οψις νοτίου τοίχου: α. "Ιησούς Εμμανουήλ, β. "Αγ.
Δημήτριος 13ου αί. ( Φωτ. Β.Ι.Ε.)
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Μονή Όσιου Λουκά: α. Καθολικόν. Τύμπανον διλόβου παραθύρου δυτικής όψεως. Ό  'Άγ. Παύλος ( 12ου α ί.), β. Παρεκκλήσιον 
κωδωνοστασίου, νότιον ήμιχώνιον. Τό θαύμα τής Ίάσεως τού εχοντος ξηράν την χεΐρα, προ των εργασιών στερεώσεως ( Φωτ. Β.Ι.Ε. )

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Μονή Όσιου Λουκά. Παρεκκλήσιον κωδωνοστασίου: α - β. Σχέδια διατάξεως τοιχογραφιών
( έκ τής συλλογής του Β .Ι.Ε.)
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Μονή Όσιου Λουκά. Παρεκκλήσιον κωδωνοστασίου: α. Ό  αρχάγγελος εκ τής παραστάσεως τής Γλυκοφιλούσης, 12ου αί., 
β. Λεπτομέρεια μορφής Χρίστου έκ του θαύματος τής Ίάσεως του δούλου του Εκατόνταρχου ( Φωτ. Β.Ι.Ε.). Πρβλ. Π ί ν. 27 β

Μ, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ευρυτανία. Επισκοπή: α. Καμάρα ανατολικής κεραίας. Υπολείμματα Άναλήψεως, Που αί.,και του 
κάτω αυτής στρώματος, 9ου αι., β. Δυτική κεραία. Λεπτομέρεια άνεικονικής διακοσμήσεως
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Ευρυτανία. Επισκοπή. Δυτική κεραία: α. Νότιος τοίχος, β. Βόρειος τοίχος, κατά τήν διάρκειαν των εργασιών
Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Εύρυτανία. Επισκοπή. Λεπτομέρεια του Π 1 ν. 30 β : α - β. Ή  'Αγ. Θεοδότη και ό 'Αγ. Κοσμάς κατά 
την διάρκειαν και μετά τον έπι τόπου προκαταρκτικόν καθαρισμόν

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Μ. ΧΑΤΖΗΑΑΚΗΣ

Εύρυτανία. Επισκοπή: α. Ή  'Αγ. Θεοδότη, 11ου αί., β. Ή  αύτή άγια έκ του ύπερκειμένου 
τής προηγουμένης παραστάσεως στρώματος του 12ου - 13ου αί. Πρβλ. Π  ί ν. 31 β
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Ευρυτανία. Επισκοπή: α. Ό  προφήτης Ήλίας, 11ου αι., β. Ο Αγ. Ορέστης, 13ου αί.
Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Π ΙΝ Α Ξ 34 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Ευρυτανία. Ε πισκοπή: α. Τό άποτειχισθέν έπι ξυλοτύπου έκ τής κόγχης τής προθέσεως άρχικόν 
στρώμα μετά παραστάσεως παγωνιών, β. Ά ποτειχισθέν τμήμα παραστάσεως Ά γ. Θεοδώρου Τήρωνος, 

13ου αί., καθαρισμένον έν μέρει και προσηλωμένον προς μεταφοράν 
Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:35:04 EEST - 52.53.217.230



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 35

Θεσσαλονίκη. Παλαιοχριστιανικός τάφος: α. Εσωτερική δψις μετά την στερέωσιν τής ζωγραφικής, 
β. Εξωτερική οψις του τάφου, μετά τήν τοποθέτησιν του ξυλοτύπου

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Βέροια. Ναός 'Αγ. Βλασίου: α. Τμήμα τοίχου πρό τής συντηρήσεως, β. Δείγμα καθαρισμού ιεράρχου τοϋ ίεροϋ, 13ου αί.
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 37

Βέροια, Ναός 'Αγ. Ιωάννου Θεολόγου. Μέτωπον άψΐδος: α - β. Ή  Ά νάληψις κατά την διάρκειαν
και μετά τον καθαρισμόν

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Βέροια. Ναός 'Αγ. Ίωάννου Θεολόγου: α. Άποκαλυφθεΐσαι τοιχογραφίαι μετά την άφαίρεσιν του 
τοίγου, β. "Αγ. Θεόδωρος Στουδίτης, μετά τον καθαρισμόν

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Βέροια: α - β. Φορητή είκών 13ου αί. Θεοτόκος Όδηγήτρια κατά την διάρκειαν και μετά τον καθαρισμόν
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Καστόρια. Εικών 'Αγ. ’Αναργύρων, 13ου a t.: α. Δείγμα καθαρισμού, β. Μετά τήν συντήρησιν και τον τελικόν καθαρισμόν

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Καστόρια: α. Λεπτομέρεια τοϋ Π ί ν. 40 β, β. Δείγμα καθαρισμού είκόνος 'Αγ. Νικολάου ( ;), 13ου αί.
Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Νάξος. Ναός τρίκογχος Παναγίας Δροσιανής: α. Βορεία κόγχη μέ ύπολείμματα νεωτέρου στρώματος ( ’Αρχάγγελος
αριστερά και Χριστός Εμμανουήλ ). ( Φωτ. Ν. Δρανδάκη), β. Ιερόν βορείου παρεκκλησίου

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Κρήτη. Κούνενι. Ναός 'Αγ. Γεωργίου ( 1284): Νότιος τοίχος. Παράστασις μαρτύρων μετά τήν στερέωσιν

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 44 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Κρήτη. Κούνενι. Ναός Ά γ. Γεωργίου ( 1284) : 'Αψίς ίεροϋ. 'Ιεράρχης, μετά την στερέωσιν

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966) ΠΙΝΑΞ 45

Κρήτη. Σκλαβοπούλα: α - β. Ναός 'Αγ. Γεωργίου ( 1290). Άποκαλυφθεΐσαι τοιχογραφίαι

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Κρήτη: α. Σκλαβοπούλα. Ναός Είσοδίων Θεοτόκου. Τοιχογραφία κόγχης ίεροϋ μετά την συντήρησιν, 
β. Χρωμοναστήρι. Ναός 'Αγ. Εύτυχίου. Κόγχη. Λεπτομέρεια μορφής Παναγίας μετά τήν συντήρησιν

Μ. ΧΑΤΖΗΛΑΚΗΣ
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