
ΠΡΑΚ Τ'ΙΚΑ

ΤΗΣ

ΊΌΥ ΕΊΌΥΣ 1920

σύνοψις:

σελΙς

i- 13, .
15.
17 28.
29.79.
80- 94.
95·146

147-172.
173-

•ENθ.,,~ ι:φ" πrneαΥμέl'ω" ι:oV ΠΟΙJ, 1920.
•ΕΝθΙ"." me' ι:ω" α"αοκαφώ" και δ,αι:e,{JαΙ

'A,ill«"Ir_ovu.ov· ;ewιoα, t. Ά!!yoλiδ, και θaσσαλVf

raellNo' δijμo, •ΛΗΙΚής.
1I.A..cιlov· ά"ασκαφα[ Πι •Λμφιπόι.ιι.
Uono.',.ov· ;ρnιιoαι iI' Κολαβρύι:οι••
.!Ieaydτo"'1' οΙ ."ί, ι:ώ" "ήσω" και lδι~ ι:η. ΣΙφ"οlJ πύΡΥόι.

Eu"aeIarιjeao, Ιπιιιι:οΑι} ι:ου κα{}ηΥη;ον κ. υοπ Wilamowitz-Moel-
lendorff.

ΑθΗΝΗΣΙ

1ΎΠΟΙΣ Π. Δ. ~KEΛλAPIOγ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΊΊ-Ι:Σ

!ΡΗ !σ. ΚΙ Σ ~THIIEHΣ
ΊΌΥ ΕΤΟΥΣ Η)20

Ι!l!]Ι'lOΔΟ,;:} Δ'

σύνοψ ις:

σελΙς

1- 13.
15.
17 28.
29- 79.
80- 94.
95-146

147-172.
173-

•Εκθεσις ιων πεπραγμέ"ων του ειους 1920,
'Εκθέσεις περ' τω,- α".ιοκαφών καί JzazezPc~ίo

'Αρβα'l'ιτοπούλλου ερευ,-αι ει,. Άργολίδι και Θεοσαλίι.(

Γαρδίκα' δήμοι ΆΙΙΙΚής.

Πελεκίδου' άνασκαφαί εν ' Αμφιπό'ει.
Παπανδρέου' ερευναι εν [(αλαβρύιοις.

Δραγάτση οί επί nav ,'ήσωνκαί [διςι της Σίφνου πύργοι

Εύχαριστήριοςέπιστολη ιου καιJ.ηγηιoυκ. von JVίlcιπιοwίtΖ-·j/fοel·

lelzclor'rι:

ΑΘΗΝΗΣΙ

TγΠO~Σ Π. Δ. ΣAKEΛΛ.ί\l"IOγ
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tIAE 1\)2U

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(άπο Δεκεμβρίου τού ετους 1920).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

ΣΥΜΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η Α. Β. Υ.Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι-Ι Α. Β. V. Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Β' Αντιπρόεδρος

Δ. ΠαΠΠΟ'ύλιας, (κα{)vηγητης τού Πανεπιστημίου).

Γραμματευς

Ίάκ. Χ. Δραγάτσης

Σύμβουλοι

Μιχ. Α. Γούδας

Νικ. 'Εξαρχόπουλος

Παύλ. Καρολίδης

Νικ. Κυπαρίσσης

Βασ. Λεονάρδος

Ίω. Εύ. Μεσολωράς

Χρ. Ήρ. Μητσόπουλος

Γεώρ. Μπαλτατζής

Σπυρ. Παγανέλης

Κων. Ήλ. Πολυγένης

'Ανδ. Σκιάς

Βαλ. Στάης

Άλ. Θεμ. Φιλαδελφευς

'Αντ. Χατζής
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ΙΙΑΕ 1920

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(μέχρι τέλους Νοεμβρίου τού ετους 1920)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ (καθηγητiις του Πανεπιστημίου)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ (καθηγητiις του Πανεπιστημίου)

Γραμματεύς

Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ (καθηγητιΊς τοί' Πανεπιστη μίου)

Σύμβουλοι

Γ. Ι. Άγγελόπουλος Π. Καστριφτης

Ά. Άδαμαντίου Κ. Κουρουνιώτης

Δ. Αίγινήτης Δ. Λάμψας

Δ. Άντωνιάδης Β. Λεονάρδος

Γ. Γαρδίκας Δ. lVΙακκας

Ά. Ζυγομαλας Θ. Σοφούλης

Χρ Τσούντας.
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l1ΑΕ HJ2V 'Ε' έ. πιτιμιοι 'taieoL. ζ
---_.._._._-_.- - - --_..._--

ΕΠΙΤΙl\ΠΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δ. Τσιβανόπουλος. ΆΘηναι. CΟδΟς Χαλκοκονδύλη 24.

ΕΠΙ ΤΙΜΙΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Ή Α. Υ. ό πρίγκι"ψ Διάδοχος Βερνάρδος τού Sax
l-'1einingcn. - Bl·eslan.

Ή Α. γ, ό πρίγκι"ψ Φρειδερίκος Κάρολος τού Hessen.
Fl'anΙcfΙΙΓt a. Main. (Schloss RU1nμeι'lιeίIn).

Ή Α. γ. ό πρίγκιψ ΙΙοlηn<Ι ΒΟίΗψa.ι'te. - ΡaΓίs. 10
ΑνΘnΙΙΘ cΙΊena.

'Η Α, Ε. ό Πρεσβευτης τής 'Αγγλίας Coιnte Gl'fiίlyiHC.

Ή A.~E.:όΠρεσβευτης τής Γαλλίαςl\'Ι Robcl'tdc ΒίΗΥ.

Ή Α, Ε. ό:Πρεσβευτηςτής Ρωσσίας Princc DenIi<loff.
Ή Λ. Ε, ό Πρεσβευτης τής 'Αμερικής Ga.ιψct. Dr:ψι){ψs.

Ό Σεβ, Μητροπολίτης Ά-&ηνών,-ΆΘηναι

Ό Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονί?tης,-Θεσσαλονίκη.:0 Σεβ, l\'Ιητροπολίτης Ίωαννίνων.- 'Ιωάννινα.

Ο Σεβ, l.\Ιητροπολίτης Σάρδεων,- Κωνσταντινούπολις.

Ε. Babelon- Pal'is. 130 Rue cle νΘι'nΘιιίl.

.Τ. Beloch. - ROIna. Via P01npeo Magno 5,
Έλ. Βενιζέλος. - Λυκαβηττού 4.
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Επιτίμιοι έταΙροι. ΗΑΕ 16IJO

Jan1CS (;01'(1011 BCl111ett.-Νθ\Υ Υor·l.::.
Ει,ω1 Betl1e.- Ι.ιοiΡΖίg'. DnΥίcΙstΓasse Ι.

F. \V. "011 Bissing. - Μίίnchen. Geor'gensI;nlsso 10.
α. Bonni.- ROlna. νίΗ (tenova 30.

ll. C. BosfLnqIIet. - Liνθ1'1)ΟΟ1. - BeclfoI'(;( St1'00t 4().

Alfrc(l Bl'Ht\c}tnel" BeI·1in. ];'I'ic3(le1HHl. SIJonllolzstl'. 11.
1\1. ΙΙοιιιιl(1 Βnιψοws - LOlHlon. King's CoHege.
ChaIllOl1al'(1 .J.-Paris. 3, sClual'e cln Cl'OiSiC XVc.
Θ. CιCIl1cιωcan, ΗncίθΙΙ 1)I'(~si(lent ι!ιι {Jonsei1.- ΡΗl'ίΒ.

R ΙΙθ 1"l'Ηn]ζΙίn β.

Ginscppc Allg. Coιini.-H,olna. νίη I;Ήι'ίnί 17, ίnΙ 7.
l\'Iax. CoHignon.-Paris. BoιιJθyω'(l St αθ1'l1lηίη 88.

f)0J11CniCO COml)al'ctti. - Ι;'ίl'θη:4θ. νίη La Ma1'l1lo1'a 20.

Alfl'cd Cι'oisct.-Pal'is, Rue Cassette 1;;, Vlc.
Ln(l\vig CιIl'tins.-Er·langen. BUl'gl)ol'gst,I'asso 45.
Δαγ~tλής Παναγιώτης. - ΌδΟς Κανάρη β,'

ΙΙ 1\1. Da,vlii,IlS.-, lJIas Dnlns, Llanclulas Ν. ννnΙΘΒ.

Chal'lcs DiehI. - ΡΗ1'ίΒ, VIIle. SClnnr'O ιΙιι Ηοιιlο "ι

HCl'lnann Dicls.- Βθl'1inνv. 50, Νίίι'nΙ)ΟΙ'geι'stl'asse βδ.

Ό Παν. 'Επίσκοπος Ιακύν'θ'ου Διονύσιος.

\Vilhclm Dcn'pfel<l,- Bel'lin. Fl'ίθcΙenaιι. Nieclstl'asse 22,

Δούσμανης Βίκτωρ.-ςΥ ποστράτηγος, όδΟς Μεν(Ζνδρου ;}5.

Η. DI'agen(loI'ff. - BOl'1in. Licl1tel'felcle. Zol1lenclol'fel'-
stl'asse 55.

Eng. Dl'Cl'HP, - ΜίίncΙιen. Kaiserst1'asse 2.
l\'Igl'. Dncllcsne.- R0111e. Ecole FΓanQaίse. Palais Far-

nese.
Fl'. vοn Duhn.-Heidelberg. ΝοnθnΙιοίω. vVeng'asse 7,
.Toscph DIH'lll. - ΚaΓΙS1'ιιlιe. Tecl111isclle Hocl1schule.
Felix Diil'l'l.ach. - Toιιlouse. Rne (ln .Tal)On 40.

A(lolf ΕΙ'IlΗιnn.-Βθι'ΙΙn. DalllθIll, l)ete1' Lenestr'asse 72.
Al'thlH' Evans. - ΥοulbΙΙl'Υ Be1'lcs, noa1' OXfOl'd.
,}oscph Ey(lonx. - FΓance.

EI'lIst, F~ll)J'j(~ins. -' Freibuι'g i. 131'. GδtΙΙf\stΓaSSθ 4,4,
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ΠΑΕ 1020 ,Επιτίμιο ι έταϊροι. Θ

IJ ItII!. }fοιωιιΙ,Ι-ΙJaΓίs. ΗΙΙθ cTaool) HJ.
HHS1;ttv(~ "U'ong'eres. - ΑHl{)llOS. ltσole ΙjΊ'an(~aίse.

Γεό)ργιος Χρησ't'ά?~η Ζωγράφος. -Ί\Θηναι. Κανάρη 1.
Ει'ηΒ1: ΘΗ,ι'(Ιιιβι'. -- Ί'ηιΙ \V01'1:11 (ΒΙΙΙΤΟΥ) l"a!'lll C01'n01'.
l,)4\Ι'(\Υ Gttl'(lnβl'. - Oxfonl. Cantω'1)UΙΎ Ηοη(Ι l~.

l{.ic(jioHi HtιI'H)Hlιli.- RoJna. Υίη Pontofici 57.
Hhct'H!'(lO Hlιίι'nι'ιlίnΙ - Bologna. νίη doll' Ιndίμen-

clonza 54.

Β. α. HiliIel's!eeve.- BaltiJn01'e U. S. Α. (ΜaΙΎΙancΙ).

Δ. Γούναρης.-Γ' 7βρίου.

ΗοΗlO ΗΙ'tωΙ-.J ona. El'fu1'tΘI'stl'asso 64.
}j'C(leI'i()O Ηa.lJ,h4ΨΙ'. - R-01na. Via Al'enιιla 21.
)VIss .Τωω. Ellen ΗtιιψίssΟΗ, - CaιηΙΗ'jcΙgΌ. ΝO\Vnllalll

Collogo.
Β. ΗnΙΙΒΒοιιllίβι'.- Pal'is. 8 Ηιιο Ste CecilG.
Itn(loI[.ll Hel.et'(ley. - Gl'a7.. Manc1011 Stl'asse 2(i.
l)anI ΙΙΝ'IlΗΙιηl. - n1'osden. SteμΙιanίenstΓaSSGμ.

Ιeοll HΙ~ΙΙZβY' - Τ?aΓίs. Antoil. ΗΟ Boιιlevanl Exellllans.
Β, HoIlg'e ΗiιΙ - A1:11Gns..ΑιηΟΓίcan School.
FI'. ΗίΗβι' ΥΟI1 HtιeI't,l'il1g(~n. - Be1'lin. \Vestend, ΕbeΓG

scllon-Alloo 11.
Otto ΗϊΙ'Β()Μβ!ιΙ- Bol'lin. ΟllaΓΙοttenbιιι'g' ΜοωιηΒοn-

stl'asso 6.
I)tIvitl G. Ηοgω,nι - Oxfol'cl. Aslnnoloan lVInson ιη.

l"Ιn,IΗ,jα\ Ηοll(\ιιιιχ. - Pa1'is. anai ι10 la Ί'ΟΙΙ1'nοΙΙο 27.
TlteOl)}tile Ηοlnοllβ.-Γη1'ίΒ. Ηnο do Petits C1ιaωμs 8.
ΊΊιΙω ,}onesco. - Βnca1'ost.
AntJl'e .Τοιι1>ϊιι. - Pal'is.
HeoI'g Knι'o.·-J\tllon. DoιιtscllCS A1'cllaolog'. Institnt.
Bl'IlHoKeil.- ΙJοίΡΖίgΌ υniversitat.
:Ι!'ΙΨ4Ιι"ι'ίc,l{ (ieot'ge K("JlJ'ol1. - Lonclon. Bl'itisll l\Insonl1l.
\ΥϊllωΙIIl K!eill. - IJr'ag. Dentscl1 ο Unίvel'sitii t ..
HιιJH"Ι'Ι, KJItlc,){fIIss. -- AtllGll. Dent. Arcllaolog'. Institnt.
HIIstIlY Kiil'tt". - aCJttingθll. vVilllel11l vVebeΓstι'assο 11.

'-
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ΈπιτΙμιοι έταΙροι.
-----

ΠΑΕ 1920

Παύλος Κουντουριώτης.-Νικοδ11μου 1.
Η,οιΙοlΙ'ο Α. IJfιncίlιηί. - ROlna. J':>iazzn Snllnstio 2-Ι

HeIIl'i LC~C,IlHt. -IJyon. (~ιιηί Oail10ton 22.
Ι'>lιίΗιφeLcgΙ'ΗΙΗΙ - IJyon. βο. Ανοnιω (10:. Νonillos.
Θεόδωρος Λιμ:πρίτης.-Βη Σεπτεμβρίου 131 Α.

ΕιιιιιιaιιιιcI.Ιοιn"γ. - ΗOlπη. νίη (1e1 Γl'Ogι'essο 2n.
(ι Α. MaclnnillltIl, - IJondon. St Mal't;in's Stl'OOt.
lJncicn l\lagnc.- Ι)Ηl'ίΒ. Ηιιο (1e 1'01'atoil'G dn I~oιιΥl'Ο (j

Rcν.•1. Ρ. ΙΗaIHlΠγ. - Dnblin (Il'e1an(l), I'>l'Ovost, οί Ί'ι'ί-

llity Collego.
Κ l\Iaι'tini.- Ι~eίμΖίg. Univθl'sitii1:,

HOl'H(\(~ l\Ial'Hc.clti. -- R01na. Santa Maι'ίη ίn νίη 7 Α.

(ι l\lcl1iIt'I. - I':>aι'ίB. ΑνοnΙΙθ ι1ο l'Obseγvntoil't' 11.
ΕιΙ λI.~γeι'. - ΒΘl'Ιίη. Ι~ίcΙιtω'f()1(1θ 'Υ. lH01nB1s0nstl'. 7μ3.

,νίllίnιιι l'lill(~l'. _... ΗOlπη. i.)(; Υίη l>alestl'o.
ΗΗΙn'ίcΙ 1\Iillet. - ΓΗι'ίΒ. 34 Ηιω ΗηΙΙΘ XIVe.
,Αντώνιος Μιχελιδάκης. - 'ΗράκλεΙΟΥ ΚιnΙ.της.

Oscaι'l\Iontelins.-Stocl\'l101l11. Muselll11 fiίl' Α1tω'tί.ίnιοι',

.Jean <le l\'Iot,-Rnιxelles. Ηιιο αΘΙ'aι'ιΙ 214.
Ε.ΙΙΗΙΙ'(Ι NH,yίn(~. - αοηθΥθ. ηηί Υθl'si1;(i.

Φωκίων Νέγρης.- 'ΑΘηναι. Τρικόρφων :1.
.JHIcs Nί(~()I(~. - αοnΘνι'. 9 (~1ιenιίn ι1ο H.oc1lGS.
Chltl'les Nizet. - Γω'ίΒ. 7 AYθnΙlθ (Ιο Bl'etonil.

" -λ.

ΊΊ1ΘOΙΙOl'Ι~ ΟωφC>,lISI{)'.-CΟl1stantίnορle. Ηιιο Iιnωη 8.
ΕttOl'cΡlιίs.·- Roιlln. Υίη ιlί Η.ίρetta 102.
S. D. l)nllfHlilllitol'ion. - Ot1essa. TJniYΘl'site.

R. ν:ιι'iLlθιιί.--- Hoιnη. Υίη cΙeί!:Ψι'efettί~22 .
... 1 .tόot

.JΟSΙΨ]l PHl'tS(~II. -- LeίΡΖίg. ιτniycH'sitiH.
Ηίονn.nιιί νH1~ι'oιlί. - ΓΗνίη, ΙΤnίΥeΓsίtiΊ.

ΗίnΒΙΨΡC PeJl(~gI'illi. - ΡηιΙιιη. Υίη ΊVIassinιo υ.

ΡΗΙΙΙ ΡθΙ'(ΙΙ'ίΖθ1. - Νancy.~: ΛνΘnΙΙΘ c1e 1η αaι'l'θnnθ 4.
fJHigi Α. l)θl'llίω', -- ΑtΘllG. Η. Scnola AI'c11. Ηη1ίηnη.

ΗίnΙίο Cl(j Petl'I\"- Νaροli-})aΙΙοnθtte.Υίη S. allial'a ::;2.
EJ'HSt Ρfιι�ll' - Bnsel. SC}lδnbeίnstΙ'asse ~j.2
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ΠΑΕ 1920 Έπιτίμι,οι έταίeοι. ια

Alfl'e(l ]>llίlίΙΨBoll .._- Bonl1. Κδnίg'stι'asse 1.
lJnigi l)igot·ini. - Hoιnn. \Τίη <Ίοl Collogio R01nano 26.
Νικόλαος Πολίτ-ης.

Ε(lnlOιιιlροω."ι'. - Γηl'ίΒ -Passy. 72 Ηιιο <Ιο Ιη ΤΟΙΗ'.

ΑnΙ v. :PI'cIllcl'steiII. - Pl'ag- SIniCllO\V, Pl'esslgasso 13.
Κ:ΙΙ'l Pιn'goM. - Gotlla. Reinhal'cltsbntnnel'stl'. 4)',.
α. Η,π.ΙοΙ - BOl'deaΙΙΧ. σbis Ηιιο cle Chevenls.
,v. 1\Ι !ΙωηΒΠΥ. -·41, Bl'aid ΑνΘηΙΙΘ, Editnblll'g·lt.
!)οηιl>CI' ,\Τ. Reeves - Lonclon.
S:ιΙOlηοll H,{"inacll. - Boιιlogne Slll' Seine. Α νοηΙΙΘ

Victol' ΗιιgΌ 1ι3.

'lΊleo.loι'e ReilΗωΙl.- Ρω'ίΒ. 2, Place cles Etats-Unis.
Ε. IleisclI. - \νίοη ΧΥΙΙΙ. Κω'l ΙΛΙCΙ \Vig'stl'asse 28.
C, !{,icci. - ηonιη. Piazza Venezia 11.
Ιι Β. IΙίcJιπι'.IBOlΙ - ,Vooclstolc Connecticnt.
Α. (le Rid.leJ'. - Pat'is. 22 ηιιο cle Mat'ignan.
,V. Ri(lge,va,~T, - Canιbl'iclge. Ροn Ditton.
1.:1 COll1tesse (le RίelιcοlΗ'Ι - ΆΘηναι.

ΑΙ Rosto,vitz. Bey. -Le {)ail'e.
Antonio SHHna,s. -Palel'lllo. Via Entet'ico Anιal'i 130.
Ηι'ιιnο Sanel'. - Κίοl. LOl'llsenstl'asse 30.
L. Savignoni. - Ronιa. Υίη clell' Aninιa 50.
Rev. Α. 11. S:ΙΥce. - 8, ()ltalnιΘl's Cι'esent, Ε clinιbul'glt.

(1-HstaV.~ S(\}I)HInlIet'get'. - Pal'is. 2~) Ανοηιιο Μοη-

taigne VIIIe.
Η:ιnΒ S.\hl':ιclcI'. - Fl'anlcflll't a. Main. Sclllllllannstl'. 49.
Ό Σ. Άρχιεπίσκοπος Κερκύρας.

Cc(',il SIIIitll. - Lonclon. Sontll Kensing·ton MΙΙBΘΙΙnι.

AntOlIio Sogii:lllo. - Νaμοli. Via Αvvocata a Piazza
Dante 25.

ΥίΗOl'ίο S])ina,zzoHa. - Νal)oli. ΜΙΙΒΘΟ Νazionale.
Ε. νοn S(;et'Il. - ΗηlΙο η. Saale. Lindenstl'asse 63.
;'\{"5 S. Αι'(;Ιιιιι' S1,I'ong - R-onιa. Βι'Ηίβlι ScllOol. Palazzo

Oclescalchi 80.
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ιΒ ΈπιτΙμιοι έταίροι.

----------
ΠΑΕ 1920

F. St,HclniczliH. - Ι~eίμΖίg. I~oίυηίz Stl'asse ι 1.
ΙΛιιΙ,νίg νοιι SyJ,eI. - Mal'utH'g ί. Η. S~ruelstl'asS() Ι.

Het'IllnllH 'IΊtiel'sclt. I<'l'eiutH'g ί. Βι'. ZascIl(\l'stl'. Ιjϊ

AII,el't, 'l'ι':ΨΙIΗΙΙΙ.

Heol·g.. 'l'ι'eιι. - Dl'escIen. - \ΥοίΒΒθΙ' Hil'scll. Heilll'icll-
stl'ass<? 21.

Α. Ι. Β. \V:ιce, διευθυ\'τl'ις Άγγλικης σχ()λης.

Sil' ClHH'les \V:tlclst,ein. - Call1bl'iclge. Νe\vton HaIl.
Ot.t,o \Valt,el'. - Oestel', Αι'cΙιiίοlοg. Institnt. Α tllen.
Ca.l·I \Vntzingel·. - Giessen. αι,. Steίη\vιψ; 2:>.
ΊΊι. \Vieg:lHcl. - ΒθΙ'!ίη, DaIJIeIll, Ρeteι'ΙeηηCstι'. ;-\0.
UIl'iclt νοιι \VίlHIllO,vitz -l\loelleHclOl·ff. ExcelleHZ.-

\Vestencl υοί ΒOl'!ίη. :Eicl1eH - ΑΙΙοο 1~,

\VillteIIll \Vill,et'g. - Oestel'l'ei(~ll. Αι'cl1tίοΙοg. Institnt.
Atllen.

ΑcΙοΙι,lι \VillteIlll. - \Υίοη ΙΧ, Scl1Iίcl~gasse 5.
Α. \VilleIllS.·- Bntxelles. υηίΥeι'sίtc.

ΡnιιΙ \VoIt,el's. - MHncllen. Tengstl'asse ~()/1.
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ΠΛΕ 1920 Τακτικοι έταϊeοι.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ιγ

" Άγγελόπουλος Ά{tάνατος Θρασύβουλος. Άγορσ.. Στοά 'Αθανάτων.

Άγγελόπουλος 'Ηλίας. Ζωοδόχου Πηγης 5Α.

Άδαμαντίου Άδαμάντιος. 'Αμαρούσιον

Ά{tανασάκης 'Ιωάννης 'Ακαδημίας 2.

* Άμπελάς Τιμολέων. Άγ. Κωνσταντίνου 2β.

'" 'Αντωνιάδης Δημήτριος. Λυκαβηττου 21 Α.

,Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος. Άγίου Kωyστcι.,'τίνoυ 20.

'Aπoστoλά?~η 'Άννα. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Διαδόχου 5.

Άποστολόπουλος Θεόδωρος. Ευριπίδου β.

'Αρβανιτόπουλος Άπόστολος. Βόλος. -ΜουσεΙον.

• Βάσος Τιμολέων. Βου,\ουρεστίου 30.

• Βερναρδάκης Γρηγόριος. Λαμσ.χου 5.

Βερναρδάκης Κωνσταντίνος. Ίπποκρσ.τους 2.

• Βολονά1ιης Μιχα11λ. Ζωοδόχου Πηγης 80.

* Βορέας Θεόφιλος. Mαυρoμιχcί.λη 8.

* Βούκρας Δημήτριος. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 8.

Η, Bnlle, \Vίίl'Ζbιιι'g. KOlll·adstl·. 1.

" Γαρδίκας Γεώργιος. Άμαρούσιον.

* Γεννάδιος 'Ιωάννης. London. Kensington IJalace.

Γενοβέλης Παναγιώτης. Σοφοκλέους 8.

Γερογιάννης Κωνσταντίνος. Άσκληπιου 7.

Γεωργιάδης Ά-&ανάσιος. Ίoυλιανoίi 9.

Γιαννούτσος Κωνσταντίνος. Κεραμεικ()υ 3.

Gil'al'cl PanI. ΡΙΙl'ίΒ. Rne (Ι ιι Chercl1e -l11idi 55.

Γκίζης Βαρ{tολομαίος. Χαρ. Τρικούπη 8.

Γούδας Ά. Μιχαήλ. Διοχάρους 3.

Gl'Oll JιΊ'ίιΙιψίcΙι. Pl·agne. BoMlne Vinoll1':1cly '111.
* Δαμβέργης 'Αναστάσιος. Άλκιβισ.δου 22.

* Δαμβέργης Νικόλαος. Πλατεια δημοπρατηρίου.

" Ο'ι δι' 6.στερίσκου σημειούμε\'οι είνε έταιροι ισόβιοι,
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ιδ Τακτικοι έταϊροι. IΙΑΕ 19.:10

Δελακοβίας Νικόλαος. 'ΟμΊΊρου 3{ί.

• Δεληγεώργης Λεωνίδας. KανCΊ.ρη 1.

" Δεληγιάννης 'Επαμεινώνδας. Πειραιιυς '1 Ι\·

• Δεμερτζής Άλέξανδρος. Νικοδήμου 6.

" Δέρβος Γ.εώργιος. Καλλιδρομίου 20.

" Δημητρακόπουλος Νικόλαος. Koλoκoτρι~νη tt.
* Δημητριάδης Χρήστος. 'Ομήρου 12.

• Dlil'pfc\(l \YilIIcIlJl. Beι'Hn, Fl'iedenan, Niedstl'asse 22 ΠΙ.

DHllcCt, JacIJIles. I~aris. 19 Rne Sροntίnί.

• Δραγάτσης Χ. 'Ιά?ιωβος. 'Οδός Φιλελλήνων 14.

• Δραγούμης Σ·cέφανος. Λεωφόρος Άμαλίας 28.

* Δυοβουνιώτης Γεώργιος. Τζώρτζ 10.

Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος, Σολωμού 54 Λ.

*- 'Εξαρχόπουλος Νικόλαος, Πατησίων 73.

* Είιαγγελίδης l\ι{αργαρίτης. Μεθώνης 52,

• Εύταξίας ΆiJ'ανάσιος, Σίνα Η,

• Εύταξίας. 'Ιωάννης, Άκαδημίας ll,

It'alll'iCillS El'1Ist. Fl'eiblll'g' i. Βι'. Cotltestl'asse 44,
l~ι'ίo)ωll)ΙΙΙII'; AlIglIst,. Stl'assblll'g. Univel'sit5.t.

• Ιαίμης Άλέξανδρος. Χαρ. Τρικούπη 12.

• Ιαίμης Θεόδωρος. Ξενοφιl)ι'τος 12.

Ιάννος ΚλεάνiJ'ης, Φιλελλήνων 28.

Ιησίου Κωνσταντίνος. Σωτίιρος 6.

• Ιυγομαλάς Άντώνιος. 'Ακαδημίας 7 Β.

Ιωγρύ.φος 'Ιωάννης. Πανεπιστημίου 12.

ΗιιιιρΙ Η, Giessen, ΚeμΙeι' Stl'asse Ι,

Ήλιάδης Μιλτιάδης. ' Αχαρνιl)ν 63.

Ήλιόπουλος Χρήστος, Ζαλόγγου 13.

ΗίΙΙοl" ,.. Gιιcl'tl'illgell l~ι'. Bcι'Hn, \V. Ebel'esclIen- ΑΙΙοο 11.
ΘεοδωΡα?ιάκης Στυλιανός. Πυ.παρρηγοπούλου 9.

Θεοδωρά?ιης Γεώργιος. ΣατωβριCΊ.νδoυ 16.

" Θεοφανόπουλος Δημήτριος. ΣατωσριCΊ.νδoυ 12.

Jlldeicll "'ιιΙΙθΙ'. Jena Universit5.t, Sedan Stl'asse 8.

• Καβαλλιεράτος 'Άννινος Μιλτιάδης. Δερβενίων 6.

Καββαδίας Άλέξανδρος. Πατριcί.ρχoυ Ίωακειμ 2i).

• Καββαδίας Παναγής, Καπλανών 9.

• Καζάζης Νεοκλής. 'Αριστοτέλους 16.
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I1ΑΕ HJ20 Τακτικοι έταΙροι.
---_._- ---

ιε

• Καλαποίtά?Gης Οί?G. Δημήτριος. ΣοφΟ?Gλέους 5.

• ΚαλλΙ?Gούνης ΝΙ?Gόλαος. Πειρu.ιόις 8.

Καλλιοντζής Εύάγγελος. Πανεπιστημίου 70 Λ.

Καλογερόπουλος ΝΙ?Gόλαος. Λυκαβητοίι 18.

Καλογερόπουλος Παναγιώτης. 'Ασκληπιου 5.

" Καπετανά?Gης Νικόλαος. Μετσόβου 18.

Καρκούλιας Ήρακλ1ϊς. Ευριπίδου 12.

Κάρο Γεώργιος. Φειδίου 1.

• Καρολίδης Παύλος. Μαυρομιχύ.λη 5.

" Καστόρχης Δημήτριος. Καλλιδοομίου 6.

" Καστριώτης Πα,'αγιώτης. 'Αβέρωφ σ.

Καυταντζόγλους 'Ιωάννης. Άκαδη μίας 27.

Κεραμόπουλος 'Αντώνιος. Ιu:ιμ'ij 23 Α.

KiIIcll [<'ι'ί.·ι1ι'. Cορen)1agιω St. ΑnnaeμΙa(!s Ι!Ο.

" Κλοντηρόπουλος Γεώργιος. Μαυρομιχύλη 16α.

• Κουμανούδης Στε. 'Ιωάννης. Πειραιεύς.

" Κουμανούδης Στε. Πέτρος. Ιαλοκι;ιστα 8.

" Κουρουνιώτης Kωνστα~τίνoς. Άναγνωστοπούλου 11.

Κούσουλας 'Ιωάννης. Κυκλοβόρου '13 Α.

" Κριεζής 'Αντώνιος. 'Α1tαδημίας 72.

Κριεζής Έμμανουήλ. Πλατεία Κ&νιγγος 4.

Κυπαρίσσης Νι?ιόλαος. 'Iωα1tείμ Πυ.τριύ.ρχου 4·{,

" Κύρης Μιχαήλ. Μειαξύ. Ι;,

Κυριαζής Σπυρίδων. Φερι,}\' 18.

• Κωνσταντινίδης Πάνος. Κύ.νιγγος 26.

• Λαμπρόπουλος 'Αλέξανδρος. Άσκληπιου 20.

Λεκος Γεώργιος. Στουρνύ.ρα Β7α.

" Λεονάρδος Βασίλειος. Προαστείου 59.

"--Λιβαδάς Μιχαήλ. Μασσαλίας 15.

Λιόλιος Γεώργιος. Σατω6ριάνδου 16.

J,He,V)' ΕιnιnιίΙΙΙΙθι' Via (!e! l)l'ogl'esso 23. ROIIl:A.

" Λυκάκηι; 'Αλέξανδρος. Θουχυδίδου 10.

• Λυκούδης Έμμανουήλ. 'Ασκληπιου 45.

Μαγιάσης 'Ιωάννης, Σόλωνος 97.

" Μακκάς Δημήτριος. Δημοκρίτου 10.

" Μακκάς Νι?ιόλαος. Σόλωνος 10.

Μα1ιρης Γεράσιμo~. Βασιλικον Ξενοδοχείον.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:56 EEST - 52.53.217.230



lF Τακτικοι eταίροι. ΠΑΕ 1920

Μαλτέζο!; Κωνσταντίνο!;. Καποδιστρίου 29 Β.

• Μαντζάκο!; Χρίστος. Πιπίνου 25.

Μαντζουφας Άνδρέα!;. 'Ασκληπιού 213.

Μανωλίδης Σωκράτη!;. Προαστείου 76.

Μαρκόπουλο!; Βασίλειος. - 'Ιωάννινα.

• Μαρκόπουλος 'Ιωάννη!;. Βουλής 9.

Ματάλας Ά'fi'ανάσιος. Πατησίων 81.·

Μέλφο!; Δημήτριος. Μπόταση 12.

" ΜεΡ?GOυρης Σπύρο!;. Πανεπιστημίου 61.

• Μεσολωρας Εύ. 'Ιωάννης. Μαυρομιχύλη 15.

" Μητσόπουλος Ήρ. Χρίστος. Σολωμού 2.

• Μομφερρατο!; Άντώνιος. Άριστοτέλους 9.

• Μουσης 'Ιωάννης. Προαστείου 45.

Μπαλταζής Γεώρ. Άχαρν(ίη' 1.

Μπαρτ Γουλιέλμος. Μαυρομιχάλη S.

Μπενάκη!; Έμμανουηλ. Κουμπύ.ρη 1.

Μπόταση!; 'Ιωάννη!;. Κηφισιύ.ς 47.

lIΙίίlΙΘΙ' Κ11Ι·Ι;. Goettingen, Planli:stl'asse 18.

• Μυστακίδη!; Βασίλειο!;. C()nstantinορle (Mnsee Ιnψ. Ottunιan).

Νεγρεπόντη!; Μιλτιάδη!;. ~Oθωνoς 14.

• Νικολα'ιδης 'Ιωάννης, Πραξιτέλους 33.

* Νι?ιολα'ιδης Λουδοβίκος. Τράπεζα 'Ανσ.τολης.

ΝωιcΙ, Fel'(liIlIIIHl. Tiibingen. (Gal'tenstl'asse [>9).

Ξαν'fi'ουδίδης Στέφανος. 'Ηράκλειον ΚρlΊτης.

Οίκονόμος Γεώργιο!;. 'Ηρακλείτου 24.

" Οί?ιονόμο!; Π. Παναγιώτης. 'Ηρακλείτου 24.

'Ορλάνδος Κ. Άναστάσιο!;. Ύπουργειον Παιδείας.

* Παγανέλης Σπυρίδων. Σωκρύ.τους 713 Α.

*-Παγανέλη!; Στάμο!;. Σωκράτους 713 Α.

" Πάλλη!; 'Αγαμέμνων. Πατησίων 60.

* ΠαναγιωτόπουλΗς 'Ανδρέας. Άχαρνυ)ν 27.

Παντελίδης Έμμανουηλ. Αιόλου 154.

Παντερμαλής Στυλιανός. Άκαδημίας '/8.

Παπαδάκης Νικόλαος. Μουσεϊον. Θη6αι.

Παπαζαχαρίου 'Άγγελος. Μαγνησίας 2.

" Παπαμιχαλόπουλος Ν. Κωνσταντίνος. Άριοεοτέλους 70 Α.

Παπανδρέου Γεό)ργιος. Δεινοκρύ.τους 5.
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ΠΑΕ 1920 Τακτικοι εταϊροι.

* Παππούλιας Δημήτριος. Βαλτετσίου 57.

Πατσουράκος 'Ιωάννης. Πειραιεύς. Λεωφόρος Χατζή Κυριακου 17.

Πελεκίδης Εύστράτιος. Θεσσαλονίκη.

Πιτίδης Μιχαήλ.

Πολίτης 'Ιωάννης. Άλεξ. Σούτσου 2.

* Πολίτης Νικόλαος. Κυκλοβόρου 22 Α.

• Πολυγένης 'Ηλ. Κωνσταντίνος. Άκαδημείας 52.

Πουρής Δημ. Μιλτιάδης. 'Όθωνος 14.

'-' πωπ Γεώργιος. Σταδίου β.

Ραγκαβής Άλέξανδρος. Λουκιανού β α.

• Ράλλης Δημήτριος. Πανεπιστημίου 43.

*-Ράλλης Δ. Γειί)ργιος. Πανεπιστημίου 43.

* Ράλλης Κωνσταντίνος. Άναγνωστοπούλου 19 Λ.

Ρεδιάδης Δ. Περικλής. Σόλωνος 3β.

Ro!,cI't Κω'1. ΗηΙΙο [(. Saale. UniYCrRiti1t.
Ρούφος Λουκάς. Βουλης 47.

Ρωμαίος Κωνσταντίνος. Μεσολόγγιον.

*Ρωμάνος "Α'6'ως. Paris.

* Ρώσης Ζή?ως. 'ΛμαροιΊσιον.

" :::βορώνος Ν. 'Ιωάννης. Δελφι,),' :Ί.

SClllllitlt Eclnal'Cl. Galleriestl'asse 4. Miincllen.
, Σημαντήρας Κωνσταντίνος. 'Ηρακλείτου 21.

" Σκιάς Άνδρέας. Βαλτετσίου 7.

" Σκουζες Άλέξανδρος. Ρηγίλλης 12.

" Σκουλούδης Στέφανος. Γεωργίου Α', 3.

"' Σκούφος Θεόδωρος. Άσκληπιού 65.

* Σοφούλης Θεμιστοκλής. Ξενοδοχείον ΆθηνΟJν.

* Στάης Βαλέριος. Έθν. Άρχ. Μουσείον.

" Στάης Έμ. Σπύρος. 3ης Σεπτεμβρίου 79.

Στα'6'άτος Άντώνιος. Φιλελλήνων 27.

Σταμούλης Άναστάσιος. Silivrie.
Σταυρόπουλος Κ. 'Άγγελος. ΚαλαμιιίΗσυ 22.

Steele Dllniel. ΌμΙ1ρου 32.

• Στεφανόπουλος Άνδρέας. Μακεδονίας 6.

" Στρέ'ίτ Γεώργιος. Γεωργίου Σταύρου 1.

* 'I'Στρέ'ίτ Στ. Στέφανος. Γεωργίου Σταύρου 1.

Sll1cl1Ii(~zl;::l FΙ·ΙΙΙΙΖ. LeifJzig.. Lci!)llizstl'3Rse 11.
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ιη Τακτικσι έταΙ(!σι. ΗΑΕ: 1920

* > :Σφακιανάκης Παναγιώτ:ης. Πατησίων '99 Τ1jνου.

* Σωτ:ηριάδης:Τεώργιος. Αουκιανοϋ 21.

Σωτηρίου Γεώργιος. Ξενοκράτους 5.

*-Ταμπακόπουλος Βασίλειος. Φυλής 2.

" Τραπάντζαλης Γεώργιος. Πατησίων 73.

• Τριανταφυλλάκος Nι:ιtόλαoς. Κωνσταντίνου Διαδόχου 2.

Τρικούπης Σπυρίδων. Δι:)ρου 6.

* Τσάτσος 'Ιωάννης. Όμ11ρου 8.

* Τσιβανόπουλος ΔημοσίΜνης. Χαλκοκονδύλη 24.

• Τσίλλερ Έρνέστος. Σόλωνος 2.

Τσιπούρας Δημήτριος. Μαραθιονος β4.

• Τσούντας Χρήστος. 'Λλκιβιάδου 36.

* Τυπάλδος Μπασιάς 'ΛίΙ'ανάσιος. 'Ομήρου 20 Α.

Φιλαδελφευς •Αλέξανδρος. Κάνιγγος 18.

tΦιλαδελφευς Θεμ. Θεμιστοκλής. Βουλής 16.

* Φιλάρετοζ_Γεώργιος. Όμ11ρου 11.

Χατζής Άντ(»νιος. Προαστείου 81.

• Χατζιδάκης Γεώργιος. Σκουφά 10.

• . 'Ι'Χατζιδάκης 'Ιωάννης. 'Ηρακλείτου 3.

\Vi(le SRIII. UPI)sala. υnίνel'Β. Ribliotlle]{et.

\ViegRII(} Τbc()(Ιω'. BeI'lin. Koenig, 111 nseen.

7,(IlIIIR()I)e1,t.. ReI'lin, Κ, 1IInscnlH ωn LnstgaI'ten,
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11 Α-Ι1; 1920 Ιενικος ισολογισμός. tit

ΓEN~Kζ2)Σ ~lbΟΛοr~ΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1920

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:56 EEST - 52.53.217.230



κ ΙΙΑΕ 1920
_. __0·_.. .•. _

Σ)"ΝΟI1ΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΊΆΣΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

15000 
223775<'Ι

2769!55

ΕΖσπραχ{}έντα

14951
2824 -

70775
42500 --

::306955

3495 
49375 

140
130775

65000 -

Α 1
2
3
4·
5
6
7
8

II
-ΠΡOϋΠO~O- ------- Ι ΤΙροϋπολογι- ΕΙσπρα-

γισμου ΕΙδος εσόδων

lι .....:.:....J.;;..;;,;~I.------------I,~-σ-Ο-έ-vτ-α--I.-χ- ..Ο-έ-ο,τ-α-.1I~Kεφ. Ι:"Αρ: ,_ Έπί πλέον 'Επί έλαττον

'L' , , . ., 20001
",τησιαι εισφοραl τακτ. εταιρων -
Μερίσματα καί τόκοι. . . .. 46551 -
"Εσοδα έξάκινήτων κτημάτων, . 140-

εκ δημοσιευμάτων. . . . 600 -
εκσυνδρομηςτοϋ δημοσίου 22500
εκ κεκλεισμένων χρήσεων. 15000
Ι Ιερίσ. χρήσ. ετους 1919. 2237750
Διάφοροι πρόσοδοι. . , 300 -

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΕIΣΠΡΑΧθΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟ ΚΕΦ. Α' ΑΡθΡΟΝ 4,

'Ήτοι «"Εσοδα εκ δημοσιευμάτων.

Δραχ. Λ.

Από ιί.ντίτιμον πωλη{)έντων αντιτύπων της Άρχαιολογικης 'Εφημερίδος . . .
των Πρακτικων της Έταιρείας . . . . .
τοϋ συγγράμματος «Περί των εν Εύβοίιι.

αρχαίων τάφων. ύπό r Παπο.βασιλείου

Τό όλον ...

1118 75
179 -

10 

1307 75

'Εν 'Α1?ήναις τι) 31 Δεκεμβρίου 1920.

,28 11 22

ΌΤαμ{αςΌ ι10γιστής

Ι ΔΗΜ. ΛΙΒΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓ. Γ. ΣΤΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ
-,=============
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ίlι\Ε 1920 κα

ΓΗΣ ΑΙ)ΧΑΙΟΛΟΓΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙ1)ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟ1'Σ '1920

Προϋπολο-
Προϋπολογι- Ένταλ{)είσαι Διαφορά Ιγιομού ΕΙδος έξόδων

Κεφ.IΊ\ρ.
σ{)έντα πί.ηρωμαΙ έπι ελαττον

ι -
Α 1 Μισ{}οι προσωπικοϋ 9900 - 82431- 1657 -
» 2 'Επιδόματα και συντάξεις 2412 23761- 36 -
» 3 Διάφοροι δαπάναι .. 4100

Ι
3500 35 599 65

Β 1 Μισ30Ι προσωπικοϋ Β,βλιο{}ijκης 5160 5160 -
2

Ί~ξoδα πλουτισμοϋ και συντηρij

9Ι» σεως τής Βιβλιο{}ψιης .. 6υοο - 1450 10 4549
\. 'Αν"σ••••' κα' .άσ" .ρός .να·ι -
r 1 σκαφας σχετιζομένη δαπάνη . '12000 - 36815145 5184 55
» 2 Άγορα 'Αρχαίων ....... 500 - - \- 500 -

1\1 , Δ Δημοσιεύματα . . . . . . . . 20000 - 9548\05 10451 951
Ε Μ Άρχαιολογικη ~lOJct) καί διαλέξεις 17260 - 14532165 2727 35
2JΊ' Μ Διάφορα εξοδα . .. .. 4597 90 4218,90 379 -
Ζ Μ "Εξοδα κεκλεισμένων χιηΊσεων .. 1398 60 1298160 100 -

ι Ι -
ι

Ι
113328 50 871431 10 26185 4(

i

\ ΑΝΑΛΥΣΙξΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟ ΚΕΦΑΛ. Γ ΚΑΙ Δ

ι .. Ήτοι &νασκαφαΙ καΙ πασα προς &νασκαφάς σχετιζομένη δαπάνη και δημοσιε'ί'ματα.

α) ΆνασκαφαΙ Λ.

375 -

1000 -

1440 -

1577 45
2486 60

54-

β') Δημοσιεύματα Ι-:ραχ.
1--1--,

Δια την εκδ της'Αρχ. 'Εφ. 1918.1
» , • » » »1919.
» » • τ6'>ν Πρακτικών1919.

Διυ. την εκδοσιν τοϋ συγγράμμα

τος Β. Στάη περι ~oυνίoυ .
Δι' ύ.γοραν 10 δεσμίδων χάρτου

τυπογραφικοϋ δια τt;ν εκδο

σιν τών δημoσιευμcί.των ..
Δι' άγοραν 20 ό.ντιτύπων Α' ήμι

τόμου της 'Ιστορίας της Ί~λ

τέχνης Π. Καββαδία ....
Δι' άγοραν 15 αντιτύπων του 19

τόμου της ύπο 'Ι. ~βoρό)νoυ

εκδιδομένης Έφημ. της Νο

μισματικης 'Αρχαιολογίας.

Εις Σκευον Ζερβον δια δύο αντίτυ-

πα τού βιβλίου του < Rhodes ~
caρitale dιι Dodecanese•. 1__"""",3".:00 -

Σύνολον. 9548 05

__ι_

Σύνολον. 36815145
ί

-:ραχ, : Λ.ι1
1
_

Δαπάναι ανασκαφών παρα το Δω- 1\,

, νυσιακον Θέ·
1047\ 50

ατρον 72111 _
» Άιιφιαρείου.

< 7341!30,. 'Επιδαύρου
» 'Ελευσίνος.. 10853165

άνασκαφικών και μνη· Ι
μειακών εργασιών εν &3221 _
ΜυστρQ. και Γεράκι.

άνασκαφών' Αμφιπόλεως 50401 -

2
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IJAE 1\120 'Έκ{}εσεις έξεληΚΗκης επιτeοπεiaς. κγ

1920.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΙΙΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

Πρός τιίl' Συl'έλευσιl' τώl' Έταίρων τής Άρχαιολογικιίς Έταιρε{ας.

Κύριε Πρόεδρε.

Οί υιτογεγραμμένοι άποτελοϋντες την εξελεγκτικην 'Επιτροπείαν

της 'Εταιρείας, προσκληΟέντες διri του υιτ' άρι1t. 418 της 28ης Δεκεμ

βρίου 1920 έγγράφου τού Προέδρου, έπελήφ1tημεν της έξελέγξεως της

κατά τό ληξαν ετος 1~20 οίκ"νομικης διαχειρίσεως της 'Εταιρείας. εκ

tri)v λογιστικών καί ταμιαχ:ό)ν βιβλίων της όποίας εξάγονται τυ. έξης

άποτελέσμωα.

α) Χeηματικόν.

1. Χρέωσις.

24,125-

72,325-

39,500-

122,387,30

10,000
26Β:'9'6'4,Ι5

Ύπόλοιπον μετ!!ηταιν ευρε()εν εν τ<μ Ταμείφ τη 3111 Δεκεμβρίου

1919 κατα την βεβαίωσιν της εξελεγκτικης 'Επιτροπείας. Δρ. 626,85
ΕΙσπραχδέντα

.Από εσοδα Γενικού Προϋιτολογισμού

'Εκ πωλήσεως 10 μετοχών της 'Εδνικης Τραπέ

ζης πρός εγγραφήν της 'Ε;ταιρείας είς τό λαχειοφό

ρον Δάνειον τών 300 έκατομμυρίων 1920 5 %. . .
Έκ πωλήσεως 250 όμολογιών Έ{}νικού Δανείου

τών 75,900,000 ετους 1918 πρός έγγραφην της 'Εται-

ρείας εΙς τό αυτό λαχειοφόρον Δάνειον τών 300 έκα

τομμυρίων έτους 1920, 5 % . . . . . . .
Άπό •Ε{}νικην ΤριJ.πεζrJ.ν εναντι τ<σν παρ' αυτϋ εΙς

πρόΗην ζήτησιν κυ.τασέσεων της 'Εταιρείας

'Λπό Λα'ίκιιν τρσ.πεζαν εναντι τών παρ' αυτη εΙς

ΠΡ<'Ηην ζήτησιν κατα{}έσεων της 'Εταιρείας

Τό δλον . . . . • . • • .
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κδ "Eκ~εσις έξελεΥκτικης έπιτροπεΙας.
----

2 Πίστωσις.

Πληρω'ftέντα

Είς εξοδα Γενικού Προϋπολογισμού • • . .
Είς Έ'ftνικην Τράπεζαν προς έγγραφην της <Εται

ρείας είς το νέον λαχειοφόρον δάνειον τών 300 έκα

τομμυρίων ετους 1920 διά πεντακοσίας όμολογίας

προς δραχμάς 194,20 έκάστην • . . •. • . . . .
Είς άγοράν έπ' όνόματι της <Εταιρείας πέντε όμο

λογιών .Ε'ftνικοϋ Παγίου Δανείου ετους 1889 • • •
Κατατε'ftέντα έπί άνοικτιΡ λογαριασμφ παρά τίΊ

Έ{)ν.ικίΊ Τραπέζυ • • . • • • • . . • • • • • • •
'Υπόλοιπον μετρητών είιρεΒέν έν τφ Ταμείφ τίΊ

31 Δεκεμβρίου 1920 κατά την έπι{)εώρησιν ύπο της

'Επιτροπεία\;. . • • .
Σύνολον ...••.•.

β') 'Έσοδα και εξοδα.

1. "Εσοδα.

Άπο είσφοράς έταίρων •
τόκους καί μερίσματα.

ακίνητα κτήματα • •
δημοσιεύματα • • • •
συνδρομην τοϋ Δημοσίου .

» διαφόρους προσόδους . _
~ύνoλo"

2. 'Έξοδα.

Είς μισ{)ους τοϋ προσωπικού •
έπιδόματα καί συντάξεις.

διαφόρους δαπάνας • • •
μισ'ftους τού προσωπικού της Βιβλιο'ftήκης

,. πλουτισμόν καί συντήρησιν της Βιβλιο'ftήκης .
άνασκαφσ.ς . • •• ....•.•
δημοσιεύματα. '.. .••....
Άρχαιολογικήν Σχολην καί διαλέξεις

• διάφορα εξοδα εκτακτα καί λοιπά απρόοπτα

» έξοδα κεκλησμένων χρήσεων • . • . . • .
'Εν δλψ tξοδα

Περίσσευμα έσόδων έτους 1920. .
Σύνολο" • • • . •

ΙΙΑΙ!: 1920

Δρ. 87,143,10

» 97,100-

1,428,75

77,000-

{{,2~2,30

• 26::1,964,15

Δρ. 3,'195-
49,375

140
1,307,75

65,000,
3,069,55

• 122,3~7 ,3U

Δρ. 8,243-
2,376

3,500,35
5,160
1,450,10

» 36,815,45
9,548,05

14,532,65
4,218,90
1,298,60

87,143,10
• 35,244.20

Δρ. 122.387,30
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ΓJAI~ 1920 "Εκ:{}εσις εξελεγκτικης επιτροπείας. χε

--------

γ ') Γενικός ,Iσoλoγισμ6~.

45,969,90

97,100,00

5,220,6t)
» 1,932,-

17,847,50
Δρ. 956,049,25

1 Έ1'εργητικό,•.

Τό ενεργητικόν της 'Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 1920
Δρ. 956.649,25

6,292,30
• 259,863,80
• 157,190,25
» 171,795,75

88,154,25
17,253,25

• 25,-
640,-

48,110,65
J) 20,193,75
» 18,460,20

ανlΊρχετο εtς .

'Αποτελούμενον έκ των έξης:

1) 'Από μετρητά έν τιμ Ταμείφ.

2) » κατάστημα της Έταιρείας.

3) ~ 70 μετοχάς της 'Εitνικης Τραπέζης

4) » 1697 όμολογίας Έitνικου Δαν. Ένοποιήσ. 1898
5) » 405 Παγίου δανείου 1889
6ί • 170 Έ-ftνικοίί Δαν. 'Αμύνης 1907.
7) » 30 Πατριωτ. δαν. των 30,000,000
8)>> 1 Έitν. Δαν. κεφαλαιοποιήσεως.

9) .. 110 Έitνικοίί Δανείου ετους 1914
των 500,000,000.
του σιδηρ. Πειραιως.Λαρίσης

Ί~θν. δαν. 75,000,000 ετους 1918
Λαχ Έθν. Δανείου 300 έκατ.

ετους 1920
13) » καταitέσεις εις πρώτην ζήτησιν παρά τίj

Έitνικίj Τραπέζυ

Η) J) καταitέσεις εΙς πρώτην ζήτησιν παρά τη Λα'ί

κη Τραπέζυ

15) » προκαταβολάς

16) » ακίνητα κτήματα

Τό δλον .

10) • 75
11) » 2Ω4

1:» J) 500

Τό δε παitητικόν τη 31 Δεκεμβρίου 1920 ανήρχετο είς Δρ. 956,049,25
,Αποτελούμενον

1) 'l<;κ τοίί Κεφαλαί.ου τοίί ετους 1919.. Δρ. 921,405,05
2) Έκ τοίί περισσεύματος του ετους 1920 • 35244.20. 956,049,25

δ') Πεeιουσία της 'Α.ρχαιολογικης) 'Εταιρείας,

» 6,292,30
» 259,863,80
» 157,190,25

1898 » 171,795.75
. Δρ. 595,142,10

Ή περιουσία της Έταιρείας τίj 31υ Δεκεμβρίου 1920
ανήρχετο είς. . . . . . . . . . . . . : . . Δρ. 876,518,05

άποτελουμένη έκ των έξης:

1) Άπό μετρητσ. έν τφ Ταμείιρ . . . . . .
2) » κατάστημα της 'Εταιρείας . . . . .
3)" 70 μετοχάς της ΈΟνικής Τραπέζης.

4) » 1697 όμολογίας Έitν. Δανείου ένΟΠΟΙ1Ίσ.

Είς μεταφοράν ,
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xF ''Εκ1}εσις tξελεΥκτικijς έπιτροπεΙας. ΠAΙ~ 1920

25,-

97.100,90

45,969,90

18.160,20

640,
48,110,65
20,193 '71)

'}<.ix μεταφορας . Δρ. 595,142,10
όμολογίας Έθν. Παγίου Δανείου 1889 88,154,25

Δανείου 1907. . . . . 17,253,25
" Πατριωτικού Δανείου

τών 30 εκαcομμ..
1 άπόδειξιν δραχ. 140 καί 1 δριστικον τί·

τλον Δανείου Κεφαλαιο>σεως. . . • • . •
110 όμολογίας Έ{}ν. Δαν. 1914 500,000,000.
75 τού Σιδ. Πειραιι;)ς . Ααρίσσης

201 'Ι;;{}νικου ΔανείΩυ 75,000,00
έτους 1918 . . . . . . . . .

" λαχειοφόρου Έ{}νικοίί "αν.

300,000,000 έτους 1920 .
κατα{}έσεις εΙς πρώτην ζήτησιν παρά τη

'}<;{}νικη Τραπέζυ. . . .
κατα{}έσειι; εΙς πρώτην ζήτησιν παψ~

τη Λα'ίκη Τραπέζυ. . 5,220,65
• προκαταβολάς. . . . . . . 1,932,-
» άκίνητα κτήματα.... '. 17,847,50

ΤΟ όλον ΔQ. 956,04925

8)

5) 'Απο 41)5
6) ». 170
7) • 30

15)
16)

13)

12) • 500

9)

JOI »

11) •

Έκτος της άνωτέρω περιουσίιις ή 'Εταιρεία κέκτηται πλουσίαν

βιβλιο{}ήκην καί διάφορα δημοσιεύματα, ητοι: .'Αρχαιολογικην 'Εφη.

μερίδα., .Πρακτικά της Έταιρείας. καί λoιπι~ δημoσιεύμι~τα καταγε

γραμμένα λεπτομερώς εν Ιδιαιτέρφ βιβλίφ, γ)ν κατά το ετος 1920
έπωλή{}ησαν καί εΙσεπράχ{}ησαν δραχμαί 1,307,75. ητοι επί πλέον τών

πρoiίπoλoγισ{}έντων κατά δραχμάς 707,75 ενεγράφησαν δέ εΙς τά εσοδα

της Έταιρείας ύπο τΙι Κεφάλαιον Α', αρ{}ρον 4.
Ταυτα εΙναι τά εξαγόμενα εκ τ"iί ελέγχου τιίιν λογιστικών καί

ταμιακών βιβλίων της 'Εταιρείας, tr)v ή τήρησις εγένετο άκριβώς ύπο

τών αρμοδίων ύπαλλήλων αυτης Τών ύπαλλήλων τούτων ή ευσυ

νείδητος εργασία έξετιμή{}ι] προσηκόντως ίιπο της επιτροπείας. UUσον

δ' άφορί]. εΙς το ούσιαστικον μέρος της κα{}ολου οΙκο\'ομικης διαχειρί

σεως της περιουσίας της 'Εταιρείας ίιπο του τέως Συμβουλίου επιφυ

λασσόμεθα νά διαλάβωμεν περι αυτης εν συ\'δυασμφ προς τον οΙκονο

μικον καί διοικητικον έλεγχο ν όλοκλήρου της παρελ{}ούσης τριετίας,

ή διεξαγωγη τ()υ δποίου άνετέ{}η ίιμίν ύπο της Συνελέύσει,)ς της 29
Νοεμβρίου 1920.

Έν Ά{)ήναις τη 14 'Ιανουαρίου 1921.

Ή Έξελεγκτικη 'Επιτροπεία

Xe. Μουτσόπουλος

,A-iJ. Γεωeγιάδης

Γ. Βέλτσος
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nAI~ 1920

(' Ι

:ΣvvεΛ.εύσειςτών έταίeων
,

κζ

Σl'NEΛ~I'ΣEIΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1920

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣYNI~AI~Y'ΣIΣ

Τϊί 12 Ίανουαρίου 1920, ήμέριΖ. Kl'ριακίj, ώρα 10 1/2 Π. μ. συνήλ.

{)ον οί εταίροι εις τακτικήν συνέλευσιν, 'ίνα έκλέξωσι το Ilροεδρείον

τής συνελεύσεως και τήν πενταμελή εξελεγκτικήν και επι τού Προϋ

πολογισμού επιτροπείαν διά το έτος 1920 και άκούσωσι τήν έκ{)εσιν

των κατό το έτος 1919 πεπραγμένων καί τήν έκΟεσιν τής εξελεγκτι

κής επιτροπείας περί τής οΙκονομικής διαχειρίσεως τού αυτοί, ετους.

IJαρήσαν εταίροι 19. Γενομένης φανεράς ψηφοφορίας εξελέγησαν

Πρόεδρος ττις ~υνελεύσεως ό κ. Ί. Ζωγράφος, αντιπρόεδρος ό κ. 'Λ.

Στεφανόπουλος, Λ'. Γραμμαl'ευς ό κ. Στίλπων Κυριακίδης και ΗΌ

l'ραμματευς ό κ. Παν. Καλογερόπόυλος. I~Iτα διά μυστικής ψηφο·

φορί.ας εξελέγησαν μέλη τής εξελεγκτικής και επί του προϋπολογι·

σμού επιτροπείας δια το έτος 1920 οί κ. κ. Ι. Βλαχογιάννης, ~ Κου

γέας, Δημ Μουτσόπουλος, Ιω. Ilρωτoπαππiί.ς και 'A{t. Τυπάλδος

Μπασιάς.

'() γραμματευς τής Συνελεύσεως άνέγνωσε τήν εκ{tεσιν της εξελεγ·

κτικής επιτροπείας περί τίις οΙκονομική..; διαχειρίσεως κατά. το 1919.
'1! Συνέλευσις όμoφ{~νως ενέκρινε τήν διαχείρισιν τού ετους 1919.

Τούτων γενομένων ό γραμματευς τού ;:υμβουλίου κ. Π. Καββα

δίας άνέγνωσε τήν i:κ'θεσιν των πεπραγιlένων τής εταιρείας κατα τι')

λήξαν ετος 191\1.

Α'. ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣYNEΛEY~E

Tίi 10 ΜαΙου 1920, ήμέριι. Κυριακη OOQq. 10u Π.μ. εγένετο ή πρ(~τη

i:Ktaxto; Συνέλευσις των εταίρων επι προτάσεως τού Διοικ. Συμβου

λίου περί προσ'θήκης εΙς το αρ'θρον 41 τού 'Οργανισμού til; εται

ρείας. Μετά συζήτησιν δε επι τής προτάσεως ταύτης εγένετο αυτη

δεκτil και διετυπώ'θη ιiις έξής:

ΕΙς τους εν Ά'θήναις αρχαιολογιχους υπαλλήλους, {ίτοι εΙς τους

ί,παλλ-ίι'λ-ους τού αρχαιολογικού καί άρχιτεκτονικού τμήματος τού

"'πουργείου Τ'ης Παιδείας, εΙς τους διευ{tυντας καί ι\φόρους των άρ.
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2υ",ελευσεις τω", έταlρro", ΠΑΕ 1920

χα'ολογικών Μουσείων και καθηγητας τού Πανεπιστημίου, εξερχομέ

νους της εδρας των πρός διεύθυνσιν και' εν γένει πρός εκτέλεσιν ανα

σκαφών και' αλλων εργων της 'Ετωρείας καταβάλλονται εκ του τα

μείου της έταιρείας τα όδοιπορικα αύτών έξοδα και ημερησία άποζη

μίωσις ίσoδυναμoίiσα πρός τόν ημερήσιον μισθόν, ον λαμβάνει εκα

στος παρα του Δημοσίου κατα τους μέχρι σήμερον (10 !\ίαιου '1920 ι

ίσχύοντας νόμους περι μισΟοίί αυτών. Κατα ταυτα αύξανομένου τυ·

χόν εν τφ μέλλοντι τοίί μισΟοίί τών περι ων ό λόγος ύπαλλήλων, η

{ίπό της 'Εταιρείας καταβαλλομένη αυτοίς ημερησία άποζημίωσις δεν

μεταβάλλεται.

'Η άπόφασις αϋτη ενεκρίθη δια τοίί από 25 'Ιουλίου 1920 Β. Δια·

τιί.γμαεος δημοσιευθέντος εν τφ άπό 12 Αύγούστου 1920 φύλλιρ της

'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχει Α',

ΒΌ ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣYN~ΛEΎ'ΣIΣ

TfI 29 Νοεμβρίου 1920, ήμέρι,ιKυριακfι IJJQq. 11 Π.μ. εγένεtO η δευ.

τέρα έκτακτος συνέλευσις τών εταίρων πρός συζΥlτησιν και άπόφασιν

έπι προτάσεως .του Διοικ, Συμβουλίου περι της ακολού'Οου προσ{}ίl

κης είς τό αρΟρον 9 τοίί Όργανισμοίί της . Εταιρείας.
«'Εν ιJ.ρxίι τόίί δια του Β, Διατάγματος τiΊς 14 Σεπτεμβρίου 19υ

έγκεκριμένου αρΟρου 9 του Όργανισμοίί της έταιρείας προστίθενται

τιλ έξης;

ιι Ή Α. Μ. ό l3ασιλευς Κωνσταντίνος κηρύσσεται επίτιμος Πρόε

δρος της έταιρείας προεδρεύων εν ταίς συνεδρίαις όσάκις παρίσταται

εν αυταϊς.

ιι Ή A.13.Y. ό Διάδοχος Γεώργιος και η Α, Υ, ό πρϊγκιψ Νικό

λαoς κηρύσσονται επίτιμοι 'Αντιπρόεδροι προεδρεύοντες ώσαύτως εν

ταϊς' συνεδρίαιςιι.

.Ο ΠΡΟΒδΡΒύωl' Σύμβουλος

Γ, ΙΆΡΔΙΚΑΣ

Ό ΓραμμαΤΒυς

Π, ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

IΙαρησαν έταίροι 55. Άπόντος του lΙροέδρου και τοίί Άντιπροέ

δρου του Διοικ. Συμβουλίου προήδρευσεν ό σύμβουλος κ. Γ. Γαρδίκας.

"Αμα τη ενάρξει της συνεδρι6.σεως άνεκοινώ{}η τοίς έταίροις τό

άπό 27 Νοεμβρίου 1920 Β Διάταγμα, δημοσιευσεν εν τιρ ύπ' αρι'Ο.

273 φύλλιρ της 'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχει Α', .Περί ανα

κλήσεως τοίί άπό 14 Σεπτεμβρίου 1917 Β. Διατάγματος, περί εγκρί

σεως τροποποιήσεων αρ{}ρων τινών τοίί Όργανισμοίί της Άρχαιολο

γικης έταιρείας->. Μετα την άνακοίνωσιν του Β, Διατάγματος τούτου

η συνέλευσις ίιτήσατο την όπομάκρυνσιν εκ της προεδρικης εδρας

τοίί κ. Γαρδίκα μετά του γραμματέως κ. 11. Καββαδία μη δυναμένων
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κΟ2υνελεύσεις των έτα[eων
--------- =--------
ΠΑΕ 1920

να προεδρεύσωσι της Συνελεύσεως ιJ)ς οντων μελών του εκπεσόντος

της αρχης Διοικ. Συμβουλίου καί εξέλεξε προσωρινον πρόεδρον της

Συνελεύσεως τον πρεσβύτερον τό)ν παρόντων εtαίρων κ. Ο. Καρολί

δην, οστις κηρύξας τήν εναρξιν τών εργασιών της Συνελεύσεως εκά

λεσε τούς έταίρους είς καταρτισμον τακτικού 11 ροεδρείου. 'Εξελέγησαν

δε διά φανεράς ψηφοφορίας Ηρόεδρος της Συνελεύσεως ό κ. Μ. Γού·

δας αΌ γραμματεύς ό κ. r. Ν. Βέλτσος καί β' γραμματεύς ό κ. Άλ.

Φιλαδελφεύς.

Mε~' δ λαβόντος τον λόγον τοίί εταίρου κ Ν. Κυπαρίσση καί ()ια·

τυπώσαντοςώρισμένας κατηγορίας κατά τού Συμβουλίου απεφασίσ~η

α) ·Οπως ανα~εωρη~ίι ο 'Οργανισμος της Έταιρείας καί ύπoβλη~ίΊ

είς την ~υνέλευσιν τών έταίρων. β) ·Οπως συστα~ίΊ είδική πενταμε

λής εξελεγκτική επιτροπεία προς διοικητικον καί οΙκονομικονέλεγχον

τών της εταιρείας απο της 14 ~επτεμβρίoυ 1917 μέχρι της 30 Νοεμ

βρίου 192011 καί διά το προ της 14 Σεπτεμβρίου 1917 χρονικον διά·

στημα εφ' οσον Τι 'Επιτροπεία η~ελε κρίνει τοίίτο σκόπιμον καί επι

βαλλόμενον. Έξελέγησαν δέ όμοφώνως μέλη της 'Επιτροπείας ταύτης

οί κ.κ. Σπυρ. Στάης. Χρ. Μητσόπουλος, Περ. Ρεδιάδης' A~αν rε

ωργιάδης καί rεωργ. Βέλτσος. Είς τήν αυτην επιτροπείαν ανετέ~η

καί ό έλεγχος της χρήσεως του 1920. Άπεφαqίσθη οπως της συγκλη

~ησoμένης προς ανάδειξιν νέου Διοικ. Συμβουλίου συνελεύσεως με

τάσχωσι μόνον οι έταϊροι οί εν τφ εκλογικφ καταλόγ<ρ τοϋ 1917 ανα

γραφόμενοι ώς καί οί μέχρι της 14 Σεπτεμβρίου 1917 εκλεγέντες νέοι

τοιούτοι. 11ΤΟΙ μέχρι της γενομένης τροποποιήσεως του Όργανισμοίί

της έταιρείας τής ανακλη~είσης διά του ώς ανωτέρω Β. Διατάγματος

'Εν τέλει δε ιiνετέ~η εΙς το Προεδρείον της Συνελεύσεως οπως

συγκαλέσu το ταχύτερον την Συνέλευσιν προς αρχαιρεσίας.

Γ. EKTAKTO~ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΤίΊ 5 Δεκεμβρίου 1920, ήμέρα Σαββάτ(!,>, ΟΟρ([, 5 μμ. έγένετο ή τρίτη

έκτακτος συνέλευσις τών εταίρων προς κύρωσιν τών πρακτικών της

προηγουμένης έκτάκτου συνελεύσεως καί προς έκλογήν νέου Διοικ.

Συμβουλίου. lJαρησαν εταϊροι 46, Ι/ροήδρευσεν ό lΙρόεδρος της Συ

νελεύσεως κ. Γούδας. Άνεκoινώ~η ή. από 3υ Νοεμβρίου 1920 (αρ.

πρωτ. 393) παραίτησις τού Α' γραμματέως της Συνελεύσεως κ. Γεώρ.

Βέλτσου. 'Ανεγνώσθησαν καί έπεκυρώθησαν τά πρακτικά της προη

γουμένης συνελεύσεως. Mε~' δ γενομένης ψηφοφορίας προς εκλογήν

τοίί νέου ~υμβoυλίoυ εξελέγησαν οί κ. κ. Κ. Πολυ\ένης, Α. Σκιάς.

Δ. Ι1απούλιας, J. Δραγάτσης, Χ. Μητσόπουλος, Α. Φιλαδελφεύς. Ν'

Κυπαρίσης, Ι. Μεσολωρας, Σ. Παγανέλης, Β. Στάης, Μ. Γούδας. Ν.

'Εξαρχόπουλος καί Γ. Μπαλτατζης.
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ΠΑΕ 1920 'Έκ{}εσις των πεπραγμένων.

ΕΚθΕΣΙΣ

1

ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓivΙΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1920

2υνιακΘείσα υπό τού Υeαμματέως τού 2υμβουλίου 'Ιακ,Χ. ΔραΥΙίτση

και ιf1ι αyνωσ{}εϊσα εν tfj Υενικfj :Ξυνελευσει τών Έταίeων

τfj 1Ου ιΙανουα{!ίου 1921

'Ανακτησαμένης της αρχαιολογιχ.ης 'Εταιρείας όια

Βασιλικοσ ΔιατάγιJ.ατος το κορος, οπερ όια τοσούτων ~ρ-
, \ , ι 2:....." , , Afj / . \

γων απeι τοσΟlJτων ι:.των εx.τ-ησατeικαι εισε ουσης εις την

, .. ~ ,~\ '" )' -
κανονικην αΙJτης τροχιαν οια της τε ,εuταιας γενικης συ-

vεΛεΙJσεως της 2Ηης ΝοεμbρίοlJ 1920, το εΜυς κατόπιν,

,,;,'Ώ~"Ω Δεχ.ψbρ{οlJ 1Η20, εκλεγεν ΔιοικητιΚ,ον ΣuμbΟIJΛων

ΠΡΟbαίνει εις τfιν λογΟ60σ{αν των πεπραγμένων κατα το

Λ ~"'~ ;!_ ....
η~αν ~ i"O'!oO

Κα\ πρωτeιν εις l-'.νημόσlJνον των ύπερ α.υτης εργα.-
':ι' .. ι \ .. , ). Ι _.1' Ι , \

σΓ εντωΊ! ανα'ι/oα:cιει τα eινoυ.ατα ~κεινων, Ο'Jς α.(()"Γ:ιρεσεν απο
ι ι ι ι

... - \," .,' 6' Πλ/
του tJ.εσοu 'nU.ων κα,,;;α τeι ετος -τοIJΤΟ ο ,ανατο::. ο lJτι-

ι ϊ ι . w

, ,~ " , - . λλ'" \ β'[J.ot lJποστηρικ-ται του εργου αυτης με-τη αςαν τον ιον.

Τ- .,' " .Β ' Ν ". ,-, "0 ς.
οιουτος Ο τακτικος ισοσιος ετα.φος '"-'τεψανος L.Jτρειτ, οια.-

',Ι. ('\ Ν (\ (\ /λ " - Π
πρε'i'ας μεταςυ των νOμOOΙOασκlΧ ων οιπο της ανεπι-

...... ,/(\ ')6'''')' ......... 1

στηΙJ.ιlχκης εOρlΧς, ανε/\ ων εις -τα α.νωτατα της ποΛιτειας

,,.. , \\, {\.).. \ \ "Ε6 \ -
αςιωfJ.ατα, οιοικησας ο επι μoικρeιν την νικην της

'Ε"'''' 1\\ ΓΓ 1'1' "';',.... 6' , _. ι
~ΛΛαl)eις ρα.πεt,α.ν, α.πο οε της εσεως αυτοlJ ταlJτης πα-

, ...... (... Ι \..... , , , , t

οα.σ·/ων πασlΧν ευΚ,οΛιαν και πασικν ικοω'ι/ην εις την ημε-
ι Ι·.. \
, 'Ε "(") ,. ,Ρ ,Ν 'Α '

τερα.v i τικιρειαν. , τα.ΚΤΙΥ.Ος ισΟ!Jιος εταιΡος ναστα:-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:56 EEST - 52.53.217.230



2 'Έκ1}εσις των πεπeαγμένων. ΙΙΛΕ 1920

Δ f'" • ",' - Χ'
σως 'ψ.οε?γης, ~ προαγαγι,>ν την ε π ιστημηντης η-

, 1" - ι ' ) - ,. .. . .. ['Ι '
με~ας οια των π ωtJσ~ων (J.E: \ετων και ερευνων αυτου. αρα

- \ . ~""'" , - Ν ι.... Δ ρ,
τουτον κα~ ο αοεΛψος αtJτοtJ _ ~κoΛαoς ,αι-ι-oεργης τα-

κτικος έτα1'ρος xcι..t οστος. 'Ο γηpα~Oς ευπατρίδης τcι..κτι

xrj.:; ισ6Ε)ιος έταΤρος θφ.~στoκλης Φιλdοελφεvς, ό γνωστό-
\ ~ .... ".. "'. , -'" , \ 'Αθ

ταΤΟζ κα,ι ΕΚ της α.ΛΛηζ C<lJτου Cι?ασεως αγαστος η-

_.. ,... ('.\, ..... ~ Ι ..... Ρ ! <'J

ναιος, [J.IΧAtGOΤIΧ οε 0', της ερε'Jνης της σο')αρωτατης της

'Ι ' -' ι\ Γ) .. l' 'Ι' ,,'
σΤOp~ας των Δ' ηνων ι:.ΠΙ CιυΡΚOΧPCΙτιας, 1]ν χcι..ραχτη-

'Υ ,"' " , \ .... Ι JI ~ ,

ρι.,ει ειΛι.χρινης εργασια χαι ψΙΛοπονος ερευνα των κατα

, , - Τ7"" .... Θ"
την γενετεφαν γην. ι\.αι τεΛος ο τcι..χτιx.Oς ετ<Χιρος ~ εο-

" 'Α '" Ι.. 'γ" Ι ~..... ~ ~
οωρος ποστοΛοπουΛος, O'J ΠΟΛUfl·ερε7τατη 'Jπηρςεν Υ]

εν τη χοινωνία XiΧt τη πολιτεία Οοασις.
ΊΙ ι ',' ι Ι

Τ , _. - , - 'Ε 'βι '
α της οαονσμιχ.ης κcι..ταστcι.σεως της ταιρει:χ.:; Ι ,ε'

πετε ιΧνα)'ε'ι'oαΙΙ.,ιι.ένcι. εν τι';') εις ·"εΙοα.:; 'JIJ.Wv λο'ι'ιστιχ(;')
ι \ ι Ι".., Ι ι

, ~,! ,"!' _. ., , \ )1 '"

π~ναχι 'tq) ενΤ'JΠΨ, εν Ψ σηΙJ·ειουται, οτι τα, /J.EV εσοοα,

, . λ -Ι' " , -'Ι Γ' ,,, 1Ω:Ί '38'-, ')() ,Ι',
χατα τσ ηζαν ετος ανη \.JOV εις G? G.G,~, ,~~) '"' τα. οε

~ξoόα, εις όρο 87,Ηι:3,10, μετο.. περισσεύματο,:; εκ όρα,!.

3t • 9/·4 90• ;) Ι ..... -.ι: ',..... •

[
7 Ι ....." ..... (ι., , \ "
\.υριιυτα:~oν των εΡΎιι)ν --:Ί)ζ ~~αιρειας x.α~ χ.~τr..{ ΤΟ

"' '" ί'" " (.....,... \ ....... ~' .... \..... ,
λ:ηζαν ετος υΠΊiι'σςε 'τΟ τ(υν ανσι~σx.~ζύων χα.~ παν το σ'χε-

ι ι \..
, \ -. Ι , )1 1 / .......,

τιχον προς μεΛετην γ.α~ ερεuναν xα~ Ο'υντηρησιν των αρ-

, Ι[ \ \ Ι , _. \. ..... •

χcι.ιoτη;των. ...α! περι ,,:ουτων :χναχοινουfl.εν τα εχ των εχ-

ι) , ,...... 1 .. \ • ~ ι

r εσεων των ενεργησαντων α,υτα,:; εςΥ.γΟΙJ.ενα,

Ποώτ-ην 7-ων ιΧνα,σxα,!ι~κων Ξ:,'ι'ασιων χνα'IJέοοιιεv εχεί-
ι • ., i Ι r-

tl .;--,.. '<Ε ' " Δ '(ι'
νην, ην εζετεΛε<Jεν Ί) ταιρειΥ. πα,ρα το ! ιονυσι:χχον iEcι..·

τοον εν συνε·"ισ'J.ω τοσ ε:JΊ'οtJ, οπεο '(J'Ρζατο ιΧπ~ του H)1l1
~ Λ, ι ι \ Ι,

προ,:; βε6αίωσιν "ης ΞχεΤ IJπά'ρ ~εω,:; ,,01) '(l~ECou του Π ε-
, , '-' '. 'fI' , ,

ρικΛεοlJ'; κα~ του σΧΊJfl.α"ος α,IJΤoιJ. - α,ναΟ"χα,ψη ~νη?-

Ί! ' ι 'Λ ., , " , Γ) .. " . 'Εσ
γηl1η χα,ι πα ιν 'JΊto την οι ευ lJνσιν του εq:ιoρoυ ΤΟ'; νι·

κoιJ MoυσείCιIJ Χ. [1. Kαστpιι~τoυ, εΙfl.εΟα, 6ε ει.;; θέσιν
! , 'Υ :1/ ι ii 'Η Δ ' .... Ν

σΊίfJ-ερον να γνωριμ'ψ.εν οχι μονον, ο,ι εψ,εl1α Υ.σ?αΛως
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IIAI~ 1920
----- ._.- -- -----

'Έκ{}εσις των πεπραγμένω1'. 3

, 'Ω'" '~λ\ '(.ιΡ' ('\,
ίt:)o τοΟ' ~_oείoυ, αΛ α να ,Jεt;αιωσωU.εν οια

ι ι ι

, " 1.2 r , "" ,/
σιαζ ~oυ ετους :ουτου ι:.Κ του Τ[1"γJ[J..α.τος αυτου, Gιπερ

, ~/' (j \ \..... "" ." ι 'Ε - ,
α"αα ωψη. και το σχ.ημα '::01) ιορ'ψ.αΤlJζ. .οΝ ΤΊ;) ίtΡOς

ΤΟ Σ:.ψ.eΌUλιον εκθέσει αύτοι) /) κ. Kαστριι~της λέγει:

Α', ..... (\ (} ""~ , ~ "« ι μεχ;;ι το!)οε υψ ημων γενoμενcι.ι εΧεΙ εργcι_σιαι, αι

~ ,"-' ι ,,<:'\ ') ("'ι (ΑΕ 191" ,,), ,('\
αίtO ;)ετιας 'φη oc?ςcψ.εναι, ;, ' .. ' '± ", ε. OCίtεOωκocν

... , ι ,," , Γ) , "ι

Λιαν ικαvοίtοιητικα α"oτελεσμrι.τα. ίtιστω εισης ουχ ι fl-O-
- θ' ~, Ρ - - 'Γ)('\,,, ) -

νον ~ης ε~ε(υς της <ΧΚPΙOCιυ,,; Τ')'J _.... OEtou, ητtζ πα.ντε \ωζ

"Ι .... ," ... \ ,. , .... , Ι - θ ) , ,
ηγνοειτο, αΛλα και ικανα Λειψανα, των εμε \ιων τουτου

, 'Ρ . ,. ()' , \, ('\
ε'ηΞ Jησαν ως και ορ o,,"τατrι.ι τινες, κcι.τα Χωραν όιασω'

(j • .' 'r., ~ 'Ο ι • θ ι \
εvτες, εψ ων ισταντο Λι' ινοι κιονες, οι ίtερι εοντες κατα

τον ΒΙΤΟΟUbιον, το ΏόεΤον, δπεο /) Π α,υσαν{ας κcι.AεΤ κα-
ι ' ι

, 'l\λ~ ι, ('\, ~, -
τrι.σκωασιJ.α, ΜΙ. το σίtOυOι:ι.ιoτεPCιν της ανασκ:χ:;οης

ή(l.ων ε[νε, δτι αναμψισbητ-ήτως OlJ'!l (l.bvOV ή εσωτερικη
ι (\, ~ )"' '" , \ ,,\ .... ..... 'n('\ ,

τουτου jιαταζις, αΛΛα. και αυτο το σχημα. το') ~.-oειoυ.

r.' \">' "t" , f', _ς'\, Ι·" ~
CιΤΙ οεν 'n,'ΤΟ ίtεoιzιεoες. ως ιι.ε'χοι τι:ιυοε ενΟιι.ι("ετο, ~x. ίtα.-

ι • ι Γ -.. ,Ι Γ

ρα.νο·ήσεως τοο χωρίου τού ΠλΙ:Ι'JτιΧΡΧOυ, &λλrι. ίtαρα,λλη-
~ , , ~ι ,Ι \ , ... ,
λογραμμον, μονον οε Υ.ατα την bροψην cruvExAtVEV α.πο-

λΊjγoν εις κωνικον σχημα και τοΟτο Κ'Υ.τα (l.ί[J.ησιν της
r-ι, ,.. ....,

τοΟ ~εpςoυ σχηνη~».

Δ
""~ ~ Ι Ι" r/ \

! υστυχως η σίtoυ"αιoτατη α.ύτη ερωνα, οπως χαι

~I . .. , , <v (Ε ' (\. ,,1 ..... - ""... ι

':Ι.ΛΛα,ι εργα.σι.αι της 1 ταιρειας, "ιαοπη ενεκα της εΛΛει-

,) ... ..... \ (Ι _ Ι'" (

ψεως εργαΤΙΥ.ων χειριον Υ.α,ι ενεΥ.α της (l.εγαΛης lJίtερτι-

• ~. Ρ' Π ' Δ ('\, , • ,
μησεως των ΊJίJ.εΡOμισ Jιων. Eptwp,.crIJYj οε κυριως εις τον

Ο
\ .....' , Ι ,..... ,

χα' αοισlJ.ον τΟυ ανασΥ.α<'l)εντο.:: 'χωοου εκ των κα.,,;απεσοv-
ι ι Τ' _, \

τωΙ) ανωΟεν χωl1.ιΧτων 6,,0 ,,:ων βοο·/ων, &τινcι. κατεχ,χ-
., , \ Ι"~

....ι \ ι .... ι;:\, "" θ ι .,
ΛιιψαΙ) τα. ().εχρι τουοε αποκαΛυψ εντα, ερει"ια.

Π ροέ6η δ(-l.ως ολίγον ή έργασία ίtρoς το Β. Δ. (l.έρος
" Ο rι ....· "'''' θ ~ , ,1 ..... Ι

χωρις να κατορ' ωl)'ΙJ να εΛ "{j εις ίtερα.ς ενεκα της μεγα-

.. )..... J,' , .... ... '. Ι rl t.... \ r/ ;"

Λης εχει ~Ttιχω'jεως, α.ΛΛ εψανη ΟΤΙ η πΛεuρα α.υτη εινε

• ~ ~ , ,'\ Ι'" ,.........., \

επενοεουΙJ.εvη Ijtoι μεγαλων (l.'ΧΡ(l.αρινων ίtΛαY.ων χατα το
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4 'Έκ{).εσις τών πεπeαγμέvων. ιι Λ I~ 1920

πο6σΟιον
ι

\"\ 'Υ
6ιcι.~ωtJ·χ

, , \\
επενιjυσις

,
γραψει:

ιιΈν

[l.έρος ώς κcι.l Τ'~ν &νω έπιψά.νειcι.ν, ~νθα. ΤΟ

." " ~) " ':' , ' f·I
οπου 'n κιονοστοινια. πεοιε"εε το ΟΙΚΟόοu:n,u.α.. 1

'Ι ,~, ι ι

(\ ....." , f,,) \'" .2.... \
ΟΙΧΤ-fΊοειταt α.~ιστα., α.νε 1J::ιε li "rισιΖν οε t.χει κα.t

-Ιι Ι. - \·,

,.... ι\:" , • fV ! )Ε':'

ΠΊ:,:Λινα.ι ΚΞ""ι""αu.ιοε, ποοεD"ICιu.ενιΧΙ εκ ΤΊ1,·': στε"'ι,γις. σαπα-
ι ., ,/" ι ..ι

,Ο .. \, , ι <:'ο 1Ol 7 ~'()
νη ησcι.ν εις την χνα.σκχψην τα.:.Jτην 6ρ. ' ί , h ...

Δ
ι , , ~ Ι, , ~ (Ε " ('"

ι ωτε~cι. αοκετα σπoυocι.ιx ε~'I'ασια ΤΊ}ζ ται~ειας εζε-
~ ι. 1.', ~

, , ο "Ε·) .. ,:" - , . , λ
τεΑεσ η εν J ιωσινι cιι!χ OΤCι'J τμημcι.Τ'1.pΧOυ τού r:ι.pχα.ιo ο·

.., Ι( , '/" \
γιΥ'Ο') τμ.ημcι.τoς κ. ουρουνιωτου, σχεΤΙL,fψ.ενη προς τα

, ,1.... (\. ,\, \ '{:: λ -
χ'ηια ~κει οικοοομηματα χαι τα περι τον πεΡΙJΟ ον του

'Ι Π' "'-' , -, - , \ ......
εΡΟϊί. ερι ·της ανασκαψικης τα'Jτης εργασιας Κα! της

όίλλης περί την ταχτοποίησιν τοΟ &ρχιτεκτονικοο ύλι

κοΟ τοΟ προ των Μ. Προπυλαίων ο χ. Κουρουνιώτης

'Ώλ .) ι " .. \ - \ .....J1, ευσΤνι αι ε~νxσιαι ε/'ειναν επι 'Ί;Ί}ς πσο των
ι ι -, ,

Μεγά.λων Προπυλαίων αυλης τοο Ίεροο κcι.l Ν. τοl) πε-
F: Ι.... .... <Ι .... ' , , \' ..... \ptJoAou τσυ ερου, cι.μεσως πcι.pcι. το νοτιον τειχος και

'- , 'Ε' - "Α - ) '~) "λκxτcι. tJ.ηκος τουτου .JΠΙ ΤΊjς cι.υ ης ~τcι.κτoπoιη η ο ον

\ t;'\..., , ι .. , , ,

ΤΟ σπoυCιαιoν cι.~xιτεκτoνικoν υΑικον π!)οεσ'ΧΟIJ.ε.νοv χυσιως\ \. Γ ι '... ι ι

εκ τ(;)ν Μ. Π~οπvλαίω'i, κcι.l τ())ν 01.)0 έκατέt)ωΟεν Τ'nς cι.υ-
ι ι ο,

λης 'Pωμ.cι.ϊκι';)ν ά:-jJiΟων. ΤοΟτο Υ.:ΧΤ,χ τα~ προηγηθείσας
. , έ"'·Ι ' , , () , , .,.
i:t)','xcrtcι.c, ΛΛεΙ'.JJει cι.ΠO'.ΛΛoτoιω εντος "1ωοου, ειγε σω-

\ . Ι ι Λ~ ~ / ..
f)"'" ~ , ....) , .. \..... 'λ~ \). rγ ,

pεulη εις μεγcι. ,ους σωροvς επι -της !Χυ ης κcι.ι, ~ν c:) ατι

. \ f' \) ,..... ,~" ... ι
ενr:ις η αρχι-τεκτονικη ΙJ.ε ,ε:η των μνημ.ειων ~oυσκoΛωετo

\\ \ ..... , λ ι .. ) • , "'λ' - -
οια τουτο, εχα. 'Jπτετο ~"Ρ ετερου χ~ι ο ο,; f) χι.ι)ΡΟζ της

πAcι.κoστρώτoυ χl:.ιλης» .

Δια της &νασχCt.ψης, '11 οποία ηκολοl.)Οησε τΥιν τcι.κ:o·

'Π(.ι{ησιν τοΟ ά.ΡΧ,tΤΕκ.τονιχοU IJAtxo!J επί τηζ αύ):ης -τη.ς

) 1~'" '" , -'Α' ') • (.1. ι " ι ...1ι:ιAεuσινος ανεxcι. 'J ψΙ η Yj ι:ιcι.σις ενος cι.ρκετcι. μεγα ,ou
r.ι - '- - - - 'ι\ ,,:, "
.:ιωμ.ου ΠΟΟ του fJ.ικοοuναοu ΤΊ}ς r1 !)τεωοο;:, xcι.t, ΤΟ 'JitOU-
ι \ ,\ ., Γ ι .
~ ι 'γ \.! \ r.ι..~ - ,-,)'"
ι:ια-ιo-:ερeιν, εις πριιγ;ο?,χνη; Ο!J.οιος προς ΙJα. JεΙΖV Ι)εζ~fl-ε-

, " λ' , 'Α ~)' D'(j'"''νην η π ατυ 'Ppεcι.p π ιν ΟΚΤΙ'Jτος ΙJΟ ρo~, εν φ, ως ψcι.ι-
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IIΛΙ~ 1920 'Έκ{}εσις τών πεπραγμένων. 5

νΞ't~~ ~x τιuν ε/)~ΞΟένΤΙt)ν IJπολειuυ.ιΧ·τιuv πυ.~ας κ"Λ κεκ.α,υ·
• • •

μένων όστιον, iχα.{οvτο Ο 'Jcr(r:ι. ι εΙ; του; Ί.Οον{ους Θεο,;ς
" __ \\1 .... ()' [J'()"
ε.π~ -:ου ειJΙΧΨOυ~ -της μα.σει.jς ΤΟΙ) ίJΟ ρου ε'JρισΚΟΙJ..ενης

ε~ς βά.Οο:; 2 ΠΞρ(που (J..έτρι.)ν βtι.Γ)ιJτεΡον τοΟ έ~άΨΟΙJζ της

α.'Jλη;.

«.t() β60ρος ευρ{σχε-:α.ι όλΙγα. rJ..έ~ρ:χ ΙJ..ακρeι.ν χαΙ πρ~ς

F) ,. .. - 1 ~ ." 'Α ' , rι" ,-ι' •). "ol) ν:ιι.ου της ι...ρτεμΙόος. πε.κ.αΛ'JΤΙ'ίη ετι χcι.ι οΛη η

βcί..σl; της προς Δ. τη; α'Jλη; ΊJωμα.'ι'χη; άψϊοο;, ε7' 'Jj:,
~, . ·'1 . , - , • () " , 1\'1 '
οια. του Ι) \ΙΧΟ') αυτη; εχτισ' η οιχ:σχος ει; . εσcι.ιωνιxoυς

χρόνους.

«nρος Ν. τοoJ περιεόλου του 'ΙεροΟ άπειι.cι.λ,jψΟη'ή
.. '/~ ., , Π Ι"" 'Α." .... ι ,
r:ι.νcι.o:ια.σι; εις την νo'nr:ι.ν 'JΛην cωΤΟ'J, r:ι.ποτεΛουΙJ.ενη εχ

) , () - . λ' ,
χ \ψ.α.χων μετcι.σxωα.σ· εισων εις πο υ μετα.γενεστερο υς

, 'Α f " .ι .. -, \, ι-./ poνoυ~, . νεσκα.([)·1) ποος ΤΟUΤQις εχει α.οχετα. Il.ε'ι'ι:ι. χτι-
Λ,' J ι Ι Ι

\ λ ' , - (' χ' - ,
ριον xα.τcι. πο υγωνα-:-ν τροπον ΤΟ') )0') π. . α.ιωνο; εχ-

'tL'j'uivov ΧιΧ( εν τ-n πεοιογ'n ιΧUΤQI) ει')οέΓ)'l'ΙσιΧν πολλοΙ πε-
, ·IJ ι Λ. "il I"J

, , \" tv '"' Ι Π'
ρ~ε?γoι ταψοι .fl..ε:~ χγγει(ι)ν τιυν λεγΟ!λενιι)ν . ι:ι.Λαtοχr;;-

()
"" \ ,,"".... ..... ~, {\ , ί"" ι \

ρι.ν· ΙιΧχων XY.l !'/.ΛΛα. των οποιων πoιpcι.oCo;ω; 'Ι) τε/να'l) Xll.-
, \ 1'" 1 \ ';" ι' \

ΤlI.σκευ'Ι'Ι ίtcι.ι ":'Χ Λοι;:α. Ίcι.οcι.ίtτ'I);J.~ιστιχ7. εινε Οll.οια. ΠOCις• t Ι.,. , ι ~

• ( ι ~ ~ Ε'ι '" '. \, Ν , li' :"
,,:χ ωρισχομενα εν :J \ευσl'JΙ πρoιστoριxcι. ιΧγγειιΧ, "Ocι.-

'1'1 \'\" ,,"1,"1
πcι.ν'Ι;'ίησαν οι.α. την cι.να.'j'χcι.ψικην τα.lJτην εργιΧσΙιΧν εν

'Γ.'λ - (- '1()8""){··~·1~ ευσι.νι ορ. ,σι.), λ.J.

'1""1 ", -;-, , r\ ι
Ο'. Τ'Ι) lI.VIΧ'J'XcI. ([)ι χ 'Γι ε::",'lI.σια. ε ιναι'l'Ι ΤΟό) j'lIJ/.DΙιΧ,οειου\ ι . , "J ι ι

εν '[20ω7l:(7) πcι.oO: τον Κcί..λαΙιJ.ον, έχτελεσΟει'J'ιΧ, 6πω~ :ΧπΓ;
ι • Ι' •

. - ,\ ~, li' ι ~ • • lI,Τ ( ,
ε:ων, ');:0 'ΤΟ') . ,ψοροι; του επιγΡιΧψιίtOI; Η10υσε ου Xcι.l

ι'" '" " Ρ "" Β Λ ,~ 1Τ , \ ,r
μεΛου; ΤΟ') .ι..ιυμ')ουΛιο') Χ, , εονιΧροου, \ιΧΤιΧ την .;:χ-

() , ~ ." , -, 'Ρλ,', ' , , .λ
εσιν cι.'JΤΟ'J α.ι ερευνcι.ι εχει απε') ε't'lI.ν εις την cι.πoxcι. u-

, ",,) \ "'" c:'\ 1"".... ." 1'1 '" , "Ι ι;:'\
ψιν των επι. της οεςι'Χς ΟΧ'ίης ΤΟ') χεψr:ι.ρρoυ οαοοομη-

, Ν ,\ , Ι \ ')

μιΧτων των χατιΧ τcι ί'.εψερινον χαΤιΧγωγι.ον, το κα.τιΧ ,Ι; [J.cι.

Ν " ,c:'\ ~ \ 'Α' ι "1\' Γ)
των ΧιΧτα. ΤΓjV πεντετηρι.Ocι. εις το μψι'Χρειον η προς .ε-

ΡιΧπει.α.ν προσερχψ.ένων, &τι.νιΧ οΙr.οόψ:r;/J.ιΧΤιΧ χ·εΙν,,:ιΧΙ (λε-
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6 ''Εκ-D-εσις τcOν πεπeαΥμένων. ΠΑΕ 1920

ταςυ 6r.Jo ό~ων. 6)ν ή έτέρα ψέρει πρός Τ'~ν προ τεσσάρων
.. ΛΙ' ), ρ ..... ~ \ ι ...1" \
ετων IΧjtOXIΧl\IJtp ιεισαν ιεραν κρ·ηνην. ει::: 'ην εισερρε, το

11 C' f' ' ". (' \ . (\, ό "'Ε' - .
'JI:ιωρ Λα κρυ ItΤΟ') υπο την οοον χετου. . νος των οικο'

;οrJ.,IΙJ.άτων σώζοντ!Χι υ.έ·I~Ι τινος (ί'I'ους οι το1'"'Ιοι ιι.ετα
ι -,Ι ι 1'...,1 l' Λ, Γ

, λ~ ~ ,......... 1 f)'
κονι!Χματος κ!Χ ως οιατηρουμενου AΕUXO'J, ψc.ΡΟνΤΟς κα' ε-

",(;\ "',..;:; .....
τους κ!χι ισοπε.,ους γρα(l.(l.ας προς απομψησιν ισΟvΟΙJ.ικης

Ι' , Κ ' ('\., \, t:" ~ '('.1 Ι ,

τoιχoooμ~ας.. ατω οε π!Χρ!Χ το .,!Χπε.,ον περιε ίεεν, ως κ;,ιι

".() r" 'ι , Τ () ,
νυν ει ισταt, ςυΛινον πΛαισιον, πεταυρον, ου Ψ αρεντος,

( .. ι 1..... , ι (' f) (\, ~", ..,
ως εικος, u χωρος μενει κεvος, ε'ηε ησαν όε νκει και απο-

ψ:fιματlΧ κονιάματος λωκου καΙ έρυοροσ εκ των τΟίχων

κ!χι των ψατνι.ψ.χτων της όροψης κ!Χταπεσόντα.

Τ - "λλ ., ι. . r - .
ων α ων ε'ηηματων μνημονευτεα τα εςΊJς : με-

ρος iναγλuψου καλλίστης τέχνης, εφ' O'J εικονίζεται ir
() Ι " 'Α Ι '\~ Ι (' ο" r •
υγατηρ του μψιαΡ'1.0υ 1 γιεια κα )ημενη προς όεςια

β 'Λ' " , ..... ~\ , .., .... 'Α '
επουσα, πα~ αΙJΤ"f) σε νεανιας, ο υιος του tJ.~tIΧ~XOU,

Γ ·11 ι ι ι

Άυ.?ίλο·/ος, ί'σταται οε Ι:)ς είκάζεται καΙ ό Άι.ι.φι,χQαος'
ι ι Ι., \ Ι Ι

.., , ., 'r.., ν'" Ι. ' ,
π~oς ΤΟlJτους π~οσ'nι~'/οντο ικεται,' ων επι αΛι,ου ιχποτ"..r.ι -, ,\ Λ. ί'

"Ι' ' Ν Β'Ρ' , ε '
υ.α-:ος σωl,ονται πεντε 'ι'υν!Χι χες. α ιι?ον υ.'Χ~υ.!Χ,oινoν, Φ
Ι ι J ι ,ι Ι

.. ,ο " ",.. ,φ δ'
ο ') κε'xα~α",,,ι.ενoν το ονου.α του Χ'ι'Ο'./ω.α.ΤΟΠΟΙΟ'J: ει ιας

'.,' ι Γ ι ι., • <Ι) \" ,. ~\ 't , .... f;::' •
εποησε' ο εΙi)ιας ουτος οεν ξινε ο της .)ης εκ'Χτονταετη-

ρίόο:;, άλλ' ετερος τοσ 40U αίώνος, εκγονος του 6ιασ·ή(l.ου

γλ'.Jπτου, ώς ?ιχίνεται έκ το!) τυπου της επιγρα.ψης. Mrι.ρ

μα,ρίνη σ~'ήλη ψέρουσα Ψ'fιψισμ!Χ της 3ης έκ!Χ,:ονταετηρί-
!' '" Ύ 'Α ," 1\1 ΔΙ 'AfI - ; ,,.
οος, (Η ου ριστειι;ης νησΙ'ΙΕου ίηναιος "νομα ..ετ!Χι

πρόξενος Ώρωπίων. Πήλινον ειόώλιον κόρης ψεροr.Jσηζ

βριχχυν χιτωνα. έζωμένον κ!Χι κ,Ζλυμμα έπΙ της κε?!Χλης,
~ , ~\.... Ι , Δ <v , _ ') •

εί'.οα,τει οε Λυ~αν EOIJ'JOΙO'; κεΊ οωσ-tJ.εν·f\ν ΤΥ)ς .Xf\'; εκατον-, Γ ~ ι /"1 Ι ·, ., .,

,<:" .... ι , '\ ... , ' ..., ι

τα,ετηριοος, ΛυΊ.νοι τινες ί'.οινοι και πηΛινη (l:ητρα, Ιω-

χνου έλλΙΠ'ίjς- πίΟων πηλίνων κ!χι iλλων άγγείων άπο-
, ,... I?~.... ι 1:'" "r ~ ,

ί'.ομμιχτα, και (l.OAU')OCI.. crUPPOCIJ./l-x,a, οι ων συνεοεοντο

" " - 'Α '() "" Ι 144οιερρωγοτα. α,γγεια. Υευρε η'7αν όε Κ!ΧΙ νΟ(l.ισμχτχ
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",

, -.","~ (" ,'" ο,,,.

,'';''''Ι'Υ. ':~σ~;χr",ω'" ιωΛυ':ιι';(υ'" ':HCl. JLJ.Ι(t:ν ,::ι.; ~'Jv 'r~r,i;('J'! ει", , ,'.
Ijτ:ηϊ:ηρίων' χ.C1τ~.έljησι:.ιν ΞΈ. πά.ντα. έ.ν -.4> 'l!:Ov. 'IOrJ.LCi[J.CΙ-

'. 1'[ "Ι'" , 1. ~,~
,,:ιχψ Η' ουσειψ. ων νr:-r.ιιιrIUJ't/tJV 'Τ<:.crσα,:ιC'. εινε -:ι:ργ'J?7.,

-,;ε,ρι:ί.GΡ~-:ΙIJ.7. ΙΆΛI1'φ.-.ιiων "pio: μ.ε,,;'ί. Τρι",,"ολΞμου Ε:7.Ί. αρ-
", "1:..11 'ι -(:ο,'"

fJ:;Ι;ΤΟ; Ι'ηι:.ι;Ι:ΟΨrων, εν υΡ~XΊIς fJ.E" 'Πι'(ρα:?η.:; Γ':χσ~λH<Ι:;

\ ' \ . '\",... '" \[ .i. υι,;ΨΖΧ<.ι:; ;','Ι'. χεψ,χΛ"~ς .1 λε:;ο:νορι:-,Τ) τοό) •.'. l.Ηο;α χε-

ρ:ΖΤΟ'; ~ΑiJ_μ.ων(;ς), τα λΟΙ7<::χ. ak zσ.λχίi. 'Ι4 αλλων π6λεων.

\
' ~!'" ,. '~' __ , ' v ~

i ""Ί""'; ιzζΙcι; εινε ";7; ;,'JO χrι.Λκrι. εισιη'jΤ"fjΡΙrι., ατι'lrJ.: <-I.ΟΨ;Ζ

σ··,Υϊ,ι.ισ: ';~Γ"ι.j'Ηχόν, 6πεο νΟν το τ;οωτον απlΧν,&, φZ~Xίυσιν
ι. Γ , '.' , , •

Ιπί σ.ργυ?οο ελάσ/l-'ΧΤΟζ ψπεπαισμ.ένον, ιiνά. εν I,pιXf1.f'-1X ΚΙΧ

λων /.?Ονω'J, Μ Acll Χ, γ'Jwστα. οέ εΙνε τα εν T~ 'Αρχ. 'Ε?η

f'.ερί~ι ΤΟ') '1916 χιχί 1917 Gη(l-οσιεuΟέντlχ (l-OAv~~& εΙσιτη

T~?ΙOC .. ~!) ιεροο, έψ' ών κεψαλη 'Αι.ι.r'ΙIΧΡιlοv l'.'J.i 'Υγιε{lΧζ

A'J.l εΠΙΎ?lΧr'~: Ίερον Άμφιαράου ΎΥίεια. 'Ε8α.πανΝJη-
" " , , , 7211σαν οισ. τη" lχνασχα;ΙΙYJν τα'Jτην vραι: • ".

Ί'ετ-Χρτη .7:.να.σl'.αΨh tivt1.t ή &:π<:ι (l-IΧXpov σ'Jνει.ιζομένϊl

iv 'Εο:ιόιχι.ίρψ 1Ι* ':CιΙ; :ι.G&,1γητοΟ ..00 Πlχνε1tιστημ':οv κ.

n. Kα66α~ία. 'Εν Ί~πιοιχuρψ εγένετο, :ι.:χτα την εκΟεσιν

%'J Χ. ΚαΟηγητον, (l-lΚor* εργΟ'.'fίoc προ.; σUΙJ.πλιjρωσιν τη.;

&.'ιασχαψ~,::; Ι'.α'ι έρευνηζ τοΟ :ι.ατα τον &γιον 'ΙωΖννην ΙJ.lϊcί.·

Aou μετιΧ ι.ι.ωσα~χων οίΧΟΟΟf/-·ιjf/-ατο.::;, ·~χOησα.ν δΕ εΙ.::; ψω.::;

:ι.ocί /J.AArxt τινε.::; έΠΙΥρΟ'.ψ:Χί, ών (l-la γνωρίζει ήμιν, GΤΙ b

tιπ~ το!) llrxuaxνi"v (6, 17,4) f.ι.νημονεuόf/-ενο,:; περίcρηι.ι.0':;

l ξ '.Λ ρχιχεία,:; στlχειοερ6ι.ι.ο,:;, b "'t"ou"'t"ou ενεΧlΧ ά. itλω.:; •Εμαυ

τίων Σταδιεύς xrxAouf1-tvo.;, πlχτρίGIΧ εΙχε την Θέλποuσαν.

'Ι-Ι ;ι.οηιιχ ;ι.ιχτi τό 'ι 920 &:vt1.crl'.lXfI1} έγένε ..ο έν τίρ

ιώρψ τ~ 1tαρ,χ Τ'~ν μεγci.λην δεξιχι.ι.ενην ":00 Άν,ωνίνου.

Έν-:αοΟα &:πο;ιιχλύitτοντιχι GUO μεγι1.λα I'.IχΊ πολuσuνΟετα

οίκ.οGΟf/-'ι1ιJ.IΧΤα., πα.ράεοζ"ιχ ει χocί πρωτoψocν~ χατα. τί;. σχέ-
t- "', t-, "~λ'-
GtOν, GI::t 'tttxou,:; auνot0f/-tva και εν ο ον αποτελοΟντα.

'Απί;. '!ηζ είσόόου εία'ήρχετ';' τις, ,.ατερχ6μενο:; [l.ι:ι.ρ:Χv ;ι.λΙ-
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8 'Έ",{}εσις τω?ι πεπραγμf.vωv, jlA~ 1\)20

•

, ι 'Χ 'Ι, . ρ!
μακα, εις ειηυ περισ"!υ ιον, o'J't"tvoc; αι ίJασεΙζ των κιcι-

,.". " ~ ι (\';.. ~];"
νων σωι,ον,,:αι κατα. 'ιωοα.ν, αΨ(ι'lο'χετο ό ειτα. εις IJ' '(,'Λο-

ι . /-.., ι ~ ι

, \\, 'Γ) ( \, ,\\, ,
τερον κεψενα οι'ψ.α't"ια, 0'.1. ουσας στοας κα.ι ιοιως εις

Χ- ι Γ)" ι, , ,Ι," Ι" ,
πι) Λα οΛωτ/I., καμ..αρω,,:α και α''Ι''ι.οωτα όιαΙJ.ερισf/.ατα.

Δ ι ':\ " " Ι Ν " \ )ι\'/ ')0 OωματιiΧ ανασΚlΧipεν,,:iΧ εψανη, (ίΤΙ εχουσι το εOiΧΨOς

~~<στ"oυ ·νον ό,ιΧ" σiΧ'ίκ ϊ ν ' Ι,'ν τη 7.νασκ'" '(,'iij <-'J,,,iOY)';:'/;"10;. r.I·':' ~ .. r-(~} .. ~)··:1.Ι v..rI -,

β
'Γ) , ι... , i\ ι r! " ~ C ,
α ρον 'χγαΑματος τοlj 11ντωνινου, (ίπερ ανηγειρεν η ιερα

πόλις τώl' Έπιδαυρίων (( Εις τοι;το ~' 7.ποι)'λέποντες,

, ["-Ι, ~~ • 'Jf.f, r" , "'" .....' ".
Λαμοανοντες ΓJ 'Jit O't'tV ΟΤΙ ο τροπος της x.ατασγ.εuης το')

, !;\ ι \\1 " \ .. , ' ..... \
ΟΙΧΟΟΟlJ.Ί'ΗJ"ChΤQζ ιjυνα.τα.~ oν-:(υ~ vrx αναγα.γ·{) η;ι..ας ε~ς τo!)~

, \ ,\. \ - 'Λ ' , ,
χρονους τους ϊϊ:ερι την εϊϊ:οχην των ντωνινων, προς του-

\\ '', \ . f ι '" 'U, \. ,
τοις οε, οτι ':;(., otXO.J0lJ.YJrJ..αo χε~ται προψανως ovχ~ ενΤΟζ,

, .... "')" ...... ..., {;'- ~, () Υ ,.,

αΛΛ εκτος -;;ου ιερο') ϊϊ:ερι JvAou, l)uν'Χ(J.ε iΧ ισως ΨΙ. εικα-

., \ ", 1:'', ..... '; , ~ i". • '1"
σιυΙJφεν απο ιτουοε, Ο-:Ι ~Ci!J1'Cι εινε τι:ι Cιιχοι:,ΟΙJφη~J.α ΠΖρt ου

b IIα.υσcι"νίας (2,27) λέγr.-ι τ&δε : « '1~:πιεαυΡ{Ιύν οέ Cιt περt
\ ~, , "' "],' "Ι • ...,

το ιερον (lφα.λΙ(ί-τα ετα,Λα.tΠ(UΡ(Juν, Gι":Ι !J..η7ε. tιwι γυναικες

εν σκέϊϊ:Ί;Ι σψίσιν &:,,:ιχ.τον χ.αΙ ή τελΕUΤYI ,,:οις κιΧι-ι.νουσιν

"() l' , ". ι"Α Ν \ ' Ν 1
υϊϊ:αι ριος ογιγνετο, Ι) οε ντωνι.νος, και τ.Χ'JΤiΧ c.πανΟΡ-

Γ)οιJΙJ.ενος χατεσΧειJιΧ'JOt70 ο!κησιν Έl'ταϋ'8'α 1ιδη καί άπο

~α1'εί1' ά11~ρώπφ καί, τεκείν γυl'αικί δσιον») , Το ζ·~ΤΊ1rJ.α
_. \' , , .. r" Ρ () ..... \' \..... " \

Ι:Cι'J"'Cf) ιjIJν~'/'=αι να εςαY..ρι~)(.) -"':ι vtGt: τη:; χ:ι·τα το προσεχε;

" , ~ " ~ 'Ι ,.;;.:, Τ '
ετο;; οΛοσΊ.εροlj;; ,χποχ.:χ/.ι)ψεω;; του (ίΙχ.ο JΟ/J.ηματο:;. 0')-

"ι Ι) /' () , ", () '" , Γι.'
,,:ου οε ?ε>Jαιω εντος (ίυναι-ι.ε α χ.ατα την σγ;μερον συνη ~η

" 'Υ " \., .. Ι .. {\,

εχ.ψρασιν να εΙΠΙ'ψ.εν, (ί'";;Ι το χποχ.Ο'.ΛUϊϊ:ΤΟI1.ενον OtXOI)O-
.., tv , "_Q

l1-η/l.'Χ ητο μεγα νοσΟΧΟI1.ειον συγκεψενον εκ νεραπευτι-

κης κλΙl'ΙΚ1ϊς καί μαιευτικής κλΙl'ικ'Ίς». 'Eoα!'αν'iι0ησ:zν

οια την &νcι.σχαψην της 'hit(OiΧ6pou ορ 7, :341, :;0.
ΓΙ ' " .. ι" ...... ..,
εμπτη ερωνα ανασχαψικη, αρκετα εuρεια, εγ~νε70

l'A '-Λ" ι _., Ν'Α ' 1\1
;:.ν ΙJ..ψtϊ:Ο ει όUΧ τt)'J ~ψoρoυ των ΡΧ,αΙΟΤ'r,των: ακε-

o'JviIΧ:: κ. Ευσ-;;" , Πελεχ.ίΟου. ΚαΟ' & εν τ'Γι εχ.θέσει αύτο';., .
προς το σUΙJ.f)οljλιον &ναγράψει b κ. Ζψορος ·ησχoλ~θη εΙς
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•EκTJ.εσις τά)ν πε.πeαΥ,uvων. U
--

, \ ~, , , 'Α 'λ .', \', ,
το ν.Ζ υ.εΛεΤ·I'ι!7·1'ι ΤIΧ Χ(Ι.τα Τ'f'ΙY αφιπο ιν, I')~IΧ ΟΕ τα σ"/Ε-

ι ·1 ",1 'Ι, , , ι.

\ . . ',' - "Α " ~. 1("
'!ΊΚΙΧ >::?ι:.:; "το πεοιον της εν fλ1Ίιπoλει fλEΤlΧζυ λεωνο.:;,

'tOU ΊUΡΙ'ρη!-I/:'IJ 'AlJίIy.ziQV εηfλαγωγΟ'J, :ι.α! Βρ.:ωιΟα fλi.~

χτι;· Και c,(ψι.Τ.τ ιJ70εl ΟΟ-.ω τα 'Της IJiσlω; "η; πόΛεως

β')ηl)ΟUfλενο::; ι7.πt:ι τον θΟVΥ.v8lδην, πcψ:ι.:ι.οΑΟ1JΟών τ~y ρουν

"ou ίtOΤoψ,olJ ~τρυfλόνo; τοlJ παρcιρpεoντoς πcφα. ΤQν ),6.

90'1, εψ' Ο!) ή Άfλψ{πoλι; :ι.αί όν περι6ρέΖει &.πο Β. Δ.

ΚI)'.ί Ν. σημΕιων εε :ι•.Ζ! τα. ίχνη ':O'J τείχοv; 100 ~Αγ"ω.

νος προς Α. Άσχολοιίμ.ε.νο; εΙ; την Bιdι ι-ι-αχρων (,/;>;0 γεω·

Ύρο:ψιχην οψιν ε~έτlΧσιν των )'.17.-:,0: την πόλιν α:υτην χocί

"ά πΙριξ, εΙτlΧ ψθά"ΕΙ εΙς τα :ι.ατα. την Ζρευνα.ν την ιχρ

χr:ι.ιoλoγιχ·~", 'ητι;; TCapovcrtιicrOlJ σV:1χερεστocτη ".:χτα. "η"

&νο:ζ·~'tησιv των OΙ7.000ι.ι.ΊJι-ι-ι:ί.των τη.:; πόλεως, (\Ι 0/ τόσον

EU'/Ej'n" '''το b χr:ι.θιχρισυ.O" "..;:;~ (JiaEW~ ocυ"":;~ κι;ι;'ι ~oυ""o" ,Ί'" ., " '> ··," ", Ι'" • , •

btC.tl ή επιψrί.νειo: τοΟ λ6ψι:ιυ, .~ τε επιπε10; κα.·ι ή τω\l κΑι·

τιίων εΙνε χεχρυι-ι-ι-ι-Ξνη Ιντος όψηλων χόρτων ".αΙ Οι:ί.μ.νων

πυ;ι.νων, ο 6k διι:Χ ,ου ΠυΡο.::; __.αoQaptatJorJ; αυτών δεν είνε

ιΧχίνδυνο;, ;ιότι ή όλη του l:τρuι-ι-όνο;; περιοχ'Αι, ώ;; ι-ι-έ

τωπον 't~[j τελεun:iοu ϊtoAijJ.ou, βρiOει σψαιρων ;ι.αΙ fι6ί.

εων μ.η εχΥι.γεισων, έχΟρι:ι.ων ;ι.ιχί συμμα.χι;ι.ων. Δι.χ

τcιOτo έγίνετ::; ψροντl,; να. χa(jαρlσQώσιν ώρισlJ·ένα ι-ι-έρη

τοΟ λό1'ΟIJ, ενθoc πολλο! όπα τυι-ι-εωριJχων άνοιχΘέντε;

τάφοι, να. ιΧ',οιχΘωσι όέ δοχψ'l.σ'τιχικί τ,χΨΡΟΙ, έν αί.; Eupi
Οησαν χ.ΖΤ ΙηΊ..α.::; εl~ ι-ι-~τζoν β:Χ~o; ;ι.ocλυ;)οειόει.:; τινες εκ

".εΡiΧιι.ί6ων τiψοι Ί)ωfλ'X'(κων χ.:;όνων και όρΘογώνων συμ

παγε.:; έχ λίΘων χ:ι:'ι &ι:fbεστοκι;.νι.χ~α'ΊΟ~ βZOρr.ιν ~ί.::; tJootp6
τε.::;ον β~.I)~.:;, ο ,)πα 'Ίί; 6ποιον τΖ? ί':; όεν ·;''::;€'J'i'(,O,/I. Είτα., Ί, j.

fιλΙγoν υΨηλότερα' ιχνΕ1JρέQησαν τρία μ.~yc:ί.λα. χριστιcινι

χων χ.ΡΟ\iων oί:ι.oδoι-ι-·~ι-ι-α.τα, ων εκα.ιjΟ:ΡiσιJη το ~ν. ToιJ'ι:o

είνε βocσιλιΧή εί.; ,,;ρια: κΜ:η ;!'~?ημ.έ'Iη οια ouo σειρών

κο?ιν(JιCl.χι;'Jν χ.ι6νων fλετ?: τριών Ουρών <tpb; Δ ;ι.αΙ c(,μεο;
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10 "1!:κ#εσις τιδν πεπeaγμlνων. IIΛl~ 1920
- _._--------_.._----

u.ιας πcος Α, Οι 'κ{ονε;:; υ.ονόλιΟοι, τεΟλα.συ.ένοι τ6 πλει-
ι ι . , Ι

" ,. ςιι., Β ' ~.... ..... ~,
στον, εχ..ο!)σι χαταπεtj'fj, αι ιjε ί ~1'εις ~υτων κειντ!Χι EΠ~ Χ,α-

., ,. - • ρ' 'Ε-
υ.'ηΛΟΟ εκ ιυ.α:Ju.α:;ινων πλακων lτ:υΛΟΌ7.του. j ν τω στυ-
ι ι, ι •
"'·ρι ... <:"Υ ..... .... , !!

Λοοα.ττι της οεζιας σειρα.:; x~oν(ύν Ξ.ΙJρητα-ι χ?ηerΙ[λοποtη-

, ,~ ... \:-" " , ..... ~"\"'"

ΙJ.ενη μεγΧΛη Π Λrl. ς μετα ΤΙJ.ημσιτος επιγρσιψης, ΔΛΛη

• '1' , 'Γ) ., - 'Γ) , - - , '
ίtΛ-:<ζ ε')ρε -η εντος της fJ.εσαΙCι.ζ -υραζ ΤΟ') να.ου (λετ-~ Τ[J.:~4

I.J N"-r.~ 'λΝ"-'ν""",- "~;ν_N'C'y,_ ~"νΛrιl) IJε'ν-n- ω' σΝ,'.-ι·" ~~)I .. J .. It'.J~ v..v,~ ~F"'J~ .... ι\, .. ιι'...Λ.ί·'~ I"'lt"'V.. t " t " _,,,, v.....,,,,v., .... '" ..

'\'οι.... .... " .... )'. 'Ε'" ..... ~ ιfj'JO πλαχων π::ιοσ-n"'!J.οσu.ενων αΛ ,'Γιλχις. ν Τ'(,ι εΠΙ'χω-
ι "JI ι Ί ι '",

σει της Ν, Δ. γων{σις το.; νrι.o') Eo'JpiOYj ανά.γλυψον ''Ι σι
"......... ~{\ ''/ ' , ... , ( ) .. ,.... ι

60ς .. ΙQισι.,οv-,ος ,",'JTCOIJ μετα Λεοντος ; επι των γονα.των

, ...., ... Ι ~ • \ .. ... , (\\ ~ ,

κ:χι JJ.ΙX:JWV :χνα.'ι,λυπ,ων JJ.OP1iWV επι τού πλαισιου Cιεςισι,
ί ~ Ι ι ., ,," \ 'ι} \ - Β ' "Ο"

(Ι.ριστερ:χ χ:χι ανω). 'Ντσς ΤΟ') . τοιχου ειηε' η τσ κα.τω

JJ.i:JO:; ΚΟ:Jυ.οU ΠΤΥI,νοί; (ΣεΙ:JΊi,νοC:J;
,\ Ι , Ι ·,

'Ι·' c ι ,~ "...... Ο ι , Υ ι
~JV ~pωη) γενΟΙJ.εν-Ω εις αΛλην εσιν, oν~ψ.α"o ΙJ.ενην

(Ι) -' "17 , "', \ . () \ -. ,
ουρνος η \.οκκωνια, 6ιχ την πλη 'υν των ε'ηισκο;;.ενων

είοωλίων είς f)::ιχ,JσJJ.α.τα, ε'J:JέΟ'n'J'αν πoλλY.τoιχιJτχ Τ ';-" ι ϊ

;:01)"ΑΤΤΙ60; το πλεΤστον, <-'JptOYj κCΊ.ι τοΤχος πωρίνων λ{-
() 'Υ ι ';'. \' \ (1)
ων σχημα.τιι.,ων γωνιΟ'.ν, 'ης εντος ταψος χτιστσς .ω-

μα.ικων χρόνων ΙJ.ετα εμπλά.σεως (σοul)Cί.) ~σωτεριχως,

'"[-Ι εργασ{':!ν των πλίνθιυν κα.Ι "lJ αρίστη α.!Jτ(7)v προσα,ρ-
, r' • '/ ι \ t 'Γ) (\, ",

μογ'fj, η τ.:: ι;,ρΙi.,οντ!σι ΚΙ:Ι.Ι η Ί..'Υ. ετος, QEoΙXVUOucrlV, οτt ο

",:οΤ'!..ος oιJτoς ανήκει είς το τειχος της πόλεως τοΟ Ε'. αίι-;)-

Χ '1'\ Ι .... - Ι ("λ f. ' , ...
νος Π.1, Ο ΙJ.ε;;,ος ΤΟ'JΤΟ ΤΟ') τει·χ· ους 1JTCO αυ. ~αν.::ι εΊ.. τ-nς

ι \~ Ι .,

, r' 'V ..,.. o:t·\ C - 'λ -
τοπογραψιΟ'.ς οτι εινε εκεινο χα ο αι πqωται πυ αι της

'Α " \ Θ ~,,, 'Α ι ι' 'ϊ
μq:.ιιπoΛεως, χατα. ~ ουχυι;,ΙQην. να.γκη όμως μ.::ι"ονος

.' ., ''1' ,. Θ "'λ Ο 0-
εCiεuν'ΓΙ=, ινα. χα.ι α.τJται χα.ι αι - ;;,αΖ.ααι πυ αι κα. O:J(Q" ωσι

\ ·, ~ ~ ι ι

z.oιl σα.ψηνισ0tι ή Οέσις, ενΟα Τι ΙJ.ά.χη έγένετο, 'Εκ τ-ljς
, ~ , ., ('ο, \ Γ) f)- , μ-
cι.ΧΟΙJεσ-τε:Jας ε:Jων-nς ουναντα.ι να κ:χ OCilcr' ωσιν ιχχ::ιιοως

\ ί ί 'J Ι \

, . ,.." , ,.., \ , 'Α ' .
Ζ.Ο'.Ι αι ΤΟΠΟ~I':Jα'!ιικωc: ΚΙΧ! ισ-ΤΟ,:Jικως TC::JOC: Τ-Γιν ιυ/.:.ιιποΛιν

'ί " Ι - • Ι ι

σχετιζόtJ.εναι Οέσεις της \Αργίλου xoιl τοσ Κερόυλίου, Δια
\, \ , • ('ο 'Γ) ('ο \ ... Ο' Ο

την ανα.σχcι.ψην τ:χυτην εοα.πσινη ησαν Qρα.χμαι σ,. -1 •
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ΙlΛΕ1920 "Εκ-h-εσις 'tώv πεπeαγμlvων. 11

"}:(" ,.., , ~ ,. - ~. 9Ι\ ,κτη ανcι.σκoιψη εινε η αρςαr.ι.ενη εν χειμωνι, T\l - η)

Νοφ.eΡίοu 1920, εν Δω;Ι;ΝΏ ;ια τοΟ χαΟηγητοο τοο

11 ανεπιστηΙJ.ίοu χ. Γ. Σωτηρια60υ, κοιτα τ-ην εκθεσιν του

όποίου C1.Uτη ''ιτο [J.lItPιX απόπεψα επαναλ~Ψεως των τψ

187t-> ενεργηΟεισών εκεί ΙJ.εγcί.λων εργασΙΙ';'Jν uπο -τοΟ f/.IΧ

xα~ίτoυ Κ. K(Χoαπcί.νoυ. 'Η π~ι:ισo·Ί.Y:ι τι:ιΟ ά.νασxcί.πτoντoς, \ \ '"

έστρcί.ψη πρr,ς τον χωρον, ενθα το κυριώτερον 't[J.Yj!J-α του

περ ιι)όλου τοΟ νCΙ.oυ τοl] Δω;ωναίου Διός Έχεί εχαθαρί-
Δ • Υ \' ~. -, λ ι Ρ \" "Δ • λ ιcr'JYj η εισοοος του ιερου, απεκα 'JΨJησαν οε α'ΗΚΤΟΙ αι ι-

θιναι βcί.σεις τ ι";) ν έκατέρωΟεν παραστ7.δων τ~ς πύλης μετ:Χ
\ tV ~ 'V .... • 1:' , • "ί"" tV

χαι των οπων cι.ΤJτων, εν αις περιστρεψοντο οι αςονες των

ι ....... "., Ι ~\ <u • Λi' ,
πτερυγων αυτης, εν ηl ετερl:f οε των οπων ΤΟ'Jτων και

'tr; o:JElXcί.Axtvov πλαχίειον -της πε~ιστooφης του &ξονος.
~ ",. • J , ,ι .J

'() ι ι - J' λ 'Δ. περισσοτερος χρονος της <ργασιας κατηνα (U'JYj
Π:iρα την Ν. .~ ΝΑ. :;tAEupιXv του ναο;;, 6ποτιθψένου,

ΟΤΙ εκεί 'ητο Ο μέγας βι,.ψ.Ος του Δωεωναίου Θεου. Έκεί

ά.ντΙ του βι,.ψου παρoυσιcί.σθη κτίσΙJ.α τι, οπερ εκ του σχ'~

ματος χαραΛτηρίζει 6)ς [J.Eycί.AYjV εξέεραν, παρα. την

οποίαν ΠαΡετηΡ'ήθη και &λλη ΙJ.ικροτέρα. Έκεί είς ά.νcί.

λημΙJ.cί. τι του κτίσΙJ.(Χτος ά.νΕUρέθφαν [1 τρίγλυψα λίθου

εγχωρίου ΙJ.ιχλ(Χκου τα όποία πιθανώ-::ατα ά.νηκον εις τον

ναον, πυρποληθέντα ίσως τψ 221 π. χ. Πι:ί.ντα ομως τα
e Δι ",Ι Δ ..... Σ ι~ "..,

ε'ηε'Jεντα,κατα την εΚlJεσιν του κ. ωτηριαοου, "α οποια

, -, λ' Δ ,', - " , •λλ -
αρχικως 'Jπε ηΨlJησαν 'JΠ α'JΤΟU ως αρχαιων ε ηνικων

, , (\ f' rl , Ι λ ' \
χρονων, αποοεικνυουσιν, οτι προκειται απ ουστατα περι

λ ,Ι.' Χ -' λ' Ώ' , ιεΙ''j'ανων "ριστιανικης εκκ ησιας. ~..,ς ποριΟ'μα αXOf/.YJ

προεΡΧΟf/.ενον εκ της ερει;νης ται;της πηατίθησιν, ΟΤΙ 6πο

'θ 'λ -. λ ι ι c '(j rl ( J
τα. EIJ.E ια της εκκ ησιας ταΙJτης 'JΠΟΤΙ'Jεται, οτι ΙJπαρ-

, - 'Ελλ ' . \' ι ω:: \' ,
χει αρχαιον ηνικον ΟΙΚΟΟΟΙJ.ημα, • οεικνυουσιν

~ηαίoι Έλληνικοι τοίχοι εξ ογκωδών επψελέστατα είρ

γασμένων λίθων. Το κυριώτατον εύρημα ΙJ.ετα 'tO'J'; τοί-

3
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Ί2 'ΈκDεσις των πεπραγμένων.
--_._.- -,-,'.._..,_._----- ----

Ι • \ \ "Γ) , ...., ')' ,
χους ΤΟΙJτοuς, :ι.ατα· την εχ ε'3ιν παντοτε ,::ου 1. • ....,ω"'ηρια-

oou, εινε &νθρα.χες, χαι τέψp~~ χαι ΑΕ i'fιΧνα ταχεντος IJπ6

πυ~oς χαλx.oίJ χ.αl τ;εuAΧιον bλόi'..λr;ι~ον π-Γ"λινον 'ι'ε{σου\" ι '.0 ,

, :ι' " ()' 'Ι'Ι ' ,.,"
ψεροντος ι,ωγραψιστ;α αν ψ.ια. ", cι.νασκα?η α!Jτη σιε-

κόπη Ijjto ioiJ Ύπουργείουτης Παιόείας τ~ βΟΏ Δεχψ

6ρίου τοσ λήξαντος ετους. Δια "'ΙXlJkYj'J ε~απαν-ήθησαν fl.i-
, - μ Δ ι'" " " 'Ο ' - _.

χρι [λεν της Όης ΕΧε[λ'ηιου, ο"ε οιεταχ YJ η παυσις της

ανασχαω-nς ό~. 1927, απο όέ 'tOfJkOU ιι.έ-Ί' ~ι19 Δεκευ.-r·, , Γ" ,.,\ ,

ι'" " 8)'-:2" 'ολ" 9'-:,9(}i')ptOU ορ. ,Ι ,ητοι ΤΟ ον ορ. "-', .•.
'EBC:-J " ι. , - '\ .. -
~ooofl-Y] χαι τελεuταια εργασια της ΙηχαΙΟΛογιχης

'Ε ' 1', " ~I - c:- , ' , \"
ταιρειας εινε η γενομενη εν η' υστρ~ σια το!; i'... 1 0'.1."

[λαντίου, καθηγητοσ τοο Πανεπιστημίο') και τέως IJU~J.·

60ύλου της 'Εταιρείας. Λύτη περιεστριΧ'f'η ει.ς σκα'f'ικ.Ζς
, , ~f' ~,~ r , ", ,

τινας εργαnας, ΙΛως tjE εις τoι'Χυτcι.ς cι.νΟΙi'..οtjlψ.ησεως ερει-

πίων. 'Εγένετο σκαψη ει.ς Tf]') Μονην της Π'l.ντανΧ<Jσης,
) ;- ( 'Δ f " • , ~ '}' () ,

εν Ώ ΕUPE'JYjcrIΧV "αψοι, ισως cι.ρχιερεων, εν οις . ραl;σ[λ'Χτα

άγγείων, το ;ε αξιολογώτερον ιΧποκαλυψΟέν, ιος λέγει b
'Α ~ , ;"Υ ,. \ ,

Χ. οοψ.αντιοlJ, εινε ε"ωγρcι.ψη[λενoι εΙ.ς ,:,α τc.ιχω[λατcι.

" . Γ) , , Ι'Ι" ,
σΤλυροι [λε συν'!) η μοναχιχα μονογραμματα ΡΟΟΈΤΙ εγε-

νοντο έργασίαι ειJτρεπισ!1.0ϋ εις ~ιιΧΨljριχ fl.ipY] -:η~ Βυζαν

τινης νεκροπόλεως. 'Η όε σπουόαιοτέρα εργασία εϊνε ή

χατα το Ι:J.έ'ι'ιστον υ.έ~oς ανοιχο66υ.Υισι:: ένο:: παλαιου f3u-ι ι ι .,~. I~

ζαντινoιJ OΙΧ'~ματoς, χα-τα την οποίαν, ώς λέγει, 'όχι [1.6-
, " '1: ' 'λ' - λ'Ίλ '

νον εις την l;ποστηΡΙζιν και συμπ ηρωσιν των <./1 ειπον-

των fl-EpWV ηκολουθεΤ-:ο τοπαλαιον σύστημα των βt;ιζαν

τινων χτιστών, αλλ' άΧόμη χ.αΙ τ~ όλικα εόίδετο προσοχη

να εϊΎε παρόμοια, ώς οί λ[θοι, 'ή ασι)εστο'ς.

1Τ' ,,\ \ ). , ι ).1;'\ 'θ"-
\.α.. οια την <-ργασιαν ται;την ~oαπανη η υπο της

'Ε ' , , - (' '" ')29 "~ταιρει()l.ς το ποσον των ορ. ;),.,> ..., ορ.

Ί' - ,-, -, - - '1"αυτα 'Περ .. των ανασχαψιχ.ων εργασιων της ~JΤαι-

, Π' \\, ro.J (' '~(E"
ρειας ερι οε των tjη[λοσιεur-ι.ατων της i ταιρειας ανα-
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fιΑΕ 1920 "Εκffεσις τών Πέπραγμένων. 13

χοινοΤ το σ'ψβΌύλιον στι τ,χ Πρ~κτιxχ ,ων έτων 19115,
19 Ι 7. 1!:Η8 χ~\ 1θ 19 οεν έξεο60ησαν ~ν καιρc{J. γίνεται

" ", Δ - - Ί'- 'Λ λ -ΟΙJ.ως 9ροντις να α. ttJ7t(v')W7l νυν, ης ρχα.ιο ογιχης

r L' ,\,.. ';\ ,~ Ι,.... _ __ ....
ι"ωγ'υ.εοιοος εκοιοετ!Χι και το τεΛεuτα.ιον ,EU'X ος τουr ·,\ , \..
'1918 'ι',., ,\, \"," \' ~, , λ Ι, .' , i"JPα.oUV::: ο η εχοοσις οια. τuπογρα.ψιχ.οuς ογοuς,

'\' . . - ,., - Ιθ'Ι9 'Ε" ,
",,"UΥχρονως εχτuποuται και ο ,OlJ.';:; το!) '_ . πι ΤΟ')-

.. 1"" ~, Δ ., ,.." (ff ' ,\).' Ι .... ('
τοις ες:;:ΟQI)η 'JΠΟ της ι',τα.ιρειας και το "-Jouvtov 'ou otEU-

0uν,οi) τoιJ ΈΟνι ι.oιJ χρχαιολογι κοι) lVIou'-Elou κ, Β, Στάη.

cί.κριι)·~ς περιγραΥη π,χντων των έχεΤ γενΟΙJ.ένων
. ,

f. ικονων ,

,
μετα

Ί
' 'f \ Ι ... 'r" " \
αΟτα εινε τα. πεπραγμενα τού Ληςrhντος ετοuς και

τ::ι.ϊίτα cί.ν:xκoινoΤ (ψ:Ι:ν το Σ'Jμ60'Jλιον έν πεποι0'ήσει, ΟΤΙ έν

τ~ ζ'ήλψ τφ όfJ.ο%v.ψ. ό όποΙος κατέχει πάντας ύπερ των

,- -, λ' , Δ' Δλ'
[J.νημειων της προγονιχης ωχ ειας παντες \)α 'JE ησωμεν

ν,χ συντελέσωμεν εΙς cί.νύψωσιν ,(J)') της Έταιρεία.ς, εΙς 'Γιν

ευ.ποέπουσαν χαι l.J.λλοτε :Ασαν 0έσιν.
ι , Ί
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14 ΠΑ!!: 1920
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ΓιΑΕ 192(1 Έκ-θ-έσεις άν«σΗ:αφι'3ν. 15

ΕΚθΕΣΕIΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡ!ΒΑ!
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fI Α Τ<; 1920 Ά. Άρβανιτοπούλλου Άργολ. και Θεσσαλ. 17

ΑΝΑΣΚ\ΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΧ'ΝΑΙ ΕΝ ΑΡΓΟΛΙΔΙ

ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ.

Ό εν τοις Πρχκτικοις του 191 ι) σελ. 76 μνημονευόμενος

νεολιθικός συνοικισμός τοσ πχλαιτάτου 'Άργους εν θέσει «Μα

κρυρράχι» δεν είν:χ.ι α.πίθlΧνOν να. υποθέσωμεν δτι ά.ποτελεΤ το

ύπο τοσ Παυσω'ίου εν Β
Ι 15,5 ά.ν.χφερόμενον Φορωνικόν αστυ,

οuτω τουλάχιστον δρι~όμενoν ύπο των μετέπειτlΧ 'Αργείων:

«Φορωνευ; δε δ 'Ινάχου του; ά.νθρώπους συν~yαγε πρωτον

εις κοινόν, σποράδας τέως χχι εφ' έαυτών ,έκiΧ'1τoτε olκoσντlΧς'

ΜΙ τό χωρίο)', εΙς Ο πρωτον ηθροίσθ-ησα:ν αστυ ώνομάσθη

Φορωνικόt.. •Αργος δε Φορωνέως θυylΧτριδOOς, βχσιλεύσας

μετα. ΦορωνέΧ, ιονόιι,α'Jεν α.π' αδτοίί Τ'ην χώραν». Σημειωτέον

δε δτι, κ!Χθ' & ε~πoμεν ε·, Τ'Jις Πρ:χκτικοΤς 1907, οί ως παλαί·

τατοι α.Υα.φερόμ.ενοι 01κιστχΙ α.στεων συμπίπτουσι πρός το

τέρμχ της νεολιθικ:ης χχι τας ά.ρχας τ'ίις χα.λκ:γις περιόδr.u,

μάλιστα τησδε' Τ'ης δε νεολιθΙΚ'Τις δεν α.πέμεινεν οUOεμία σχε

δόν μν~μη' δι6 κα-ι δ Παυσω·ίας Ηγει ε.α. «ου γαρ τ-Ω νΟν

,Αργολίδι ονομαζομέ'Ι"Ω τα μεν ετι παλαιότερα ου μνημονεύου

σι'/l» , -ητοι τα πρό του Φορωνέως. Έπειδ-η δε ή λέξις αργος

χαΙ λάρισα θεωροονται Πελχσγικα-ι υπο των α.ΡΧlΧίων, δύνα.

ταί τις να εΙκάσ"Q δτι περι το 2500 π. Χρ. χατέσχον τ-ην Άρ

γOλίδlΧ οί ΠελχσΥΟΙ καΙ μετέθ-ηκ!Χν το Φορωνιχον ιΧστυ εκ τοΟ

ά.·/ισχύρου εκείνου βουνσΟ εΙς τον 6περκείμενον λίαν υΨηλό

τερο'l ΚΧΙ Οχ.υρώτερον, τΥι'l Λ.iΧΡΙ'1χν τοΟ 'Άργου;, διότι -ή ανα.

&νχκάλυψι; τοΟ χΧλκσο μΗέτρεψε τ? σίι:ιτημ:χ. τη; 1 επιθέ

σεω.: κχι χα:τξ'πη:ιε'ι i·/ε1t7/)j(.~Τ~ τx~ εκ τοιχχο{ω Ι νεολιθικα.c:.
oJ ι ... ~::I , Ι ..
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18 Ά.' ΑfJβανιτοπούλλοv Άργολ. καί Θεσσαλ. ΠΑ!!: 1920

οχυρώσεtς, -;j'lιXYXMr:. δε τούς ανθρι;)πους 'Ια. ζητήσωσt κ!Χτα.·

φuγtα φuσεt οχυρα. προς &.σφάλεtαν κcι:Ι αμυναν.

'Εν τοΙς Πρακιικοίς 1915 σελ. 225 εγράΦαμε'! ott τα.

σ~lματα λυγρ(ι του Όμ-ήρου απεστάλ'ησαν υπο Τιρυν{}ίου βα.σt

λέως, ενι'j'J εκεΙ πρόκεtταt μεν περΊ Προίτου, &.λλα. τΎις 'Εφύ

ρης IΧPXO'ltO; (Ζ 152' 157), ΤΟ'! δε πτυκτον πί'lα.κα ε'! Ζ

169 'lο'ητέον ώς &.ποτύπωμα. των επΊ κυλίνδρου τtνός, οίος ό

μνημονευθεΊς εκεί. εν σελ. 215 crtOtz. 4 γΌ :r) επΊ δα.κτυλίου

συμβόλων.

Ώς προς τα. ε'ι σελ. 205 των ΠραΚΤΙΚQn' ""'1915 εκτtθέ

μενα σ'ημεtωτέον ΟΤΙ, 'ή ιΧνα.σκα.φΥ) κα.Ι·ή διάσωσtς του εν Τίρυνθι

Ο·ησα.υρου ετελέσθ-η υπ' εμοΟ, ι1.>ς εκτίθημι εν τοΙς Πριχκτικο!ς

1915 σελ. 204-218.
ΕΙς σελ. 177 των Πρακτικ(ον 1915 προσθετέον τάδε ιΧνα-Υ

",α!α. Οντα.:

1) .,ΑJιίδρυσις στηλών εν ttj β' αωούΊη7 καί εν τψ Προδόμφ

του Μουσείου Βόλου' άναπαράστασις'"Επιταφίου μνη-

, , _CΙ => , 'λ

μειου' κα'υετοι oπrικαι καμπυ αι.

Κατα. Τ'ην σ'ημεtωθεισα'ι α.νίδρυσιν των γριχπτίί.>ν στηλω'ι

εν τ-~ί Β' αίθούσιι οί μεν α.ριθμοΊ του εμοο κατα-λόγου, δημο

σιευθέντος εν ετεt 1909 υπό τ';ιν επιγρα.φΊιν «ΘεσσΙΧλικα. lVIνη
με!α τόμος Αο;», δεν μετεβλ-ήθησα.ν, 'ή δε θέσις ενίων στηλιιιν

μετετράπ'η .κατα. λόγον της! διατ'ηΡ'ήσεως των βα-φίi)ν' διότt τα.ς

δtασφζοuσιχς κάλλων α-υτΟ:ς εθηκ7.. εν θέσεt ΙσχυρότεΡΟΥ κιχΊ

Κ7..τα-λλ'ηλότερον φωτιζομένιι. Σημειωτέον δε στι τΟ: εν Τ'~ί Γ'

ιxlOoulJ\j εκτεθεψέΥ7.. υπ' α.ριθ. 146 κα-Ί 152 τμήμα.τα. στηλίϊιν,

α.πεκ'Χλύφθφχν α.νήκoνt:Χ κ'ΧΊ jιiΡμ6ζοντα. τ'ΧΙς της Β' ιχ1Ο0ύ-

, , , Q 4β 1 - '3; 'λ ,. ,. ~. ." θ
ση; υπ cφιυ .. · ΚΧ. Ο',στη α-ις, χιτινες ουτως v..πετεΛεσ· η-

σαν α?τι'Χι' διχτη?οσ:Η δε λ(ιχ,ν ευ)ιxίtp;τως ΤΧ, ypxίtt-x.; ΠΧ

ΡΧΗΧΗΙ; πλ'ή?~ι;,' κχΙ εΤ'lχι α;ιχι α'/CΙΥΡΧ-Ρrι;. 11-'0; το')τοι;
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ΠΑΙ!] 1920 Ά. Άρβανιτοπούλλου ~Ρ1'oλ, καί θεσσαλ. ΙΗ

συνεκολλ'ήιχ.φεν απαντα, τΟ: τέως α.σl)γκόλλητα, πcψχιι,ε[να.ντιχ

·ψ-ήμα.τα. στηλιον της Β' ταύτης α,1θούσης.

'Εν οε τψ προδόμφ &'να,π:φεσΤ'ήσαμεν έπιτάφιΟ1! μ1'η

μείον τ'ης Δημητρι('ί,δος, ιJ)ς οεΤγμιχ τοο δ~oΤά τινα, γισαν &ρχ1ι·

Θεν τΟ: κατΟ: τΟ: νεκροτα.φεΤα α.,jτης Ιδρυμένα παρ-Χ τους τ('ί,φους

μνημεια" εν ο ίς διεφυλάσσοντο αΙ γρα.πταΙ στηλαι τιl)ν κατονο

μΙΧζομ.ένων δια των επ' αύτιον επιγραφων νεκρων. 'Εν πριό

τοις εποι-ήσαμεν κρηπίδωμα; είς δύο &'ναβαθμούς, γ)ν δ μεν

κάτω &'πετελέσθη εκ λαξεuτων πωρολίθων, ό δ' 'επ' αυτοο εκ

κο:.τεφγασμένων Uπομελάνωνt.., μαρμάρων Ύ} μελανολίθωΥ' τα

μέλη τα.υτχ εϋρομεν εν τοΤς &.νασκαφετσι πύργοις ΜΙ τοΙς

νεκροταφείοις, κατα χώραν2δ" επι τάφου παρα τον τύμβον

της l1ασικράτας &πεκαλύψαμεν μόνον το πιόρινον κρηπίδωμα'

'ή Ι.ίπαρςις τρίτου α.ναβαθμοΟ εΊναι α.βέβαιος μέν, πιθα.ψη δ' εν

μνημεΙοις μείζοσιν, οίον -ητο)ο περιέχον Τ-;ίν μεγάλ-φ στ-ήλ-φ

τιον πολεμιστων, ην Ιδρύσαμεν εν τιτ> προδόμφ, κα.ι .ης προσ-

'θ '" 'Ι, ,.λλ ' "ε εμεν οια γΨ.Υου τα ε ειποντα τρια τεταρτα,

'Ιδρύσα.με'ι δ' επι του στερεοΟάτου τούτου, &'ντψετώπως

α.λλ-ήλαι;, δύο πcφαστάδα.ς μονο λίθους, -γιτοι επιμήκεις μα.ρ

μα,ρίνας πλάκας, ών είιρέθησαν πολλα τμ-Ιιματα εν τοΙς πύρ

γοις, και ιον -ή κα.τεργα.σία επε3είκνυεν δτι προς τοιουτον σκο

πον ε!χον ποιηθή' τιον παρα.στάδων τούτω'ι μόνον -η &'ριστερ-Χ

είναι α.ρχαία, σχηματισθεί.σα α.κέρα,ιος εκ πολλών, ά.ρμοζόν

των α.λλήλοις τμημάτων' κ/.θ' όμοίωσιν αυΤ'ης εποι-ήσχμεν

τ'ην δεξι-Χν καινουργη. Έπι τούτων -ήρμόσαμεν τον v.αΡμάΡΙ

νον δροφον τijς Άρσοψους, ι:)ς δηλοϊ 'ίl επ' αυτοο επιγρο:ψΙι,

ol.ίτω δε &πετελέσθη κόγχη, ής εντος εθέσαμεν σΤ'ήλην, φέ

ρουσαν γρο:πτην πα,ράστασιν ορθοΟ α.νδρός, χαιρετίζοντος γυ

ναικα κα,θημέν-φ' τ'ην στ'ήλην -ίιρμόσαμεν επι α.ρχαίου βάθρου,

ένος των πλείστων κα,τα τας α.νασκα,φας των πύργων κα,ι των

νεκροταφείων εόρεθέντων.

'Ότι δε 6~ίσω αΙ κόγχαι αυται εκλεΙοντο δια μα,ρμα,ρί

νων πλακων, δια,δηλoϊiσι τα κάΟετχ διαξέσματα τιον πα,ραστά

δω'ι, δΙ'ήκοντα κ%Ο' ζί,παν τυ ϋφος αuτων, εχοντα, περι τα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:56 EEST - 52.53.217.230



20 Ά. Άρβανιτo:rιoύλλoυ ΆΡΥολ. και θεσσαλ. ΠΛω 1920
--.._----_...- _.,---

0.20 μ. πλάτος, κΧί προωρισμένα: φυσικ<ϊ> τφ λόγι!) ψχ υπο

δεχθωσι τας χποκλειοίισα:ς εκ των ΟΠΙ'1θεν τα μψtjμεΤα τα:ιJτα:

πλάκας. 'Αλλ' "(Ι κχτείιθυνσις του διαξέ'1μχτος πχρετηρ"ήσαμε'ι

ΟΤΙ δεν ·ητο κάθετος, &τε μΊI σχημχτ[ζουσχ ορθην γων[α.ν μετα

του στερεο6ά.του, &λλα όξεΤχν, δη δ'επ[τηi5ες είχον olίτως

&ρχηθε'ι ποιηθη τα. δ~JΧξέ:σματα., Όυχί κάθετα:.

'Κα:τα,τχίίτχ λοιπο'ι ήρμόσα:μεν ένωτικ"ην ΤrJ)ν πχρα:στάδω'ι

γuΦ[ψtj'l πλάκ!Χ, XXS[OUC1X'1 την ΟΠΙ'1θεν επιφάνειχν τής κόγ

χης κα:τ' ανάγκην δε προσκλ[νει ολη 11 πλαξ α:ί)τη εκ των

ΓJ.νω ελαττουμένης προς τιΧ κάτω κα:τ' όλίγον τη; ΠΡΟ'Jκλίσεως.

Ό δε λόγος τοίιτου είναι εμcρxνως οπτικός' διότι κατωρθοστο

δια της προσκλίσεως τΧίιτης να φχ[νετα:ι το βάθος εΙΙθυ κα:ί

κάθετον, μ:ή ον πράγμα-τι, ε'ι Φ, '&'1 εν'lοεΤτο κχνονικω; κάθε

τον, θα ενεφχν[ζετο εις την δψιν κ'ητoίιμ~νoν δU'Jχρέστω;' olί

τως εχομεν &πόδειξι'ι &.τπην τΊι; ε,ι Δημητριά'5ι uoτzp;e'J>; της

και?-έτου καμπυλότητας πχρα τΊ1'1 γνω 'Jτη'ι δριζόντιον τιο'ι α'n

6α:θμ(ον κχί -.:-ο[) '1τερεο%του του Π xpOzVl!')ν'J; κ%ι τω·ι άλλων

&ρχχ[ω'ι νχωψ κ%ί σ'ήμερο'ι δε οΙ εφ' 6ψη λοίί επιπέδο') ανχρ-

.... ." '1~ - ., '\, )' ~ ,

τωντες εικονχς ε~χρτω'Jιν χυτα-; μ~τχ τινσ; itp0'JΚo .Ι'1εω; οι?:

'\ , '\"1 '\ λ'
τον αυτον ΟΠΤΙΚΟ'Ι ΟΥον.

Βε6!Χίως δε "ή εμψά.νισις τι!)ν κ%θέτων τούτω'ι κχμπυArJ)'! θχ

δπ"ηρξε γενική, κα:ί θα nα:6ε τ'η'ι &.ρχ'ην εκ των τυμπά.νων τι!)ν

'/α:Ι!)Υ, ιJ)'1 !χι πλάκες !χι &.ποτελοσσαι το βάθος, θα "η'1ιχν όμο[ως

"ίιρμοσμέ'IΧΙ μετιΧ προσχλ[σεως' δτι δε κα-ί βεΟα.μμένο'l θχ 'ητο

το βάθος τοίίτο δι' έ'ιος χρώμα:τος, πιθα.'/ως χυα:νοΟ, δύν%τα-ί

Τ'.ς .'ια θεωρ"ήσ"Ω αναμφί6ολον, κα-[τοι' "ήμεΤς δεν εί)ρομεν α.χρι

τοσδε πλάκα. εκ τοιούτου βάθοuς μνημε[οu προερχομέψφ.

ΆΕ'l[οτε ,ηl'Jχν βεΟχμ·ι,έ-n κΧί εφερον γρχπτχς ΠΧΡ%'Jτά.σεις τχ

εσω των ΠΧΡα.'Jτάδων κχΙ "ή ύποκ,χτω επιφά.νει% των ορόφων,

~ 'Ι ~, f' θ' , , , "Ι

ως ιΧποοεικνυουσι'l ευρε εντα: τμημχτχ πα:ντων τουτων, α,ιινα:

Ιδρίισχμε'ι εν τψ προδόμφ, διχτηροσ'/τχ σχψί) ιχ'/η τοιούτων

itXPX'JtάocrsCtJv. ΤΧ δε ysl'JZ κα:ί τχ όμoιιf):.ι.χτΧ ακροκερ,χμων

χχΙ :Χι Ξιλλχι μψή'Jεις αρχ.ιτεκτσνικιj)'ι μελιϊ)ν, λ. χ. χιονοκρ,χ-
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ΠΑ 1'; 1920 Ά. Άρβανιτοπσύλλου 'Αργολ. και Θεσσαλ. 21

~ .. , β C 1 <:.. , ~ 0'
νων κττ.. ησcι.ν επισης Jεοcι.μμενcι., ως εμφcι.ινoυσι oιcι.τηpη· εντcι.

πολλα Ιχνη βα-φ (ον επ' α-UτίΟν.

Σ"(jμειωτέον δ.ε δτι επι τ"1lς αpχαίcι.ς αριστεράς πcι.pαστάδoς
, θΊ...., ,~, , ~

τοο ανcι.συγκpoτ'η",yτoςεπιταφι, u μνημειου ειΧομεν χαρο:ςει

τι}> 1910 eπΙγΡcψμcι., δπερ απέστειλεν-ημΤνδ.έλλψικώτατος

Hiller,'~εκφράζων δια καλλίστων στίχων τ'ην &αυτοο ευχcι.pΙ

στησ ιν διά τε τα λcψπρα ευρήματα 'ημών και δια το τάχιστcι.

ίδρυθεν Ο:συλον αυτών' φρονοσντες δε '(ιμεΊς δτι τα οδτω μ'η

αφιστάμενcι. απο τοσ αρχα.ίου ποιητικοσ κάλλους ο'ημιουργ'!,

μα.τα, δι' d")v μνημονεύο'/ται γεγονότα ουχί ανάξιcι. λόγου, el'liXt
πρέπον να οιατηρώντα:ι, εχα:ράξα-μεν το επίγραμμα μψήμης

χάριν επί αΧΡ'ήστου ψ'ήματος πλακός μετα τα,Οτα, ομως, ευ

ρό'/τες κcι.Ι &λλα τμ'ήματ:χ ι οι' γ)ν πάντων απετελέσθη 'ή' μόνη

πλήρης οιατ"/ψηθεΊσα πα,ραστιΧς, κcι.Ι. δι' IΧUtij; το δμοίωμ:;ι;

αρχαίου επιτα,φίου μνημείου, η'lαγκάσθημεν, προς αποφυγ·η'l

συγχύσεως τ(ον νεωτέρων προς τα αρχαΊα:, να. επικcι.λύψωμε 'ι

δια γύψου το επίγραμμα: τοΟ Hiller. δπερ δεν δια:κρίνετα,ι

πλέο'l' εχει δε (~)δε:

'Ήμι{)έους ,Αργο) μέν εσωσε}', δcομα δέ Μσυσυ)ιι

μ}'1}ματα Θεσσαλίης, τοίς επιγιγl'σμένσις,

ποικαα, παμφανόωντα φυλάσσει, σας δια βουλάς.

τοv}'εκα χαΊρε γόφ ταγέ συ Θεσσαλίης.

δε σελ 187 Τ(Ο'l Πρακτικών 1915 προσθετέον τάδε:

2) 'Επιγραφικα μαρτύρια περι του ίερου της Πασικριίτας'

ίεραν 'Ι) βωμας Έννοδίας παρ' αυτό. Πασικράτα=Άφρο

δίτη' 'Ειονοδ[α = "Αρτεμις' χρονολογία του παρα τα ίερα

ταυτα νεκροταφείου και τών ε}· τάφοις αυτοϋ εύρε{}έντων

χαλκών κατόπτρων.

'Εν τ1) Bel'1inel' ρΙιίl. vVocllens. τοΟ 1915 στ. 55 6
κα:θηγητ'ης Kel'n εξέ-:ρρασεν επιφυλάξεις περί της όπάρξεως
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22 Ά. ΆρβανιτοπούλλουΆργολ. και Θεσσαλ. IJAI~ 1920

τοΟ ΙεροΟ Τ1ις Πα.σικράτα.ς, δικαίως διατει'ιόμενι:ις δτι ό αναθη

μ'Χτικός βωμίσκος του Πρωια Πασικρι.τ'} ευχην δεν εζαρκεί

προς παραδοχ'ην του ατι ευρισιι.όμεθα επι χ~ψoυ Ιερου τινος.

'ίιμεϊς δμως εσχομεν κ'ΧΙ άλλα. μχρτυρια, ατινα εν τ'Ω γενΙΚ'fΙ

'ημων εκθέσει, τ'Ω δημοσιευθείσΎ,) εν το ίς Πρακτικοίς του 1912,
δεν αναφέρομεν, διότι εΙχεν εκταθ-η α.υτ,~ ύπερμέτρως διχ πα

ραθέσεως των πεπραγμένων κατ' άλλα σημεία,

,Αλλ' ευρέθφαν τότε καΙ ιxl έξ'ης επιγραφαΙ: 1) ΣτήλΎj

ιΧχέραιος εν είδει vιx·tcrxou' επί του επιστυλΙου δια. γρcψμάτων

Τ(i)ναρχων Τ'ης Γ' π. Χρ. εκ'Χτοντα.ετηρίδος τουλάχιστον ύπάρ

χει επιγρα.φ-η Βουβαλις Πασικράτc!. 2) Ομοία στήλ'~ ιΧπλου

στέρα' επιγραφ-η τοσ τέρματος της Γ' π. Χρ. έκατονταετη

ρίδος ·.Μέλιτ(τ)α Γηροστράτου εfJξαμένη Πασικράrg' σημειω

τέον δτι απαντ<!- εν ·ψηφίσμα.σι των l\ι!αγνήτων t(i)v σημειωθέν

των χρόνων IG ΙΧ2 1 Ι03~ χα.ί 1ΙΟ88 εΙς των μελων της

συναρχίας του κοινου Γηρόστρατο; Ίστια{ου Δημηrριεύς, οστις

φαίνεται ων πα.τηρ της l\-fελίττης ταύΤΎjς. 3) Βά.θρον κυ6ικόν

μελα.νολίθου, φέρον επιγρα.φην των αυτών περίπου t'i) υπ' ιΧριθ.

1 χρόνων Πασικράτq.· Θεανω Διοτ{μου, ίερητεύσασα. 4) Βά

θρον επίμηκες, φέρον ποτε αγαλμάτιον, ητοι Όμοιον ιΧνάθΎjμα,

χα.ι εχον επιγρα.φην των αυτων περίπου t'i) προηγουμέΨιΙ

χρόνων: Ζιύπυρος, Ίππολύιη' ύπερ τών {}υγατέρω1" πα.ρε

λείφθΎj τό Ονομα. της θεας, δπερ θα. 'ητο της Πα.σικράτας πι

θα.ν(~τα.τα.. δι6τι Κ'ΧΙ εις άλλ ΎjV θεότΎjt7.. εύρέθη άνάθεσις: f»)

Μικρ6ς, μα.ρμάρινος, κυλινδρικός βωμός μετ' επιγραφΊιι;; τΊις

Β' π. Χρ. έκατονταετηρίδος .Μενεκράτη (.Με1'εκράτους) και

Δημl]τριος 'Evoδtq..

~Oτι δε Πασικράτα νοείται .η 'Aφρoδtτη, άποδεικνύουσιν

ευρεθέντα ιΧγαλμάτι7.. πήλινα πολλα. κα.Ι Ύιμίσεια δωδεκ.α.ς έτέ

ρων Πα.ρίου μ'Χρμάρου, δι' ι\lν αποδίδοντα.ι διάφοροι εμφα.νίσεις

της 'Αφροδίτης, ιΧπομιμουμενα.ι τα.ς λί7..ν δια.δεδομένα.ς ιΧνα. τον

ΆEλλΎjVικόν κόσμον πα.ραστάσεις της θεaς ύπό του Πραξιτέλους

χα.Ι τΊlς Πραξιτελείου σχολ'Ιις τΎlς .l' - Ι" π. Χρ. έχατoνταεΤΎj'

ρίδος, επίσης Ύι ώρα~α κεφαλή, μεγέθους δπερτέρου του τελείου

f'

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:56 EEST - 52.53.217.230



lIΑIi; Η)20 Ά. Άρβανιτο.πούλλου 'Aerol. καί Θεσσαλ. 23

γυναικείου, l1αρίου επίσης μαρμάρου, 'ιις ιΧποικόνισιν εδημο

σιεύσαμεν εν τοΤς Πρακτικοίς τού [912 σελ. 207 - 208, δει

κνύει Άφροοίτψ σο6αράν, προστάτιν των ε'ιvόμων εριl>των.

ΣΎjμειωτέoν δμως δτι τινα. των άγαλματίων, δύο :;1 τρία, άπο

δίδουσι τ'ην •Αρτεμιν κυνηγέτιδα, 'ι/τις είναι ή ,Ε1Ψοδία, συχνό

τχτα άπαντιί)σα εν Θεσσαλικαις επιγραφαΤς, πολλάκις καΙ

ά.πλως, α.νευ δ'ηλον δτι του ονόματος Τ'ίις θεάς.

Έπεκράτ-φεν α.ρα το επίθετον Πασικράτα του κυρίου Ονό·

ματος 'Αφροδίτη πλ-ήρως 'ητο δε άχρι τουδε γνωστον το επί

θετoν τοίίτο ιδιον τ'ης Άρτέμιδος καΙ τ'ης Περοσφόν-ης, ι:)ς

βεβαιοΙ ό Σ. Δραγούμης εν Άοχ. Έφημ. 1910 σελ. 397 -398.
Το να. άποδωμεν αυτο τ'Ώ Άρτέμιδ, εν τ-~ 'ΠερΙ -ης δ λόγος

ήμετέpqι. περιπτώσει, κωλύουσι τα. άγαλμάτια καΙ ή δι' επιγρα

φ-ης .καΙ ετέρων άγαλματίων διάκρισις τ'ης •ι\ ρτέμιδος ι:)ς

Έννοδίας επι τοίί αυτου χώρου, εξ ου δηλοστι;ι;ι δτι καΙ αίίτη

ετιματο μεν εκει διά τινος βωμοο 1) α.λλως, άλλ' ουχι ι:)ς κυρία

θεότης τοσ ίεροσ' το να. θεωρ-ήσωμεν δ' ενθάδε ι:)ς Πασικράταν

τ-ην Περσεφόνψ, -fίτoι τ-ην Κόρψ, θα. είχε μέν τινα λόγον 1/
ίιπόθεσις, παρακ.ειμένου νεκροταφείου, άλλ' ε(l-'Ποδίζουσι τα.

προεφημένα μν-ημεία, καΙ δ-η ή επιγραφ-η ύπέρ τιον -&υγατέρωι',

δι' 'ιίς δηλουται αιτ-φις των γονέων προς ιΧποκατάστασιν αυτων

ζωσων, τ-Ω μεσιτείqι. καΙ ευνoίqι. τ'ης 'Αφροδίτης βεβαίως, ουχι

τ'ης Περ%φόνης, ακαταλλ-ήλου ολως προς τοιαύτας ενεργείας.

Θεωροσμεν λοι'Πον βέβαιον οτι Πασικράτα νοείται ενταυθα

ή 'Αφροδίτη' ή δ' εν νεκροταφείφ εϋρεσις των εις αυτ-ην άνα

φεραμένων άνι;ι;θημάτων, επιγραφικων καΙ πλαστικων, λόγον

εχει :Ιι το δτι τό ίερον τοστο ίιπ'ηρχεν 'ηο-η πρό της κτίσεως της

Δημητριάδος (294-2!J3 π. Χρ.) καΙ διετηρ-ήθη καΙ μετέπειτα,

τ'ης οιατηΡ'ήσεως πάντως βεβαιουμέν-,.ς μέχρι τΊις Β' μ. Χρ.

έκατονταετηρίοος δια. του επιγραφομένου βωμίσκου του Πρωτα,

:1) οτι οεν εκειτο ακριβως ενταυθα, άλλ' εγγυς που, εσω τιί)ν

τειχων :η παρα. τ-ην ίιπάρχουσαν πύλψ, καθ' :;1'1 κι;ι;ι ,jl λατρεία

τ'ης Έννοδίας ευνοείται' το τελευταίον τουτο ψΧίνετι;ι;ι πιθα

νώτεροΨ διότι δεν ευρομεν α.χρι τοσοε ουοεν σι;ι;φες _.αΙ κατά

•

•
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24 :Α. Άρβανιτοπούλλου 'ΑργοΛ.. και θεσσαλ. ΠΑι'; 1920

χιόραγ 'ίχνος τού νχου ')} τού Ιεροσ' διό είνχι ανχγκΧίΧ 11
επέκτrzσις Τ'ης ανχσκχφ* πχρα. τας Θέσεις τχιJτας.

Περι δέ του χρόνου τ'ης ΠΟΙ'ήσεως τ6')ν εν οωματlοις τά

φων κατα συστάδας και των εξ αυτι\)ν καθορισμού της χρο

νολογίας των εύρημάτων, προσΘετέον τοΙς προειΡημένοις έν

σελ 191 τάδε: το ευρεθέν κτιστον Ζρεισμα προ Τ(ι)ν δωματίων.

τούτων ενείχεν εντετειχισμένα τμ'ήμχτχ καΙ στ'ήλάς, ι~)ν μία

φέρει επιγρα.φην 'Εχετίμα 'Αντιπάτρου' εν δε τοίς τοίχοις των

δωμα.τίων ευρομεν επίσης εντετειχισμένα τμήματα στηλω'ι, (~)ν

εν μέγα φέρει επιγραψην 'Επικράτης ΘΞΟτίμου. ετερον δε

μείζον, ακερΧίου σχεδον στήλης, Κερκίων Άσιαγένης (Ύι Άσια

γενής)' οΙ χρόνοι τω: επιγραφων τούτων οεν υπερ6αίνουσι

τας αρχας τής Γ' π, Χρ. έκχτονταετηρήδος καΘίστατα.ι α.ρα

εμφανες δτι ανήκουσι τιJ> πρώτφ νεκροταφείφ Τής ΔημηΤΡιi

δος, τιIJ απο τοο 293 π Χρ. δυναμένφ να χρονολογηθ'!ί.

ΟΙ εύρεΘέντες λοιπο') χατα. συστάδας ε'ι δωματίοις τά.φοι

ανήχουσι τφ δευτέρφ νεκροταφείφ, σπερ εγένετο μετα. τ'ίιν

κχταστΡοψην :η δ αρρύΘμισιν του πρ(ότου, ουτινος σαψη 'ίχνη

κ χι βεοαίους τά-φους οεν ευρομεν κ'Χτα. τ'ην περtoΧ'ην τα.ύτην

α.χρι τουοε' αλλ' '(ι κατάρριψις τ6"ν στηλων του πριJHo,υ νε

Υ.ροταφείου και 1ι όπαγωγγl αότων εις λίΘους αχρήστους,

πpOlίπoτίθησιπά-ρOOO') χρόνου τινός, πεντήκ.οντ χ τουλά-χιστον

ετων μετιΧ τ·ην πρώτην τχφην και 'ίδρυσιν των κιχτονομαζόντων

το';ς νεκροΙΙς tc.Utou; στηλG)ν. Ο(ίτως όποχρεοομεΘα να. θεω

Ρ'ήσωμεν τους εόρεΘέντας εν τοίς μνημονευΘείσι δωμCGτίους τά.

φους ιός &'Ψήκοντας τ'ϊl απο τοσ 200 π. Χρ. πεpιόδ~), μόλις

δέ τ\νας δυναμένους να. εξίκω')τα.ι κατα μέγιστο') δριον εΙς τους

όλίγον μετα το 250 π. Χρ. χρόνους,

ΤΟ συμπέΡCGσμα τοστο συντελεί τα μέγιστα προς χρονο

λόγησιν τ'ης χαλΥ.ουργικ'ης τέχνης τής 'ηπειρωτικής <Ελλάδος'

διότι εν t'Q Άρχ. Έφημ. 1914 σελ. 117 -129 δ κ. Ν. Πα.ππα.

σάκης, δημοσιεύων χα.λκοσν κά.τοπρον, εκ τινος τάφου τω t

Ι30ιωτίων θηβων, Ο') αδυνατεί να ΧΡονολοΥlισ'''Ι κα.Θ' έαυτόν,

'Cσως ως μοΨήρη εύρεθέντα, και α.νευ των κτεP:σμcί.των, ανάγει
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ΙΙA~ 1920 'Α. Άρβανιτοπούλλου Άργολ. και Θεσσαλ. ~5

αυτό «είς τάς όρχάς τό πoλiι τών Μακεδονικώl' χρό,'ωι'»' οϊις

επίσΎjς αφί'lει &'6ε6αιώτι:ιυς" πιθα'lως νοεΙ τους περί τα. ;5:30 π.

Χρ. χρό'lους ως τοιαίιτας αρχάς' αλλα. και των χρόνων του_

των θε ωρει το κάτοπτρο'l cφχαιότερο'l, J.έγων «το κcί.τoπτpO'l

αυτο κλίl'ομεν νά πιστεύσωμεν αρχαιότερό,' πως, φυλαχ{Ην επι

τη'ας δεκαετηρίδας ίσως i" τύ οlΚΟΥενείq.»· οuτως ανέρχεται

εις το 350 π. Χρ. καΙπερ μετ' eπιφuλάξεων μετριωτέρας εκ·

φράσεως, και φέρει το εργον εις τους πρωΙμους χρόνους τ'ϊjς

\. ' ,~

1. υσιππειου περιοοου.

'Ότι ταϋτα είναι eσφαλμέ'Iα, αποοεΙΚ,lίιουσι δίιο εξαΙρετα

χαλκα κά.ΤΟJΤΤΡα, CΙτινα εuρομεν ΎjμεΈς ε,l τάφοις της προει

ρ-ημένης συστcί.δoς του δευτέρου '1ε;{,ροτα,φεΙου Τ"Jζ Δημητpιcί.

δος, οϊτινες δεν OUνα'lται επ' ουδενι λόγφ νχ ύπεροιοσι το 250

Χ ~ '" ?." η Ι-λ " ,
π. " ρ., κα., tOutO κατ ανωτατον ΟΡΙΟΥ' -η ογικη επισκοπησις

των χρονικων δρΙων, CΙτινα αποδΙδουσι σαφως το με'l 'ή &σφα

λιος ΧΡ'JJ'ολογοuμέ'Iη κτΙσις της Δημ-ητριάδος, το δε αε επιγpr;ι;

φα.Ι τιον στηλων, :χ.ϊτι'lε; εύρέθησαν εντετειχισμέναι ιi)ς λ1θοι

αχρηστοι κ·r;ι;Ι ΚOΙ,lότr;ι;τoι ε,l τι~ ερεΙσμ'Χτι και τοΙς τοΙχοις τω,l

οωματΙων, ανιχ,γκcί.ζει 'ίjμας '17. θεωp'ιiσωμε'l τους τάφους τοίι_

τους, ι;)ς ανήκονσας τοΙς περι το 200 π. Χρ. χρόνοις. Κα.Ι το

με'l εν τοίιτω'l ,αποδΙοει δίιο πoλεμιστcί.ς, κιχ,θα-ριος ΛυσιππεΙου

τίιπου Κ'ΧΙ τέχνης, το ο' ετερον παράστα-σιν του λεγομέ'Ιου γρα

φικου χαρακτ'ηρος, λΙχν δμοΙα'l Τ'~ επι του Θηοα'ίκοσ κατόπ

τρου, περι ου προεΙπομεν. 'Αμφότερα λοιπον ταϋτα, 'ιιτοι τό

τε Θηοαϊκον κχι το Τ',}ς Δημητρι:ί.δος εποι'ήθησα'l κά.τα. το 250

π. Χρ. κα-ι είναι &πχραΙτητος (; περιορισμος της όπο του κ.

Ν. Πα. τ.παΟιΧκη τεθεΙσης χρονολογΙας ι))ς α,νω κατα. έκιχ,τον του

λάχιστον ετη.

Και ταϋτα με'l α.ναΥράφομεν συντόμως εν τι~ παρόντι προς

βεοαΙωσιν των Ί..ΡΟ,lικω,l όρΙωΥ' εν δε Τ'~ ειδικ'Ώ εκδόσει τω,l εκ

θεσσαλΙα.ς Xαλκωμcί.των, και δη τω,l κατόπτρων, περι ιον ό

λόγος, :;J,I παρασκευάζομε'l, &ναμένο'lτες ετι την ποΙησιν των

φωτογριχ,φιω'l προς εκδοσι'l εν τ1) 'Δρχ. Έφημ" θα. εΤπωμεν
, "", "Ι , \ "1-

τα. οεοντιχ, ευρυ-:ερο'l περ, αυτων.
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:JI5 "Α. Άeβανιτοπούλλου Άιιγολ. και Θεσσαλ. Ι IAJ.tJ 1920

8) Ά~'εύρεσις 'qδείου εν ΛαρίσιJ' πολυά"δριΟ1Ι Κιεριέωγ ε,!

τύμβω πορα τοΙΙς Μύροιις Παρδίτσηςι εϋρεσις,ιομισμα

τικοϋ {Jησαυρ&ϋ παρ' αυτ6,,' ίεΡΟ1Ι Ά;η 6λλωγος Πιερι({)του

παρα τήγ 'Ηράκλειαγ (Πλατομώνος).

Κιχτi τινα σκIΧφην έπΙ τ'ης 60 r)u, Τ'lις κειμένης μεταξυ του

01κοδομ'/ίματος τ'llς Α' Μεραρχίας ι:rτρατoίί καΙ τ'ης οίκίας Eυι:rτ.

Ίατρίδου έν Λαρ(ι:rΊΙ, είιρέθη τιΧφος, 0'1 μετα6ας εκεΙι:rε, ,χ'/έ

ι:rκαΦα ευρύτερο'/' -ήτο των συψήθων κτιι:rτι\)'1 τ'ης Γ'-Ε' μ Χρ.

&κατονταετηρ{ί50ς, Χλ-ηλιμμένος ει:rω δια. παχέος ,χσβει:rτoκO'lΙιΧ

ματος, δε,ι ένεΙχ~ δέ τι πλήν ευτελους π-ηλ(νου λύχνου, Παρέ

χειτο οε κατα. χιόΡiΧν μiΧρμιΧρινoν &οι;}λιον, ου υπέκειτο έ'ι τCι.·

ζει ετερον 6μοίως, ίιφ' ο εσρομεν το τέρμα, -ητοι την ευθυν

τηρίαν, εφ' 'ης εο-η τό ολO'l κτίι:rμIΧ' εζ-ηκρι6ιόιjoφεν οε oι:rα

παρέκειντο έ'Ι ι:rυνIΧφεί~ έκατέρωθεν ετεροι λίθοι έδωλίων' 'ή

ιiζεργiΧι:ίία πιΧντων τούτων φερόντων ,χνω προεξέχον άπλοϊίν

γεΙι:roν, ενδείκνυτiΧΙ Oδι:rIΧ λαμπρων χρόνων της Δ' π. Χρ. έκα

ΤOντIΧετηρί~oς"

Ή εργiΧι:ίίiΧ ομως οεν -{/ΤΟ ευχερες νΓι.. επεκταθ'~, έπιπρο·

ι:rθoύντων τι!)ν πε;ζοορομίων, τούτου ο' ενεκα οε,ι καθίι:rτατo

OυνIΧΤOν νΓι.. εζιχκρι6ωθ'q, ~ν το κτίι:rμx 'Ι/ΤΟ εξέOΡiΧ τις :η ερει

ι:rμiΧ θόλου, οϊα '(/ εν ΈπιοΧύρψ' Χλλά. το εκ ~τριών έοωλίων

εμφαινόμενον τόξον -ητο λίαν ανοικτ6'1, καΙ ενεοείκνυεν ειtτε

ταμένην περίμετρον ΚΙJκλοu, ο'ίαν αναμένομεν εν θεΧτρψ.

Ί!:πειο-η ομως το αρχαΙον θέατρον εχει ευρεθ'Τι καΙ εν μέρει

oιxτηρεΙτlΧι κατα. τα. κριΧι:rπεoα της ακροπόλεως της "Λ.αρίσ-ης

(βλ. Πρακτικα 1910 ι:rελ. 174 - 175), εΙκχζομεν οτι τό '10'1
υποδ-ηλούμενον θΧ 'Ι/ΤΟ πιθανιότIΧτX το 'qδείον τijς πόλεως,

οΤον οεν xναφέρετiΧΙ μέν ι Χλλα. ούναται νΓι.. θεωρ-ηθ"Ω ίιπιΧρχον'

οιότι αΙ λί'Υ.ν γνω'JταΙ αγωνtι:ίτικ'Y.Ι έπιγρ:χψι.Ι Τ'ης Λαρίι:rης &'να

γριΧφOΙ)ι:rι σxλπtι:ίτιΧς, κήρυΚ'Υ.ς, αυλ-ητιΧς, κιθαριι:rτιΧς, κι~αρφ

οούς, ποι-ητα.ς επών, κττ,' οιαγωνιζομένους οΙ &.γωνες δε ουτοι

'ηδύν'Υ.ντο μεν να. τελι!)νται κχΙ εν τι:> θειΧτρψ, &.λλ' ευλογΙ;Ηε-

Ρον εν 'Ωδείω.. .
28 11 22
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ΙΙΛΕ 1920 Ά. Άρ βανιτοπούλλοv ~ργoλ. και Θεσσαλ. 27

Σ'rιμειωτέoν δε οτι δ πέριξ χι"))ρος είναι επίπεδος, ολίγον

τι UΦωμέ',ος' c,~'; εχει αρα εμφcι.Ψ7ι τα. στοιχεία /6φου, φυσι

Υ,ου :1) χειμίιοι'ίίτου, o:c,ν ι3:τ.αιτεΤ το Θεο.ΤΡCμCΡCfcν '~μείoγ

τούτου εν€χα 6υν6μεΘ:χ ,α. δίιc,uέcιφε'l δτι :r) ίι'Π'7ι ρχεν αρχ'/ιΘεν

λόφος τις, συν Τ'!ί παρόε(:) cE: τοΟ Xp6νc,u κατεοτρ6φη, ο'Περ

ουχι 6λιγάκις συμ6αί'/ει, προκειμένου περι μοψίιρων χωματω

δων λόφων εν Τ~I πεδιάδι, :;1 είχε κατασκευιΧσ0'Τι το πλείστον

αυτοο εκ ξύλων, π/3ίν των κατωτάτω δύο 'η τριων Ο:ναβαθμων,

οντων μαρμα.ρίνων· 'ίι απο τοΟ '10'1 εδάφους μέχρι Τ'/ις ευΗυντη·

ρί:χς, ψοι τ'Τις κονίστΡα.ς, Ο:πόστασις είναι 1.80 μ. Ευνόητον δε

είναι ΟΤΙ κατεχώσαμεν τα. Ο:ν",σκα.φέντα και εκαλίιψαμεν αυτα.

εντελως οϋτως, ωστε σ'ήμερον δεν διακρίνεται ουδεν 'ίχνος τG)ν
, , ,
αρχαιων τουτων.

Περι Τ'/ιν ήμίσειαν ι~ψαν μακρα.ν προς Άνατολας τ'Τις πό

λεως Καρδίτσης, εγγυς τ'/ις εις Λ.άρισαν α.γούσης &μαζιτου,

υπάρχει παρα. το χωρίον Μύρους χωματώδης τύμ60ς χειρο

ποίητος, ου πολυ τοΟ υψους διεσπcί.pη συν τι:) χρόνφ εκ τε τ'Τις

καλλιεργίας και των λαΟραίων &νασκαφων, δι' (1)'1 Ο:νεκο:λύ

φΘησαν τετράγωνοι τά.φ:;ι, δια. μαρμ",ρίνωl' πλακων πεποιημέ·

νοι, ίΗ'Ι τιν,;ς ειδομεν πχρερριμμένα:ς κο:ι τεΘραυσ:J.ένα.ς· εκ

τινος τω'ι τάφων τούτων είχε κ",τασχεΘΊι 6λίγον προ της ε1ς

Θοσχλίο:ν μεταδιΧ'1εώ; μου μεγάλη χαλκΊι ύδρί", καλλίστου

σχ'ήμχτος, σχεδον &'κέρα.ιος, κ",ί τινο: π'ήλι'lχ &γγεία κοινοΟ

τύπου, ατινα: πcφέλα60ν εκ τοΟ Νομ"'ρχείου και κα.τέθηκα: εν

Τ'Ω &ρχα.ιολογικ'Ω σ!)λλoγ~ Βόλου, κα.τόπιν 5' εν τφ Μουσεί φ.

'Έλεγον δέ οΕ π:ί.ροικοι ΟΤΙ πολλ& νομίσμχτα &'/ΕUpίσΚOνται

επι του λόφου εκείνου, σστις κχλεΤτχι «lVIαγοΟλα 'ς τους

Μύρους», ΚΧΙ οτι εν τ'Ώ εκκλησίq; τοΟ χωρίου υπάρχουσιν &ρ

χα'[αι ΈλλΗVικα:ι εΠΙΥρχφα.ί, (1)'1 μία. εστρωμένη επι τοΟ δαπέ·

δου. Δυστυχως ή σύστασίς μοl) προς &νασκαφΥιν τοΟ τύμβου

" ~"ξ ~ , 0 ' ,
εκεινου οεν ε εΠΛ'~pω' η μεχρι σημερον.

Τυχα.ίον δμως έυρημα δηλοί ΟΤΙ είναι ιΧπαραίτητος 'ίι ιΧνα·

σκαφ-rl τοΟ περιέΡΥου τούτου πολυανδρίου' διότι τφ 1914
πλ'.νθοπλάσται τινές, ορύσσοντες χ(ίιμ:χ εκ του τύμ60υ τούτου,

4
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28 Ά. Άρβανιτοπούλλου Άργολ. και Θεσσαλ. ιίΛΕ l!Jl!ό

είίρον α.γγεΤον Π'ήλινον, δπερ ενειχε περ1. τας 060 χιλιάδας

αΡγυΡΙΙJν νομισμάτων, &'ρχα.ίων 'EλλΗVικων, ατινα. διεμ01ρασ:χν

οΙ ευρόντες' Τ-~ί εγκα1ρφ δμως ενεργείc;. τoCί &'στuνόμοuΚαΡ·

δίτσης, μοιράρχου κ. Βογιατζ-η, (!J, γνωρίσα:/τί μοι το εijρημα,

ιΧπέστειλα δδ-Γjγίας προς περισuλλογ-fίν -.;ι;)ν νομισμάτω'ι, εμπο

δισθεΙς να μετα6ω αυτοπροσώπως, διεσώΟη το μέγισ70ν μέρος

τοίι έpμcι;ίoυ τούτου, &ποσταλεν &ρμοδ1ως εις ΆO'ήνcι;ς κα.ί χα

τα.τεθεν εν τΙΤΙ Νομισμα.τικφ Μουσε1ιρ.

ΕΙναι δ' εμφα.νες εκ του τόπου τ-ης εύρέσεως ΟΤΙ δ θησα.υ

ρος ουτος &'πετέλει κατά-&εσο', depositio l)eCHniae (προ. τα

προειΡημένα &'ποχρυβείς υπό τινος φυλαργύρου 'ί) λφτου,

5στις δεν -ηδυνήθη, "1 δεν προέλασε, να &'νχλάβ'~ αυτόν Σ-η

μειωτέον δε δτι ή περιοχΎί αυτη &νηχε πιθανιοτατα τιj'J &'ρχαίφ

17' '~λ ' "ί'" r.ι Ο 'Η.ιεριφ, πο"ει π ουσιωrαη) χα., ακμα. c;. απο της μα· UΤιΧτης

&ρχχιότητος' κατα ταυ τα Χ'.<:Ι ο[ τάψοι εκεινοι α.νήκουσιν οΙκο·

'[eνeic;. τινΙ σημα.ντικ'Ώ της πόλεως τω.'ιτης, Ύ} εΙναι χοινοτά

φιον πολιτων εν πολέμφ πεσόντων Ί) αλλως ύπο του κοινου

τα.φέντων' το πρωτον φαίνεται πιθανώτεΡΟΥ.

Κατ?ι. δε τΎιν &'ρχαίαΥ .Ηρ,χκλειαν, με-..:αζυ του νυν Πλα

ταμωνος κα.Ι του χωρίου Παππαπούλη, εις &πόστασιν 4 χλμ.

περίπου ιΧπο του δευτέρου τούτο:.>, κατασΚε1JΧζoμένης τ1ίς

γpiΧμμ'ης του &νωτι'ιωυ σιδηροδρόμο:.> εκ 't(tJ'! παλαιι:i)ν συνόρων

προς το Γιδα της θεσσχλονίκης, ευρέθη μικρ?ι. σΤ'ήλη &'νiΧ

θημχτικ-η τφ 'Απόλλωνι Πιεριώτπ καΙ τύμβος, ενέχω ν κτίσμα

εν είδει τάφου' εις τ·ηΥ θέ'1ιν τΧύτην -ημποδί'1θημεν να μετα6ιίJ

μεν, ϊνχ κΧθορίσωμεν τ?ι. σημεϊα τα.υτιχ, πε?Ι (~JV &'νεκοίνωσεν

'-δ" '1\1' Ι" )'-Γjμιν ανωτερος μηχανιχος Χ. 'πιτσcι;κις χα., ο υποτε ,ωνης κ.

"Ρωμαίος &λλ' ελπί~oμεν εν προσεχεί μέλλοντι, ευκαιρίας

πχρεχομένης, ν?ι. μετχ6ωμεν εκεισε προς μελέτην τί))ν τόπωΥ

Ι -). ' 'Η )' 'τ λλ' ~ , ι 'κα., της υ.ρχαιας ριχκ ,εια.ς, περι ωΥ πο α οιεσω::S:ΧΥ α, εν

Γόννοις ε6ρεθείσαι καΙ εΥ Τ'Ώ 'Αρχ. 'Εφημ. τοσ 1911-1915
δημοσιευθείσχι επιγραφα.ί. T'fj'J δε &'Υάθ'εσιν τι!J 'Απόλλω'ιι

ίδρύσαμεν εν τιϊJ προχείρφ Μουσείφ της Λαρίσης.

Α. Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟ):'ΛΛΟΣ
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IiAE 1\.120 Γ. Κ, Γαρδίκα Koρωπι-~φηττoς

ΚΟΡΩΙΙΙ-ΣΦΗΤΤΟΣ

29

Το ΚορωπΊ (i)ς κΙΧΊ δ αρχαΤος ο'ημος, 0'1 το χωρίον τουτο

~ιεί3έχθ'η, λίαν εφε1λκυσαν τ'ην προσοχήν μοl)' διότι δ ο'ημος

του Κορωπίου, δπερ εΙνε το πολυανθρωπότατον τίδν εν τ'Ώ Με

σoγειακ'~ι πεδιάδι τ'ης 'Αττικ'ης χωρίων, κακώς μεν το πρώτον

(i)νομάσθη οΥ/μος Άραφηνος, κακως οε καΊ τψ 1846 Β. Δια

τάγμα.τι μετω'/ομάσθη δ. Κρωπείας' οιότι 'ή αρχαία Κρωπεία .1)

Κρωπια. εκειτο προς Δ. του δρους Αιγάλεω' οΙ τότε αρχαιολόγοι

του εθ'/ους εξ ερωτος δηλονότι προς τα.ς αρχαίας τοπωνυμίας πα

ρεξέλα.60'1 το ΚορωπΊ ώς παραφθορα.ν του αρχαίου Κρωπιά,

(i); το Σπάτα παραφΘαρεν εκ του Σφηττός, το Λιόπεσι εκ' του

•ΑλωπεΚ17, το Σκcφαμαγκας εκ του Σκαμβωνίδαι, Υ.αΊ το Πέ

λικα, εκ τοΟ αρχαίου Πήληκες.

'Αλλ' ΟΤΙ (χι τοιιχυται εΤlJμολογίαι αληθεΤς εικαιολογίαι

εισΊ καΊ αταλαιπωplΧ σκέμματα, πρόοηλον' '(Ι θέσις τ'ης αρχαίας

Κρωπιας εΙνε αναμφισβητήτως χαθωρισμένη εκ του Θουκυ

δίοου' διότι δ ίστορικος παρέδωκεν 'ήμιν, ΟΤΙ οΙ ΠελοπονΨήσιοι

αραντες εκ τ'ης ΈλευσΈνος κlΧΊ τ ,ο Θριασίου πεδίου προυχώ

ρησα'ι εις 'Αχαρνα.ς οια. τ'ης Κρωπιας εν Οεξιι:(. ΤΟ'Ι Αιγάλεων

εχοντες. (Β', 19)' ί{)στε 'ή Κρωπια. σαφώς εκειτο Δ. τοσ

ορους Αιγάλεω.

'Αλλ' αφ' ου κ'Χκως μετηνέχθη 'ή Κρωπια. εις το νσν

Κορωπί, τότε τίς αρχαιος ο'ημος εκειτο εκεΈ' εκ πολλών τεκ

μηρίων πείθετ,lΧί τις οτι εκεΈ -'ην δ 'φχαΈος Σφηττος Ι) εις τ'η'ι

,Λκαμ'Χντίδα φυλ'ην αψ!ικω'ι, οίι περΊ τ'ης θέσεως πολλαΊ αμ-
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30 Γ. Κ. Γαeδίκα Κοeωπι-2φηττbς

φισoψ'fισεις ίιπο των α.ρχαιολόγων εγένοντο' καΙ πρι;)τον επειοη

6 Στράβων δεν μνημονεύει τοο ~φηττoO outE εν τοΙς προς Δ.

τοΟ Τμηττου πα:ραλίοις δήμοις ουτε εν τοΙς τΥις Ά. καΙ Ν.

α.ΚΤ·ϊ)ς, δ Lealce 1) λίαν πιΟα.νως ε!κιχσεν, οτι δ δ'ημος ούτος

Εκειτο εν τ'!ί Mεσoγ~ί~' π~pα.xOεΙς δ' δμως δ πολΙΙς εκεΙνος 6;ρ

χιχιοδίψης εκ τΥις φα.ινομενικ'ης δμοφωνίας παρεξέλα6ε το νυν

Σπάτα ώς παραφοορα.ν τού Σφηττός, 0'1 καΙ εΥ.εΙ που ετοποΟέτει

Δεύτερον εκ τινος χωρίου τοσ p'fι'"COpO; ΑΙσχίνου δύναταί

τις να. ΠΙΧΡΙΧδεχθ'Q, tb; ορΘως κιχ!. δ Ross 2) ετόπασεν, δτι δ

Σφηττος εγειτνίαζε προς τον δ'ημο'ι Μυρρινουι'τα, 00 '(/ θέσις

νΟν εΙνε καθωρισμέψη εν τ'!) νΟν Μερέ1'lα παρα. το ΜCι;Ρκόποu

λοΥ' διότι δ ΑΙσχίψης 3) μνημο'/εύει ι δτι δ Τίμα.ρχος είχεν εν

Σφηττφ κτήμα, δπερ επρίατο παρ' αυτοσ Μνησίθεος ό Μυρρι

νούσιος' το κτ'ημιχ τούτο 6πο τοΟ p'fι'"Copo; λέγεται Σφηττοϊ

εσχατιά,' κατα. δε τον Σχολιαστ';ι'ι έαχατιαί ε/σι τόποι εσχατοι

τ'ης χώρας περα.τούμενοι :() εις δρος γι εις Θάλασσαν, η «τα.

επι .τοίς τέρμααι των δ1ίμων εαχα 1 α κεΕμενα χωρία εαχατιαι

εκαλοίίντο»' εκ της έρμηνείας δε τΧύτης τοο Σχολιαστοο ο'η

λον, δτι το κτ'ημα του ΤιμάρΙ.ou, δπερ επρίατο ό Μυρρινού.

σιος, εκειτο εν τι:) τέρματι τοΟ δ11μου Σφηττου, καΙ εν τφ

εσχάτφ αυτου μέρει, τιμ προς τον δ'ϊ)μον Μυρρο'οϋ1·τα συι'ο-

, ~'Ι'M r .. , .. r
ρευοντι' οιο κα ο υρρινουσιος αυτο επριχτο,

ου μόνο'ι δε προς τον ΙνΙυρρινοσντα συνορεύων φαίνεται δ

Σφηττός, α.λλα. καΙ προ; ,",ον 'Ανάφλυστον υποδ'ηλοϊιΤαι γειτνιά

ζων. 'Ως δ'ιιλαο'η δ Σφ-ηττος καΙ ό 'Ανάφλυστος ονομάζονται

α.δελφοΙ εκ Τροιζ'ηνος εις τ·ην 'Αττικ';ιν μεΤΟΙΚ'ίισαντες κα.Ι

τους έπωνύμους αυτων δύο δ'fιμoυς ΙδpύσlΧντες κατα τον Παυ

σανίαν (Β' 30,8), οϋτω καΙ οΙ δύο δ'ημοι Σφηττος καΙ 'Ανά

φλυστος φ,χίνονται γειτονικοι. Κ,χΙ επειο'η ό Σφηττος εν ,",οϊς

παν,χρχαίοις χρόνοις '~τo εΙς τιί:ιν διόδεκα τ'ης 'ΑττικΥ)ς O'fιμω'l,

ι) Lea!{e-Westel'1Ilal111 σg)" 17.
21 Ross σε),. 9G.
3) Α" . 'Ι" ~ 98ισχ'ιν. %0':(1. ιμοφχου ~ .

Ι
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11 ΑΒ ιn20 r. Κ. ΓαρδΙκα Κοeωπι-:Σφηττος 31

ψα.Ινεται, στι περιελάμ6α.νε κ,χι το ΝΑ. μέρος t1j; αΥ,Τ'fις μέχρι

το!) 'Αναφλύστου, (i.\; κχι νυν εις t-fjV itsptOXYJ'1 του Κορωπίου

ύπάγεται ό 'A~'rίβυaσoς, κεΙμενος ενθχ ην δ αpxcι."ίoς 'Ανά.

φλυστος, εν τι)ι δρμφ δ-Γιλαο'/) του άγίου Νικολάου

'Ά λλοθεν δ' ύΠ'Jδηλοίίτ?:ι στι ή τοσ Σ-ρ-ηττου περιοχή επε·

ξε,είνετο Κ'ΖΙ προς Δ. τού 'ίμ ηττοι) μέχρι της &'ΚΤ'ης διότι ή

εν τα"ίς 'Αλαίς ταίς ΑΕξωl'lκαίς &,φιέρωσις των θυννοθηριi)ν εις

,Απόλλωνα τόν Κύννειον, ος -ljV θεος των Σφηττίων, δύνατα.ι

νά χρ-φιμε,jσΏ cl"); ανάμνησις των παλαιων εκείνων χρόνων, εν

οΙς το παράλιο'! τοίίτο μέρος εις τόν Σφητtόν &'νηκεν 1).

Έκ tIi)v ειρημένων φαίνεται δ ~φηττoς όμορων πρωτο'!

πρός τό'! Muppt'louvtCG (lVΙαΡκόπουλον), δεύτερον προς τον Άνά·

φλυστον (Ά'lά6υσσον). καΙ τρίτον πρός τάς Άλάς τάς ΑιξωΥΙ

κGι.ς :ίί τους Αιξωνε"ίς εν τα."ίς Δ. τοσ Ί'μηττοσ ύπωρεΙα.ις οϋτως,

ι,)στε 'ί) θέσις του αρχαίου Σ-.ρηττου ητο πcι.ρά το νίίν Κορωπί'

περι τούτου δε συμφωvοσσιν δ τε Milclthofel' χαΙ ό Lδρeι',

Ό MίlclιlιδίΘl' μάλιστα τοποΟετεϊ τον Σφ-ηττόν Δ. τοα

χωρίου ΚορωπίοΙ) π~φά τόν λόφον, ενΘχ ό 1'αος του Χριστου'

ό λόφος εκεϊvος φαίνετ?:ι ώς '1/ ακρόπολις του αρχα.ίου πολί

σματος' επι του 'Α. μέρους αοτοίί διακρίνει τις Τχνη του αρ-

, , (' ί'''' 'θ' , ,
xrz~ou τειχους' ο Λοφος ουτος μακρο εν ορωμενος προσομογχ-

ζει πρός τήν αχρόπολι'! των Μυκηνων. Έγω δε κιχι Δ. του

λόφου πcι.pατ-ιlpησα- λείψανά τινα χτφίου αρχαίου' αλλά καΙ

μετα;υ Κορωπίου κα-Ι του λόφου του Χριστοίί εν τιTJ ναιί\ των

'Α.σωμΧτων και εν τψ δυτικι~τεpoν α.Οτοίί κειμένφ ναιϊΊ του

~γιo!) 'ΑΘανχσ:ου είδΟΥ ερείπια πολλα κτιρίων αρχrzίων και

τεμά.χιχ μ:φμΧρινα. εξ αρχιΔω'l μνημείωΨ εν οε t"Q πλησίον

εκε"ί τοποθεσίq., -ητις Φ,)υβάγια κα.λε"ίτχι, βλέπει τις πύργον

Υιρειπωμένον, μετα.γε·/εστέρων μεν χρόνων, α.λλ' 6λικον α.ρχα:ϊον

ενέχοντα' '(/ δ' εν τοϊς μεσαιωνικοϊς χρόνοις οικοδόμησις τοίί

πύργου ενταυθα δηλοϊ το επίκα.ιΡον της θέσεως, ώς κα.Ι δ άρ-

ιl·π,βλ. LijIJel', ΜΗΙΙι. d. dent. aι'cll. Instίt. in Atllen χνιι

μ89:) (Ιελ. 393.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:56 EEST - 52.53.217.230



32 Γ. Κ. ΓαρδΙκα Κοeωπι-2φηττος ΠΑΕ 1920

1δΡιΙμέΊος' καΙ ό πύργος ούΤΟζ

εις Τ'(ιΊ έρμηνείαΊ της Σφητ-

χαι.ος Σφηττος επικαίρως ';1'1
~, , λ'
ουνατα-ι Ία συΊτε ε'η, πως

τίας όδoiί.

Προς κα,θορισμΟΊ δε του Σφηrτoυ και της Σφηττίας όδου

δύΊατα,ι ουκ όλίγΟΊ Ία σIJΊτελέσ'~ κα.Ι 'ίι δι'ΙΙγησις του Πλου

τάρχου (β. Θησέως ιΥ'). Κατα ΤΟ'Ι ίσΤΟΡΙΚΟΊ δηλαδ'η ό Πάλ

λας, ος είχε πολλους υ10ύς, ήλπιζε να Oια.δεχθtι ΤΟΊ α.δελφΟν

autoG ΑΙγέα, εΊ Τ'?,) βασιλεί~ι ατεΚΊΟΊ ο'/τα' αλλ' οτε 6 ΑΙγευς

αΊεγΊώρισε ΤΟΊ Θησέα U[O'I καΊ διάοοχονΤ'ης βασιλείας, οί

Πα,λλα,Ίτίδα,ι απελπίσαΊτες περί τΊις διαδοχ'ης, εΙς πόλεμεΊ κα

θίστα,ΊΤΟ' κα,Ι διελό'/τες έα,υτους οΙ μεΊ προφα'/ως ΣφηττόΙΙΕΊ

εχιόρουΊ επι το α.στυ μετιΧ τοο πατρός, οΙ δε Γα,ργ-ηττοϊ κρύ.

Φα,Ίτες έα,υτους εν-ΙΙδρευον, ϊΊα διχό{}εν επέλθωσι τοις εΊαν

τίοις' αλλα γΊους τά. σχέδια ΤΙ\)Ί ΠαλλαΊτιδω'l πα,ρά ΤΙΊος

κ'ΙΙρυκος Άγνουσίου ό Θησεύς, επιπε (J)'I εξα,ίφνης τοΙς ενεδρεύ

ουσι πάΊτας διέφθειρε.

Τούτοις δε συμφωνει κα.Ι 'ή δι-lιγησις τού <Ριλοχόρου' διότι

εΊ Τψ Σχολια.στ'Ω του Ευριπίδο:) \'Ιππόλυτ. '1τίλ' ;35) αναγι

Ίιόσκομεν τα έξ-ης α ΠάλλαΊτος επιθέσθα.ι τοϊς Άθ-φαίοις δια

»νοουμένου κα,Ι τ'ην Σφηττίαν όδον διαπορευομένου επι το ασιυ

»μετα τ'ης δυΊάμεως autou, ΟΙ τού701J παϊδες κατα βούλ'φΙΊ

»τοο πατρος Γα,ργ-ηττοϊ εγκα,θίζουσι μετα. των 'ήλικιωτων, ϊνα,

:? οταΊ επεξέλθωσι τοϊς .Αθηναίοις Κ'ΧΙ δ Πάλλ:χς συμ6άλ'~, εξ

»εφόδου προσπεσόντες λάσωσι τ'ην πόλΙΊ)).

'Εξ αμφοτέρωΊ των δι'ηγ-ΙΙσεων τούτων κατάδηλον γίνετ'Χ,Ι,

ετι ό Σφ-ηττος 'Γιν εν τοϊς lVIεσογείοις αλλα τίς ·ην ή Σφ-ηττία

όδός, :ην 'ηκολούlJησεν ό Πάλλας καΙ δι' ης πpoσσα.λ~)ν τοϊς

,Αθηναίοις εμελλε να παράσΧΏ -τοϊς Γα.ργ-ηττοϊ ενεδρεύουσΙΊ

υΙοϊς autou τΎιν ευκα.ιΡίαΊ, ϊνα εξ εφόδου προσπεσόΊτες λάδωσι

τ'ηΊ πόλιν, 'i) κα.τα. ΤΟΊ Πλούταρχο'ι διχόθεν επέλθωσι τοϊς

εΊα.ντίοις, τουτο δεϊτχι α.ποδείξεως. Ό μεΊ Leal<:e Σφηττίαν

όδΟ., εκλα.μ6άνει τ'ηΊ δια τοίί Β. πρόποδος του 'Υμηττοσ, ενθ'Χ

κ'ΧΙ ΊίίΊ διέρχετα.ι 'ίι εκ τωΊ ΜεσογείωΊ καΙ τοσ 1\Ιαραθωνος

6δo~ εΊ Τ'~ Oi'1et, ;ητι; 2ταυeος 6'lοι-ιάζεται' ΤΟΊ δε Γ'ΧΡΥ-ητΤΟΊ

";
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ΙIΛI!) 1920 Γ. Κ. Γαρδίκα J(οeω:nι~2φηΤΤQς 313
------ ------

τοποθετεί, οπου νσν δ άγιος 'Ιωάννης δ κυνηγός, επι τΥις κν-!ι

μης δηλαο-ιι τού εΙρημένου ΠΡόΠΟQος' άλλ' οiJδέτεΡον ""COIJtwν

δύvατα.ι '1& άληΘεύΏ' διότι του μεν Γαργηττοσ είνε καθωρισμέvη

-η Οέσι<:, οπο:.> διε'j'ώΘΊj κα-Ι το οvομα- Γαeηττός' -ή δε Σφηττ:α

δδος άvάγχη '1& εχ\l τι το Ιδιαζον καΙ νά. μη tuγx&V'Q ΧΟΙ'/11

τ~1 εχ τι'ί)ν Γί.λλων ΜεσΟΥείωv δ-1jμωV χαΙ εκ τού Μαραθώvος'

επειτα πιο; Θέλει νοηθ'Τ; το διχό{}εl l τοσ ilAoutipxou; το

σ'l έδιοv τοΟ Πάλλα'/το; γι,! νrι. πr.ιοσ6άλ'n ΤΟ'Ι αvτίπαλον εκ
Λ. • ι 'ιl

τι;)'! εμΠΡΟ'Jθεv χ·αΙ τώv όπισθεν &μχ, εχ ούο διευθύνσεων εναν-

τ:ω,l, ι~)";τε ά,λλαχοσ ζητητέοv την ΣφηττΙα-ν δδόv.

'Ο Σφηττός, ι~); ε'ίδομεν, κΧλώς τίθεται Δ. τού Κορωπ:ου,

οπου νϋ'ι ό λόφος τού Χριστοϋ' προς Δ, δε του λόφου τούτου

άγει δδός, ψις διrι. φάραγγος (ιπερ τον αυχένα του 'Υμηττοσ

βαΙνουσχ εΙς τ-ιιν Δ, κλιτυν τoίJ ορους διrι. μεγάλης χαράδρας

χχτχλ'!ιγει εΙς τΥ/ν τοποθεσίαν Πιριιάρι' 'ή :ρχρα.γγώδης δ' α.υτη

όσος εΙ'/ε -ή Σφηrτ{α, CZyou'Jcl εκ Σ:ρηττοο :ι) του Κορωπίου εις

'AO-liVΙX; πολυ ταχύτεροv :r) γι oιrι. τής ΒΆ. 6πωρείας τοΟ Ύμηττοσ

διο και νϋ'! οΙ χωριχοι χρησιμοποιοu'j'Ι Τ'(/ν bδOv τα.ύτΗV πρός

ε;οιχονόμησιν χρόνου' πολυ δε μαλλον εχρησιμοποιεϊτο (ιπο

τιον &'ρχαΙων '11 δδΟς αϋτη, επειδ'(/ ό Σφηττός εκειτο Δ, τοΟ νυν

Κορωπίο:.> περΙ τrι. 4 χμ. (ι'>:Ηε 'ή δ δ6ς καθίστχτο πολυ βραχυ·

τέρα τής νσv εκ Κορωπ:ου &'ρχομ,ένης επειδ'(ι δ' έντχσθα 6πάρ-

~, ~ 2. "'" 1\1 ......... 't:!'- .. 'Δ' , ,
χει οωοος ι:;χ της 'εσογεια.κης πεοια.οος προς την . ακτψ, η

θέσις τοσ Σψηττοσ 'ι/το λΙα'l επ:κα,ιΡος διο καΙ το τείχος αυ·

τοσ κ/ΧΙ 'ή &'χρόπολις είχον μεγάληv σημχσία,γ δια. τών ι3χυρω

μχτωv τούτωv καθΙ'j'τατό τις ,.ύριος της διόδου κα.ι επικίνδυ

νος εΙς του; προς Δ. τοΟ 'Υ'μηττοσ olκoσντlΧς επιτρέχων καΙ

λεηλατιο'ι τη'ι χιόρχv αδτώ'! καΙ μάλιστα εν τοΤς παναρχαίοις

χρόvοις, οτε πρό του Θησέως εν τ'Ώ Άττικ'Ω πολλα. κρατείδια,

&'νεξάρτητα απ' ά)-λ-1jλω'l Υρ,χν χαΙ τ:Χ ορια τών περΙ τον

ΎΙ-':ηnον δήμων Ύ) επικρα.τειιΟV αΙ κλιτύες τοσ δρους απετέ

1.01)')' δι:Χ το iπ:'αιΡΟ'1 δε τοϋτο τ'ης θε'j'εως τοΟ Σφ-ηττοσ έρ

μηνεύετcι;ι χαι '() εν τοϊς μεσeι:.ιωνικoϊς χρόvοις οικοδόμ:ησις εκεΤ

τού νϋν Ύιρειπωμένου πύργοu, περΙ ου νσν 15'(1 λόγος εγένετσ,
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Η4 r, κ, ΓαρδΙκα Κορωπι-Σφηττόι; ΠA~ 1920

'Η Οέσις οε του Σφηττου ε!χε χαΙ άλλο τι πλεοvέκτημα' οιοτι

κεrτα-ι επι ίκα:lοΟ έξάρμ:χτος, ι'{)στε Ύι μέχρι του αυχένος τοΟ

'ιμψτου άvcί.6o:σις οεν είνε μεγάλη' δ λόφος τοΥ Χριστου, 11

ιΧκρόπολις οηλαο'(ι τοΟ ΣψηττοΟ, εχει υψος 250 μ, ίιπερ τ'ην

επιφάνεια-ν τ'11ς θαλάσσης, γι δ' εντευθεν ανά6ασις μέχρι τ"1)ς

κορυφης του στε'ιου (45δ μ.), οθεν χατα6αίνει τις εΙς τ"(ιν Δ,

πλεupαν του 'Ι'μψτου, δεν ίιπερ6α.ίνει τα 200 μ, Δια ταύτης

ο"η τ'1ίς φα.ραγγώδους διόδου νοητέον, οτι εξεστΡάτευσεν ό Πάλ

λας μετα τ'ης κυρίας δυνάμεως, Ινα. πλ'ΙιζΊΙ τον εχθρον νοτιό

θεν, το δ' άλλο στράτευμα, το εν l'αργψτφ ενεορεοον εμ ελλε

να επιτεθ-g εωθεν καΙ εκ τ6')ν νώτωΥ" οίίτω δ' δ έχθρος εκ δύο

έναντίων διευθύνσεων προσεΜλλετο, 1) χα;τα Τ'(Ι'! φράσιν τοϋ

Πλοl)τάρχου διχό&Ε1!, 'Ότι δε δ Σψηττος 'ην περΙ τα μέρη

εχεΤνα, προσυποδηλοΟται χα;Ι εκ του Σο;.ροκλέους' διότι, κατα

τον τραγικόν, δ Πάλλιχς είχε το προς Ν. μέρος τής 'ΑττικΥίς .. ,

«τ'1lς οε γ'1ίς το προς vότον Ι δ σΧληρος ουτος καΙ γίγαντας

εκτρέφων Ι εαηχε Πάλλας». (Σοφ. Άπόσπ. 19, 4.)
την Σφψτίαν δε ταύτην 600'1 επόθουν διακαιος να επι

σκεφθω καΙ μάλιστα, έπεtδη 6 Mi1cllllofel' βε6αΙΟί ΟΤΙ διέ·

κρινε λείψανα τροχιών έπι λί{}ω}' τ'ης χαραδρώδους ταύΤΎ)ς διό

δου' καΙ ανέΟην τιi) οντι εκ Κορωπίου εξορμΎ)0είς 'rI ανά6ασις

εγένετο δια του λόφου του Χρισιοϋ, μοΙ '(μο δε λίαν επίπονος

διότι ή κλίσις είνε μεγάλη χαΙ μα.λλον ανερριχή0ην κατα τα

teλeutxrιx 150 μέτρα' 'ή 600ς το πάλαι πάντως '(/το όμαλω

τέρα' σήμερον δε δια τΥιν σιδηροδρομικ'η'ι σl)γΚOινω'lίαν ή δίο-

. δος έκείνΎ) λίαν παρημελ'ήΟΎ)' διο καΙ 'rj ανάβασις ουσκολω

τέρα νϋν.

'Εκ τ'ης χορυψης δε του αυχέ'lος εκείνου '10'1 άρχονται

προς Δ, τα δρι:χ τι0'1 κτημάτων Καραπάνου, δπου 'ην -rj αρχαίο:

Α ιξω}η) , δ δε δρίζων εχ.ειΘεν προ;; Δ. μεν δεν ε!νε πολυ άνα

πεπταμένος, επιπροσθούσΎ)ς αλλΎ)ς σειράς τοΟ Ύμ,ψτοο, δ δε

προς 'Α, εξιχπλοΟται μεγαλοπρεπέστατος προς τ-ην τιον Μεσο

γείων πεδιCΊ;δα., τον ΕΜοϊκον χόλπον χα.Ι τα. δΡΎ) τ"ης Ευβοίας

-(ι πεδια$ πολλα.χοσ θάλλει εχ των αμπελώνω'ι χαΙ των ελαιώ-
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ΠΑΕ 1920 Γ. Κ. Γαρδίκα Κίτσι-Κίκκυνα-Ααμπτeαί. Βδ

νω'l' διό και -(Ι χι[)ρα εκείνη ε!νε εΜμπελος και εΡιστάΨJλος,

εUΈλαιoς καΙ σιτοφόρος' (1)ς δ' εν τ'α άρχαιότητι εφημΙζετο τό

ΣΨΙitτιον δξος ('Αριφν. Πλ. 702), οϋτω και νίiν το τοί) Κορω

πίου' άνδρες ο' επιφανεις Σφ1]ΤΤισι εγένοντο Αισχίνης δ Σω

κρατικός φιλόσοφος καΙ δ τοσ Σωκράτους φίλος καΙ Ο::ωμαστης

Χ ..., (\ , Ο ' fJ>o , , ..... ~ , "'"'Ι θ'"- αφεφων, ος απο' αυμcι.ι"ων την σοφιαν του "",ωκpcι.τoυς εΛ' ων

εις τό μαντεΙον τιον Δελφιον 'ι)ρετο τόν θεόν, ε'ί τις σoφΙ(JτεpOς

τοο Σωκpcί,τoυς ειη' -IJ δε Πυθία ανειλε τό περιώ'/υμο'ι εκείνο

«σοφός Σοφοκλ-ης, σοφώτερος δ' ΕΙΙριπίοης, ανδρών δ Ίχπcί,ντων

Σωκρcί,τ'ης σoφώτcι..τoς» (Πρβλ. Πλατων. Άπολ Ε').

,Α ρχαιολογικα λείψχνχ περΙ το Κορωπιευρεθέντα φυλάσ

σονται ε,ι Τ'~Ι οημΟΤΙΚ'(j σχολ-(j τoίi χωρίου' εν αυτοίς διακρίνει

τις ouο ανGr.γλύφοuς παΡΜτάσεις, ιΤ)ν ή έτέρα: όμοιοτάτη πρός

τ'ην τ'ης Ήγη'Jοίiς κ:χι αρί'Jτης τέχνης &λλ' -ή χάρις του προσώ

που, ι~)ς V.'lj (~φελε, πcφεφθcί,ρη.

ΚΙΤΣΙ -ιαΚΥ'ΝΝΑ . ΛΑΜΠΤΡΑΙ

Τό Κίτσι ε!νε τοποθεσία, κειμένη εν τιΤ) μέσιρ περίπου τ"ης

απο Κορωπίου εΙς Βάρην τριώρου αποστάσεως' εκ τοσ Κορω-

, "Ν ' " 3/ -" , -πιου κατερχομενος τις . εις αποστασιν !, της ωρχς απα:ντ?-

τον ναον τοσ ά.γίου Ίωάνl'ου, περΙ ον διακρίνει υλικόν αρ·

χα:ϊο'ι αρκετον καΙ θραύσμχτα κιόνω'ι' ε,ι δε τ'Ω &γί?- Τραπέζ'Ω

είιρέΟη προ τινω'ι ετιο,ι εντετειχισμέ'IΟ'1 πολύτιμο'ι &νάγλυφο'ι,

οπερ μετηνέχθ'η εις το εθνικον μουσεϊο'l' Ύι πέριξ τoίi ναoίi

θ ' λ ' ., "', ι·ς , , Λ "
τοπο E'JL?: εγεται αγια 1 ριας κα: Ί/ ευρυτερα αμπρικα' το

ο'ιομχ δε τοστο ύπομιμΨήσκει το'ι Γ},ρχαίον δήμον, ος εκχλείτο

Λαμπτραι :η Λαμπραί χαΙ οίι 6 οημότης ελέγετο δ Λαμπτρευς

'ι) Λαμπ ρεύς' 'η'ι Ο' ό ο"ημος τιον Λ.αμπτρέω'l οιττός, δ ύπέ11ερ-

---~-_. ------

Σημ. Περί των αρχuιιoληω;;ν είψημ.άτων πρβλ. και fi1ilC11 11Οfeι'

l\littl1. (ι Deut, Inst. ϊn Atl1en ΧΙΙ (IRS7) crsX. 97-104 και Erιψα.

νo~η. 'Εr:ιτύIJ.β. Gπεγρ. Σψψτίων άρ. 1166-1180,.αί CΙΑ IV, 373, 1(.18.
ΕUf/.ηλίιJοv γυνη ~ψηττόOεν.
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36 r. κ. Γaeδίκα Κ{τσι-Κίκυννα-ΑaμπτρaΙ ΠΛω 1920
------_.------

{'ει! (= δ παράλtος) ;καΙ δ υπερθεν ό μ,εσόΥειος, δ όψΎιλότερος

ωστε εν τ'α νσν θέσεt Λαμπρικα γιν δ ()περΟεν Ο'ήμος άπέχων

της θαλάσσΎ)ς περίπου δίωρον.

Προχ.ωρω'ι δέ τις νοτιώτερον φθάνεt εις Τ'Ι/'/ τοποθεσία'/,

Τ'Ι/'Ι κΧλουμέ'/ην Βουρβάτσι, ολίγον tt προ τής εις το ΚΙτσι

&φίξεως εκε! δ' εν t'Q Οέσεt Βουρβάτσι έ6ε6αιιόθ'η μοι i5tt

&'1ευρέΟησαν ιXpxatOt t&qJot, εν οΙς πολότψον αΥαλμα εζεσκάψη

. Ι' ~'θ ., Ε' " 1. " 'λλ" ~ , •
κα εσυΛη η υπο τυμ.οωρυχω'/ η v..px')( tοσUΛω,l, α επεtοη οι

τάφοι λάθpζf καΙ ε,/ σπουΟ'Ώ α'/ει[>χΟφα'/ δπο τω'ι τυμ6ωρ6χων,

πά'/τως δεν α'/εζ'ητήθησο:ν πολλοΙ τά:ροι ουδε εξηρευ'l'ήΟϊΙ το

μέρος εκεινο &κριβως t6'Jte &νασκαπτόμενον επtμελως το μέ

ρος τοστο μέλλει καΙ αλλους τάφους ν' α.ποκαλ6Ψ'Ω καΙ &λλα.

κεψήλια. α.ρχαΤα '1& παράσΧΏ' 'fl θέσtς α()Τϊj των τάφων είνε

εν δεζι~ τι!) κατερχομένι? εκ Κορωπίου εντος αΥΡΟΟ νu'! εσπαρ

μένου, &λλ' εν τ~) μέι;ι? χέρσου &φεψ,ένου ot& το ακατάλλ-ηλον

.. ~, }.. , Τ' Ο' r ,.",.
τοΟ εοαφους πρuς σπο Ρ'Υ.'Ι, ην τοπο εσια'/ ταυτην γνωpι\,,εt

καλως δ φtλόμΟ1Jσος καΙ φtλάΡχ"χιος δϊjf.l.oδιOιXσκαλo; εν Κορω

πίφ κ. EUά.yy, Γκίκας.

ΈκεΤθεν οε κά.τέρχετΧί τις δι& λοφωτων τοπείω'/ μαγευ

τtκων καΙ ot& πευκο:ρ6τω'/ βϊjσσων, ι~)ν το εδαφος ευφορώτα

τον καΙ μάλtστχ σιτοφόρο'ι, εις την iitt ευ:ρορωτέρα'/ κοtλάδα,

i5που το κΧλοόμενον Kltcrt, εχο" φρέΧρ πολ6υδρον καΙ ευ~)δpoν,

ΚαΙ ε'/τασθα, δε πλεΤστα λείψανα εκ μνημείων &ρχαίω'l'

εν δε τ'α Δ. επtκλινείζf των προς Ν. πευκοφύτιόν λόφων

φαίνετα,t σεφ& τ&φω'/ &'/εφγμέ'/ω'l καΙ σεσυλ'ημένω'l' ttνG),/

δε τούτων αε θηκαί εισι μαρμάΡΙVιΧt καΙ τεχνικώτιΧΤ'Χ εζειΡγα.

σμέναι' &λλ& καΙ παρ& πασα:,/ την γενομ.ένην αρχαιοσυλίαν

uπολείπονταt πλεΙστοt &λλοι τάφοt προς εξερεόνφιν, εξ (J)V
προσδοκω πλοΟτον καλλtτεχνικων κεψηλίων καΙ επιγραφίi)ν

πολυτίμω'l' διο καΙ συνωτω εις τ·,I', '(lμετέρα'l ΈταιΡεία'/, ινα

αναλά6Ώ τ'ην &να.σκαφην των μερω'ι τ06των σuσΤΎJfJ/χτικι;'ς καΙ

επιμελώς' δtότι καΙ Ά. τοΟ Κιτσίου, οπου εί'/ε γι θέσις Θήτη

καΙ ό ναος των τί/ς Θεοτόκου ΕΙσοδίων, ύπάρχουσι πολλοΙ

τ&:ροt αρχαιοι καΙ σu,/οtκισμος παλα.ιός. 'Άλλ& καΙ Δ. τοΟ
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ΙΙΜ; 1\)20 Γ. Κ. Γαρδίκα Κίτσι-Κίκυννα-Ααμπτραί. 37

Λα:μπρικα., μεταξυ Κίτσι καΙ Λαμπρικα., σπο\) 11 θέσις λέγεται

"" Ι" • 'Δ 'β " θ ',:;.,Υ,αΛα. κο: ευptσκεται το Π0tμΊιoστo:σιoν α αρη eupe η τα.·

φο;. Ε.Ί Φ ηΊ πλαξ Ε.Ίεπίγρα.φος. 'Ως προς οε το ΟΊομα {(ίται

σημειωτέον Υ.αΙ τοστο' 'ή θέσις αυτη υέγετο πρότερον, δ)ς εμ.

, . -)' )' --, .. ,
φαινεται εν τιμ πα ,αιοτερψ κτ'ηματο .ογιψ του τοπου εκεινου,

Κίκυ, χ·α.θ' & ΟιεΟεΟα.ίωσέ με ό Χ. Πα.ππασιδέρης α.'/ώτερος

υπάλληλος τοσ 'Ελεγκτικου LUveOPCou καΙ εχ Κορωπίου το

, ") c-. ~, ',0 ~'ι ι "
γεΊος ε ,κωΨ οιο ΚΟ:Ι ΤΙΊες προεοησα'ι εLς τηΊ ε κασιαΊ, οτι

εΊτασθα 'ΙΓΙ δ %pXcι.:ίoς Ο't/μος Κίκυννα. ΚαΙ δ Milcl111ofel' το·

ποθετεί τ"ηΊ !(ίκυννω ι παρα ΤΟΊ Σφηττον (ΚορωπίΟΊ) εν 't1j

'Α. κλιτ6ϊ τcω Ύμηττοσ' ό δε LδρeΓ τάσσει μεν τ·ηΊ ΚίΚ!)Ί

'ιαν εις τη'ι τριττυ,ι του α.στεως καΙ σχετίζει (j,'Jt'fl'! πρcς ΤΟ

γένος των ΚυΊνιοων καΙ προς τον Κ6ΊνεΙΟΊ 'Απόλλωνα, &λ"λα

κα.Ι κατα ΤΟΊ Lδρer το &PXiΧιόταΤOΊ ίερον τι;)ν KuννtoG)'!

Εκειτο παρα τα; Άλας Ε.ν τtί Ν. α.κρq. τοσ Ύμηττου. (ΠρΟλ.

Mitth. (ι Dent. aι·cll. Instit. ϊn Α tJlen. 17 (1892) σελ. 393.)

Άλλα το e:JpeOe'! εκει Φήφισμχ των Λαμπτρέωι l, μονονουχ'.

βo~. δτι εχεΙ '~ν δ διιμος Λαμπτραί' το Ψ'ήφισμ.:χ δε τουτο ε6

ρεθέΊ σπου 6 Ί:ΧΟ; ΤΙ)Ί της Θεοτόκου ΕΙσοδίων 'στου Κίτσι
• '';:: 1 ~ ~

ΤΟ πηγαυι. eLXeν ωO€'

«Κ"ηφισόί5ωρος είπεν, εΦηφίσθα.ι Λχμπτρεσσι, Ε.πειο·η Φιλο-

I~ i ' ,"1 ι' θ' \ \ , Τ ,
ΚΊjοης φΙΛοτιμος ε'1τιν ε ς τας υσιας και τα κοι'lα, ωΊ μετεσΤΙΊ

χστι!> Ε.ν τι:) δ'ήμιρ, επσ.ινέ'1αι Φιλοκήδψ 'Αριστάρχου '.Αχαρ

Ίέα. φιλοτιμίας ενεκα. καΙ δοΟνχι α:ίιτι!> cZτέλει'Χν κχΙ νέμεΙΊ

iΧίιτΦ κρέ:Χ Ε.ν τοϊς ίεροΙς, οις &'1 06ωσιν οί δ"ημότχι Λαμπτρασι

καθάπερ ΛαμπτρεΟσι), (01 Α, ΠΙ 582)' ουτω οε cZΊεuρέθη καΙ το

ΤΟΠΙΚΟΊ επίρρημα. Λαμπτρασι (=εΊ Λαμπτραίς), δπερ τέως

&θφο:6ριστον '~ν Εν τε τψ Θησαυρψ τοΟ 'Ερρίκου Στεφάνου

καΙ Ε.ν Τι!) των κυρίων ονομάτωΊ Λεξικι!) του Pape-Benselel'.
,ΕΊ Λαμπτραίς ΚiΧτιΧ τον Παυσανίχν "ην κα-Ι 6 τάφος τοσ

Κpα'/iΧoσ διότι 6 περιηγ-ητης Ιστορεί τιΧδε' «ΚραναΟΊ δ' εξέ·

6αλεν 'Α μφικτίων κ-ηοεστΥιν oΊΤcι.' φυγόΊ (cι. ο' cι.ιιτoν συν τοίς

ςrΤιY,σιιiHcι.ις εις τον δημΟΊ τον Λαμπτρέα (γΙ', Λαμπτρέων)
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38 Γ. Κ. ΓαρδΊκα Βάρη- Άναγυρους. ΠΛΕ 1920

α.ποΟα.νείν τε αυτου καΙ ταψ7)νcι.ί φασι' καΙ εση Υ,ΧΙ εις εμ,ε εν

10ίς Λ'ιμπιρευσι Κραναοϋ μνήμα ί>.

lΙερΙ το)ν επιτυμ6ίων επιγραφιον τιl)') Λ?Ψ,ΠτΡέων πρ6λ.

Κουμα.νούδη &'ρ. 744·780, ΠερΙ δε των άλλων εχεί ειψημάτων

πρβλ. Milohlloffcl' Mittl1. d. dent. ω'οΙι. Institnt' 12
(1887) κα.Ι εν σελ. 105 περΙ του εχεί ευρεΘέντος έπιτυμ6ίου

μνημείου, δπερ &.πειχονίζει εΊ'οπλον ίππέα επι Θυμοειδους καΙ

γεννcι.ίoυ 'ίππου κα.Ι όπεράνω τούτου Σφίγγα.

ΒΑΡΗ-ΑΝΑΓΙΡΟΥΣ

Ό LeaΙω κα:θορίσας τα τρία. τιl)ν Δ, &'κτων Τ'7)ς 'Αττικ'ης

&.κρωΤ'ίιριοχ, ΤΟ'Ι Ζωστηρα., τ';ιν 'Αστυπάλαιαν καΙ το Σούνιον,

&'ναζητεί τον Άνάγυρον, τας Θοράς, τας Λαμπτρας κα.Ι τ';ιν

Αίγιλιαν μεταξυ του Ζωσt'ηρος καΙ της 'Αστυπαλαίας καΙ

&'ρχόμενος &'πο του Ζωστηρος γράφει τα. έξ'ης «Όλίγόν τι 'Α.

του ΖωσΤ'ηρος κείται ετερον τι ακρωΤ'ήριον, δπερ νυν εκ τινων

άλυκων εν τι,) δμωνύ,υ.ω κόλπω "Αλυκαί κιχλείται' εντα.oθcί. ε1σι. , .
σπουΟ:χ.ία ερείπια Ο'ήμου, ατινα. ολίγον άνωθεν τιl)ν ΤΙΟ'Ι άλυ·

κων βόθρων &'ρχόμενα μέχρι του Ί\Ιετοχίου Τ'ης ΒάΡ'ης εκτεί-

'Ε Β ' ., θ ' " λ .., (' ,
νονται. ν α,ΡΊI ευρε η τεμcι.xιoν αγcι. μ:χ.τος ιππεως ως και

αλλα τινα λείψανα,' εντ:χ.υθα επι των χρόνων τοΟ Cllandler
ευρίσχετο επιγραφη τις συν τι!> Ονόμα.τι 'Αι'αγυράσιος' κα.Ι

κατιΧ την περιγραψην δε του Στράβωνος (IΧ, 390 j φα.ίνεται,

ΟΤΙ ό Ο'ημος Ά,'αγυρoiίς Υιν, οπου νυν '{Ι Βάρη' μετχςυ δε τ'ης

Βάρης καΙ τ'ιις πα.ραλία.ς κείνται τεθα.υσμένοι κίονες, οϊτινες

ϊσως &.νηκον εις τον να.Ον τηςμητρος των Θεων, δς ύπο του

Πα.υσανίου μνημονεύεται (Α', 31,1).
ΚαΙ ό Stnal't οε επισκεφθεΙς Τ'ην Λ1ξωνην ζγιτεί κα.τόπιν

τον 'Ανάγυρον' πα.ρέχει οε περΙ t1J; Α1ξωνΊις t-llv πολύΤΙ:J.ον

είΟ'ησιν, ΟΤΙ το Ονομα. AxaoJia εΙνε ακόμη προσκεκολλημένον

εις τ·ην αρχαίαν ταύτην θέσιν. 1)

1) ΙΙρ6λ, χα; Οι-αnΙθ1' Ceοgraμlι. and historica! descl'iption
of ancient Gl'eece να\. 11. σ. 370 (18213).
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nAE 1920 Γ. Κ. Γαρδίκα Βάeη-'λναγυeοVς.

ΚαΙ εκ τινος οε αποσπiσματος Πλ&τω'ιος τσσ κωμικου,

σωζομένου παρ&. τι:) 'A-Oηvα[φ (ΗΌ 33) φαίνεται ΟΤΙ 6 Ο'7)μος

Ί\ ναγυροος 'ην ε"ι τ'ης παραλίας'

δδί μεt· 'Λψαγυρι1.σιος σρφώς εστί σοι

οlδ' Φ ό φίλος Μυνίσκος εσυ' όΧαλκιδεύς'

Πρβλ. παρ&. τφ αuτφ (7, U38: ΆOΎjVαίφ καΙ 'ΛγαγυρουJ'

τό'8-εψ τους κορακιωψτας υίτοι τους &.γρευοντας ιχοσς τους

χορακ!νους).

ΚαΙ ταΟτα μεν 6 Lealce, Chandlel', Stnal't. Ήμείς 1)'ε

πεσΧέφΟημεν τ"ην BάpΗV :ιι ΆναΥυροΟντα προχωροοντες εκ

τ'1Jς Κορωπ"ης 'ίι &.πόστασις εΙνε τρίωρος Ε'Ι'/ε δε 'ίj Βάρη

συνοικισμος εκ ;30 0lΚΟΥενειών, εν ί:) καΙ να·tσκος κα,l crXOe

λείον δημοτικό'/" ιΧποτελΟDσι οε τον συνοικισμον ο[ επίμορτοι

καΑλιεργ"l)tαΙ των κτημάτων της μο'IΥις Πετράκη, Υ/ς τα. κτ'ή

ματα κατέχουσι πf},σα,ν την προς Ά. του 'Ανύδρου ΎμηττοΟ

κλιτυν χαΙ τ'/ιν πεδιάδcι. πf},σαν μέχρι τ1ις τοποθεσίας, 'ίίτις κα

λείται Κίτσι, ενΟ'Χ. το περιΙ;)νυμον φpέ~ψ εΙνε δε "ίj ιΧπο τοσ κόλπου

τΊ)ς BιΧp"~ς μέχρι Κιτσίου &.πόστασις όπερ τα 7 χμ. 'Η κοιλας

αijτη εΙνε Υρα::ρικωτιΧτη, πλαισιουμένη εκ Δ. Β. καΙ Ά. υπο

λόφων θα,λεριον κλιμαηδον συνεχομένω'l. Σημειωτέον οε καΙ

τοΟτο' τιον Ά. κλιτύων τοΟ Άνύδρου Ύι-ι:ηττoίi gσαι μΎι αψή·

κουσιν εΙς τγιν κοινόΤ"l)tα Τ'ίjς ΚορωΠ'ης Oιcι.μένoυσι γυμ'Iα.Ι κα,Ι

αυχμώοεις;' το δε υπαΥόμενον εΙς Τ'ι)ν δικαιοδοσίαν τ"ης ΜονΥις,

&τε επιμελίί)ς φυλαττόμε'ιο'ι, κατέστη θΧλερον εκ πευκώνων

Οψι.ιίόν μέν, &.λλ' ευΟαλιον' οί κχλλιεΡΥητα,Ι ο' δρως τ"ης Βά

ρης ε1σιν Ετι εν τ"α πρωΤΟΥόνφ καταστcί,σει κχΙ olκoίiσι'l εν

ρυπχρΧίς καΙ στενοχώροις καλύ6αις. Διατ'ηρεί ()'εκεί προσέτι

"ίι μο'l'η κα.Ι Μετόχων, ε,ι Ψ διαρκιος μένει αντιπρόσωπος

αυτης μοναχός.

'Ως προς δε τας ;ρχαιότητας παρετηΡ'ήσαμεν τιΧ &ξ"ί)ς' οε

τεθραυσμένοι χ[ονες, ους 6 Lealce εΙδε, σψζονται καΙ νίiν παρα

τόν ναϊσκον τoίi χωρίου' 1ι προς Δ. τoίi ναoίi μά-νδρα απετε

λέσΟη εκ λίθων μετε'ίηνεγμένων εξ cφχαίων χτιρ[ωγ ετι δε εΙς

&πιΧσcι.ς σχεδον τα.ς τιον χωρικιί.\ν καλύδας εΙσΙν εντετοιχισμένα.
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40 Γ. Κ. Γαeδίκα Βάeη- Άναγveους. I]AI~ ί920

τοιαστα υλικα. iΧpχαlα, ιοσαύτως δε καί εΙς τας αυλας αυτων

• 'θ"εχρησψοποιη ησα;ν. Ικανα.

- 'Εν τψ οΙκίσκφ του [ερέως ε1σΙν έντετοιχισμένα;ι δύο πλάι

κες έπιτύμβιοι μετα ροδάκων κεκοσμημέναι κα.Ι ένεπίγραφοι,

ων έν τ~ί Ετέρι;ι περισώζονται τα γράμμα;τα..ΙΣΤΟΜΑΧΗ. 'Εν

δε τ'Ώ εΙσόδφ του οΙκίσκου' Γεωργ. Κηρύκου υπάρχει μετε

νΗVεγμένη βάσις iΧρχαίoυ ιiγάλματoς έπιτυμ6ίου, έφ' fις σώο

ζεται τής επιγρα.ψης δ τελευτα.Ιος στίχος, «α1·έ&ηκεν ί>, τοΟ δε

ίφοτελευτα.ίο'.) στίχου τα γράμμα;τα δεν περιεσώθησαν πάντα,

τα. δε περιλειπόμενα ίκα.νως εξίτηλα κατέστησαν.

Προς δε ά.να. Τ'ην πεδιάδα: τ'(ιν πρός Δ. καΙ Ν. του χωρίου

φαίνονται πανταχοσ λίθοι κατεσπαρμένοι μεγάλοι καΙ χαλω;

κατειργασμένοι, λείψανα κτιρίων iΧρxαίων. Ή δε δuσμόθεν ·ητοι

έκ τοΟ Ζωστ'ηρος καΙ τοΟ ά.γ. Νικολάου εΙς τό χωρίον εΖσοδος

εΙνε στενη καΙ ιiπoτελει οίονεΙ πύληψ διότι οί ,Εκατέρωθεν

Τ'ίις εΙσόδου ταύτης λόφοι, οϊτινες εΙς ~ ρκετ~ν ϋι.Jιoς αίρονται,

ό πρός Β. καΙ δ πρός Ν., συγκλίνCiuσιν ενταoθ~ καΙ έκ τ'ης

συγκλινεία:ς τούτων 'ή δίοδος στενοΟται' έν τφ στενφ δη τούτφ

σώζεται εν μεν τψ κρα;σπέδφ τοΟ Ν. λόφου τμήμα: μεγα

λοπρεπες ά.ρχαίου τείχους Ισοδομικως κχτεσκευασμένον καί

α.ρίστης τέΧΥοης έξ Ογκωδεστσ.των λίθων. Τούτο'.) τό μεν υι.Jιoς

σώζεται εΙς 3 μ, τό δε μ'ίί1tOς περί τα. 10. Άπέ'ιαντι o'ιxutoo

εν τφ κρα:σπέδφ τοΟ Β. λόφου περισώζεται α' μεν 'ή βάσις

τείχους, ου τό μεν μ'ηκος εκτείνετχι εΙς 300 μ. τοΟ δε ϋψους σψ

ζεται μόνον 1 μ. οσον Ο'ηλα.δ'η υι.Jιoς εχουσιν ΟΙ λίθοι τοΟ πρώ

του δόμου. 'Εν δε τψ Ά. τοΟ τείΧCiυς τούτου ιΞικρφ καΙ όλί·

γον τι υψηλότερον σώζεται τμήμα τείχους εκ πελωρίων λίθων,

οlοι οί των Κυχλωπείων τειχιί)Ψ τό τμ'?;μα τοΟτο tciO Κυχλω

πείου τείχους εχει μ'ί/κος μεν 8 μ., υψος οε 2, ΟΙ δε λίθοι

cχuτοCί, εξ ttlv σύγχειται, τινες εΧΟ'Jσι μή;ως 2 μ, υι.Jιoς υπέρ το

1 μ. καΙ πλάτος -η πάχος (),60.
τα ~τείΧ'η δε ταΟτα τα πανάρχαια, τά Εκατέρωθεν τοΟ

στενοο, φαίνεται, δτι Φκoδoμ'~θησαν εκει, Ζνα. εξασφαλίζωσι

τον δ'ημον εκεινον iΧπό τιΊ)ν εκ τ'ης Δ. θαλάσσης πειρατικων
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j Ι Λl~ 1920 r. Κ. Γα~δί~α Βάeη- Άναγυ~oυς 41

'11 έχΟριχι!)v επιδρομώv' διότι αv d:vcφvφΟώμεv τ'ης προ τοι)

θησέω; πoλΙΤΙΚ'ίjς τιοv ΆττικG)V κατ'Χστάσεως, μαvΘά'/ομεv,

οτι κ.αΙ οΙ ομοροι ο'ημοι εχΘρικιί)ς &λλ'/ιλοις διέκειvτο, πολ

λάκις δε καΙ προς d:H'f;Xou; επολέμουv και επιδρομας εποιουvτο.

ΚαΙ εv τ~1 προς τ'ίιν Θάλασσα.ν οε 'Υ.λιτύΊ· του Ν. λόφου

παρατηρεί τις αφΘο'/ίαv ±ρχαίο') υλικου κα.τειΡγασμένου, i5περ

είνε κατεσπαρμένO'l εις ευρείας εκτάσεις' εκεΊ δε βλέπει τις εv

μεγάλ'lΙ εκτάσει σειΡαν τειχώ'l, ι;)v τιvώ'ι μεν σώζοvτ'Χι μόvοv

οΙ "pilitOl οόμοι, 7ινιοv οε καΙ πλείοvες προς οε δι'Χκρίνοvται

τα, κρηπιδιόματα πολλσ)v ναιο'ι, απερ αριστα οιατηροΟvται' τα

δ' αλλα ΙΙλικα τώ'ι vαώ'ι είσιv εν τοΙς πέριξ κιiτεppιμμέvα' τα.

λείψ'ΧνiΧ δε τα.υτiΧ τών αρχαίωv ΚΤιΡίωv "αρακολουθεl τις Ν,

του χωρίου εΙς εκτασιv μείζοvα 10υ χιλιομέτρου' &λλα. καΙ

περ'Χιτέρω κ'Χι παρα Τ'ίιv θάλασσα'ι αλλα λείψα.'ιά εΙσι οιεσχορ

πισμέvα' καΙ εv τφ βυθφ οε της θαλάσσης, Τ'ίjς χαριέvτως εκεΙ

)
r ~ ~~, .. , ",

κο,πουμενης, οι v%υτικo~ otxxptvcucrtv ερει"ια ΚΤιΡιωv αρχ'Χιωv,

ώς διε6ε6'Χίου με δ εκει φύλαξ τωv ~σσ)V τ'ης Μοψιις και' λία.v

εμπειΡος τώv δια.φόρωv εκει τοποθεσιιί)v Νικόλ. Lπuρογιάvvης'

εξ ου δύναταί τις vα. εικάσΊ/, i5tt καθίζησίς τις του εδάφους

συvέβη κ'ΧΙ 11 θάλασσα κατέκλυσε τ'ίιv TIIV, του κόλπου αυτ'ΙΙς

βα.θύτεροv εις τ'ηv χέρσοv εΙσχωρ·/ισαντος.

,Αλλα, κα.ι "ρος 'Α, του ϊ..ωρίου σιόζο'/τα.ι ιψηπιοιόμ'Χτα

τείχους και' &λλα. λείΦχνα ΚΤιΡίωv d:pxalWv πα-pcι;τηpoυντα.ι.

ΠερΙ οε του Ύ'jκpωτγΙPΙiΧσμένOυ ιiγάλμα.τoς 1ππέως, περΙ οδ

μνεία-ν ποιείτα.ι δ Leal;.:e, γίνετα.ι λόγος κχι ε'ι Μί tth, d.
deut. al'cl1. Inst, ίn Atl1en 4 (189) σελ, 302,-'Γήv ·ηκρω

τηpια-σμένη'l δε τούτου εικόνα βλέπει τις εv τιμ τέλει τοο εΙρη

μέ'lου τόμου' ετι κα.Ι vυv δε πα.ρα, τον vχον εις Τ1ΙV εισοσον

του χωρίου κείτClΙ το τεμάχιον τοΟτο d:πεικοvίζον Ιππέα. τε

θνεώτ'Χ' είνε δε εξ Ύμηττίου μαρμάρου' δ [ππειις φορεί βρα.χΙΙ'1

χιτώvα., ου τών πτυχώv τα, "ίχνη ετι διαχρίνονται' fι αριστερα,

χεΙρ 'Ι/ΤΟ "ρο του σώματος τετ'Χμέ'/η ~ω.Ι τα,ς '{ινίας 'Υ.ρατουσα;·

δ τόπος τ'ιις ευρέσεως και 11 τέχνη αυτου βε6αιουσι τ'ηv εΙκα;-
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-----_.._------

σ[αν, δτι επιτύμβιο'ι μνημείον -η'l καΙ ουχι υστερο'l τl:;)ν αρχι\),ι

του Ε' αιιίΊ'lος ποιηθέ'Ι.

Δ
. .. ~. , ~ 'Α ~ . 'Ε . ,

ιο κατα τψ εμψ Υ'lωμψ ΊJ PχιxιoλcιYΙΚΊj 'ταιΡεια πρε-

πει να. εξερευΨήσ'Ω περισσότερο'ι το'l τόπο'! εκεινο'l, ε'/Οα ό αρ

χαίο; ο-Τιμος ΆναΥlJροσς εκειτο, εξ ου κατα. τον 'Ηρόί50τον

κατ'ήΥετο δ Υε'lναιότατος Εύμέ1,ης, δ μάλιστα διαπρέΦας ε,l τ1ι

μcί.χ'Ω Τ'ης ΣαλαμΙ'Ιος Ο-Ιρδτ. Η', 93. Ευελπιστω, δτι -{Ι σκα

πά'/η του αρχαιολόΥου εκεί πλείστα εις φως Θέλει φέρει' εκεί

ΟέΑουσι'l εδρεΟΎι εΠΙΥραφαΙ πολύτιμοι, ανάΥλυφα καΙ αΥάλμ'Χτα

των καλλΙστων καΙ ευκλεω'l Τής Άττικ'71ς χρόνων καΙ Οέλουσι

καΟορισΟij τα. έξαΙσι'Χ εκεΙν'Χ τεΙχη. 1;)'1 τινα εις παλαιοτάτους

χρό'lους ιΧνάΥο'lται, των λεΥομένω'l ΚυκλωπεΙων ουδεν δια

φερο'lτ'Χ ..

ΠερΙ τω'ι εν Βάρ'Ω είψημιl.τω'l πρβλ κιχΙ Milcllllofel' l\Iίttll.

(Ι. (lent. aι'cll. Instit. in Atllen 13 (1888) σελ. 3βΟ-2.

ΠερΙ τιον εΠΙΥραφω,l τω'ι ΆναΥυρασΙω'l δριχ Κουμ::ι.νούΟη

227 - ~i38 καΙ Ψαyκα6~ 'ΕΠΙΥΡ. 1843-1852 ια 582·585.
111, 200 Β. 217' 293' 35;3' 408' 800 Β.

'Ως προς δε το ονομα, δπερ nαi3εν ό δ'7jμQς ,Α ναγυ
ρους J), εις τ.Υ1,1 'ΕρεχΟη'tδα φυλγl,l α'I'ήκω'l, σημειωτέον, ΟΤΙ

οϋτως ι()'ιομάσθη εκ του φυτου, δπερ α"άγυρος ελέγετο' το

φυτον δε τουτο είχε τΥΙ'Ι 1διότητιχ να. αποπνέ'Ω δειψη'ι δυσοσμΙιχν,

οτε τι; 'ίίπτετο αυτοσ' εξ ου καΙ 11 παροιμΙα ~ τον ι3:νάΥυρο'l

, κι'/εί'l' μή κΙνει ΤΟ'Ι Χ'Icί.yυpo,;,» (πρ6λ. καΙ Άριστοφάν. Αυ

lJιστ. 68.)

ό γου1' α1'άγυρός μαι κεΚιJ,ησ-ι'Jαι δακεϊ.

ΠερΙεΡΥος δέ '1& ιί5ω, εα.ν καΙ σ'ήμερον φuετ>cι εκεΙ το φυ.

τόν τουτο δ ιΧνάΥυρος, εξ ου τό ο'ιομα δ ι3:ρχαίος εκείνος Q'7If/'O;
---_._------

'ι τα. έπιρρήματα ΆΙ'αγυροι'Ι'τ6{)οΙ' ΆΙ'αγυρουι'τάδο, Ί\νοιγυροίίντι (= έΛ

'Λνοιγυροίιντι)' ό 01jiJ.ό:ης ·Α'Ια(υρά.,ιος κοιτά το Φλιους - Φλιάσιος, 1'1 ~Ί

Ι)αΙJ.νΟUζ. Ι>.:χμvούσιο;. Όπου; .. Ι()7:0~ντιoς και ό IJ.έv άν1ι Ρ 'Aνιxγυ?σ.σιo~, ή

οε γυν'lι έξ t Αναγυρασίω,'.
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~1- e .., , , , ,~ •
ελαοεν. ηpωτησcι. τους χωρικους, εαν φυεται λαι νυν παρο·

μοιό'ι τι φυτόν, ού τ~ς ιοιότητας εκ τ'1)ς περιγραφ'ης του Διο

σΚl)pίOOυ (Γ', 117, 1(7) εχομεν: «α.νάγυρος βαρ60σμοςΙσχυΡΙIJς"

»ανθος κράμβ"lί εοιιιός καρπος ε,ι κερατίοις μικροις, το σχ1ι μα

»νεφρων, ποικίλος, στερεός' δ οε καρπος εσθιόμενος εμετον συν"

»τόνως ποιεί' «κι'/ειν τον aνάγυρο'l» επι τ(ί)ν επισπωμένων έαυ~

»τοlς κακιΧ» Παροιμ. π. Σουίδ. ΚαΙ τφ Ο'/ΤΙ εβεβαίωσάν με, Ότι

πολλαχου φύεται τοιουτον βρωμόχορτον καί 6πεσχέθφαν νά

μοι στείλωσι κατιΧ το εαρ δείγματα του φυτού τ06του, ου τρΙα

ε'ίδ"η Οιακρίνουσιν.

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ - ΑΘΙνΙΟΝΟΝ,

'Η 'Αι9μΟl'ία "ι) το "Α-&μονον 1) "ην δ'ημος α.γήκων εις τΎιν

Κεκροπίοα φυλ"ήγ εν τφ Ο'ήμι!) τ06τιρ UΠ'fιρχε πανάρχαιο ν

ίερον της ουρανίας ΆφροδΙτης, Όπερ οί 'Αθμσνεις επΙστευο'ι,

οτι είχεν EOpUO'fj υπο τού βασιΗως Πορφυρίου (Π,ωσαν. Α',

14, 7). Έπίσης εΤνε γνωστόν, ΟΤΙ ελατρε6ετο εν τφ ειp'~μένφ

δ'ήμφ 'ή ..Αρτεμις 1ί Άμαρυσία' εκ των επιγραφων δ' α.ποδει"

κν6εται, ΟΤΙ το 'Άθμονον εκειτο εγγυς του νυν Άμαρουσίου,

Ο περ είνε θα.λερι;>τατον χωρίο'ι επι του Β. μέρους Τ'f)ς ΆθψαΙ

κ'η; πεδιάδος, 7 'ΑγΥλικα. μίλια: ΒΛ. των 'ΑθηνG)ν καί 1 1/2
Ν. τ'ης ΚηφισΙάς. Το νυν χωρίον προφανως διετήρησε Τ'lίν

επωνυμΙιχν της'ΛμαρυσΙας 'Αρτέμιδο;, ψις εν Τ'~Ι άρχαιότητι

λίαν ελατρεύετο ενταυθα' το επίθετον οε τοστο τ'ης θεάς συν

τιj) χρόνφ εκνι',{:Τισαν εξέ?αλε το κ6ριο'ι του ο'ήμου ονομα' τ~

δε 'Αμαρύσια, "(ι έορτ'η τ-ης θεα.;, έωρτάζοντο τόσον οημοτε-

') 'Ι') . "4{} 'Α{}" '4{} • . ~, , 't··!.ι ,εγετ'l ~ μΟJΙ0ν, μο,'ια Χ:Ι.Ι J. μο)'η' τα. Ο CΠιΡΡημ-χτα. ε~ σ.υ-

του, 'Α{}μόναζε κ,ι ·Α8μοι·ίαζε(ΆΟ:J.οvία),Ά{}μονοϊ (1:?:Piι. τό 'Α{}μονον! και
'Λ{) - ", ... ~ . ,. , • ,. . Ο'

μοι'ψιι (r.αρα τΟ ΑΟμονη)' u Οημοτης ελεγετο AGiJ.o 'OU; ου το ',".
'Λ{}μονίς' ό 'Ησύι.ιος έσηILειι"σα:o χσ.ι τό ρ, α8μονάζειν, :6 είς οήlλΟ" άψι

Κ,vείσΟα.t της 'Λττιχηςl,· .tι.A);α γραπτέοv ΆOμoνCΊζειν, τό είς 'Ί\.Ομο'ιο'l, o'lιμoν

,,;η~ Ά ττι%Ίjς~ άφικ'lεί-:;Οαιο

5
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44 Γ. Κ. Γαeδικα Άμαeούσιον-'Άθμονον. ιι/ω 1926

λιi>ς καΙ παψηΥυρικως. ι'Ι)στε καΙ ο[ τιόν 'AθΗVιί)ν κά.τοικοι με·

τείχον της έΟΡΤ'fις αυτΊ/ς.

Ί·Ι δε Άμαρυσία, το (>/ομα τούτο Τ'16 'Αρτέμιδο; κατ&.

τον ΙΙαυσανίαν είχε σχέσιν προς το εν EU601o/- χωρίον Άμά

ρυ1'{)ω" το επίθετον ' ΑμαρΙΙσιος πα-ριΧ το 'Αμάρυνθο; εγένετο,

ι:)ς ΤρικορΙΙσιος παρ&. το ΤΡικόρu~)ος' ε,ι τq) ΆμαρΙΙνΟψ δε

τοίιτφ, δπερ χωρίον απείχεν έπτα στά.δια τιι)ν τε~χι!)ν Τ'ης

Έρετρία-ς, οε ΕΜ0είς ετέλουν έΟΡΤ'rlν προς ΤΨ'rιν Τ'fις 'Αμcφυ

σίας Άρτέμιδος, εtς γιν προσ'ήρχοντο ο[ Ί~pετριεTς καΙ οε Κα.·

ρΙΙστιοι (Livins XXXV, 38)' επιγραφ111) δ' εν τι:) εεΡφ τΊίς

θεάς εβεοαίου, δτι 30\)0 πεζοί, 600 Ιππείς καΙ 60 αρματχ ηρχο'/ΤΟ

εκ Τ'fις Έρετρίας εν πομΠ'!j κατα τ·ην έορτ·ην τ'ης Θεας, εν 'ξι

καΙ αθλητικοΙ αγωνες ετελουντο (Σχολιαστ. l1ινδ. Όλ. ιγΊ Ηί9).

'ΛΆλα. καΙ οΙ Άθμονείς καΙ οε ΆθΗVαToι, ι;)ς ίστορεί 6
l1αυσανίας, ετίμων μεγάλως Τ'rj'l Άμαρυσίαν "Αρτεμιν καΙ

κατιΧ Τ1ίν ρησιν του περιηγητοσ «έορτήν δέ καΙ ΆθΗVαίoι τ'ιις

Ά μα,ρυσία,ς &γουσιν ουδέν τι Ευοοέων αφα.νέστερον» (l1α.υσ.

Α' 31, 1). Έκ των επιγραφιι)ν δε μανθά'ιομεν, δτι καΙ εν

Άθμ6νφ κατα. τ·ην έορτ·ην τ'ης Άμαρυσία; 'Αρτέμιδος ιχγα))'ες

α&λητικοl ετελουντο' διότι επιγραφ-η εν 'Α μcφουσίι:ι εύρεΟείσα

περιέχει r.jι·ήφισμα τοϋ των ΆΟμο'/έων δ'ήμου, ϊνα χρυσφ στε

φάνφ στεφανωθωσιν &ρχοντές τινε. τψιόμενοι δια. τον ζ'ιιλον,

μεθ' ου τιΧ έαυτων καθ'ήκοντα εξεπλ-ήρωσαΥ' δ δέ στέφα,νος

κατα. το Ψήφισμα εδει ν' eι.νακηρυχO{1 εν τφ των 'Λ μαρυσίων

αγωνι. ΚαΙ επειδ·η '11 έπιγραφ-rl φΧίνεταί μοι eι.ξιoσημείωτoς,

πα,ρατίθεμα,ι αυΤ'ήν, ώς εχει: «Θεοί' Θεοδωρίδης είπεΥ' έπειδ'(1

οί μεράρχαι, οε επ' Άντικλέους &ρχο'/τος, καλως καΙ -:ριλοτί

μως των θυσιων επεμελ'ήθησα,ν καΙ των κοινιϊ)ν, δεδόχΟαι τοις

δημόταις στεφανωσαι τους μεράρχας, τους επ' 'Α ντικ).έους

., «Τής 'ί~?ε:ρίας l.(ι)μη i'1τί'l 1} 'A:J.ιXPUVOQ; :1.1" έπτ7.σ-:cιδίω l) τοΙ:; τεί

'Ζου,' την οε liύνoψιν τι;';ν 'Eρετρι€ων, ην ε'1Ζ0ν πο:έ, I1.Ζρτυ,οεί ΤΙ ,,:ι!),η. ;Ίν

»!:ivέΟ.σάν ποτε έι) τι:> ίερ~ της 'Λμ.ιxfιυ"Oίa.ς Άρτέμιοοςο γέγρaπ-:σ.ι ο' έν avtf"
»τρισχιλίoι~ μεν όπλίτα.ις, έςακοσίοις ο! ιπ,;εuσΙΙJ, έξ-ιiκ.oντα Ο' αρμ.ασι ποιείν

τ ην ΟΙO(J-πη·,» Στρά6. Χ, σελ. 448.
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f IΛJ<; 1920 r Κ. Γαeδlκα Άμαeούσιον-'Ά θμονον. 45

α.ρχοντος, ΧαιΡεφά:lην Χαριά.Οου, ΔιoνυσOφάνΗV ΔιονυσοΟώ·

ρου, Λυκόφρονα. Λ.υκ(σκου, 'Α '/τιφώντα. .Αριστομάχου, Λύ·

σιππον Λυσίου, ΣμικυΟίωνα Φ. ΛΑ Ι'! Θ οΥ χρυσιΊ> στεφάν{:)

άπCι πεντακοσίων δρα.χμών ι3φετης ενεκα χαΙ οικαιοσύψης τ-Ιις

εΙς τους ο'ημότας καΙ ανειπειν 'Αμαρυσίω)' τφ άγι(η'Ι, ανα·

γρά.Φα.ι οε τόοε το Ψ'Ιιφισμχ εν στ'ήλ'Q». (ΟΙΑ, Π, 580).
ΙΙερί τοΟ τεμένους Τ'lις Άμχρυσία.ς Άρτέμιδος μαρτυροσσι

δUo επιγραφαΙ δ'ηλοϋσχι τα. ορια τούτου' τών 6ροσ1ιμων

δε τούτων λίθων δ μεν α'/ευρέθ'ί) ΝΔ. τοϋ 'Αμαρουσίου εν t'Q
θέσει Πέλικα' 'ίι επιγραφΊι δ' αϋτ'η, 'ίjτις το πρώτον εξεδόθη

όπο του Dod \vell, εΙνε κεχαραγμένη δι' αρχαϊκών γραμμά.·

των του προευκλιδείου άλφα.βΊίτου εχουσα {"bδε: «Ηορος Α ρτε

μιδος τεμενος Αμαρυσιας)) '" δρος τεμένους Αρτέμιδος ,Αμαρυ
σίας (πρβλ ΟΙΑ, Ι, 526 Ι).

Άλλα και δ LσΙΙίng ολίγον τι προ τοϋ 1880 άνευρε καί

ετερον λίθον ενεπίγραφον αναφερόμενον εΙς το ίερον τ1ις αΙΙ'

τ'ης θεας γι μαρμα.ρίνη δ' αϋΤΏ πλα.ξ (0,20χΟ,16) εΙνε εντε·

τοιχισμένη εΙς τΊιν Δ, πλευρα.ν καΙ άριστφf. Τ'ης Θύρας εν τφ

να'ισκφ του &γ. Νικολάου παρ" τΊιν επαυλιν Χωματιανου-Λ.ο

γοθέτου' 'ίι θέσις δ' εκει τυγχάνει καΙ νCίν αλσ{;)ΟΎις δ δε Lol·
lίng παραβάλλων το νέον 6ρ6σημον καΙ το παλαιον εΙκάζει

οτι το Ιερον της θεας εγγυς τ{\)ν εΙρημένων θέσεων εκειτο'

αλλ' εγω νοι.ι.(ζω, οτι 'ίι μεν εν τίϊ> να'ισκι:) τοϋ &γ. Νικολάου

εντετοιχισμέψη πλα.ξ εΙνε μετεν-ηνεγμέ'ι'η &λλοθεν, κατ:Χλληλ~

τέρα οε θέσις δια. το Ιερον τ,ης θεας Ίjθελεν ε!νε 'ίι τocί Πέλικα

ΝΔ. τού 'Αμαρουσίου περΙ τα. 500 μ απέχουσα' εκει 'ίι θέσις

είνε εφ' ύΨ'ηλου, 'ή α.ι:coψις ει)ρεΤα καθ' &παν το τών 'Αθηνών

πεδίον, χαΙ μεγαλοπρεΠ'ί) λείψανα αρχαίου μεγάλου μνημείου'

εν Τ~I θέσει tIΧut'Q νσν εόρίσκετ'Χι Ύιρειπωμένος ν'Χ'ισκος τ'ης

Ι) 'Ο 'Ραγχα6ης iAntiquites Helleniques Ι σελ, '219 1842) ίράφ.!,

οτι ό λίΟος έψ' o~ η έπιγραψή, πρo~εχoμ.ίσύη αυτι}> ύτι<ί ,ινος φιλαΡΖαίου έ Ύ.

,ου μ,έρους ΕνΟοι έψυλάσσετο χρησιμεύων νΟι οιαψωτίζl1 χα,α τρι)πον λίσ.ν οια'

φέροντα σ'~ι.ιεία της ιipχσ.ίας τοπογραιΡίας.
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46 Ρ. κ. Γαρδίκα Άμαρούσιον-'Άθμονον. ΙΙΑ I~ 1920

Π ' " λ- Ν ' , ... ...,
,ΧΥχγιιχς, ητις κιχ ειτιΧΙ 1 εΡα.,1Τ':JιωτtιJ'1α' μερος το!) κρηπιοω-

μα.τος α.Uτr,U εΙνε αρχα.ίον, το σΤΡΙJψ'Χ τοσ 'Iα.'~σκOt.J ες 'φχα.(ου

υλικοσ, ιiJς κα.ι '(ι άγΙα. τράπεζα.. 'Ε,ι Τ'~ Δ. πλευp~ του 'Ια.οσ

:rl τφ προνάιρ κιόvωv μα.ρμαρ('1ων άρρα.6δώτω'l τμήμ'Χτιχ Τ'(Ι'Ι

θύραν αποτελοσσι' κα.ί εν τοίς το(χοις [ε λ(Οοι μcφμάΡΙ'/Ο! ει

σιν ενφΚOδOμΎjμένOΙ' ε'/τος ΠΡΟ'1έτι τοσ '/αου υπάρχει κιοvο-

, 'Ι - ) 'Ι, ' " ) ,κρα.νου ωvικου ,εΙ't'α.νοv, ως 'Ι.αι εΠΙ'Jτυ ,ιου.

'Εν λα.μΠΡοτέρc:- ο' ετι κιχι μσ.λλον περιόπτι:! Οέ'1ει και υΨη

λoτέp~ υπάρχει δ '/α'Ι'1κος τοΟ &γ. Ίωά'1'Ι0υ, δεσπόζων δλου

τοσ ΆθΗVιχ'ίΚOίί πεδίου και εχων όρΙζοντιχ μεγα.λοπρεπέ'1τατοv

δ 'Ια'ισκος Φκ.οδόμψαι επι κρηπιδά>μωος αρχΧίου μεγΧλοπρε'

ποσς, δπερ καταφαίνεται εν Τ'Q ΝΔ. πλευp~' τα. δε κοvιάματα

δεv επιτρέπου'1Ι 'Ια. ΤδΊΙ τις, εα.ν κ'Χι Cί.,λλo τι άρχαϊοv λείψα.νοv

είνε εvτεΤΟΙΧΙ'1μέvοv, Ά. δε τοσ να.'ίσκου περι τα. 50 ίΗlμιχτα

ε&ρίσκεται τεμάχιον μcφμάρου Πεντελ'ησίου λίαv ΟγΥ_ιίJδες, λεΙ,

ψανον εκ μεγαλοπρεπ.οσς μνημείου' ε'/τεθα.μμέvO'l δε πολυ

&ντος τ'ης γ-,ις, δεϊται πεΡΙ'1καφ"ίις τινος, ϊν'Χ διακριθ'{ι α,v εΙνε

κιονόΚΡα.ΨJν :rl κορμος αγάλματος.

Πcφα.λλ1ιλως δε προς τους δύο ειρημέ'/ους ψl:ίσχους κα.ι' Α.

α.Uτιi)v ευpΗVΤ'ΧΙ και Cί.,λλoι 1360 'Ι ":Ι'1ΚΟι ες 6λικοΟ άρχα!ου

ΊΊ αρχαίωΥ ναιi)v ίδρυμέvοι' και πριi)τον δ ν7:Ι'1κος τι;}ν &.γ.

Άναργύρων πεΡΙ'1τοιχιζόμεvος ύπο πολ).ι;}'ι και μεγάλων %υ,,7.

ρίσ'1ω'l προς 'Α. περι τα. 300 μέτρα εΙvε Zr.t αρχαίου κτιρίου,

Φ'"φατ'~poσ'/ται δε κιχι εν Τ!:) προνάφ τούτου ίκανα. λείψχ'lΧ μ'lΥί'

μείου αρχαίου.

Έπι της αυτ'ης '1χεδΟν γραμμ'ης και Ν' Α, τοσ χωρίο!) ευ

ρψαι ό )'αος τώ)· Ταξιαρχών και εκει βλέπει τις πλείστα λεί

ψα.να αρχαίωv μψ~μείω'l' λίθοι κογχϊται cρθογώvιοι, τετράγω

'ΙΟΙ, κιόvων μαρμα.ρίvω'ι τεμάχια, κp'~πιδώμα,τα. ι-ιεγα,λοπρεπ"ίl,

μαρτυροσσιv, δτι και εντιχσθα 'ιι'ι σπουδαιοv αρχαίοv ίερόv.

ΝΆ. δε και τουτου τοσ vιxi:crxou υπάρχει ό των &γ. Θεο

δώρων εv αλ'1ει δρυι;}ν (ιψικόμωv και μα.κρ06ίω'l' π.ρο τοσ να:ι

σκου βλέπει τις πλάκα μαpμαpίvΗV μετ' αετώματος μεγαλοπρεπ'η

ιπιτυμ6ίου μvημε!ου, εφ' ου σι~ζετ:χι τ'ης επιγρα.φ-ης ),είψα,νοv.
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Ι Ι Α 1<: ΙΟ20 Γ. .κ. Γαρδίκα Άμαρούσιον-'Άθμονον. 47--_ _.._.._--_..

. ΟΚΛ.ΗΣΑΘΜΟΝΕΙΣ, προς δε καΙ αλλο 6λικον εν τφ
r' ,

προναφ εντετοιχισμενον.

Κατα. τον Άριστοφάνη φαίνεται, οτι το αρχαίον "Λ θμονον

.. 'Υ ('0<." .. .. ") , \. λ' τ r: Ίο

εψηΙ-Ι"('οετο οια την αμπεΛουΡΥιαν και τον κα ον οινον, ως και

νυν το 'Αμαρούσιο ν, οπερ διεδέχΘη τον αρχαίον εκείνον δ11

μον, θciλλει εν μέ)"ιρ αμπελι;)νων και ελαιώνων καΙ τ'ΙΙς αλλης

Χλωρίδος. Κατ:Χ ΤΟ'Ι κωμικον δ πλιχστον ονομα εχων 'Γρυγιχιος

δ 'ΑΟμονευς κ,χταγίvεται εις την αμπελουΡΥίαν και ουχ], εΙς

συκοφαντίας χα], αλλας μrιχανoppαφίας.

Ί'ρυΥαίος 'ΑΟμονεύς, αμπελο υργος δεξιός,

ου συΥ.οφάντης οΙΙδ' ερα-στ';ις πραγμάτων-

(' Αριστοφά". ΕΙρψ'. 190 και 919.)

Έκ τ(ί)ν εν ταίς εΠΙΥραφαίς ανευρεΘέντων Ονομά.των ΆΘμο-
r ,... , ., Πι λ- n {)' ,

νεων, αςιοσημειωτος φα.ινετ:χι μοι ιστοκ ης ισ 'εταιρου' το

',> """ _ r f .., α ,
ονομα οε τουτο υπομιμνηΊ,ιει το προσωπον, οπερ παρεχουσιν

οί "ΟρνιΟες του' ΛΡισϊΟφciνοuς' (f):Jte 6 κωμικος οΙΙχ1. πρι;)τος

εlσ·~yα.γε πλάσας το ο'ιομα τουτο, αλλ' (ιπΊίρχεν εν Τ'ζj χρήσει'

αλλ' α.ρά γε εκ τοΟ 'ΑΘμονέως τούτου Ελα6εν α:ρορμ·ην 6

κωμικος να, πλάσ\Ί κ'Χ1. το εαuτοΟ πρόσωπον; 1/ επιγραφη

ί3έ, εν Ώ εύρέΘη δ ΠιστοκλιΊς 6 ΠισΟεταίρου 'ΑΘμονεύς, α,νεκα'

κα"λύφΟη εν τιρ να(1) τι;)ν &γ. Θεοδώρων Ν'Α.του 'Αμαρουσίου

.. l' ,..... '\'" , Π λ
και εινε κεχαραγμενη 0:1 επι Ίτυ Ι\ιφ εκ μ::φμα.ρου εΊιτε η-

σίο!). Σημειωτέο'l δε καί τ:>υτο' ή μεν επιγΡα.ψrl διέσωσε τ';ιν

γραφ';ιν ΠισΘέταιΡος (=πιστος έταίρος), τα δε κείμενα. του

'Α ' " Π Ι)' r ... , .. 1':'01 ')t-- ""
.~pιστoφανoυς εχουσι εισ' εταιΡος, οι οε εκοοται α.ουνατουν·

.., .., Θ ' ')'~ ΤΤ· ,
τες να νΟΨJωJΙ την cru'! εσιν τουτων εικαl:.oυσι .ι..ι.εισ εταιρος.

Περ1. των εν Άμαρουσίφ κιχ1. τοίς πέριξ εύρημιΧτων πρΟλ.

ΜίlcΙιΙιδfeΓ Mittll. d, deut. al'cl1. ΙnΒΙίΙ. ϊn Atl1en 13 (18
88 σελ. 351-, Κουμανούδη επιτuμσ. Έπιγρ. Άθμονέων Gφ,

Ι)7 - !.J5· Ross σελ 56 ΟΙ Α. ΙΙ, 1723 - 1727' και Ραγκα.βή

, 19.<)ς) 1')1('
(;:.ρ. ~);)t., .:}'::i: ).

,

..
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48 Γ. Κ. Γαeδίκα Φλύα-Χαλάνδeιον.
-----------------

ΦΛ.ΙΆ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΝ

ΠΛΤ\ 1920

..

'Ο δ-1ίμος Φλύα :) το πρώτον αν-ι/κεν ει; τΎιν Κεκροπίοα:

φυλ'ήν, υστερον δέ κα:τeι. την μα:ρτυρίαν τοΟ 'Ησυχίο') μετε

τάχθη εις την Πτολεμα·tδα· (1lιxuj, Α', 5,5). ό μέΥα; ποιηΤ'ής,
1,'" ,~ ~, - ... ι , Ο., ς' ιο. <"ο , δ

.ι!.υριπιοης, η'ι τεκ'ιον το') οημου τουτου, κα:· α οιοασκει

Άρποκρχτίων- 'ί/ :5:ρχαί.Ζ 'ΑΤΤΙΚ"Ι οίΚΟΥένει.Ζ τ6)'! Λ,lJκομηΟώ'l

ε!χεν ίερόν εν Φλύ~ oιCι. τ'ην €ΟΡΤ-'j'1 τιον μlJ'1τικώ'l τε \ετιον' 6
ναός οuτος πυρποληΟεις ύπό τ ι;) 'Ι Περ'1ΙΟ'1 ανεκχι'/ίσθη κα~

έκοσμ-ήΟη Υραφαις 6πό τοΟ ΘεμΙ'jτοκ"λέοu; αν-ήκοντο; εις τό

γένος τών Λ.υκομηδών (Πλούτ. β. Θεμιστ. 1). 'Ε'/τ-:ι.οΟα '1/'1
~)ααύτως κα.ι ίερόν του Δαφνηφόρου 'Α πόλλωνος, έν Φ διε

τηρήΟη γραψή τις αναφερομένη εις τους χορούς, οϊτινες

ετελουντο εν τι:) ίερι:) του Δηλίου 'Απόλλωνος εν Άθ-ήναις

υπό επι:ρα,/:')ν πολιτών ενδυομένω'l Θ-ηpαϊκeι.ς εσΟ'ητας ('Αθήν .
Χ σελ. 424 Γ). Ό γενναίος ΆΟψχίος Λ.υκομ'ήΟης δ Αισ

χραίου, δ πρώτος έπ' 'Αρτεμισίφ και εν Σαλαμίνι ναυν τών

Περσών κυριεύσας και το &ριστείον λαβι~)ν i:ριέΡωσε τeι. εμ6λ-ή

ματ.Ζ του άλόντος εχορικου πλοίου τι:) Δ.Ζφνηφόρφ ,Απόλλωνι
εν Φλύι;ι (Πλούτ. β. Θεμιστοκλ. (3) 15, 'Ηρόδοτ. Η', 11). Teι.

οργιο: τ-1lς Μεγάλης Θεας ενέΧΟ'ιτα και BακχικCι. μυσΤ'ήρια

λέγετ:ιι, δτι εωρτάζο'/το εν Φλύr- και πριν Ζτι τeι. εν Έλε') ,
σϊνι μυ'1τ·ήρια. ίορυΟιί)'1ιν' Μεγ/ιλη δέ Θεα 'lI'! 'ίι nj, ι;)ς μ.ΖΥ

θά'ιομεν εκ του Παυ'1ανίου (ΑΙ, :)1, 1). 'Ι-Ι Γ-1ι ),έγεται, δτι

εγένετο Ύι μήτηρ τοΟ Φλύου (Πο:υσ. ΔΙ, 1, 5), ('Ι) &.φ' ou Κ.Ζί

...
Ι) Έλέyeτo Φλύα καί ΦλυΥι κα! τα Επφρ. ΦλύαΟ<ν και ΦλυηΟ<ν, Φλυη-

σι κcιί' (f-λύcι.ζε, Φλυευ; οε δ Οημόϊ:ηζ.

2) "Ο - Λ ~~. -,-)" " Ι) - -« tl του υκοlι.ψ""'1 Y<VOI; μ!:ειΖε οη .0; ,-:rtt' το γαρ () .υη-:rι τ<ι.ε_

σ,:ήριον, οπερ ~Ι'/ i\uκομηΟ,.;)v 1.0ι'ιό'l, €IJ.1tP1jtjQtv ίιπ,) των β~ρoάρω'! (,(uτo~

i7:εσκεu-χσε :ι.~Ι γρ:χφαίς έπεxΛι:rμησεν, 6); Σιμω'lί?ηζ ίι:rτr)ρηκεV».

8, (lΊρσ)το; με'." OU'J λαμi5d,'/εt νCl.σν ΛυΚΟΙJ:ιjοη; &'/η:;ι Άθηναίο; τριηραρ-

~ ..." Ί' 'Ο 'Α 'λλ .\ 'Χιl:ιν ι ''1; τα πσ.ρχσημα Πξριχοψ--χς CI.'IE ηκ€ν π() ωνι ι.lαψνηφύΡΙ~».

4) E~ς Ι\ιJε~Hί"η'.' τα. ;J?yuI. ΤΙ;)'Ι j\Ι::Υiλf.Ι)'1 Θ~.ι;:ιν χoι).ί~ει I(cι.ύx~,)·) ό Ι{ελαί_

νΟυ το" <Ι>λ"ο"' <1>),"0'1 ~ε 'ι.υ:όν '.·\Ο·φαΙοι ).έΥου" ,"αιοα γης είν'Υ-Ι' όμ.οί.ο

γεϊ οε σφΙσι κ?1 U;LVO; ΜΟΥ7:.ιίου Λψ.ΟIL·!ιΟαι; ποιηΟεις είς Δήμψρο..
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IlΛ~ 1920 Γ. Κ. Γαeδίκα. Φλύα-Χαλάνδeιον. 49

δ δYjμος Φλυα το ονομχ ελα6εΥ' 'ΑΟηναίός τις ονόμα,τι Κίρων

έκέκτψο α.γρΟν εν Φλύ~ ταλά-ντου αξία,ς ('Ισαίος Η', 35).
<lJ ' ,., ~.. ,.. Ι (Ι '~λ "~ έ

:ι περις χωρα: ην οασωοης κα: ΨλΛ ουσα: κατα, τον ..,εν καν

(ΗίρροlΥΙ 27), ι;)ς καΙ σ-ήμερον Θαλεpι~τα,τoν καΙ εδυδρον

ει'ιε το χωρίον Χαλά"δρι' t-rl',! θαλερότητα, κα,Ι εύφορίαν τ-ης

cφχαίας Φλυας προσδηλοσσ'ι μεν καΙ α,Ι λα,τρευόμενα,ι εκεί θεό

τητες, Υι Γ1) '(1 τι!>ν πcί.ντων μήτηρ, δ Δι6,'υσος δ 'Aνίfίας, -(ι Δημή

τηρ ~)ς ,Α,'ησιδώρα, 'Απόλλων δ Δαφ,'ηφ6ρος καΙ Ζευς δ Πτήοως.

(1).'Άλλα. μην καΙ αδτ6 το δνομα: Φλύα τ-ην εύυορlα:ν κα,Ι αφθο

νίαν τιΟ)ν παρα:ΥωγικιΟ)ν της φύσεως δυνά-μεων δψοϊ:' (Πρβλ.

Φλέω Φλέων (ονομ'Χ τοΟ BZ~.xoυ)Φλευς- Φλοίος, Φλειώ, (ονομα

Bά.κx·~ς), Φλοια (δνομα: Τ'ης Πεpσεφόψ~ς), φλύω (αναφλύω

Άνcί.φλυστoς), flno-fInInel1, φλιδάω καΙ φλυδάω (σφριγιΟ)

εχ της πληOι~pας λίπους καΙ χυμιΊ)ν), Φλιους καΙ Φλειους (01νό

φλυξ, φλύκται,'α). Ή θέσις τΎjς αρχαίας Φλυας επε6ε6α.ιι))θη

εκ τιΊ)ν α'lευρεθεισων επιγραφίΙ)ν, οτι εκειτο εν τι:) νΟν Χα,λαν

δρίφ η κα:Ι όλίγον τι νoτιι~τερoν α.ύτοΟ· ιος δε '(1 αρχαία. Φλύα"

οϋτω κ'ΧΙ νϋν το X'Χλcί.'10pιO'l εΙνε χωρΙ0ν εύΘ:χ.λέστατο'l, εδυορον,

Κ'ΧΙ εδ:ρορο'l, χείμενον Β'Α. τιΊ)ν ΆθηνιΟ)ν περΙ τα. 5 'ΔγΥλ

μ[λια, τ-ης οε Κηφισι&ς Ν'Α. περΙ τα. 4 'ΑΥγλ. μίλ.Έν μι,?-
"'" ') ">' , _. r, -J "Ι -

των επιγραφων μνημονευετ'Χι κτημα., οπερ εκειτο εν τοις με-

θορίοις του ' Α{}μ6,'ου χαΙ Τ'Τις Φλίιχς (χωρίΟ1' 'Aίfμoνoί

καΙ Φλυησι ΟΙΆ ΠΙ, βι Α στήλη ΙΙ στίχ. 13)' το δε 'Άθ·

μονον έ6ε6?:ιι;)θη, ΟΤΙ γιν π?:ρα. το νσν 'Αμχρούσιον 4 χμ. Β.

τοΟ Χα.λα.νδρίου.

Ώσrι:ύτως μετ'Χξυ Χα.λανΟρίου Κ'ΧΙ 'Άμ'Χρoυσίo~) ευρέθη

λίθος ε'ιεπΙγρα.φος χτ·ήμα.τος 6ποθηκευμένου εις τον τι!) ν

Φλυέων δημοΥ' (CIA, Π 1113 κα.!. Ditt. Syll. 819 δρος

χωρίο προιχος Ίπποκλείαι Δημοχά-ρους Λευκονοιως Τ. δσω'l

Ι) (ιΦλuεUσ( ~'έ'στιν 'Λπ,ίλλωνο; Διονυοοδότου χαι ΆρτέIJ.ιΟος Σελασ,l,όροu

βωμοί, Δω·,ύσοu τε 'AvfHov %αι ΝuμιρG")ν Ίσμ.ηνίΟω'l καί r'ί)ς, 11'1 !\'Ιεγάλην

Οε,)'ι όνομάζοutJι· νιy.ό~ ο'έ'τερο; εl.ΕΙ βω!J.οUς Δήμηcρος Άνησιοι"ρας χσ.ί Διός

Κτησίοu χαι Τιf)ρwιιης Ά{}ηv{J.ς χαι Κόρης ΠρωΤΟΥ,)νης και Σψνων όνψ"'.

ζψέ'Jων θεων)) (naucr. Α', 31, 1.)
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5υ Γ. Κ. Γαρδίκα Φλύα-Χαλάνδριον. 11 Λ Ι.: 1920

πλείοvος άξιοv, 1\ εκροπίδαις 'ύπόκειται καΙ Λυκομήδαις και

Φλυείισιν)' εξ ου δ'ίιλη γίvεται καΙ 'ή στεVΥI σχέσις τω'! Λυκο

μηδω'! και τω'! Φλυέωv.

Ν. του Χαλαvορίοu ύπάρχου:n πολυάριθμοι τάφοι α.ρχαΙοι,

ι~)'! τιvες μετ' επιτυμβίω'! α.'ιχγλίιφω'l· (πρβλ. καΙ CIA, Π, Νι

2646 .... ΛΟΣ ΦΛΥΕΥΣ). Και evto; τοσ Χα.λαvδΡίοu δια.·

κρί'/ει τις λείψα.vά τινχ α.ρχαιότψ?ς και ευρήμα.τα· εΙσερχό

μεvος τις εξ Ά1l-ιχροuσίοu εύθιις δι χκρίvει προ tII)v θυpιl:ι'! zviwv
οικιων όγκι~δεις λίΘους, τετpα.γι~'loυς :η ορΟογωvίοuς, λείψιχ'lιχ

, ... , ι:, ,... _ , , ~ ;;:
ΚΤιΡιω'! ι:ι.ρχιχιων' ω::ϊαυτως χα.ι 0.'1 τφ προς ΤYj'l σιοηροορομι-

Χ'ιιν γρχμμ·ην 6δφ τ~ εκ τΥlς αγορχς Χ7..Ι εν τ-ζl προς 'Α. εΙς

τη'! ά.γ. Παριχσκευ'ή'! &γοίισΏ πχρα.τηρεΙ τις [κανCι.. λείψιχνιχ

μαρτυρουντα. το'! πάλχι συνοικισμον εντιχσθ,.· Κ7..Ι ε'! τιj) κέv

τρφ δε του χωρίου περι ΤΟ'! ναον τοί> δ:.γ. Kwvcrtxvtivou κιχΙ

ά.γ. Νικολάου σημειωτέον τά εξ'ης ιχ' το κρηπίδωμα του κω

δωνοστασίου του νσν 'Ιαοσ &.πετελέσθη εξ ύλικοσ αρχα.ίου· β'

μεγίστην μαρμαρίvηv πλάκα: επιτίιμ6ιον, μετ' &.'1χγεγ λυμμένου

v.εγαλου !Χμφορέως, οίι επι τΊι; κορ..ιφΊις Otvιχγιvι~σκ.ει τις ' .
.~ ο?ος Μνησιστράτου Λευχ/ονοείις»: Εισι δε καΙ &λλα

, 2.λλ " -, j:' λ ' -, ,
γραμματα, v. α. ικανως ε"ιτη α γενομενχ ΟU:Jαvαγνω:JΤΙΧ κα.τε-

crtoηcrxv. γ' ε'ι Τ(1) Δ και Ν. πλευp~ τοσ ναοσ δπάρχουσι κίοvες

060 ψφωτηριασμένοι και άλλα. τινχ τεμάχια: ύλικοσ α-ρχαίο\).

τα. είψήματα: δε τ:χστα ΟΙ χωρικοί μοι διηγ'ήΟηΊ'Χ'! ΟΤΙ

, ,θ ... -, ,. " ιι:-. Τ ' Ν - ,
ευρε' ησχ'ι ε'! τφ κτημα.τι του .;.ιπυριο. σιμtvη i . του χωρtoυ

κχι τΥις σιδηροδρομΙίιΊlς γραμμ'ης μεταζιι τΊjζ Παναγί:χς l\Ixp'
μαριωτίσσης και Τ'ης Π7.να,γίας τ-ης Ζωοδόχου ΠηγYjς. Προ τΊlς

01χίας δε α,υτου ~ ου Τσιμίνη, Ν τοσ 'Ιιχοσ εστηκε'! &vιXyλυπτος

πλαξ μετα 060 πρoσι~πω'! -ΙικρωτηΡια:σμέvων" διότι λείπουσι'! ιχί

κεφαλαΙ αότων" το μεν εν ει'/ε γuvη φυσικοσ μεγέθους καλ'ης

τέχvης εκοηλο';μέvης εν τε t{j ρυθμικότητι των μελω'! κιχι ε'!

τ'ζι cί.μφιέσει και t"Q πτυχώ j'ει αυτΥι;' φορεί διπλου'! χιτωνα κα.ι

Ιμά.τιοv, ου το καταπιπτο'! κράσπεδον ,φιχτεί δια τΊις χειρός.

Του ετέρου πpoσι~πoυ οΙ πόδες OlpxovtOtl cι..πο του μέσου τ'ης

~XPGGΊ'ticrew;' ί\ητε cί.πεικό'/ιζε παιί3ίον πα.ρα το πλευρον κα.ι
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1ΙΛ Ε 1920 r. κ. Γαeδίκα Φλύα-Χαλάνδeιον. 1)1

•

τον κόλπον τΥις μητρός ti; οιοε τΙ μητρικο'ι φατρον εξεδ'ήλου

το τ'ης μητΡος προς το τέχνον βλέμμα χαι. πόσον χαρ[εσσα.
~~, ", "ϊ ...... ,
ην η του. ου προς τηΊ μψερα τρυφερα χαι γιωκεια εΊατεΊισις.

Κχι το α.ΊάΥλυφον τοστο εν τcj) κτ"ήματι αlιΤΟ'j ιί)σαότως ευρέθη.

Ν, δε της σιδηροδρομικ'ης γραμμ:ίις 10' εντος τ'(,ις μεγά

λ'l)ς αμπέλου τοΟ Κουλουριώτου σψζεται κτ\ριον μ:;φμάρινον

α.ρχαΙον, δπερ 6πο Τ(1)Ί ΧριστιαΊ(1)ν μετεβλ"ήΟη ε~ς ναΟΊ τ'ης

Elιxγγελιστp(ας. ·ητις καλεΙτχι Παναγία 1/ ]vΙαρμαριώτισσα'

ε"χε οε ,ο δVΙψiΧ ,,;oιJτo πά~τως~ ε -;ι;ειδ·η ';0 α.PΧIΧΤOΊ χτ(ριον

εΙνε πεποι'l)μέΊον εκ λαμπpeιO μχρμά.ροΙ) Πεvτελ-Ι)σίου' tOU vrI:C·

σκου ·1) εσωτεΡΙΚ'(J βάσις εΙvε εΙς tC βάΟος της "Γfις κ!χι εΙς

!)'.lιτ"ην κχταοχίvει τις 2 Ι/.! μέτρα itEpC:tou' εν τ<\> νιχ'ισκφ οιχ

κρίνει τις Ιχ.ψη ΤΟΙΧΟΥρα.φιών και. εv "':"(,1 κόγχ'l,Ι προ τ (ς &γ.

τραπέζης τ'ην {)εομ17τορα xpxtoucrIΧ'! εν τιχις αγκάλχις το'ι

Χ:Jιστόν.

Το rl,jX xt(JV κτίριο' l , ,ό ε~ς Τ;,Ί χρισ,,;ιιχvικον ναον μετα:

ποιηΟέν, Κχει μ"ηκος vΟν κο:.λG)ς δια:σωζόμενον εν T'f,} Β. και Ν.

πλευ?~ π~pι τα !) μ. 'Εν τΧΤς ΧlιτΧΤ'ς πλευ?ιχις οιχτηρεΙταιτο

σΦος τοΟ xtιp(ou α.χέ?αωv υπερ Γη'/ γηv ε1ς ϋΦος 6περ τα 2
,!"-, ,,<.1 3 r, .... ,

1-,-. κχι οομωΊ σεφχι <1ωi,,'1ντχι . εΚΧl1τος -<:ωΊ μα:ρμαριvω'/

ογκολίθων τοΟ δόμοu εχει μΥ/κος 7 itooti)V, ϋψος 2 Ι/Ι. κιχΙ πά

Χος 2' οΙ λlOοι τεxνικι~τατα. τετμημένοι καΙ αριστα λελαξευ

μένοι. 'Εν Τ'7,ί Δ. πλεuρ~ 6πά.ρχει ·1) εΙ'Jοοος τοσ ναΨσκου εκ

τοΟ ?ι.ρχαΙο!) 6λικοσ κα.τεσκευασμέ'/η' κιχι το στριi)μα δε τοΟ

νιχ'ισκου α.ποτελεΙτα.ι εκ μιχρμαρ(νω'ι πλακωv' κχι προ ΤΟ') να:!'-

r.ιλ' r, , .., l'
σι.ου Ι) επει τις ,εμα;(ιχ κ',οvων κχτερρψμενα: η κα. εντετοι-

ΧΙ'Jμέ'/χ εν Τ'~ι Δ. πλευp~.

'1-\ δε σιέγη εΙ)'ε θολωτη εξ όγκωδων μΧΡv·ι;φ\νω'l παχυ

τάτων πλιχκων, σφηνoει~ώς τεη.ιημένω J και ε'lτεχ. \ότιχτχ συν

'f,Ρv.Ο';μiιω'J, (~)V το μεν ιι:ίjκ.ljς είνε 1-11/2 ΙJ.έτρ" το πλάτος 2

ποi)ων και το πάχος 1 Ι/2 ποδών.

Δ'.' Ενοεκχ ~r)f'-W'! "ι) σειρωΊ εκ τοιο6των μαρμιχρίνω'ι πλα

Κ(1)V απψησv.έ'Iων συμπλη?ο5τχι 'ή θολωτ"η σ,έγ'l) κ.ι:ιμψως καΙ

ιΧσψΧλέστατα σ'JνηρμΟ'Jμένη. Κ7,;τσ: τον Fl'asel' το &ρχαΙον κτί-
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52 r. κ. Γαρδlκα Φλύα-Χαλάνδριον. IΙΛIΙ 1920

ριον '11'1 τάφος f)ολωτός' Ν'Α. οέ τ* Μα-Ρμα.Ριω-:-ίι;σης 1/4 περί

~ίπl)υ τΊις ({φα.ς υπάρΖ. ει δ vιxij; τ'ης 11χνα-ΥΙα.; -:-Ί); ΖωοΟόχ. ου

πηΥής πρό τούτου εί'ιε κχτερρψμένος κι')νίσκος μα-ρμάρινος

άνε') εΠΙΥρα-φ'ης τινΟς" !ΧΕ πχρα-στάοες τ'ης τοΟ νχοίι ε1ι;όδrιυ

Xπεtελέσθησxν εί'. μα-ρμα-ρίνων όρθΟΥωνίων 'λίθων μ'ήΚ(jU; 2
ιι.ετρ ιίΊν δ μέν εχει πΜ 70ς ένό; πoδι:iς, ό ο' ε ,:ερος Υιμί'1εο;

ποδός μετα Υλυπ\,(;')ν κοι;μημ&των' ετtl τ·η; πλχτυτέρχς τ"ύτων

μα-ρμ:φι/ης πα.pxι;τά~oς δΙΥ.κρίν ·ν,:χι ,:,α (ι.:χ.ικα ΥράμμΧ7α

~')') ιττίχων, τα δ' t:J. \χ εν ιετοιχ.Ι'Ίμένα- δεν φΧίνοντα.ι· δ νχ'ι'

ι;κο; εΙνε Eopυμένrις επι των χρχα!ω ν κρψtιΟω,J.ιΧτω ν , κχι 'ίι

ΝΔ ~ ,., . " , • ) 'Ο ' λ) , 11 ι . ΠΛεuρα- ε',εΧΖΙ ocp~ε,:')υς apxιxto'J; oy'l.o ,ι· ',u;' α. ,α. κ.χ

κα-τα της 'Itpi) τ'η; Ν. κ.χι τ,ης Δ. πλευρά; ε1σι πσ'λλοl όΥκό'λι

()οι τετpάyωνrιι κχ :ερριμμένοι' δ νχ'ι-τκσς ευρ!ι;κε t'ΧΙ εν μέσφ

<Χμπελι\>νω'ι κχΙ ελαι(;)νo~.

ΒΔ. τοΟ ν7.:Ισκου εΙνε το κτΊιμα- του εκ ΧΧ'λ<Χνορίου Τσα.ν

τ·~λα., δ; πρό ;ινων ετών <ρρεωρυχών εκεί CXνείιρεν χρχΧίου

κτιρίου κρ'lιπιΟι\>μα-τα. κ.α-Ι θεμέλια. εξ όΥκωοών λίθων.

'Επιτυμ6ίους εΠΙΥρα.φας Φλυέων εοημ')σίε'ισε κα.Ι δ Ross,
.. "" Τ'ξ , , \ .. ~-
εζ ων α. ιοσΊψ.ειωτον κρινομεν Τ'ιιν εςη;'

Τηλέμαχος Ι Σπουδοκράτους Ι Φλυεύς'

(lj τον άειμνι]στου αρετας παρα πασι πολίταις

κλεινον επαινον εχοντ' /;ίνδρα ποf)εινότατοv

παισί φίλη τε γυναικί' τάφου δ' έ:πι δεξιά, μητερ,

κείμαι, σίίς φιλίας ουκ άπολειπόμενος.

Πρ6λ. κσ.ί "Ρσ.Υκcx~η κσ.Ι Κ(ιulι..χνQU~η σ.ριΟμ. έπιγρ. '1236,1265 περί

των έν ΧcxλcxνΟc.Ιω .ίιρηu.Χτων πο6λ. κcxι Mίlcllllofel' Mitt. ({. al'cilIllst.
ι ι Ι ι,

Atll. 13 (1888) σελ. 2j2-3.

•
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ΠAT~ 19'20 r. κ. Γαeδίκα. ΓαργηττΟς-Γέeα1ιας.

!'ΑΡΓΗΤΤΟΣ - ΘΕΣΙΣ ΓΕΡΑΚΑ .

53

.
Γαργηττός κα.ι νυν καλεΙτιχι Ύι τοποΘεσία: Ά. -;,ou •Αμα-

ρουσίου ίιπερ τχ 5 χμ. ".α:Ι Ν. τΥις Μον"ης Πεντέ'λ-ης ΊΊ μάλλον

του 'Α. αυτ-ιις κεψένου μεγcί:poυ τ-ης οουκίιjσης τ"ης Πλακεν-,

τία:ς, εν ~ι:) μέσι!) τΊις εtιl~εία.ς τ-ιις αγομένης εκ τοΟ εL?-ημέ'lοu

μεγcί:poυ μέχρι T-rj; άγ. Θέκλ-ης 1} τοσ Γέρα.κ<Χ, δπου δ ιηο-ηρο

ορομικος στα.θμός· -(ι τοποΘεσία. αϋτ'l) ουτω μ,'/ημονεύεται εν

τοις αρχείο,.ς καΙ τιj> κτημ<Χτολογίφ της lV10'l"f)ς, -Τι; εΙς τ'(/ν

ο',κχιοί30σία:ν ίιπcί:γετα.ι καΙ y.t"rjcrL; ουσα. τυγχcί:νει' ι\)στε οιετη

ρ-ήθη το τοΟ αρχαίου ο-Ιιμου Ονομα. Γαργηττός 1), δπερ δ λαος

άπ'λοποιων Γαρηττο}' λέγει -ι) κα.Ι ΚαρηττόJ', ίιπο δε τοΟ Cl'a

Il1Θl' (182~) μνημΟ'/Εούεται Πρα.βάτο: δ O'ημr.ις oi'jto; ην -11 πα.

τρΙς τσΟ φιλΟlj6φοΙ) Έπιχο6ρου κα.Ι εν α.υτφ λέγετα.ι, ατι έτcί:ψη

6 ΕUΡuσθεuς (Στpcί:σ. νπ!, σελ 377).
'Εν τφ Γα.ργηττφ νσ'ι είνε συνοικισμ()ς τις, 0'1 αV"hΥεφεν ό

tt�)'1 κτ-ημχτων τ-ης Μον-ης ενOΙΚΙα.ιJτ'ής, οστις μετχ πολλ-ης φι

λοπονία.ς καΙ opαστ-ηpιόΤΎjτoς καλλιεργει την περιφέρειαν

, , Ι ' , )- - θ' -ταυτην, σπεφων κα. φuτεuωv χμπε ,ωνας' Ί/ ΤΟΠΟ' εcrια Τ(;ι)

Γαργ-ηττοσ εΙ'/ε εξαΙρετσς, δ όρΙζων εξ αυτης Οιαπλοστα.ι μέγι·

στος καθ' ολην τ·η" πεδιά.Οoc τί;)ν Μεσογείων κα.Ι Τ-;)'! των ΆΗ-η

'16)'1 μέχρι τ-ης θχλ&σσης καΙ τ'ης ΑΙγίνης' ό ΛυχαΌ'ηττος έκει

θεν φα.ίνεται ιός κωνος τις καλλιτεχνικιότατος' εκειθεν καθoρ~

τις καΙ τ'ην Ά. καΙ τ-ην Δ. κλιτυν τοΟ <Υμηττοσ' αλλ' αρχα(ο

τ'~των 'λεΙΨανα ολίγιστα βλέπει τις ένταΟθα: έντος τοΟ τετει

Χισμένου συ'!οικισμοσ εf.ίρ-ψαι νIΧ'tcrκo; τις (οΙ"Αγιοι Πάντες)

-ηρειπωμένος' ουτος εΤνε έκτισμένος επι βάσεων ocρχαίοu"ι'!'νη

μείου καΙ εν τοις τοίΧΟΙζ α:υτοσ ύπc<ρχει υλικο'ι αρχαΤον' καΙ

εξωθεν οε του συνοικισιι.οσ' Α. βλέπει τις σεψχν πελωρίων

1) 'Γ« εΙ;ΙΡΡ~IJ.οιtΙΙ Γιιργηττό"οε, f'GΨΙ1jττοί (=έ" rιιργηττ~i). κιχτσ. τόν

'I:-Iσ~/"ιov «γιχΡΥα=1.ΥγεΙΡΟζ)).
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54 Γ. Κ. Γαρδίκα ΓαργηττΟς-Γέρακας.

ΟΥΥ.ολωων, στριίψ.χ τεΙχους Υ.αΙ 'ίσως εντ!ΧύΟα. ·ην 'f, cζχpόπoλις

.... "! ' .... r "λ" ' ) r 1 ..... ,~.. ,t'JU αρχαιου οηιι.ου· χ Λα ':"tν!Χ ,ειψανα !Χρχα.Ι'Χ κα..α τ'φ επι-

ιrκεΦΙν μ'JU ~εν πcφετ1lΡ'l)σα ουοε οΙ ;ι.αλλιεργ-ητ!ΧΙ συψ{ιντ-ησάν

τι λόγου &ξιον κατιΧ τΥιν ιΧνασΚ7.ψ-Ιιν τιl)ιι ιΧμπελοφυτειων χαι

Τ'ιιν αροσι ν των ιΧΥρων.

Κατχ Τ'ιιν μαρ.υ?ίαν τοΌ Πλου,,χρχου (β. Θησέως 13) δ

. Γαργηττός κ.αΙ 'f, Παλλ 1/'111 γ/σαν δμοροι κ.αΙ 1ίπτοντο Τ'~ς ό~oυ,

'ιίτις εκ. τί,)ν Μεσογείων 'l{(<-ν εις το αστυ aL7. του στενου, τοΌ

μεταξυ των ιΧπολ'l)γουσων ιΧποφυά.δων τοΟ Bριλ'ηιrσoo καΙ τοίί

'l'μηττου οντο;' (πρ6λ. )t.7.t Φιλδχορ. πχpiΧ τιjJ Σx.oλιαστ·~ι του

ΕiJΡΙΠΙΟ. Ίππολύτ. 35). "Ωστε κ.ατιΧ Τ';ιν μαρτuρία;v ταύτην καΙ

δ Γ7.ργηττός ΚoIΧt +ι Ilxλλ'~νη πα.ρετείνΟΥΤΟ μέχρι τ'~ς νσν σι

δηρoδpoμιΚ'ίjς γραμμ:ίJς, 5ποι) δ σΤιΧθμος Γέρακα.

Και σ'~μ~poν δε ·[1 διy.αιo~oσία. τοΟ Γcφγηττου κχί τ'ης

Μ,ψης Πε'ιτέλης φο,χνε'. μέχρι του Γέρακα καt Ά. δμ'Jρει XGGO'

δλ-ην τ'ην εκτxιrιν προς .0 Χαρβάιι, τΥιν (Υ,ρχα.ία.ν Πχλλ·~'1l)ν.

lΙα;)ιΧ τον σιδηοοδΡfJI.ι.ικΟv cr-;xe,J.ov lOV ΓέΩακα '10'1 είι?ίσκει
\ ~ ,\,;,

Ι
')' ... ,",' ~ , "",, \ \ "! - .. ,

τις πι) ,Λα. σημεια ΤΟι) rι.PΧ7.ιoυ 0Ί'j!-'.oυ ΠΧ?7. ΤΊ}ν εκ,;ι ΟΙΚΙ;Ι;ΙΙ,

'ι/τις ι:ι.ψήκει εις τ'ην εΙρη:-ι.έν-ην Μονήν, κχι εν .~ διαf/.έ'Jει δ ενοι

κιασΤ';lςτιί)ν κτημ,χτω'ι' βλέπει τις: α' ΚΤ[ΡΙΟ}', ου !χι βάσεις σι;)-

,- Ι r λΨ , ~ ~ ? ' , "")~''''
~oνται χχ οι Ι:ΙΟΙ Ι'1000μικως ε.σ'.ν εΚτtσμ.εvοι· α" ,οι οε ΛΙ-

GOt ογκώδεις ε/σΙ κατερριμ;.ι.ένοι. ώς επι το πλειστον rctUpLvot.

β' προ δε Τ'~ς οίιι..ία;ς τριων Χt6νων Τ:J.·ήμχτα· Δ. οε του σΤ7.θμοσ

Ι ) ' ι;: r - , ~'" Μ Ι ~ r
ε νε π ,α ... μαρμχριν'1) πχχειχ τεΤ?OCΥω'ιος. !i.τι οε κα. οu,,;ικ.ω-

.. ερον του στα:θι.ι.οoj περΙ το 1/ ~ ";"~ς ί/ηα.ς πα.ρ,χ Τ'ιιν Α. πλευ·

ριΧν τΊ)ς σι~ηΡΟΟΡfJμΙΚ'ης γραμμ"ης ι;πoυ~αία λείψχνχ ;ι.τφίων

αρχα.ίων, κείμενα xxtIΧvttΚopu του να.ου της άγ. Θέκλης.

Αί έπιγραφχt ,(;JV 'ΡωμGG'Cγ,ωv χρόνων διέσωσαν Ψ'ήφιι;μχ

των.' λ θηναίων προς ΤΙ:-Ι"~ν ΤΟ') επωνυμηι) αρχηνΤ1ς, ος γιν

Γαργήττιος, έπ> τ'1,) ΥεVVGGιοδωΡίq; ;ι.αΙ euepyealq;, :ην rcGGpeΤX, ε τ'1,)

πόλει εν τοις χρισίμη,.ς γ,7.φοΙς τ'ης σπ:χ'ιοσιτΙχς' τιμα.ται δε

δ Μ. OiJλ'1tto: Ε,j!3ίοτος ΛεΌ?ος δόγμχτι των κρχτίι;,,:ων Άρεο'

πχγι,,;,ι'\)ν πά.σ'ιΊς ,χρετ'ης ενεκ", χ;χΙ τ'ης περΙ πιχτρυ3χ φιλοτι

μίας :;ιν;;(επέ~εtξεν) εν τε xρ·~μ.;ι;σι σι ,,;ωνιχοις, οΤς αθρόως έ~ωκε
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f Ι Λ Ι,; 1!)2{) r. κ- Γαρ,δίκα, .Σταυρ,Ος-Παλλήνη.

μυριάσι πέllιε και εΓ~oσι ,,-αΙ τΡι:.ιψαί.ς, αΙ; εν τ~ι μεγcΧλ'\I σπ6:

vει παρέσχενό (ΟΙΑ ΙΙ(Ι (87) (~ιo καΙ πρoστrίτης τΥις π~)ει.)ς

καΙ κοι.νΟς είιεργέτης προσαγορευεται,

ΊΕξ επιγραψ'ης dηu.οσιεuθεlσϊ)ς &πο το:) Ross γινι~σκr)μεν

, " '"" ~ \ ' .. Ι .. "ΑΓ ' "
τον επι τω'ι r 'ιτωνινων επωνlJ!J,ον εν 'ijη'nις ά,ρχr:ι'lοο;α

:ΥΙΙΖρκον MJPYιAt(Jν Καλλίφρονα, τον καΙ Φ?οντειν(Jν,

Γαργ?ίττιον, 0'1 τιμιl)σιν o~ 1J~0ί. ''Ισως έντεσθεν καΙ το δνομα

τ-iις 'Aθ'ΙΙVα'ί,,-'7ις οικογενεiας Καλλιφρονα.

Προς 6ε τφ 18~s 7 εν Άθ·ήναις καΙ επι -; '7ι ς 6000 Α ι6

λω ανευρέΟη εΠΙΥραφη προς τιμ:Υιν τιον θείων ,,-αΙ φιλαδέ'λφων

ω)τοκρα-::όρων MCΊ,pκolJ ΑιψηλΙοlJ 'Α ντωνεlνr:ιυ και ΛΓJlJκίOIJ

Α , " ο' , , l' Ι" Λ ' 'Α -. υρηΛΙΟΙ) υηροlJ, cπιμεΜ]τευΟ1'τος ναιοlJ" ι>tινιοu ττικ.ι:.ιυ

Γαργηττίου.

ΑΓlOΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΙΝΗΓΟΣ-ΛΓΙΑ ΘΕΚΛ.Α

Σ'l'Α)ΨΟΣ-ΠΑΔ.ΛΗΝΗ

'Επειδ'fΙ δ IJealce εξέφράσε τΥιν γνι~μ:ην, δη 6 Γαργηττος

Εκειτο εν τ1) Β. απr:ιφυάδι τσΟ Ύμηττοσ, σπαυ 'ισ'ι 6 α.γ. 'Ιωάννης

6 Κυνηγός, εδέησε να. επισκεφΘιί) καΙ t'fjν τοποΘεσία-ν ταυτ'Ι)V.

Έκ τοο Χα-λανδρίου προχωρι;)ν τις Ά. μεθ' 'lιμΙσειαν (7φαν

φΘάνει εις t'fjν τοποΘεσίαν, άγία:ι Παρασκευήν, Ενθα πολλα

πω/δοχεία' δι6τι εντασθ.α διασταυροονται αΙ εξ 'Αθηνών, Χαλαν_

δρίου καί τιl)ν Μεσογείων 6δοΙ Έκειθεν δε πάλιν μεθ' 'ιιμί-

ι, '" '(' <ι "Ι ' , .., )
σειaν ωρaν ω'Έρχεται τις ε.ς τr:ιν αγ. ωαννηJ/, κειμενον επ·

επιπέδου μικροο, δντος επι τ'ης ρ6:χεως του Β. πpόπr:ιooς του

'Ιμηττου' ενταυσα ur.ciPXet να'ισκος τις κακότεχνος Bυζα'/τ~α

κ;'ς περιτετειχισμένος δια. μά.νδρ!Χς, περι :;1'1 εσωθεν στσαι συφεcυ

δεις, [να εν !Χυταις δι'Χ'/υ,,-τερεύωσιν οΙ κατιΧ τ'ην έορτ'ιιν to'j

ν'Χ'ισκο'] (29 Αυγούστου) αθρόοι συρρέοντες ευλα6εις προσκυ

νηταί' εν τινι δε ΡIJΠ'aΡ(1) οωματίιρ κ!Χτοικει ΠΡεσ6UΤΊjς τις

1) Ι(ρολ, κ"ι Kόuμανo,Bη Ί~"ιγp. I'cι.pγηnίων άριΟ:,,38;,-408.
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bb 1'. k, Γαeδίκα 2ταυρός-Παλλήνη. ΠΑΕ 1920

ευσεο'/,ς, ϊνιΧ τον νιΧον χιχθαΡ(ζΎ,Ι και τας χιχνrJ'/ίλας &'νάπηι.

Άλλα. προς Τ'llν κα.κοτεχνίαν τoU να:ισχου και Τ'ι/ν ρυπαρίιχν

τιον λεγομένων οικ'ημάτων αντίκειται 'ίί μηαλοπρέπεια τΊις

φύσεως χαΙ '(Ι μαγεία της άπόψεως' εκεLOεν βλέπει τις 'Α. μεν

το πεοtoν τ'Τις Μεσογείου, τον ΕΜοϊκον κόλπον κιχι τΥιν

νΊ)σον Ευ60ιαν κιχι το βλέμμoc βυθίζεται εις το αχανες τ'ης

θα.λάσσης εκείνης Δ. δε δλO'l το πεοίον των Ά θηνων πλαι,

σιούμενον υπο του Βριλησσου, της Πά.ρνηθος και του Α ιγάλεω,

ου περαιτέρω βλέπει τις τον Κιθαιρωνα, τ'ην Γεράνειιχν, τ'lίς

ΠελοποννΥισου τα. δρη, ων υπερέχει '(Ι Kυλλ-~νη χιονοσκεπής

&,λλα. το βλέμμα του θεατου εκ Τ'ης από'~εως των πόρρω καΙ

τ'ης περισΚΟΠ'lισεως τιον εγγυς εφίστιχτιχι προ τίον 'Αθηνίδν, του

κ(~τεppωγότoς εκ t(i)'! λατομιων Άγχέσμου, επι του 'lίλι6ά.του

Λυκα6-ηττοσ και τέλος προσ'ηλοσται μετ' ευλα6είας επι τ'ης

σεμν'ης καΙ γεραρας Άκροπόλεως κιχΙ τ(;)ν επ' ιχυτης διατφεπων

ΧΙΧλλιτεχψημάτων.

'Ο οε νιχ'ισκός του &γ.Ίωάνου ε!νε βυζαντιακου ρυθμοΟ' σ.Ι

βά.σεις τιον θόλων Τι του τρουλίσκου στηρίζονται επι κιόνων

λεπτων 'Ιωνικου ρυΟμου' ι\)σαύτως δε χcι.Ι'(1 t'Q Ν. πλευρ~ πσ.ρχ·

ρηρτημένΎj στοα. στ'ηρίζεται επι κονίσκου μετ" ι516ακος αρχαίου

Δωρικου ρυθμοΟ' τ'ης Α. πλευρcr.ς τα. κρηπιδώματα; &'ποτελοΟνται

εξ ογκολίθων αρχαίων, ι51λλοι δε τοιουτο[ εισιν εντετοιχισμένοι

εν ttI αυτ'!ι rcXeupt?-· τα. πα,χέα επανειλ'ημμένα; κονιά.ματα δεν

επιτρέΠΟlJσι να διακρίΨΩ τις, αν και ι51λλο υλικον &'ρχσ.ίον είνε

εντετοιχισμένοΥ' ό 'ια,ος δε καΙ '(Ι περιοχ'ιι IΧutoO υπάγονται

εις τ-ην δικιχιοδοσΙαν τοΟ χωρίου Λιόπεσι, -ητοι τ'ης &ρχαΙας

Παισ;νίας, ιi)ς και πcr.σα. 11 Β' Α. κλιτυς τοΟ 'Υμηττου' 11 κλΙσις

οέ των εκεί υδάτων .χποτελεί τα ορισ; των δύο χωρίων Λιό,

, Χ i ~,

πεσι και ιΧΛανοριου.

Κατα. ταΟτα, '(Ι γνώμη του LeaΙω, δτι ό Γαργηττος εκειτο,

οπου νυν ό αγιος 'Ιωά.ννης, δεν εΤνε όρθ-ή' -r θέσις αστη, ώς κα,Ι

'10'1, αψηκεν εις τ-(ιν περιοχ'ην τ'ης &,ρχocΙας Πα,ιανΙlχς, του 13'11
μου οηλαδ-ιι τοΟ Δ'ημοσθένους.

'Εκ του άγΙου 'Ιωάννου του Κυνηγοο κα;τIΧ6σ;Ινει τις δι'
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ΙΙΑΕ 1920 1'. Κ. l'αeδίκα 2ταυeΟς·Παλλήνη-Χαρ6άτι. 57

ατΡαποίι προς Β. %αΙ επι Τ'(ι Οημοσ1ι;ι. οοφ Τ'(ι Ε.% λΙεσΟΥε1ων

χαΙ Η7..λλ·(ινης εΡΧOμένΊj συναντ~ πc.λλα λείψανα. αρχα.ιοτ-ίιτω'ι.

Ά11 Οέσις ενταύΘ7. λέγεται Σταυρ6ς, σπου πλ'ησ10ν 6 ν7.0ς τΊις

&γί7.ς Θέκλης. Προ τοίί ναο':) τοίιτου βλέπει τις τεμάχι7. χιό

'Ιων μικρι\)ν καΙ μεγάλου κιoyoκpcί.νoυ 'Ιωνικού ρυθμΟύ τεμcί.

χιον, ou σ~)ζεται '(J ελιξ μό'IYj '1) μιΧλλον τό ενοοθεν τ'11ς ελικος

μέρος. 'Ο ναος πάντως επί αρχαίου ίεροίι εΤνε Ιδρυμένος' %αΙ

πλείστον μέρος εκ τοο 6λιί'.Οίι εκείνου εντετοιχισμέ'lον εχει'

κίονες μιx.pμcί.pινoι Ριχ.6δωτοΙ καΙ CφΡcί.6δωτοι, cιγ-ιιόλιθοι Π(~PΙ'IOΙ

πολλοΙ φαίνοντιχ.ι εκει' εντός τοΟ νιχ.ού κίων άλόλιθος ϋψους

21 / ~ μετρ πλάκες μαpμάρι'IiΧΙ πιχ.χείαι τετράγωνοι, &6ιχ.κες

κιονοκράνωΥ, εφ' ι~)ν ΟΙ χριστιιχ.νοΙ κιχ.τόΠΙΥ τό σημείO'l τού

σταυρού επέγAυψcι:γ κιχ.ί αίη·η δε .{/ άΥία τράπεζα τοϊ.ι νέου

Ιερού αποτελείτ?:ι εξ &βακος μαρμcφί'ιου α,ρχαίου χαΙ στηρί

ζεται επι κιονίσκου ραβδωτού Ί ωνικού Ρυθμοίι.

'Ολίγον δέ τι ΒΔ τοίι ναοίί Τ'11ς &γ. Θέκλ'ης σι;)ζεται κίων

ορΘός δΦους 31/~ μετρ. α,ρράβδωτος καΙ μετ' επιγραψ1ις χριστι7.

νικων χρό'/ων: Κ Α Τι C ο.

Άλλα κιχ.Ι ε.πΙ Τ'ης κορυψης τοίι Β. αΖρομένου λόφου φcι:ί.

νο'/ται Οεμέλιχ ΧΤιΡίωΥ α,ρχαίων.

ΣΤΑl'ΡΟΣ • ΠΑΛΛΗΝΗ . ΧΑΡΒΑΤΙ.

'1-Ι θ' ~" . θ λέ ,"' ,~, , λ' 'Α.εσις ο εντα'ο' χ γεται ..:;.,ταυρος, ΟΙΟΤΙ ο ιγον τι '.

διασταυροϋl'Ται αΙ τρείς όδοί, 'ή εκ Τ'Τις Παλλ'ήνης καΙ τού

ΜαραθωΥος, '(J εκ Τ'ης Παιανίας καΙ των Μεσογείων, καΙ ·/1 εκ

τής Φλίιας καΙ των 'AθΗVι\)ν' αΙ 060 δ' αυ τελευταίαι διχά

ζονται όλίγον τι Δ, σπου '(Ι θέσις δΥ. Παρασκευή

Προχωριον δέ τις Ά. εκ του Σταυρο'ϋ χ.α.Ι υπερ6ας τ,ην ρη

Θείσαν διασταύρωιν, των άδων, ενθ.χ κ,χΙ 'ιι χα.τοικία τού επι

των φόρων υπαλλ'ήλου, κα.Ι μετ' όλίγον Τ·'/'} σιδηροδρομικ',ι,;

γραμιι-Υιν, iΧφικνεϊτα.ι μεθ' '(ιιι-ίσειαν ι.:ψαν εΙς το χωρίον Χαρ-
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68 r. K~ Γαρδίκα 2ταυ(!ός-ΙΙαλλήνη-Χαρ6άτι Ι (ΑΕ 1Ω20

βάιι' του'ω δέ '/0'1 εΙ_ε ΙΟΙΙJ'Υ.τησtχ τoιJ Κα:λλιφρον&, οί δε
- " \ '\ 4(\" , 'Ί t -

του χωρωυ κα:τοι<οι, r:ept τα; , οικογενειας, εισ. των κτη-

μά.-:(ι)'1 κα:λ"λιεργψα.ί· ά.Αλ' εν παρα60λ'~) TCpl;; τoυ~ Τ'7ις Βάρη;

μOpτίΤiΧς ουτοί .[σι [J-ocnO"l α:νεπτυγμένοι χαι ·ίι καλλιεργία

εντ-α:iJUα λίαν προηγμέ'Ι'η' άΑλ' εντο; μεν του i:ωρίου αρ

χα.ιον ΟIJδεν βλέπει τις. Μόνον δ' εν τ'~Ι ΘέσΕΙ Μα.τρίγκα πη

γάδι 20' Ά. το;; χωρίου βλέπει τις ολίγα "λείψανα κτιρίο!)

άρχαίου τ.αρ,Ζ το νυν λατομείον ι;)ς χαΙ ολίγον τι δυτικώτε

ρον ΙΧU,Ύις, σπου νυν το άσ6εστοχιΖμινον, διαχ.ρίνο\lτα.ι χρηπι

δω[J-ιΖτων άρχα:ίων ίχνη τινα χαΙ τψOCχια f!.ΙΚΡα λευκοσ μχρμOC

pou. 'Αλλα σπουδιχιιχ λείψανχ α:ρχαΙΟΤ'ήτων είδον 1/4 Ουτι.κως

του χωρίου, δπου το νεχροτ.χφεΙον του σuνοικισf!.ου εκείνου'

ό 'llΡειπωμένος χριστιανικος ναος εί'/ε εκτισιι-ένος εξ υλικου &ρ

χαίου' ΠιΧρ' ιχύ.Ον διακρίνει τις πλιΖχιχ μα:ρμιχρίνην μετιΧ φα.τ

νωμά .ων μεγάλην, προς δε κα.ι l.ίΘους μεγocλrJuς ορθογωνίους

κ:ι..Ι τετρα.γΙΙ)νους· τ~ iί:pχαϊx κ ρ·ηπιδΙΙψα.τιχ ει-ι.φ:ι..ίνουσιν, δη

το κτίριον ·η.ο ίκχνως μέγα

υΩστε εντa.Ο')α: [J.aXXOV δεχ. τέον Τ'ι/ν θέσιν Τ'ης iί:pχιxία.ς Παλ

λήνης 1) κα.Ι εξερεl)Jητέον το μέρος τοστο δι' ανιχσΥ.αφιi)ν.

'l'1ις Πα.λλ1ίν'lις τΊ)ν θέσιν υποδεικνύει. πως κα.Ι γί του Ήρο

δότο!) δΙ'ήγησις (Α' 61), κα.Ο' :ι)ν 6 Πεισίστρχτος μετιΧ των υΙω'l

αδτου κα.Ι οπα:6,))'1 εις Μ:χρχθωνα. προσωρμίσΟη 6ηρεύω'! εκ

νέου τ·ην τυριχν'/ίδα., :ι)ν προ ενδεκα. ετων οΙ 'ΑλκμεωνίδΧι Κ<Χ

τέλυσχγ καΙ εφ' δσον μεν εκεινος εΙς πεΡισlJλλΟΓην χρημi'των

κ:ι..ι στρα.τευμάτων ;r.CGteyiveto, οί εν τι!) &στει ουδένα λόγον

, , - , λλ'" , '~) ". 11' , Ι
τουτου εποιου'/το' ιχ οτε έπυι οντο, ΟΤΙ ο εισΙ'1τρατος επ

το &σΤ1) Ίjλαυνεν, ΓJυτω δΊ) καΙ εκει'ιοι στρα:τεύουσιν επ' αυτόν.

, , . λ ~,' .θ " Π 'λ'
Τ!Χ ιΧΊΤΙΠΧ χ οε στΡχτεUf/.7..ΤΧ συ'ιηντη η:ιχν π'Χρα την 7..~ η-

νην' επειδΊ) οε οί εκ του &'Jτεως μετα το &ΡΙ'1τον ετΡάπησα'l

οΙ με'! προς υΠΊον, οΙ οε προς του; κύΒου;, επεισπεσωΊ ό Πει

σί:Ι-;ΡΧΤQς τp~πει τοl)τους εις ψυγ'η'l καΙ μετ-α του ,ο δι' επι-
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ι1ΛΤ<} ι !.no r. κ. Γαρδίκα ΣταυρΟς. Παλλ1/lΙη-Χαρβάττι 59

τηδε[ων τεχνα.-;μάτων και φιλοφρονημάτων επιcrπαται r'f/"

&γάπηv τοΟ XctoG κ.αΙ εξασφαλtζει t'fj'! τυpαννί~ιΧ' κατχ ταστα

δε 11 Παλλ17νη, ενθα τα 060 αντίπαλα. στρατεύματα συψlJ'Π~

Ο'φαν, φα.[νετ'Χι, lin εκειτο πλησιέστερον προς τ&ς ,Λ θ-~να.ς :η

προς' τον :Μα:ραθιί)να' διότι πρoδ'~λως δ ΠεισΙστρατος πρότερος

εξώρμησεν εκ το:) ~Ι'Χpα:θιί)νoς γι οί ΆλκμεωνΙδαι εχ του α·

στεως' oti/Yoιxl δ Leal(e δέχεται τ·ην θέσιν τ'ης lΙαλλ-/ινης εν τφ

ανοίγματι 'Ci(! μεταξυ του Ι3ριλησσοο καΙ του Β. πρόποδος του

Ύμηττου' ωστε εγγύς που τοΟ νΟν νεκροταφείου. 'l\ρ Leal(e
-ίικολο6θησαν l\crtepov και οΙ &λλοι αρχαιολόγοι' αλλα. τα. ερε[

πια, GιItep 6 Lealce κΙΧί &λλοι περιηγ-Ιιται'πcφετήρφαν, φαίνε

ται, δτι Υι-,α:ν εν εκείνοις τοΤς χρόνοις μείζονος εκτάσεως καΙ κcί.),·

λιον διατηρούμενα' fJ.Milchllofer αποδέχεται τη'! γvώμην ταύ

την evetvtIov της τοΟ BL1l'sian, δστις μάλλον Ά. τοΟ Χαρβατίου

τΥι" Πα:λλ-ίjVηv τοποθετεϊ' (; Milcl1110fel' εΥ.τείνει τΥlν θέσι'! αιπης

απο τΥις γραμ!-,:ης Σταυρός - Χαρβάτι μέχρι Κάντζα:ς καΙ lΙαπ

παγγελάκη (Πρβλ. καΙ Lορeι' Mitt. d. del1t. aTcll. Inst.
ίη ΑΙΙΙθη ] 7, (1892) σ. 422.23), Dod\vell Ι, 25θ).

'Ο Ross ευρεν επιγρα:φΊιν 1/2 αψα'! Ν. το;; Γαργηττοο

μεταξυ τω'! εν τψ Γέρα.κα: κτημάτω'! Τ'ης JJfΟ1'1Ίς καΙ τοΟ χω

ρίου Χαρβ'Χτίου (ο. Ι. Ν. 76), ανα:φεpoμένΗV εΙς τ~ ίερ& χp-~

ματα, -ίίτις αvχμφι6όλως εν τί!) Ιερψ της ΠxλλΗVίδας 'Αθηνάς

-1/'1 Ιδρυμένη' εν τΎ,ί θέσει Γέρrικα κατ& τόν Ross εύρίσκεται

καΙ 1ι αρχαία βουστροφηδον επιγραφη τοϊ) Άριστοκλέους

(Ο. Ι. Ν. 23), -ητις πιθανως εκ τοΟ αυτοο ίεροϋ προέρχετα.ι.

Και κατ& τα πορίσματχ ταυτα του Ross 1ι Παλλήvη εκειτο

μεταξύ Γέρακα και Χαρβατίου.

Ί~ν τιρ δ'~μφ τούτφ εςΙΧιΡέτως ελα.τρεύετο 11 θε& 'Αθηνά,

-ίίτις δια. ταυτο καΙ ΠαλλψΙς επονομάζετα.ι· διο καΙ δ ποιητης

λέγει'

Παλληνίδος γάρ σεμνον εκπεΡύjν πάγον

Δίας Ά~άνας. (Ευριπίδ. Ήρακλείδ. 849).

ΠαΛλψεύς δ' Ψ καΙ δ Υεvvαϊος Άμεινίας, ος εκυ6έρνα: Τ-Ιίν

vauv, -ίjπεp πριότη τiJς μάχης εν Σαλχμϊνι -ηρςεν. (ΊΙρδ. Η',

β
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60 r. Κ. Γαeδlκα Κουκουβάοναι;-ΜενΙδι I1ΑΕ 1020

84). ΚαΙ εν γένει ο[ Ηαλληνείς εφημίζοντο επί γενναιότητι'

διοκαΙ 'ίι παροιμία «ΠαλλΗVικCιν βλέπειν», = γενναίον.

'Ο Κι'ηrnΘΙ' (Geοgl'aρilιίcal allCI Histol'ical descl'i
ρΙίοιι of Allciellt CI'eece ίn ιΙΙΙ'θθ Volnιnes 1828 Vol'
11 σελ 397) μνημονεύει καί. το ο'ιομα Πάλα (=ΙΙχλλ1j'ιη). Ν.

τοο Πραβατα Ύι Γcφγηττου' εξ o~ δ'ηλον ΟΤΙ κ'Χί. τCι αρχαίον

ονομα περιεσιόζετο τότε (1828) εν τq> στόματι του λαοΟ.

ΠερΙ τιί)ν εν Γέpα.κqι κcι.ί Χχρ6α.τίφ περιλειμμάτω'! επιγρα.

φικών κχΙ &λλων &ρχαιολ. είιp"(~μσ-των πρβλ. χαί. Milcllllδfer'

Ληιιιι. d. CΙθΙΙΙ al'cll. IllSt. ίιι Atllell 12 σελ. 84.

ΚΟΙ'ΚΟl'ΒΑΟΝΑΙΣ- M~NIΔI--AΓIOI ΣΑΡΑΝΤΑ

Δ. του Άμαρουσίου διερχόμε'ιός τις το χωρίον <Ηράκλειον

cpGclvet εντος ολίγου εΙς τΥ/ν χιόμψ ΚΟ1.!κουβάο)'αις, απέχουσαν

του μέν Ήρακλείου 1/4 Τ'ής ιΥφας, του δέ 'Αμαρουσίου μίαν

ιορα'l" τα τρία τα.υτα χωρία κείντα.ι επ' εόθείαζ γρcψμ:7jς, δ)ς

καί. ό Γαργηττός μεν'Α. του 'Αμα.ρουσίου όπερ τα 6 χμ. τα δ'

ιΧνω Λ.ιόσια επίσης ίιπέρ τα [)χμ. Δ. τιον ΚοuχοuΟcι.:όνώ·v. Το

χωρίον τοΟ:ο κεΊται πα.ρα Τ'ι/ν αριστερ'Υ.'1 του Κηφισου οχθην

(1/ιl δ'ψ). 'Εν τψ κέντρφ τ'ης του χωρίου αγΟΡ&:ζ βλέπει τις
, ")" )' .. ,~ ')

μεγιστον μα.ρμαρινον κα ,υμμα. αρχαιας ,αρvακος, εφ ης ανα-

, ,.. ,
γινωσκομεν την επιγραφΗV.

Θεόμνηστος θεομένους Κεφα:λ'ηθεν

Θεομένης ΘεομψΙιστου Κεφαλ·llθεν.

Άνευρέθη δέ τουτο κατα τον Νοέμοριον τοΟ 1909 εν τι}J

κτ·ήμα.τι του χωρικου Μιχ. ''Ορσα' 'ή θέσις καλείται Κατσα.ούνη

ρευμα, ίιπο του ρεύματος δέ εξεχώσθη δ τσ-φος, εξ o~ το

επικάλuμμCG ελήφθη' προς δέ θεμελίων αρχαίου κτιρίου λεί

ψα.vα βλέπει τις εν τ~) Δ. ίtαΙ πλησίο'ι τ11ς αγορ&:ς 'Ιαφ του

') Κου!-,<7.νούδη επιτψ6. 'Επιγρ. Ι !cιλληνέων "ρ. !J81·998..
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&.γ. Κω'/σταντίνι:ιυ, 'lιρειπωμένιρ Ίjδη, φαί'IΟ'/τα πολλοΙ 6γκόλι

()οι κcι:Ι πλαξ ενεπίγραφο; εντετοιχισμένγ( τάφοι cφχατοι καΙ

κτιρίων αρχαίων λείψ:χ,'n υπάρχουσι καΙ B~. του χωρίου 'τού-

"- ψ' X'~ Γ Β' ' , λ'το\)' ο εκει καφε ος ~ αριοημος εωργ. Λαχος φαινεται ιαν

πρόθυμος καΙ φιλόφρων εις τούς χάριν τιt:ιν αpχαιoλoγικιt:ιν

μελετω·ι κα.Ι εpευνιt:ι'1 εΠΙ'1κεπτομένους τον τόπον ξένου;. Κατ'

aUto'! οε γεροντότεροι του χωρίου εΙχον Τ'()ν γνι!)μην, δτι το

Όνομα. του χωρίου Κουκουβάονα προηλθεν εκ του αρχ. ονό

μα.τος καΙ Ο'ήμου Κίκυ''1'α' αλλ' δ aΡχαLος ο'ι)μος Κίκυν1ια εκειτο

αλλιχχου' το οέ Κουκουβάονα εΙνε παρα το κουκουβάγια=

γλαύξ, δ'~λαδ'I) γλιχυκων τόπος' δ Ιορέη' Il\ιIittlleil. d. al'cll.
Inst. ίn Atllen χνιι 1892 σ. 411) οιατεLνετα-ι, οτι πιχρα.

Τ'()ν νυν κι~μην ΚουκουβάΟ1'αις ολίγον τι Ν. αuτιt:ιν πχρα. την

αριστερα.ν του Κηφισου δχθην, εκειτο δ αρχαΊος ο. Συπαλητ

τος (Ι) 41/~ χμ. Ν. του Άθμόνου καΙ εικότως οιότι Ν. του

χωρίου εν τ·~ θέσει, ψι; Νέμεσις καλεΊται, ευρέθη Ψ'ήφισμιχ

t(i)'! Συπαλψτίων. lΤρ6λ. Ί\Iilcll11ofel' Mitt. ίn Atllen 1Β (18

88) σ. 348 ενΘα σ'~μειoυντxι κιχΙ οσχ &λλα- εν τι:) τόπι:) εκεί

νφ εΙψήμα.τά εισιν, ΚΟ'Jμανούδη Έπιγραφ. Συπαλητrίω}' αριΑ.

1158 -1165 κχΙ Bel'linel' Pllilolog.. 'Vocllenscl1l'ift 18
87 σ: 1402 κιχΙ 1888 σ. 91. ενΘιχ γίνεται έρμηνείιχ του ψη.

φίσματος τιt:ιν Συπαληττίων.

Πpoχωpιt:ιν τις Δ. τοο χωρίου τιt:ιν Κουκουβαόνων μετα. 1/4
τ-ης ίι'ψας οιέρχεται τον Κηφισόν, ου !Χε δχθαι χχριέσταται,

μάλιστα οε 'ή Οεξια. θΙΧλερωτέρα, καΙ γονιμωτέρ,>" α.τε κcι;ταp

δευoμέψ~ εκ πoλλιt:ιν ύδάτων. Μετα. 3/4 Τ'ης ι'όρας αποκλίνων

τις προς Β. φθάνει εις το χωρίον Μενίδιον διερχόμενος θα,λε

ρι:nχτον πεδίον. Έν τι:> Μενιδίφ εν τψ Ν. μέρει υπάρχει δ

να,ος τιt:ιν &γ. Πάντων, οδ εν 'Ct:J τεμένει τμ'ήμχτχ κιόνων ap-

(Ι) Ta έΠιΡ"ήμ.σ.ται Συτ:αληττόνοε, Συπσ.ληττόΟεν, Συπαληττοί. Οί Συ

ι:αλήττιοι iφηΙJ.iζοvτο ώς καωίίΡΥΟΙ. '~ν τφ Λεξικι:> του Pape-Bensele1'
σημειουτχι ~υπσ.λ·,1ττός-συς τ:aλεόω=Οηρεύω, άγρεόω.
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ο::! r. κ. Γαeδίκα Κουκουβάοναις.ΜενίΟι ΠΑIi; 1920

χαίου 'lαοΟ ε5ρψτα.ι κα.Ι κιονόκρανον Ίωνικόν. ({) κcι.Ι Ν.

το:) ειρημένου ναο:) ετερος νcι;ισκoς Βυζα.ντιακΟς μετα. λειΨά.

νων αρχα.ίου κτιρίου.

,Άλλα. το Μενίδιον δεν κατέχει t'fj'! θέσιν τού :ι..ρχ. οημου

τ ι') 'Ι ' Αχαρνων, διότι α.ί ευά,νορες 'Aχαpνcι.Ι εκειντο μαλλον

επι Τ'?ις οοου Τ'ης ες Άθψίi}ν εΙς τΥlν Φυλ'fjν αγούσης παρα.

τΥI'1 λοφοσεφα.ν τιί)ν α.γ. Σαράντα. κcι.Ι τοΟ προφ-ίιτου 'Ηλίου'

διο καΙ διηυθύνθψ εις τους λόφους εκείνους ΝΔ. τοσ Μενιδίου

, ,." {' , η

κειμενους και απεχοντας Ίμισειcι.ν περιπου ωραν.

κχι δντως εν τφ να'ισκφ τιΊ)ν α.γ. ΊΈσσαρά.κοντα Μαρτύ

ρω'ι βλέπει τις πλειστα αρχαΙα λείψα.να, τινα. μεν εντετοι

χισμένα, τινα. δε καΙ εξω0εν κατερριμμένα' εν τtι Δ. ιδίως

πλευρ~ τοΟ να'ισκου είνε εντετοιχισμέ'/ον ανά.γλυφον προστυ

ΠΟ'Ι, απεικονίζον αποχα.φετισμΟν προς τεΟνείϊΗα., ου -1ι παρά

στα.σις λίαν όμοιά.ζει προς Τ'fJ'1 τ-7ίς 'Ηγ'φοσς τρία. δε είνε τα.

απεικονιζόμενα πρόσωπα., το με'ι ακρον δεςιον τφ πα.ρατ'ηρητ'Ώ

'θ ' Ι θ ' . ('00.')" , ~ , !ι'' ,
κα. ηται επ .ρονου, το ο εν με'1(:) οια Xειpcι.', ιας αποχαιΡετι-

ζον το'ι καθ-ίιμενον ϊστcι.τca όρΘόν, ι;)ς καΙ το τρίτον αpιστεp~'

αλλ' α.Ι μορφαΙ εΙσι παρεφθαρμέναι εκ Τ'ης επηρείας τοσ χρό

νου καΙ ·ηδη α.πι~λεσα.ν τη'ι χάριν, 'ίίτις επηγλά'ίζεν α.υτας

αλλοτε' α'/ωθε'ι δε τοΟ α.ναγλύφου τούτου βλέπει τις εντετοιχι

σμένον καΙ ετερον, α.πεικονίζον παιΟά.ριον χαριέστατον, αλλ' ';1

κεφαλΥI αότοσ εΙνε α.πoκεκoμμένΊJ: ΕΙσΙ προσέτι εντετοιχισμέ

να καΙ κιόνων λεπτι\)'ι κα.Ι μα.κρι'i>'ι τμ'~ματα' προφανα)ς δε οί

κίονες οίιτοι 'ησα'ι επιτύμβιοι. ΚαΙ ε,ι τ~) Ν. πλεlJP~ βλέπει

τις πολλα. τμ'ίιματα μαρμάρινα εξ α.ρχαίου ναοσ εντετοιχισμένα.

εξωθεν δε του ΨJ.ΟU σώζοντα.ι κίονες καΙ πλάκες ενεπίγραφοι'

μία. δε των επιγραφα)'ι φέρει τα. έξης:

'Αρτέμω1' Βι- .
Ζωσίμη Ι Ε-ΙΨίκου Ι έξ Εύπυριδώ,'

Ευ. ιγέι'ους Ι Φλυέως Ι γυν}],

( 'Ι 11 ." - "') , , -" . 1\1"" ,ερι οε :ων αλ, .ων εuρηΙJ.α.:1tI1J Τω') ΟΊτων Ε'Ι . E\ItoH~) και περιγρcι.-

<ρέπων ιίπtί ΤΟ;) Milc!l!lofel' προλ.l\1itt. d. dent. Al'cIl. Inst in ΛtΙιen

13 (1888) 3~7-3Ί:3. llφt δε Τι"ν εΙΤΙΥΡ":Ρ προ,.. J(οuμ"ν. 'AΊ.~ρνέω'l επιγ!>.

3'11-359 π~Oλ. χα, G1A, ΙΙ. 1912-ι95Ο.
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11 Λ I~ Ι!)20 Γ. Κ. Γαρδίκα Κσυκσυβάσναις-Μενίδι β3
._-----_._-_.-._-_._----_..__.._----_.-

Πσ.ρα. του Λιοσιιοτου Παππού ηκουσσ.. στι εν ετει 188δ

αρχα.ιοκά.πηλοι τuμ'jωρuχοι έΥο/ιργΥρχν λcι;Opxίαν rχνσ;σκcι;φην εν

τ'Ώ Β'Α. πλευp~ του λόφου του ΠΡΟΨ'/ιΤlJυ 'Ηλίου' εκεί δε οοκι

μά.ζοντες δια. τρυπά.νου άνεϊίρον τά.φον μεγαλοπρεπΊι μιχpμcί.

ρινον, εν Φ 11'1 δΙσΜς καΙ &λλα τινα κτερ!σμιχτιχ' οί δε ίερό

συλοι εκείνοι επειδη το μxpμcί.pινoν κά.λυμμα: 'r/to μέγα κα!.

βαρύτερον '"Ι) ωστε δια τιον χειΡώ'l να &ρωσιν αυτό, εν τ~

σπουο"Ώ ιXUt<J)ν προ; την σίιλη'1ιν τοϊί περιεχομένου, νομΙζον

τες, δτι χρυ'10; εμπεριε!χετο, εθραυσχν δια. Τ'ης σφ6ρχς το

μεγΧλοπρεπες εκεΙ'lο κά.λυμμιχ.

"() ~ • '2. - , Λ Ι ~ ',J, Ι! _. Ί\'~
τι οε αι ιι.ρχαι7.:Ι ό'"1..χιχρνα οεν .,σιχν, υπου νυν το 'ιε

νΙδι, αλλα :3 'Ι) 3 Άγγλ. μ[λιιχ Ν. άπέδειξεν δ LeaΙω' διότι

α' το νυ'ι ΜενΙδι απέχει τιί)'ι ' ΑΟηνών υπερ τά 8 Άγγλ. μίλια.,

εν Φ τα 60 στά.διιχ, α.περ κιχτά τον Θουκυδίδην άποτελουσι

την εξ Άθηνιον άπό'1Τ7.:lJιν τ(ον 'Αχιχρνών, ~IJOuvtXL προς 7

Άγγλ μΗ. βΌ το Μενίδ·. κείτιχι υπερ το 'ημιlJU Τής εξ 'Αθη

νών ε~ς Δεκέλεια'l άποστά.lJεω;, :ην δ Θουκυδίδης υπολογίζει

εις 120' lJτά.δια; (7, 19), κα;ί γ J το ΜενΙδι κείτιχι επ!. της εξ

,Αθηνών εις ΔεΙζέλεια.'1 δδου, 'ητι; εις Ώρωπον κχ!. Tά.νcι;γpαν

&Υε'" αί δ' Άχα.ρνιχ!. εκειντο επί τ'ης δδου τΊ}ς εξ 'Αθηνιον εις

εις Θ'/ι6ας δια. της ΦυλΥί; &γουσης (Διόδωρ. 14, 32).
Αε 'Αχαρναί' κχτα. τ'η'ι μιχρτυρίιχν του Θουκυδίδου, 'ην μέ

YLlJtO'! χωρίον τ'ης'Α ΤΤΙΥ3ίς των δ'/ιμων καλουμένω'l' εν τ'Ώ

άΡΧ'Ώ του Πελοπο'ι. πολέμου πιχρείχοντο τρισχιλίους οπλίτας

ητοι το εν tpttl)ν του δλου πεζικου τ'ης ΆΤΤΙΚ'ης' εις τα. Υειτο

νικα. Τ'ης Πά.ρνηθος δάση δ)φειλον oL Άχα.ρνείς το Τ'ης ανθρα.

κείας εΡΥΟ'I, εφ' ι!) κιχΙ εψημίζοντο παρά τοίς αρχαίοις Άθη

νΧίοις 'ή πεδτα.ς IΧUtto'! 'ητο γονιμωτάτη, ιός ε!νε κα.!. νυν, κα.!.

το κλίμχ τιον τερπνοτά.τω'ι της Άττικ'ης (ΛοUlιιαν. Ίκαρομέ

νιππ. 18. Σενέκας Ηiρροl. 20).
"Εκ τινος επιγρα:ψης τ'ης περιοχ'ης του Μενιδίου φαίνετα:ι,

δτι εν Άχα:ρναίς 'ην κχι του 'Άρεως ναός Gl6tt εν t'Q iitlypcι;φoQ

μ:lημονε6ετ7.:Ι δ ίερεuς του Θεοσ το6του 'Απολλοφάνης' 6 νΧος

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:56 EEST - 52.53.217.230



ιΗ Γ. Κ. Γαρδίκα 'Άνω Alόσ_~αKαματερόν 11Λ 1;1 1920

του θεοΟ τοότου συμφωνει προ; τον πολεμιχον χαραχτ1ιρα των

,Αχαρ'ιίδν καΙ την πεψημισμένΎj'l αυτι;),1 :ΧνΟρείαν.

'Ο Dod\vell χ-χτα. την πεΡΙ'ήγησιν cι..ύτoO ευρεν εν τφ ).όψ(:)

-- t:" ,..." 'Ι ) 'Ο ~ , θ ' ) ~ ,
των αγ. ...α:ραντ<χ ογχο ,t· ου;, ιχνη Χ'ΧΙ . εμο: ,ιcι.. σπουοαια:ς

πόλεως «κα1 oitt'JOs'l τoCί VCl:t'JXou ι~ψαίoυς ''Υ''.ΟλίΘους XS'Jκou

μαρμάρου, τεμάχιον Ίω'lι~oCί "-tO'/Oitp&'10U κα:Ι οόο σα.ρκοψά.

γους, έτέραν δε εντός τοΟ '1cι..oσ». Άλλα. ν'ιν οδτε τα.ς εκτός

του ν!ΧoCί ouο σα:ρκοφ&γους olιτε τΎ/ν εν.τός του ίεροο βλέπει

τις εκεΙ Κατα. οε τον Fl'asel' 'ίχ'/η (φχα.ίων τειχ6)ν εΙσι κcι..~

νΟ'l ετι άρατα. εν τ~ Δ, το() λόφου π),ευρι{:.

ΑΝΩ ΛlOΣΙΑ-Ο ΤΟΥ .ΣΩΤΗΡΟΣ Ν ΆΟΣ·Ι( \ΝΙ \'lΈΡΟΝ

Πρός Δ. τοσ σΙOΎ'ιpoδpoμικoCί σταθμοσ tG)'! α'lω Λιοσίων

'{ιμίσεια:ν itspiitou γψcι..ν πcι..pα Τ'/ί'! σιδηροδρομικ·ην γρ!Χμμ'ην

καΙ υπό Τ'!ι Β. uπωρείq- τσσ Αιγάλεω, 'ητοι cφt<Jτερι{: τφ προϊ

όντι εκ τοσ εΙρημένου χωρίου συ'l!Χ'ΙτΓ{- τις τόν ναον τoCί ΣωΤ1ι

ρος' Ζ'ιτασθα. δε ψ(Χίνoντcι..ι πλειση λείψανα της αpχcι..ι6τητoς·

, ..... , (.Ι, " " -- ('0 Ι '
α οιακρι'1εται jJcι..crt; κτφιου π'Χντω; αρχαιου '1α.ου, ο εν κα ο

νέος χριστια.'/ικΟς ε'lτcωθα: ϊδρυτα:ι' το() κτιρίου τοότου Ζ'Ι με'l

τ·~ Ν. itXSUPqi. σώ~o'lται ouο σεφα.Ι δόμων μψΙΜς 12 η 13 μέ

τρω'l, ε·ι οε τ'Ω Δ. μία. μόνο'l σειρά, ΙΙ)ς κα:Ι ε·ι τ'ζί Β, χ!χΙ tti Ά.

οΙ οε τών α'/ωτέρω'l δόμων όγκόλtΘoι ορθογωνίου cr,,:rIlJ.ιxto;

κείνται κα.τα. γγις ερρψμένοι, ΤΙ,lε; με'l Π7.ρα τό κτίριο'ι, τινες

οε καΙ μακρότερον τοσ κτιρίου, οεονεΙ εχτι'lαχθέντες όπο σει

σμικών ισχυρών δο'/ήσεωΥ' τι;)'1 κατερριμμέ'/ω'lοε τούτων ογκο

λί6ω'l ΤΙ'/ές εΙσ'. καΙ τετρα.γω'/ικοσ σχήμα:τος, ό οε λίθος κογ-
, , λ' ,

χιτης, εκ χα ικιω'l πεπηγως.

β' εμπροσθε'l της 'Α. πλευράς τoCί ,1iΧOσ φΔ'/ονται τα κρη-
f"o.' r, ,"1 _ <:"-\,~ • r r, ,

πιοωμ7.Τα. ετερου ΚΤιΡιου' ε'lια.χου οε σφ.,οντα.ι χα:ι οι υπερ τα

κρηπ_δώμα.τα: δόμοι, που με·ι OUο, που δε εΙς' 'ίσως τοστο εl'lε

λείψGG'IΟ'1 τοΟ ερκους, δπερ περιέ6α.λλε ΤΟ'Ι VGGO'! χ-χΙ τσ ίερο'l

τέμε·lος .
•
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Και Ν. οε τού γ"Jv ΨhΟU ΤOl) ΣωΤΥίρός εισι λίθοι ορΘογι;)-
, , '.' C"o' \"Ρ t"., , ,

'/ΙΟΙ τε)':lικωτατ'Χ τετμημενοι, ;;ΤΙ' οε και 'Χοα.; 'Χρχαιου κιονΟζ

κείτ'Χι χ,χτεοοι ιυ.I.ιένo~ καΙ ·(,ικ.οωτ-nοι'Χ:ιI.ιένοc. ΚαΙ εν τιί\ να:ι:ικω
" __ Ι "ι '::Ι Ι ι

δέ, ενΟχ τχ κονιάμχα τα)ν το(χων εχουιπ πέ:ιει, βλέπει τις

α,ρχχίον βλικ.Ον ε'/τεΤI)ΙΧΙ'J'μέ'lον. ' ΑλλΧ μη'ι και επιτύμ6ιος

μαρμαρ(ν-η πλΧ; πεpιε:ιι~Oη εν τοις περΙ τόν να't'J'κον σωροις

λιθχρ[ων' 'ίι πλΧ; είχε χχΙ γλυπτχ ΚΟ'J'μή'.ι.ατα, αλλά δυστυχως

δέν σι;)ζετχιχκερχί'Χ' οοχ 'ήττον διακρίνει τις μέρος ανθεμίου

καΙ μετ?: συΥκιν-ή:ιεως ?ι.νέΥνων έν τφ ?ι.ριστερι!> κ.ά.τω μέρει

της 'lΙΚΡωτηριασμένη; πλακ.Ος εΠΙΥραφ* λείψχνον «Θεοπεί

θους Ι θυγά.τηρ» .
l1χρχ των χωριχ(l)ν των ιΧνω Λιοσίων εμαθον, δτι και εν

τφ απένχ'/τι τοσ να:Ι:ΙΧQυ του Σωτ1ίρος μέρει πα.ρ& trJu; πόδας
τι'!)ν εκεί λόφων άνευρέl)φα.ν υπό των χωρικίΙ)ν ?ι.ρχαιοι τάφοι

ε,ι οις λ'Ιικυθοι ,,"cι..L λύχνοι ,η:ιχν, ετι δέ και λείψχνα κτιρίων

αρχαίω'ι, ιi)ν οΙ ογκόλιθοι μετηνέχθησαν υπο tt'Jν Ato'JtttT)ν,

οϊτινες δι' α.')τ(I)'1 χ'Χτε'j'χεύ:ι..σα'J τ-Χ πεΡΙ'Jτόμια των φρεάτων

ιxuttl)'J" πλείστα δε τοιχΟτα. πεΡΙ'Jτόμια πα.ρχτηρεί τις εν τοις

ιΧ'ιω Λ,ιοσ[οις' ετι δε χ'Χι πωους πελωρ[ους μετ'ΙινεΥκον, οϋς οΙ
, ..,. ''!'οο' ('"" ,

χωριχοι ZXOIγjt προς οιχ.φορους α'.ιτων χρεια.ς.

Και ε1ς τ<, 'Ριζοβοί))!ι δέ, lΟ.εγέ μο'. ό Λιοσίτης Παπποσς,

'ητοι ε,ι τ'Ω Β. τοσ Δ.Ιγάλεω υπωρείί(-, t'Q κατα.ντικρυ τοσ εχει

σιΟηροδρομιχοσ. σταθμοσ. κχι έν τοις α.γροΙς αοτοσ ανευρέθη-

- 1 Q QΙ ~, ~ '$, • •• ~, ~ 'θ
σαν τιρ (J(l--t Λαρνακεςouo, "ι με'ι μχ~,ψxpινη. 'fj οε ΛΙ ου πω-

ρί'/ου,εκ τ(l)ν χχταρρεόντω'ι τ'ης βρl)χ'ηζ 6Μτων εκχωσθεισαι.

,Λ λλ& μ'η,ι και εντ~ς 70U Χωρίου πρόπέρυσιν ό χωρικ<,ς

Χ ~ 11) ~ - , - • 'ιe ) , λ ' • ~ ,-" ρη:ιτ. ,%ΟΟ')Κ'ι; ανευρε'ι sπιτυμ')ιl)ν π ,α:κα: γ υπτην' τα: οε

• λ' , '1' , "Ι ,.~~,λλ λ
(/)Jα:yεγ Ufloflosvx ΠΡΟ'Jωπχ 'f)'Jxv τρια. αποχ.'ΧιΡεη\"fJντχ α: η α,

(~); είνε χ-χΙ ε~ς το ,χν!ι..Υ λυφο\) το εν τι:) νχ'ισκιρ των &γ. Σχ-

" ,." " f "'Ί ("
ρα:ντ'Χ ISvtISt?txta:J.IS'JOν, αποχαιΡε ηστηριον ανοιγ Λυφον, ομοια.-

ζο'ι προς το τ'ης 'HY-ΙJ'Jou;, το α.νcί.γλ,ηoν οε τοστ" τοσ Πλα:-
~, \., ( , , ,5J" ,
oo~κo~, μοι ειπον οι ,ωρικοι, χ,χτεσχ.εΊ "ι α:στuνομtχ.

""Τ' \ ~, - " \. , \' "Ο() ., • ,l' .'"1.. οε τωΊ α:'/ω 11.ΙQσιων πεp~ τcι; σ μ. εντο; των αμπε-

λι~νω'l σώ~o Jt7.t λείψ:ι..νCΙ; σπουοΧία μνημε[ο'.l α,ρχα.ίου. Και το')ς
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IΙAI'~ 'ΩΊΟββ Γ. Κ. Γαρδίκα Κρωπια. Δέμα- Δέσις
______ ο _

ογκολΙΟσiJ; δε tC,(jtOiJ; οΙ Χωρικο;' α.φcι.φoOσι ΚοΧΙ χρησψο

ποιουσι'ι εις τΟ: περιστόιι.ιχ των φρεάτων ΙXlJHI)'! καΙ εις ιΧλλα.ς

α.ύτων χρείας.

Κ:Χ Ι Π?:Ριχ ΤΟ Χ. ωρίο'ι δε [(αματεΡ()}J ε{Υρίσκοντα.ι πολλαΙ

α.ρχαιότητες· "ο χωρίο'ι τoίiτo κειται επι γραφικωτά.της θέ

σεως εν t"!j Η' Α. του Αιγάλεω κλι τύ"!:, εξ ού OΙXiJIλXcr!x '(Ι ιΧιτοψις

του ΆθηνΧί"κοσ πεδίοΙ) ολοι), tfJU ιΧΊτεως αοτ'ιυ, ΤΙ;}'Ι ΦΧλ'ήρω ν

κχΙ τ'ης πέριξ 0%λάσσης εν t"!j Α. κλιτύί" του χωρ!οΙ) τσύτοΙ)

εντος α.μπέλοΙ) ε&ρέΘη πρό τι'/ω'ι εΤίl)ν ανάγλυ:ρο'l χρ!στης τέ

χνης, οπερ πχρΟ: του α'lευρ6'/ΤΟ; χω?ικοϋ 'ηγόρ%σε λ?:Ορ%!ως

α.ρχαιοκάπηλός τι;' ε&ρέΟησ%ν προς τούτοις π!θοι, βάσεις τεί

χους καΙ πλ!νΟο" οϋτω δε περΙ Τ'Ιίν Β. κ%l τ'η'ι ΒΆ. Υ).ιτυ,l

του Αιγάλεω εχομε'l αρχα.!ο"ς συ'/οικισμούς' δύ'l%τχι δέ τις '10:

εΙκάσ'l,) οτι Εν ιΧ'Ιω Λ.ιοσίοις 'η'ι 6 δ-Ιlμος τίί)'ι ΕvιιvριδWJ// συ'lε

χόμε'lος μετΟ: του τΥις Κρωιιιας κcι.Ι τω'ι Πηλι/κωJ/' οΕ τρεΙς

δε ουτοι συ'lοικισμοΙ α.πετέλου'l τρικωμίαν,

ΚΡΩΠΙΑ - ΔΕ:\Ιλ - Δε~IΣ,

Προς ~,τίί),1 α'1ω Λιοσiω'l κ%Ι εις απόσΤΜιν i) χιλμ.

συ'lσ:lτΓf τις τείχος α.ρχα.Ισ'l τιl>,1 Ε'/δόξων χρό,lΙΙ)'I' μέχρις OU τις

φθάσll εχει προχωρω'ι εκ ΤΙΙ)'1 "Α '1ω Λιοσίω'ι, συ'l%'/ΤΓf α' τον

σιδηροδρομικόν σταΟ/ό'l, επειτα μεΟ' ojIIλ!crEL?:'1 (Ό'φ?:'1 φυλα

κεΙο'l σιδηροδρομικό'ι, ολίγιρ ιτορρωτέρω το'l 'I(f..:tcrκo'l του ~ω

τΥ/ρος, περΙ οίι εγέ'Ιετο λόγο;: χχΙ τέλος α.φικ'/εΙται ει; το τεί

χος, α.φου OLHGIl τ'η'ι 6φρυ,1 του εοάφους επι της οφρύος

τχύτης γί'lετ:χι καΙ 'jj χλίσι; τι;}'1 ύ;;;άτω'l, ι-;)'Ι τΟ: με,ι ρέουσιν

εις το ΈλεiJσί,/ιο'l πεδίο'l, τΟ: δε δι,χ του ΆΧόψιικου πεδίου

συρρέουσι'l εις το'l ' AOΗVιzί"Χo'l Κηφισόν,

'Ολίγο'l τι μετΟ: τ'ην ειpημέ'IΗV 6φρυ'l οι) τον ύδpoκpίτΗV,

ΟΠΟΙ) μάλι'JΤΧ συστε'ιου'/τχι !χι B~. Χλιτ{ιες του ΑΙγάλεω χχΙ

του διχμέσου λόφΟiJ, του α.πο:ρράσσο'lτο; τ'ην τω'ι ():/ω Λιο·

r;;ίιl}'ι κοι'λάδΧ, συ'lιχ'/τ~ τις τό τετχος, δπερ αρχόμε'ιο'ι από
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IIAI~ 1920 Γ. Κ. Γαρδίκα Κρωπια-Δέμα Δέσιι; fί7
----_.._----- ----

τ'ης ΒΔ, ακρωρείιχς τoίi ΛίγcHεω ε;ακoλoυfιεί δια. τΙΙ)ν

λόφων των α.ποφρ%σσόντων το Δ. μέρος tfJO των α.νω

Λ.ιοσίων αυλ&,)νος χαι α.νέρχεται είς τ'ην κορυφην τιο'ι ρoυνιl)ν

τιον αποτελούντων τα. Ν. αντερείσματα τ'?ις Πά.ρνηΟος παρα.

την Φυλή'l' οστω δε το τείχισμα: τοΟτο διcι.τεί'ιεται είς από·

στα:σιν δίωρον (10 χμ.) περίπου.

Το τείχος πλησίον μεν τΊις σΙ:"ηροδρομικ'ιlς γραμμΊις κα-ι

• , (-j τ • , λ~ , θ' ". ,
εκα:τερω εν ε,νε χχτχπεπτωκος, α: ΛΧ %Χ· οσον cι.πoμ%κpυνε'

ται αοτ'?ις και μάλι'ΊΤ% επι τιί)ν λόφων Υ.αΙ τι))'ι βοuνιον τιον

"Π' θ 'Υ 1"13" " τπρος ηl Cφ'ΝΙ ι σω,ετ7.Ι ε.ς !J'.O:;' μ: ωστε cικεpαιoν ητο

ίιψηλότερον' (; I.Jealω σημειοί το υΨος το μέγιστον :1.όνο'l 7
ποδιί)'1' σύγκειτα:ι δε εκ λίθων ογκωδιο'l, πελεκητω'l χιχ,ι τεχνι

ΧΙ\)ΤιΧτα. ~υνηpμoσμέ'Iω'l' χιχ,τα. διάφορ% δι%σΤ'ήμχτ% μένει χε,

'Ιόν τι πλά.τους 0,80 μ. 'ί} χcι.Ι ένος μέτρου, αφϊνον διόδους οοχι

χα.τ' ευθεια:ν γρα.μμην τετμημέ'ιχς, αλΗ λοξως, εσωθεν δε τω,l

διόδω'ι έχα:τέρωθέν εΙσιν &.'1τηρίδες εχουσα.ι πλάτος ουχ.Ι το

τοσ τείχους χα'ιονικόν, α.λλ&. πολλι:) μείζο'l' (; δε λόγο:;. τΊI; τε

λοξότητος τω'ι διόδων χcι.Ι τω'ι αντηρίδω'ι προφχ'lής' (; εχθρος
ϊ' ..............~, j"l , ,..... ..

ΠΛησιασας και εισιων εις το τειχος εμεΛΛε νε1ν χινουνο'l '1'1.

ίιποστ'Ώ εΙ'. ttl)'1 επι τω,l &.ντηρίδω'ι τΊις διόδου πλχγίως πχρ

ενεδρευόντων φυλά.χων,

Οί διάμεσοι λόψ'Λ, δι' ι~)ν το τείχος δι'Ι/κει, είσι πε φι;)δεις

, λ' .. , ~ i .. - ....... - θ ι "Ι \"<ο .. "'λλ ~λ'
χαι ΙΧΊ αυχμωοεις' ΠΑην των ΕUωOω'l υμω'l ουοεν iΧ ο IJ (f.-

στημcι. πcφατηρει τις εκεΙ 'Εκ τιl)'ι διχμέ'ΊωΊ οε τούτω'ι λό·

φω'ι ετεροι κάθετοι, αΑυσι'ι απο:ελGu'lτες, κα:Ο'ήχου'1Ι μέχρι

που Τ'ης θcι.λάσ'1η:;. τΊις Σ%Acι.μίνOς χ(χι χωρίζουσι ΤΟ τ'?ις Έλευ

σίνος πεδίον, ίο'ι το με,ι 'Α. το μετcι.ξυ τΊI;; λοφοσειΡας τcι.ύτης

και τοσ Αίγά.λεω, εΤνε το τ'ης Πρωπιας, το δε προς Δ. αψι/κει

είς τ-Ιιν Έλεuσινία:ν χώρχν.

1) 'Ο· \,.. ,. .,.... .. .." Λ' ) .i ιγαΛΕω; ~Pz()μ;νo; !'J.;:r) :ου αυ/.ιΗ'ΙΟ; :ω') α'/ω ωσ~ωΊ %cιrα ,η-

" . -") - (- 80 ") . '1> ' ...γει εις τι) σ:Ε'/Ο') 711; ~?: ,7.~H')O; μη%(Ιζ η:.7.f)Ι:Ι: . %~t ΤΟ υ. 'J€.yσ; ελε-

Α , " "Θ' η' C\ ' 'Ν ' . , " "γετο . ιγαλΕω; κ~τo: tfl'J ,.. O\Jl.UO. u) Ιυ Υ',χι τσ 1 ' ΤΟ Ης τη') ·,~ι.O:'1σ~'1

κ:x0fιzO') l.'X~α :()'Ι fHp(jo'J:'J') 11', ~JO' τι1 οε !J.icrQ·I. :ό παρ:Ι τό Δ?φψ'(ι') ελέ~

γε:ο ;.:,χι Ποικίλον (Δ-'ψνo6?i:ίνι 46ί :L.J

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:56 EEST - 52.53.217.230



β!'3 r. Κ. Γαρδίκα Κρωπια- Δέμα-Δέσις ΠΛI~ 1920

Ί~πι τού χCl.τακορόφου σημείου τοΟ υΨηλοτά.ΤΟΌ λόφου

πχρα το τείχος ευρητ:χι χτίριον Κ:Jκλοτερες χχτηρειπωμένον,

.'1" θ .... , , Υ Q , η rr ~)' ., (Ι '
εςω εν οε Ο'Ι!)'οoντχι IJα:σεις ~ρ:ι..οuς, οπερ οη ,ονοτι περιε( εε το

'J' ...... <:~, ".. _ ~ ,
oικημcι. εχεινο' ως εοιχεν, το χτφιον εχεινο ητο το παρατηρη-

τήριον :η το των αρχιφυλιiκωl' ο/κημα, δθε'ι δό'ιxτcι..ίτις π&Ο':χν

Τ'ην εκτcι..σιν τοΟ τείχους νχ χαθoρ~ κχι την κά.τω πεδιά.δ:χ νχ

κατoπτεό'~)' 'ίσως δ' εντχσθα ·ητο κcι..ι φρuχτωρείον.

'1-1 άποψις εκείθεν OxuItxσlX' ΒΆ. μεν προς το 'AXcι..ρνικoν

πεδίο'ι κχι τ·ην χώρcι..ν Τ'ην μετcι..ξιι Πά.ρνηθος κχι Βριλ'ησΟ'οΟ

·ηδέως επεκτείνε::χι το βλέμμα τοΟ πα.ρατηρητοσ, ΝΔ. δε 1ι

κά.τοψις μαγεuτικη έξικνείται πρός τό Έλευσί'ιιον -πεδίον &πχ'ι,

Τ'ιιν Μεγαρίδα, τα Πελοποψιησια:χχ ορη, Τ'ιιν θά.λα:Ο'σαν, τΥI'ι

βορρ&θεν βpέΧOυσiΧν την Σα.λαμίνα, M.l αίιτ'ην ετι .τ·ην θείαν

ν-7ίσον.

<ο LealcG, ος αγαστΥlν περίνοι'Χν περι τας αρχα:ιολογικχς

ερεύνας απέδειξεν, εΙς τ·ην κορυφ-ην τοο ε1ρημένου λόφου, ti,;

φχίνεται, δεν ανέ6η' .η α'ιά.6α:<Jις ./) μ&'λλον 'h ανχρρίχησις εΙς

α"JΤΟ'Ι είνε χαλεπ·η κα:Ι χοπιώδης.

Ή τοσ τείχους Θέσις 'ισ'ι χαλείτχι υπο τοΟ λχοΟ Δέμα

κcι..ι Δέσις' δ ορος φ'Χίνεταί μοι λία:'ι προσφυ'ής, δηλι\)'ι τ·η'ι τι\)ν

τειχων αλυσιν, τ·ην απο τοΟ ΑΙγά.λεω μέχρι των αντερεισμά.

των της Πά.ρνηθος, τι,)ν προς τ'ζ} Φυλrι αντων, εχτεινομένην

ΚiΧι τχς α.κpcι.ς των δύο όρέω'ι συνδέουσαν,

Το Δέμα οε τοΟτο :η '(1 Δέσις, ~)ς νΟν ό λαος το τείχισμα

τοΟτο χαλεί, είνε το στενό,! της αρχαίας Κρωπιας' τ·ην δε θέ

σιν Τ'7lς Κρωπιά; γινώσκομεν ασφαλι,)ς εκ τοΟ Θουκυδίδου

12,19), [στopoO'ιτG,;, δτι δ ' Apxίδ~ψo; δ βcι..σιλε'J; των Λcι.κεδαι

μονίων 'ήΥΟ-Jμενο; τι\)-ι lΙελοποννφίω'ι προ·ήλcι..'Jε'ι εκ τοΟ Θριχ

Ο'ίου πεδίου εΙς τχ; ,Aχcι.ρνxς διχ Τ'ης Κρωπιά; 1), εν δεξι~

-------

Ι) 'Ο Lealce εχει την ί?<Υ.:ρη-, [(εκρωιι{α άντ'ι [(ρωιιε{α χαι ()ιατ,ί.,εt<Y.ι,

Ο:ι όλίγα τινά μr;VΟJ χεφόγρ7.?'Χ :OU f-)OUX!Jo~2io~ εχουσ( [(ρωπε{α" ~λλ' Εν

τη έΧΟrJ'J€t του ίΟΤΟ.:ΗΥ'η:) ίι(λ~ί; yg o·joE μνημονευο,ιιένην "tr(J γρ-χφηv [(εκρω-
, β)' ,,,, ΤΤ Ι ,-

πια J .ε;:ομε'J, ΠΙΧ,lτα. (Jε 'tC( χργρ. 1\ρωπε"α εχο-.ιΊιΥ.
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ΙΙΛ Ε HJ20 r. Κ. Γαeδίκα Κρωπια.Δέμα·Δέσις

τον ΑΙγάλεων εχων- ωστε Κρωπια ελέγετο τό τρα.χυ κα.Ι

στενόν πεδΙον τό Δ. του Αιγάλεω κεΙμενον, μετα.ξύ τούτο!) κ:χι

τΊις Δ. λοφοσειΡας, 'Τι; επι Τ'ης κορυψης φέρετ:χι έτέρα. βoυvι"δν

&λυσις ΒΔ. συ'/δέο!)σ:χ τον ΑΙγάλεων μετα τ'ης Πάρνηθος καΙ

χωρΙζουσα. τό ΈλευσΙνιον πεδΙον απο τού ΆχxpνικoιJ' οuτω

δε το τειχος ·i) ιό Δέμα ι'ιποφρά.σσει τ'ην Κρωπιάι' βορραθεν

α.πό τσιJ 'XUAoo'/O; :rI της στενη; των &νω ΛιοσΙων κοιλάδο;,

ε'/θχ κχτα Τ'ίιν εμ:ίιν γνώμ-φ εκειτο ό τιl.>ν Ευπυριδιοι' δ·;ιμος.

'Η σπουδα.ιότης τoιJ στενοΟ τούτου Τ';ις Κρωπια; δεν διέ-

λ θ ' , Ι 'Αθ' ~ ~ )" , , "
α' ε τους αρχχ ους .·φα.ιους Ol'J κα.. ετειχισα.ν χυτο, ινα

αποκρούωσι τόν εχθρόν, εϊπερ κύριος τoιJ Θρια.σΙου πεδιου γι

νόμενος απεπειΡατο να εlσl3άλ-Ω δια των Άχχρνων εΙς το 'Αθη

ναΊ:κον πεδίο'/" 1ι τείχισις δ' χυτη Τ'ης Kpωπιlχζ φαΙνετχι, ότι

εγένετο εν τοις χρόνοις τ'ης τι'δν ΆθΗVιδν ακμ'ης' πρό τ-ης ενάρ

ξεως . άρχ τοΟ Πελοπονψφια.κοσ πολέμου. Διότι το τειχος

τoιJτo δια τό μ:7ικος, το μέγεθος κχΙ την τέχν-φ ε!νε αληθες

μεγα.λoύpγ·~μ'Χ κχι εuλόγως δύνατ'Χι να itxpxo)..~OtI προς τα

άλλα. μεγαλουργήμχτχ, ιΧπερ οΙ 'Αθ-φχιοι ανήγειΡ'Χν ',ιθικως

κα.Ι όλικιl.>ς α.κμxζoύσ·~ς Τ'ης πόλεως, :;1'1 α'Ψ'ίιν μόνον προ

Τ'ης ενάρξεως τoιJ επχράτου εκείνου πολέμο!) ομολογουμένως
, ,
εκεκτ·φτο.

'Αλλα δεχόμενοι την υπαρξιν τoιJ τείχο!)ς τούτου πρό Τ'ης

ενάρξεως τοΟ πολέμου κχι Τ'ης τιl.>ν Πελοποννησίων εΙσ60λ';ις

ουδόλως α.ποροομεν ουτε διότι δεν μψ~μoνεύεται τό τειχος όπο

τοΟ Θουκυδίδου οϋτε διότι τοΟτο δεν εχpησιμOΠOΙ'ήθ'~ ίιπο των

'Αθ-φα.Ιων κχτα Τ'ίιν εΙσΟολ·ην εκεΙν-φ τοΟ εχθρού' διότι 6
μεν Θουκυδίδης εξιστορων τα γεγονότα. δεν διχτρί6ει περΙ

Τ'ίιν τοπογρχφΙχ'/" οΙ δε ΆθΗVxιoι δεν εχρησιμΟΠΟΙ'φχν τούτο

κχτα του εχθροΟ, επειδ'ίι το σχέδιο'l τoιJ Περικλέους ·ητο να μ:η

κχτχτέμΨΩ τας δυνάμεις τας πεζικα; Τ'ης πόλεως μ:~δε ριψο

κινδύνως να εχθέΤΏ τον στρχτον τ'ης πόλεως εΙς μά.χχς προς

τ·ην δύνα.μιν τιl.>ν Πελοπονψφίων ΠόλλΦ μεΙζονα. ουσχν. Διο

κα.Ι εν τ~) στενιΤ> των Έλεμθερω·ί, τι!> προ τ'ης 0lνόης, :ιjν

πρώτην ΠΡο:rέ6χλον οΙ Πελοπονν!ι:rιοι, o~3εμ(xν αντίστχσιν
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7Ο Γ. Κ, Γαρδίκα Κρωπια· Lιέμα Δέσις 11Λ 1<; 1020
_._------------ .._......_------_._-_.

παρά τι;)'1 'ΑΟ'φιΔων εορο'l' δτε δε προ'ήλχσαν εις τό Θριχ-

~, • δ ξ , ... " 'Α .,. , t!) 'θ ' ,
σιον πεo~oν, Ίj ε ια πτερ:.>ς το.) 'ρχιοα.μου ΠΡΟιjεο ,η η υπο

το!) Ιππικof.ί των 'AOΗVα.[ω'! παρΟ: τους 'Ρειτοuς, 'ητοι πα.ρΟ:

tQ στόμιον τ'ης 'Ιερ&:ς δοο!}, 'fιτις κ'Χτ εUθεΙα.ν εις Ά θή'ια.ς

γ/Ίεν πα.ρΟ: τό ψj,l .lχφν[ τόν Αιγάλεων διατέμ'lοuσα.· εξ ο,;

δ'ίjλoν γίνεται, οτι τό στενό'l ExeI'lO καΙ τετειχισμέ'Ιο'! 'ην κ.'ΧΙ

εφΡΟUΡεΙτο όπο των 'ΑΟYj'lα.[ων. Ό T,eal{e είδεν ε'! τοΙς βρ6:

χοις τοσ στενου τ?ύτοι) τροχιας Κ7..Ι θεμέλι'Χ tetXW,l, σκοπο'ι

ΕΧό'lτα/'1 να ύπεpασπ[ζω:Jι το στε'lό'l' είνε δέ το crte'lO'! τουτο

βραχώδης ψιρα Υξ μετ7..;':' ou? κορυφο)'1 τοΟ Αιγ,χλεω άχρως

critouoxlo'l εις στρα.τιωτικΟν κα.Ι πολεμικο'ι σχοπό,l, οιότι τοσο

εχ της Πελοποννήσοι) χ:χΙ trj}'l δυτ. μερω'! τ'ης Άττικ'ης Κ'ΧΤ'

εUΟεΙα.ν εις' Αθ'ήνας iΧγει, δια δε t'rj; τέχνης εΙΙΧόλως ε1ς σπου

Οα.ιο'ι αμuντ'ήριο'l εξήρθη' επι τ'ης κορuψης το!} opou; εν αρι

στεp~ τι~ εξ 'Αθηνω'ι 1ό'lτι eUPYj'ltXL λείψχ'lcι. &ρχαίοι) στρΟΥ

γuλου πuργου, προς 0'1 ετερος εκ τοΟ Β. μέρους τοΟ Μγά

λεω όπερ το Χαϊδάρι φ7..['Ιεται α'lτιστοιχΙj}'Ι' οί itupyot ουτο ι

πpoδ'ίj),ως &'Ι'l/ΧΟ'1 εις τγll αμυ'lτικ'η'l γΡα.μμή'l, ητις ε;ε τείνε το

Δ. ·τΟ)'Ι 'Aθηνιt:ι'! καΙ &.πετέλου'! το κ(ιριο'! σημ,ειο'! τω'! επι

τ* Ιερας δδου τειχι;)ν, ri);,; κα.Ι των ε'! τοϊς στε'lΟίς της Κρω

ittιX; χα.Ι του Κορ:.>Ο'Χλλου· οιότι κ'ΧΙ το τρίτο'! crte'lO'1 του

Αιγάλεω 'ητοι το του Κορυο'Χλλοσ ('10'1 Σχ'Χρ'Χμηκα.) 'ι/το

τετειχισμέ'Ιο'! Ό Leal{e π'Χρετήρησε λείψ'Χ'Ια. καΙ s,ltO;'; τοΟ

ε1ρημέ'Ιου στε'lοΟ γι τ* διόδου' Ελλψικοίι τε{χοιις, οπερ προ'

φα'/ως σχοπο'! είχε '10: δεσπόζ'Ώ τ'ης εις Ά Ο,ι1'/α ς εχ τοσ κόλ

που τ'ης Έ'λεlJσϊ'lος εισόδου' &.λλ' δ προ'lοητιχος ,Αρχίδα-
....,., ,θ ;.. .ι .... - ,.. ι:. f , '

μος 0",'1 α:πεπειΡΙΧ" ΊJ ιΛ'-γοκι'lοu'lων ψι., εΚΟΙΙΧΟ"Ώ το crte'lO,l
τοστο το!} Δχψl[ου, i1tetO'}j είχε'! άλλην 0[0150,1, τ'η'! μεταξυ τοσ

Α1γάλεω καΙ τ-ης Πάρ'l'ηθος, 'ητοι το στενον της Κρωπιάς, :1)'1
') L Ι ,,, ~ ~, ,~, , ).
ως π ,α;τυτιφα'! κα φρουροuμε'lη'l ετι cι..κινoυνως εou'lxtO να ",Κ-

6tιXcrll δια της μεγάλης αιιτοσ δυνάμεωι;;' διό καΙ τ'ην διευ

θυνσι'! προς τοuτην τ'η'! δ[οδον nαo6e'l, εχω'! ε'! δε;ι'jί ΤΟ'Ι

Αιγά),εων καΙ τ'η'! Π6:ρνηθα προς άριστερά χχΙ δια τοσ στε·

'100 τ-ης Κρωπιάζ εισέβαλε'! ε1ς τας ΆXαp,lrι.ς' το τειχος δε
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r. Κ. Γαρδίκα Ύμηn:όι; ί J

τούτο Τ'()ςΚρωπιας ευρεν &,φρούρητον εικότως διότι το τεί

χος μέγιστον μι/κος εχον περι τχ 1Ο χμ. εχρειάζετο κατ'

&'νάγκψ πολλας χιλιάδας μαχητω'ι, &ς οΙ 'ΑΟ'ψαιοι δε,ι είχο'!"

6 δε ΙΙερικλ-ιις ~φpόντιζεν επιμελώς, ϊνχ μ'l) τον στρχτο'ι τ-/ις

πόλεως δια τ% χτΊιμχτα της ΆΤΤΙ"l.·ης Θυσιάζ\Ι ματχ(ως, &φοο

είχαν αφθονία'ι χτημά.τω'ι κο:Ι πόΡοuς μεγίστους ε'ι τcι.,Ις ΧΤ'/ι

σεσι'ι αύτιί)'Ι' διο ;ι.cι..Ι τού τείχους &,φρουρήτου χ'Χτα το σχέ

ΟΙΟ'L τού Περικλέου; μείνcι.,'/ΤOς, ελευΘέρα τοίς Πελοπον'lησ(οις -ίι
δίοδος ε'/ταιιΘα εγέ'Ιετο' και επειδ-;ι μάχη τις δεν εγένετο

εϊΤcι..oO:;ι;, εικότως καΙ 6 Θουκυί303ης τού τε(χους τούτου μ'lε(α'l

ουοεμ(α'ι ποιεΙται.

ΙΜ Η ΤΤ Ο Σ.

Το περιιί>νυμο'! τουτο δρος αποτελ.Ι το Ν. μέρος τΊις σπου

oα(cι..ς "pεινΊjζ &.λύσεως, ψις 6πο τα διάφορα ονόματα, Πάρ

'/ης, l3ριλησσος -ι) l1εντελικο'! δια;θέει πάσα'ι σχεοον τΎΓI 'Ατ·

τικ';)'1 από του Β'Λ. μέρους προς το ΝΔ. ·0 'ΙΊ.ι.ηττΟς εχει οιεύ

(ιυ'/σιν από Β. προς Ν. χωριζόμενος τοΟ 11 ε'/τελικοΟ δια κοι.

λάοος :;/ αυλϊ;)'Ιος, ου το πλάτος εί'/ε δύο Άγγλ. μ[λια. Ά.

") , . '\' , Ο ' ) , ~ ) ,~ ) ,
ι ε του 1. μηττοσ αντιπχρα εει ,οφωΟΊ]ς κ ,αΟΟζ χα:μη ,οτερος,

ο; απο τΊις ΝΊ\. cΧκpxς του Πε'lτελικου αποφυόμενος κα.Ι παρa

τ·;/,ι Ά αι.τ-/ιν αντιπχρ,χτει'ιόμενος τι:) 'Υμηττι:) καταλήγει εις

το Ν. ακρωτ-ήριο'l, εφ' ου ό Ο-Ιίμος Σού1'ΙΟ1" το ύψηλό,ερο'l

μέρος τ-ιι; π,χρ:;ι;λιαΧ'lJς ταύτης λοφοστοιχίας κείται Β. του

Σου'/ίου χαΙ ουχι μχκρα.ν αυτου καΙ καλείται Λαύρειον. λlετCι.

τιί),Ι λόφω'! δε τούτω'ι του Λ.αυ(Jείου δ Ύμηττος συνοέεται δι'

&.λύσεως χαμηλοτέρω'l ύψωμάτω'l, ατι'ια ουχι μακρaν τιί),Ι Ν.

αχτω'ι τΥις 'Αττιχ-ης αϊρο'lται καΙ τον Σαρω'/ικο'l κόλπο'!

πλαισιουσιν.

~η!,. LcnΙω - \\'θΒΙω'lnnnιι Οίθ Deιnen νοn Λ ttlcn "λ. 1 'ιΩ- lSM\j.
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Ό Ύμ'ηττος όρΙζει Τ'η') πεοιάδΧ τώ') 'ΑΟψι\)'1 ιϊ)σπερ τει

χος α.Ιρόμε'lος Ν. τού ΙΙεvτελικοu κα.Ι πα,Ρα.τεΙvεται προς Ν.

σχεοό'ι κατ' εΙΙθεΙα.') γΡCΨ/J.ΥI,I _μέχρι τΥις θα.λιΧ'J"σης πcφα το

ακρωτ'!ΙΡΙΟV ι οπερ κχλεΙτα.ι ΖωοτιίΡ' '11 μόvη κατcί.λληλoς εξ

'ΑΟψιί)') δδος εις τ·η') προς Ά. Με'J"όγειοv της 'Ατηκής πεδιάδα.

διέρχ.ετα.ι πχρα τοΙΙς Β. πρόποΟα.ς τοίί μα.ΚΡΟίί τοότου opElvou
τεΙχου;' αλλ' υπάρχει κα.Ι δίοδός τις υπερ α.ίιτΟ το δρος δια

Τ'ης φάρα.γγος τοίί ΠΙΡJιαρίου, -ίίτις Οια.ιΡεΙ τον 6pElvov τοίίτο')

ογκο'ι εις ouo' κα.Ι το με') όΨηλότερο'l μέρος τ'ης pcί.χεως

(13670 πόδ,) προς Β. τ-ης ψ6.ρηγος τα.ότης εκαλεΙ70 ε') trI
αρχαι.6τητι μέγας' Υμηττός, το οε χαμηλότερο') προς Ν. της

,~ , ,λ' f, " v "'''.Ι δ '
χαραορα.ς μερος ε εγετο 'J μικρος .ι μηττος η f.11'V ρος και

ξηρός' Υμηττός. Ό oι'aιηθΙ' κ'ΧΙ ό Docl \yell παρέχουσι') γ/μι')

Τ'ι/ν ειδησιν, ΟΤΙ ο[ εγχώριοι τότε εκάλου') το') με') α' l'ρελλο

βοϋ1'Ι, τον δε β' Λαμπροβουνι Δέν παρέλι '1>0'1 δε 'Ια σημειώ.

σωσι'ι, δτι το 1tcφάοοςον τοίιτο 'Ιέο') τοίί 'Υμηττοσ δvομα, l'ρελ·

λοβοϊΊ1'Ι Ίι Τρελλος προ'ηλΟε κχτ.χ μετcί.φρα'J"Ι'1 εκ τοίί Ίταλικοίί

lvlonIe Μαίίο' το οε Matto τοίίτο, δπερ cpoχivetoχt μικρά τις

πcφαφΟορ.χ τοίί Ύμηττου, συνεχόθη προς το όμό:ρωvοv επίθε

το'ι 1}~αίίo= μα'/ιώδης, τpελJ.ός 1).

ΠερΙ δε τοίί αρχα.ίου 6νόματος δ J.Jeal{e παρετήρησεv,

οιι το Ονομα. 'Υμηττός, ιός κα.ι α[ δμοΙας κα.τα.λ ήξεως τ'ης Άτ

τικ-ης τοπωνυμΙαι, ο Το') 'Αρδηττός, Βριληττός, Γαργηττός, Κψ'

ι \ n , ,., J. • Ι " ''''' 7'
τος, Λuκcωηττοςι ....υπ:ι; ,ητroς κ% ....:Ρηπος, αvηκοuσιv ε.ς την

'φχαιοτέρα') της Χι;ψχς διcί.λεχτοv. (Leal{e- \\Τestet'tnann σ.41 ).
'Η επιφά.νειχ τοίί 'ΥμηΤΤΟίί, δρωμένου εξ ΆθΗVών, φΧίvε

τχι δμΧλ'η κα.ι κ:ι;νοvική, αλλ' !χι πλευρα.Ι αΙΙτοίί εισι κατ'φ

λακωμέναι εΙ'. τιον χειμάρρω'ι κα.Ι γι βάσις διερρωγυιχ εις

πολλους μικρους μεμο'/ωμέvοuς Ίι '/ησοειοεις λόφους κωvικοίί

σx'~μα.τoς· κα.θΟΡώμεvος οε εκ τοίί l1εντελΙΚΟίί, δθε') μόνον

1) Dod\vell CIassical Τοιιι', Ι, 480 Cl'aιnel' descι'ίρtίοn of anc.
Cl'eece 11. 391.
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Ι ίAΙ~ 1920 Γ. Κ. Γαρδίκα Ύμηττος

εόσυvοπτο,ι το εύρος αlJΤΟΟ γί'/εται, όμοιάζει κατα το σΧ'ljμχ

προς ΤΟ'Ι Βεζοίι6ιοv.

<ο <Υμηττό;, ι;)ς καΙ το πάλαι, και '10'1 είvε αξιoπ::ψxτΎj

ρητος οια τΎι'! εζαισίως πορφυρίζι;,υσα'ι αϊγλψ, -ίίτις δι!Χχέεται

επ' αύτου εκ τιί)v ΆθΗV6)'! παpατηpoυμέ'~OI) κατα Τ'(j'1 έιrπέ·

ραΥ οταv ό -ίjλιoς δυηται, οιαχ έεται υπερ ολο'ι το δρος ροοόε'ι

τι φιΊ'ις καΟ' δσοv δε το τΊ;ς 'ίίμέρας φως ωχpι~ ΜΙ το λυκό

φως εφερπύζει επι τιί)ν κλιτύων του όρους, το ροδίζοv εκεϊvο

φ6)ς διερχόμεvο'ι δι' δλωv τωv δια μέσου αποχρώσεωv κατα

λ-Ιnει εις το βαθύτατον 1ίδοες" -ίl πορφυρίζουσα δ' αυτη χροια

καΙ -ίι ποικιλία οιαχριόσεων εΤνε τοΟ Τμηττοο χάρις ιδία' διότι

οόδεv τιίιν αλλων ορέων τιί)v περιβαλλόvτων το πεδίον τιί)ν

'.\ θην(;)ν λαμ6άvει τoιαύτηv χροια.ν εν Ι'(ΨCf τιvΙ τΊις 'ίιμέρας' αΙ

επί τίi)'1 κορυφωv τοΟ ΤμηττοΟ τελευταϊαι τοΟ -ίιλίου ακτινες

ιJπoμιμν-Ιlσκoυσι και τον θάνατον τοΟ Σωκράτους' διότι 6

φιλόσοφος ετελεύτα εv τq) Οεσι-ι.ωτηρί(:) κεν6)vτ'(I'1 κύλικα τοΟ

φαρμάκου, καΟ' :,jv ι'(ψαv αΙ τελευταιαι τοΟ Φοίδου 1λcφαι

καΙ χρυσίζοuσαι αχτϊ'/ες επέχρ(:lζοv τας κορυφας τοΟ <Υμ:ηττοΟ.

ΤοΟ <l'μηττoo το με,ι βορειότατο'ι μέρος, εφ' ου το '10'1

'Αστέρι κεϊται, εΤνε Ικα'/ως γειί)δες' διο καΙ υπό τιvω'ι πεu

κιόνων καλύ,;,,;τεται' 11 αλλη δ' δμως προς Ν. σειΡα εΤνε λίαν

πετpιό~ης' διο καΙ εξ'ΧιΡουμένου τοΟ προς τ-Ι/'! βcί..σιv.μέpoυς το

λοιπον δρος είvε σχεδόν γυμνόν' ελαϊα.ι δ' αγριαι, μύρτο ι,
~, • , ('ο<, ~, ( , , ,\,

οαφvαι κχι ρο?οοαψιαι εuρισκοvται μ"νο'ι κατα τας φαραγγχς

τω'ι ύπωρεΙΙί)ν κα.Ι τιί)ν προπόδων τοΟ δρους. ΑΙ πετριόδεις και

κρημvιόδεις κλιτύες αυτοο συγκεινται εκ φαιοΟ μαρμάρου

εvέχοντος φλέ6ας καθ' δλας τας διευθύνσεις κολ060ί τινες δ'

δμως θάμvοι, σχί>'ων, τερεβί>'{}ων καΙ αρκεύ{}ων '"ιί κέδρω>' καΙ

ευιόδεις βοτάναι, {}ύμο; δηλαδή, στοιχάδες (λα6cί.νται), 1Jυμβρία

(=θρουμπία) καΙ έλελίφασκος ευδοκιμοοσιν εν ταις ρωγμαις

τΓυν βράχωΥ' ταΟτα δε πάντα μετα- των ανθέων, οίον ό ύάκιν

θος καΙ 6 πορφυρίζων χρόκος, παρέχουσιν εις τα-ς μελίσσας

ε;αίρετο'ι τροφ'Ι/V, ες ής το περιό)νυμο'! τοΟ Τμηττοο μέλι.

Λαμπρα-ν περιγραψΙlv τοΟ ΤμηττοΟ παρέχει καΙ 6 'σοί-

..
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Ι ΙΛ [~ 192()'14 Γ. Κ. Γαρδίκα Ύμηττός
--_.-----._._-----_._----------

διας. ~Eστι δε πα.ρα ταΙΙ; παρφ:.ψί(οντχς

'Χ'μηττοiJ, λέγει ό "Ρωμα.ίος ΠΟΙΨ'ής,

λόωου, τοΩ &νΟοσντο,, . "

Σερrι πηγ,) και χλοαζούσης xoρτoπλί1!ι'foυ γη μαλακή'

αλσυς ·ύψηλ'Ίς ύλης δε" φύει' 17 κ6μαρος καλύπτει τήν χλόψ'

'7 λιβω'ωτις και διί-φ1!η και /7 μελΓ1.1,ίζουσα μύρτος ευωδιάζουσι

oυι'f' '7 πυκνόφυλλος πύξος και αΣ ευι'Jραυστoι μυρίκαι

οΙ;I?" οι λεπτοφυεΊς κύrιaoι και ή καλλιεργουμένη πίτυς λείπει'

ύπο τοη' ελαφρώ" ζεφύρω,' και ηΊς ύμεΙ1!IΊς αυρας σειόμε1!α

τόσω,' ειδών φυλλώματα και χλ6αι λεπτόταται τρέμουσο!.

Ι1' τφ ουδέποτε λΙ71αυρoυνrι τόπφ. (Ovid. Al'S amatOl'.
ΠΙ, β8ί.)

Ό 'Υμηττος φαίνετιχι, οτι κιχΙ εν τ~ί &ρχιχιότητι ·ητο γυμνός,

τοΙΙλιΥ.χιστον επι των χρόνων του Πλάτωνος διότι δφιλόσοφος

ίστορεί το έξης' «r~)crJtep νοσllσαντος σι~μα-τoς τα όστα περι

).είποντα-ι, οϋτω κχι της γης '(Ι μεν πίειΡ;" κχι μα.λακ·;ι περιερ

ΡΙJΎ), περιλέλειπτα:ι δε μόνον το πετΡι!>δες της χι;ψας πρότερον

δε ακεραίας τΥlς γ'ης ΟU:Jη; τα ορη κχι γηλόφους όΦηλοΙΙς

είχον καΙ πολλ';;ν ϋλην, .ης κα.Ι νυν έτι φα.νερα τεκμ'ήρια-' διότι

τι)ν ορέων τινα νυν μεν παρέχουσι μόνον ταΤς μελίσσα-ις τρο

φψ, χρόνος δε ου πάμπολυς, οτε κχι δένδρα μεγάλα είχον,

εξ γ)ν ερέΦιμος ξυλεία κα.τε::rκεuάζετο εις οιχοδομ1ισεις μεγί

στας, ιΤ)ν τα στεγάσματα. χαΙ νυν ετι (επι τ(ί)ν χρόνων του φι

λοσόφου) περισψζοντα-ι (Πλάτ. εν Kpιτί~ 111 Ε),

'Αλλ' αν &ρχα-ιόθεν &πεΦιλι~θη τί!)ν δα-σιl)ν δ Τμηττός, δ

(Ιύμος καΙ ό ερπυλλος κα.Ι ταλλιΧ εύώδη όλ-fιματα καΙ οί εύ·

ανθείς θάμνοι, 'ή εκλατ';ι τι!>ν μελισσιον τΡοφ-ή, ούί3έποτε &πέ

λιπον 'ιΧιJτόψ οί α,ρχα.ίοι ΠOιητcι.Ι εςυμνουσι τον Ί'μηττον ώς

ειJα.νθες καΙ εύωδες δρος καΙ ώς παράγοντα- το cι.pιστoν μέλι'

(πρβλ Υ.αΙ Νόννου Διονυσιακ. ΧΙΙΙ, 182 του 'l'μηττου μελισ

σ'ήεντας εναύλους)' ό 'Υμ:ήττιος μελισσων δι& πιΥ.ντων τι!> 'Ι

α1ώνω'l διετήΡ'ησε τ·η'ι ψήμην του παράγει'! έξαΙρετον μέλι'

")- τ \ "J , f'. - λ -" Ι"λ
εζ ου και επιστευετο υπο των πχ αιων, οτι κα αι μ.ε ισσα.ι

2'1 12 22 .

•
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t ΙΛ r; 1!.J2() r. κ, Γαρδίκα. Ύμηττος75

το πρ(ι)τσ'ι εχ τοσ Ύρ:ηττο:) πιχρήΧΟ'ησιχν, ως δ Σχολιαστης τοσ

Νικάνορο\) μνημονεύει. (~xoλ. ΝικιΧνΟρ. Άλεξ. 449)' δ ο' ΑΙ

λιανος (1)ς προς το μελΙγλωσσον τσα Πλά.τωνος πcφέcωκεν -~μΙν

χαί το έξής IttJOEIJμIΧ' οί γονείς οηλαοη του φιλοσόφου βρέφος

αοτον ειι Ο'/ΤΙΧ εκόμισαν επι του 'Υμηττοσ βουλόμενιΛ ύπ~p

'-' 'θ'Γ)" , Ι'!Χυτου εις τους εους (.υσιαν να προ:;ενεγκωσ·: χα κειμενου

του παιδΟς μέλισσαι προσελθοι)σαι επλ'lιp,,,σ)ν το στόμα: κηρίων

ιι·έλιτος, ινα περΙ αυτου αληθεύσΊΙ το

«του καί απο γλώfJσης μέλιτος γλυκίων ρέει! αυδή»

(\ Ιλιαν ΙΙοικ. ίοτορ. Χ, 2]).

'Γ·ην ψήμψ τού 'ι'μηττού καΙ του μέλιτος αυτού ιΧνενεωσε

Συνέσιος, δ τψ. Κυρήνης επίσκσπος, οτε τον ε' αΙΙδνιΧ μ. Χ.

επεσκέφθη τας Άθ'ήνας' εν tt/ προς τον ά.δελφΟν επιστολ-Ώ

γράφει, οτ;ι εκ τΊις κλεινη; πόλεως 'ή δόξα τ(;')ν φιλοσ';φων

φχετ;ο. π'Χρέμενε o~ μόνον 1Ι φήμη των μελισσων τού '[μ-ητ

τοίι (Συνεσ. Ί~πιστoλ. 135).

ΚαΙ δ Clιandlel' κχι. δ Dodwell εν τα:Τς περιηΥ'ίισεσιν

αύτων εξαΙροωι τΎιν σημα:σία:ν του Ύμηττίου μέλιτος κα:Ι εύρί

σκου!π λίαν οεδικα:ιολογημένην τΊιν φήμψ αυτου' τό αριστον

μέλι τότε παρήγετο εν ταίς μον:χ.Τς τ(;')ν Καρυών καΙ της Συ

ριαν-ης (Sir'ginni)' ΟΙ τΓ,τε 'Αθψαίοι εποιουντο χρ"ησιν τοσ

μέλιτος εΙς τ";ιν σκευ:χσίαν πολλων οψω'l' ενόμιζον δ~ δ,ι το

μέλι καθιστ~ αοτους ύγιείς καΙ μακpo~ίoυζ, (Chancller's
Tl'avels Π, 27 Gell's ΗίnΘΙ', σ. 480, Dod\vell Classical
Tail' 1, 480).
Ό Ύμ-ηπός ε,ι τ"Ώ αρχαιότητι 'ητο αξιόλογος καΙ (1lς

πρός τά σημεία. των καιρών καΙ τοσ ύετοι)' διότι είχον παρα·

τηΡ'ήσει, δτι καθ' (ορισμένας του ετους γψας νέφη επικαθή

μενα επι τοσ ΎμηΤΤfJU προεσήμιχινον ύετόν' οιιχρρήδην δ~ περΙ

Τ'.ύτου γράφει δ Θεόφραστος' «Ύμηττός eλάσσων, "Ανυδρος

»καλούμενος, έαν εν τφ κοίλφ νεφέλια εχ·ιι, ίίδατος σημείο')' καΙ

»εαν δ μέγας Ύμηττός τοσ θέρους εχΊΙ νεφέλας ανωΘεν χαΙ εκ

)
, C'~ ...) .. , ~ 'JJA ~ ) ,".

»π ,aytou, υοατος σημε:ον κα. εαν σ . νυορος ,ΕυΚΊ1ν εχ'lΙ

7
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76 1'. Κ. l'αeδlκα 'Υμητ-ιδς
------------- - -- - -

ίIA~ 1920

»α.νωθεν καΙ εκ πλαγΙου'Ρ (θεόφρ. περΙ σ"llμ. Α', 20 καΙ 24)'
προσέτt οε εσημεΙωσε και τόοε'

»επι llAetckOt δυομέΨΩ εαν λάμψη κατα Πάρνηθα: καΙ Bpt
:ι;λησσον κα:Ι Ύμηττόν, εαν μεν α,πα:ντχ καταλάμψ'Ω, μέγαν

»χεtμωνα epιxtvet, εαν οε τ.κ Οίιο, ελάττω, εαν οε Πάρνηθα μό

»νον, ενοtεtνόV' καΙ εαν χεψωνος οντος νεφέλη μακρα επι τον

»'Υ(l.ηττον 'Ώ, χεψωνος επΙτασtν σηιιαΙνεt» (Θεόφρ. π. σημ. Γ', 43).
Δtο καΙ επι τ'ης κορυφής τoi'ί 'ΥμηHOi'ί Ύjν Ιορυιιένος βωμας

του Δtος καΙ δ Ζεύς ώς λατρευόμενος εκεί ελέγετο Ύμήτιιος,

ώς Ιστορεί ό ΠαυσανΙας 1). 'ίι λατρε1α. οε τοσ ΎμηττΙου Δtος εν

Άττtκ'~ μνημον~ύεταt καΙ ύπο τοσ ΉσυχΙου' ώς λατρευόμενος

οε δ Ζεύς έ~Ι τής κορυφής Ί) τής α.κΡας τοσ δρους εκαλείτο

καΙ 'Επάκριος κατα τον Έτυμολόγον τον μέγα.ν· δ Ζεύς κα.

λείτα.t ώσα.ύτως "Ομβριος κα.( t Υέτιος' 'ίι οε επι τής κορυφής

τοσ Ύμηττοσ λα.τρεΙα. τοσ Δtος εΙχε λόγον' οtότt, ώς προεμνημο

νεύθη, νέφη επtκα.θ~μενα. επι τής κορυφής τοσ ορους 'ησα.ν ύετoi'ί

σημεία.' τοσ ο' ύετοσ 1ι ΆΤΤLΚΎj κατα το πλείστον τοσ ε-;ους

εχεt χρεΙα.ν' OtO κα.Ι ηυχοντο συχνα προς τον ΔΙα. χάΡtν τοσ

ύετοσ, ~να. πrJτΙσΏ τΎjν Οtψα.λέα.ν τής Άττtκής γ'η~.

Πα.ρα τφ Μάρκφ ΆντωνΙνφ Οtεσώθrj κα.Ι 1ι προς τον ΔΙχ

χάΡtν τοσ ύετοσ ευχη των Άθηνα.Ιων.

- »υσον, υσον, ώ φ(λε Ζεσ, κα.τα τής &ρούρα.ς Τής'Αθηνα.Ιων

των πεοΙων )Μ. Άντων. Ε', 7 πρβλ Πα.υσ. Α', 24, 3. Β', 19,
κα.Ι :25, 10. Η', 38, 34, Θ Ί 39, 4). ΠερΙ οε τοσ Ύετ[ου Δtος

εν Κφ πρβλ. Paton κα.Ι Hiclcs the inscl'iptions οΙ Cos
Νο 382.

,ΑξtοσημεΙωτον προσέτt περΙ τοσ Ύμηττοσ εΙνε κα.Ι το επι

τ'ης ΝΆ. πλευpiΧς τοσ χα.μηλοτέρου όρους 'Ι-ι τοσ Άνύορου,

1) 'Εν 'Υ'(7)ΤΤΦ οε αγοιλμ.ιΧ εστιν Ύμηττίου Διό,' βωlΙ0! οε Όμβρίου

Διός κοι! Άπόλλωνός είσι Προοιμίου κοι! εν ΙΙάρνηθι Ποιρνήθιος Ζευς χ'οιλ

κοίίς έση κοι! βωΙJ.ός Σημαλ{ου Διός' εστι ο' εν tij πσ.ρνηθι κοι! όlλλoς βωμ.,)ς·

O"ouat ο' έπ' οιύτο6 τοτε ιιεν 'Όμβριον, ~oτε οε Άπήμιον κοιλ,Λίντες Δίοι.

nOΙU'1OΙv. Α'. 31' 2.
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11Α 1<; 1920 Γ. Κ. Γαρ,δίκα 'Υμηττός 71

περΙ τα. ούο ΆγΥλLΙ.α. μίλια απο τ16 Βάρης, σπ"~λαLον ενεκα

των εν αι;τψ επιγραφων καΙ τιi)ν πεΡL€ργων iρχαίων επι του

;3ράχou γλυ:ριΊ)'1 "f/ προστύπω') α'lαγλύφω'l. Έκ των εΠLγραφιi),1

(CIA, Ι 423-431) «'Αρχέδαμος ό Θηραίος νυμφόληπτος φρα

OXtuL Νυμφων τα.ντρον εξηργ&,ξατο» μανΘιΧνομε'l, δΤL Άρχέδα

μός ΤLς γενΨfjθεΙς μεν εν Θήρ~, ::ι.nα. γενόμενος 'ΑΘηναίος τον

ο'ημον ΧQλλείοης, εγλυψε το σΠ'lιλαLον κχΙ 3:φLέρωσεν αυτο

1 'Ν' ,. ,τ .. , " , ~ 'Ι. ~ '\

ε ς τας 1 υμφας, υφ ων επιστευεν ΟΤL κατεLχετο' OLO κα.ι το

σπ"~λαLον Νυμφαίον ιbνQμιΧσθη' ετεραL δε εΠLγραφαΙ οεLκνύοu

uL'I δΤL το αντρον τοΟτο "ην αφLερωι-ι.ένον καΙ ε1ς τα.ς Χάριτας,

τον· Πανα χ.αΙ τον Απόλλω1'α τον ~Ερσον' αε οε γλυcpiΧΙ ε1κο

νίζουσι γυναϊκχ κχθημένην, κεφα.λΎιν μεγάλην λέοντος, καΙ

αυτο'! ΤΟΥ 'Αρχέδαμον εν βραχεί ALtti)VL, κρχτοΟ,lΤιΧ ε') τt1

δεξL~ χεφΙ σφυραν, καΙ εν τ·~ IipLcrtEp~ τεκτονLκον γνώμονα.

Αε εΠLγραφαΙ ΠLστεύεταL, otL εχχράχΟησαν ολίγον ΤL πρό

τοΟ 432 π. Χ. 'Εν τφ εσωτεΡLΚΙj'> του αντρου υπάρχει οωμιΧΤLον

χ.uκλLκΟν αμυδpίi)ς φωΤLζόμενον, ου απο τ"ης δροψης σταλακτί

tXL κρέμανΤiΧL' ανα6λύζεL δ' εν αυτφ υδωρ δLαυγες κα.Ι ψυχρόν.

AiYEtIΧL δ' otL οε γονείς του Πλάτωνος εις το μέρος τουτο τοο

'ΙμηττοΟ εκόμLσα.ν αυτον βρέφος ετι οντα, ί:νχ Ουσίαν προσ

ενέγκωσLν, επεLο"η το σπ'~ λαLον "ljV α/.ρLεΡωμένον εις τον Πάνα,

τα.ς ΧάΡLτας κχΙ τον Άπόλλω'lα'τότε ο"η καΙ αί μέλLσσΧL του

Ίμηττοο προσπετόμεναL επλ"ήρωσαν αυτοο το στόμα κηρίων

μέλLΤQς' απο Τ'jις ε1σόδου τοΟ σπηλαίου UTCIΧPXEL αποψις τερ

πνη προς τ'(/ν θάλασσαν, τ"η'l όδοντωτην i(.κτ"lJν με τoc των α.κρω

τηρίων κχΙ των βραχωδίi)ν νησυδρίω'l' ~ ευωδία δε 11 εκ των
πέΡLξ πευχ.ώ'ιω'! αποπ'lεομένη επαυξάνεL Τ'(ιν xIΧpLν τ'ης φυσL'

κ'ης εκείψης σκηνοθεσίας.

Άλλα. κcι.Ι περΙ τω') λατομείων καΙ των μαρμάρων τοο

•Υ'μηττοσ πρέπεL να. γένΎjταL μ'ιεια τις' εΥ 'CLνL φάραγΥL αφα

νεί αμέσως υπό τον πόδα Τ'ης ύψίστης κορυψης τοΟ Ίμηττοο

κείΤΧL 'ή ΜοΥ';1 τιi)ν Καρυών, ίιπερ :ήν φαίνονταL αρχαία λα

τομεία' εν αυτοίς ittL κα.Ι '10'1, ypάooφEL 6 Lealre,·vVesterll1ann
σελ. 41 σΦζονταL στύλοί ΤLνες apxrxlOL, οσς αφοΟ συνεπλ"ll-
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78 r. κ, Γαρδίκα 'Υμ,ηττός iίΛ I:~ lU2()
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ρωσιχν, εν αυτφ~τ~ λατομεί<ρ κcι:τέλιπoν' δ λίθος δ Τμ'/ιττιος

εΙνε "ηττον στίλβων κιχι λεl)κος γ) 6 l1εντελήσιος κιχι δύνiΧΤα.ι

να. ονομασΟ-Ω πολιος :ί) φαιός' το μcί.pμ:φoν του 'ΥμηττοΟ κα.Ι

νΟν Ετι λατομεϊται κατα. μεγάλας ποσότητας είνε κl)α'/6φιχιο'l

, ) ~_ ν ) , '\ ' ,
μετα φ ,ε "ων, εχει ,επτοτεροl)ς μεν κα, πl)κνοτεροl)ς κοχκους

:ί) το Πεντελ-ήσιον μάρμαρον, αλλα. κατώτερον εκείνοΙ) κατCι.

το κάλλος.

ΟΙ "Ελληνες φαίνεται, ί:ίτι δεν εποιοΟντο ML'!"'J'I χρΊισιν

τοuτοl) μέχ.ρι τοΟ Γ' αιώνος π. Χ. εκτοτε δ' ευρίσκομε'ι, δτι

τοuτοu χρ-ησις εγίνετο εις επιτυμ6ίους λίΟοuς, επιγριχψα.ς καΙ

εις οικοδομΎισεις' τα. σπουδαϊα λατομείά εισιν επι της Δ. πλευ

ρας τοΟ δρους εις τχς ΚAιτϊjς, cι;ιτινες εΥκλείC'uσι Τ'(J'Ι χoιλcί.oιχ

τοΟ &.γίου Γεωργίου Ν. ΚIΧΙ Ν' r\. κιχι κατεοαί'/ουσι'ι εις το Κα

κύρρευμα, τ-,ιν βαΟυτάτψ ΚIΧΙ αγριωτάτψ φάρα.γγχ τοΟ 'Υμητ

τοΟ' Ι:χνη τγις l,φχαίας δδοΟ :ί) τοΟ δλχοΟ, δι' ου οΙ μ:φμcί..

ρινοι Ογκ.οι κcι.τεφέpoντo εχ. τιJ)'1 λcι.τoμείων OU'/αντιχι να. διiΧ

κpιOιJ)σι περι τας ] Ο() γιcί.ρ(jας ύπερ τον νιχον του &.γ. Γεωρ'

γΙου' -11 όσος φα.ί'/ετiΧΙ, οτι 1jv ηγμέΙ'η οψιοειοιί); κάτωθεν τψ;

κλιτuος και ουχι κιχτ ευOείcι.ν γραμμ'ίίν, δ)ς -'μο ο εχ τ (;) 'Ι

IIεντελικιJ)ν λατομείων δλκός. (πρβλ. Fl'asel' Παυσιχν. Π, 424).
Πολλ·ην δε XP'ίjσιν τοΟ 'Υμηττίου μcφμcί.ροu εποιοΟντο οΙ

<Ρωμ,χίοι' το πλεονέκτημ:χ. δέ, οπερ ου tOΙ ε,ι τφ 'Υμηττίιρ μ:ι.Ρ'

μcί.pι:) ύπερ το Πεντελήσιον ευρισκο'ι, φαίνετiΧL, οτι εγκειτiΧΙ

το μεν εν τοϊς λατομείοις αυτοο εγγuτερον προς τ-,ιν παρα.·

λίαν ευρισκομένοις, το δε: εν τφ χpωμiΧτισμι:), εν (!) περ οι

'Ρωμαίοι μεγάλως "ηρέσκοντο' διότι οΙ 'ΡωμχίζιΙ ou μόνον εγ

χρωμcι. μcί.pμαp,χ εκ τ"ijς Φρυγίcr.ς, τ'Τις Λι6uης κα,ι Τ'Τις ΛαJl.ωνι

Κ'ης επορίζοντο, αλλα. και τα. φuσει κεχρωσμένα μείζονος ποι

κιλίας χάριν αυτοι επέχριρζον' εκ δε τ"7jς μνείας, Ύ)ν οΙ 'Ρω·

μαίοι συγγριχφ,ϊς του 'Υμηττίου μ:χ.ρμάρου ποιουνται, φαί'/εται,

ΟΤΙ τοΟτο μόνον εις το οικοδομειν εχρησψοποιείτο' αΙ μεγcί.λαι

δ,αστάσεις, εν αΙς αΙ μαρμάριναι ΎμΎιττιαι δοκοι (tl'abes
HYlnettiae) ελατομοοντο,· "ησαν αρεσται τοϊς 'Ρωμχίοις, ει

".αΙ το πριοτον αυται, ιός και &λλα επείσαχτα μcφμcί.ριvcι. εΊδη
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11"Ε 1U20 Γ. Κ. Γαρδίκα .'ΥμηττΟι; ίΗ
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εν 'Pώμ'~ τούτου ε'/εκα., tb; Εοικε'l, εχρησιμοποιου'lτο, επειοη

α.Ι λα,τομ[αι εν αύτ'~ι τ'ι'ι 'Ι ταλΙςC τελέως αγνωστοι ΎισιχΥ' δ Λ.

Κρι*σσος '11'1 δ πρι!)τος, δς τ'ιιν έ;χuτου οΙκΙαν δια κιόνω'ι εξ
(').ι1' f --, ")) , ''Τ , ηc
J.μηττιοu μα,ρμχροΙ) οιεκοσμΎρεν' α" ,α και ouTo; μOνCιν εΙ,

, [ '0" ι:-." ,totoutou.; κ ονας προσε ηκε και ΤΟlJτους οε μ:ηκου; μονον

οιοδεκα ποδων. Πρβλ. ΣtΡι*6. ΙΧ, σ. 399 Lealce-vVestel'
Illann 42. ΡΗnίΙΙΒ llist. natιH' 17,6. 35,1 καΙ 36,Β 7 καΙ

114 Horat Od. 2,18,3.
Ό Ύμηττος προσέτι εκέκτητο πάλαι 'Ποτε πλην των μα,ρ

μα,ρωρυχείων καΙ αργυρωρυχεία' ό Cllandlel' δ' εσημεΙωσεν,

οτι καΙ νυν Ετι σήραγγάς τη'ας δύνχταΙ τις Ιδείν, &λλα πάντχ

ταυτα τα υποχθόνια. εργοσtά.σιιχ &πο μακροΟ .εγκχτελείφΟησαν·

a εΙρημένος περιηγητης μι*λιστχ περιγράφει τ·ην έαυτοΟ επί

σκεψιν εΙς μΙα,ν τι!)ν σηράγγων τούτων, 'ίjτις εκειτο ε'ι Τ'~ φά

ραγγι τ'Ω με ταξυ του ύψηλοτέρου Ύμηττου καΙ του 'Ανύδρου

εύρισκομέν-Ώ'

'Τέλος κα.Ι d)ς προς τον περΙ τον Ύμηττον συνοικισμον ση

μειωΟ'ήτω μοι τόοε' πολλών δηλαδη καΙ ενδόξων δ'ήμων δντων

εν τ'Ω &ρχαιότητι υπο ταίς υπωρεία.ις του Ύμηττου, νΟν μετα

θλΙψεως πα.ρατηρεί τις εν τοίς τόποις εκείνοις :'1 δειν"'ιν ερημίαν

.η ελεεινά ΤΙ'/ΙΧ χωρία' μόνον εν ταίς 'Α. ύπ'ωρείαις τοΟ 'Ιμητ

τοσ βλέπει τις θάλλοντά πως δύο χωρία, το Λιόπεσι, οπου -ην

ή αρχαια: Παιανία, καΙ το ΚορωπΙ πχρα τον &Pxα:ίoν~Σφηττόν'

εν τ<]) αρχα:ίφ 'Αλιμουντι κα:Ι εν τ'Ω Αίξωνπ βασιλεύει νΟν

φο6ερ& ερημ[α:, εκ των αρχαίων Λαμπτρών 'η Λαμπρr»ν διε

σώθη ι.ιόνον το Ονομα. Ααμπρικα κχι τον ενδοξον .,δ1Iμον 'Α να-
~

γυρουντα διεδέχθη ή Βάρη, χωρίον αθλιον μετ~ συφεωδιί)ν

κΧλυ6ων, εν α:ίς οΙκουσιν οΙ μορτΤτα:ι τ'ης Μον-ης ΠετριΧκη,

αλη{}είς δουJ.οπάροικοι.

Ι'. 1\. ΙΆΙ'ΔΙΚΑΣ
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80 Εύστρ. Πελεκίδου ~νaσκ. έν Άμφιπόλει. 11" Ε l~~O

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΑΜΦΙΠΟΛΕΙ

Περί της &κρι60υς Θέσεως τΥις 'Αμφιπόλεως οδδεμί.χν δύ

ναται να. εΧ"Ώ &μφι60λίαν δ εχων υπ' οψει το χωρίον του Θου

~ωδίδoυ (1'\1, 102,4) «πέντε καΙ εικοσι σταδίους &πέχον» (το

εμπόριον της Άμφιπόλεως, δηλ. 'ή ΠίιΙ)ν) «&πο της νυν πό

λεως, :Ιιν Άμφίπολιν 'ΆΥνων ιi)ν6μχσεν, δτι επ' &μφότερα πε

ριρρέοντας δια. το περιέχειν α:υτην τείχει μα.κρι:} &πολα.6ισν εκ

ποτα.μου είς ποταμον περιφανη ες Θ&λΜσά.'1 τ;; Μ:Ι Τ'ην 'ηπειρον

ίιJκισεν). Έξερχόμενος δηλονότι δ Στρυμων εκ της λίμψης

Τ&χινου (Κερκινίτιδος;) κχι ρέω'l κα:τ' ιχ?χα.ς προς Ν. καί

εΙτ.χ Ν Δ., πρΙν "η φΘχσ"ι,ι εΙς το σημερινον Νιοχι"όρι στρέ

φεται &ποτόμως προς Δ, απο δε του Νιοχωρίου λαμ6ιΧνω'l

ΝΔ διεύΘυνσιν μέχρι τι'ιος κ'Χί εΙτ'Χ ΝΆ. ουτως, ιοστε δια. του

ρου α.δτοό) να. σχημ'Χτίζετα:ι ιiμoλεΊz γωνίΧ (&γχών), εΙτα ρέων

2' ~. , 'Α' λ ΙΙ!' • λ . 'Ν..πι τι ΟΙΙΥ;'jτημ% προς . επ'Χ'ΙΧ αμο'Χνει πα ιν ταν προς

αυτου ρου'ι μέχρι της Θαλάσσης. Έπί τ-η;, :Χριστερα.ς δχθης
.... -ι 'Ί _ f"o' , , ~ (. ....

του ποταμου, εν τ~) χα:poιoι:Jχημφ περιποu χωρφ, ΟΙΟΊ ο ρους

αυτου δΙ'ΧΥρά.φει, περιέχετχι το 7,;l..ρον τΥις ΝΔ δεψί.δας του

Παγγαίου, δ λόφος δηλ. εφ' (0) εκτί'10η 1Ι ' Αμφίπολις, έχουσα

εΙ'. Β. Δ. καί Ν. α.στΟΊ τον ποταμΟΊ ιό; φ'J'J'ΙΧΟ'1 όχύρωμ'Χ κ'ΧΙ

μόνΟΊ &νχτολικι"ός, &κριοι"ός &πένΧΊΤΙ του Πχγγα;[ου. τείχος, το

μακρον τείχος του ''ΑΥνωΊος, ουΤΙΊος ιχνη-εξ επισκευων πι·

θχνω; κχτα. το πλείστο 'Ι -δύ·ια.τα:ί τις να π'Χρα;κολουθήσ'ι,ι καΙ

σήμεΡΟΊ αρχόμενος βορε\ω; ιΧπο του Νιοχωρίου περίπου

χχΙ χωρων προς Ν. πά.·/τοτε μέχρις ιΧποστάσει6ς ΤΙΊος &πό

του ποτα:μου. "[χνη tQQ τείχους τούτου ΧΧί μέχρι του ποτχ-.

μου νοτίω; όρ:ι;τ7.. δεΊ IJπά.Ρχου;:π σήμεΡΟΊ τοσλά.χισΤΟΊ. 'Άλλα

κΧί μέχρι to::i χρόΊΟ') τ"η; υ~6 το:) ΒΡ:Ι;'jίδα χαταλ'ήψεως της

,Αμ::ριπ6λεως, ι;); φΧ!νετα:ι ~ξ l..λλO'J χωρίο'] του (jO')Κ'Joraou

π'Χpχτεθ'η'Joμέ'loυ κατωτέρω, δεν ε;ικνεΊτο το τείχος μ,έχρι
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το() ποτα:μοσ ουδε πρέπει το «από ΠΟlαμο'ϋ ές ΠOlαμO)'» να

VO'ηΘoQ εν χκριβεί χυpιoλεξ(~, προκεψένου πε?Ι του τείχουι;

του CΙΑΥνωνος, fι δε επέΚΤΜις α:ύτου κα:Ι μέχρι του ποτα:μου

φα:ίνετα:ι εκ του «και ,α ,είχη ουπω κα{}είω (;;σπερ )'V)'», οτι

εΥένετο εν τι:) οια:σΤ'ήμα:τι τι:) μετα:ξυ Τ'ης ίιπο του Βρα:σίδα: κα:·

τα:λ'ήψεως ΤΊjς Άμφιπόλεως κα:Ι του χρόνου, κα:θ' ον 6 Θου

κυδίδης Υράφει.

Κάτωθεν του μα:κρου τείχους δια Τ'ης χα:ράορα:ς, '1ιτι; χω

ρίζει τον λόφον Τ'ης Άμφιπόλεως από των ανα:τολικως α:ύτ<:)

κειμένων iί.λλων λόφων του Πα:ΥΥα:ίου, διέρχετ",ι ατρα:πός, (πρβλ.

ΓεωΥΡ. χάρτ-ην), ·ητις προς Β. μεν ενουτα:ι μετα Τ'ης σημερι

V"lj; εις Προβίστα:ν, Σέμα:λτον, Δρχβίκι, Ροδολείβος κα:Ι ΆΥΥί

στα:ν αΥούσης δδου, εν 'lI πεpιoχ~ι πιθ~νως ζητητέα:ι α[ αρ

χα:ϊ:α:ι πόλεις Δρα:ο'7Iσκος, Μύρκινος κα:Ι Γάζωρος (Δ'ήμιτσα:,

Μα:κεδονία: σ. 803 καΙ 804), προς δε Ν. σχίζετα:ι εις δύο κα:Ι

ΝΆ. 'μεν iί.yει προς τ,ην Ήϊόνα: (Παλιότειχος, l<οντέσα:,)' ΝΔ

δε κα:ταλ'ήΥει εις τον ποτα:μόν, εις το σημείον α:ύτου άκρι

βως, οπου φα:ίνοντα:ι κα:τ' αμφοτέρας τας δχθας πολλοΙ λΙθοι

τω'ι βάθρων Τ'ης αρχα:ία:ς Υεφύρας. Ή ατρα:πος αf)τη είιρίσκε

ται πιθxνι~τα;τα: επι Τ'ης αρχα:ία;; περίπου δδου Τ'ης αΥούσης

κα:Ι εκ Β. κα:Ι εκ Ν. πρό των πυλών του μακρου τείχoυ~, ώς

δεικνύουσι κα:Ι οΙ κα:τα μ'lικος αυτΊις πολλοΙ τάφοι, σεσυλΎΙ'

μένοι υπΌ τυμβωρύχων επι ΤCιυpκoκpα:τία:ς κα:Ι iί.λλoι είιρεθέν

τες εντος των χαρα:κωμάτων τουτελευταίου πολέμου. Ή δε κα:Ι

από Τ'ης εναντι οχθης του πoτ~μoυ, ακριβως απο Τ'ης θέσεως

των Ιχνων Τ'ης αρχα:!ας Υεφύρα:ς, συνέχεια: Τ'ης ατραπου, δ επι

Τ'71ς αριστερας α:ύΤ'ης πλευριχς επι Τ'ίι; οχθης ακριβως του πο

ταμου ευρεθεΙς υπό του ΆΥΥλικου στρατου κολοσσια:ίος λέων

(1) (πιθχνως πολυάνδριον) κα:Ι ο[ επι Τ'ίις δεξιΙΧς Τ'η; ατρα:που

πλευρΙΧς εις τας θέσεις Μάρμαρα κα:Ι Μόδι κα:τα τ,ην μα:ρτυ'

ρίαν των χωρικων ευρισκόμενοι τάφοι, -ολα: τα:υτα: δίδουσιν

Ι) Μή συνετέλεσ. καί τοίίτο τό f/-vl}:J"\OV ιίς το tou Εύριr.ίΟΟJ (Ρήσ.

3413) «;; τε καλλιγέψυρο; r.οταμ.ός "οριύει Στρψώνυ )
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εις -ιΊμCl,ς την α.φορμ'ην να. πιστεόσωμεν, ΟΤΙ ·'1 άρχαΙα. ι5~oς ηγε

καΙ υπερ τη'ι γέφυρα.ν νοτίως δια. των τελευτα.ίω'l ουτικως

χθα.μΙΧλων 6Φωμά.των του δρους Κερδυλίου συνα.'1τωσά. που

"Ε 'την i γνα.τιαν.

Έκτός τ'ης εΙρημένης α.ρχα.ία.ς γεφUρα.ς, της νοτία.ς, 'φ

κετα. 'ίχνη βάθρων α.ρχα.ία.ς -γεφόρα.ς δρα.τα. πρό του Νιοχωρίου

πείθουσι περΙ της υπάρξεως κα.Ι δευτέρα.ς τοι'Χότης του ποτα.

μου πρός Β. περίπου Τ'ης 'Αμφιπόλεως, άγνωστον τίνων χρό

νων. 'Αλλα. πα.ρα. Θοuκuδίδ"ij, ενθα. μνημονεόετα.ι μεν ρητως

ΧΡ'ησις γεφόρα.ς εν τ'Ώ δπό του Βρα.σίδα. κα.τα.λήψει Τ'ης Άμ

φιπόλεως, νοεϊτα:ι οε τοια.ότ·η κα.Ι εν Τ'Ώ προπα.ρα.σκευ·Ώ Τ'ης

μάχης -μετα.ξυ Βρα.σίδα. κα.Ι Κλέωνος, εΙς αμφοτέρα.ς τα.ς περι

πτώσεις πρόκειται α.να.μφι6όλως περΙ τ'ης ΠΡΙ~Τ'ης, της 'Ιοτία.ς,

'Άλλως δεν εννοοσντα.ι τα. δπό τοσ συγγρα.φέως λεγόμενα. (IV,
103) «Άργίλιοι εγγός τε προσοικοσντες κα.Ι αείποτε' τοϊς Ά θ·η.
~ ,

να.ίόις δντες ϋποπτοι κα.Ι επιβουλεόοντες τιρ χωρίιρ- επειδΎι

πα.ρέτυχεν ι5 κα.ιΡΟς κα.Ι Βρ:χσίδα.ς ,η"λθεν, επρ:Χξάν τε εκ πλείο·

νος πρός τους έμπολιτεόοντα.ς σφίδν έκει, σπως εκοοθήσετιΧΙ 'η

πόλις, κα.Ι τότε δεξάμενοι α.ίΙτΟν Τ'Ώ πόλει κα.Ι αποστάντες των

'Αθηνα.ίων εκείν"ij Τ'Ώ νυκτΙ κα.τέστ·ησα.ν τον στρα.τΟν προ εω

επι την γέφυρα.ν τοσ ποτα.μοσ (7.πέχει δε το πόλισμιΧ πλέον

τ'ης δια.6άσεως)· Κ'ΧΙ οδ κ'ΧθεΤτο τείΧ'η ώσπερ νυν, φυλα.κη δέ

τις βρα.χεί", κα.θειστήκει Ύjν βιχσάμενος ΡqGδίως δ Βρα.σίδα.ς,

cΧμα. μεν Τ'ης ;"ροδοσία.ς ουσης, cΧμα. δε κα.Ι χειμωνος οντος κα.Ι

α.προσδόκητος προσπεσών, διέβη τ·ην γέφυρα.ν κα.Ι τα. εξω των

ΆμφιπολΙΤδ'>ν οΙκοόντων κα.τα. πcl'ν το χωρίον εδθυς είχεν'>.

"Άν δέ εν Τ'Ώ εξερευνήσει των λεπτομερειων ,,:ων γεγονότων

πα.ρα. τοϊς νεωτέροις δίδετα.ι άφορμη συγχόσεώς τινος, τοστο

προέρχετα.ι εκ τοσ δτι ό μεν Θουκυδίδης ειτε διότι Τ'ης νοτία.ς

γεφόPlχς μόνον είχεν &.νάγκην εν Τ'Ώ εκθέσει α.δτοσ ειτε διότι

'η βορεία. γέφυρα. επι των χρόνων του (1) δεν δπηρχε, μόνον rtLcl';

--_._-----
(Ι) Ό 'Ηρόδοτος (~ν νπ, 114) ιpcι.ίνετ<Χι όf/-ιλων περί πλειόνων της

μ.ιας γεψνρ6')ν κα-τα τό μ.έρος tot:ito -:011 Στριψ.όνος.
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γεφυρlΧς ΠOιεΤτlΧι μνείlΧν, ο( δε νεώτεροι, μίlΧν 1Ι.ιχΙ μόνην ΚΙΧτα

τlΧυτlΧ γέφυρlΧν ζητoυντε~, εόρίσκουσι τα ιχνη Τι τ'ης βOρείlΧς

μόνον Τι "ής νOτίlΧς, οδδεΙς δε &.μφοτέρων. Ό Lealce λ. χ.

έν τ<!) σχεδίφ lΧότου (Travels οί northern Greece ΠΙ

σ. 191) σημειοτ μόνον την βOρείlΧν (Ι) την προ του Νιοχωρίου,

δ Arnold (έν Thucydides Π σ. 450) κlΧΙ δ τουτον &.κολου

θιον Grote (έν τέλει του νπ τόμου τ'ης (σΤOρίlΧς ιχότου) το

ποθετουσιν ορθως την γέφυρlΧν του Θουκυδίδου Ν'Α. δ Χρυσο

χόος γνωρίζει μόνον την βOρείlΧν (ΠlΧρνlΧσOυ ΈπετηρΙς Β

(1898) σ. 26~).

Του λόφου τής'Αμφιπόλεως, οστις ε!νlΧι ύψηλός κocΙ &.πό

κρημνος μάλιστlΧ προς το μέρος του ποταμου, ~ κlΧτα την

βάσιν διάμετρος &.νέΡXετlΧι εΙς 2 Ι/2 XιλιόμετρlΧ περίπου (Χρυ

σοχόος ενθlΧ &.νωτέρω). Ή δε έπιφάνειlΧ τής κορυφής μετα διlΧ

μέτρου ένος χιλιομέτρου περίπου, οπου εκειτο ~ πόλις κlΧΙ οπου

άγει σ'ήμερον εδκολώτερον Τι άλλοθεν ~ δια του Νιοχωρίου&.ρι

στερόθεν μιας μικρας XlΧράδρlΧς &.τρlΧπός, ε!νlΧι &.νωμάλως έπί

πεδος, με ΠΡOΙOυσlΧν δηλονότι έξ •Α. προς Δ κlΧτα φυσικας

τερράσσlΧς του έί3ιΧφους &.νύψωσιν, κlΧΙ oνOμάζετlΧι όπό των έντο

πίων, &.γνοω δια τίνlΧ λόγον, Μπεζεστένι (2), έν Φ δλόκληρος

~ όπο τα τείχη μετlΧξυ ιχυτων κlΧΙ των &.νlΧΤOλικως τΥ.ί Άμ

φιπόλει όψωμάτων .του ΠlΧγγlΧίOυ XlΧράδρoc φέρει το l5νoμlΧ

Κιχντάργερι. <ο έπΙ των όψηλοτέρων σημείων του Μπεζε'1ΤΙ

νίου ίστάμενος εχει προ έιχυτου προς Β. τον ΣτρυμόνlΧ κlΧΙ την

συνεχομένην ιχδτψ λίμνην Τ&.χινοσ, Β'Α. τον λόφον τ'ης Πιχ

νηγυρίστρlΧς κlΧΙ την έκ Σερρων δδόν, ΒΔ την έκ ΘεσσlΧλOνΙ-

(1} Ίό σχεΟΙΙΧΥριΧq>'1!iJ.ΙΧ κιχί την ΥνώlJ.η'l του Leake έπιxνιx),ιxμo~νει δ

Hil'schfeld πιxριi Pauly·\Visso,va Ι σ. 195(1 - 1951.
(Ί Ό Leake (σ. 183) άνΙΧ<ρ1 ρει οτι έπί των Ζρόνων ιχυτου η 'ΑIJ·<ρίΠΟ),ιζ

εκιχλεtτο Μάρμοιριχπιχριχπέμπων κιχί είς Κιχ'ΙΤιχκουζη\οίι Ι, 35, οπου τό IvΙllρμιΧ.

ΡΙΟν" άλλΖ τώΡ1l ]ι-Ιάρμαρα κιχλεtτιχι όί),),η θέσις, ης έμνημονεύ~ΙΧIJ.εν eινωτέρω.

Περί οέ τοίί κιχτα. τον lJ.εσΙΧ{ωνΙΧ όνιίμιχτος της 'ΑΙJ.?ιπό),εω; Ποπολία κιχί της

συΥιύσεω; ιχυτης πρό; την Χρυσιίπολιν Κ1lί Χριστr;πολιν Tafel, De Thessa
l0nίca eiusque agl'o σ. '198. 501. δω.
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Υ:η; δδόν, Jtρfj; Ά. tfj ΠΟ:ΥγCΙ:ΤΙ:Ν, πρό; Δ. τό μέγιστον μέρος

tc.rJ δρου; Κεροuλ[ου μετ&: τών έπ' αύτου γρα.φικ~)τιiτων τοπο'

θεσιων Κάτω Κρούι)'ΟΟ:Ι;; κι;ιΙ Γκρα.ντίστου, προς Ν. τόν κά.τω

~τpυμόνx μετ&. τω" εχf)ολών CtUtoO (Τσ,*γεζι), τ·ην Κοντέ'1σα.ν

('ΗΙ'όνα), t'r,v θάλΜσα'ι ·J.Ctt τιΧ<; ες α.ύτ* πρδ; τ~ άνω «"{ού·

σα.; οδούς. 'Εκ Τ'lις ολ1']; ταύτης θέας, ην παρέχει 'ή θέσις,

eξηγειcαι "ριστ?: το του θΟUκ'υοίοου (ιν, 102, 4): c;πεeιφαvη

έι; 19-άλασσάv ff καΙ τήν ηπειρον. χα;Ι ~ απδ στρα.Τ1']γΙ:Κ:ίίς κ"

θόλου &πόψεως δ;τό του θoυκυoί~oυ (IV, 108, 1) κα.Ι δπο

"λλων βρα.Ούτερον διδομέν1'] εΙς 't·r,v Άμψ(;τολιν σYJItetaCIX.

Άλλ' έν <:J ~ Q:να;γνώρισις κα.Ι. δ προσοιορισμος ό &κρι6η;

οuνάμεθ" '1& είπωμεν ηΊ; καθόλου θέσιως τής Άμφιπόλιω;

τόσον ευκολο; εΙναι, τούν"ντίον ovσxeρeσtιXt1] κα.θΙστlχτlχι ~

±ν"ζήτησις των ,,1ΚΟΟΨ1]μάτων α.ύτη;, οι6τι ~ δλ1] τοl} λόφοΙ)

επιφάνεια ~τε έπΙπεΟc.ς κ'ΧΙ 1ι των κλιτύων, εΙνω κεκρuμμέν1']

εντο; δψηλου χόρτου ;ια.ι JtuxνiiJν θάμνων, δ δε οι& του rtupO.;

καθαρισμός α.υτου οε'ι γί'/ετα.ι ιΧνεΙ) Υ.ι'IΟίινων, καθ' 3'10'1 1ι 3λ1']

του Στρυμ6νο; iνraueCt περιοχή, ώς μέτωπον του τελευτα.ίου

πολ!μου, βρίθει σψα.ιρων κ'Χι botowv ιι-η έκραγεισων, εχθρικων

καΙ συμμΙ:ΙΧΙΥ.ων.

Διά τα-ς δυσχερεία; τα.ύτας ·}ι'/'Χγκά.σθημεν, παρελθόντε;;

της Ν. Ρά.ΧΙ'l του λόφου, την προ; το μέρος τ-ης ψJτ!α.ς γεφίι

(JIX'! του ποτ"μοσ, κcιΙ ΤΟ'Ι συνδέο'/τα Τ1ίν ρά.ΧΙ'l ταίιτην μετ&

Τ'/ίι; επιπέδου του Χόφου έπιφ:.ινεί'Χ; λαιμό Υ, εφ' ώΥ αμφοτέρων

οΙ πολλοΙ δπδ τυμSωρύχων αyε~γμ~'Ioι ρωμΧ'ι'κων χρό'/ωΥ τάφοι,

'1& κ"θχρΙσωμε'! από τω'ι χόρτων ιiJΡΙ'3μένX; ζώνχς τη; έπιπέ·

σου επιψχνε!σ;ς (Μπεζε'1τενίου). Σκάψαντες έντα.σθο: σοκιμαστι

κ&ς τάφρου; εσρο!'.εν·· κχτ' αρχ&; εΙς βθ. 0,80 μ.-Ι μ. Xtx).u

οοει15εΤς τι'ι"ς έ)Ι. χερχμίδων ρωμΧί'κωΥ χρόνων τάφΟUζ κιχΙ 01'

θογώνιον συμπχ'{ες εκ λίθων )Ι.'ΧΙ άσ6εστοκονιάματος βάθρον

(4,70χ5,20), εΙς ελάχιστο'ι τοl)το βιiθo;, μετά τωΥ επι τοίι

0:.'10εστoκoνιιiμ'Χτo; Ιχνών των πλακών τής στρώσεως. Τόν ύπό

τοΟτο τάφο'! δΙν η.~ευν·ή')'α;μεν. ΕΙτα zwpouvta; βορείω; έπΙ

α'/ερχαμέ'ΙΟΙ) πως έπιπέδου κc.:i. 601jΎoύμε')oι ψ5η μετά το χα·
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Θά-ρι::rμ% του χόρτου ύπο ;λίθων τοίχων εξ::χόντων ~πεp ~τyιν επι

ψά.νει(,(.ν εϋρομεν τρία. μεγάλα χριστιανικών χρόνων οικοοο

μ'ήμχτχ, ι~)ν το;ε,ι εις βθ. 0,50:μ. περίπου εκαf)αρίσα,μεν ]κα.τα

μέγα μ,έρος.

Πρόκειται περΙ βασιλΙΚΊίς, ης συνάπτεται σχέδιο}' κατό

ψεως, οια δύο σειρών κορινθιχκών κιόνων δΙ:ΧιΡουμένης εις

τρία κλίτη, μετιΖ τριών)υρών κατα τ·ην δυτικ·ην πρόσοψιν κιχί

μια; &ψ!οος α.νατολικώς. Δ εν '~δυνήθΎJμεν να εξετάσωμεν, α.ν

είχε καΙ άτριο'l, ού?ε το εψ%πτόμενον της &ψ!δο; αύτής μέγα.

Κιονόκρανον Κορινδιακόν.

τετρά-γωνον οικοδόμ'ημχ, ούτινος φαίνονται σαφώς τα θεμέλια.

ΟΙ το!χοι α,~της, ι~)ν το σωζόμενον fJψος α.νέρχετα,ι εις 1- 1,50

μ" είναι κατεσκευασμένοι εκ κοινών λίθων καί α.σ6έστου μετα

κουρχσανίου, φέρουσι ο' εσωτερικώς ορUομcφμά-ρωσιν, εφ' -η;

εν τισι σημεΙοις μεταγενεστέρα εμπλασις (σουβας) μετα ιχνών

εικόνων, ιον πλείονα τεμάχια εύpέθ-ηιJαν εν Τ'Ω επιχιόσει. Όρθο

l.ιχρμ/Χρωσιν φέρει ώσαυτως καΙ το κατα τ·ην βάσιν τι'\)ν τοίχων

ε:Jωτερικώς περιθέον κρηπίδωμα (υψ. 0,40 μ., βθ. 0,40), οπερ

καλιΙ)ς σΙ:)ζεται κατα τΎ)ν Δ. καΙ τΎίν Ν. πλευράν. οι κίονες
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ΠΛΕ 19201Εiιστe. ΠελεκΙδου 'Ανασκ. ~ν Άμφιπ6λει 8!)
_._._----- . -----_._-- ---.-_ .._ - ---------

(Uψ. :1 μ., ιον 3,50) μονόλιθοι, κατα. το πλεΤστον τεθρcωσμέ

νοι, εχουσι καταπέσει, αΙ δε βάσεις αlιτων, εύρισκόμεναι κατα.

τό πλεΤστον εν τ'7,ί ~ρχικ'7,ί των θέσει, κείνται επι χαμ-ηλοο εκ

μαρμαρίνων πλακων στυλο6άτου. Έκτος τούτων εν τ'7,ί επιχώσει

εύρέθησαν καΙ θραύσματα κιόνων μικροτέρων διαστάσεων καΙ

διπλοκιόνια εκ παραθύρων, ώς καΙ τεμάχια εκ θωρακίων. ΤοΟ

μεσαίου κλίτους 'ή στρωσις ιΧποτελεΤται εκ μαρμαρίνων πλα

Κ<J)ν, tt'i'>v δύο α.λλων κλιτων εκ κοινού ΨηφιδωτοΟ, εν πολλοίς

εφθαρμένου,

Έν τψ στυλοβά.ί'Ώ τ'ης δεξΙάς σειρας κιόνων εuρ'ηται χρησι

μοποιημένη μεγά.λη πλα.ξ (Πλ. 1,70 uψ. 0,80. Ι)αχ. 0,20)

{Sp~E

~TO

Ι

ΟΝΙΞ'ΕΤ' ANEROTIS
Άρ. 2.

μετα. τμήματος επιγραφής (υψ. γραμμ. 0,05) γεγραμμέν-ης &ρ

χικως επι δύο πλακων προσ'ηρμοσμένων ιΧλλ'~λαις (Άρ. 1).
'Η επιγραψη αuτη εΙναι!Ισως δημοσιευμέν-η, διότι το α.νω

θεν &κρι6ι'i'>ς Τής πλακος εδαφος. ήτο &νεσκαμμένον ύπο τυμ

βωρόχων. 'Άλλη πλάξ,-α.γνωστον ώς τί μέρος &ρχιτεκτονικόν

του ναού χρησψοποι'ηθεϊσα ύπό των χριστιανων, εύρέθ'η εντος

τ'ης μεσαίας θύρας, μετα. τμήματος λiΧτινικής επιγραψίjς

γSΓpαμμέν-ης ώσαύτως &ρχικως ίπΙ δύο πλακων προσηρμοσμέ·

νων &λλήλαις. ("ΥΨ.ΙΟ,80 Πλ, 0,70 Πλ. 0,20, ''!ψ. γραμμάτ.

0,065 τ'ης πρώτης σειρας, τι'i'>ν α.λλων creιpt'i'>V γράμματα μι

κρότερα). (Άρ. 2.)
Έκτός τούτων εν t'7,j επιχώσει τής ΝΔ. γωνίας του ναου

.εόρέθη &νάγλυφον Κυ6έλης ("Ιψ.0,36 Πλ. 0,27). Καθημένη
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l1AE 19~O Ευστρ Πελε;tlδοv Άνασκ. έν Άμφιπόλει Η!

11 Θεά, μετά μοδίοΙ) &πι κεφα.λ'?Jς, φέρει εν t'tI δεξΙ!;ί φιάλην,

εν τrι apιστεp~ το τύμπανον (ROBCller" M~τH1. Lex. ΙΙ.

1664), τόν δέ λέοντα 1) μcιλλoν σκ6μνον επ!. tG)ν γονάτων

Λ.επταΙ ,χνιΧγ λuπτοι μορφα.Ι (8. Rein ac11, Reρeι'tοil'e de
Ι'ΘΙϊΘίΒ gr. et 1'Ο1η. Π, 338 καΙ ΠΙ, 485) 'κοσμσσσι το πλαί

σιον,ητοι τρεΤς χνδρικαΙ (ΚορυΌάντων;) το ,χετωμάτιον ανω,

μία. ανορικ:/ι την αριστεράν παρα.στάδα., κα.ί μίαγυ'lαικεία; τ'(!ν

δεξια.ν παραστάδα, 'ης α'/ωθεν τά εμΟλlιματα. Τ'?)ς Οε&ς. - 'Η εν

Άμφι..όλει 2,ατρεία τ'1ις ΚuΌέλ'ης γνωστ';ι κα-Ι. εξ ενεπιγράφου

αναγλύ:ρου, (περΙ οδ 6 Pel'C1l'izet ΒΟΗ 1894, 423 καΙ ό

Δ'ήμιτσας ένMακεδoν[~ αρ. 887. ΠρΟλ. καΙ Pauly~\Visso\va

ΧΙ, 2289.) lΙερ!. δε τ'ης σχετίσεως tG)I) πολλι))ν εν ' Αv.φΙiτόλει
ε6ρισκομέ'/ων εΙδωλίων του 'Άττιδος (ίδε κατωτέρω) προς τ'/ιν

λατρείαντ-ης Οε&ς ίδε Bage, (1e MacedOllllJll 8acl'is σ. 119.
'Εκτοςτου Β, τοίχου ε6ρέθη το κάτω μέρος κορμοσ πτη

'100 (Σεψ7)'/ος;)

"Αλλη Θέ ης, εν 'ζι οοκιμ:χστικι)); εσκά.Φcφεν, είναι το υπό

τό τεΊχος επ!. της κλιτ60ς το» λόφο\) μέρος τοΟ ΚαντάΡΥερι

το όπο των χωΡικG)ν καλο6μενον κοκκιr)νι-χ η Φουρνος διά τ'ην ..
πληΟύ'l τι")ν εκεί εόρισκομένω'l είδωλίω'ι. Ά{!;'/τα.υΟ:χ έκτος τω'ι

πολλι!)'Ι Θραυσμάτω'l π'ηλίν(ι),Ι εΙδωλ1ων τοίί τ6"0υ "Αττιδος

κατά το ..λεΤστον (Ι)Θι'(lι'ϊΖΘΙ ΒΟΗ, ΧΙΧ (1895 σ. 534 XXl,
(1897) σ. 514. Cαltes et. Myttres (le Pangee σ. 86 ενθχ

χαί γι άλλη βιολιογραφία Λ. νΘΖΟΙΙ et Picat'd, Melanges
(l'Λ.ι'chθοι. et d'HisLoil'e Τ. ΧΧΧΙΙ σ. 341 ΟΙΙΙ110nΙ παρα

Pan!y- \Vissona Π, 2250) εί.ίρομεν Μ.ί ΤΟΤΧΟ'! εκ πωρίνων

"λίνθω'l (lΙχ. 1,10) σχ'ημα.τίζοντα γων!αν (Υι εκ Β. προς Ν.

πλευρά μήκ. 5 μ., 'ίι κάθετος τα6ηι μ·ί)κ. 2,ΗΟ μ.) καΙ εντος

αοτ'ης κτιστον Ρωμ. χρόνων τά,φον μετα ε~ιπλά.σεως εσωτερικως.

'11 εργασία tG}'I πλίνΘων ΜΙ 'ίι αρίστη αυΤΙI)ν προσαρμογ'lί •

ψε 6ριζο'/τία. καΙ'rι κάθετος, oetX'lUOU(Jtv στι ό τοΤχος οδτος

&'ψfικε~ είς το τεί:χο; τ'ης π6),εως του ΕΙ αίωνος π. Χ., &'1 δε

ληφθ·Ώ"'6 ..' οψιν στι ακpιoιl}ς καταντικρύ !Χοτου ιΧνχτολικι;)ς κεί~

ται δ όψηλότερος κ:χ.ί αποτομώτερος των λόφων του Παγγαίου,

8
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θ2 ΕiJστρ. ΙΙελεκίδου Άνασκ. εν Άμφιπόλει ΠAΙ~ l!:J2U

ενθΧ, εν τΊi μετχςυ Κλέωνος κχι Bpcι:σίox μά.χ'l,ι "r/to πχρχτετχγ

μένος δ στΡατος τοίι πρι(nου κατα τ'ην cΧκpιβ'η τοίι iΘουκυδίδου

περιγρχφγιν (ν, 8, 4' «Κλέωlι ελθι:)ν τε και καθίσ:χς επι λόφου

Υ.αρτεροϋ προ της'Αμφιπόλεως τον στΡα.τΟν» εν σχέσει πρός

το ν, 10, 6« και δ μεν Βρασίδας κα.τα. τα.ς επι τό στ'Χύρωμχ

πύλας κω, τας πρώτας τοϋ μακροϋ τείχους τότε οντος εξελ

θων εθει σρόμφ την δδΟ1' ταύιηJ' ευ{}εϊαν, rιπερ '10'1 κατα το

καρτερώτατω' του χωρίου ιόντι τροπαlον εστηκε»), - ιΧν τοΟτο

ληφθ'ζί ίιπ' οψιν, &'Ψήκει πtOιχνι;)ς δ εΙΙρεθεις οδτος τοlχος εις

εκεΙνο ειδικώτερον το μέρος τού τείχους, καθ' δ αι πρωται.

πύλαι τ"ης ,Αμψιπόλεως. Άλλα, προς εξακρίβωσιν βεβαίως τοίί

πράγματος είναι ανάγκη να. συνεχισΟΎ,Ί κατα. το σημε:ον τοίίτο

, , , "' ς σ' Θ . ') . , . Ι:' ,
ΊΙ (Χ:/(Χσκrtφικη ερευνα, α:~ ε'~ Pι;ι.κιIΧι πυ ,(Χι, ως ε~(Χγετα:ι εκ

τ'ης κατα. Θουκυδίδην παρατάξεως τι;)ν δύο atpcztttOV, 'Ια. ζητη

θιοσι βορειότεΡΟV.

Τοπογραφικιος και ίσΤΟΡικG)ς μάλιστα: σχετίζονται προς

τ'ην Άμφίπολιν 'rj 'Άργιλος και το ΚεΡδύλιοv. 'Εκ τ1jς Όλ'(ις

άφηγήσεως τοΟ Θουκυδίδου εί'ια.ι φα.νεΡόv, Ότι α.μ::ρότερ::ι:ι αι

.πόλεις αίιτα.ι εκειντο πλΊ)σίον και δυτικι;)ς τΥlς Άμφιπόλεως

ε"ικοινωνουσαι μετ' IΧUt'r,; δια. τ·ης γεφύρας.

lΙερι τ'ης 'Αργίλου επειδ'IΙ δ με,ι 'Ηρόδοτος (νιι. 115) λέ

γει: «ιος δε &'πό τοίί ΣΤΡ'Jμόνος επορεύετο δ στρ::ι:τός, ενθαυτα

προς '~λίoυ δυσμέων εστιν αιγιαλος εν τφ oικ:ημένΎ)'l 'Άργι

λον πόλιν "Ελλά.δα παρεξψε, αυτη δε κα:ι 'ή κιχτύπερθε ταύ

της καλέεται ΒισΧλτίψ, δ δε ΣτΡά.βω'l (7, 331 ίι'. 33) κιχτα

λέγει αότ'ην εις τα.; πόλεις τοίι ΣτΡυμονικοΟ κόλπου, πιθανο'!

είνα.ι, ώς εΙκά.ζει δ ΡΘnΙΙ'ίΖΘΙ (ΒΟΗ 1894 σ. 432), Ότι εκειτο

εις το ΠαλαιόκαστΡον, δπου πολλα. λείψα:να &'ρχαίας "όλεως

σώζονται, κχι οχι εις τ'η'ι 'Άνω Κρούσοοαν, ιJ)ς ΙΙποθέτει δ

ΟοusineΙΎ (Ι σ. 118. Πρβλ. και Desdevises de Dezel't,
Ceogr'apllie ancienne de Mace,cloine τ. 408). Ό ΟοnΒί,

ΠθΙΎ &'κούσας πιθανως πχρ' 'Oetu1l.avoU δΟ'ηγοΟ ιΞινομά.ζει τΎί"

"Avw καΙ τγιν Κά.τω Κρούσο6αν Buinl{ και Kutclnιl, ΟΙ"

cllOva αντΙ Βιιiul{ κχι Kntcl1l11{ KOI'cllOva, ου ενεκα 'rj
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Ι1ΑΕ ω20 Εύσιρ. Πελεκιδον 'Ανασκ. έν 'Α-μφιπ6λει 93

συγχ!)σις των πραγμάτων εν Τ'~l ΜακεοονΙι;< tcu Δ'!ίμιτσα (σ.

71β και σ. 717).

Τό οε ΚερΟ6}.ιον, δπερπcφα Θo!)κ!)oίδ'~ μόνον μνημο

νε!)όμε'iον, δια γλω'Jσικοιl ; λόγο!)ς 6 Bloon1field έκλαμβ6:νει

(J)';; δρος μόνον, των ?).,λλων, δσοι πα ραοέχονται πλ"ι/ν το\) ορο!)ς

και πόλισμα 6μών!)μον έπ' αυτο\), δ μεν Λ l'1101c1 Κ7.Ι (; Lea}{c
(Π Ι σ. 194! εν τοις χάΡΤιΧις αυτω'ι τοποΘετοσσι πλησιέστατα

Τ"!ι δεξι~ οχΟ'Ω τοσ ποταμου, δ δε Consinery εις τ"ην Κάτω

κρουσοοαν, 6 δε I>eι'c!l'izet; (ε. &.) εις την θέσιν της "Α'iω

κα,ι Κάτω Kooucrooιx, Υενικωι:. ' Λλf,' εν ουδει.ι..ι& των .0πΟ·
~ .." ι

Οεσιων τοίιτων, καΙ r.;sp επι τοσ πέραν τοΟ ποταμο\) &κρι6ως

κατιΧ'/ΤΙΚΡ') τ'1/ς ,Λ μφιπόλεως δρο!)ς Κερουλ[ο!) κειμένω'i (κα'

χως 6 Desclevises σ. 408 Ο'iομάζει το ορος τοΟτο Κερκί·

'ΙΥΓΙ), συγκεντΡοliντCt.ι α[ υπό του Θο!)κ!)οίοου εις τι? πόλισμιχ

K~ρδύλtoν &.ποδιδόμε'iαι ιδιότητες, οι' ας θα είχε λόγον (; Βρα-
,,.. ,,') Α ,... , 'Ι λ' ~ ,. ~ .... , ') F ......

σωα,ς πχρα την,4.μφ,πολιν να εκ εςrι χα, οιανοηποτε ε., ,ωτων

(J)';; παριχτγιρητ'!ιριον εΥ ταίς Κ7.τα του Κλέω'lος έπιχεψήσεσιν
ζ _., [,.:"1; - ~ ,,. ~ , ..., ")!Α Τ.Τ , Ι!'> ) ..

αυτο!). "!.ινιρ τοονανΤΙΟΥ ο μεταςu της νω Δ.ρουσοοας χα. της

Κάτω KpouJ'oox.;; κείμεΥος Γκρανtίστος, 'fl 6Φηλοτέρα επίπεδος

επιφάνεια τοΟ εΙΡΥJμέvου ορου;, καΙ περΙ tiJv ιΟρι:ι.ι'l μόλις από

Τ'ης ,Αμφιπόλεως &.πέχει ΧιΧΙ πολΙΙ (ψηλότερο'ι Τ7.ύτης κεΤται,

('))J'ts ο>'ιοεμί,ιΧ να Οια.φευηι τον τι/ν OS'JlV τα.ύτψ χατέχοντα

στΡα.τιωτι:·,!:η Χίνησις ου μό'ιον &πο τ71ς πρι?ς Β. "ηπείρου '/) τ"ης

προς Ν κειμέ'l'ης 'Ηϊόνο; κ'Χι. τ'1ί; Κ'Χτ' α'Jτ'η'l Οα.λάσσης, &λλ'

oUΔε ιΧπο 'nΊς Χαλκιδικης, &.φ' "11; ώσα.ότως Ύjτo ουνατον να.

πpOιJέλθωσι'ι επιχουρ!αι τι:) Κλέωνι. 'Α/φιι)ι\)ς ως χαρακτηρί

ζει δ Θουκυδίδης το KεpΔUλιoν (V, 6, 3) «εστι οε το χωρίον

τοστο 'Αργιλίων επ!. μετει;ψου πέρα.ν τοΟ ΠΟΤιΧμοσ ου πολΙΙ

~ ι ..... "Α .λ ' , , "Ι , θ
α.πεχον της . μφιπο εως, Χ?,,\ κατε:ρχι'lετο π!Χντα αοτο εν,

ιλ)στε ουκ 7.'1 Ζλαθεν αυτόν 6 Κλέων δρμώμενος τιμ στρ'Χτιμ».

'Ότι οε δμοίω; κ'Χι. δ ΓΚΡ'Χ'iτίστr;ς (j); στρατηΥΙΚ"Ι/ θέσις εχα.ρα,

κτηρίσθη, οεικ'ιυει και '(1 σλ'Χοικ'(Ι τοπωνυμία. (Παπαοάχης

ε'l Άθ'lJ'i~ χχν (191 L1) σ. 436) xtι.t·~ όπο ΤΙ\)'ι "Αγγλω'l

κατ~ τΟ'i τελευτ:ι.ιο'l πόλεμον ΧΡ'η'Jtμοποί'fίιJις α.στοσ. 'Αλλ' εχ-
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ΤΟ1)των Τι)Υ σι' προτιμιτηl,€Υ τσπο-

Οετήσωμεν το Κερούλιο'l "f) ΤΟ τιΤ>,Ι 'ΑργιλΙων χωρίΟΥ έπΙ τοΟ

r ' Ι ~ '\ ~ -.....- "Ι r ,..,. ,
κρα,'ιησΤΟ1λ κα οοκιμ%στικη ημω'l c%ν%1'κ%:ρη., γενομεΨIj επ

αοτοσ συνεπεί~.(, -cG)V G!.'1ωτέρω πcφατηΡ"ΙΙσεωv., εψερεν εις φ{ί)ς

θεμέλια οικιι:i)ν τοΟ Ε Ό κα.Ι ς'. α.ΙιJ)νος π. ,ιJ)ς είναι φα.νεΡΟν

eκ τΥις πληΘ6ος των &'1 ιχuτοΙς Οριχυσμ&.των αγγείων, &νι})

τοαναντ[ον επι οδοεμιας TG)v tί.λλ{J)ν Θέσεων, ενθα; τoπeιOετειται

·;:1 πόλις αυΤΊ1, εϋρομεν 'ίχνη αρχαίου συνοικισμοο.

Σ. ΠΕΛΕlaΔΗΣ.
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Α ΑΙ ΚΑΙ ΊΌΠΟΓΓΑΦΙΚΑΙ EP~YN\I

ΕΝ ΤΗι ΕΠΑΡΧΙΑ ι ΚΑΛΑ.ΒΡΥ'ΓΩΝ

., ι\ '\ ,":,. , "",- ~ Τϊ1) "Ί ,...... ,., .,~ ....,
.tιTCο τη; "Χ'ΙΧΥε,l,lηΊεω; τη; 6 ,,,χοο; o~ τε ειοικοι CoφXIΧΙO-

ί' ,(:"t A"'),)f' -- "J't'~'
Λoγr:Λ κ-χι -χι ΧΡΧΧΙΟ ογικ-χι crXf),X. Κ'Χl ετχφει'Χι, 3'1 φ Ι)ιετρι·

t, '\ Ρ ... '\ ...... l' Ι ' ,'11 χ'/ χ 'Χτχ π?oτ~μη'π Ί περι Τ'Χ σ π::ουο"Χιοτερ 'Χ Κ'Χ ':: πιφ:χ'/ε'1τερα.
, 'Ι' λ '~ )" r ,
ΙΊΤΟΡΙΚΧ ΚΧ ΙΧ?ΧΧΙΟ ογικ'Χ ΚwVΤΡ:Χ ΚΧ. περι του; χωΡΟΊς tOU;
~,' Q ϊ' ", '-' , ~ '\ "J "',. !
εχονΤΧζ ιJSΑ,τ',ω τχ μεΊ'Χ της συΥκοινω,lΙΧζ, ΟΕ'Ι ε'lοιεΤΡΙψ'ΧΊ

Ι
" ,- Γ', Ι? r , , τ "'λ

περ την Ι'J'τορικην τωΊ 1\.'f.Λ'Χορuτων εΠ'ΧΡΧΙ'ΧΊ, OIJ'J'h'/ !/"Λ ως

Ο'J'Jπρόσιτον κχΙ ορεινην χ'ΧΙ χμΟιΡον της δεαύτη; σlJΥκοινωΊΙχς.

1':'}" Ι '\ '\ " r <;'000' "J .... '\ '\ r: '\ "-
\.ΙΧ νχι μεν οιηρχονΤό οι χυτης περιητητΧΙ κχt t'JtOPtYvOt χαι

&Pxxιoi3l:pxt 'Χ/χΙ μψημΟΊει)ουσιν CGUtYl; μαλλον α.κροΘιγ<Ί'ις κχΙ

"J "" '1-- '\",,' '\ ~ -- ...., '\ "'1 i " 1
ΙΧΠΟ ΧΡΧ'ΧΙΟΛογικη; κ'Χι ΙΧπα ιστορικης κχι α,πο 'ΧΜ,ων αποψεων,

χιχθ(~)ς οί Docl"vell, IJeal{e, Κοόρτιος (6 'Ερνέστο;), Βιπ'

sian, POllclueville, Scl1illet', ΡaΓtscΙ1 κ'ΧΙ Νeuιnann, καΙ

"λλ ;;, Ι ( .,.. , ('" .,.., δ Τ'"' "
ιχ Ν, ~ενl)ι τε ΚΧ "Ιιμεοχποι 1 .otq: Ι) ι).ουΡΤΙΟζ, OC1tt;
οι, r ) "Ι, \ ,.. ("00,' .Ι. , i i '
<:;ρε'πητιι{ωτε?ον Κ'Χ, εκτενSJτεΡον περι ιχυτην οιετριψεΥ, 'ΧΛΛ

o~oεμιιχ σκιχφικ'η ερευνχ μέχr.JΙ τοσδε εγένετο εν iΧ1JΤ'Ω' γι

δ' εσl.άτως ι'.ιπο τ1}; εν Ί\θ'ήν'Χις Αυστριιχχ'ης α.ρχιχιολογικ·ης

σχολ'ης γSJομένη α.νχr;ΚΧφ"rl εν AOUC10l; κχΙ εν τφ ναφ τ-ης

"- ,.,.. 'Α ' .,.. (' - , '" .,.,,, -) ι '
Ι1.0υσιχτιοος ρτεμιοο; ,εν τιμ πρωψ οημφ .;.ιοuοενων Κ'Χ. τα

εκεΙ ειJpεθέντ'X πολότιμχ ε6ρήμχτχ χ"Χτ'Χοεικνύου:nν οτι Κ'ΧΥΟ

'ιικχΙ επι')τημ,,':),1ΙΚΧΙ κχΙ σκχφικ'ΧΙ ερευνα,ι γινόμεν'Χι εν τοΙς

<Χρχ'Χιολογικοις της επχρχ['Χς xι~ψoις -χλείστχ ε~ς φως 'ηθελον

::. ' ! ,., , , -, θέ λ
φι:.rει εν iJXf;;'JEt προς τον ιοχρχχιοτχτχ εκει α,νχπτuχ ντχ πε α~

σγοχρκχοικον πολιτισμ,όΥ" λέγω οε α.ρκχ?ικόν, διότι πα::ιχ σχε

δΟν '(1 εποφχ[α, Καλχ6ρότω'l μετ,χ κχι Τ'ης Φενεάτιδος W...Gl Στυμ

φΧλία; καΙ θελπου Ίίχς α.πετέλει εν ttI α.ρχαιότητι το βόρειον

τμ11μχ τ11; '\ρχχοιας, οπερ ειΥα,λείτο {'Apxxotx:rl) Ί\ζα,νΙς
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% r. Παπανδρέου 'Έρευναι έν Καλαβρύτ,οις ΠΑΕ ΗΙ20

(/[ ) C" Δ' 70 ") "~' _. , ') , ,\ Ο \υ~ισυ f. ,υ . περιεtχε ο η επα.ρχια. πο ,εις μεν αύτο-

νόμους επι IIcι.υσcι.νίo!) τ~ς Ι{/)'ηιΟα;ν, IOe!-copx ,Κχφυας (εν

Υ.έρει) χχι ΙΠωφΙδα, πολ[χ'ιχς δέ κcι.ί cruνoLitLcrtLou;; 'Πcψ.πλη

Θεϊς, ι;)ς tou; Λ.ου.,Q:)ς, τ·η'ι ΙΗ.ο'l, το IΙε'/τέλειον, Τ'ιιν Λυκου

ρίαν, τας Νάσους (= νήσους), το:.ι; 'ΑΡΥεάΟ'Χς, τους Λυκοσ'ι

τα;, Τ'ι/ν ΣκοτάνΊj'Ι, το!)ς ΘΙΧλιάδας, τας Σείριχς, ϊ ον 'ΌρυΥΙΧ,

το'ι ΆλοΟντχ, τΥιν Νώ,lχ/φι'l (Τί)ς ΦΖ'lεχτιοος), πιOχνι~τιxτα

ο' εντος της επαpxίcι.; 'η'ην 1'.'7..'_ 'ίί 'A·xcι.tx·li πόλις Ί'ρίτεια UI

ΤριταίΧ) χαΙ περιφέρεια του α.χχϊκοσ AeQ,It(01) χαΙ 'ίι /λxrι.Xκ'll

πολίχνη Φελλ6η χcι.1. itept'JX'Ij τις τΊις α.χcι.ϊκ:Ιlς ΑΙγείριχς.

Άλλα κα:1. εκ t(;J'! χρ6'/ω'l τΥις φρα.γΚΙΚΊlς κχτιχχτ';ισεως

τοΟ Μωρέως (φpcι.γκoκpcι.τίcι. εν Krι..λα6p6τoις 1205 - Ι :}25 χαΙ

14<)4 1407' ~ '" •. '-' . , .. . . ) oιcι.σω.,ει η z,πxpxιrι.. ΠΛειστιχχου φρουριχ κcι.ι

." ,....., ~I .... __. 'Υ

οχυρωμα.τα. κιχι ~ω'ηpα ιχνη σχετικων συΊοικισμωΊ, περι ω'l

ε'ι 01,tείφ τ6πφ πλείω, κ,α.1. τοΟ σλ:ωιχοσ εΊ αυτl,ι συ'lοικισμου

διχτηρει δν6μxτcι. (J:),IoLXL'J"tLw'l κcι.1. ΟέσεωΊ (π~ψΧ6cι.λε τα εν

τοις νοτίοις τΊ/ς επιχρχίχς χωρ[χ Στρέζο6:χν, ΚεΡέ'J"ΟΟΧΊ, Χι;)-

"'" 1\1' f2 '\ '''' "U' {Τ ' f2~OOXΊ, l' OpOXOO'l:I, ,νacrtcι.'J"OOxν και τηΊ εονι :ι..ακχσοοαν'

σλαυικος εποικισμος περ1. το 750 - σοο μ. Χ.) καΙ τΊις βρ(Χχυ

χpo'lίoυ βενεΤΙΥ.:r,ς κιχτοχΊις (1688 1715 μ. Χ.jΙΧΊη ΤΙ'lά: τ(1)ν

δε καθχρως β:.!ζ-χντιακι\)'ι χρό'lω'ι δια.σώζει .jJ έπαρχία. όλίγχ

- .. ') f r t Ι Ι

μνημειιχ, οιο'! οχυρωμχτ!Χ, συVΟΙΚΙ'Jμοu;, γε:ρυρας. τιχφους κα

αn!Χ, ετι 0$ μεζω και πλεiω μνημεΙα:τΥις XPL'J"tLX,lLx:7j; τέΧ'Ι'ης

[κcι.'ιCι. προς τΥιν μελέτην τ/)ς χpιστιιχνικijςyιμΙΊ)y Cφχ7.ιολογίας,

ο ίο'l μΟΊιΧς, '/'Χο!)ς, τάφους Υ.Χ1. ?ί.λλα σχετικά; επίσης δε κιχι

δλίγα μ'lημείΧ, ιο; εΙκός; καΙ τΊίς μ'Χύρης. δουλε(ας του γένους.

Κλείτωρ, - Κλειτορ,ία .

.Η περιιο'ιυμος πόλις τού Κλείτορος ε-κειτο ΖΊ Τ'~Ι γω'ιί?

τΊις συμ60λ'rJζ του ΙΩείτορος ποτ:χμοσ κχ1. του Κcψ/εσίοu χει

μάρρου, δηλ προς Β. τoιJ ΙΟ,ε[τορος 1'.7.1. προς Δ. τoιJ ΚΟΧΡΊε

νεσίου χειμάρρου. Κ7.Ι δ μ$'Ι Κλε[τωρ ποτα.μός Ίι μαλλον χεί

μα.ρρος (διότι Κ7..τα το Οέρος εί'lε σχεδCν ξηρος) 6 φερώ'ιυμο.
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ΠΑΙ,; 1920 r. ΙΙαπανδρέου '"Ερευναι έν Καλαβρύτοις 97

τ-η; α.ρχαΙχς πόλεως πηγάζω'l α.πσ τ (l) 'Ι περΙ τ& χωρία. 1\10

(jt!ttJLO,l Κ7.Ι Κλε!τορα. (τούτο τό χωpίo'l~ό Κλείτωρ, μίcι..'1

{tφ'Χ'I προς Δ. το!) α.ΡΧ7.!ου Κλείτορος οι'Χσι;)ζει εuτυχιjiς μέ

χρι τοΟ '10'1 τ~ ο'lομ% της μεγ7.λω'l1Jμου πόλεως) περιοχω'ι

\ f"oo Γι' , , Δ "Α f ':"".. \ Ν '
Κ'ΧΙ οιευ: 1nομε'lος. α.πο i • προς '" π'Χρ:χρρεω'l ο απο 1 . Κ'ΧΙ

τΥι" ιiρχ'Χί'Χ'Ι πόλιν χ6'1ετχι εις τον 'Αροά.\ιο'l ποτιχμον εγγύ·

τιχτ% προς Ν, ΤΙ;)'1 )Ixζ~'ιχω~ κχι. 2500 μSτ?7. περ!που προς τ&

ΝΑΑ. του ιiρχ'Χίου Κλείτορος. Ό δέ Κ'ΧΡ'/έtJιος χείμα.ρρος

πηγάζω'l από ΤΙI)'1 πέριξ το() χωρίου Κα.Ρ'lεtJίου, ιΥ.ψ' ου Κcφ-

, "Ι, ,1. r f , Cf \ Ν ' 'λ
νεtJ~oυ GG πεχει ',ιμ.tJειιχ'l που πεp~πoυ ωρα'l προς 1 • "fJ πο ις

του Κλείτορος, κα.Ι οιε'Jθυ,lόμε'lος απο Β. προς Ν. καΙ προς

ΝΑΝ. πα.ρα.ρρεί ",αΙ ουτος τ'ην πόλιν του Κλείτορος απ' Ά.

Κ7.Ι χύνεται εγγύτα.τα. καΙ πα.ρ& τ'η'l Ν' Α. γω'/ίαν αιιτ'ης εις το'ι

Κλείτορα. ποταμόν' είνε ε'lτελως ξηρος θέρους, αλλ' όρμητικός

Κ7.Ι καΤ7.tJτρεπτικΟς χειμω'/ο;, κα.Ι μ:ΧλΙtJτα μετα. πολλ&ς

J '
IJΡοχας.

Ή 600ς απο τ'ης πολίχ'/ης ttl)'! Μαζε'ί'κω'l μέχρι τ'ης Παο

νηίας του Κα.ΡνεtJίου βαί'IΟ'JtJ?:, απ' 'Α. προς Δ. εχει μ'ηκος

1570 περίπου μέτρω'l (20'-25' της (;'>ρας), Αυτη ο' '{J Πα

'1αγί'Χ εl'lε εζωκκ.λ-ήtJΙΟ'1 τοΟ χωρίου ΚαΡ'lεtJίοu καΙ κ'Χλείται

'1σν Φραγκοκκλ'7jtJΙ κα.Ι κείτ:χι εγγύτατα του Κ'ΧΡ'lεtJίοu χει

μάρρου Χ'ΧΙ εγγύτα.τα προς 'Α. ttl)'l ερειπίων τοσ Κλείτορος.

ΠερΙ δέ τ'ην δΩόν ταύτην ε'ι τ'ζ/ πεδιά.δι καΙ προς Β. βεΌ'Χίως

τ':/ύ ΚλείΤΟΡtιr,'~ΠΟΤ7.μοu κείνται κατ& ΠΡΙI)ΤΟ'l από Μαζε'ικων

άμπελοι εις 'εκτα.σι'l ttl)'l Μχζα.ίω'l καΙ εΙτα άμπελοι καΙ ποτι

στικοΙ α.γροΙ ΤΙ))'1 κατοίκων τοΟ Κα.Ρ'/εtJίοu, επίσης ο' 5λον

τσ εδαφος τ'71ς αρχχίας πόλεως του Κλείτορος ε!νε εν τ'Ω

περιψερείq-: τοσ Κ':ψ/εtJίοu, εζ. ου τ& με" εν ταίς βορείαις κλι

τύσι Τ'71ς Κό'/ψχς εισΙ'Ι άμπελοι, πl'/τα δέ τα.λλα αγροΙ ποτι

στικοΙ ποτιζόμενοι οι' σδ.α.τος καταρρέοντος εκ τ(1),1 υπεράνω

κα.Ι πρός Β. του Κιχρνεσίου π-ηγ(1),1 Χα.Ι δι& τοσ Κα.Ρνεσίου
, , , .." ι.....,., _ ι

χειμ(l.ρρου κατα,φερομε'lου' πoτ,~o'lτα:ι ο εις τρεις καιρ!ες,

δηλ. τμηματιχιl)ς κα.Ι εις τρία έτη, τοστ' εστι το πριl)τον έτος

ποτίζο'/τα.ι οί προς Α. του Καρνεσίου ρύακος, το δεύτερο'ι
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98 Γ. flαπανδρέου 'Έρευναι έν Καλαβρύτοις ΠΕΑ 1920

ετος ο( μετχς!) τού Κaρνεσίο!) ρύακος καΙ της δδοσ Κα.ρν8·

σεο!)- Kόντpcις δι-Χ μέσου τής πόλεως )Ι.α], "το τρίτον ο( προς

.Δ. του χώρου τούτου κ"χ.], οΙ πέραν χα: προς Δ. τΊlς πόλε(Ης'

τοΟτο o~ συμ;)(Χίνει~ οιότι το προς αρδευσιν ϋδωρ δεν επα.ρκεΊ
, ('0.,' .. f .. r , '.~~ ,

σ'ηΧΡΟΊως οια, ΠΙΧΊΤ:Χς' κιχι ο. μεν εχα.στοτε ποτι"ομενοι σπει-

Ί 'J~' f' ~\ ί ) οι ...,
ροντχι ε.ς αPΧOO::JΊΤOν, οι οε ΛΟΙΠΟ. εις '1,τον.

Το ZQ~/f)O; του &?χα/ου Κλείτοοος δια,'1Υίrου::Η δύο κυ-
τ, ,. ," ..-ι

, Β ι δ_. • 6~ , ~"I '.' .'. ΓΙ ' ",Υ
ρ,ως i χτα~ Ο", ηοος if χ~<;,κωΊ-, αναΥι'Χς ('iJΡΧΥΚΟΧ·

χ"λ:η·π) - ΜΟ'1ΤΙΤl1ίου, ·ητις δια'1'!..ίζο1)'JΧ το ε ?α:ρ '); IΧ!)t<JlJ απ'

'Λ. προς Δ. ϊ..ω.,Ιζει αυτό ε~; β6;,ε~f)~1 κχι v6tto'l, κχΙ "ή δδ~;

Κα.ρνε'1ίου - Κόντρχς, ητις Οια<Jχ.:ζει το εδα.::ρος τη; πόλεως

, 'Β 'Ν' . 'Ι ~, ., .
απο . προς ί. μεχρι που του οψηι,οτεροu Λο::ρισι'.Ου της

ΤΤ ' 1 <:- ." 1 ' λ' ,~ ,~ ,
n.οντρχς κχ~ Citxιps: 'Χ')ΤΟ ε.ς ανατο ικον χχι ο!)τικον οια,με-

ΡΙ'1μχ. 'Η δ' 600; Καρνεσ:ου -1-,.61.0') Κεφχλα (6 μ:)λος Κε

φαλα χα], 11 Ι;},?Χ:'Χ πηΥΥι Κε:ρχλα κεΊ'/τχ.ι ειτ' α-υΤής της

δε;ιχ; δχθη; η) Κλε:τορο; TCljtxμoo\) zyγu; προς τ-Χ ΝΔ, χ'ΧΙ

"Ι .. '" -~"I \ ".... {Ι' r, ') ..
eχτος των τειχω'ι τη; Π'Ηεω;) μετχ οι::') υνσεω; ωΊχυτω; ιχπο

'13, προς Ν. πχρέ?χετχι Ζ;ωΓlε\ι tG}'1 i5'J'1fL~χ(j)'1 τε~χ(I)'1 τ11;

') 'Ο ~'IT" '" r • ,πο ,εως, O::~7..pνε'1ιoς χηίαρρος πα-ρ ιΧρχα..οις μεν φα.ι-

~, ! .. 'λ" ',\ ~ '\, '" "'"
νετ:a οτι πχρ ..ρρει τη'! πο. Ι'l απ Δ. χχ~ εΥΥυι:χτ% ει.το; των

προς Ά\. tEtx(i'J'1 xiJtiI;. &λλ& μHz~%λλωΙ ση'Ι&ιιις ΧO:Τη'l

χα], χαΤΧ"Jτρέ:ρων Το'l εκεί χωρον τ1); πεδι&δο; τον προς'Α.

της IipxrιJx; πόλεως xxl κ'ι.ΤΧΠΧ·fj?ι!J'1 το εοχφο; δι?:. λίΟιι} 'Ι

'λ' , ,. " r r , 1 ~, ,
κχι χα, ιχωΊ Χ'ΧΙ αμμωΊ εχ~ι ι,n7..υτως καταστρε'jJει ΟΙ'Χ μ::σου

τω'ι 'Χ~ώ'/ω'l κχ], το &'Iα.τολιχΟ'l τείχος της πόλεως. μΊI 0'1

πλέον ευ~ιXκ.PΙΤO'11 καΙ του; έκ%τέρωθεΊ του α,'ι.:χτολικου τεί

χους Χ(~Poυς, δ'~λ, καΙ τ-:ιυ: εν30'l τΥI; πόλεως προ; Δ. του 'Α.

, ');'"''~'''''.''':\''''' δ "
τειχου; χx~ tlj'J; εκτος της πολεως προς 1-1.. cωτοu' cωτος

o~ xsllJ.xooo; ποό 40 ετ(I)'1 πεο:που ανέχωΊε κ%: άπεκάλ!)'.!ιε
.. ι ι ~ ι Ι \. ι

, 'θ' . , .. , ί ,\t "'"
κ'Χι το . 'Χ')μχ'1ΙΟ'l '1εκ,ρικ::ι'l ιιχρμ'Χρινο'l αν:ι..γΛυ:ρ)'I' ;1;Ο:;ΤΟ

.... , ., .... ' θ " ., ....' r:" . '\ 'Β Α .... .•.
ο tΧπεΚΧΛυ:ρ, η uit αυ:οu ι::)Ίjμχτx τι'lα- προς τtΧ .:J.. του να.ι-

Ο"χο') τΥις ΠΧ'ΙΖγία; κχ( β/)"'ΧΤ& ΤΙΊΧ υπεράνω (προς Β.) τΥις

pηθείτ~: δδοσ ]λΙ'Χζε'ί'κω'l-λ!ΟΊΤΙΤ'1ίου, αλλ' εΧΙ~'10η;ίτότε υπο
• , Γι' η ~ " r;;ι" Ρ - r .. _ a '" ,,~.

,ων tΧΊ Jpιoittt)"', Ijιτω; μη jJλιχιηι οπο των ιΧγροτω'l, και ο'nω
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Ι1ΑΕ 1920 r. Παπα1'δρέου ''Ερευναι έν Καλαβρύτοις 9Ω
-----------------

κεχω:η..ιέIJΟ'" ε\ψον Χδτο κα.γιί> προ 32 ετιJ),1 επισκεψάμε'lος τον

Κλε(τορα: &λλ& κ'Χτόπι'l εςεΧΙ;)Jθη Κ'ΧΙ εμενεν εκει επί πολυ

εκτεθεφενον::π'Χρα Τ'/)ν 606'1, οτε 6 ίδιοχτήτης τοΟ &γροΟ, εν Φ
7 ~ ~t'" .. f ' Ί ~"1'" , , ,

γ/το ΤΟ α.γcι.λμα, επεχε.ρη.σε '1α σU'IΤΡΙψΊJ κcι.ι εςcι.φα'lισΊI αυτο,

ΙlJα μΊί οΙ εΠΙ:ίJ'.επτόμενoι cι.υτO βλάπτωJΙ το'l α.γρό'ι αυτοο (!),
'1)'" ,... ")ο , .. ,,0 .. -< η r·... ~ ,
α" ωτυχω; α'lεκοπη εκ φο?ο'), α:ρCι!) ομω; ε.χε ,προςενησει

7 ' ~ Ρ)'Ρ- ..... " ... 7. ')' } '" '
ε.ς α1)ΤΟ jJ,α:οcι.ς, οιοτι α;::ιχικως ηto τε,ειοτχτον κα. ακεραιο-

τατο'l, οτε ΟΙ Mαζcι.Ιoι (= οΙ κiτοικοι τιl)'1 Μα:ζε'ικων), ώς εμcι.

00,1, τ·η επιμελεία χαΙ σΧΠ%'I'/1 κuοίωc: του καθ'~Ι'('/1ΤOυ ' Δη/μ,.
'ι , ΊΙ i ... .,~,

ΣπηλιωΤΟΠΟ:Jλο'J μετεκόμΙ'Jεν 'Χυτό μετα πολλοσ μόχθο!] (διότι
~ _. ~ , " ,γ, ..,,). ~1 v , .. ί '
ουστuχως οεν υπ'Χρχει αμχςΙΤΊ) 000; ε'.ς ι,' Χ'οειχιχ χ?: ετοπο-

θέτησιχ'l ?:iJtO εν τ'Ω χι)λ'Ω το>} δ'ημΟΤΙΥ.ο!] σχολείου lVIαζε'ικω'l,

ε'lθο:. κxγι~) εΙδο'l IΧUto ε'l τ~ί ε;ης Χ'ι.Τ'ΧJτιΧσει,

ΠεριγραφΙ'}. του ει· Mr.ι.ζεί'κoις γεκρι.κου άι·,ηλύφοι>.
i'r.":):

Εινε Ο Χ1Jμ%Jιόν sitlt,jItSιo'l χ'ι&γλυ:ρα'ι ex. σΧλφοσ μcι.pμά

pou ιΧκξρχιο,l κχί μόνο'l εν τ~ι κεφχλ'Ω αύτo~) 'ίι ρ!ς, ΟΙ οφθΧλ

"(οΙ Κ7..Ι 'ίι σι-:ι..γι;)'1 εΙlJε 'lΙΚΡωτηΡΙ7..σμέν7.. ε" μέρει ε'/εχ.χ τι'1)ν

Τ7.:λαιπωοι(),1 κχί τ(\)ν βλα6ιον α;)τόσ' 6 ιΧ,Ιή/ο, 0'1 ΠΧΟ, ιστά. ιστ:χ,
ί ι Ι ι

ται στηριζόμε'lος επί του αριστεροσ ποδό;: τον οε δεξιον πόδχ

εχει προ; τα εμπρος δεξι~ τεταμέ'Ιον εν τι!) γόνατι. Ό ΧΙΤΙ~)'1

χυτοσ βραχυ; ,φέμχτ'χι εκ 'του λαψοσ, αφί'lει~'γl)μνας τας
~ ~. ~,.., 't' • ~ 0:-0.).. ~ _..,..

χειΡας Κ'.ΧΙ ΤΟΥ οεςιο'l ωμο'l μετα του οεςιου μχστου ΚIΧΙ εινε

........ , οι __ ., f.. "'1 f) , , ! "Ι·

ε",ω'Jμε'lος εν ηι OJrop:Jl κ:χι τεΛΟς ψι: 'Χ'Ιει..-κα;τω μεχρις ΟΛιγον

&νω τ('1),1 "(ονάτω'l τι;:)ν ποσί';'>,/, το ο' Ιμά.τιο'l χρέματ7.Ι εκ τοΟ

ι\'ψου, διπλ.οσται περί τόν αγκω'lα Κ7..Ι Τ'ΙΙ'Ι ιολένψ τ'ης αριστε

ρας χειρός: ψις χpxτεΤ~ αυτ6 τε χαΙ το δόρυ, χαΙ XCιλπoOται

όλίγο'ι χ,χί περί το δόρυ ιΧπο τ'ίjς λο:.Ο'ης αυτοσ,6πο τ'ης χειρός

χο:.Ι κάτω ολίγον, εΙτα σ' ιΧπλουτ%ι προς ΤΟ'Ι δεξιόν μηρον

υπερ το γόvl)'::ι.,αΙ στρέφεται &φί'lCι'! να φα.ί'lηται:Ολος 6 χιτο)ν

από Τ (l) 'Ι κλειδιί)'Ι; μέχρι α:/ω τίΙ)γ α.1δοΙων, &τι'lα' ομως οε'l

φΧί'lο'lτχι κεΚΧλuι..ιι..ιSvχ; ύΠOΤOtι ιι.έ'ΧΡΙ :σχεδο'l ;Τ(I)'1 '(ονά.των
.. , ~.. - ~ ,'JI

χοι.θ-ήκο'lτος ίμο:.τίου, ~;Tέλoς δέ τόΙΙμάτιον !:ίπισΘεν'φο:.ίνετχι

Κ7..τ%πΙπτο'l λοζΙ'1)ς μέχρι του μέσου τ'ης α.ίχμ1)ς το!) δόρατος,
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'ίjτις α1χμ'η το!) δόρατος 6λ[γοv βε6λαμ:..ιέvη εv τι!> κάτω α.κρφ

είvε καταφαν1ίς. οε πόδες είνε γυμνοΙ καΙ !Χνευ πεδtλων καΙ

στηρ[ζο'/ται επι υΠQ<J"τρώματος εξέχοντος (κορv[ζης). llερ7.Ι

τέρω δε του δεξιο!) πέλμ7.τος κατάκειτχι το κράvος χαΙ οπι

σθεv αυτου ή ιΧ<J"π[ς, Ύjς μικρον μέρος φχ[νεται, διότι καλίι

πτεται οίοvεΙ υπό τε του κράνους καΙ του σ(~ματoς.

Το ολοv υψος του ιΧvχγλίιφου εί'ιε 2,72 μέτρα, το δε πλά

τος 1,08, το δε πάχος α.νω μεν υπ~p τ·ηv κεψαλΊίV εv ΤΙΤ)

πλαισίφ 0,22, κάτω δ' εν τφ υπο τους πόδ'Χς υΠΟ<J"ΤΡ(~ματι

0,29. ΚαΙ α.vω μεν Τ'(Jζ κεφαλ'ΙΙς εχει πλαί<J"ιον, κάτω δ' εν τφ

υπο τους πόδας το 6πόστρωμα είvε κυρτοειδες μεν εν τοΤς χcφη

λοτέροις, επικλιvες δ' εν τοϊς υψηλοτέροις καΙ είτα προς τα

εvδοv επίπεί30Ψ καΙ του μεν κυρτοειδους το ίjψος είvε 0,055,
του δ' επικλινους 0,075 γαλλικου μέτρου.

Το 6λον ανάγλυφον ε!vε μονοκόμμχτον καΙ τέχ'/ης Τ'ης

κλΜΙΚ'ης εποχ1ις (του ΔΌ :η [' Ό α1ωνος π. Χ. " παpιστqι οε

'/εανίαν μαχψ·ηv βλέποντα προς δεξια καΙ με Τ'ηv κεψαλ'ιιν

μεν κεκλιμένΗV προς δεξιά, αλλα το "a:ψ.α εχοντιχ Ο:'/τωπόv,

κα.Ι τ·ην μεν δεξια,ι χεϊρα εχόντα πpoτεταμέvη'l !Χνω μέχρι Τ'ης

!Χκρα.ς προς τα δεξια γωνίας του πλΧΙ<J"ίοu, ενθα εχει αυτΊιν

υπτία'ι καΙ προς τα εμπρος αντωπόν. Τ'{Ι δ' O:PL<J"tEP~ κρα

τοϊίντχ, ώς ειρητχι, το δόρυ κα.Ι το Ιμάτιοv' οΙ δε δάκτυλο ι

αμφοτέρων των χεφ(\)ν διακρίνοντα.ι σχφως πλ·ην του μικρου

Τ'ίις αΡΙ<J"τεΡ&ς εφθαρμένου κα.τα το πλεϊ<J"τον, επίσης δε σαφεϊς

z1<J"L και οΙ δνυχες χεφων τε καΙ πoδίiΨ το δε δόρυ υψουτ'Χι

απο ποο(\)ν μέχρι κεφα.λ1)ς, ωστε μένει εκτος α.υτου το κάτω

υπό<J"τρωμχ (το υποπόδιον) κα.Ι το !Χvω πλα[σιοv. Είvε μιΧλλον

α,<J"κεπ·ης ι.δU<J"δ~άκριτοv, διότι 'fj κεφαλ·η εχει βλα,6η), οΙ δε

βόστρυχοι αυτου είνε ουλΟ<J"τρόγγuλοι. (στρογγυλοκάτσα.ροι)

κα.Ι το μεν αριστερον ους δυσδιάκριτον λόγφ τ1ις β),ά6ης, το

δε δεξιον είνε δπισθεν κεκαλυμμένο'l' οΙ βόστΡυχοι δε μόλις

χα:μηλουνται δπισθεν του α,ριστερου δΗος μέχρι του λα,ιμ05.

ΊΌ κα.θαρΟν υψος του '/εα,vίου είνε 2 μέτρων, το δε μεΈ'

ζον πάχος (α,ριστερ&ς χεφος -Ιματίoυ-κεφαλ1jς) 0,13, το
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o~ κ~Oαρόν πάχος τ~ς πλακός 0,125 μέτρου' δπό o~ τον

6:ριστερόν μαστόν α:υτοο οια"φΙνετχι Υι πα,χ.εί!Χ λα,6'IΙ χαΙ "()

O'ήΚΎj εγχειριοΙου ΖξωΟε'l μεν τοΟ χιτιονος, &1.1.' E1crGIJoνto; εις

τον χόλπον ΖσωΟεν Τ'η; ζιί)'/ης τ'ης οσφ60ς, δ)ς δε προ 32

ετών ό 'Eλλψooιδcί..σκαλoς Ζήρας ιδι!>ν αυτο οιεδε6αΙωσέ με,

(Ι>ς Cι.ναγpIΧφω εν Άζα,ν. σελ. 47, τους οφΟαλμους εΊχεν ορΟα,

νοΙκτους φαινόμενος ιIICJEl όμιλιt)ν ό νεανΙας. Πα.ρα οε τι!)

ιΧνχγλ6φφ εδρέΟησαν και' 060 τετρα.γωνίκαΙ πλά.κες εγχω-
• ) 'Ο ) , ~ , ~, , ~ , ~

ρωυ ,ι' ου, π ,ηρεις οε ουσαναΥνωστων γΡα,!J.ματων, εφ ων

πιθα,'/ως εστηρΙζετο το &νάγλυφον, κατα,χωσΟεΙσαι καΙ α,ύται

'1υν αι}τφ μ'lι "ι{.χτορΟωθέντος να &νΧΥνωσθωσι, νΟν οε καΙ τ06

των &Υνοείται 'ίι τ6χγJ, Διότι οΙ περίοικοι, κα,Ι μάλιστα οΙ

λΙαζαίοι, &συστ6λως χχΙ &σεδώς εΧάστοτε διαρπάζουσι

το')ς λωους Κ!ΧΙ του.;; ίιΙονας κχΙ τ&λλα ώρα:Ια τεχψήμα.τα

τιον προγ6νων μχς κχΙ κ.όπτοντες α.υτο: πολλάκις, οιοτι (i);

εκ τοΟ ογκου κα.Ι βάρους ά.δυνcι.:τooσι να μετ!Χκομίσωσιν αυτα

αΧέραια. οι' Ζλλειψιν &.μα.ξιτ·7]ς όοοΟ, μετα.φέρουσιν εις Μα.ζέϊκα,

χ·α.Ι χρησιμοποιοοσιν εις τ&.ς ιδίας αυτων χρείας.

Ό χωρος τοο Κλείτορος γενικως t'μεν χα,λείτ'Χι νΟν Ζαγο

ρίτσα κα.Ι Παλαιόπολις, ειδικως δ' δπό των Καρνεσιωτω'ι το

μεν νότιον μέρος Τ'ης πόλεως, δηλ. τό πρός Ν Τ"Ι6 δδοΟ Μ,χ

ζε'ί'κων - Moστ~τσΙoυ, μετα κcι.Ι των προς Ν. Τ'ης πόλεως λόφων

καλείτα.ι Κόι'τρα, τό δε προς Β. Τ'ης όοοΟ Κάμπος. ΚαΙ'ή

μεν ιΧπο Β. προς Ν. ιΧπόστα.σις ενδον των τειχων παρα την

ρηθείσαν όΟΟν Καρνε:ίΙου-ΚόντΡα.ς εΊνε μέτρων περίπου 700,
ες ι~)ν τα 500 περίπου μέτρα &πο τιόν βορείων τειχων μέχρι

της όσοο Μα.ζε'Ικων-ΜοστιτσΙου,τα δε λοιπα &πό Τ"(6 αυτΊις

δδοΟ προς Ν. μέχρι τοΟ ε,ι ΚόντΡif. νοτΙου τεΙχους. 'Ι-Ι δ'

&πόστασις &π' 'Α. πρός Δ. ενδον τών τειχών, δψ. 'ίι εντος

tt~'J τειχιόν όσος ΜοστιτσΙου-'Μαζεtκων, εΙνε ε.πίσ"~ς700
περΙπου μέτρων, ,ιJ):ίτε το εμβα.δόν τ"7](Ζνδον των τειχιί)ν πό

λειι)'ι εΊνε περΙποlJ 500 στρεμμάτων.
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'Ο 'β λ -, - 17λ 'περι ο ος του τειχηυς του Ι~ ειτορος.

Τ\' \.... '\ ) '\ r:>' , - '). α 'IΟΤΙ,χ. τcι; outtxty. Κ:Χ. τα μορεια τειχη της πο .εω; πα.·

POΙΚooAouee! τις δπω'JΟ'ήποτε α'Jψχ.λιΟ;. Έχν αρζι;ψ.εθα ιΧπο Τ'ης

Ν'Α. αυτιο'ι γωνΙας, ε,ι αυτ] ύψοοται λοφΙ'Jκος (το &'ιατoλtκι~

τερον μέρος ΤΙΟ'Ι 'J'J'/exι!)ν λοφt'Jκωv της K6'/τpα~), έv Τ'α κο

ρ')φΊ,) 'i) μιΧnο,1 εv τ(~ opoπε?tι:) τοσ δποΙο!) ύπχρχει xuxAO'

τερη; πόργος (πιΧ'/τες οΕ επι τιοv τειχιον π6ργοι του ΚλεΙτο

ρος, δ)ς κχΙ οε τιοv' Καφ!)ιον, el'Jl κuκλοειοείς καΙ xu)tvopoet

δεις) καΙ αυΤ'ί) 1) Ν'Α. γω'IΙα του τεΙΧΟ')ς' ε;ιεΙ δε τ,χ τεΙχη

αφ' &'ιος μεν κάμπτοvται προς τ~ ΒΒ'Α. καΙ κ::χ.ταλ·ήγο'J'jΙ'1

.. , ':"00 '<!'ο. '\ ('00' ~ "'" , λ - ,
εις την πεOΙIΧOIΧ μετα 0')0 _'ι t\l Κ7,;τω'pεpει~ Κ')Κ οτερωv iCup-
γωv καΙ εκείθε'ι κάμπτοντα προς τ,χ Β'Α. εςαφαvΙζοvτ7,;Ι δια

μέσοu ΤΙΟ'Ι άγριοv, άφ' έτέροu δε προς Δ. παΡακολο!)θου'JΙ τηv

'JeιpιXv τιiΊv ΧΟΡuφι,)v τιον λοφt'Jκων μέχρι t-ii; κορυφ-ης' του

'!)' - λ' "'Cι ~,υ '!' ) , ,
υψη ,οτερόυ τω'ι οφωv, εψιχ ΟΙ'Χ'jω~ετ%ι ες κυκ ,οτερη; iCup-

γο; εΖς δρατον σΨος 1,30 ΙJ.έτρωv !'Jοοομικιο; εΚΤΙ'Jμέvος,

Ι~'iΧιόταΤOς Κ'ΧΙ κομψότχτος:. μ~ τα (~).,::x.ίx εξoγκι~μχτ'X Τ(~)'I

λtOωv εςωτερικι)ς Κ'ΧΙ τ:έριξ, οε δ' εξωτερικοί oιutr,u )Ιθοι επι

της άvω έΠΙ'Ρ'χvεΙ'Χς εχο'J'jΙV εκ τοσ ενδοθε'ι !tέΡΟ'Jς πάντες

, 1=" έ ... , , ")λ"''''
ε,οχα.ς προ; 'Jτερεωτ ραν. ως φ'Χ.'/ετ::χ.ι, επικο, oη'jtv ΤΟυ αvω-

θε'ι τιθεμέvοu λtoou' ε!'/ε θ7,;υμχ lOέ'JGIΧt τέχ'/η; κ'Χι 'Jτερεότη

τος καΙ κομψότητο; or τε πόργοι Κ'ΧΙ ιχυτο το τείχος, OU το

πχχος, δΠOI)~'ήπoτε ε!'/ε 'JχφΖ; δλόκληρο'ι, π'Χ'/τ'Χχου εΤνε τέ'J

'J'l.p7,; γ. μέτρ'Χ' μετ-χ.;υ δέ το:'.ί Π'J;ηοu Τ'η; Ν'Α. γωvΙ::χ.; του

, Ι -, , 7) t, t- '\, Cf
τειχο'); κ::χ. tou iCupyo'J tOUtO') e.'J.'1 ετεροι νπτα iCuprot, t,)'jte
ά,/,χ τας κορuφα; κ::χ.Ι ΤΟ'Ι ολοv ζηοv ΤΙ!)'Ι δλω'ι λοφt'Jκω'l

• Ι ~ , ""λ' , ....~.,. (' ϊ' λ -et'J ν εvvε::χ. εv ο ι:) iCupyoL, πχ'/τες: Ι) Ο,ΗΟΙ οι Λοφι'JΚΟΙ Χ'Χ ouv-
τχι γεIIικίίJς '11"Κό'/τρχ' ·11 διχμετρος του πόργο') toutou του

, , , ., " -"λ~ r (' ο!: '
ωρ'Χιοu, ως κχι πχvτω'ι Ι'jως: των 'Χ Λα/ΙΙ, ε.'/ε ),8 μ.,:ρ'Χ. το

δ' απο π6ργου ε:ς rcuprov μ'ηκος του τεΙχου; εΙ:-ιε &λλχχου

μεν""'περΙ τα 40, αλ'λαχοσ ~oέ περΙ τ& 36 κχ1 ένι",χου πε ,1 τ&

29 μέτρχ' .η δε διεuθυv'Jις τοσ telXι:Ju; &'πο τη; ΝΑ. γωνΙ",;

είνε μέχρι μεν του εκτοu πύργοu βΟΡεΙQΟuτικ·ίι. εκείθεν δέ μέ-
- 1':' , ~ ,

χρι tou ω?χιου iC'Jpyou Ο') 1μικ 'Ι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:56 EEST - 52.53.217.230



ttAb: HJ;20 Ι. lΙαπανδρέου '"/Πρευναι έν Παλαβρύ ιοιι; 103

M~τα δε -:0'1 rbpxtoν π{ψ(ον 6 λοφΙσκο; &ρχετχι χαμη'

~,οuμενος πρός πάσχς τας διευΟuνσεις, πρός Ν. δε Τ'ης νοτΙας

σειpiΧς τοο τε~χoυ;; Τ'ής επι των λοφΙσκων χαμηλοοντχι πάντες

οΕ λοφΙσκοι τ1Jζ Κόντρας εκτός τοΟ τεΙχ.ους, δ ο' υΨηλότερος

λοφΙσκος του ι;ψχΙου πύργου εχει προς Ν. κα.ι (11ς συνέχειαν
") ) , ) 1 .. Ι' \ _ , .. , ,

α, ,ον μικροτερον ,οφισκον, εν οε τ!Χις νοτι!Χις υπωpεΙ!Χlς παν-

των τιl)ν λοφΙσκων τοuτων μετα στεν-iιν πεοιν-iιν λωρα51Χ πα·

-, , Δ "Α ' ." , Τ?λ ' ,
ρα.ρρει ΙΧΠΟ j • προς '., ως ειρητιχι, ο Δ ειτωρ ποταμος.

'Εν δε Τ'?ι προς Δ. χαμηλώσει τοΟ παρά τον ώραίον πύρ

γον λόφου το τείχος επίσης χαμηΑοοται με οιεύΟυνσιν προς

Δ. και ετερον πύργόν εν τψ μΕταξύ, Είτα δ' εν τ'Ω δυσμΙΚ'Ώ

υπωΡΕί'{- τοΟ λόφου κ&μΠΤΕΙ προς τά ΒΔ. με ΤΡΕις καταφανΕίς

πύργους, μΕΟ' Ο κάμΠΤΕΙ προς Β. ιΧκολουθοον πως τΎιν δοον

ΚΕφαλ& μύλου - Ι{cφΥΕσίου μΕτά τριών ι;)σαύτως πuργων και

Είτα. κάμΠΤΕΙ EυΘU προς 'Α. Εις μικράν ιΧπόστασιν και παρά

t'rI" δδον ΜαζΕ'ικων - Μοστιτσίου, μεθ' δ αύθις προς Β.-Έν

ηι τελευτα.ίqr. δΙ; ταύηι κcΨπΊι '11 γωνίq. 1ι εσωΤΕΡΙΚ'rl δψις τοίι

τείχους διατηΡΕίται &ριστα εις υΨος όπερ το μέ,,:ρον και εις

Εκαν1ίν απόστασιν (10 μέτρων περίπου.., ενtαι:ίθα δε δύναταΙ

τις νά ΟαυμάσΊI τον καλλιτεχνικώτατον τύπον τοΟ κλασικοΟ

ΖσοδομικοΟ ΤΕίχους. 'Εν τΊι κατόπιν δε προς Β. οιευθύνσει αυ

τοΟ το ΤΕίχος ακολουθεί που την ιxut'ijν όδον ΚΕφαλ& μύλου

ΚοφνεσΙου, (αφ' ής εξέκλινεν δλίγον κατα τΊίν &νω ρηθείσαν

προς 'Α. και πρΟς)3. καμΠ'ήν, εν 'ζl διι;ι;τηρεΤται α.ριστα) μετά

πύργων δρατών πως εν τψ μετcι;ξυ μέχρι τ'ης θέσεως Βιδάκι

(εν eι.γpψ Χ'ήρας Χρ. ίΕρέως XρυσανθIΧΚOΠOύλOυ), σπου εκτρε

πόμενον της δδοΟ κάμΠΤΕΙ προς τά ΒΒ'Α. κι;ι;τ,χ συνέχειαν

κcι;Ι μέχρι που τοΟ Καρ'ιεσίου χειμ&ρρου σχηματίζει λίαν ιΧΥΟΙ'

κτον τόξον κύκλου, εφ' ου περΙ τους έπτά κυκλΟΤΕρείς πύρ

γοι Οια;κρίvοντcι.ι, εν οΙς ΕΙς εν αότΊί τ'Ω κοίΤΏ τοΟ ΧΕιμάρρου

όπ' αυτοο εκχωσθείς' παρ& τόν κυκλοτεΡ'7) δε τοΟτον πύργον

(αΠΟΤΕλοσντα πιOCΙ;yι!Hιχτα t'il'! Β'Α. γωνία-ν τοΟ τείχους) φαί

νεται:δτι τό τείχος στρέφεται πλέον προς Ν. κ!Χι κιχταλ'ήγε ι

εις τΊιν Ν'Α. γωνίαν της πόλεως, eι.φ' 1;ς 'lίΡξάμψ τ1ις περι-
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104 r. ΠαπανδρέQV 'Έeευvαι εν ΚαλαβρύtOις ΙΙΛl~ 1\J~(j

γραψί)ς !Χυτου, αλλ' 'ίχνη αυτοσ (το σ αν!Χτολικου δΥ)λ. τείχους)

δεν δύναταί τις πλέον να ΙδΊΙ επιπολ'fις, διότι ό Καρνέσιος

χείμαρρος τα. πιΧντα εχει ιΧνατρέψει κιχι μεταΟιΧλει: πιΟ!Χν{)

τατιχ Ο' 'ίί θέσις τοίι νσν νιχ'ισκου τ'ης ΙΙανι:ι.:Υίας (ΦραγκοκκλΊισι)

'(ιΤΟ εκτος τοσ ανατολικου τείχους τ'ης πόλεως.

1'ά εντος των τειχ(ον της πόλεως.

Έντος τ'ης πόλaως τα μάλλον άξια λόγο \ι και επι nooX'i;;
t f , "Ι '\ .. ,,- ..,

oρωμενcι.. εισι τα ες-ης.

1) "Εν τι!) ουτικι\) χι\ψιρ τ'ης πόλεως ου μακρα.ν τίΟ)ν δυτι

κων τειχων καΙ προς τα. ΒΔ. τοΟ δυτικωτέρου λόφου τΊις

Κόντρας ύΦοΟτιΧΙ εΤς λοφίσκος, χνεξάρτητος των της Κόν

τρας, τεχνητος Ίσως, καλούμενος νΟν 6πο τι')ν Χγροτι')ν Πα

λάτι' εν Τ"{Ι Β'Α. αυτου κλιτύ'ί εισι κατιΧ χι\ψχν τα. θεμέλια

&.ξιολόγου οικοδομ'ήμχτος, εν δε τΥ,ι νοτίφ κλιτύ'ί είνε μικρο ν

oικoδόμ'~μα μετα,γενέστερον σωζόμενον εν μέρει, εν τοΙς τοί

χοις τοΟ όποίου ε1σΙν ενεκτισμένα καΙ κέραμοι καΙ &λλό ω.ι

κον μετ' &.σβέστου, Ό λοφίσκος λοιπο'ι outo; είvε, νομίζω,

προσφυέστα,τος εις τοποθέτησιν ένος tGJ'I τριων ναων του Κλεί

τορος tGJ'! ύπο τοΟ Πα.υσανίου (Ι-Ι'., 21, 3) μνημονευομένων,

Οηλ.της Δήμητρος, του 'Ασκληπιοσ κχΙ tlJ; Ε1λειθυία,ς, .}) μαλ

λον ένος τι')ν ί3ίιο τελευτα,ίων.

2) Εις &.πόστα.σιν ολίγων μέτρων ιΧπο της κορυφΊις t'iI;
Kόντρcι..ς, ενθα ό ι~pαιoς πύργος, Κ!ΧΙ εν Τ'?ι B~, ι:ι..δτ·ης κλιτύ'ί

&.'10 ίΥετι:ι.. ι προς τα. κάτω εν κοίλωμα προσφυέστι:ι..τον προς τ'ι/ν

Οέσι'ι τοΟ θεάτρου Τ'ης μεγάλης τίΟ)ν Κλειτορίων πόλεως. ΚαΙ

εμι:ι..ηον με'ι οτι οΙ Μα,ζα,ιοι ι'J'NτpίΦι:ι..ντες πολλοι:Ις ώραίους χι:ι..Ι

λα,ξευτους &.ρχαίους λίθους &.πεκόμισαν εκείθεν εις Μαζέίχα,

εν τούτοις ο' ομως επιμόνως ερευψήσα,ς &.νεκάλυψι:ι.. ίΛ·α μόνον

λίfJQ1', 8στις εί1ιε λαξευτο)- κά{}ισμα {}εάτρου εγχωρίου λίθου

κείμενον κατα. xt;ψri,'! χα.Ι μόλις επιπολΊις 6πο θάμνους φαινό

μενον εν τ'?) αμπέλφ τιον Θ. χα.Ι r. Πατ:αοοπούλων, έντος τι;)ν

όποίων αμπέλων, ι~ς καΙ. εν t'Q νοτίως τούτών &μπέλιρ τ'7)ς

Χ'ήρα,ς 'Ηλία. l;α,βούρη, είνε το πλείστον τοσ Μίλου τοσ Οεά·
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το 1:ς Τ'lί'l πά'T~ι

κα.Ι Οιά.σωσι'ι του πολυτίμου ΤΟΙ)ΤΟ1) κ'ΧO~σμα.τoς, ελαχίστου

ιΦάΥΟ!) τοΟ θεάτρου ΤΟί) Κλε(τορο;.

3) τας βορεΙύ:ς ύπωρείας t"rI; uψηΧοτέΡaς Κ6νΤΡ'Χζ

...,!", " ,... ... -- (:J ' '\......
του ωρaιου πυργου κ'Χι ου μακρα;ν tou -εiΧτpOυ και προς τα;

Β'Α. αυτοσ εν τα,ις &'μπέλοις του Παν. Λ.ά,,"α; ευρ(σκετα.ι πλγι

ους κιόνων τ'Ώδε κ&'κεΤσε διεσπαρμένων κα,ι εν τοίχοις ερριμ

μένων, εν δε τψ εοάφει χατα. χώραν χαΙ πλάχες, μ'η αρθεισαι

ακόμη, μεγάλαι καΙ λειαι ώς επιστρώματα τοσ :iδάφοuς χρη

σψ"είιουσαι. Εινε δ' δ χωρος ουτος υΨωμένος πως υπερ το πέ

ριξ εδαφος καΙ (i); εκ της πλ"ηθύος των χιόνων προφανιl)ς υπο

δεικνύει τΥ)'Ι θέσιν να.οΟ.

4) Πρός Β. τΥις δδοσ Μα,ζείκων-Μοστιτσίου καΙ προς Ά.

't"rJ; 6801] Κα.ρνεσίου - Κόντρας καΙ προς τα. Ν'Α . ου εντος 'ητο πρ6

τινος καΙ το νειοτερον σπίτι του CΗρακλt7 (διότι επεχειΡ'ήθ'η προ

ετG)'1 μετοίκησις του χωρίου Καρνεσίου εις τον χG.ψο'l Τ"lιζ

&'ρχαίας πόλεως ματαιωθεισα κιχΙ κτισθέντος ενός μόνου ο"ίκου

εγκιχτ'Χλειφθέντος κχτόπιν) μ-ι) υπάρχον πλέον, είνε πλειστοι

αρχαιοι λίθοι καΙ σπόνδυλοι χιόνων ειτε κατερριμμένοι τ'ζιδε

χΖκεισε ε"ίτε σωωρευμένοι εις σωρους (τροχάλους), {ί>ς 'ΚαΙ

αλλα ποικίλα συντρίμματα' επίσης ε~σΙ πολλα. αλλα ιbς σπόν

ουλοι, λ[θοι, κέραμοι 'Κλ., lOtif οε κατα. τΥιν θέljιν Ρηγέικο

χωΡ'1φιπερΙ τ:ι.. 70 μέτρχ προς Β. εΙνε αγρος όψωμένος πως

ύπερ τους αλλους καΙ εν τροχ&λφ (=σωρφ λίθων) εν αυτψ είνε

, '" , ' .... ι ' , λ θ'" ι '0σεσωρευμενοι εις υψος σπονουΛΟΙ κιονων εν π '~"υι, ΑΙ - οι τε-

τραγωνικοΙ καΙ τετραπλευραοΙ ιΧριστα λελαξευμένοι, σπ6νουλο[

τινες χιόνων πώρινοι κα;Ι αλλο &ρχαιον υλικον πα,ρδ: τ'~ν εν τψ

χιορφ εκε[νφ δοον Καρνεσίου-Κ6ντρας 1) θέσις δ' αυτη φαί-
<' , 1", , .., i ' Ι Δ...... , ..

νεται σπoυoαιoτατ'~ cιια, τους ανω Λογουζ κα πιοα.νως και εν·

ταοΘ'Χ υπάρχει θέσις να.οΟ.

5) ΚαΙ κατα. πά'ιτα τον ενδο'l των τειχιί)ν χώρον της πό

λεώς ε~σι'l εγκατεσπαρμένοι λίθοι λαξευτοί, σπόνδυλοι κι6νων~

) ΓΙ , , , ." , .... , λ '(~\
Π ,ηlJυς συΊτριμμα,των κεpiΧμωΊ και αγγειω'l, τινες οε t )OL

κα.Ι κιχτα. χώραν, οΕ ο' &'ρμχκάδες +1 πεζουλαι, δηλ. τα. ανα-
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ωΌ r. Οαπαvδeέοv ''Εeευναt lv Καλαβeύιοις I1ΑΙ') lU2U

λ'ήμμcι;τα των αγριί\ν, εΙνε πά.ντες σχεο6ν επ( αρχαίων τοίχων

χcι;ι λαζεuτι'i)ν λίθων χcι;τα χι;ψχν κειμένων χχι προς τοΟτο

προσφυι\)ς χρησιμοποιουμένων.

6) ΟΙ σπόνδυλοι τιl)ν κιόνων Εν τε τφ χι;ψφ ηις πόλεως

και εκτός cι;όΤoO και εν Μαζε'ικοις, εΙς & εχουσιν ιΧποκομισΟή

ΠCιλλoί, &.ριθμοΟνται κατα εJl.cι;τοντάδας, 6(;.'1 δέ τις οα εΙχε τΥlν

όπομονην μόνον τους έΠΙΠόλ"ης και &'παντα,χοσ διεσπαρμένους

'1(;. ιΧριθμήσΟΩ, νομίζω δτι όπερ6αίνουσι τους χιλίους' εΙνε δέ

πάντες σχεδΟν CιΙ σπόνδυλοι τοΟ αυτοο τύπου, δηλ. μ"ίικους

δ)οεΙ ενός μέτρου, διιχμέτΡου δ)σεΙ 0,40 μέτρου κιχι ΟΙ πλε'ϊστοι

μεν αρρά.6δωτοι τινε; δε κατα το °ίjfl-lcru ρα6δωτοΙ καΙ τινες

δλως ρα~δωτoί, &λλα πά.ντες εκ τοΟ εγχωρίου τιτανολίθου,

εξ οί> καΙ ΟΙ λίθοι των tetxt'i)ν καΙ tGjν πυργων καΙ τιον εν γέ

νει οlκοδομ:ημιΧτω'l, οΙΙδεΙς δ' εξ δσω'ι εΙδον εχει όποην εν τφ

μέσι!) προς συνcφμογην μετα τω'ι α.'/ωτέρω, πραγμιχ δε περί·

εργον, οδτε στυλo6ά.τΗV ΙωνιχοΟ o"j) κορινΟιχκοΟ κίονος εΙδόν

που εν :~φ μέσφ τοσ06των σπονOUλων οδτε κιονόκρα,νόv τι,

εξ ο'δ φαίνεται δτι ταΟτα εχρησιμοποι"ήθΨJΧV όπο τ<I)'1 εκάστοτε

κΧλλιεργου'/των τον χ{;ηον οι) καΙ όπο κτιστι;)ν τιl)ν πέριξ συν'

οικισμ<!)ν.

7) ΕΙς ιΧ;τόστχ.σιν 70 μέτρων πεp~πo') προς τCι. ΝΔ. τοΟ

νχ'Ισκ.ο') της ΠΧΙίΧγίχς π'Χρα τη'ι δημοσlαν 600'1 l\ιIαζε'Ικων-

1\Ι ' (-, "~"l( οστιτσιου υπαρχου')'ι κατα χωρχ-ι ιχνη τειχους OΙΊjΚOνΤOς

ιΧπό τω'ι ΝΑ. προς τα ΒΔ. εΙς μΊ)κος 25 μέτρων καταφα'I"Ι)'

ε'ίνε α.ρά γε ταστιχ μέρος των Χ'lεξιχνιά.'>των ιΧvχτολικω'l τειχιl)'!

Τής πόλεως; 1,{ψ{ου Y.Χ'lΊj δεν φχ\'ιο:/τχι εκεΙ που εΠΙΠΊlς,ολ

ιοστε 'ια βεOα.ιωOo~ το πpαγμcι;.

ΊΙ άκρόπολις του ΚλεΙτορος.

ΟΙ ξένοι &.ρχαιολόγοι, lδί~ δ' ΟΙ Biscllel' κcι;Ι BHl'sian,
τοποΟετοΟσι τ"ην ακρ6πολιν τοΟ Κλείτορος ((έ1? ωίς {lψ(vμασι

τοίς περιέχουσι τους στρογγύλους πύργους», δηλ. εν τοΙς γνω

στοΙς οηδη εκ τι;)'! Ι:ί:ιω λοφίσχοις Τ'ης 1( όντρχς' εγι~) δ' (εν

Άζα.-'1ιcί.δι καΙ Καλα6ρ. επ:ετηρίοι) ε:ρρό'ιουν δτι α5τη ΟΙίΤΟ ε,l
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Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:56 EEST - 52.53.217.230



ηAI~ 1920 r. Παπανδeέοv Έρευναι t1-' ΚαλαβeύtΟίς 107

τι:) προς τά ΒΔ. Τ'ης πόλεως δΨ'fJλ~) κα-Ι κωνοειδεί βουνι!), OU
εν τ~) κορυψl,ι εl'/ε να'Ισκο; του Άγ. Παντελεήμονος. Άλλ' 'ίι

ακρι6'fjς επι τόποι) ερευνα τΙ,)ν πραγμά.των προφανίδς κατέ·

δειξεν, i5τι αμφότεραι αΕ &νω γνιΊψχί εΙσιν δλως εσφΧλμέναι

ΚζΔ δτι ακρόπολιν 6 Κλείτωρ δεν είχε. Διότι &.φ' &νος 'μεν δεν
1 ~ • 'Ι{ . ,. . , ~, . λ θ'

ε~νε ουνα-τον η οντρχ νχ εχρησψευεν ως;ακροπο ις. κα

i5σον τα νότια τείχη Τ11; πόλεως απτονται αυτων των κορυφι,)ν

των λοφίσκων, ιός ε'ίρηται, αφίνοντα. εκτός το πλείστον μέρος

α.υτων, εν Ψ εν τί!> εντος των τειχων κά.Ι προς Β. αυτων χώρφ
.,('00 _ Ι:'~' _ ~, Τ \ , r

οuοcψοu υπχρχει ιχνος τειχων, οι ων να περιεφρασσετο η

5-ηθεν ιΧκρόπολις, επι πΗον δ' 'ή πρ6ς Β. XAttIJ;; τ6)ν λοφίσκων

αυτων είνε ηρέμχ κατωφεΡ'ης οuoε παρέχει κα-Ι χ;';ψον προς

ιΧκρόπολιν, αλλα καΙ οΕ λο-:ρΙσκοι (ιύτοι μόλις μέτΡΧ τινα (περ Ι

τα δέκα.) όψουντχι (,ιπερ τ}ιν πεδιά.δα.· α.ν οε τοζι'ιχντίον εχρη.

ς λ' • " , λ Ο' J! 'σιμο ποιουντο o~ οφιΟ'χοι ουτοι ως αχροπο ις, α ι:.πp~πε νχ

εχωσι σα.φες τείχος πέρις χαΙ να αφίνωσιν εκτός του τείχους

μόνον τας κ'Χτωτέρας Χλιτσς τ(ον λόφων. 'Αφ' έτέρου 5' εν

τφ βο!J'ιιΥ> τοσ ':\ γ. Π'Χ'Ιτελε'(ιμονος ουδεν ου5αμοσ ίχ'ιος &ρ

χαίων τειχιον 'ι) 0lκοΟομημά.των υπά.ρχει, εΙ χαΙ ό iXfu?o;; είνε

προσφυέστατος προς rapu:nv ακροπόλεως' αλλ' εJτΙ πλέον τά.

~ . Ι' Q .... , , ~'λ .' ι" .
τε ουσμικ'Χ κχ τα !Jopetoou;;txx τειχη της πο εως τα επ .;το-

., , ~ , 'θ 'έ ~ ,~
που χα,τα,φα.νη, ως α.νωτ.:.ρω ερρη η, α.π xoucrt'! ι:.κατονΤΙ:Ι;Ο7..ς

μέτρων απο τω Ι Κ7..τωτά.τω'ι υπωρειων του εν λόγιρ βουνοσ

υ 'Α Π λ' , ~,. , , -
το 'γ. ·χντε εημονος ουοε φ:ι..ινεται ποιι:ι; τις σχεσις των

τειχων προς τον βοuνον εκείνον. Ό Κλείτωρ &ρα ακρόπολιν

δεν είχε' τοίίτο δ' επιπροσθέτως χ'Χταφαίνεται Χ7..Ι εκ τοσ

Παυσα.νίου κα.Ι εκ ,;οίί Πολu6ίοu' διό.ι ό μεν Π'Χυσ7..νία.ς (Η '.
21, 2) σα.φως λέγει στι «οlκείτα,ι δ' 'ή πόλις εν όμαλιj'J, κ6κλφ

δε ορη περιέχοντά. εστιν ου μεγάλα», δηλΟί δηλ. δτι 'ή πόλις

κείται εν πεδιάδι, ri); κα.Ι τι:) οντι εκειτο, καΙ έπομένως εστε

ρείτο ακροπόλεως' ό δε Πολ60ιος (ΔΌ 1i:>, 14 καΙ 19, 2-4)}ν

τ'Ω πoλιopκίqι των Κλειτορίων όπο των ΑΙτωλων ουδζψου

υπεμφαίνει ακρόπολιν, λέγων στι οΙ ΑΙτωλοΙ στηρίζοντες τας

κλίμακα.ς επι τι!),1 τειχι\)ν χατεπείραζον Τ'ης πόλεως τ6')ν Κλει·

9
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ωs r. Ilαπσ:vδeέου ''Eeevvat εν Καλαβρύιοις ΠAI~ H)~O

• " Α' )' , \
τοριων περιφρονησαντω'l τcι;ς ιτω ,ιχας τφοτασεις πεp~ προσ-

χωΡ'ήσεως IΧιJttj)y είς t'fjν Αίτωλικ'ιι'ι δμοσπονδΙαν, μέχρις 01) ο[

Α ίτωλοΙ, ιΧπελπΙσα'ιτες δτι Θα χατελcί..μoανo'ι t'fiV πόλιν; απ!·

χώρησαν.

Td εκτος του περιβόλου της πόλεως.

'Επί τιί>ν εκτός των τειχιϊ)ν της πόλεως του Κλείτορος,

τιον τε εγγυς και τιον α.πωτέρων, &λλ' εν τ'Ω περιοΧ'Ω αυτ'ης,

σ'~μειωτέα τα έξ'ϊις.

1) Α[ κuριώτερca τιον πυ'λων Τ'ης πόλεως φαίνεται δτι 'ησαν

εν t'Q μέσφ που τιον ιΧνατολικιί)ν τειχιί)ν πιΧΡ~ τόν νυν να'ισχο'ι

τ'ης Παναγίας καΙ εν τιτ> μέσφ που των δυτικιΤ)'ι τειχων, δηλ.

αμφότεραι παρα τ'ην 'ιΟν δδόν Μαζε'ικων - ΜοστιτσΙου' κocΙ '(/
μεν εκτός τ-ης Ά. πίιλης άμαξΙΤ'fΙ δδός 'ηγε βεβ,.ΧΙως εις Κα

φυας καΙ εΙς Λουσοίις, ή δ' εχτός της Δ. πίιλ'~ς 'ηΥε πιθανιό

τατα. εΙς Κίιναιθα'ι διά της πεδιcί..δoς τιi)'ι 'ιΟ'Ι χωρίω'ι lVfοστιτσίοu

καΙ ΚαστελλΙου καΙ διά τoιJ διασκέλου τοΟ λεγομένου Ι Ι ρυό

λιθα. καΙ δια τ"Τις τοΟ 'Ερασί'ΙΟΙ> ποταμοο ποτα.μΙας χώρα.ς, 'ίι

αιJτη δ' δδος \:σως διηυΘίινετο ΚΧΙ εις Ψ'ωφιδα στρέφουσα εκ

τοΟ κcί..μπoυ τοΟ Μοστιτσίου δια τοΟ διlΧσκέλOι> τοΟ χωρίου

Μα.μιχλοίικα εΙς το'ι Πcί..ϊo'ι χεΙμαρρον κλ., ι;)ς εν οίκεlφ τόπφ

Ρηθ'ήσεται. ΤΨ οντι δε τα. σημαντικ6ιτlΧτα: πoλυcί..νδpια:. t(i)'I
ΚλειτορΙι,)'ι Ύρα.ν το μεν ε'ι έκα:τέρωθεν τ'ης προς Δ. τ1ίς πό

λεως α.νω ρηθείσης δδοΟ &.πο Τ'ης πύλης μέχρι που τοο 'ηρει

πωμένου ναΙσκου τοΟ ΆΥ. Πέτρου, το δ' ετερον έκα.τέρωθεν

της προς Ά. τ'ης πόλεως ι;)σα.ίιτως &νω ρηθεΙσ'~ς 61500 πα.ρά

τον να.·Ισχο'ι της Πα.ναγία.ς (Φραγκοκκλ'ησι). ΚαΙ εν μεν τιΤ>

'Προς Δ. Τ'ης πόλεως χώριρ εόρίσκο'ιτο ιΧνέκαθεν καΙ euplcrxov
τlΧι εν τοΙς α.Υροϊς τcί..φoι μετά πολλων κ<ΧΙ ποικίλων κτερι

σμάτων και ίδ[~ κάτωθεν Τ'ης δ1500, δηλ. προς Ν. τ'7ις δδc.U Μα.

ζε'ικων-Μοστιτσίου, μέχρι τοl) 'ηρειπωμένοlJ νιΧίσκου τοl) Άγ.

Πέτρου, δστις εξαφα.νισθείς σχεδόν εν τιτ> μέσιρ κα.λλιεpτ~θέ'ι

τος &Υροσ καΙ εν σμικροτά.τφ όΦώμα.τι διασώζει εισέτι τα θε

μέλια: αιJτoo, εν οΤς είσιν έντετοιχισμένοι πcλλοΙ &.ρχα.ϊοι χιΧΙ
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ΠΑΕ 1920 Ι'. {Ιαπανδρέου 'Έ(!ευναι εν Καλαβρύτοιι; 109

κομψοΙ οικοοομLΚΟΙ λίθοι' απ' χυτου oεΚiΧl της έγΥυςαυτφ

πρός Β. δοου τ'ης καΙ εν ΤΥ,Ι κατωτάΤΊJ χαΙ YOtLW ,άΤΊJ υπω

pεί~ τοΟ βουνου του άγΙου Παντελε''ιμονος μέχρι τ'ης ουσμΙΚ'7)ς

πύλης τΎις πόλεως Υι α.πόστασLς 9ΙΟ: του πολυα,νδρίου είνε πε

ρίπου 240 μέτρων, οι' (J)Y πL0α,νGJς τοΟτο ΟLήκε. Έπίσης οε λί

fJOL χαλeιΙ κ-χΙ μεγά AOL ευρέθησχν εν :σμLκροτάτιρ δΨιίJμαΤL εν

αγpιjJ ΝΆ. τοσ &γ. Πέτρου καΙ εκεί r;Jcrxutw;; μία. πλo:ξ~συν

τετριμμένη "Ίδη εκ τάφων ΠLθα.νως χαΙ εγΥυς πολλα.Ι CιΠΤiΧΙ

πλίνθΟL' αλλη οε πλ,,"; μεγcί.λ η μετ' εΠLγραφής, εν '\) οιε

χρίνοντο αΙ λέζεLς «ιο ξεΤνε, ΧiΧίpε» (καΙ τ'.νες &AAiΧL δυσ'
f \ (' , ., /Ξ" "'Ί'ξ" ... . ..

ιxvιy.yvιocrtOL,) επομενως εΠLτυμ':iLOC ΠΛΙΧ , εκσκα:φεισα χαL εκτε-

θεψ.ένη εν τΊj δοι:) πρός Β. του αγ. Πέτρου διεχωρίσθη ΜΙ

απεκομίσΟη εσχά.τως είς Μα,ζέ'ίκα υπό Μαζαίων εις τεμάχη.
'Ε ~, .- .., Λ ·....,1 ' .., ') ι

< ν οε τφ προς ."1.. της ΠΟΛεως χωριρ ωσαυτως ανευρισκοντο

καΙ εuρίσκονταL εν τοις αγροΤς τάφοι μετΟ: πολλων επίσης καΙ

7CoLhiλwv κτερωμάτων περΙ τόν να:'ισΚ01Ι tij;; Πα:ναγίας, αλλ' δ

Κι;ψιέσως χείμαρρος itXEL Κ/ΧΤiΧστΡέΦεL κα.Ι ILEtOG6cί.AEL τόν χω

ρον έ-ι..εΤνον πολλάΚLς κ::ιΙ συχνάκις ρουν μετα;66.λλων. 'Εκεί

7COU, riJ;; ερρήθη, ευρέθη καΙ τό περιώνυμον 'IEΚopLXOV μα.ρμά-

~ , i .. .., .." θ' ~.. ""
ρινον iΧ'Icι.γ Λυφον το ΙΧνω πεΡLγρο;φεν iΧναχωσ' εν σπο τοl) χει-

μΧρρου. 'Εκεί που προς τΟ: ΒΆ. του Τής Παναγίας να:ισκου ευ

ρέΘη ~ εν t'g κα.λλLεΡγί~ αγρι'!Jν οικοδόμημα μετΟ: 7Cλ-ηΘύος

Cιπτων πλίνθων ΧΡψίιμεσον 'ίσως ώς λουτρόν, εν οε Τ'Ώ νυν βα.

θεί~ ΚΟΙΤΏ του χεψ.άρρου, οσης OL' cι.υτ"ης εν-ήργησεν ο[ονεΙ

ανασκαψήν, φαΙνOντiΧ~ πλ1ιν του ιΧνω ρηθέντος σΤΡΟγΥύλου

πύργου των Β'Α. tELXιOv της πόλεως καΙ τρεις σπόν

DUAOL κιόνων παρασυρθέντες υπ' αύτου καΙ κατα χιίJpα.ν

tOiXOL μεταγενέστεροι κα,Ι εδα,φος κεχωσμένον δπερ τα φυσι

καν κα,Ι τοΤχος:σuνεΧ'fις εν Τ'Ω Ά. αοτου oχθ"~ κα,Ι &λλα ποι·

'λ ' "',' Ι r λ 'Ο 'κι α συντριμματ::ι:)/.αι ~κεΡιΧμΟL κα πωρLνΟL, L'ΟΙ εντεΤΟΙχL-

σμέ'IΟL.

2) Έν τφ ναίσκΙΡ"l τ'ης Παναγία,ς (ΦΡα.γκοκκλ'ησL) κεΤτιΧΙ

κ::ιτερρψμένος 7Cpb της εισόδου λίθος &pxaio;; μετ Ο: α'l'JίγμιΧτος

-ήμίθραυσ.ος. ΈπΙ δε τω'ι τοίχω, του 'IiY:tcrκou εισΙν zvtEtOLXL-
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ί ίΟ 1'. Παπανδρέου 'Έρευναι ~ν Καλαβρύτοις ΠΑΕ 1920

σμένόΙ πολλοΙ ογκώδεις καΙ λαξευτοΙ αρχαίοι λίθοι καΙ πώρι'

νοι καΙ κέραμοι κα.Ι δεξι~ τΊίς είσόδου εις υΨος μέτρο\) μαp~

μάρινο'ι τέμα:χος λωΟ1) προς τΟ: εμ''-ρός' εν δε τ~ί βορεί({- πλε1)P~

ευθυς α,νω 'τών θεμελίων Ιδιcι:ιτέρως εΙς &'ρχα.ίος λίθος μετΟ:

γραμμών λαξευΤώ'l προς τΟ: εμπρος καΙ κυκλοτερών, μιΧλλον

xpφιμoπoι-~θεΙς εν βυζαντιακφ ναι!> ,ώς δηλουσι καΙ οΙ πώ·

ρινοι λίθοι, εν οΤς εΙς πολυ μέγας, 6πεμφαίνοντες συνήθως

βυζαντιακους ναους' καΙ εντος δε τοσ ναου τΎjς Παναγίας, ώς

εΙσΙν εντετοιχισμένα πολλΟ: λείψανα τ"ης αρχαιότψος, καΙ αοτος

δ' δ λίθος τ"ης Άγ, Τραπέζης, ώς είπόν μοι, είνε σηl.ιαντικΟς

καΙ ενεπίγραφος, ΈγΥυς δε πpoς~, τοσ να'ισκου τουτου είνε

'10'1 -(ι ξηρΟ: κοίτη τοΟ ΚαρνεσΙου ρυακος, εκεί δ' εν τΏ δδι~

ισταται οοχΙ κατΟ: xι~pαν καΙ ραβδωτος σπόνδυλος κίονος

διαμέτρου 0,40 μ.

3) Έν τ"Ω βopε~ι:> κλι 1 υ'ί τοΟ βουνοΟ του Άγ. Παντελεή

μονος εν θέσει Κιάφ({- ε6ρέθφ7..ν Π"~λινoι σωλ-η'/ες κ?:ι αλλα

α.λλαχου Υ,χνη ύδραγωγείο!), ες ου ΨΧίνετca. συμφι~νως καΙ

προς τ-ην ζιί>σαν π'Χράδοσιν, δτι οΙ Κλειτόριοι είχον μετoxευ~

σει εις τ-'I'1 πόλιν αοτών το μί?:ν καΙ "(ιμίσέιαν ι\'φι:ι.ν περίπου

προς τα ΒΔ. τού Κλείτορος Κ!ΧΙ προς τΟ: Ν' Α. τοΟ νΟν χωρίου

Καστελλίου πολυ υδωρ τοΟ κεφ 7 λ06ρυσου. δπερ '10'1 καλεί

Τ7..Ι Βασιλικο πηγ1.δι, σδωρ &ΡισΤ(JV καΙ δpoσεpι~τατoν,

4) Έπίσης κατΟ: Τ'/ιν ζώσαν Π7..ράδοσι'l οιωχέτε!)ον υδωρ

οΙ Κλειτόριο'. εΙς τ·/Ι'Ι πόλιν αοτώ'l καΙ εκ τοΟ ρου τοΟ προς

Ά. τής πόλεως Άροανίου ποταμοσ, δπερ ομως μόνον το προς

Ν. τΊις 6δοΟ ΊVlαζε'Ικω'l ~ Μοστιτσίοl) νότιο'ι διαμέρισμα τΊις

πόλεως υδρευε.

5) Κ'ΧΙ περΙ το χωρίο'l Καρ'/έσιο'l είφίσκοντα:ι ενΙοτε 'ιομί

σμ'Χτα καΙ άλλα αρχαιότητος 'ίχνη, εξ ου δηλοσται δτι Κ'ΧΙ

εκεί που 6πηρχεν α.ρχαίος συ'lοικισμος 6δρευόμε'ιος από τών

περΙ το Καρνέσιον καΙ ύπερ αοτο πηγώ'ι.

() Ό Κλείτωρ ποταμος παραρρεί Υ.πΟ Ν. Τ'/ι'ι πόλιν του

Κλείτορος εις Cι.πόστασιν Cι.πO των νοτίων αoτiJς τειχώ'l 100
200 μέτρων, εΙς τα ΝΆ. δε τ'ης πόλεως παρα Τ'/ιν θέσι'l Μπε-
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ΠΑΕ 1920 r. Παπανδρέου ''Εeευναι έν ΚαλαΡeύτοις 111

νέσι έ'ιουται μετα. το>} ΚαΡ'lεcr(ου χειμά.ρρου, εκει οε περίπου

ό l1αυσα'/(χς όδεύω'ι απο ΤΊις συμβοΗ)ς ΙΩείτορος και Άροα:

'ι[ου (προς τα Ν'Α. τιiΊν Μαζε'Ικων) εν δεξι~ του Κλείτορος

και εις απόστασιν από τ-71ς συμι:ioλ 'ης 1400 περίπου μέτρων

(~πτ,χ σταδί.ων κατα. Παυσανία:'/) διέβη τό'l Κλείτορα και εΙσ·

ήλθεν εις τ·ην πόλιν,

7) Εις απόστασιν 15" Τ'ίις ι'Δρας περ[που προς τα. ΝΔ. τ'7/ς

πόλεως κα.ι πέρχν τη; οεξιας οχθης του Κλείτορος ποταμου

υπάρχει πηγ-ή. Παρα. τ'ι/ν πηγ-ην λοιπον εν τ'Ώ όδι!) ΊΗαζε'Ι-

~ ""r'? ' , ι-.. ) , , 2 έ
κων - .;.ιτρεl.,οοη.; κατακειται σπονου,ος κιονος μηκους μ-

τρων, κατωτέρω δε αύτ'ης προς τα. ΒΔ. κείτι:ι ι YI θέσις KQ
λό",'αι γι Πα λ'Cι 6ι-τrιρ α, σπου ΝΔ. των ά.λωνίων ευρίσκοντα.ι

διεcrκορπισμένοι επίσ'~ς πολλοι σπόνδυλοι κιόνων, εόρέθησιχν

δε κιχΙ πλ:ί.κες κεχωσμένιχι και μν-ήματα, ιον εντός μάχαιΡαι

κιχΙ άλλι:ι... 'Η απόστασις δ' αf.ίτη, Υι πηγή, ΟΙ κίονες καΙ τάλλα

εόρισκόμενα αρχαία λείψ"ο,ι:ι.. εντος περιωρισμένου XιJψoυ και

οΙ Μο V Αγιοι Θεόδωροι, ο[ συνήθως εφιπποι, και πιθανως διά

δοχοι των δύο ΔιοσΚQύΡων, πιθανG)ς υπεμφαίνουσι τον ναόν

(ιτι'δν Διοσκούρων, κα:λουμένω'l δε μεγάλων θεων», ιον το

ίερόν κατα. Πιχυσα:νίαν (Ι-Ι'" 21, 4) μετα. χαλκι,)ν αγαλμάτων

απείχε Τ'ης πόλεως ocrov στάδια τέσσιχρα (800 περίπου μέτρα).

8) 'Εν τ'Ω 01Xll{- του Γ, Σπηλιωτοπούλου εν Μαζε'Ικοις καί

εν Τ'~Ι VOtll{- αύτης προσόΦει είνε εντετοιχισμένη 1 ΙΙ2 μέτρον

όπερ τό εδαφος μ'Χρμι:ι..ρ[νη πλα.ς 0,49 μ. υΨους και 0,42 πλά

τους μετα. πλαισίου εν τι!)~ μέσιμ Κ'ΧΙ αλ),Cιυ εν τιTJ ανω άκρφ,

όπερ Ο και μικρόναέτωμ'Χ εν τι!) μέσφ του όποίου κόσμημασχή

μα.τo~ στρογγύλου' αυτη είνε πλα.ς επιτύμβιος, εν '!ι εν τι!) ανω

μεν χώρφ, δηλ ΤΙΤ) όπερ τό μέσον πλα.ίσιον, είνε Υι επιγραΨ'ή :
. ' . ΕΚΤιΚΕ ΧΑΙΡΕ, εν δε τιΤ> κάτω -fI επιγραψή: ΦΙΛΙΓΊΠΗ

ΧΑΙ ΡΕ. Ά κριβεστέρι:ι.. δ' εpεuνα ετι πλείω αρχαία θέλει απο

καλύψει πολ),αχου τιl)'ι Μ:χ.ζε'Ικων, εν ταις όαοις των όποίων

κι:ι..Ι σπόνδυλοι κιόνων ΠCιλλCιΙ εχουσιν εΥχωσθ'η πρός κόσμον.

9) Πρός 'Α. δε καΙ πρός Ν. α:ύτου είνε μικρα. επίπεδος εκ

τα.σις μετά τινων ερειπίων, ι!)ς είπό'l μοι. 'Ι-Ι θέσις α' αυτη απέ-
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112 r. Παπανδeέοv ''Eetvvat εν Καλαβeύτοις ΙΙΑ I~ 1920

χει τοσ.ΙΩεΙτορο<περΙ Τ'(ίν μ:αν καΙ 1ίμΙσειαν: ι~>pαν πρσς τα. ΝΔ

Μ'ήπως εντασθcι.:πρόκειτα:ι περΙ τοΟ ναοΟ τ'Τις Κορίας ΆrJψας,

οστις κατα. Πα,υσανία,Υ (Η'. 21, 4) «επι κορυψής δρους χε(μενος

πεποί ητα:ι τριάκοντα σταδίοις (= ε(περίπου χιλιομέτροις) άπω

τέρω τ'ης πόλεως», άφοο μάλιστα καΙ 'ίl απόστασις τοΟ τε

βουνοο τοΟ Άγ. 'Αθανασίου καΙ τοΟ ν;ι.οΟ τ'76 Κορ(ας ΆΘην&ς

προσcι:Ρμόζονται; Τον ναον τΊΊς Κορ(ας οί ξένοι αρχαιολόγοι

τοποθετοΟσι προς Β. τοΟ Κλείτορος επι τοΟ βουνοο Ι'εταξυ

Κλείτορος κι:ι.Ι Σουδενω,ι, ~λλά καΙ αύτο\ χατ' εΙκ'ΧσΙι:ι.ν, μΎι

δρίζοντος τοΟ Παυσανίου προς ποίον σημεϊον τοΟ δρίζοντος

εν σχέσει προς τΎιν πόλιν εκειτο, αλλ' ιός εκ τω'ι όlνω κατIΧ

cριxίνεται, μ&λλο'ι προς Ν. εξετείνοντο τα. προάστεια. τοΟ Κλεί

τορος l'.χΙ οϋτω δεν: άποκλε(εται -ίί πιθα.νότης, οτι καΙ 6 ti'JV
Διοσκούρων χα,ι δ Τ'ης Κορίας ΆOΗV&ς ναος εκειντο προς Ν.

τοΟ ΙΩείτορος. 'Ίσως 5' δμως δ .!ν λόγφ αρχαιος ναος χαί

νrι. μετεποι'ήθη εΙς βυζα'ιτιακον ναον ,/) χαΙ μον-η'Ι τοΟ Άγ.

'Αθανασίου, ou φέρει το δνομα.

10) τ-ην [σΤΟΡΙΚ'(ίν κιχι κα.Aλ~τεχνικ:η'I τέλος ιΧξίαν τοο

ΙΟ.είτορος πραγματεύομαι έκτεν6Jς Εν τε 'Αζανιάοι (σελ. 52 
54, 80 - 90) καί Καλα6ρ. ε.τετ, (σ, 33), φαίνεται δ' δτι κα.ί δ

Κλείτωρ καί 'ή Κύναιθα. καΙ α.ί όlλλαι εν Καλα6ρ6τοις πολίχνα.ι

καΙ συνοικισμοΙ τας πρ(~τας αύτι!)ν κατα.στρο::ρας επαΟον ε πι

τ'ης τφ 396 μ. Χ. οειν'ης επιδρομ'ης tGJV ύπο τον 'Αλάριχον
Γότθων.

Mε~α. τα. !Χ'ιω XEntOIleprJ); εκτεΘέντ:χ Θαρρο6ντως συνΙστϊJμι

• , Α .) ., I~ , Ι - ", 17 ~, -
Τ'Ω τε .~pχαιo ,oγικ~/ CJtxtpEt~ :Ι.α ηι .....l..Uοερνησει πρωτο'ι

\ " ) ),... ~ \.... ,
μεν ψ}. σneucrOJcrt κα., προ::ρυ \ΙΧζωσιν απσ της περαιτερω κ~τα-

σΤΡΟ-Ρ'7ις τ'(ιν μεγαλιο'ιυμον καΙ αρχαΙχν ti\JV Κλειτορίων πόλιν,
~ , C">\ '\ '\ Q ..... , '\ ~ Ι " ..

οευτερον οε να μη ρρι:ι.()υνωσι ψ.ι. ε:νεργησωσινευρuτα:ταζ αν(/.,-

σκcι.-p&ς κcι.Ι Κ:1.0' απα;σαν μεν Τ1ί') εκτcι..σιν της ενδον τιίJ'J τε:ιχων

αρχαίας πόλεως, 10ίο/- δε περΙ τα. τείχη πέριξ κι:ι.Ι ιδί?- τ& ανατο

λικα. προς αποκάλυψιν αΛτων, χχτ& τc θέατρο'ι προς απο".Ηυ

ψιν α;υτοσ, κι:ι.τα. το λεχθεν Παλάτι, προς αποκάλυψιv τοΟ εκεί

να:οο, κχτα. Τ·((Ι θέσ\ν 'Ρηγέϊκο χωράφι κάΙ οπου cι.λλαχoO δ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:56 EEST - 52.53.217.230



ΠΑΕ 1920 r. Παπανδρέου 'Έρευναι έν ΚαλαβeύΤQις 113

ε'lτετIΧλμέ'IOς Υ/θελε 'lομΙσει ε,,[)o:ιpoν~ επ:. πλέο,; οε κα:' 1ψό~

'λ. Τ'ης π6λεω; εκτος Τ'ης πύλης περ], το'l '1IΧ'Ισκr;ν τοΟ ΦpIΧγ

κοκχ),ησίου κ'ΧΙ προς Δ, τΥις πόλεως μετIΧξιι τG)ν ουτικιοΊν Iχu

της τειχω'l χα], τ(,)ν ερειπίων του να.ου του Άγ. Πέτρου, Οηλ.

χlχτιΧ τιΧ δύο κυpιώτεpIΧ πολυάνδρια, χlχ], κIΧτιΧ Τ'ι/ν θέσιν Κο

λόνναι τolι Παλα.tόνταpα προς πιθIΧνΊιν i'lεύΡεσtν του ναοΟ τιΊ)ν

Διοσχούρω'l κIΧΙ ε'ίπου αλλοθι.

) .

ΚΛΕΙΤΩΡ 'Ι"

Τοπογραφικος :πίναξ Κλείτορος

'"

Ι

-....: .~- i

cι.-::. Όοος l\Ιοστιτσί()" Mcι~ε!κων. - γ-ο ΌΟΟς Kcιρνεσ!oυ - K~'Iτρcις. - ε-ζ

'ο'' Ι' , ') Ι' ) - λ'" Δ'-'JfJ; \.α.ρνεσΙΟΥ. μυ .ΟΥ \.Εψα .α. - . ιχ.νη τειχους. - μ. ο ΠιΙΛη; -
νΑ. τ.Uλη: - τ Κιάφα. - Ι' Παλάτι. - η Ναο; Δήlηιτρος; - Π. λου-

. Ο' t, • ,
τρον; - σ εσΙζ εuρεσεως α'lαγλυψου.

'Η οε Κλειτορία, ί3ηλ. 'ίι κυpια;pχίIΧ του Κλείτορος. εξε

τεΙνετο χ'Χτα τοΙΙς χρόνους του IICGtJ'J'IΧV[OI) εν τοις τέως Ο'ήμοις
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Ι 14 r. nαπανδρέοv 'Έρευναι έν Καλαβρύ,οις ΠΕΑ 1920

ΣουοενιΙ)ν, Καλλιφωνίας, Κλειτορίας, Λευκα.σ!ας (πΑΥιν τ'ης

ιiνατoλΙΚ'ης περιοχ1ις καΙ τ1lς θέσεως τοΟ ΠαΥκρατίου ανη

κούσης Τ'~ί Καφυάτιδι) καί. Πα'Ιων καΙ εν τοϊς χωρίοις Χ066

λης (Άροανίας), Δεχουν!φ (Ι.D'ωφϊδος), ΠοδΟΥορ&ς, ~υριcί.μoυ

Ξεροκαρυταίνης, Δι6ρίτσης καΙ BάΧA~ας (Ί~λε'nίνoς Γόρτυνος)'

Τοπορίστης καΙ Γλανίτσης (Γόρτυνος).

"Ιδε το παρα.τιθέμενον τoπoypαφικCιν διάγραμμα τοΟ Κλεί

τορος.

Καφυαι - Καφυατις. *

Μετα6:Ι Λε6ειδίου Α.αΙ 1< ανδύλας (εν Τ'Ω επαΡχίr Μαντι

νείας) ύπάρχει σειρα βουνων, από ΤΙ;)v βορείωv καΙ Β'\. ύπω

ρειων τωv όποίων τα ίίδατα κα.ταρρέοντα προς Β. κα.ι προς

τα Β'Α. είσέρχοvται ε\ς Τ"ιν ΌρχομενΙΚ',ιν πεδιάδα; (6 Όρχο.

μενος εκειτο παρα το yfjν χωρίοv Καλπάκι) καΙ σχημα;τίζουσι

κεκλεισμένην (ανευ διεξόδο:.ι ) λίμvην, τ·ηv λίμνην Τ'η; Ι.; αν

δίιλας (χωρίου κειμένου προς τα Β. κα;Ι Β'Α. της λίμvης), ταύ,

της δ' εκχειλιζούσης κα;τα χειμιι)'ια καί. μετιΧ πολλας ~poxας

τα ίίδατα ρέου'1Ι προς Δ. καί είτα προς τα ΝΔ. εις την Κα

φυ'λ.τικΊιν λίμνψ (= τ·;I" λίμνψ τΊις Χωτούσης), ·ητις επίσης

τον μεν χειμωvα εκχειλίζει καΙ κα;ταΧλύζει Τ'ην πέριξ Κχφυα·

τικΊιν πεδιάδα., το δε θέρος περιορίζεται εντός επιμ1ικους κοί

της, ητις καλείται δ Βούι ημος, περΙ :Ι/ν Ιτέαι, πλάτανοι. λεΟκαι,

το βούτημα τι';)ν σαγματοποιωv χαΙ αλλα ποτάμια. φυτα φύον

ται, κα.Ι χα.ταστα.λcί.ζοuσιν ει,ς χα.τα66θρα.ν κειμέν'Ψ εv τιΤ> '10

τίφ ακρφ τΊlς Καφυχτικ1ις πεδιάδος καΙ λίμν'(ις, όπόθεν ύπο·

γείως καΙ ύπο το προς Δ. καΙ πρός τα ΒΔ. Cι.?Oς Kασταν~αv

ρέοντα &''1ατέλλουσι καΙ π'ηγcί.ζoυσι κα.Ι κατιΧ τας α.vτιλ·ήψεις

* Εί κ'Χι Τι Ι(αφυcϊ.τις έν μέρει (JΛ'/ο'J ηπτετο της ~π~φχ ίο.; Κιχ),αορύτωνl

επ:εέτεινα τα-ς έριύνας tJ.f)U έψ' άπσ.ση; ταuτης, έπΙ trI έλπίοι) ort ΟΧ O.EU

Κ?ΙΥίσω, ι;>ς χαι fJlεUΖρίvισα, τ(ι ΠΕρί !Χι.ί:~;, καΟ' οσον {;ί σ.ρχαιολ,;γοι και πε·

ριο,γη:,,; σ:σ,,'Ρ"'; "αι QΚQτειvώς τα πεeί Καφυών εκΟΙτουσι.
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ΠΑΕ 1920 r. Παπανδρέου Έρευναι/;ν Καλαβρύτοις 115

τι;)ν άρχαΙω'1 και κατό: τό:ς πεποιθ'Γισεις των 'IU'! εις τό'l 'Peu~

'10'1, δψ. εις τό εν τψ Νταρεί'κι!} πεί3ίφ κεφαλόβρυσον

ΛιΙπαλτσακο παρα το χωρίον Γκ\οοσι, Τ'ι/ν &'ΡΧ'lιν καΙ Π'~γγιν

τοΟ Τρ6:γου ποταμοu. 'Ως δηλ. γι Φενεατικγ/ λίμψlj σχ'ηματίζει

υπογείως την πα.μμεγΙ"τψ πγι"("'ι'ι του Λ.6:δωνος καί '(Ι λίμψη

και καταβόθρα τι))ν Σουδενών σχrιματίζει την όγκώδη πηγ'ην

τοο 'Α ροανίου υπογείως, οστω και '(1 Καφυ:χτικ';ι λίμνrι καΙ

καταβόθρα σγ:ηματίζειιεπί"η; τΥ)ν μεγ6:λψ πηγ-ιιν τοΟ τρίτου πο

ταμου Τρ6:γου επίσrις ίιπογείως- ή δ' <Χπόστασις ιΧπο τ'ης Kα~

cpuα.τικής καταβόθρας μέχρι 'Ρεύνου ('11 επι Τ'ης επιcpανεΙας,

ουχι 'η ίιπόγειος) δια τ'ης όμαλ'1ις καΙ σχεΟΟν πε~ι'l'Tις περιοχής

τοΟ χωρίου MπεζενίιtO!) εΙνε περίποu 3 1/2 rbpfuv. Προς τα·

Ν'Α. δε τ'ιις κxτIΧ6όθp7.ς καΙ εις μικραν (~)"ει ~o ι τ'{ις ιJ'φας)

απόστα"ιν ιΧπο τι')ν βορείων κλιτύω'ι τοΟ προς Ν. της Kιxcpuct·

τικΎις λίμνης βοu'/οu είνε το χωρίο'ι Πλέσμ:ι: (του τέως o'r,v.ou
ΌρχομενοΟ, - εν ι:) '(Ι ΧωΤΟΟσα κIΧΙ γι Kώμrι είνε χωρία του

τέως δ'ήμοu:Ν6:σω'l, ου εδρα το Μρχ).

Ή Κα:φυατικ'(Ι λΙμνη I)x'~ματίζεται εκ τίί)ν περΙ αυτ'ην π'η

γ ι;) 'Ι καί υετίων ίιδ6:των, ~αλλό: κυριώτατα απο το Μπεντενέϊκο

κεφαλόβρυσον: (εν τι.) Β'Α. 'χΙ:)οω t'lj'c Καr.D:.ια.τικ'{/'c: πεδιΧδος
- \ον ,ι ... Ι ι' ... ι ~

κατωτέρω τοΟ:χωρίοv 1\Ι πεντενίοu), αλλα δέχεται, ι;)ς ειρψαι,

εν τι!\ προς Ά. IΧIJΤ'Τι< χι~ρψ χα), τιΧ (.ίδαταΤ'1ίς ΌρχομενΙΚΎ/ζ

λίμ'l'ης (τ'ης Ι(α,lδίιλας), 'ης πάλιν 'rl .:!; χuρία πηγ'(ι είνε παρά.

τ'(ιν Κανδίιλαν, 'Εν τ~1 έ νώ"ει οε Τ ιί) 'Ι ίιδcί.τω'l, σηλ. εν τ'?ι

εισpo'~} τοΟ Ι.ίδα.τος τ"16 'Ορχομε'/ΙΛ:lις λΙμνης εις το ,,;'ης

ΚαφυαΤΙΚΎις:, υπάρχει και γέφυρα λεγομέ'/η 'Α γαλέϊκο γεφύρι

(=γέcpυρα εν τ'ζj περιox'~ι του εγγυ; χωρίου, Ο χαλειται "Λγαλι),

φαίνεται δ' στι εκεί οί KαφυCϊ.ται κατεσκείιασα'ι το τεχνητ6ν

πρόχωμα, σπως μγι το ϋδωρ τ-Ιlς 'ΟρχομενΙΚ'lις λίμνης έκχειλι·

ζοίισης επεισρέο'1 ΚζΧι κατερχόμενον εις Τ'(}'Ι Καφυα.ΤΙΥ3ιν «tι

βλιί..Οος τ'!) ε'/εΡΥφ των KaCP'JIΧttiJν 1), δηλ. κιχταπλημμυρ'?/ καΙ

βλcί.πη) Τ'ι/ν εuφορO'l πεδιάδα των Καcpυών (llcoωcrav. Η'. 23, 2)·

'Εν Τ'~Ι παραδόσει του χωρίου Χωτούσης παρέμεινε το

ονομα τ6)ν Ι{αφυων, οπερ ονομάζουσιν ουδετέρως: το [(αφυών.
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τα ο' ερείπια τ'ης αρχαίας πόλεως κείνται προς τα ΝΆΝ. τΙ;ς

Χωτούσης καΙ εις απόστασιν χιλιομέτρου περίπου απ' αίιτ'ης

καΙ εν τ~ Β'Α. axpq: της Καφ'Jατικης πεδιάδος. Μία δδΟς βατη

άγει απο τ'ίjς Χωτ06σης εις τΎιν πηγΊιν του &γ. Γεωργίου όπερ

Υιν κω',lοειδ'ιις λοφίσκος μετ& να:ίσχου τοΟ άγ. Γεωργίου, καΙ

αλλη όμοίως αγει εις τΎιν πητην Λοτζάχον (ό Λ,οτζάχος)

καΙ ά.πο τα6της εις Τ'f)ν πηγΊ;ν ΒαλτεζΙκι( ον) κεψένην εν τ'Ώ

fi ' ~ ." ~) '; ί ό~ Ι ~1 , ~ ι θ
πελαο,ο, cι.μφoτεpαι ο αυται α. 00 εχουσι περιπου οιευ uν e

σΙΥ από Β. πρός Ν. Mετcι.ξυ λοιπον τι;)ν OUο τ06των όδων

εξαπλοσνται τ& εχτεταμένα ερείπια τ'ης περιωΥ6μου πόλεως

Τ (j)'1 Καφυων, 'ητις χαίπερ μεταξυ ισχυρά)ν γειτόΥω'l (Όρχο

μενίων, Φενεατι!)ν, Κλειτορίων καΙ Μεγαλοπολιτων) χειμέψη,

'lι'ουψήθ'η καΙ '1& αχμάσ'l,j καΙ iνεξάΡτητος μετ' εκτε'ιους περιο

χ'ης '1& διαμείν\1 μέχρι τι;)ν χρόΥων του Πα.υσανίου, καθ' δσον

'(Ι περιφέρεια α.υτ·ης '1.ο:Ι κυριαρχία. εξετείνετο εν τ'Ώ Καφυα

τικ'Ώ πεσιάδι, εν τ~ ποταμίq: κοιλάδι tlJ)v ποταμω,ι Τράγου καΙ

Μα.λοίτα μέχρι που πρός Ά. τ'ης συμ50λ-7ις αυτίίJν εις τον Λά

οωνα καΙ εΥ τοίς πέριξ τούτων δρεσι 'ι.αΙ βουΥοϊς,

'Η πόλις tIjjv Καφυων κατα ',:,& Ίχνη τιl)ν τειχσ)ν αυτης

είχε σ;Ι.'ημα τετρα.πλε6ρου, εκάστη τ[,'n πλευρων του όποίο\)

είχε περίπου μ:ηκος '(ιμίσεΟζ ϊ.ιλιομέτρου. Έστερεϊτο σ' άκρο

πόλεως, διότι οδδα.μοο πέριξ ουτε λόφος προς τοΟτο όπάρχει

οδτε 'ίχνη φα.ίνοντα.ι :1) είψέΟησαν, άλλ' εκειτο, ti,); εΊpΎJται εν

τζ; βορείφ Ο:ΡΧΊι τΎις Καψυα.τικ'Τις πεοιάδος αμέσως προς Ν.

-;. , - - rJ' , '" ' χ ' "του <,'1 επικλινει ~ εσει κειμενου ΥυΥ χωριου ωτουσ'ης, ητις

(Χωτουσα) εχει ελαφρΟ:ν κλίσΙΥ εν τψ εδάψει α,υτ'ης &πο

Β. προς Ν.

ΚένΤΡΟΥ της πόλεως φα.ίνετcι:ι δτι γ/το περΙ τον 'ηρειπωμέ

'/0'1 νΟΥ να'ισΚΟΥ του 'Αγ.• Ίω~ννoυ, εξ 06 καΙ 'Ι', ολ'η θέσις

τι\)'ι ερειπίων ),.έγετcι:ι~ι<Ay&ά1'1'ης, ('ς Τ(Ψ Άγ;ά1'1'η), '(; οΧ'η δ'

εκτα.σις ,,"υτ'7;ς καλλιεργείται εις σϊτο'ι. Πα.ντcι:xoυ οε τι;)'ι εp~ι-

, " ~ ') 'θ 1 ~ .,) 'Οπιων εopισΚOντlΧι bιεσπαρμεΊα π ,η η ο,κοοομικων ,ι' ων, κε-

pcι:μείων σ\)νΤPιμμάτων~κιχΙ&γγείω'ι, πολλάκις δ' εν τΊI καλλι-

ί
" , ,~ , , ο ' ,~

εργ q: ευΡlσΚΟντv:ι νομισμα:τα. ΠΟΙΚlΛα, μι?φα. αΊα.' ημcι:τα. χαΛ-
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ΚΙ'/ΙΧ κ'Χι Π'ήλιψι, καΙ ες άλλης υλης, πλίνθοι όπτχ!, υορίαι

) "λ' -, ,~, \, ~, ~ ".
κιχ. α ΜΙ. ευρηματα, κυριωτατα οε Κα, ΠΛεισταχου σποvουλοι

, "ι, r::- "" ... ,",_ f'oo.' 'Ι;. t:> ('ο, 'Ι, ,
χιο'/ων αppCΙ;OOωτOΙ, εvιxχeιυ οε κιχι ι~αooωτoι jJ:f,xou; μετρου

περίπου και διαμέτρου 0,40 - 0,50 Και ομοιοι τοΙς εν Κλείτορι

και ΨωφΊδι, πάντες ο' εκ το!) εγχωρΙου τιτιχvολιΘου' κάλλιοv

οιιχσιόζοvτιχι ιχ'/η το() Q'JttxoO τείχους, Ζνθα το πάχος αυτο()

είνε 3,70 εv δε τ'Ώ ΝΔ. γω'/ί~ του τείχους σώζονται ευκριv'Υι

τα. θεμέλια δ{ιο ΠΙJργων κυχΙ.οτεριί)'1 κομ:Ι)ότχτχ Φ%οδομημέ

'/ω'ι εv 1σοδομι%ι:) %λασικφ ρυΟμι:), ~)ς %χι το ολον τεΊχος

είvε ι~φαΊO'1 1σοδομικόν, ες εγχωρΙου τιτανολΙΟου επίσΎ)ς,

εξ ου οηl.ο()ται, δτι ο[ π{ιργοι το() τεΙχους τιί)ν Καφυιί)ν γίψι.ν

κυκλοτερεΊς, Ι;)ς και ο[ το() ΙΩεΙτορος, εν Φ οΙ Τ-ίjς Πάοl) ιιαι

Τ'ίις η/ωφΊδος Ύισα:ι τετριχπλευρικοΙ. 'Ε'ι τΙΧΊς λοιπαΊς δ' δμως

πλευραις τ'ίις πόλεως τα. τείχη είνε δυσπχριχκοl.ο{ιΟητα ιός εΙ'.

τ1ις κα.λλιεργί7.ς τοσ εδάφους ΧΙΧΙ τοσ χρόνο!) αφiΧνΙ<JΟέvτα

πλεισταχοο. 'Λλλα. χαι εντος τ'ης πόλεως πλειστiΧΧO() χείνται

ΚiΧτα. χώρα.ν τοΤχοι λαξευτοί καΙ κομψοί, Ι;)ς ΟΙ το() τεΙ

χους, χρησιμοποιηθέντες υπο τιί)v γεωργιί)Υ ιός α.vα.λ1ιμμα.τiΧ

Τ[;)'Ι αγριί)Υ, α.φΟοvο()σι οε γ.χΙ χομΦοι 01χοδομικοι λΙΟοι

π),εισταχοσ τι!)'ι α.γΡιJ)v ΟΙ με,ι ΚiΧτα. χιιψαν, ο[ δε μεΤiΧκι'/η

θέντες.

Πού δ' ήσα:ι οΙ υπο του ΙΙαυσαvίου (Ι-Ι'. 23, iJ - 4) μνημο

νευόμενοι να.οΙ του IΤΟ<Jειδιί)vος και τ1ις Κ'IiΧχαλψnας ,Αρτέμι·
ooc:: ToCιτo δεν O{ινiΧΤXΙ '17. %χΟοοισΟ'ίι' &'/ε:) α.'/ασκχ'n(,)'ι. ισωc:

oJ , ~ J Τ,·

δ' δ το!) ΗοσειδΙί)vος 'Ιχ6ς εκειτο zvOιx '/0'1 το -ήρειπωμένον, ι~)ς

ειρητ,χι, να/οριον ~ Α.γιά.'I,I'η;, περΙ δ κεΙτχι πληΟύς ερειπίων

χαι συ'/τριμμάτω'ι.

'Ι-Ι πόλι; (το πόλισμ'Χ) λοι••6'1 των K'l.φυιt)ν εκειτο (Παυσ.

Η'. 23, 3) «eiCt τοΟ πεοίο:) ίτoCι Κα.φυατικοο δηλ.) τιTJ πέρ'l.τι

οριοv ουκ &γαν υΦηλω'! (δηλ. τιί)'! α.νω τΊ;ς Χωτο{ιση;) υπό

τοΤς ποσΙ'I». ΟiJτε &Ρ'Χ Ο:κρόπολιν είχε'ι, (j); και CΙ;\JtO'. τα ερεί

πι:χ ΟεΙI,.'/1)ου:n'l, και τ(:) οντι χεΙτ'Χι e'l τφ βορε!φ άκρι:) τ1,ς Κ'Ι.

ΨJΧΤΙΚ'Υ;ς πεΟιά.δο;, (i); είρητ'l.ι. 'Η οε υπο 1I~;ωσ(ΧvΙoυ (Η '. 23,2:

,
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«Kc<:tO: δε το εντος του χι~μc<:τος», δηλ. πέρα.·1 %%Ι προς Δ. του

προχιΙιμα,το; _οίί μετα.ξ::Ι ΌρχομενΙΚ'ης κχΙ KiΧφυα.τικ'ης λίμνης~

«πχρέξεΙ'1ιν άλλο f.ίδωρ, πλ'ήθει μεν 0'10'1 τε είνα.ι ποταμόν,

κατερχόμενον δ' ες χάσμα. γΎις άνεισιν αίιθις παρα Νά.σους

καλουμένας το οε χωρίον, ενΟα. χνεισιv, οvομάζεται 'Ρευνος.

ΆνατεΙλα.ν δ' ε'/τα.ίίθα το ϋδωρ το &πο τουτου παρέχεται ποτα

μο'! &έvαοv Tp±yov») μνημονευομένη μεγάλη Π'~Y'ή, -ή σχη

ματίζου'1α τ'ι/ν &ρχ'ιιν τ1jς Κιχφυα.τι'Χ:?ις λίμνης, είνεπροφχνως

το νυν Mπεντενέ~κo Κεφαλόβρυσο, οπερ, ι1\ς ανω ε! ρ-ητιΧ ι,

μετ' άλλων πηΥων σΧΎjμα,τίζo'! Τ'ιιν Καφυα,ΤΙΚ'lιν λίμνη'l δια

της καταβόθρας κατα.λήγει ε1ς τΥιν Π'~γην του ΤράΥου 'Ρευ

'10'1. Το δ' δρος Κνάκα.Αος, ενθα επέτειον έορτ'ην ·ηΥον τ'Ω

Κνακα.λησίq; ,Αρτέμιδι (Παυσ. Η'. 23, 3), είνε πιθα.vως, ώς καΙ

δ Bnrsian (σ. 205 - 2(6) εικάζει, αυτο το '/σν δρος Κιχστα

ν~ά., το προς Δ. τ'7ι; Καφυα.τι;ι.·7)ς πεδιάδος κα,Ι μεταξ1) αυΤής

καΙ τ'))ν Νάσων, 'ίσως δ' επ' αυτοιι 'ljto καΙ το Ιερο'! τ'7ις Άρ

τέμιδος. Ή δε Μενελο:ί'ς ΠΎjγ-η ιΙΙαυσ. Η'. 23.4: «ολίγον

δ' ίιπερ τ'/ι" πόλι'! Π'~γ-/ι τέ εστι κα.Ι επι τ~ι πηΥ'Ω πλάτα.vος

μεγάλη καΙ ευειδΥίς πέφυκε' κιχλουσι δ' αυΤ'lί" MενελIΧ'Ιδα,

Μενέλαο'l στΡχτον &θΡοίζοvτα. ες Τροίαν αφικέσθαι τε εντχυθα.

καΙ επι Τ'ζι πηΥ'{ι τ·/ι'l πλά.τ-:ι:ιο'ι φυτεΟσα:ι λέγοvτες- εφ' '(ιμω'!

δε καΙ Τ'ιι" Π'~γyιν κα.τα τα.υτα τ'Ώ πλα.τάνφ καλοσσι Μεvελα'tδα»)

μετα Τ'ης ιΧρχα.ιοτάτης πλατά.νου είνε προφαvως 'ή '10'1 άvω

ρηθείσα πηγ-ιι Λοτζάχος, ή κειμένη προς τα ΒΔ. της πόλεως

κιχι έκτος τι!)ν τειχων α.υτJίς εν τφ χκρψ τοσ πεδίου καΙ εν τ'Ώ

κατωτάτ'(j κλιτυϊ τοσ προς Δ. βουνοο καΙ εν εδάφει ελάχιστόν

τι ίιψηλοτέρψ τ'7ιζ πόλεως, ιΧπο Τι0'1 ΒΔ τειχι!)ν τ'?)ς 61\"0:ας

ιΧπέχει μόλις μέτρα. τινά. Νσν περΙ τ'''/ν πηγήν ε1σιν 1τέα.ι

καΙ λεΟΥ.αι, εχει δ' υδωρ ολίγο'l, &λλα δροσεΡΙ;Ηατον καΙ ευ

γευστον.

Κατα τ&νωτέρω λοιπο'l πλανω'lτα.ι οΙ ξένοι ιipXα.ιo λόγοι,

κα.Ι δ,η δ ΒΙΙΓΒίηn, λέγοντες (Btll'sian Γεωγρ. &ρχα.ίας 'Ελ

λάδος τόμος Β'. σελ. 205 - 206) Ότι «ή πόλις Kαφυcι.Ι εκειτο

π:Οο:νώ; εφ' &'Ιος αποκρ'ήμ'lου λόφο!) ε'ι τ'~Ι ΝΔ. γω'lίο/- Τ'ης
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ΠΑΕ 1920 r. ΠαπανδρέQv'Έρεvναι εν Καλαβρύτοις1 1.9

πεδιάδος 6ψουμένου καί μεμονωμένο:.>, ου '(1 ΚΟΡ:'>φ"I) περιοάλ

Χετω 6πο λειψάνων 6:ρχα[ω'l τειχ ΙΟ'Ι, καΟ(1)ς καΙ περί τον λ6-

.... ... "'" , .. 1('"\/ .. α 'J ' ., \ ι
φον τοι>τον' τιχ οε περι τα .] της ωρχς ιJΟΡειως (/.:;-:0 τουτου

~;I τ?ι πεδιάδι εJΡισκόμενC<. λείψχνχ τειχΙδν καΙ μαιΡμά.ρι'lα

θ ' ~. ' - - 'Π ' , "ρυμμ:Ζτα ν,,1ΨΙΟ:.>σι ΠΡQφανως ηι χατα α.υσανιαν μο'lον '0.'1

στάοιον ΤΥιςπόλεως ιΧπεΧΟ'Jσ"Ω θέσει Ko'/δυl.έ~ καί τφ εις τι"

μ'ην αΙΗ"ης ίδρυμέ'Itρ ναιϊ) της Κονδυλεχτιδος ,Apτέμι~oς. ουτοι

δηλ. ε'Ιτε ιΧπροσεκτ"ή'1α'/τες ειτε ετε?ος παρ' έτέρου α.πό του ΠP~),

του εσφαι.μένας λα6όντες πληροφορίας, ιΧ'Ιευ επισκέψεως :i) σο

οχρα.ς εξερευν-Ιισεω; του χώρου τ-ην με,ι πόλι") ΤΙ;)'Ι Κχφυων το

ποθετοίισιν εν τ1ι ΝΔ. γω'lί~ τ"ης ΚαφυαΤΙίΙ:ης πεδιάδος, Τ'ιιν δε

Κονδυλέα.ν εκεΙ ενθχ εΥΙI> ιXνeupoν τα. ερείπι'Χ τω'ι Κιχφυων.

Άλλα πριίnον μεν εν t1j ΝΔ. γωνί~ τΥlς πεδιcί.δoς καΙ εν γέ'/ει

iν τψ δυψικψ aut'Tj; ιΧκρ(!) o1)tE λόφος ιΧπόκρημνος καί μεμο'

'/ωμένος ύπrί.ΡXει οδτε ΙX'lϊj Ζ-κει ιΧρχαίων τειχ6)ν χαΙ α.ΡΧιΥ,ίω'l

μνημείων εuρέθϊJ:ϊ'Χ'1 :1) ε6ρίσκ.ο'/τ'Χι, μόνον δε ΧιΥ,τα. τ'ι/ν ΝΔ

γωνίαν τ'ης πεδιάδος κχί εν τ'!ι itpc; χυτην βορείψ χλΙΤ1Jϊ εκ

του νυν χωρίου Μπεζε'/ίκο') κ'Χτα. Τ';}'! θέσι'! ΠιΧλα20χιίψι εΙναι

ιχ'l"η νεωτέρου τινος χωρίο:.> κχ( ερείπια 01χημάτω'l, εκεωεν

οε ΙJ,έχΡΙ ΤΙ;)'Ι Κχφυων εΙ'ηι α.πόστασις μιας περ[που ί;φχς

χχι o:Jxl 6έκχ λεrι:ϊΙ1>V τη; {,:)ρχς, ε~v ύπoΘέσΎ,J τις ΟϊΙ ιυτοι

εξέλαοον το I1Χ),Χ20ΧΙΙ>ΡΙ J); KXφ'Ji; καΙ τας Κα,φυας ώς Κον·

δυλέχν. Καί AIΧtoc το νότιον t7j; Κα,φυατικΥίς πεδιάδος κχι όλί

γο'l προς -λ. τiJς κατχ6όθρας 6ΦoιJτχι &πόκρημ'lός τις κα,Ι πε

τρώδης λοφίσκος κχλούμε'lος ΠέτΡ'Χ, oi) πρός Δ, εί'lε το Πα,·

XIΧ10xG>pt, α.λλ& κχι ουτος εΙνε γυμνό;;χτος κα,ι ιΧ'/ευ ουδενος &ρ

χα,ίου ίχνους καί {.)σα,ύτως ίό Ρ α, 'Ι &πέχων α.πο τΙ,)ν ΚαφlJιί)ν.

Δ
ι f'oo" \ .. ΙΤ - 'Ίο , 'Ι, \ ...

εlJτερον οε τα, εν \.'ΧφlJαις εκτε "αμεΊα ερεΙΠLα, μετιχ τειχων

καΙ πύργωΊ δεν δικα:ιολογοσσι τ'ην θέσιν Ία,οσ ιιό'lον (Τ'ης Κον-
•

ουλέας), οι' 0'1 ελάχιστος χ6ψος ιZit'gtE!t'), Ψρ1το'l δ' ό Πcω-

σανία,ς σα,φέστατα, λέγει στ\ "ή πόλις εκειτο επι τοσ πεδίου

κα,Ι ουχι επι λόφου, Τέτα-ρτο'l οε περί το Παλα,ιοχιίφι κα,Ι τ·;/,ι

ΠέτΡαΊ οε,ι 6πάρχει πηΥΊI χ'Χί δι' α,υτο οε'ι δύ,lα,ντχι ουτοι

'1& δείξω'π Τ'Ι}Ί Μενελα,'ιοα, πηγήΊ. Έξ εν'Χ'Ιτία,ς οε προς τ-ην

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:56 EEST - 52.53.217.230



Ι 20 r. Παπανδρέου 'Έρευναι έν Καλαβe'ύτοις ΠΑΕ 1920

ejJ:fJν τοποΟέτησιν' καΙ. περιγpαCΡΊlν τ'ης πόλεως τα πάντα: προ

σcρυέστατα εναρμονίζονται.

ΠοΟ δ' δμως εκειτο το χωρίον '(ι Κονουλέα μετα. ιω:Ι τοΟ

ναοΟ τΥ/ς ΚανδυλεάτιδοςΊΆρτέμιδος (Παυσ. Η' 23, (): «Κα

cρυων δ' α.cρέ'Jτηκεν δσον στάδιον (δηλ. 200 μέτρα. περίπου κα:Ι

ουχt 10' της δ'φας, ιο; εΙκοτολΟΥοΟσιν oi ξένοι α.ρχα.ιοόΙφαι)

Κονδυλέα. χωρίον καΙ. ~Άpτέμιδoς αλσο; καΙ. ναό; εστιν ε,ι

ταοΟα καλουμέ'/ης Κονδυλεάτιδος το α.ρχα,Ιον» ... ); τουτς

δυστυχ(ί); δεν δύ'ιχται νυ'ι να. καOOPισO~I, ουοαμοο είιρεθέντος

ιχνους τινός. ΈπειδΥI δ' δμως προς Δ. τοΟ Λ.oτζcί.χoυ (τ'7/0

Μενελα'('δος) περΙ τα. ;:;00 μέτρα (δ'ηλ. περΙ τό Ι 1/2 α.ρχαΙον

στάδιον) επt κλιτύος τοΟ πρός Δ. τΙον Kαcρυά)ν βου'ιοο υπάρχει

'(J Οέ'Jις Έκκλησίτσα. ένΘα κατCι.. 't'f/'! πα,ράδοσιν τ(ον χωρικων

ύΠ"Υιρξεν έξωκκλ'ήσι6ν τι μ:ι) υπάρχον '10'1, δύνα,ταί τις ~); εκ τΊι';,

Gι.ΠΟ'Jτάσεως· κα:Ι τΥις παραδόσεως να. τοποΘετγ)σΊΙ μετά τινρς

πιΘανότητος εκεϊ που τΥιν Κονδυλέαν.

Κατα τα ανω λοιπό'l τα. ερείπια. τιί)ν Kα.cρυων πιχρέχουσι

't'f/V εΙ;ι.6να. πόλεως μεγάλης καΙ σπουδαίας, έπειδΊι δ' αΙ.ίτη εν

πεOιcί.δι κειμ.ένη χατέπεσε )'.7..1. κα:τεx(~σOη καΙ Div παρεσύρ-

(.\ ' ") ')' ':">, ,.." ~ \
Jησα:ι τα χα-τ αυτην, οια τουτο πεπεισμαι CJΤΙ συστηματιχη

ανασκα:ψιι εν τ<Τι χώριρ αυτΥ); Θέλει α.ποκαλύψει καΙ δλόκλη,

ρον το πεΡΙCΡεpικCιν τΥ/ς α.ρχα:ίας πόλεως τειχος χαt του;

δύο . εν (l.υτ~1 να.ους καΙ πολλα. &λλα κιχ!, σΠCιυδαια ευ

ρ1ιματα.

Ή δε KαcρυιΧτι; τέλος. δ·Ψ. '(/ κυριαρχία των Καφυ(ον,

εξετείνετο εν τ1) l{αψuαΤΙΚ'Q πεδιάδι χ:χ.ι ΤCιϊς προς Β., προς

\ , 'Ν 1,, --." ~, '''! "('00 .,,.., Α'

'-'ο κα, προς 1 . l:iουνοις, εφ 0'10'1 τα: υι:;τια υοα.τα α.υτων ι.εουσι

προς αυΤ'ήν, χαΙ ε'ι τ'ζ/ προς Δ πεδιcί.δι τοΟ Δ6;ριχ (τοις α.ρχαίοι;

Ncί.σCιις), ..δηλ. εν ταις πεPΙCΡεpείαις τι'l)ν χωρίων Μπεζενίκου,

Δ6;ρα, Γ'''.ίοΟσι, Κώμ.ης, Kεpπι~y)ς (της Γόρτυ'lος) χαΙ εν μέρει

του Παγχρατίου, δηλ. εν τ~ι χαράδp~ Tpάγoυ-lIι1αλoίτα μέχρι

που ΤYJζ προς 'tCG ΝΔ τοΟ XωpίCιυ Παγχρα;τίου Θέσεως «ςτους

Πολέμους».
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l1ΑΕ 19~O r. Παπανδeέου ''Εeευναι εν Κ αλαβeύr;οις t:t Ι

Ή Πά Q ς'"

Τά εκτεταμένα ερείπια τ'?ις άρχαιοτά.της Πάου κει'/ται εν
.... , •• _. , ~ .. Ι _., "r': .. .."

ηι πεpι:ρεpε~~ του νυν χωριου .;.ικoυπ~oυ ί,ΤΟ:) τεως ες αυΤΊjς

κληθέ'/τος δ~μoυ Πα'Ιων) καΙ χατα τγιν Θέσι'l Σκουπίτσιο1',

Τ'?,ς πόλεως τα6της μ'/ημονε{ιουσι 060 μόνο'ι αρχαΊοι συγ·

γρα.:ρεις, 6 Ί-Ιρ6Βοτος και 6 Π'ΧlJσανίας. Και δ μεν 'Ηρόοο;;ος

(βιβλ. ς χεφ. 127) διηγειτ'Χι: στι εν τα6ηι τΎ,j πόλει εζη δ

, ", - "Α ~, Ε' ι ~ •
ο'ιομαστος 'Χ'/(Ί. πωJα'l την l':lPXXOla'! <υφορ.ωΊ, υστις ειχε φι··

λoξεψ~σει οΊΧοι τους Διοσκο!}ρους χαι μετά τουτο :i:ριλοξένεt

το')ς πάντας αΛ:Ιριόπουςχχι στι 6 υίος αυτο!) Λ.αφά'/ης τι:) δ8:2

Χ
..... , ~ - " , .. ;.. , , /" ., '"

Π • .Ι. ., λογ(:) ΤΊjς τοΙ) π'Χτρος ψημης χαι αςιας μετεοη εις ,,-,ι-

κυι!)ν:χ (i); μ'/η'Jτ'(ΙP τ'?ις πολ).'ης 'Αγcφίστης, κόρης τοσ τυράΊ'

νου τ11ς Σικυίονος Κλεισθένους, v.εταζU τ ίi\ 'Ι l:1 σλων επιλέ·

κτων τΊις εΠΟΊ.:fίς εκείνη '/εανιι,)'ι και δ~ι εκ T'7j; σλης ,Λρχ:χ
δίας μ6'/ος XIJto; μετά το!) εκ Τραπεζοσντος ,Α μιάΊΤΟΙ) υΙΟύ

του Λυχο'}ργου' χιχλεΙται μά.λισΊ:α αuτόθι όΛαφ,χψης ο;')τος

o~χι ?:πλίi\ς 'Λ ρ/ιάς, αλλ' 'Αρκάς Άζαν (εκ τ'ης ,Αρκαδικ1)ς
,Αζ:χνίΟος). 'Ο δε l1:χυσο:νίας (Η', ~3 ,9) μετα6αίνων εκ Κα

φlJιϊ)'! ει; Ψωφιδα λέγει, στι αφου πcψί,λΟε τον ί3ρυμο'ι του

" . ,~ Ι'Ι . , " 1('·"·'....ορωΊος, ειοε ι( αου Χt'J!,Vfj; ερε~πια». ,ατα τα',τ·χ λοιπον 11
') J' "\ "" ') , ,.., 7 )~, .. r

ΠΟ ,ις ητο εκ των ι;φχαιοτατων κcι.ι, ακμαια, ε. και σεν εlJρε-

θ'φα'ι εΙσέτι 'lομίσμ'Χτα α(H'ίjς, ενωρΙς δ' ομως και 'ίσως μετά

tOU; Μηοικους πoλέμo~); συμπιεσθεισα ύπο τι)ν ισΧlJρίι\ν γειτό·

Ir λ ' '11" ... ':'00 , ,,., () , ,
'1ω'1 ,\. ειτορο; κα.Ι .! ω:ρωος παρηκμασε χ~ι ύπεταχ' η υπο

- Ι") , ,., -ι (' "J , Π '''Ο ι:-.,,,
τω'l \. .ειτοριω'l, υφ Ο'); υπηγετο επι :ι:!)σ~'Iιoυ. τι ο ομως

χατφκεϊτο "I.~ι Ζ.πΙ Πα.υσ!Χ'/ίο·) χ:Χι μετ' α.υτ6ν~ μαΡΤ')ροϋσι τα

πολυάριθμα. νoμίσμ~τ~ τα ε6ρισκόμε'ια. xut60l, ατινα 1:.1'11:. χιχι

εκ Τ'ί,ς αρχα.ιότητος κ~ι Ζ.κ τι!)ν M~χεoo'ιιΧίOν χα,Ι Ί\ χαί'κι!:ιν

χρό'/ων χα,ι Ζ.κ τιl)'1 'ΡωμαΊ;κίο,Ι, σπερ Οεικ'l'.)ει στι οοχι 'Ιιρει·
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J22 Γ. nanavJetov 'Έρευναι έ1' Kαλαβρύτoι~ ΠΑΕ 192ύ

πωμένην δλως, αλλ' εν παpακlι'~1 ιδιον αΟΤ'fιν δ περιηγηΤ1ις

αντιπαρηλΘεν.

'Εκ ΤΙ!)'Ι ερειπίων Τ'ης Πάου τα σημα.νΤΙΚΙ;Ηατα κατιΧ χώ

ραν είναι δ περίβολος τοΟ τείχους τ'ης ακροπόλεως μ'ήκους 516
γ. μέτρων, ον πcφα:κολουΟliί τις πέριξ ευκρινέστα.τα.. 'Ο λόφος

Σκουπίτσιον, εφ' ου 'ίι εν λόγι:) &.κρόπολις, είνε κω'lοειδής,

εχει ϋΦος από τ-ης κάτω' ΙΧύτοΟ πεδιάδος του χωρίου Σκου

πίου 70 περίπου μέτρω'l, απο βορρά δε χωρίζετιχι δια διιχ

σκέλου απο του πολΙΙ 6Φηλοτέρου βου'lου τ'ιις Τρίφτας, χπο

δέ τοΟ δΙ!Χσκέλου μέχρι Τ'ης κορυφής τ'ης ακροπόλεως καΙ

τού λόφου Σκουπιτσίου το σΨος εΙνε 30 περίπου μέτρω'l. 'Εγ

γΙΙς δέ τού δια.σκέλου καί προς'Α. ιχοτου καΙ επι τ'ης αοτ'lις

που μετ' αοτοΟ επιΨ'χ'/εία.ς υπάρχει καΙ '10'1 Ίι πηγ'fl Διι1lίελον,

'ης το υδωρ δια κεραμείω'ι "ωλψω'! (μ:Ιικο')ς 0,80 καΙ διcφέτρου

0,15). διωχετείιετο ε'/τος τ-ιις ακροπόλεως καί κατα το ΝΔ.

αοτΊις ακρο'! E,ltO; δεξαμε'l'ης καΙ νΟν καλως πως σωζομέ'Ιης.ιΠρΟ

ετ6Ίν ανεσκάφ-φα'! πολλοΙ τοιοΟτοι σω/5ίνες υπο των Σχου'

πιωτων κ.α:Ι εχρησψ.οποιήθησα'! :1) εΘραύσθησα'l, είδον οε τότε

καΙ εγι,) τοιούτους' 'ίι απόστασις απΌ τΊις πηγ"fJς μέχρι της δε

ξα:με'l'ης είνε 230 μέτρα, εξ (~)'1 τα. !:Ι() χπ' αοτ'ιις μέχρι του

άλωνίου τοΟ διασκέλου, τα. 118 μέχρι του τείχους καΙ τα. 17

α.ποτελοΟσι το υδρα.γωγείον, αφ' 'ης εισέρχεται iντος τοΟ τεί

χους Τ'ιις &.κροπόλεως μέχρι τ'ης ρΟ'lις α.Οτου εις τ'η'l:δεξαμεΨήν.

ΊΌ δ' υδωρ της πηγ-ιις τω'! Πλατάνων (α'lω του lTα.λαΙ0μύλο:.J)

το περΙ τα. 8' τ'ης {ίψα.; α;r.έχον Τ'ιις ακροπόλεως δέ'Ι ε'ίνε δυ

'1ατο'! '1α. εισ'ήρχετο ε'lτος τ'ης ακροπόλεως, ιος τινες υπέθε·

σα:ι, διότι εΙνε χαμηλοτέρα 'ίι πηγ';ι αοτου,; αλλ' εαν καΙ

τοστο διωχετεύετο εις Τ'fΙV Ηάον, εισήρχετο εις ':Τ11ν κάτω πό

λι'ι προς Δ. τής δεξαμεΨΙlς.

Ό χιίψος τΥις &κροπόλεως Τ'ιις 11&ου el'lE επικλΙV-fις καΙ

επεκτεί'lεται απο Τ'ιις κορυφής προς τας τρείς πλευράς, &.λλ'

ουχι 1ιαΙ προς Τ'fιν :βόρειο'l. διότι αυτη~ el'lE λCa'l: &.πόκρ'ημνος

καΙ ώς εκ τούτου το βόρειον τείχος τής ακροπόλεως' διήρχετο

δια. του χείλους α.ΟΤής τ'ιις κορυφής του λόφου Σκουπιτσίου,

7 1 23
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t1AE 1920 r. Παπανδρέου "Ερευ1 ιαι έν Καλαβρύτοιι;1 23

άλλά και άκ'Χτο!χητος '1;το '{Ι βόpείlΧ κrΔ απόκρημνος και

{ιπόσχιος χαΙ εκτός τού τείχους πρόσοψις τοσ λόψο!) τούτου.

'Εν τ'ζj ΒΔ. Υωνl/f τ11ς ολης ιΧκροπόλεως ιΧ,χρι6ως είνε το

οικοδόμ",μα τ'ης α.νω ~ηOείσης δεζχμε'I'7lς, ου δ προ; Δ. τεί·

χος εΤνε αuτο τό τείχος τ'ης ιΧκροπόλεως διατηρούμενον au

τόθι ει; ()ψος 3 μέτρω'l, αιπη δ' '(Ι δεξαμε'ι'ιι εχει μ'7ικος 11
μέτρω'l καΙ πλάτος 8' οι λ!Οοι του τείχους εχουσι κοιλία.ς

προς τα. εξω, ώς συ'l'ήθως, εΤς δ' αuτι\) 'Ι μέγας ~χει μ'ηκος

1,45, πλάτος 0,80 και υψος 0,50. Ία. τείχη εν γένει

τ'η; ακροπόλεως ενιαχου μεν διατηρουνται κlΧλΙ\)ζ και μέχρις

" Ι ') (~O" .- ....,,") , ~ ~ ,
υψους "',v, εΊιαχου ij ει'lε επεσκευασμε'lιΧ οια νεωτε'

ρω'ι zJttcritEu(i)'! κα.ι δή Ζ'lια.χοό καΙ δι' αμμοκονίας (δείγμα

τής χαΙ μετα. ΧΡΙlJτον οικήσεως του χι:)ρου εστω και εν πα

ρακμ'ζ; και πενιχρότητι), ενιαχου δε Χ7.Ι ολω; εχουσι καταπέ-

.σει και οΕ λ!Οοι αuτων κατακυλισο'η προ; τα. κάτω μέχρι και

Τ (,)'1 εσχάτω'ι δπωpει(~)'1 του λόφου δια. το σφόδρα επικλινες

τοσ εδά,φους. Εί'/ε εκ των εγχωρίων 'Λ ρχαδικι\)ν ΤΙΤιΧ'lολίθω'l,

ΙΤ),1 βρίΟει και X'JtCi; δ λόφο; και οί πέριξ βουνοΙ και τα. ορη,

χ'Χι εκτισμένα κα.τ';. τόν (σοδομικόν ρυΟμ6'1, αλλ' ouχl τον

τέλειον καΙ κομψον ισοδομικόν ι,υθμόν τόν συ'l'ίι~η μετα τα. Μη-

~ , ,)"" ")'Ι ~ ,_ ~) " 'Β
σικα, ι:ι. ,Λ εχει τι το ατε ,ες, αποτεΛει οη \. οιονει μεταοασι'l

απο του πολυγωνικοο εις τόν ισοδομικον 'ι) μάλλον είνε δ

πρώϊμος και &'ρχαϊκος ισοδομικός ρυΟμός, δπερ επιοε6αιοΤ και

τήν EcrtOPt'/.:fj'l &,λ'ήΟεια'l κα.Ι :ΤΥι'l γνιί)μην, δτι 'ίι Πάος Jπίjρχε

πολυ πρό Τ(\)'1 Μηδικων πολέμων καΙ κα-τα. συνέπειαν ηκμαζε

κατα τον 70'1 καΙ μάλιστα τον 60'1 αΙι\)να. π. Χ. (τφ 582 'ηκ

μαζεν δ νεα.νίας Λα.φάνης τοΟ ΕUφΟΡΙω'lος).

'Απ' αιπης λοιπο'l τijς δεξαμε'l'ης αρχο'/ται τιΚ δυσμικα.

τείχη τΊις ,χκ.ροπόλεως, μεΟ' &. ιΧκολουθουσι τα. νότια κχι είτα

τα. α'lατολικά' ταυτα δ' δλα δμου σχηματίζοντα σφόδρα &νοι

κτ·ην χαμπύλη'l εχουσ', μ'ηκος 341 μέτρων. 'Εν τοΙς χι:ψοις

τούτοις δεν φχΙνο'/ται πύργοι, χp-ημνtσΘέντες πιθανως διιΚ του

χρό'ιου, καΘ' 0'10'1 δ εγγυς χ:χΙ χάτω χ(\)ρος και. σφόδρχ &πό

χρ'φνος καΙ χατωφεΡ'ης Υ/το χαΙ χατφχηι.ι.ένος, μ6'lο'l δε κατα

lU

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:56 EEST - 52.53.217.230



i 24 r. Παπανδρέου "Ερευναι lv Καλαβρυτοις I1ΑΕ 1nΖΟ

το 21:>80ν μέΤΡΟΥ απο ΤΊ,; C;ε;:;ι.μεΥί,ς ε,Υ Τ'!ι α.ΥχτολιΧ·Ω "λευρο/

του τείχους εΙΥε καταφαν-ης πύργος τετράπλευρος, ou 'ίι μεΥ

δυΤΙΚ'η πλευρα. εΙΥε αυτο το τείχος, ή δε Υοτία εχει μ'ηκος

1,65, 'ίι δ' αΥατολικ·η 4,30 καΙ ή βόρειος 3,85' με

ταξιι δε τούτου του πύργου καΙ του εν Τ'ζι Β 'Α. ywνiq. του

τείχους περΙ το 3000'1 μέτρον απο t'il; δεξαμεΨiις το υΨος του

τείχους σΦζεται εΙς υψος 2,60. 'Εν τ"Ώ ΒΆ. δε ywyiq.
του τείχους ακρι6ώς σΦζεται ετερος πύργος τετράπλευρος κσ.Ι

εξέχων του τείχους, ου 'ίι Ά. πλευρα. εχει μ'iικος 7 μέτρων, ή

Β. 6,90, 'ίι Δ. 3,90 καΙ 'ή Ν. 7,50. 'Απο του πύργου δε τού

του ιΧρχεται το βόρειον τείχος t'il; ακροπόλεως, ΙSπεp μετα μι

κρών καμπών ακολουθουν καΙ διερχόμενον δι' αΙΙτου τι;,υ βο

ρείου χείλους toG επι τΊlς ΚΟΡuψilς όροπεδίου καταλήγει εΙς Τ';ιν

ιΧνω'ΡΎjθεΤσαν δεξαμεvΥ,v μεθ' δλου μ'iικοuς 175 μέτρωv, κατα.

συνέπειαν δ' 'ίι OλΎj περίμετρος του τείχους t'il; ακ.ροπόλεως

εΙvι 516 μέτρωv.

'ΕπΙ του βορείου δε τούτου τείχους καΙ εις απόστασιv

29,80 μ. απο t'il; ΒΆ. γωνίας ύψουται ετερος πύργος τετρά

πλευρος επίσ'ης εξέχωv του τείχους,- ου 'ίl μεν vοτία πλευρα.

εΙvε αΙΙτο το τείχος, -(ι δυσμικ-η εχει μ'iικος 6,80, 'ίι δέ

βόρειος 4,40 καΙ 'ίί αvατολικ.Υ1 6,80. ΕΙΙθΙΙς οε παρα τοv

πύργοv τουτοv κείται πιθανό>τ'Χτα 11 προς τ-ην ακρόπολιv έξω

θεν (εκ του διασκέ:λου) πύλΎj, χχΙ διότι το ιΧνοιγμα του τεί·

χους εκεί εΙνε σαφες καΙ διότι έτέρωθεν προς Δ. εγγύτχτα

εΙvε καΙ ετερος πύργος, ου μικρα Ί.χψη σΦζοvτχι, καΙ διότι δ

χώρος εκεί προφαVώς δεικ:,ύει στι μόνΟV'ή θέσις αϋΤΎj πα

ρέχει βατ'Ι/ν πως ιΧvοδον κχι εΊ.'10δον εις τ-ην ακρόπολιv εκ

του ιΧvω ΡΎjθένΤOς διασκέλου' καΙ παρέχεται μεv επίσΎjς κα.Ι

ιΧλλΎj βατ·η ιΧνοδος καΙ εΤσοδος κχτα. το δυσμικο'l μέρος του

τείχους t'il; βορείου πλευρας, OΎjλ. παρα. τ·ην δεξαμεvήν, αλλ'

εκεί το τεΤχ.ος εΙΙκρινώς σφζόμενον οεν πα.ρέχει σΎjμεΤα πύ

λΎjς καΙ πύργωv καΙ μόvοv πυλίς τις '{σως εκεί δπ-ηρχε δια.

Τ'ην εΙΙκολίαν τής ύπ'ηρεσίας του δδραγωγείου. Τ'ης εν λόγφ

δε πύλ'ης το πλάτος εΙνε 3,50, το δε παρ' αιιτ-~ πάχος
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του τε1χους Τ'ης βορε10υ πλευράς καταφαν(,)ς δρ(;)με'lον εν

Τ~l γω'lίι:r- αριστεΡqG τψ εζιό'lτι εΤ'Ιε 2190, του ρηΘέντος

δε πύργου τοΟ αμέσως προς Δ. τ11ς πύλης '(Ι νότιος πλευρά,

ητις κα.ι μέρος του τείχους εΤΥε, εχει μ'lίκος 6,80, IΧt δ'

CΙλλαι τρεις πλευρα.!. εΤ'Ιε ουσερεύ'lητοι και πεπτωκυίαι καΙ

εκτος του τείχους. Μετα δε τον πύργ(J'I τουτο'l κάμπτει το

τείχος κα.τ' ορΘΎI'Ι γωνία'l και 'ή πλευρα αυτοο αυτη είνε επί

σης και 'ή (~ς CΙνω είρηται, δυσερεύνητος) δυτικη πλευρα του

πύργου, μήκους 6,40, μεΘ' δ ευθύς το τείχος λαξεύει κα.'

αμβλεία'l γωνίαν καΙ δι' έτέρας περαιτέρω καμπ'ης προχωρεί

είτα 11 βόρειος αυτου πλευρά, απο τοΟ σημι:ίου τούτου μέχρι

της δεξαμεψης, δηλ. μέχρι τοΟ πέρατος του τείχους, εις

130,()Ο.

Έ'Ιτος του περιβόλου της ακροπόλεως και μάλιστα εν τ'?ι

δυσμικ'?ι αυτοο κλιτύΊ' δπάρχουσι κατα χ(όρα'ϊ κιχι τοίχοι 1σο.

δομικοι του αυτου ρυθμου προς το τείχος χρησιμεύοντες tb;

α,l:;ι;λ'fιμματα του εδάφους 'η και ως θεμέλια. οικοδομ'ημάτω'l,

επ1σης δ' εισι και CΙλλα ιχνη οικοδομημάτω'l κιχΙ πληθυς ιjυν~

τριμμάτιι)'1 κεΡiΧμείω'l καΙ πηλί'lIJ)'I, καλλιεργείται δ' δ περί

βολος απας σχεδον εις σίτο'l και ε'lιαχοσ αυτοο φύονται CΙγρια-ι

αμυγοα,λα-ί κα-Ι πρίνοι καΙ σφάκοι' επι Τ'ης κορυφής δ' δμως

τοσ λόφου σχηματ1ζετcα μικρον οροπέδιον "ιlρέμα κλί'lον

απο Β. προς Ν. κα-ι εχο'l σχ'jjμά που ελλειψοειδοσς κύκλου ι

ο() 'ή μεν μεΙζω'l διάμετρος (~ απο R προς Ν.) είνε 65,30,
~ δ' ελάσσων (απ' 'Α. προς Δ) 34. Έπ' α-υτοσ δε κατα

μεν το '1ότ'.ον «κρο'l εισι τα θεμέλια οικοδομ'ήματος προσφυά

εις ναον θέσιν δεικνύο'lτα" ου ~ μεν νοτία (1) μάλλον ή Ν'Α.)

πλευρα σωζομένη εν Θεμελ10ις κατα τα 3/4 εχει μ,ηκος 0,60,
'ή δ' ανατολικΎI πλευρα (γ) μάλλον 'ή Β \.) μη σωζομένη εχει

καΘ' δπόθεσιν πιθανον μ'llκος 10,30. Προς τα Β'Α, δε τού

του καΙ εγγύτατα αυτοσ δπάρχουσι σα,φ-η πάντιχ τα θεμέλια

έτέρου οΙκοΟΟf!.'ήματος δΦούμενα ενιαχοσ καΙ μέχρις 0,60
υψους, ε'lτος δ' αύτοσ εν σωpε1ιr- λίθων λαξευτών πεπ.ωκ6των

εχουσιν ανα.φυ'1) πρίνοι. ί)[ τοίχοι IΧ!Jtou είνε επίσης ισοδομι-
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κοί, -ή δ' εισοδος μαλλοv εν τtl ιΧvχτολικtι πλεη~, το δε μ'71

κος τ'ης μεv βορείου κχι νοτίου πλευρας είvε α:ια. 5,70, τι;)'!

δ' &λλωv. δύο ιΧ'Ια. ΙΟ,60. Το αlJΤΟ δ' "ροπέδιο'l εχει

κυρίως τρία δΙΧζώματα, ιΙ)'1 (ψηλότερο'l το βόρειο'l, μεθ' δ

μικρο'l αvάλ'ημμα, είτα το μεσαίο'ι, είτα μιχροv πάλιν α:ι&

λ'ημμχ προς ύΠΟΙJτ'ήριςι,1 του μεΙJΧίου χαι είτα το χά,τω, το

'Ιοτιώτατοv, εφ' ου τα. &vω ρηΟέντχ δύο ο:χοδομ'ίιμχτα' εχα_

στον οε των cιαζωμάτων ύψουται περι το μέτρον ύπερ ΤΟ

&)).0' και αυτος ο' ό περίβολο; του εν Τ'ζ) κορυΨΩ οροπεδίου

είvε σαφ-ης κατα χώρα'ι κ?L οιατηρειται κΧλιος εν Τ'Ω Ά.

πλευρ~ και κά).λιον εν Τ'Ω δυσμΙΚ'ζ], ε'lΟα' και εις uψος 1,50.
Προς Β. δε τ'ης ύΨίστης lκrJρυψ7;ς 'ίισαv καμπαί τι'/ες μι·

κραι του αυτόθι βορείου τείχους σl>μφιJ)'/ως προς τον φυσικοv

βράχοv, αλλ' ιχνη αυτω'l οεν εσώΟησχ'l οοοε και πύργων κα

τακυλισθέ'Ιτων προφαvως επι Τ'ης βορείας κλιτύeι; του λόφου.

Προς τα. Ν'Α. δε του c.ποτιθεμέvου '1αου και εκτος του περι

οόλου του οροπεδίου επι Τ'η; κλιτύος είνε 'ίχvη δύο οικοδομη_

μάτων, προς Ν. δε του 'l'Χου και εκτός πάλιν του περι6όλου

τοΟ οροπεδίσυ ιχνΎj 3 οικοδομημάτωv αλλεπΧλλήλωv (του έ'/6;

χαμηλότερον του &).).ου) επι Τ'η; κλιτύος και μετα. θεμελίιι)'ι

επ' αυτιi)ν των απογυμνωθέ'Ιτω'l 'ηδ'η βράχων, και τιϊ\ν πέντε ο'

αε'15ιαστάσεις είνε περίπου lΟχ5 μέτρω'l. Άλλα. και επι της

ανατολικης κλιτύος εκτος τοΟ οροπεοίου ε/σι Οεμέλιχ δύο το!

χων 1σοδομικων (~)ς αναλημμάτων χρησίμω'ι.

'ΕΙ εκτός της ακροπ6λεως π6λις της Πάου καί τα περί αυτήν.

·Εξω 'τ'ης 'Α. πλευράς του τείχους της &κροπόλεως υπάρ

χει εν διαμέρισμα &ρχόμε'lον από τ'ης Β'Α. αυτοο γωνία;

και ακολουθοΟ'l τη'ι βορεί?ν πλευρα.'ι τοΟ τείχους κχτα. σ'J'ιέ

χειαν ε1ς μ'ηκο; 17 μ.έτρωv, δπερ φαίvεται ώ; προέκτασις 1)
πpoσθΎjκη της ακροπόλεως' εκει κάμπτει προ; Ν. και παρχ).

λΎjλως προς τό Ά. τείχος Τ'ης ακροπόλεως εΙς μ'ηκος 18,70,
μεθ' ί) κιίμπτεται προς Δ. εΙς μήκος 12 μέτρων κα\ είτχ πάλι'ι
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-----------------._--

'Ν '1 'Δ" ~- ". ,προ; i'. :ι.α;t ε,τα προ; " ., οπου ~YOt.lτXL προ; το ΚUρLον αψ/.-

τολLκον τείχο; π,ψχ τον Ρ'ηθέντα; πύΡΥΟ'/' εινε δε σφόδρα κα

τωφψη; δ χιΙψος, εν ιi> το δLα;μέΡL'1μ'Χ τουτο.

'ΕπΙ τ1); εν ΥένεL κ'ΧτωφερεΙας της εζω των τεLχων Τ'?ις

ακροπόλεω; τ1jς προς Ά., Τ'ης προς Ν. καΙ τ11ς προς Δ. όλΙΥα;

!χνη α.ρχα;ία; σώζονταL, καθ6ΤL κ'ΧτεκυλΙσθησαν δLα.των cι.1ώνων,

ω).' 10CCf σώζονται πολλαχου τεΙχη αναλημμάτων :εΙς Οφος

μέτρου ενL'ΧΧΟυ καΙ !χνη 01κημάτων.

'Εν δε τΧίς ΒΔ. 6πωρεΙαL; του δλοu βουνου καΙ 1oCrr- εν ΤLνL

παρα. τη'ι όδον αγp~) κατα. τ·ην θέσLν "Αρτυμαν καΙ παρά ΤLνα

μεγάλψ πρίνο ν σuχνάΚLς αποκαλύπτονταL εν τΊ/ κα.λλLεΡγΙ~

νομ(σματα ΠΟL'Κ!λων εποχων Κ'ΧΙ της ρωμαϊκης, ες οίΊ δηλον ΟΤL

καΙ τότε κχτφκείτο ό χω ρος, καΤΧΚ'JλL.,θέντα βεβαΙως &νωθεν

εκ 1;11; κλLτύος του λόφου, πανταχοσ ο' επΙσης εκεί πέΡLς ε1σΙ

κ'ΧΙ κεράμεLα συντρΙμμχτα. Άνα. δε τον χωρον, θς νυν κ'Χλεί

Τ'ΧL ΚοuκουλαL εν τχίς ΝΔ. υπωρείαις του βουνου, πανταχου

e1GL τοίΧΟL ιZpxxlOL χρησΨΟΠΟLηθέντες tb; α.ναλήμμ'Χτα νυν

των αγρών. Ίδί?- οε το -ηρεLπωμένον χά.νL του •Αναγν.

Στ'Χυροπούλου gxeL πληθυν α.ρχαΙω'ι 01κοδομLκων λίθων ανω

θεν κατ'ΧκuλLσθέντων καΙ ενΤΟLΧLσθέντων, tb; καΙ βάσLν τοlχου

αρχαίου, εν δε ΤΙΤ) εγγυς 'Χύτου αγρφ του Χαρ. Σταυροπούλου

κχΙ ετερος τοίχος αρχαίος εΙς σΦος 1,70 χρησΨΟΠΟLηθεΙς tb;
Cr.νάλ"jμμ'Χ, Πάντες ο' ΟUΤΟL οΙ τοίΧΟL gXOUGL δLεύθuνσL'J απο Δ,

προς 'Α., ΟLόΤL 'ίι κλLτuς gxeL κλΙσLν απο Β. προς Ν. 'Εν δε

τι!) οuσμLκωτάτιρ των Κουκουλιϊ)'ι ΤΡLγωνLΚιΙ> α.γριΙ> του Σπ.

Σταυροπούλου π'Χρχ τον Πά'ίον χείμχρρον τΟίχος απ6 Β. προς

Ν. ΟLήκων gzeL λίθους λ'Χξευτούς, ι~)ν εΙς μετCι. ΚΟLλ~ψατος

PXOOOeLOOD; εν τι!) μέσφ.

'Εν οε ΤΙΤ) εγγύτ'Χτ'Χ υπέρ Τ'()ν πηγ·ην κ'ΧΙ τ·ην δημο 
.,Ιαν δδον Πα.γ:ι.ρα:τίοu-'l'ΡLποτάμων q!κφ (γι χανίφ) του Ν. Κα·

λ'Χ0ο. εινε εντετotχL'1μένη, πλ·ην πληθύος 01κοδομLκων αρχαίων

λίθων, κ'ΧΙ μΙα. πλΧ; εΠLτύμΟLΟ; ανεiτίγpαφoς επι Τ'ης ΚΤLσΤ'ης

κλίμ'Χκος κ'ΧΙ εΙς επι τοΟ τοίχοu ι:φχίος λ'Χζευτος λίθος καΙ επι

του iMiJcu; ε'1τηΡLΥμέ'Jον τεμiχLον :ι.ιονLΚΟΟ σπο'ιΟύλου αρρχ6-

•
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Οώτου. Προς τιΧ Ν'Α. οέ του οιχου τοuτου χαΙ (ιπέρ Τ1ίν δημο

σίαν όδΟν καΙ εντος του α.μπελοφUτου τριγώνου του σχηματιζο

μένου εκ Τ'Τις δημοσίας όσου, εκ του ΡUα.κος τ'ης Άντιτσαί

ΨΓις καΙ εκ γpαμμijς κατ ευθείαν προς ,.'Α. α."(ομένης εκ

εκ του οικου εις τον ρuακα τ'ης 'ΑντιτσΧίνης, ευρέθ'ησαν καΙ

ευρίσκονται πλ'~θυς α.γγείων επιταφίων καΙ χαλΧών καΙ πηλί

νων καΙ άλλων ποικίλων κτεpισμcί,των μετ οατι;)ν, ώσαύτως δέ

καΙ πίθοι καΙ ποικίλα αγγεία, ι~)ν εν π-Ιjλινον καΙ μέγα

ευpέθ'~ εσχcί,τως πλΎίρες οστι;)ν '(/μικαύστων μετιΧ τέφρας, ατινα

θραύο'ιται α.τυχως ΚΖΙ περιφρονουντα.ι υπό των χωρικι;)ν.

'Άνωθεν δέ καΙ προς Β. του τριγώνου τούτου, Ο·ψ. &νιΧ τιΧς

νοτίας κλιτας πcί,σας του βουνου τΊΊς, Πcί,oυ, δπου άμπελοι καΙ

αγροί, ευρίσκεται πληθυ; τοίχων αρχαίων μετιΧ διευθύνσεως

&πο Δ. προς 'Α. χρησιμευόντω'ι (i); &ναλ'~μμcί,των, lOlq. σ' εν

ταίς πέριξ α.μπέλοις επι δΨώΙJ,αΤΟς ./) μάλλον ε'Πι οίονεΙ εξώ

στου του βουνΟύ, οστις (ιπό τινων θεωρείται τεχνητός, Ύι θέ

σις μετcί, τε των Ζχνι;)ν καΙ τΊις σωρείας των αρχαίω'ι λίΟων

, 'θ' 'λ ~.., f'o. 7 ~ 1 θ
υπεμφiΧtνει .εσιν μεγα ου και ογκωοους ο.ΚΟΟΟiJ·ηματος, π'. α-

νι;)ς δέ να,οίί, διότι είνε περίοπτος καΙ περιψαΨής. '1'6 σ'~μα,ν

τικώτερον άρα πολυά.νδριον τ'ης Πά.ου εκειτο εκατέρωθεν τΊις

μεγcί,λης όσου Kα,φυι"i),I . Ψωφίσος Ι Παγκρατίου - Tpιπoτcί,μων);

δηλ. προς'Α. τ1ις Π'fιΊ'Τις του Χανίου καΙ εν ΤΙΤ) άνω P'~Θέντι

τριγώνφ, οιοτι μόνο'ι εκεί ευρίσκοψcχι τcί,φoι καΙ Οστα. καΙ

χτερίσματα επίσης σ' ευρέθησα'ι τcί,φoι κα-Ι Οστο. καΙ πέραν

του Ρύα.κος τ'Τις Άντιτσαίνης ε'ι Τ'~Ι &pιστε~~ αυτού oxfJl / (ιπ'

αυτου εκχωσθέ'ιτες, έπομένως ε:ι συ'ιεχείι;ι. τι;)ν ιΧλλων τcί,φων

τι;)ν επι τΊις δεξΙάς οχθης τού ρύαΚCις των εν τψ τριγώνιρ.

Πcί,ντες δ' οε ά.πα-ντα,χου τ'ης Πά.ου λίθοι εΙσΙν εΙ'. του εγχω

ρίου τιτανολίθου, οδδα-μοσ δ' ιχνη γpα.μμcί,των .η επιγpeι:ψης

, 'θ ., ., ι, ,
ευρε η'1IΧ'Ι, εφ οσον γινωσκω.

Κα.τιΧ ταυτα 'ή κcί,τω πόλις τ'Τις Πά.ου εξετείνετο πιθανως

ανrι. πcί,σας τιΧς κλιτσς του Σκουπιτσίου μέχρι των υπωΡΙΗων,

πλ-ην τ'ης βορείου Χλιτύος τΙις πιθα'ιως ακαΤΟΙΚ'ήτου, χα-Ι επι

πλέον εν ταίς Κουκούλαις ιΧ'ιω της οημοσίας δσοσ Παγκρα-cίου-
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Π\Ε 1920 r. Παπαvδρέοv 'Έρευναι έ", Καλαβeύtος 129

Τριποτάμων, έπομένως "ή ΠiΧoς εκειτο εν τ'?ι γωνίq. τ'ης συμ60

151ς τοu ilatou χειμάρρου, δστις νσν λέγεται Σκουπέί:κο πο

τάμι, καΙ τοσ ρίιακος τ'ης ΆντιτσαίνΎ)ς.

Φαίνεται δ' δτι ,jj πόλις ε!χε καΙ προάστεια, ένος των

δποΙων 'ίχνΎ) διεσιJ)θΎ)σα.ν. Προς Ν. δΎ)λ. της πόλεως ΚιΧΙ έLς

500 περίπου μέτρων &.πόστα.σιν &π' α;uτης καΙ πέραν τοσ ilιx'tou

χειμάρρου καΙ δπερ την δεξιαν αδτοσ oχθΎ)V, ενθα: άμπελοι τοσ

χωρίου Βεσινίου, επι 060 λοφίσκων γραφικων καΙ &πόπτων,

ι~)ν δ ετερος δψοσται δπερ τον ετερον επι τοσ &πο Ν. πρός

Β. χχτωφεροσς, εδρίσχονται και-α 'ίχνΎ) παλα.ιων κτιρίων. 'Εν

τψ κατωτέρι!) εκ τοίιτων των 060 λοφίσκων μάλιστχ προ

• έτων &νεσκάφΎ) εν τ'Ώ φυτείισει αμπέλου κα;Ι καλος σπόνδυλος

κίονος &ρχα'ίκής κχτασκeυής κχι κχτα το ετερον άκρον

&τελως ρΧΌδωτος μ'ήκους 1,11 καΙ μετα περιμέτρου τοσ

πάχους 1,09.
'Η δε περιφέρεια τ'ης Πάου ('ή ilιx'tx) φαίνεται δτι έξετεί

νετο &να πασα:ν την ποτα:μία:ν κοιλάδα τοσ nGG'tou χειμάρρου

μέχρι τοσ Μέ:ρμΎ)γκολό'('(ου (ολίγον άνω τ'ης έκβολής α:υτοσ

εLς τον Λάδωνα) καΙ τοΙΙς περΙ α:υτην βουνοίις, έφ' δσον τα

δμΌρια ϋδατα: α:δτω'ι ρέουσι προς τον Πάί:ον, κα:Ι ε~ι πλέον εν

τ'?ι περιοΧ11 τοσ νσν χωρίι:ιυ Δεχουνίου (τοσ τέως ο"ήμου Ψωφί

Οος). Έν τ"Ω περιοΧ'Ώ άριΧ τ'ης Πάου "ητο καΙ δ π<;ριώνυμος δρυ

μος τοσ Σύρωνος δ εκτεινόμενος, ώς φαίνε ται, κατα τας περι

φερείας tfi)v νσν χωρίων ΧΟbόλ'fjς, Τσαρουχλίου, Μαμαλοίικας,

Nάσ~α καΙ Στρεζό6Ύ)ς (κυρίως την προς Β. καΙ τα R'A. καΙ

τα ΒΔ. περιφέρειχν αυτής). δστις κατα Παυσανίαν (Η'. 23, 9)
«παρείχετο τοσάδε θηρία, α.γρίι:ιυς ίις καΙ άρχ.τους καΙ χελώνας

μεγίστας μεγέθει, εξ (~)ν ποιήσαιτο α.ν τις λίιρας παρισουμένας

AUpq. χελώνης 'Ινδικ"7Iς', ".αΙ δστις συμφώνως τ"Ω νσν κατιχστά

σει κυριώτερα δένδρα ε!χε δρσς, πρίνους καΙ καρπίνους (γά·

6ρους)' προς τοϊς πέριχσι δ' αυτοσ (τοϊς δυσμικοίς βεΌαίως)

'ητο 'ή Πάος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:56 EEST - 52.53.217.230



130 r HanαvIιetov .Ερευναι ε,ι- Κrt,~σ.βρύHJΙΙ; Η:\Ε :.J2I"

ΨωφΙ.;

Κocτ& ΤΧ 'IoτιoocισμιΧώτ?:τΧ αχρχ rής έϊIIZρx:~ς Κα.λα,6ρ6·

τω', τρεις πo:~μoΙ ('Ι) μάλλΟΥ χε:μχρροι) έ'ICιίιμε'loι ε'ι τψ :tut(~

σημε:ψ σ;ι:ημ;ιτ1ζουσι το'l 'Ε?6μ'ΧΥΘο'l ποτη.l,?'1, οστις yσ'l1κ;ι~

ο-ο

Τοπογρnφικός πί\'ιιξ Ψωφίδος

"
" "'" 6 'ο' '" "Δ"~oι; It~λO\> ~';;o'''':.~\>-, ',\>Jrι;. -'Υ ~,,; [""'~:. μ"},ο\>.' ι~py,;.

γ'l; Δiι)Ρ'j; Λ,6Jρ,ζιο" - ';,ύ «ί",,\ •. -~ Mo>~ T~Lr-O::!.L.ι.o\>. " σ",

ί,ή,. - σ ιι"λ.,ψ-"Π"'''Ο;' - '1'. !Ι .A~"f\>,)t; - ~ ηχ:ι.Ι", yifup", '!.;~\>.

1,&"0,,,. - Ί, 01':GO'I, - 11. Π~~yω ,.,~&πλιυρoι -Οι χ"'" ~!,..",:".

".o.~". ι>, • ,υ ';r",iH «ι/ο,,;, . Α λ Χ?,στ. ν",ό;.-μ. Ι~λλ"",κ,~;-

_ Ι "" Ι 'Πσo;;'~ιo', ·Λ .. ~ο;;ci;,ιOJ;..' ,

ι.Ε.ιται Ντοu,χ,loc καΙ δστι; μετα τ'lι'l ε,lωσΙΥ διερχόμεΥΟ; μετ:χξτΊ

'Ηλε(ας χ.,;! Ιό,~τυ"o;: χςGι:χχωρΙζει, I:J'IEt'J.! εΙς tcl'l 'Αλφειό".
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[lAr~ 1920 r. Παπανδρέου 'Έρευνα ι 1:1' Ι(αλαβρύτοις 1iH

ΊΊ θέσι, α()Τ'I1'T(ι'~ ένά.ΗJεωζ Τ(l)ν τοιών παο,χΠΟΤ:ΧΙJ,ων τοΟ Έι'?ϋ... 'Ι~" ... ι ι

μ.άνΟου κα,λείται εκ τούτου Τριπ6ταμα κχι εν τα'JtΊl επΙσης

ε'ίνε καΙ τα δρια τριιον επαρχιών, 'Hλε[cι.ς, Γόρτυ'ιος, Κιχλα

6ρύτων.

ΚαΙ δ μεν ι.Χνιχτολικώτερος τούτων τών tpLti)~, δ καΙ υάσ
, .,... ~ ~-...., , J"',.., , '1;"\ , '\ Δ

σων, πηγcι.",ων ιχποτω'l περις των χωριων ~κοl)πιου Υ.αι ' ε·

χουνΙοl) (κl)ρΙως εν ταΤς πηγαϊς τ'ης ΣτέΡ1'ας) χαΙ μετ&: ροϋ
, :ι, ~ "- Δ ι:"ο' \ ,,,..... ..... , Β

cι.π 1"1.. προς " " οεχομενος κ:χι τα υοατα των χωριων ερ'

crLtaiOI), 'ΑλεσταΙνων καΙ Λόπεσι καΙ τα εγγυς τι;)ν βορείων κλι,

τύω'l του προς Ν αυτοσ' Αφροοισίοl) ορους καλεϊται νυν Βερτ

σιώτικο ποτάμι καΙ εχει πάντοτε ϋΟωρ. Ό δε μεσαϊος παραπότα

μος πηγάζων απο τιl)ν πέριξ του Σωποτοσ ΜΙ μετα. οιεύΟυ'lσεως

&1t' Ά. προς Δ. διαρρέων τας περιφερεΙας τ ιϊ) 'Ι χωρίων Άγρι

οίοΙ), 'Αναστιχσόβης, Kαμενlιxνων, Δρο60λο60υ, Δεσινου καΙ

μον-ης Άγ. Θεοδι(ψων, στρεφόμενος δ' είτα: προς Ν. καΙ δεχό-

- λ ' Ι \.'" ,-ι , ~, -
με'ιος του 11.iZXOiJptou κα. j ΙΌαpτ~ιoυ χειμcι.ppoυς Λεγεται '11)'1

γενιχι])ς ΛιβαΡίζινο ποιάμι καΙ οια6αΙ'IΖται τέλος δι' δ:μαςι τ11ς

γεφύρας προ 20ετΙας κτισθεΙσης εγγύτατα Τ'ής συμβολής αυτου

εις τον ΈρύμανΟον, εΙνε δε όρμητιΧώτατος με'ι χαΙ πολυυδρό

τατος χειμώνος, ξηρότατος δε θέρους, διότι τα ολίγα εν τ(~)

pιiΊ a\JtOo πηγαία ϋοατχ χρησιμοποιουνται εις &'POZ\JcreL;
, - '(Ο) r έ~ . ,. 'v 'v
cι.γpων. τρ.τος τ Λος παραποταμος, ο χαι μει",ω'ι, ϊ-'(((α~εΙ

&'φ' ένος μεν απο τι;)ν περΙ τχ χωρία Γερμοτσάνι, Πορετσο'ι

χαΙ Μορόχοβαν, ,χφ' έτέρου ο' ιΧπο τ(ί)'ι περΙ t'fj'; Νουσ,χν, είτχ

δ' ένουμένων τιον δύο το,)των βραχιόνων χωρε! &'πο ΤΙ;)'Ι ΒΔ.

προς τα. ΝΌΑ.. μετ α. πολλου πάντοτε ϋδατος Κ7..Ι εγγύτατα τ'ης

συμ60λ'ης εις τον Έρύμ!Χνθο'l, οιχ6αίνετιχι κα.Ι ούτος δι,χ κ!Χμ

πύλης γεφύρα.ς προ αι(ί)νος κτισΟεΙσης .:χαΙ χαλεΙται "υν Νου

ααίrικo ποτάμι.

'Ως ϊ-ρος ·co: &'ρχα'ί:Χ σμως δ'lόμχτα τών 0,)0 τούτων παρ<Χ

ποτάμων διχφωνουσι'ι &'ρχαιοι χαΙ '1εΙ(Ηεροι Διότι δ ιι-ε'l Πα-υ·

σcι..νΙας (Η' 24, 3-4) λέγει στι ~παρα τ·ην [V'ωφlδα σ τε 'Αρο,χ

'Ιιος ϊ-οταμος καΙ ολΙγον Cι.πωτέpω τi'jς πόλεως Έρύμιχνθος Ρέ·

11 ~" 'ΙΈ" (' Ί", '\. ' "
ουσι'l" εχει οε τας ϊ-Ί((ας ; ριψ7..'! :Ιος εν ορει 1 αμπεΙtt, Οϊ-ερ
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13~ r Παπανδρέου 'Έρευναι έν [<αλαβρύτοις ΠΑΕ [920
--------------------

δρος μοτριχ ον τοΟ ΈρυμάνΟου λέγετιχι ίερον είνιχι Τόίί Πιχ·

'Ιός». Έντιχσθιχ σ'ημειωτέον ΟΤΙ το ορος Έρύμχνθος ε!vε μιχ.

κροσκελέστιχτον κιχΙ πολuκόρuφGΨ α.ρχόμεvον α.πο των προς Δ.

τοο χωρ!ου ΒερβΙΥ"ης (ΤΟϊι τέως δ'ήμου Αιχμπείιχς), οπου κα:ί. ή

υΨ'ηλοτέριχ ιχΙΙτοΟ κορυψll (2224 μ.), κα:Ι εκ.τεινόμενον προς Ά.

δια πλείστων διιχκλα:~ώσεων σχημιχτίζει πολuμ'ή?i:η σειραν προς

βορρ&ν &νω Κ7.Ι πέριξ των κωμων Bερ6ινΊjς, Δίβρ'ης, Νουσ&ς,

ΓερμGτσιχνίοu, Λιβαρτζίου, Λεχουρίυυ, Κερτέζης, Σιρμπανίου

καΙ &λλων καΙ δια τοΟ Διασκέλου Πρυόλιθα α.πο των 8υσμι

κωτάτων παρα:φυάδων τ(;)ν 'Αροανίων χωριζόμενος καταλ'ήΥεΙ

εις τοΙΙς βουνοΙΙς Ζέμπι (προς Ν. τοΟ Σιρμπανίου) καΙ Τάρτα

ρον (προς 'Α. τοΟ ΣωποτοΟ) καΙ τα εξαρτ'ήματα ιΧιιτωψ α.λλα

καΙ tOLIΧ ονδμιχτά τινες των διακλιΧδώσεων τοΟ ΈρυμάνθοΙ) εΤχον

διOC των ιΧιώνων, ώς λ χ. ΠιΧ?' α.pχαίcιις 'ή Λάμπω:: (= 5ρος

λευκον καΙ λάμπον ώς εκ τ'ης ψιλδτητος α.πο δένδρων εν τ"Ώ

ΚQρuφ,?l ιΧΙΙτοΟ), 'ητις πιΟχνώτ<Χτιχ ·ητο ή 6περ ~Yιν Δί6~ 'fjY καΙ

ΝουσOCν διακλιX~ωσις αΙΙτοο, κα:τα τον μεσιΧίωνο:, 6 "Ωλενος {'(ι

6Ψίστ'η iΧιιΤOO κορυφ-ή), 6 Άστερίων ('ή όπερ τ'ην Νουσαν δια-. .

κλάδωσις) κχΙ οε Καλλίψωνοι UI δπερ τ,ηνΚέρτεζ'ιιν διιχκλάοω-

σις), ΚιΧΙ νσν 6 Ώλωνος (6 'Ώλενος τοσ ιι-εσαίωνος), 6 Άστρ&ς

(6 Άστερίων), το Λι6αρτζινι:ί, το Λεχουρίτικ.ο, το Κερτεζίτικο

(OL Κχλλίφωνοι),το Ζέμπι, 6 Τάρταρος κτλ. - Ό δε ΠολΜιος

(ΔΌ 70,6-11) λέγει ση «κιχτα τ'ην α.φ' έσπeΡχς πλευρα.ν τ'ης

Ψω:pϊ~Oζ καταφέρετχι λάβρο; χεψ..άρρου; ποταμος (το 1\'ou
σα:ετικο π). δς κιχτα. το πλεϊστον μέρος τοσ χειμωνος &βιΧτός

εστι, ποιεΤ δε τΌπχράπχν εχυραν κιΧΙ δυσπpόσoδ~ν __ 'ην πόλιν

δια. το ιι-έγεθος τοσ κοιλώ;ι.χτος τοσ εν βρχχεϊ κχτειργιΧσμένου
, , , ο ' 'H~ t: ~ ι-ι, '<"00"" ,
υπ IΧUto φερομενου ες υπερυεςιων τοπωv' πχ?χ οε την ιχπ

'~oίίς),' (οΙΙχ.Ι ορθον τοστο' διότι 6 εν λόγφ ποτχιι-ος ΠΧ?ιΧρρεϊ

απο Ν. ΚιΧι. απο ΝΆ. τ·η" Τ[J'ωφl13ιΧ ΚΧΙ οΙΙχΙ ~π' ''\νιΧτολων)

«πλευραν εχει τον Έρίιμχνθον, μέγχν ΚιΧΙ λάβρον ποτιχμόν'

δπερ ου πολΙΙς ΚιΧι. υπο πoλ~ι'δ" τεθρίιλ'ητχι λόγος' τοσ δε χει,

μάρρου προσπίπτοντος πρΌς τον 'Ερίιμχνθον. όπο το προς /l-e
e' , -'λ e • "Ο' 11 λ' ~'Ίημοριιχν μερος της πι) εως συμ')x~νει ... ». -__ 'Jte Ο ο υοιος
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o~α,ρp'~δγιν χΧλεl τον μέσον ποτ,χμ,6ν, 'δηλ. το A~6,χpτζιν6,

μα,νΘον, το δε ΝΟlJσα'tΗ~{Q Υ.αλεΙ λάβΡΟΥ χείμαρρον. τοστον

ο' ιΧκολΟIJΟων δ KCιύΡΤ~Cις καΙ σχετίζων το πρiΧγμ,χ πρός τCι. δπa

Πα,υσα,Υ(ου λεγόμενα καλεΈ επ(σ'ης το Αι6cφτζινο ΈρύμανΘο'l

κIΧΙ τοv ιΧ'Iατoλι~ό'l Έρύμανθον, δηλ. το Αι6αρτζινό, το Λε

χουρΙτικο καΙ τους Kαλλιφι~)νoυς, ιΧπδ των νοτίων κλιτύων Τ(;')'1

δποΙων πηγάζει το Αι6αρτζινό, ταύτας λοιπον 'tdcc; διακλαaώ

σεις τοσ ΈρυμάνΘου ορους κχλεΙ Λάι-ιπειαν, ες -ης .ας πηγας

εχει δ Έρύμανθος, κχτιΧ συνέπειαν δ' Άροάνιον καλεΤ τον ετε

ρον ποταμόν, το Νοuσα'tτι~ο, τον λάβρον χείμα,ΡΡΟΥ του Πολυ

βίου. Άλλ' 'ij γνώμ'l) ιΧϋτη τοΟ Κουρτίου, κατά γε 't'(J'; εμην

γνώμην εΤνε δυσπαράδεκτος' διότι πρώτον μεν .~ ονομασία του

ΆροαΥίου εΤνε προσφυεστέρα τφ Λι6αρτζΙVΙΊ) ποταμίφ, Όπερ

προσεγγίζει πως προς τα ορη ΆροάΥια, ι'&ς εκλ'~θ'η Άροάνιος

ό προς Ά. του ΙΟ.είτορος πηγάζων εκ των δπωρειων των

Άροα.νίων καΙ επίσ'ης Άροάνιος εκλ'ήθη καΙ μικρος χείμαρρος

ε,ι Τ"~) ),[μΨΩ τΥΙζ ΦεΥεου πηγάζωv επίσης εκ των ΆΡQανtων'

τφ ΟΥΤΙ ο' α[ δπέρ το Σωποτον πηγIΧι τοσ 'Αροανίου τούτου,

δηλ οί βουvοΙ Τά.ρταρος καΙ Ζέμπι, ιΧΠΤΟΥται σχεδον των !JTCEp

τον Πρυ6λιθον δυσμικωτάτων aια.κλαδώσεων τιον 'Αροανίων, εκ

τοι)του δε προσφυώς εκλ'~θη καΙ δ ΠΡbJΎjV a'7jμΟζ ,Αροανίας ~)ς

κε[μενo~ εν τφ α.νω ρφ τοΟ 'Αροαv[ου τούτου' δεύτερον as
οεν κειτ:χι α.πωτέρω τ1ις πόλεως δ μεσαΙος χείμαρρος (το Λι

6:χρτζινο) μάλλον τοσ Ετέρου, αλλ' α.ντιθέτως καΙ 'ij κυρία Όψις

κα~, το κένΤΡΟΥ τ'ΤlςΙv'ωφιοος γ/το 'Π'cφα τον μεσαιCι'! χείμαρρον

ΚIΧΙ τα παρα τον χείμαΡΡΟΥ τοστοv νότ"α. καΙ νοτιοα.να.τολικα

τείχη Τ"7)ς πόλεως εΙν! περίπου 1500 μέτρων μήκους, εν Φ

τα παρα τον ΙΞιυτικο'! χείμαρρον εΤνε (1.6'10'1 500 περ. μέτρων,

επι πλέον δε το μεν παρα τον μεσαΤον χείμαρρον εκτος των

τειχων εδαφος εΙνε μιΧλλον δv-('Ι.λόν, το οε παρα τον ουτικόν

, , ,-, λ " '!.. Π 'OCTCOtofl-ov και μα.Λ ον ΙΧΠΟΚΡ'ημνον, επομc;νως ο α.υσxν~ας πι-

θιχνώτατα κατ' εμε ΆpoάνιCι',! μεν κα.λεί τον μέσον, ΈρύμιχνθΟΥ

δε τον δυnκον χείμχρρον. Έξομαλίζονται δέ κα.τ' εμε α.μψ6-
, ,) , "'! ~ frj.... rI Ι ~ , , υ

τε1'α τα Ί..ωρ~α, εαν α.ποοεχ (ι"~/ τις στι κα ο μετα ΤΊ1,1 εΊωσιν
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134 r Παπα1·δρέου 'Έρευ1.αι έν Καλαβρύτοις π·\ F. 1020
___ ο • ., _

- - , , , '1,"' (' ' ~ - )
των τριω'l χεφ..χρρων μεγας Π(Jταμο;e.ρuμ ..χν JO; εκχ"ειτο ΚJΧ ..

εΙς εΚJΧσΤOς τωγ "ptrJ)'1, καΙ δι& του κοινου τούτου ονόματος

χ.αλεΤ τον μέσον χειμαρροv δ Πολύβιος, εΙ καΙ το O'lOfLJΧ τουτο

μαλλο'l ά"ρμόζει τι[> δυτικ(ί) κχί ώς μειζοvι καΙ ιος όρμητικω

τέρφ καΙ ώς πολυυδρυτέρφ, &λλ' δτι πιθανως καΙ εκαστος Τ(\)'1

τριω'l είχε καΙ (~ιoν δνομχ, ες (Ι)νμό'lον το τοΟ μέσου γνωρί

ζεται 'ήμΊν δι& Παυσα'l\ου, δσ:nς μέσος καλούμενος κχτα

τον άνω ρουν αυτων τουλά.χιστο'ι Άροάνιος ι!)ς προσεγγίζων

τοϊς ,Α ροανίοις δρεσι δι' επεκτάσ~ως εκλήθΎj τοιουτος XCGl κατΟ:

. τον κOCτω ρουν α,υτοίί τον παρΟ: τ"'ιν συμ60λ'ην επι !IιxucrΙXYlou

τέσσαρας α1(\)νο:ς περ(που μετΟ: τον Πολ66ιον επισκεΨαμένου

τ"l1ν WωψϊΟα.

Πα.ραπέμπων τ'ην περαιτέρω λύσι'ι της οιαφωνίας ταύτ'ης

α.λλοις ε1δικωτέροις καλ(\) εφες'ίjς τον μεν ιΧνατολικον χείμχρ

ρον Σειριον (Ί) ποταμον τ(ό),1 Σεφων}, τον δε μεσαΊον 'Αροά

νιον, τον δε δυσμικον Έρύμα'/θον, τον δε μετ& τ'η'ι συμ60λ'ην

των τριίδν Έρύμανθον (Nτoυάνcι.ν), Λάμπειαν οε (μοίραν Έρυ

μάνθου), εν 'Ώ κατΟ: Διόδωρον (Δ'. 12,1) δ Ί-Ιρακ'λ-ίις συ'/έλα'5ε

τον 'EpuIλιXνOιoν κάπρον, :ιι.α:λω Τ11ν περΙ τον '10'1 Ί\.στpiΧν ~ια

κλάδωσι'l του πολλι..υ Έρυμάνθου.

'Εν Τ'~ί γωνι~ λοιπον τΙΙ)ν παραποτάμων 'ΑΡοανιοu καλ

'Ι' '(j" , "λ ΙΙ' ι , "~ρuμcι.ν JOU έκειτο η περιφαψη; πο ις 'ωφις, «το παλαιον

, -'Α ~ - , Λ ~ '''" (Π ~'I' ΔΙ ~() 3' , Ι -;/,τισμχ της ρκ,χοικης ,~("ανιooς» O"UO.'. Ι ,.) επ του

εκεΊ κωνoει~oυς βουνοσ, 0(, 'ή μεν κορυψ'ι εχρ·ησί:-ι.ευεν (ος ιΧκρό

πολις, ,χ[ οε ,.λιτύες κα.Ι 1 Ο: πα.ρα.ποτάμι,χ 6μα.λα. ιί)ς κάτω πόλις.

'1'& τείχη τ-ηςΨωφΊδος etve καΟαρως 1σοδομικου puGIλOJ,

άρχομαι οε τ'ης πε?'γραψΙις !Χι)τιον ιΧπο τ'ης ΝΔ. γωνίας τ'ιις

α.'1ω του ,1σ,1 χα.'ι!ου τοΟ Μπάμποιψα, δπερ κεϊτα.ι επ' !Χuτijς

σχεδον τ'Τις συμοολ'ης 'ΑροαV(ΙJυ καΙ Έ?υμά.νθου. ΈπΙ τ'ης

cΧPιστεp&ς οχθης τοΟ π!Χραπο .-άμου Έρυμά.νθου το δυσμικο'l

τεϊχο; άκολουθεΊ ης καλ(\)ς εκ τοσ βραχι;)οους χειλοuς, διότι

υπ' !Χύτο κ,χί εκτός αυτοσ είνε κλιτυς μάλλον :Χπότομος Ί) κα.ί
, ,. , ~ ,(' Π "'Ί ,..... "'Ί' ... .....

κρημ'lος προς τον ποτχμον, ως και ο ο"υ::.ιος ι.εγει, εκτος ΟΖ

τοσ τεΙϊ.ους εΙ'Ιε καΙ 'rI 'Υ..ίιλ"-ξ, δι' -1;; δΙΟϊ.ετε6ετ7.Ι προς &ρδευ·
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..
rlAlt:lH~() r Παπα11δqέου 'Έρευναι εν Καλαβρύτοις Ι Bf)

<Jt'l το '.ίδωρ τΊ6 πγιΥ'(ις τοΟ ΚατριοιΧ (Ίδε 'Κατωτέρω) εΙς το
, "'- 1\1 ' f' 0:--..... , ." -, ,

χα'/ι του lΆπαμπo:)p'1.~ Ίι -;.. αΠΟ<Jτα<Jις απο το:) τειχοuς μεχρι

τοΟ ποταμοο ΚlJμ'Χ!'/ετα~ πεp~ τα. 30 μέτρα. ' Απο τ1;ς &:'/ω οε

ργ,Οε!σης ΝΔ. Υων!ας τοΟ τείχους χα~ προς 'Α. Κ'1.Ι προς Β. χχΙ

περΙ τον χριστιχ'/ικον ,1'Χ·tcrxo'~. ι;)ς ρηΟJίσεαι, XXt επι σεφαν

(ηα το ΟΙJΤΙΚΟ'Ι τεϊχος, ολος λοιπον δ χιίψος τοΟ ΝΔ. διαμερί

σματος τ'ί/ς πόλεως χχλειται νί>'l 1ιιfπραί;αη καταρράχια

,ΕπΙ τοΟ ουτικοσ τείχους 0lJi3'1.μοο φχ!'/ονται ιχνη Π'JΡγω'l,

ε,ι οε τφ μέ<JΙ:) που τοΟ μ:ήκου; αoJτοΟ οιατηρεΙτχι αpωτcι. μέ-

, , , ... ; "ι t' Ι
ρος τειχους παρα τινcι. ΚcΨΠΊjΊ αυτου ε.ς υψος "t μετρων 'Κιχ

εΙς 6ριζόντιο'l μ1ικος 1::! μέτρω'I.Περαιτέρω οε προς Β. Τ'(6

α:ιω θέσεως κιχί εντος τοΟ ΧΙ:ΨΟΙJ τ'ης πόλεως κατέρχεται

α.π' Ά. προ; Δ. μέχρι σχεi30ν τιιι'ι τειχG\ν μΙχ Ρά.χις πυριτικοο

πετpι:ψ.cι.τoς, επι τΊ/ς C:O'/ατολικ'(ις ο' &ΚΡ'Χζ της Ρά.χεω; τχύτη;

'ΚαΙ προς Β. ιχυτiJς ε,ι αλλ'~ μικρι?- Ρά.χει συ'/εχομέηl προς

τχύτην είιρίσκο'/τχι κχτα. χι:ψχν εν διακεκομμέ'Ι'ιι ιjειp~ Θεμέ

λια τειχΙi)ν iιjQQQIltxιjj'l σχημιχτ!ζοντα ΤQζοεΙQή αλυσιν χαΙ C:Oνοι

γόμενχ προς Β. καΙ προς τα. ΒΔ '~αν δ' C:Oλ ηθεύΊΙ '(/ o'ίjλωσις

τοΟ Κουρτ!ου χαΙ &λλι,)'ι lι.pxαιoλόγων οη ευρ')ν εχεΙ ΠΟ') το

α:ιοιγμα. θε&τΡQ') α.νQιγομέ'IQU προς Δ., χυτη πλέQ'1 είνε '(Ι θέ·

σις α.ιJτoo ε,ι τ~ι ουσμικ"ί,ι κλΙΤ'Jϊ τοΟ βου'lοΟ τ·η; &.κροπόλεω;,

διότι τα μεν ΡηΟέ'/τCt. Θεμέλιχ τειχ ων εμφα!'ιουσι το 6ψ'ηλότε

ρον μέρος τοΟ Οε&τΡου εκει, Ε'/θ:ι. επερατοσ'/το τα. βά.θρα Ο:'/ω,

το δε προς Δ, 'ΚαΙ τα. ΒΔ. χυτων φυσιχο'ι χοίλωμχ, ει καΙ '/0'1

εί'/ε σφόδρα. επιχλινές, α.πετέλει το χοϊλον τοΟ θε&τΡου, 6 οε

'ισ'ι επικι.Ι,l,ης α.γρΟς tQO Μπ&κχ, 6 περΙ τα 20 μέτρα. α.πέχων

τοΟ δυτικο;:; τε!χοuς τ'ης πόι.εως, α.πετέλει ΤΟ'Ι χιορον τ'ης 6ρ

χ·ήστρα.ς χαΙ τ'7ις σκ:ψης, ι'tΗJτε το ολο'ι Θέαψο'l '(/,lοΙγετο τφ

ο'/τι προς Δ. :Ι-) πρ'ις τα ΒΔ. νΙχ'/η ομω; κχΘισμά.τω'l οoJδχμοΟ

'ισ'ι επί τ'ης επιφχ'/εΙα.ς όΠ&ΡΧOυιjΙ'I. 'Ο χιΙψος δ' 06τος· τοΟ

κoιλι~μxτoς εί'lε α.ρκού'/τως εορύς, δ')στε το Oέrι.τρo'l 'ια. '({tQ
ουχι μικρό'ι, αλλ' α.νά.λογον Τ'(6 πόλεως.

τα δυΤΙΛ.'Χ τείχη τ'r,ς π6λεως α.κολουθοσ'l,;α εν γέ'/ει τΊ(1

,. .... , ." , '!\'ι[' ." '\.Τ 'l. ~ ""' "'~"'000'1 ΙΧΠΟ ΧΧΊΙΟ!) jY. παμπουρα. ει; .ι~O'JιjIΧΊ 'Χριστερ?- του I:Jpu-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:56 EEST - 52.53.217.230



13β 1'. Iiαπανδρέοv ''Ερευναι ι", Καλαβρύτοις ΠΛΕ 1920

μάνΟου και εχοντ'Χ μ',ικος 500 μέτρων περίπου πα;ρα: τΊιν οΙκία-ν

τοίι 'Ιω. Νικολακοπούλοu Υ..άμπτονται δια: γωνιιΜους Υ..αμπ'ης

παός Ά. ('r) μάλλον ιΧπο τίί)ν ΝΔ. προς τα Ν' Λ. \ και διευθύνον"

ται καταφα.νη μέχρι σχεδον του ϋΦους τ'ης ακροπόλεως, εκει

δε Εν τινι θέσει παρα. δρυ1. μέτρα τινα προς Ά. τ"~ς γωνιώδους

καμπ'ης το προφανιί)ς δρι;)μενον δλόκλ'ηρον πάχος του τείχους

ε!νε 3,25 μέτρων. Κιχτόπιν το τειχος εξαφχνίζεται καθ' απαντα

τον προς Β. τη~ ακροπόλεως χώρον μέχρι που τ'ης Β'Α, γω

νίας και κιΧτωθεν αδτης (επι του 'Α. τείχοuς) επί τι διάστημα:'

ώς φαίνεται δ', ενταυθα το τείχος εξετείνετο προς Β. τ"ης κορυ·

ψης της ακροπόλεως καλ οΙΙχι επ? αδτ"/ίς;, της Ρά.χεως και κο·

ρυψ7jς τ"ης ακροπόλεως, ιός εν τ"~ι Πάιρ, ιοστε ~καNoς χr.i'φος και

εκ τ'ης βορείας κλιτύος τ"7jς &κροπόλεως, δηλ. εκ της, κ~,ιτόoς

τ"ίις προς Β. τolί βουνου τ"ίjς 3:κροπόλεως της προς το διά.σκε

λον μετιχξυ ι3:Υ..ροπόλεως χ.αΙ του ύπερ αυτ"ην προς τα. Β'Α,

·ι..αΙ βόρεια ύΦηλοτέροu βουνου περιείχετΙ) εντος των τειχω'ι.

Το δ' α.νατολικΟν τεΙχος τΥις πόλεως αρχεται φαινόμενον

κατα χώραν εν θεμελίοις και εύδιακριτώτερον πά.ντων των αλ

λων 50 μέτρα περίπου κατωτέρω τ'ίις ι3:0ράτου Β' Α. ηωνίας

του δλου τείχους επι του κατωφερους καΙ κατέρχονται καθ'

ί!Jλψ τ"ην κλιτυν μέχρι τ'ης Ν' Α, γω'/ίας του QAou τείχους

σ..κολουθουντα περίπου διεύθυνΟΊ'1 κατ' αρχα.ς μεν νοτιοανατο

λΙΚ'ήν, εν ~l διακρίνονται σαφως πέντε τετρά.πλευροι πύργοι,

ιΙ)ν δ πρίοτος εν τΥ,ι πρώΤ1j εκεί επάνω εμφα'/ίσει του τείχους

κατα. δε τον πέμπτον πύργο'l κάμπτει το τείχος τοΟτο προς Δ,

,.αΙ ε!τα προς Ν. μέχρι τ'ης δλης Ν'Α, γωνίας' εν τ'Ώ λεχθείσ"Ώ

οε ταόη) προς Ν. χ.αμπ'Ώ είνε εΙς μεν πύργος μέτρα τινα. μετ'

αδΤ'ην καΙ αλλος εν αυτ'1,] Τ'1,] Ν'Α. γωνίο/-. "Ωστε έπτα. εν δλι:'

τετρά.πλευροι πύργοι ισοδομικως κατεσκευα:σμένοι καΙ προς τα.

Εξω του τείχους εκτισμένοι είνε κατ~ χώραν, οε μόνοι &λλως

τε καθ' απα.ν το Ψωφίδιον τείχος. Το δλο'ι δε των ανατολικιί)ν

τειχων διάστημα ε!νε βοο μέτρων πεΡLπου. -του δε πύργου

τ'ης ΝΆ. γωνίας αί πλεupαΙ Εχουσι μΎίκος α.νCι.. 7 μέτρα, σωζό

μενον δ' ϋψος έν6ς μέτρου. Μεταξυ δέ του πύργου τούτου καΙ
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t1AE 192 1'. Παπαvδeέοv "Eeevvat ~ν Καλαβρύτοις HJ7

tIJCi εΥγυς προς 13. αδτοϋ ρηθέντος ε!νε &πόστocσις 50 μέτρων

περΙπου, ε,ι τιj) μέσφ τ-ης όποΙας πιθανώτ:χτιΧ -ητο πύλ'ιι, δηλ.

'ιι &ν:χτολικ'η πύλη τΊις πόλεως. διότι καΙ 'ίl θέσις αίίτη νυν λέ

γεται Πόρτες καΙ το έδαφος εΊνε δμαλον καΙ επΙκαφο'l προς

πύλψ καΙ ή δδός ΔΙ6ρης - Λ.ι6αρτζΙου 'ή ~ιεpχoμέν-~ καΙ παρα.

Τ'ην !-ι.ο'l"ην τιον 'Γριποτ&μων διέρχεται νυν εκείθεν α.κριβ.ως δια.

μέσου &μπέλων της Χωζόσ1lς κειμένων πασων εντος των &νχ·

τολικων τειxων~ ~ηλ. εντος του νοτιοχνχτολικοΟ εΜφους τ'Τις

&ρχαΙας πόλ3ως.

τα. νότια τέλος (ΎΊ μiΧλλoν τα. ΝΝΆ.) τεΙχη Τ'7)ς πόλεως τα.

επι τη; δεξιiΧς δχθη; του Άρο:ι.νΙου εισΙ πανταχοσ σχεδον

ιiφαν-η, ει καΙ τIΧστα θα. ήσαν τα. ισχυρότατα δια το 6μαλον

τοσ χώρου: διότι το εδαφο; εΊνε πεδινόν καΙ καλλιεργείται

εις &μπέλους εν τ1,ί ΝΆ. γωνΙq. καΙ εφεξής εις ξηρικα σιτηρά,

καθ' οσον δ ιι,εν Άροάνιος εΊ'/ε εντελως ξηρος θέρους, ώς εϊ

ρηται, τα. δ' 5δατα τιον Π'~γων τιον παρα τα. χωρΙχ Λ.ιβ&ρ

τζιον, Λεχούριην και ΚεΡέ'Jοοαν όχθων αυτησ, δπερ το οίωρον

ιiπέχoντχ Τ'ης Ψωφίδος, δεν φθάνΟUDΙ μέχρις αδΤ'7)ς δις ΧΡ"φΙ'

μο'Ποιούμενα προς CΙpδευσιν α-λλων εγγυτέρων ταίς πηγαίς

πα:ροχθίω,ν &γριον. ΔύνχταΙ τις 5' δμως να. πχpακoλoυ(}~σ"Ω

εΙκαστικως τ·ην qέσιν των τειχων εκ φυσικοσ τινος χεlλoυς το;';

'εδάφους, εν Φ χείλει ιχνη τινα τειχιl)ν εΙσι, κάτωΘεν δ' αδτοσ

εδ!Χφος ·ηρέμ!Χ ε'Πικλι νες προς τον 'Αροάνιον καΙ εΙς χπόστασιν

&π' αοτοϋ α.πΟ του χείλους μέτρων 10-30. 'Αρχόμενα δε ταΟτα

α.πΟ τοΟ ρηθέντος πύργου τής Ν'Α. γωνΙας α.κολουΘοΟσι διεύ

θυνσιν προς τα. ΝΔ .. ιiλλ' οοχΙ κ!Χτ' εοθείαν γραμμ:ήν, α.λλα

μiΧλλoν κατα. σφόδρ!Χ &νΟΙΚΤ'ήν τοξοειδ'η α.ναλόγως τοΟ εδάφους,

α.πΟ δέ του οϊκου που του Πλ1άκ.χ προς τγιν μο'l"/ιν κλΙνουσ Ι

προς τα ΒΔΔ. καΙ εκείθεν πάλιν προς τα. ΝΔ. μέχρι τ'ης tΧp

χικ'ης ΝΔ. γωνΙας. 'Αλλ' εν τφ τελευταΙφ τούτι!) τμ-ήμχτ\ (μο

νΊις- ΝΔ. γωνΙας) σώζονται ενιχχου προφανώς τα. θεμέλια. των

τειχών κχΙ το χείλος τοΟ εδάφους. εφ' οίι στηρΙζο'l"cαι: διότι δ

ίιπ' αΟΤο χωρος προς τον Άροάνιον εΊνε &.ρκrJύντως επικλι

ν-ής, εχουσl μάλ·.στα εν τφ μέσφ Κ!ΧΙ γωνιιJ)δ'fj κ.α.μπΎιν &.λλα.
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1;38 Γ. Π«π"νδρέου 'Έρευν"ι fv KooλaPevro&i; ΠΑΕ 19'.hJ

κιχ! ε'/ταυΟα . oυocι::μoo &:πέμεινα',l ίχνΊj πύργων. 'l'a μ'fjκο, οε

τα/ν '10τ:ω'! τ',ίιτων τειχω·ι ύπολGγίζω δη 6πεΡt6cι::ινον '1'& 15()1)

μέτρο: s.πομt"ως το Ιμι3αΜ'1 ΤΎjζ δλΊjς πόλεως Τ'Ι;; Ενοο'} τι';)"

τειχι1.lν ~τo ΠΞΡ:που 800 στρεμμ&τω'ι

Ό βοuvaς τΊ)ς ":ι.ροπόλεω,; ο' έχων Βψο; uπiρ '1'11'1 κάτω

πόλιν 80 περ!που μέτρων υψοοται Υ_ωνοε~t;<ί)ς χαΙ r.pa,; δλα

τσ. πέριξ εχει άΠΟΚΡ'ήμ'iQuς κλιτσ;, εΙνε νΟν γυμ')ότατο; κ-χΙ

πετρώοΎΙ; :ω;Ι χωρ!ζετ'.tι. 6Ι; ε"ίρ'ιιτ::ιι δι& oΙMκέλeιυ "πο του

πρΟ;.Β Υ.α! Β' Α. iκτειvομένοu ύ'~ηIΔτέpoυ βου'/ου Τ'η; Χω

ζόOΎj" εκ του ΟΙΜr.έλοu ο' έχεί"ου ύΠ1ιρχεν ισως iπ~ του προς

Β. τ11ς σ.κροπόλεω; teixo'J; Κ'1.! πίιλη ~ πυΗς τις προ; εισο

00'1 :ι.ο:Ί ά.νιΧΟιχσιν προς 'ΙΧΙΙΤ'ή'l, 'Ε'ι cxuτ~ Οέ. τ~ "Υ.ροll"όλει τά.

π~ντ'.t '1χε06ν εχουσι μετιx6AηO'~ οι& τofι q:φCXΊΧΙΚΟΟ '1υ'/οαι'

σμοο, περι οίι αλλαχού ΡΎjOήσεται, διότι otιτε το Ιοιαίτερο'l

"';εΙχος τδ περι6ά:λλον τ'~ν ακρ6πολι'! τΎι; Ψωφιοος OtOC"l.pi'let-.tt

..,0,1 ουτε ΙΧλλ" σημαντικ.:ι αρχαΙα ίΧΨij, μόνον 3' εUΟιcf.:.φιτον

ε!νε μtρο; το!} προς Β. τείχου; του περιβόλου ι;ι;uτiις, δπερ,

άρχαιον [,·1 έν τοις θεμελίοις, έπεσ:ι.ευ&σΟη >(.αt σu'lεπληρώΟ'η

μεταγενεστέρως.

~Tετσ#) oi της τεΧευταίa; «XP'.t; '1'"11; ανω ρηΟε:σης !'cΊ·

χεα/ς τΎις εΥ. '1'1/; α:.φοπόλεω.; εκφuομέ'Ι"ij; χ0:1 Τ'1j; πο:ρ& το

θέ'ΧτΡΟ'1 μικρας ρά:χεω; e'l'le τινο: Οεμέλιιχ :σοi30μαω'l τειχων

111, &:'Iσ;λήμμ!Χτι;ι; προς 1σοπέοωσιν του EoMφCιUς χρησιμεύσαντα..

ΊΌιο:Οτ'Χ i3' &:ναλήμματα. πολλά etcrl κcι;-ι χα;Ο' απ'-<.σCΙ;·1 τη'! προ;

Ν. του βουνοο τη; ό:χρο:τ6λεω; ό:πότομον κλιτυ'l προς τόν

, \ '.- ροο:'Ιιον.

'Ε'Ι CΊέ τι~1 όμι;ι;ΑI:) χώp~ τη!;; :ι.άτω πόλεως πo:pαΤΊjΡOσ'/τα;ι

:ΤΑεΙCJτα 1χ'/'Ι] έ:ι. τ~Ί; αρχαιότητο!;;, ω·, '1'& εξ~ις κυριώτατα.:

1) 'ΟΗ'{ο'l {ψψότερον καΙ προς τα Β"Α. τω'ι &'/ω ά.λω

,Ι[ω'l iπt μόλις δ~έρ το δμι;ι;λο'! εδ'Χψσς ίιψουμέ'Ιου λοφίσκου

κ::ι.:Ι t"("(u; ...ρο; τ.Ζ. Ν'Α. τ'η; τελευτα{α;ς &.κ{Οο; Τ'ης εκ τΎΙζ

αΚΡΟΠQλεω; έκφuομέ'I"ij; [:!ραχώοοlJ; (,-άχεως, περί .~; lppYιO"ij

άνω, ενΟι;ι; δψουται Π:Ρr'lό; τι.;, εΙσΊ'Ι άρχα.ίΙ;Ι; θεμέλια o~κoθo

μ';iμ'Χτο~ μετ& o~α;'1τάσεων μtτρω'l περ[;του 22χ9' ι;+/ε πιΟα'lώ-

fI j 23
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ΙIΑΕ HJ20 Γ. Παπανδρέου vEeevvaL εν ΚαλαβρύtOις 139

τατα θέσις ι3φχα.Ιου νχοΟ, ιJπεp 0'1 εκτΙσθη κα.τόπι'l χριστιανι

χός ναός αγνι~στoυ 'νον &γίo~, ον δμως αναγνωρίζει ώς χρι-. .
στιανικον ναον καΙ '(j νυν ζωσα. παράδοσις.

2) Προς τα ΝΔΔ. τ-ης μοψης κχΙ ε1ς απόστασιν βημάτων απ'

αυτΊις κείνται κατα χι~pαν τα θεμέλια μεγαλοπρεπεστάτου καΊ

μεγάλου 01κοδομ'ήματος, οπερ καλείται ιJπo τ(ί)ν Ιγχωρίων

Έλλψικό, έκτεινομένου .απ6 Β. προς Ν. ΚαΙ δ μεν νότιος

αυτου τοίχος, δστις πιθανι~τατα έχρησίμευε καΙ ώς μέρος α.υ

,,:ου τοο νοτίου τείχους τ'ης πόλεως, ισοδομικως ώρατος, εχει

μηκος μεν 15 μέτρων, σωζόμενον δ' ϋψος 3 μέτρων, δ δ' ανα

'";ολικός τοίχος εχει μηκος 2;3 περίπου μέτρων, δ δε βόρειος

τοίχος εχει κομψ6τχτα θεμέλια μετιΧ εσωτέρου διαμερίσματος

Ι,)'JεΊ σπισθοδόμου ναοΟ. Προς Δ. δε τοΟ 01κοδομ'ήματος τούτου

~~αΊ μέχρι της Ν.Δ. ;γωνία.ς 100 χώρου τ'ης πόλεως ενδον του

τείχους είνε καΙ αλλα θεμέλια αλλων :olΚOδόμΎjμάτων, αλλ'

ατελ'ίl·

3) Αυτ"ι 'ή μο'l'η τιj)ν Τριποτάμων, επ' Ονόμα.τι τ'ης Κοι

μ'ήσεως της Θεονόκου τιμωμένη, χρησιμεύει νυν ιος ενοριακος

ναος καΙ δ)ς κοινοτικον σχολείον της κοινότητος των Τριπο

τάμ,ων, "ις τα 01κ·ήμα.τά εΙσιν εκτος του χι~ρoυ της πόλεως

προς τιμ',)ν δε τ1)ς Θεoτ6κo~ τελειτ'Χι έκκλησιαστική τε κα.Ι

εμπορικΊι πανήγυρις Τ~I 23 Αυγουστου εκάστου έτους αϋτη

δ' '(/ μονη εκτίσθη μεν ιJπo τοΟ Παπoυλ!ΧΚΎj τι!) 1825 -26,
ελεηλατ-ήθη δ' 6πό τ(ί)ν Τουρκοαιγυπτίωντου 'Ιμοραημ τ'Ώ 14
Σε~τεμl3ρίoυ του 1826, 6φίστατο δε κατόπιν ώς μονη καΊ

διελύθη τιτ> 1Η36 (ιδε Κ'ΧλαΟρ. επετηρίδα μου σελ. 57-59,
230 -232). '11 μονΊι λοιπον αϋτη, δηλ. καΊ δ ναος καΊ δ πε·

ρί60λος καΙ τα κελλία αυτης, εκτίσθη ι\>ς επΊ το πολΙΙ εξ αρ

χαίου 6λικοΟ καΊ πιθανως έν τ'Ω θέσει τοΟ 'φχαίου ναοΟ τ'ης

Έρυκί'l'~ς 'Αφροδίτης, πολιούχου τ'ης Ψω:ρτοος, ενοον καΊ

εγγΙΙς των νοτίων τειχων τ'ης πόλεως της ocρχαίας. Τον 6πό

στεγον πρόναον του ναου τ'ης μον-ης εκατέρωθενεστήριζον

δUo κχλως κxτεσκεtJασμένoι αρχαίοι ρΧβδωτοΊ σπόνδυλοι, επ'

'χ1] Τ (\) 'Ι δε των λ1θων εν τφ ανω μέρει 'cG)II σπονδύλων τι\)ν

11
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140 r. riaπσ-vδeέοv "Εeεvvο.ι έν Κσ-λαβρ";τοις 11 \ ι·; 1920

εκατέρωθεν τ'η; εισόδου εις αίιτον τον ναον ήσχν ατελιί>ς γε

γλυμμένχι δύο μικραΙ eι.νΟρώπι'lχι κεφαλαΙ είιτελΟϊίς τέχνης

(' "ζανιάς μου σελ. 19), ες OU φαίνετCl.Ι πιθχνόν, ει καΙ δεν

μαρτυρεττχι ουτε ίστορικως ουτε (ιπο Τ'ης παρχδόσεως, ΟΤΙ

προυΠ'ηρχεν εκεΙ α.ρχαιότερός τις, βυζα.ντιακΟς ίσως, χριστια

νικός ναός. 'Επίσης δε καΙ δ εξώστης τοϊί προς τιΧ Ν' Λ τοϊί

ναου Τ'ης μο'ιής κελλίου εστηρίζετο επι 060 αρχαίων δισπc.ν 
δύλων κιόνων μετιΧ δωρικοϊί κιονοκράνου. Νυν δ' l5μως καί. c.[
κίονες ΟUΤΟΙ του κελλίου εκρημνίσθησα.ν κα.Ι δ πρόναος κα.

τερρίφθη δπο τής κοινότ'ητος καιεκτίσθη εις γυναικωνιτιν ιό;

συμπλ'ήρωμα τοϊί να.ου καΙ δ προς Ν. τoCί περιβόλου τΊις μοψ7ις

χωρος περιεφράl.θη διιΧ τοίχc.υ, έχοντος επίσ'ης αρχαΙ,ον όλι

κόν, εις νεκpoτlΧφεloν. 'Εν δε τ"Ω νoτί~ εξωτεΡΙΚ"Ω προσόψει

του τοίχου του Υα.ου τ'ης μοψης επl. πλακος μεγάλης αρχα.ίας

ε'lτετοιχ ισμένης εισΙν εγγεγλυμμένlΧ στχυρος βυζαντιακος καΙ

κοσμ'ήμα'lα βυζα.ντιακά. 'Εν δε Τfι αύλ'Ώ το\.ί ναοϊί καί. εντος

του περιβόλου τ'ης μοψης είνε διεσπαρμένα' α') σπόνδυλος

κίονος κυλινδροειδΎlς α.ρρά6δωτος διαμέτρου Ω,30 καΙ μ'ή

κους 2,50' β ') σπόνδυλος κατιΧ τ') Ύjμισυ ρα.βδωτΟς διαμέ

τρου 0,30 καΙ μ'ήκους 2,25 γ') τρεϊς σπόνδυλοι κιόνων

κεχωσμένοι Όρθιοι αρρά6δωτοι, δ μεν διαμέτρου 0,65 καΙ

μ'ήκους εκτος του εδάφους, 0,70, δ δέ 0,69 καΙ 0,70, δ δε

0,69 καΙ 0,80' δ') σπόνδυλος ρα6δωτος διαμέτρου 0,40
καΙ μ'ήκους 1,47' ε ') σπόνδυλος α.ρράβδωτος μετιΧ o'!tij;

(δ μόνος ενταυθα μετιΧ οπής) προς συγκόλλησιν, διαμέτρου

0,35 ΚIΧΙ μ'ήκους 1,~5, παχύτερος δε προς το ετερον

σ.κρον, δπερ δ πιθανιί)ς ετίθετο το κιονόκρανο'ι' στ') σπόνδυλοΙ

κιόνων επίσ'ης εισΙν εντετοιχισμένοι κIΧI. εν τIΧΙς~γωνίιχις του

τοίχου του προς Ν τ'ης μοψης εσχάτως κτισθέντος περιβόλου

τοϊί νεκροταφείου' ζ') Προς Ά. τοϊί νIΧOί) τ'ης μονής κIΧI. εντος

τοϊί περι6όλο'υ αυΤής εννέCl. εΥ σεφ~ τετράγωνοι λίθινIΧι ~ βάσεις

ΙJ,ετ' δπ'ης είνε εγκεχωσμένIΧι εν τψ εδάφει, ιΙ)ν το τετράπλευ

ρον εχει διιxστcί.σεις 0,25 καΙ 0,30 περίπου, ίσως αρXIΧΙIΧ

ΚΙOνόκρIΧνIΧ ανεστραμμένIΧ' η') Έπίσ'ης ΠOλλIΧΧOϊί καΙ των τοί-
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llAE 1920 1'. Παπανδρέου 'Έρευναι εν Καλαβρύτοις 1!ι1

χω'ι καΙ τοσ περιδόλου και περΙ τΥιν μονΥιν κ~Ιτ!Χt τ'Ωδε κα

χεισε πολυ αρχαΙον 6λικόν.

4) 'ΕγΥυς προς Β. Τ'ης μοψης ανεσκάφη εσχάτως μαρμά~

ρινος σπόνδυλος με ~' οπΊ)ς εν τφ ετέρι:> α,κΡι:> καΙ μετ' αμφο

τέρων των &κρων πο:χυτέρων μ'ήχους 2,10 καΙ διαμέτρου 0,21.
~ίνε το μόνον μcφμά.ριvον λείψανον το ε6ρεθεν iν ΨωφΙδι,

διότι πάντα τ&.λλά εΙσιν εκ του συνήθους εγχωρίου τιτανολίθου.

Ό κίων οίιτος εχει νυν τοποθετηθ"ί) εν Τ'~ προς Ά των Πορ

των αυλ'Ώ του οϊΥ.ου τοσ διδασκάλου τ'ης κοινότητος.

5) 'Εν τ'Ω δδι:> μοψης - Πόρτες (Δί6ρης-Λειοαρζίου) τ'Ώ

διερχομέΨIl διά μέσου του χώρου τ'ης κάτω πόλεως καΙ πρΙν η

φθάσ'ιι τις εΙς τάς α,νω ρηΘείσας αμπέλους κεΙται κεxωσμένo~

κατά το πλεΙ'1ΤΟ'! μέγας σωλrιν εκ λίθου εγχωρίου.

6) Πολλαχοσ του χώρου της πόλεως εν τ'Ω αροτριάσει καΙ

κα;λλιεpγί~ πλείονα μεν παλαιότεΡΟΥ, ολίγα δέ νυν ευρίσκον

ται αρχαιολογικα αγτικείμενα, 010'1 νομίσματα παγτοΙα, ανα·

θήματα, πήλιγα καΙ μετάλλινα εισώλι,χ, ά.γΥεΙα ποικίλα ιΧπας

σ' δ χ(ορος βρίθει θραυσμάτων κεραμείων Κ'ΧΙ θραυσμάτων

,,:ηλίνων ΧγΥείων Οπτ(ϊ>γ.

Άλλα καΙ εκτος των τειχ(ϊ>ν της πόλεως εχομεν προφανΥι

πολλά ερείπια καΙ 'ίχνη εκ τ'ης αρχαιότητος ~)ς εξ'ης:

1) 'Ev τ(~ ΈρυμάνΘφ χειμάρρ<ρ (τ(ι> Νουσαϊτικ<Τ> ποταμ(ι»

ολίγον ανωτέρω (περΙ τα 20 μέτρα) τ'ης σημεριψης καμπύλης
,... ,.. " -." ,

γεφυρας κεινται καταφανεστατα τα ιχνη της αρχαtας γεφυρας

καΙ επι μεν τ'ης ?:-ριστερ&ς όχΘης δ αρχαΙος πους αότης εΙνε

δλόκληρον τεΙχος εξ ογκολίθων Ισοδομικως εκτισμένων πάχους

4 μέτρων καΙ ϋψους σωζο!ιένου υπερ το μέτροψ τουτο εφ' 5σον

γινώσκω, οόδεΙς των γραΦάντων περΙ ΨωφΤδος παρετήρησεν,

εφιστ(ο δε τ'ηγ προσΟΧ';ιν των &ρμοδίωγ προς περιφρούρησιν

καΙ διαφύλαξιν τοσ σπουδαίου τούτου σημείου, διότι 'ίσως οό·

δαμου αλλαχοσ ύπάρχει οϋτωσαφέστατον μνημεΙον γεφύρα.ς

εκ της κλασικωτάτης iρχαιότητος. Άλλα καΙ επι τ'ης απέναντι

δεξι&ς όχθης του ποταμου επάνω του φυσικου βράχου σφζον

ται ακόμη κατα x(~ρα'l λίθοι καΙ το:> ετέρου .ποδΟς τ'ης αρ-
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142 r. ftαπαvδeέοv "Εeεvvαι ~ν Καλαβρυτοις (ΙAI~ 1920

, , ,.11;: Τ ~ ~ δ ' 2. .... r' -- \ .,
χαι~ς γεφυp~ς, c.ς ου φ~ιvεται υΤΙ (-LSV !:οχ οεςιωv πους αυ-

Τ'ης εστ"ηρίζετο επι τοΟ ΜΙ '10'1 υπάρχοvτος aσ~λεύτoι; βρά.

zou, δ δ' εξ aριστερων επι 1'00 πετρώδους εOOCφοuς.

2) Και εv τ'Ώ αυλΊj του χαvίοι; του Μπάμπουρα και εv

τοις τοίχοις αυτο( εχει σU:Jσωρεuθ'1) πληθυς σποvδύλωv κιόvων

ποικίλωv και όμοΙωv πως προς τους εv τ'Ώ μοψ?ί ρηθέντας.

3) Προς τα ΝΔ της μοΨης και επ' αυτ·ης της δεξια.ς οχθ'ης

τοίΙ Άροαvίοι; υπάρχει π"ηγ'l) ολίγοι; υδατος, Παλrιoμάγγωιo

καλοuμέvη, προς Ά. και εγγύτατα Τ'1)ς όποίας ό Άροάvιος

εσχάτως αvέσκαΦε πλάκας, ε~αφoς κεραμόστρωτοv μετ' επιμ"Ιι

κωv εξοχω'ι, ~)ς εν τ'?ί ΠαλαίljΤΡ~ τ'1)ς 'Ολυμπίχς, χιο'ιόκρα

vr;v aνεστρχμμένον και &tHιx αρχαιχ ιχψη, δεικνύοντα εν συ

νόλφ o~κoOόμημ'Χ παρόχθιονκχι μεταγενέστερον, εις κτΙσιν του

όποΙου EΧP"φιμoπoι"~θη και api:CGIov υλικόν.

4) Ό απέναντι και προς Ν. τ-ης πόλεως κlΧιlεπι τ'TJς αρι.

στερα.ς όχθης του Άροανίου επιμ'~κη~ απο των Ν Δ.πρΟς τα

Β'Α. εκτεινόμενος λόφος, ενΟ:χ νυν αΙ &μπελοι τοσ χωρίοι;

Μοστενίτσης- Τριποτάμων, καλεΤται ν:ν ΜπαρμπανίΤ(J1Χ (-ίι).

'Εν τούτ<:) λοιπον απέναντι κlχι προς Ν. τιί>v Πr;ρτωv και

τίi>v αμπέλω') Τ'1)ς Χωζόοης εν Τ'?ί προς τον Άροάνιον κλιτύϊ

εύρέθησαν θεμέλια και ιχν-ι) αρχα!ων οικοδομημάτων υπεμ

φχίνοντα εκεΙ προi Ηιόν τι της πόλεως, δπερ επι6ε6αιουσι

και τα πολλαχου Τ'1)ς Μπα.ρμπανίτσης κεράμειχ κ~ι &λλα cruv
τρίμματα αρχατ •. 'Απέναντι δε Κ'ΧΙ περι τα 40 μέτρα προς

τα Ν'Α. Τ'1)ς πηγ(1)ς τοό) Παλ"φμα.γγά.νCιI) και εγγύτατα υπερ

Τ'/ιν OCριστεραν οχθψ του ' Αρο:χνίοι; υπάρχει κ.αΙ 1/ πητη Ζώη

βρύαι καλου ϋοατος, αψ' ~ς και οΙ Ψωψίδιοι πά.λαι έν μέρει

ΚIΧΙ οε νυν περίrJtκοι uapeUovtoct.
5) Έπι τ'llς δεξια.ς οχθης τοσ Έρυμάνθου χειμά.ρρου κocι

εξω του καλu6ίοu του r. Παπασημακοπούλου πocρα τ"ην δaον

Τριποτάμων-Δί6ρ"l]ς κεττα.ι Ορθιος~κ.εJ(ωσ(J.ένος κατα το 'ίjμισυ

σπόνοuλο, κίονος μα.λλον τετ?αε~ρικoς κχι ουχι κuλΙ"~ΡΙκ'ος

ευρεθεΙς εν τφ εγγυς αγρφ του αυτου 10ΙΓJκ'Τ"ΙIΤOI) εν θέσει

Πα.):φφuτιζf. Προς Δ. δ' ιχυτου πα.ρα τχ χά.νιχ τ-οσ Τα.κτικου
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e-v τ11 α\ιτ~1 ~ημ')σ[q; δ~ζt) κε"[ντχι κχ,OC χιJψ/"ν κομ,'}?ι καΙ

λαξεuτοι οΙχ.οδοι-ι"ικοΙ 'λ!θοι θεμέλιοι (ιπεμCΡΧίνoντες οφχαϊον

οίκοδόv"ημα.. Ί-Ι δε προς Β. τiJς Π'Χλ"lIocρυτιiΧς χαράδρα.

"ή exoucrx Ρύχ;ι.α. e-xMHovrx εΙς τον Έ?ύ;.ι,ανθον χείμαρ

ρον δλιγον κχτωτέρω του ύδρομύλου τοο i\'Iπόγlα 'λέγεται

<Ε'β , λ ' 'Ε ' ~" λ' '"" <(ραιικη ακκα. i ν ταlJΤ\J ο εν ακκφ ΠιΧρα τον ρυχκα ευ-.

ρέθησαν λίθοι 'λαξευτοΙ καΙ είς ι-ι"έγας καΙ εν αργ JPo;:jy κομ

Φον νόμ~σμα 'Ηλείων, Ο είδον παρα. χωρ',ιιψ.

ο) Έν τι:) 'EpuιJ.iveIρ χειμάρρφ εΙνε "ή Βχσιλικη βρύσι τΊίς

Χωζό6η;, δύο ~ηλ. πηγαΙ έκατέρωθεν (έν έκχ τέρq; οχθΊΙ) αυ

του μετ' αCΡθόνoυ υδατος πχρκ το κΧλύ6ιον του Ζώη Σταu

ρούλlα (ιπερ τ~ 1000 μέτρα απο τ"ης συμ60'λ"ης Έρυμάνθου

'Αροανίου καΙ 250 περίπου μέτρα ιΧπο τ"η~ ΒΔ. γωνίας των

τειχων τ"1Jζ Ψωψl~oς. ΑίΗαι ~, αί π'l)γαΙ δεν πχρέχουσιν

υδωρ εις τ"ήν ΨωCΡϊδιΧ j ώς χαl1-ηλότερα.~ χατα. το εδιχφος

αλλ' έξ αδτων α'λέθΖΙ ό ύδρόμuλος t'JLi Mπ~·ox. "Ανωθεν δε

τ"ης Βχσιλlκης βρύστως εις 3/4 ίι}?α; από'πχσιν έκχτέρω9εν

ποίλιν -:vO Έρυιι.άνθου εΙνε οί βρύσaς τοϋ Καλόγερου μετ' αφθό"

νου υ~ατoς πιχρα. το Μαντουσέικο κχλύ61, εξ (~)ν "ή μεν έπΙ τ"ης

δεξιiΧς οχθης μετα. καΙ του ανωθεν κιχ τερχομένου έτέρου υδα

τος τοΟ χειμάρρου δι,χ δέ'1εως καΙ αυλα.κος διοχε τευομένη

αρδεύει. ποίντας τους έπι τ'ης δεςιiΧς οχθης aγρους μέχρι των

χα.νίων (Τακ τικου, Παπα"ηλιοπούλοu κλ), "ή δ' e-ξ αριστερων

αρδεύει τα..,;αριστερόθεν κτήμα.τα>αΙαυτο :το εδαφος τ"ης κάτω

Ψωφίδος, ωστε πιθανώτα.τα τα. υδατα αυτής τ~ χαΙ τ"ης έκ δε

ξιων ροηθείιjης :(ουσης μέτρα τινα. υΨηλότερον) ~ιωχετεύoντo

παρ' αρχαίοις δι' ίιδραγωγείου είς τ"ην κάτω πόλιν Τής Ψωφϊ

δος μετα. καΙ τιί)ν ;πηγαίων ίιδάτων ·των ανωτέ?ω των πηγων

τoύτωΨ~διι)n περι τα. 300 μέτρα. πάλιν ανωτέρω τών :πηγών

του ΚαλόΥερου εινε"ή ljuμ60'λη των χειμάρρων N'JucralttxoG
καΙ Γερμοτσανιτικου, ών το μεν πρώτον δεν εχε" υδωρ κατα.

το θέρος, το δ' άλλο καταφέ?ει π"ηγαϊον ϋδωρ έκ των χωρίων

Γερμοτσανίου, Πψητσοσ )ι.αΙ Ποροχό6 0ης, αΑλα. το ,.χετικως

μεϊζον πλειονος υδα:τος) εΙνε το Μοροχοβίτικο κεφαλόβρυσΘ.
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144 r. Παπανδρέου 'Έρευναι έν Καλαβρύτοις ΠΑΕ 1920

το σύνολον δε ΠΧfJων τιί)ν &.νω πηγων α.ποτελουσι κατα. το

θέρος το σδωρ τοΟ 'Ερυμάνθου χειμάρρου. Τέλος κατωτέρω

Τ'Τις Βασιλικής βρύσεω; επι τ'ίις OCριστεράς δχΟης του Έρυμάν

θου α.πένα.ντι καΙ εις απόστα.σιν 30 β'~μάτων χπο του μύλου

τοΟ Μπόγ:ι.α. ε!νε 'ίι βρύσις τοί' Κατριβα μετα. καλοΟ υδατο; δι'

:ης διοχετευομένηςαρδεύεταιμόλις 'ίι ύπο το χά'lι του Μπάμπουρα.

γωνία Τ'ης συμβολΊις, διότι καΙ αυτη δεν δύ'lατχι να. πα.ράσΥ:1Ι

υδωρ εις Τ'ην Ψωφίί3α. ΚαΙ 1) παράδοσις δε διέσωσε καΙ τα.

πράγματα δεικνύο'η'.ν δτι αί πηγαΙ τοΟ Καλόγερου καΙ αί

ύπέρ αδ,:,Οις παΡείχrJν υδωρ εις τ'~ν Ψωφίδα ύδρευομένην πλ'ην

τούτου καΙ εκ των πο 7αμι;)ν καΙ τ'ης βρύσεως τοΟ .Αργύρ'η,
ώς εΙρηται.

7) ΠοΟ εκειντο τα. πολυά.νδρια τι;)ν IJ/ωφιί3ίων; Κατα. πιΖ

σαν πιθανότητα εν εξ αδτι;)ν εκειτο προς Ά. τι;)ν Πορτι;)ν

παρα. τ'ην όδον Ψωφίδος 'Κλείτορο;, διότι εντεοθεν μάλλον

άπο τοΟ ύδρομύλου τι;)ν Τριποτάμω', 'ίιγε προ; τ'ην Ψωφίδα '~

&μα~~Τ'η Κλείτορος' Ψωφίδo~ κχι οδχΙ εκ του προς τα. ΝΔ.

της Μπαρμπανίτσης xπoκρ'~μνoυ καΙ ακροσιΡαλο5ς χιορου του

ύπερ Τ'ην συμ60λ·ην τι;)ν τριι;)ν χεψ.άρρων, ΟΠΟ') '10'1 'ίι δημοσία.

όδος Τριπόλεως - Πύργo~, ει καΙ δεν 6'ι.ποκλείεται να. '{ι το τοι

αύτη καΙ έντεΟθεν καΙ εκείθεν, όπότε Κ'ΧΙ έτέρα γέφυρα επι

τοΟ Άροανίου (jIΧ 'ήτο προς Ν. τοΟ εν λόγφ νεκροτχφείου. Τι!)

οντι δε προς 'Α. τι;)ν Πο?τι;)ν καΙ ϊχν''ι τάφων καΙ &λλα. 'ίχνη

αρχαία, ι:)ς καΙ κέραμοι, εύρέΟησχν Κ'ΧΙ πηγ·η υπάρχει ελ'Χχί

στου καΙ βαλτώδους 'ηδη σδχτος Κ'ΧΙ το εδχφσς ε!νε πρόσφορον

καΙ όμΧλον π?ος χρΎ/σιν πολυχνδρίου. 'Άλλο δε πολυ?'νδριον

πιθανιοτατα εκειτο πέραν τΥι; επι τοΟ Έρυμάνθου χειμάρρου

ρηθείση; αρχαί'Χς γεφύρ'Χς καΙ εν τ'Ώ δεξι!?- τούτου OχθΊj (διότι

επι της α?ΙΊτερ&ς οχθ'lΙ; εκτος τι;)ν τειχι;)ν εΙνε μικριΧ καΙ

στεψη και απόκρη:J.νος κλιτυς μ'η παρέχουσχ χι;)ρον προ; νε

κροταφείον) κατ:, τ:ι.; α:ιω ρ-ηθείσχ; θέΊει; Παλnοφuτιές καΙ

Έβραίικην λάκκαν εν t'Q ό~(~) Ψωφίί30ς. AX'J'tl;)νO; 'Ηλείας

(ολίγον δε;ι~ καΙ προς Β. τη; νσν Τριποτάμων - Δί6ρης), ενθα

ε(ιρέθησαν καΙ ευρίσ1..0νται, Q); ειρηται, Ικανα. εντάr.ρια ευp·~μχτα.
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"ΑΕ 1!)20 r Παπανδρέου 'Έρευναι έν Καλαβρύτοις 145

ΣlJνφοα τοϊς άνωτέρω πάσιν ό μεν ναος της 'Ερυκίνης

,Αφροδίτ'ης υπο πάντων πιθα'IΙJ)ς τίΘεται εν τ'Υ,) '10'1 θέσει

τΎίς μο'l"ης, δ ~ε νιχος του Έρυμiνθου (Παυσ. Η
Ι

• 24, 12)
μετ' &γάλμα.τος λευκοίί λίθου (μαρμάρου) κατά τινας μεν Υιτο

εκεϊ, απου τα ερείπια τοίί olκoδoμ'~μιχτoς, απερ κα.λεϊται

'Ελληνικό, ιiΑΑα τοίίτο είνε εγγύΤ:>Qτα της μο'l"ης (δηλ. του ναοίί

τ'ίίς ,Αφροδίτ'ης). Κατά γε αμως Τ';ίν εμην γ'lώμην προσφυε

στέρα προς τοίίτο θέσις 'ητο αί ίιπερ τ'ην ΝΔ. γωνία'l τοίί τεί

χους &λιρ, απου καΙ ή θέσις είνε κάτοπτος καΙ περιφαν-ης καΙ

ό 'Ερύμανθος ποταμος όρατος καΙ εγγύς, '~ καί αιιτη 'ίί θέσις

τοίί κα.τόπιν χριστιανικοίί ναοίί. τα δε ήριΪ)α των 'Ηρακλειδών

Προιι·άχου καΙ 'Εχέφρονος καΙ επί Παυσα'lίου (αΙΙτόθι 7) οοκ

έπιφαν-η άδηλον ποΟ εκειντο, 'ί'1ως δ' επι τ'ης α-κροπόλεως. ΊΌ

δε οικημα, ενθα. εΙχε ταφ-η ό 'ΑλκμΙΧίων, το ιΧπλοίίν καΙ α-κό

σμ'ητον (Παυσ. αΙΙτόθι) μόνον περί τον ΝΔ. χωρον τ'ης πόλεως

καΙ εντος τ~ν τειχω'l αΙΙτ'ίί; εΙνε Ουνα.τΟ'l να τοποθετηθ'Υ,), απερ

έπετρέπετο κατα. τους προϊσΤ''Ρικους χρόνους, α:φΟίί ό Άλκμαίων

'ητο μυθικος -ηρως, καΙ ατε ισως οΙΙδ' εΙχε κτισΟ'η iκ6μη ή

κάτω πόλις, εαν μη ητο καΙ τουτο επι της α.κροπόλεως Yj επΙ

Τ'ης προς τα ΝΔ. κλιτύος α.Uτ·ίίς" cιότι τφ:ΟΥΤΙ « αί -περ(το

μ'l"ίίμα. κυπά.ρισσοι iΧί καλούμεναι τότε όπο των ΙUωφιδίων παρ

θένοι καΙ iΧί εις τoσoίίΤCιν ϋψος ιiνήκουσαιι ιοστε κιχΙ το δρος

το προς Τ-~ί φωφίδι κατεσκιάζετο ίιπ' iΧιιτων, κα.Ι &ς οοκ ηΟε'

λον εκκόπτει'l ίερας του ΆλΥ.μαίω'lος είναι νομίζοντες» μό

νον α-ι>ο των άνω σημείων -ηδύναντο να σκιάζωσιν εκ μέρους

του α-να.τέΑΑοντος ήλίου το άπέναντι ορος, δηλ. τον πέραν καΙ

6περ την δεξιαν οχθην τοίί 'Ερυμάνθου χειμάρρου 6ψηλο'l

βουνόν, σστις καλούμενος νίίν ΤΟΙ0ϋγκα (το νοτιώτερο'l καΙ γυ

μνον αΙΙτοίί μέρος) κα.Ι ΌρλΙ0ϋ καταρράχι εΙ'Ιε ή νοτιοα.νατο

λικωτάτη άκρα καΙ διακλάδωσις τοίί ερυμανθίου 'Αστερίωνος

(Αστρα) καΙ Τ'ίίς α-ρχα.ίας κατ' έμε Λα.μΠείας διότι προς 'Α.

μεν τ-ϊίς Ψωφίδος εΙνε 'ή ποταμία κοιλας του 'Αροα.νίου καΙ

δεν εΤνε δρος, <!)στε να σκιασθ'Υ,) δπο τοίί δύοντος ήλίου, δ δε

προς Β. Τ'ης &.κροπόλεως βουνος δεν σκιάζεται (διότι ό α-πο
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νότου ό fιλΙOς δεν σκιά-ζει), προς Ν. δε πά.λιν της Ψωφιδος

ε'ίνε δ χθα.μΧλΟς λόφος Μπα.pμπlΧνίτσX κα.Ι cιιχι δρος, οπερ

κχι πάλιν δεν θα. επεσκιάζετο (διότι ΚIΧΙ α.πο Β. δ fιλιoς δεν

σκιάζει), ί,ji)τε μόνον δ απ' Ά. Ψ',ος εν Ψωφϊδι δίινα.τlΧι να.

κα:τα.σκιάσ'Ω το ενα:ντι προς α.υτ,!ι δρος.

Κα.Ι εν Τ'Q σημχντικ'Ω λοιπον τα.ύ:Ώ πόλει τ'ης ΊJfωφϊοος

δέον δπως γένωντα.ι εΌρεϊα.ι α.να.σκα.φα.ί, ιδίως δε ευρύτχτα.ι εν

τι:) περι6όλφ κα.Ι εκτος τοσ περιβόλου της μονής, κα.τα. τ'ην

θέσιν Έλληνικο κα.Ι κα.θ' απα.ντα. τον χωρον τ'7/ς κάτω πόλεως

α.πΟ τ'ης ΝΔ, γωνία.ς, ενθχ α.Ι αλφ κιχι ό χριστιχνικος νlΧOς μέχρι

των πορτω/, επι πλέον οε κα.Ι έκτος των 'Ιl)τίων τειχων κα.τά

τ'ην δεξια.ν δχθην τοσ Άροανίου πα'1α.ν ΚIΧΙ επι. τ'ης δεξιας

δχθης τοσ Έρυμάνθου χειμιΥ.ρρου κα.τα. τάς θέσεις Πα.'λ'Ωοφυ

τιες κα.Ι Έβρα.ίικην λάκκα.ν, Ετι δε δοκιμχστικ,α.Ι σκα.φχΙ κα.τά

τ'ην θέσιν τοσ θεάτρου κα.Ι τ'ην α.κρόπολιν ΚIΧΙ τα. εν ταις κλ~

τύ'1ιν α.να.λήμμα.τα. κα.Ι προς Ά. των πορτων κα.τά το 6ποτιθέ

μενον πολυάνδριον και εΊ που ά.λΑα.χοσ 'ίίθελε νομισθη επίκα.ιΡον,

Ή δε Ψωφιδία. τέλος, δηλ. 'ή κυρια.ρχία. τ-rις Ψωφιδος,

εξετείνετο επι Πα.uσανίrJU εν τι:) τέως δ'ήμφ Ψωφιδος πλ'Γιν

τοσ Δεχουνίου εν τφ τέως δ'~μ(:) Άροχνίχς πΑ'ην τ'7ίς Χο6όλης

κα.Ι εν τφ opeLvi{:> τμ'ήμχτι τοσ τέως Ο'ήμου Λοψπείχς, Οηλ. ε'ι

τα.Ις περιοχα.ϊς των χωρίων ΜΟ'1τενίΤ'1ης;, ΠopετσoιJ, Γερμοτ'17.

νίου, Νουσας:, Δερ6ιν* κχι Κοκοτα.ρίου κα.Ι τ'7ίς Πoλ(xψ~ς

Δί6ρης.

ΓΕΩΡΙΌ ΠΑΙΙΑΝΔ[>ΕΟ)Ό δ. φ.
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ΟΙ ΠίΡΓΟΙ ΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ NH~ΩN ΚΑΙ Ι..ΗΑι

ΤΗΣ ΣΤΦΝΟί. 1

(Προο{)'ίκη οΙς τα τών ΠΑΕ του 1915)

Κα-τα. 'Ιl)ύλtOν του 1915 Τ'Ω α-ΙΤ'ήσει μου, άποφάσει οε

του ~υμ60υλίoυ τ"ης Άρχα-ιολΟΥΙΚ'ης Έτα-ιρεία-ς, μετέβην εις

~(φνoν προς συμπλ"ήρωσιν μελέτης μου επι 10ιορρύθμων οικο

οομημάτω'ι ε,ι μεΥάλ"Ώ πληθύ"ί επ' 'Χίιτ"ης ίιπα-ρχό'/των, εν ι:> επι

τιον &λλων ψήσων υπάρχουσι τα. α-ίιτα. εν πολΙΙ μικρι!> άριθμψ.

Τα. οίκοοομ:ήμα-τα- τ'Χστα- εί'/ε οί κυλι'ιορικοι πύΡΥΟΙ, ι~)ν 28 τότε

"ηρίθμησ:χ, είτ'Χ οΕ 3 αλλους κ:χι εσημε(ωσα- επι του χάρτου τ"ης

ψήσου, 2 του εκδοΘεντος t'Q συ'/εΡΥ'Χσίζ(- μου υπο τοσ ~υνoέσμoυ

τιον ~ιφν(ω'l κ'Χι περι των 6ποίων δΕ'1 εΥεινε μέχρι τοσοε ίοια-ι

τέρ'Χ τις μελέτη. 'Εκ τ"ης επι ι-ι."7/'Iα- περίπου δι'Χρκεσάσης ερεύ

νης φρονι,), ί:ίτι εφθ'Χσ'Χ εΙς πόρισμ'Χ &'ρκετα. ίκα-νοποιητικόν, J);

εκ του συνόλου οα. φα-ψζ/.

Είχο'ι π:χρ'Χκολουθ"ήση άπο ετιο,ι τΊιν σειρα.ν όμοίων ΟΙκο

οομ:ημχτω'ι κα-ι εις τ"ην Ei.ίi3olX'1 κα-ί εις Τ'ην 'Αττικην κιχί εΙς

Τ'ην ~α-λxμίν'X κχι 7..πο τ"ης "Ανορο!) οι:Χ Π'Χσιον τιον Κυκλά

οων χ.χι εξ ιοι:χιτέρχς αλλης μελέτης κ χι εξ επιτοπίου επι

σκέψεως τιον πλείστων τούτω'ι. '11 κ'Χτεύθυνσις α-ίιτιον, το ί:ίλον

πλέΥμχ άπο τ"lις Ε·j60ί'Χς δια. Τ'η; 'Αττικ"ης κ'Χι του ~α-ρωνι·

κοσ μέχρι τιον νοτιωτάτων Κυχ.λάδω'ι μετα. κέ'/τρου τ"ης εχού

σης τους περισσοτέροuς τούτων ψήσου ~(φνoυ. 'Έπειτ'Χ κα-ι α-ίιτ"ης

τ'Χύτης το δίκτt)Ο'1 τ"ης θέσεως α-ίιτω'ι εν σχέσει προς τα. κεν

τρικα. σημεί'Χ Τ'llς ψήσοu πα-ρέσχε μοι Τ'ην πρώτην άφορμ:ην

προς μελέτην, άλλα κχι τ"ην στΡοψην προ; τέρμχ όριστικό'ι.

(11 Μέρος της έκΟέσεως της σ.vαγνωσΟείσ7jς έν τΏ αίΟούση της Άρχ. Έ

το",ρε:-χ; η') 21η Μ-χρτίοο 1917,
(2) 'Ήδη r:ρο~ετέΟYj'I(ΧV χα; τέ~σαρε; ετεροι έν νεω-:iρC(- έ?εύηί μ.οο.
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ΠρΙν +) εΙσέλθω εΙς τ~ Τ'7ις έpμΗVείας των κτιρίων τού

των: ~); Τ'jι,ι βλέπω αοΥερχόμενος προς τους χρόνους αστων οια.

τιi')ν ο:ιιδνων, περιέγρο:ψΧ εν τ1ι δuνα.τ~ α.κpι6εί~ τ~ σωζόμενα.

• Βορεία πρόσοψι; ",ο\σπρου πύργου.

λείΦxνIΧ :των ΚlJριωτάτων τούτων μετα. των εν α.σΤΟΙς ευρημά

των εν τοις ΠΑΕ τοΩ 1915 α.πο σελ. 96 κ. έ. Δια. να. φθάσω

εις όριστικον ιΧποτέλεσμα καΙ δια τους χρόνους, εις οίίς α.νά

γοντα.ι κα.Ι δια. τον '1κοπον Τ'ης [δρύσεως ΙΧΙJΤΙi)ν, επρεπε να. με

λετήσω ·cους κα.λλίτερον όπωJ'δήποτε σωζομένους κα.Ι τους κυ·

ριωτέρου; κα.Ι δια. το μέγεθος κα;Ι δια τ'ην δια;τ'ήρησιν. Πα.ρα.-
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τιθημι δ' ε-ιτασθα κατόψεις δύο τω-ι κυριωτάτω-ι καΙ προσόψεω'ι

εΙκό-ιας καΙ σχετικά τι-ια προς τούτους κoσμ~ματα α,ΥΥεΙων

χλπ. σχετικω-ι προς τ'ην ε-ι τοις ΠΑΕ του 1915 περιγραφ'ΙΙ-Ι

καΙ προβαΙνω &μέσως εις τα τ'ης ερμηνεία.ς αυτω-ι,

ΚαΙ οσο-ι &φορr μεν εΙς τα. των χρόνων, εΙς ους &'ιάγον

ται οί πύργοι, εντασθα. εγκειται 1ι κυριωτέρα Οuσχέρεια. Ένο

μΙσθησα'ι κοινιi)ς νεώτερα κτίσματα καΙ (i)νομcί..σθησαν ενετικα

Ί) Φρικγκικα. 'ι) γενικως μεσαιωνικcί... Των περιηγ'ητων, (~ν

ουκ εστιν &ριθμός, άλλοι μεν &νcί..γoυσι τούτους &ορίστως

εΙς τους &ρχαίους χρόνου;, άλλοι αλλους τούτων υπoλαμ6cί..

νουσι-ι &ρχαίους καΙ άλλους 'ιεωτέρους, καταβαΙνο-ιτες μέχρι

των Βυζαντιακ&ν χρόνων. Των επισκεψαμένων &ρχαιολόγων

αΙ γνωμα-ι εΤνε υπερ τ'ης αρχα.ιότ'ητος τω-ι πύργων εκεΙνων, ους

εΤδον, ιος δ ουΥΥρος Τheορhίl Sauciuc τελευτα-Έο<;; τoπoγρcί..

φος τ'ης 'Άνδρου οια. τον πύργον του &γ. Πέτρουι ανcί..γων αυ

τόν εΙς τον 40'1 α-ιωνα, δ Hubel't Dellloulin εις τον 30'1 κα.Ι

δ Μα.υρομαρ&ς καΙ δ \νθίl καΙ δ Ίταλος Patl'on ί περΙ των

τ'ης Τήνου κα.Ι δ 'Ιιμέτερος Σβορα)νος περΙ τω'ι τ'ης Μυκόνου εΙς

τό'ι 50'1 αιωνα, α.νάγοντεςΟμως τοίιτοvς εΙς μΙαν ωρισμένην χρο

νικην περΙοΟον. {(-χΙ έγω δ ιδιος προ ετων, μόνον τον τ'ι/ς "Αν

δρου Ιδιόν, άνευ αντιπαρα,Βολης προς άλλους, 6μολογα), κα.Ι βα

Ουτέρικς εpειJψης, καΙ απο τ',ύτου όρμώμε'ιος, εΤχον την Ιδέαν,

οτι μάλλον εΙς -ιεωτέρους χρόνους επρεπε να. ζ'ητηθ'Ώ 1ι ϊδρυσις

αuτίi)ν, ιδί~ του τελευταίου τούτου (Παρνα.σου Τ. Ε' 188Ι σ.

793 καΙ 874 χ. Ι). 'Ί-Ιδη δμως μετα. μχχρα.ν μελέτην καΙ

πολλας πολλων τούτων επισκέψεις, lδί~ οε μsτα. τ,χς τελευ

ταίας ερεύνΙΚζ τα.ς οια. της Άρχ. ΈταφεΙας, είμ:χι εΙς θέσιν να.

δμιλήσωπολυ δια.φορετικώτερα περΙ α.υτων.

ΚαΙ πρωτον ωρισμένως εκ πάντων των μέχρι τοσοε παρα

;ηρ'ηθέντω.ν ιΧποκλεΙεται πάσικ σχέσις t'l,; ίορύσεως ικυτων εν

μεσαιωνικοϊς χρ6νοις. ΟΙΙτε της Φρικγκοκρατίας οίΊτε της Ένε

τοκρατίικς 1ι .σφραγίς, τα. σημεια τα. χαρα.κ τηριστικά, παρου

σιάσθησcί..ν που των τοσούτων τον cφιθμον κτφίων τοότων. 'Η

οlκοοομη χυτων, Οπο:.ι καΙ αν κρόπτετα.ι εν τ'Ώ γενέσει ΚιΧΙ τ'Ώ
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150 Ι. Χ. ΔραΥάτση. ΟΙ πύργοι των νήσων Π\Ε 1920

ιiρx~. είνε ιiΔUν~τoν ν~ κ:χτ:χ6~ πέρ~ν ΤΙ;)Υ χρόνω'ι τιi)ν της

)

}-,

/1

r' . • \ '\.αcοψις ί σιτρου πυργου.

", β' J,. • ι ... .... 'n' ί' f •
~. Et'1OOO;. J ο ου")ος :J.~r ~v:ομωJ OtJ:. ΤΙI~; X.'X'I!f')J; !J.'>!"O:J;. γ. ο κα.τα.

, ", , , .... , .... ~t:' ,
χωραν οιetrΡη-:ο; α;.ι.ψl)?~y;. ο oχ,~τ'}; "Jt€'JO; Π,')ος την O~') ~!J.svην. ε στο-

, t .. Υ β' " ... λ '1. ~ , λ . t
μιαν όΞιια.με·/ης." ",χσις opyavou r:ΡΟζ οιντ η7tv η ε ~ιoτριoειoυ 1't σ.~.

Ο εί'~oδoς εις τα π~pxπλειίρω; Ο",μάτιιι. ι κ:Χλ::η ;μχρμ.ιιρ(νη. κ. κλί

μ~~ ;:ρό; τα α·,ιω. λ δωμ.άτιον ά.ΡΙ7τερ?ν 11 άποΟήκη. μ. όμοία οεςιο:

(ΠΑΕ 1915 σ. 100-104).

•

Ψωμαϊκης "ΙΙτοκρατορίας. Δι~ ν~ προο'!Ι δέ τις

κ:Χθορισμον τον όπωσδ'ήποτε ιiκρι6η των χρόνων

εις τον

οικοδο -
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I1 ι\ Ε 1920 1. Χ. Δραγάτση. ()Ι :πυργοι τών νήσων 1r) 1
----- - -_.... _------_..._-----

, , , ")'C1. ι:, "'Ψ , , ,
μημrxτων τουτων πρεπει να ,rxrηί υπ Ο' ΙΊ ΠIΧΊΤα. τα συντει-

ΊΟΊΤα. πρός τοστο, τα κrxτα Τ'Ι/Ί οΙκοδομΙ!ΧΊ, τα ε6Ρ'ήματα, τα

fiλλα α.νάλογα. κτίριrx, πάντα τα σχετιζόμενιχ προς ιχυτά, ά);

,χ<1φαλ-η 6δ-ηγΟΊ προς ανεύρεσΙΊ τΊις προς το τόσον σκ.οτεΙΊΟν

~..------,-"",...;-----

Ι. Ι3

ι ι

Ι

Ί Ι ίιπο τον 'Ά σπρον πύργον διπλη δεξαμενή.

, - δ" - β δΙ.... , ..... δ' •
~. a-:'J:J.tOV της εςαμ.ενης. . ΙΟι')ος ~ις το οε'Jτερον ιαl~ε9ισμ~. γ ο χρη-

IjtfAfu(t)v ώ; διά?~xιyμα. των ou) τμ.ημ.Χτων βριXxo~.

ι ΠAI~ :915 σ,IΟΟ-Ι04).'

ζ'ήτημα 600'), δι' 'ης θα δειχθ'Ω πόσΟΊ είνε άξια. προσοχ'ης

ταϋτα δια το φως, δπερ δύναΊΤα,ι Ία έπιχύσωσιν έπΙ τοϋ βΙου

ΚΖΙ τ'ης ίστορ!α.ς τωΊ ψήσωΊ, κ.α.ταλλ'ήλως μελετώμενα καΙ έρευ.

νώμεΊα., αφ' ου είΊε στεΊως ύυΊδεδεμέΊα με,,:α τής 6πάρξεως

α.υτ·ης ΤΙ;)Ί ψήσωΊ.
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152 1. Χ. ΔeaΥάτση. Οι Jt6eyoi ~ών νήσlδν Γ1ΑΕ 1920

Ε!νε Ιδρυμένοι επι αποκρ-ή!Lvων το πλείστον μερων δ~σ

προσίτω',l λΙα-ν, (ίις φρουροι κα-ι ψύλα-κες των πέριξ, προστ\Χ

τεύοντες τω}τα., αλλιΧ κα-ι δεσπόζοντες τούτων εις μεγάλην

ακ τίνα.. ΕΤνε δε πλέον :ιj βέ6α-ιο'l ΟΤΙ έγγ~ς τ?ύτων δπάρχ ουσι

πα-λα.ιοΙ δια-ψόρων χρόνων συνοικισμοΙ. Τοστο πρέπει να. ση-

/?' Υ." "'\.tt/
.--- ·1.sΓ -.,

Κάτοψις τοϊί πύργου τοϊί Λαουτέρη, ϋπερ{}εν τοϊί λιμένος

των Καμαρων.

σ.. είΙ'10~OΙ; β κλι:-ιι:χς 1;?ό; τχ ;[·/ω. )' είσοδο; εί; τ,) fJΛνον ένταϋΟχ Οιιψ.&.

τιον. f.i δωμ«τtOν 'fj ~πo~'ήχ·'1.

(ΠΑΕ 1915 σ 97).

μειωθ'Ώ Ιδι\Χιτέρως. Ε!νε δλοφάνερ\Χ τα. 'ίχνη τ~)ν συνοικισμων

τούτων εις συντρΙμμιχτα αγγεΙων αλλαχοϋ, εις αΙμασια.ς αγρων

ενΙοτε, εις κτΙρια, εις αναλ-ήμματα δδων, εις τάψους πανταχοσ, (ον

οΙ χρόνοι ε!νε έκάστοτε σχε ηκοι προς τα. δπο ζ-ήτησιν κτίρια.

ΟΙ τοϊχοι των παλαιοτOCτων τούτων σύγκεινται εξ όγκο-
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ΗΕΛ 1920 1. Χ. ΛeaΥάrdη. οι .πtίeΥΟΙ τών νήό'ων 15'>

λίθων_ μεγl*λων 1'( i'.-:ι.:'ι μικρoτιipω'l ιΧνι;ιμίξ, ολίγα. τά. σημεία. ΤΊ)ς

έξεΡΊα.σΙα.~ χ-:ι.:τ.χ τα,; προσα.ρμογ.χς έχό'/των. &:ιεςεργά.στω'/ a~

τΤιν πρόσοψιν, ΤΗνόντων προς τον ίσοδCJμΙλον τρόπον μετα μι

ΧΤΙ~J'Ι' iίλJ.ω'l ΠιΧρεμ60λιίΙν. μετ& μεΥιiλΥIΙ;; δμοιόΤYjτος προς τά

3ΠΙ Τ'lις νήσου όχυρωμ-:ι.:τtκ& εΡΥιΧ '1) τ-Χ σωζόμενο: έπΙ τών ορίω'}

Ή Ούρα του "Annguu πυργου έκ των εςω.

άνιΧλήμμ!Χτα. όδών. Αίιτο'ι ι:ιί δίιο η τρε\ι;;, oU.;; εΙπο'l έν τ'ΧΙι;;

σημειώσεσι τών ΠΑΕ του 1915, εϊνε ι:ι! παλο:ιδτερljΙ: δυ

νά.μενοι '.ιιΖ ταχθώσιν εΙς τουι;; χρόνουι;; τους περ'ι Τ:fίν ϊδρυσιν

τώ'ι ·}ησιωΤΙi'.ών ά,κροπόλεων. ~ Α 'λλοι εχι:ιυσι τελείως aςεψ(!Χ
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Ι 54 Ι. Χ. Δ~aγάτση. οι πύeΥΟΙ των νήΟ'ων ΠΑΙ'; 191(ι

σμένην τη'! έπιφά.'1ειαν τ'ης προσαρμΟΥ-ης μόνο'l, εΙ'Ιε κα.τα το'!

Ισοοομικο'! τρόπο'l πά.'1τες Ιδρυμένοι, δυνάμενοι '1α ταχθωσιν

άσφαλιος κατα χρο'lολΟΥικΥlν σεφαν εΙς τους κα.λους Έλλψι

κους χpό'loυς~ εΙς τους Mακεδo'lικoυ~ α.λλοι καt.: μετα τούτους

'Η '6ύρα τού 'Άσπρου πύργου εκ των ένδον.

ι[]ΑΕ 1915 σ_ 100-104).

εΙς τους 'ΡωμαΊ:κούς, οuοεtς δμως πέρα'l τούτων, αλλα xwpt;
'1α αποκλείητι;ι;ι 'ή χρήσις τω'! σωζομέ'Ιω'! και έπι των Έυζαν

τια.κιΟ,1 χρό'lω'l, δι' 0'1 σκοπο'! θα 'ιδωμε'! κατωτέρω. Τω,l σω

ζομένων θυρωμάτω'l, δύο μ6'10'! εΊ'Ιε τοξοειο',/ σ.'1ω, δυο τ(;)'1

28 1 23
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ΙΙΛΙ': 1920 1. Χ. Δeaγάτση. ΟΙ πύeγοι των νήσων 155
- -_._. --_._- -- -"---- _. -------" ---

άλλων διαΤ'/Jρoυμένων τοιοίιτων εχουσι πι::ι.ρ::ι.στιΧδας, αΙ όπ'Λι::ι.ι

εφερον ά'/ω μέγαν λίθον ttl; ύπέρθυρον, εν σχέσει δε προς το

::ιψ"ς του κτιρίου τα θυρώματα εΙνε βραχέα, ύπομιμν-{ισκοντα

κατα το δλον τα π::ι.λι::ι.ιότατ:Χ θυρώμι::ι.τα των &.κροπόλεων ώς εν

τψ θυρώμι::ι.τι του πίιργου ΤQυ &.γ. Πέτρου τ'llς "Ανδ?ου καΙ

τα συ\'ήΟη έπί tGJV πιi}oειδών μεγίστων αγγείων κοσμl]ματα.

τιj) επι τ'ης Μυκόνου, καΙ τψ όμοίφ πως του έτέρου των πίιρ

γων Τ'ης 'Ν/νου, καΙ τι:> τής Σι::ι.λαΙJ.ίνο;. Άλλαχο;; οί τοίχοι

ε!νε &.πΑοί &.ποτελοίιμενοι εκ των λίθων μόνον των μεγάλων

ι:ί.πο τνίς εςωτερικ'lις μέχρι .,-ης εσωτεpι;{,'ίjς επιφανείας, χλλα'

χου δμως συμπληρουντ!Χι εσωθεν δι' επενOUσεως εLτε συγχρό,

νου εκ μεγι:ί.λων τεμι::ι.χίων άνευ συνδετι~:ίjς ϋλΎjς εLτε μετα

γενεστέρας μετα τοιαίιτ'ης.

Τω,ι εύρημι:ί.των άλλι::ι. μεν ήσι::ι.ν Π'ήλιν!Χ, άλλα. μα.ρμάρινα.,

iί.λλα χαλκfJ., &λλα κι::ι.Ι μOΛU6δ1νcί. τινα &.νευρέθησ::ι.ν. ΤιΤ)ν πη

λίΥων τι'/χ εινε 6μοιότα tCG προς τα ύπο του κ. ΤσοίιΥΤΧ ε,ι

12
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156 Ι. Χ. Δeaγ&:r;ση. ΟΙ πύeΥΟΙ των νήσων πΛΕ 1920

τάφοις τψ Σ(φνου αvεuρεθέ'ιτα .η τ'lίς Σύρου καΙ τής lΙ&ρου

καΙ τ'lις ΆμΟΡΥου μετα εΥχαραγμ&των παΥτοίων το 1tλείστ"ν

εν συΥτρίμμα.σιν, &λλα φέρουσιν εΥτυπα ώραΤα κοσμ'ήμ'Χτα,

σπείρας συνθέτους κατά ζιόνας καΙ σεφαν τετραγωΥικών εγχα-

•
Ο τοίχος ό δεξιά τιρ είσιόντι εις τ(ιν 'Άσπ{}ον πύργον ό ΧύJρίζOν τό

πρός τά δεξιά δωμάτιον, μετά της Ούρας αύτου.

ραΥών μετα μικρών κυκ.λων, γεωμετρι)'.OC ταϋτα, ακριβέστατα

δμoι'Χ~- προς' τα: του εν τιΤ> ΚεΥΤΡΙΚ(:) Μοuσείφ μεγάλου πtθoει

δΟϋς εκ ΚεραμεικοΟπα,ν;χρχαίου ιΧγγείου. Τούτων συντρίμματα

παμμέγιστα χονορότ'Χτα ανευρέθησαν δ~α χεφος καΙ ουχι δια
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l1ΛΕ 1920 Ι. Χ. ΔeάΥάτση. οι πύeΥΟΙ τ~ν νήσων 157

τροχοϋ πεΠ'JΙΊίμένα, ΖδΙως ~ν πυργφ, ~νθα δεν ύπηρχε δεξαμεψ,ι

σδατος, οΜε ΠΊίτή τις πλφ!ον. !Πλ-fιν τούτων &νευρέθησαν τε

μiχια &γγεΙΟ Ι) χρώματος φχιοϋ, βx~έoς, κχκοτέχνως κατεσκευ-

θύρα πύργου Μυκόνου.

ασμένου, ~χoντoς εyχαραγtΧς οπισθεν,lώς τα. της Σύρου ιΧκρι

βως, κα:Ι τεμάχιον ιΧγΥεΙου χρώματος ΚιΡροϋ ~μετα. εγχρώμου

κοσμ'ήμχτος ρομβοειδοσς: σχ~ματoς 1χρώμχτος ερυθροσ. 'fαστα

θύρα πύργου Σαλαμίνοςπρος το Ν'Α. παρα την {}έσιν Κολώναις.

των παλαιοτάτωνχρόνων. 'Έπειτα παρουσιάσθΊίσαν αλλα πάλιν

κατασκευάσματα καΙ θραυσματα ιΧγγεΙων μετα. γανώσεως χρό

νων καλων, όλΙγα δμως, εΤτα χρόνων Μακεδονικών καΙ 'Ρω-
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Ι68 1. Χ. Δραγάτση, οι πύργοι των νήσων 11,\1~ 1920

μ~ι )ι.ων, ~); πηλίνQU ειοωλίου "(τ/a:ικο; ευμεγέΘους το Κ7.,Τ?:' το

στ"7;Οο; μετα του ipLcrtEpOG μ~σΤCιυ και του κ~τ' αυτο . xtt(i)νO;;
εζωσμέ'lου, α.γγείον λείtτότατO'1 ληκυθοειδες ΘραυΊΟΖ'1 Χ:Ζ.τχ

t'fjν εξαγωγΊιν, τεμάχια τι\)ν συ'/ήθω'ι χειΡομύλω'l, λύχνω'ι Π'~

λίνων &νω μέΡΎ) μετα ροί3άκων, O:ptoELo'lj πγΡ,ινιχ κατασκευά.-
, Ι η ........, -" f 'f \ ,.

σματα. ως κα ε'ι πυραμιοοειοες των εν ΧΡΊJσει ε.ς ΤΊjν υφαν-

ΤCιυργίαν, επι &'/ος τιί)'ι όποίων κ~κoτέχνως κεχαραγμένο'l το

γράμμχ Α. Πλ'fj'l ΤCιύτων χεiλη καΙ λΧβαι καΙ βάσεις μεγάλα ι

..-,--.-._- ---- ..,.--.,.~";.'-". -','- .:~ ~~~:jJ\

}.",,,,,.,-,,,",,".\

Θύρα πύργου '.' Καμπιιναρι ό _. αντικρυ δ.γ. 'ι\ \,οργί,ρων

αγγείων χρόνω'ι διαφόρω'ι μετα. 'ι) &'/ευ γαν<!)σεως. Ένταυθα

κατα.λεκτέον]; καΙ τον α.μφορέα τον Π'ήλινον των 'Ρωμαϊκω,ι

χρόνων, 0'1 είπον εν τοΙς κατα. t'fιV ερευνα'ι του εσωτερικοσ

τoCί "Ασπρου πύργου. Ύελίνων α.γγείων των συψήθων μχκρο

λαίμων ευρέθησαν Θραύσματα. Μαρμαρίνων κατασκευαο-μά.των

ανευρέθησαν κεφχλη νησιωΤΙΚCιυ ε(3ωλίCιυ, οία πολλα α.νευρ~

θησαν εν ια.ίς Ψήo-Cιις πανά.ρχχι'7.., τεμάχια. έστία.ς μα.ρμαρίνης υπο
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!! ι\1<: 1920 1.. Χ. Δραγάτση. ΟΙ πύργοι τών νήσων 15Η

• ., c) , , " '" \ 'λ
το\) πυρος εφ': χρμΖνα, μερο; επικρα.νου παρα'J"τα.οος κα, κυ ιν-

δροι προς επίστρω'J"ιν τοσ χιόμ'Χτος τ'ης στέγης. Νομίσμχτα μό

νον ολίγα. ανευρέΘησαν κιχι παλα.ιότερα. και 'Ρωμαϊκα χα.λκα

εντελως κιχτιωμένα κα.ι αποτριβόμενα, Δύο δέ 'Ενετιχχ, εν Xpu

σοίίν τοίί Δα.νί3όλου εν τοϊς χιόμα'jιν ε~ωθεν τοίί "A'J"TCpoo πύρ'

you και ε,ι αργυροίίν κιχτα τον πύργον τοΟ Ταξιάρχ'η τ"ης Σκά-

'(1 βλ' ." '2. ' ~,- l 'φης. ~u; J επετε, τα εuρημιχτα. πα.ντα <'\'νηκοuσι οια των α ω-

=---

Κεφαλη εΙδωλίου σ.ρχα'ίκοϋ νησιωτικοϋ σ.νευρε{tείσα

εν τφ πύργφ της Φεγγcίρας εν Σίφν(J~.

νων είς πάντας τους χρόνοuς τοίί βΙοu τ'ης 'IYιcrOU, δύναμαι να

προσθέ'Jω μέχρι των όλ!γψ προ Υ/μων, εναλλασσόμενα, καΘ' l5σον

ενηλλάσσοντο και οΙ καταλαμ6άνοντες τούτους και κατοικοσν

τες εν αδΤΟίς, αφ' ου κ'Χι ποιμενικ1ις διχ6χσεως λείψ:χ.νχ των

τελεuταίων χρόνων ευρέθφαν υπο τα χώματ'Χ.

Γραμμάτων 'ίχνη ,ι) ZTCliP:1.t>Y) οΙΧδήποτ::: οδδ:χ.μοίί επι των

πύργων εν Σίψ'/φ ανεφά'/η. 'Εγγυς δύο τούτων :η μαλλον με-
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160 1. Χ. Δl1αγάr:οη. ΟΙ π'ύl1γοι τών νήσων ιΊAΓt: 1920

ταςι, αιιτων πρό σπηλαίου εκεϊ εις α.πι:ιτομώτα.το'l μέρος υπάρ

χοντος κάτωθεν α.κρι6ως τοίί πύργου της Μαόρη; σπηλ"Ώας,

crti,); KOΡ~Κ1ές, α.ντέγρ!ΧΦα πρό ετω'l τ"ην εΠΙΥραψην ΝΙ'ΦΕ;ΟΝ

ΗΙΕΡΟΝ, α.λλ' αοτη είναι α.σχετος προς τον πόΡΥον, σχετιζο-

Ο πύργος του άγ. Δημητρίου Έξαμπέλων Σίφνου άπό τού ΝΔ

μένη προς τον κατωτέρω προοη),ότατον συνοικισμον καί προς

τοι,ς χρόνους αύτοίί. 'Εν Τ"ήνι:> μόνον επί δμοΙου πόργου δπάρ_

χει επί τινος των λίθων των α.νωτέρων δόμων fι επιγραψη

Λ.ΥΣΙΘΕ[ΟΣ] ΑΡΙΣΤΟΛ.ΟΧ[ΟΥ] ΚΑΤΕΣΚΕΥΑ[ΣΕ), γράμ

μα.σι Τ90 Β' 1ίμίσεo~ τςιίί ;) Π. χ. αιωνος. lΙρω,ος 9 Μαυρομα-
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Ι1ΑΕI9'?Ο Ι. Χ. Δραγάτση. οι πύργοι τών νήσων 161

ρα.ς καΙ επειτα ό I-Iubel't Deιηοu1in εν τφ Bnlletin cle cOl"

respondance Hellenipue (1903 σελ. 289\ εΥρχψχν περ

, 'Ε Ι ' ~ '~λ~' θ' " ....•αuτης. <π ouosνo; α AOU πυργου, κα - οσον γνωρι",ω, πα.-

ρουσιάσθη επιγρα.φή τις. 'πλήν γραμμμάτων τινιΟ)ν ώρισμένων

(ν, νι, ο, χι, χο,) επι τοσ ε·ι Νάξφ, & ε!δε κα.Ι ό Ross, δη·

λωτικων tσως Τ'ης προσαρμογ'ίις των λίθων, ιJ)ς καΙ λειψάνων

έπιγραφ-ης διασωζόντων εξ γράμματα επί τινος πύργου εν

'Ήλιοι, ιΧτινα σημειοι δ Φίδλερ.

VΗδ'η εκ τούτων πάντων οσον &'φop~ εις του; εν Σ~φνφ,

πύργους έν &'ντιπαραιioλ'~ πρός άλλ-ήλους καΙ πρός τχ λοιπα

έπ' αυτ'ης κτΙρια καΙ εκ σuγκρΙσεως πρός τους επι των &λλων

νήσων δμοΙοuς, (oCCf τον τοσ Άγ. Πέτρου Τ'ης 'Ά vopou καΙ

τους της Τ'ήνοu καΙ Μuκόνοu καΙ Σαλαμίνος, εξάγεται σαφως,

δτι πρ6')τον πάντες οεν &'ν-ήκουσιν εΙς τους αυτους χρόνοuς,

κτισθέντες δια διαφόροuς λόγοuς υπό διχφ6Ροuς σuνθήκχ~

προς gνa καΙ τον αυτόν δμως σκοπό·ι. 'Έπειτχ, &'1 'rι Άκρόπο,

λις του Άγ. 'Ανδρέου κcι.Ι 'ή Τ'ης Χαλα.νδριαψης εν Σύριρ &'νή

κοuσιν εις τους προμuκ-ηνα'ίκους '/ησιωτικους χρόνου;, ι;); εσε

βαιώθη, &'1 fι του 'Αγ. Νικ·ήτα. εκτίσθ'η κατα τους 'l\ιIuκηνα.'ί

κους .~ ολΙγφ προ τούτων &'1 οί επι τοσ ΙΙτι!>ου περί τ'ην Κω

πχΙΟ-ι. εν BotwtlCf, χατα Τ'ην μελέτ-ην του κ. Μ, Καμπάνη, εν

πλήρει δικτύιρ κατεσπα.ρμένοι πχρα τους πχναρχαΙους cruvot-
, , ." Ι ,1,0:'> t:. ' θ " " 'i

χισμοuς πuργοι α.νηκοuσι, κα εοεσα.ιω η οτι αν-ηκουσιν, ε,ς

τους Μυχην.χ'ίκους χρόνοuς, οί συνδεδεμένοι κα.Ι εκεί προς

τους παλαιοτάτοuς συνοικισμους πάντως κχι τρεϊς των εν Τ'~

ΣΙφνφ, δ πα.ρα τον'ΑμΠΟUΡδέχτ-ην της ΧερροΨήσοu, ου ελάχι

στα σώζονται λείψανα κχι δ κατιΧ τό Πετάλι του Άργυροσ

κσ:Ι ό του Λαουτέρη, &'σφαλως εΙς τους αυτους χρόνους ανά

γονται, δπως καΙ fι. πρώΤ'η ϊδρυσις τοσ VΑσπρου πύργου εις

τους χρόνοuς τού [ους οφείλεται, ώς έδειξαν τα εν αυτι!) ευρ'ή

ματα...Αλλων πύργων '11 ϊδρυσις. χαΙ τοιοίίτοι εΙνε περΙ τους

δέκα πέντε, οφείλεται &'σφαλως εΙς τ·ην τετάρτη-ι έκατονταετη

ρίδα, καΙ οί υπολειπόμενοι, οϊτινες καΙ oνofJ-xcrtl δύνα.νται να

xwptcrOti)crtν, &.νήχουσιν εΙς τους 'Ρωμαί.·χους α,υτοκρχτορικους
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χρόνους. 'Ίσως φα.ν1,ί παράδοξος -ή κατανομ-η αΙΙτων καΙ fι α.υ"

ξ-φις τοΟ &ριθμοΟ ΠΡΟLόντος ΤOό"J χρόνου. .,Αλλως δμως δεν εΤνε

δυνατό'! ουτε δ &ριθμός νCι. έρμψευθ-a, ουτε fι εν πολλοί:ς

διαφορα τής ίδρύσεως. ΚαΙ εΤνε πολυ φυσικη fι εξέλιξις αυτ-η.

Όλιγώτεροι οΙ συνοικισμοί, &ρα.ιότερος δ πληθυσμός εΙς πα

λαιοτέρους χρόνους εΤχεν &νάγκψ όλιγωτέρας καΙ μικροτέρας

κα.Ι τής απο τω'! κτιρίω'! τούτω'! ασφΧλείας. δσον δμως ηΙΙξά

νοντο ουτοι καΙ επληθύνοντο'επι τοσοΟτον επρεπ! να αιιξάνηται

κχΙ δ ,φιθμος των ~σ:ραλιστικων τρόπων, κα.τα δε τους χρόνους

τους μέχρι καΙ των Ψωμαίω'! αΙΙτοκρατόρων, οτε κα.Ι άλλοι

λόγοι, στρατιωτικής μάλιστα φύσεως, ε'! τ'Ώ αvαπτύξει Τ'ης τέ

XVΎIr,; της στρατιωτικ"ης προσετίθεντο, επι ΤΟ'10υτον -ητο ά.νά.γκη

να λαμ6άνωνται καΙ επι των νήσων καΙ περισσότερα καΙ ασφα

λέστερα μέτρα καΙ εΙς προστασία'! των κατεχομένω'! μερων,

αλλα κα.Ι εΙς επικοιvωνίαν, ι;)ς θα 'ίδωμεν, προς το xkvtpov.
Ή δε σειρα των ε'! τισι τούτων εδρημάτων, δπως καΙ το

ποιον αιιτων κα.Ι τουτο επl.κuΡΟΤ το'! προσδιορισμον τοΟ χρό·

νου τ-ης Ιδρύσεως, χλλα καΙ την οιαδοχην των ενοικησά.ντων.

Έ'! t1j διαδοχ'Ώ των χρόνων εΤνε πολυ φυσικο'! δτι τας επερ

χομένας επ' αιιτω'! καταστροφας επψώρθουν οΙ διαδεχόμεvοι

τους παλαιοτέρους ενοίκους, ι1>ς φαίνετα.ι προφανέ1τατα εν

πολλοΙς τούτων. '!i:ντευθεν 'ίι αφορμη προς χρονολογίαν νεω

τέραν παλαιοτέρων πύργων, του εσωτερικοο τι;)" δποίων ()uoε

-ή ελαχίστη ερευνα μέχρι τοΟοε εγένετο, δεν διευκρινίσθησαν

δε τα κατα τας δπό νεωτέρων προσθήκας καΙ επισκευάς, οπως

συνέ6η εΙς τον πύργον του <ι\γ. Πέτρου, ου καΙ δ τρόπος της

κχτασκευ-ης των παραθύρων καΙ δ τρόπος του ανοίγμα.τος τών

πολεμιστρων καΙ τοΟ δπερθύρου το άνοιγμα. δεν εΤνε δυνατόν

να ανήκω1'ιν εΙς τους &ρχικους Τής Ιδρύσεώς αΙΙτοΟ χρόνους,

μεθ' δσα ΚΧΙ ~ν ΠiΧpετη?ήθ-ησαν ύπο τοΟ τελευταίου ΟΟγγρου

ερευνητοΟ τ"ης VΑνδρου. Δεν δπάρχει λοιπον &μφι6ολία, δτι

επ-ηλθον μετα60λαΙ εις τα κτίρια ταΟτα συν τι{> χρόνφ μέχρι

τής" περιόδου Τ'ης εγκα.ταστά.σεως καΙ πcιιμενικcιυ έν αΙΙτοί:ς
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βΙου, οτε τέλος -Ιιρημώθ'φ'αν Κ'ΧΙ απέ'Jtη<1αν της α.pχικ'iJς χρή

σεωζ αίιτων, ιός τα. εν αοτο Τς ευp'~μxτα εΟειξαν.

ΚαΙ Ύίδ'~ ερχόμεθα εΙς τα κατα. τον σκοπον χ.αΙ την ΧPΎJ·

<1ψότητα των αίιτων κτιρ[ων.

Προς τουτο πρέπει να. ρΙΨητε βλέμμχ επι τοσ χάρτου τ'iJς

Έλλάδος δλης πρωτον δια. Τ'/)'! ανάπτυξιν τοίί erδou; τούτων

των κτιρΙων καΙ ε!τα. του τ'ης ΣΙφνου. Έκ τ'ης άπλ-ηζ επισκο

πψτεως τούτων εχει τις προ έαυτου πλέγμα ολον καταρτιζό

μενον εκ των σημεΙων, εφ' ιον ε!νε Ιδρυμένοι οΙ πύργοι προς

[ι.Ιαν Ι:ΨΙ<1μένηv ΚCGτεύθυν<1ιν απο Β. προς Ν. δια. τ'ης Στερε&ς

κχτ' εξοχ'ήν δια των πχραλΙων τ'ης ΠελOΠOYΨ~<10I) των' Α νιΧΤΟ

λικων, δια των ΚυκΗδων προς τα πχράλιχ τ'ης Μ. ΆσΙας κχι

προς τ'ήν Kp'~τηv. Το δΙκτυον' τουτο πυκνοΟτχι επι των ψ~.

σων, αΙ δποίΧι χρψιμεύου<1ιν ι:>; γέφυρα μετχι3χτικΎι προς τα

πέριξ. ΈπΙ των v-n<1ων ΙΧίιτων υπάρχου<1Ι κατα τ'ήν αίιτην

κατεύθυνσιν ά.πΟ τ';}ς" Ανδρου μέχρι τ'ης Άνάφ-~ζ καΙ 'Αμοργου

ά.ραιότατοι μεν επι των λΟΙΠΙ'l)ν, ΠIJκνότΧΤΟΙ .15' επι τ'ης ΣΙφνου.

'Ενταυθα πάλιν συγκεντρουται παν το δΙκτυον τι:;">ν πύργων

περΙ τρΙα σημεΤΧ, τα.: τρεΤς άκροπόλεις αίιΤΊις, γ>ν πάλιν κέν

τρον το ιΧσφαλως επι της κορυφ-ης του ύΦ"ψοτάτου ορους τ'ης

Ψ~<1oυ Ιδ?υμένου κτΙριον, εφ' ου έΚΤΙ<1θη ή μον'ή του Πρ. 'Ηλιου,

ι:)ς δεικνύου<1Ι τα. λεΙΦα.νχ του πΧλαιοτέρου κτιρΙου τα. προς

τι;, Ν'Α. τ'ης μοψης κα.Ι ούο άρκετα άρχαίΧ αγγεία πιθοειδ'η

μεγάλα. σωζόμενα εν τινι tti>ν χελλΙων τ'7ις μOνYjζ. Οϋτωζ '() ΣΙ

φνος καθΙ<1ταται το κέ'ιτρον Τ'ης δλ'~ς τΧύτης διακλαδώ<1εως

κχτιΧ τα.ς Κυκλάδας εν σχέ<1ει καΙ προς ταύτας καΙ προς τ'ήν

πέραν παρΧλΙαν απο Τ'7ις υfδpας χαΙ Τ';ις 'Αργολικης δια της

Moνεμ6iΧ<1Ιας μέχρι ,οα Μαλέα παpεμπιπτoύ<1'~ς τ'ης Κιμιόλου

καΙ τ1ις M'~λoυ Τ'ίις Άντιμ'~λoυ καΙ του Βελο'Πού λου προς τ'ήν

Πελοπόννη'10ν, εφ' ιί)ν ε6ε6αιώθη'1αν λεΙΦανα τοιούτων κτιρΙων.

Οϋτως, εαν αφ-~σωμεν πάντα τα λοιπιΧ μέp'~ καΙ περιορισθω

μεν εΙς τα απο τ'ης '\ ττικ'ης καΙ Τ'ης ΕΜοΙαζ καΙ τα.ς Κυκλά

δας, εχομεν γνωστά, γνωστότατα σημεία εκ παλαιοτάτων

χρ!;νων συνδεόμενχ 8ια. των πύργων τούτων. ΚαΙτοι τώρα
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δυνάμεθα άδtστάκτως να προσθέσωμεν καΙ το σίιστημα τιί>ν

πίιργων το κατα τ-ην Βοιωτίαν καΙ τό πτφον, Μυκηνα'ι'κον

τουτο, κ'Χτα τον έπΙ μα.κρΟ'; μελεΤ'ήσαντα τα περΙ τ-ην Κω

πα.ίδα εργα των Μινυιον κ. Καμπάνην. ΕΙς τον lItΙPOCta: &πΎ/ρχι

παρα το σημερινον Κερατσίνι ό Κερατόπυργος, δια.σώσας μετ&.

τοG Κερατσινίουτο δνομα. Τής ϋ~ερθεν &κρας του Κορυοαλλου,

τ6)ν γνωστων Κεράτων τοΟ Ξέρξου, εΙς το ACGupetOY, τετραΥω

νικος ουτος, εΙς τα Μέθανα, πέραν εΙς το Φάλ'~ρoν ο[ τρεις

πίιργοι, εΙς τ-ην Βουλιαγμένψ το Άλωνάκι, εΙς τ';ιν Κάρυστον,

εΙς τ-ην Σκίαθον, εΙς τ'ην Σκυρον oκτιl) totoutOt κατα τόν κ.

Δέφνερ. Μετα τ-ην ΕϋβΟtαν άρχίζει rι σειρα των Κυκλάοων

OtOG της 'Άνδρου. ΈπΙ ταίιτ'~ς πλ-ην τοΟ πίιργου του Άγ, lΙέ

τρο.> εΤοον καΙ δυο αλλους τον του Άπρο6άτου καΙ τόν κατα

τ-ην lΙαλαιόπολtν ίιψ-ψά. ΈπΙ τΎ/ς Κέω άντικρυ του Λαuρείοu,

τρεϊς έΥγυς Άγ. Μαρίνης, ~τερoς έν κάτω Μερια καΙ εΙς τον

ΌροόΜυναν, σχετιζόμενοι; προς το τεϊχος τ'ης Καρθαίας. Μετα

τ·ην" Άνδρον 'ή τηνος εχουσα τον Ξώμπουργο εΙς κώμην Πίιρ

γον, &λλον εΙς Τ'/ιν" Α6δον, &λλον εις το Σμό60λον, &λλον νo~

τίως του Γλυψ!χρίου μεταξυ Κολουμπέτρας καΙ Πανόρμου εΙς

Okcrtν "Ελλψικό, Enettcx. τόν Παλαtόπuργον καΙ τόν παρα τους

Άγ. Άναργίιρους. <Η Νάξος μετα. ταότην εχουσα τόν πίιργον

του Χεψ.άρρου εις 8/ tι. τ'ης (Jψας απ6στα.σιν απο το Φtλωτι, ΈπΙ

τ11ς Μυκόνου εσημεtώθησαν εις θέσtν Λ.ηνΟ καΙ Πόρτες δίιο

δμοtοt, καΙ επι της νησΤδος Ί-Ιρακλείας καΙ έπΙ τΎ/ς Λέρου καΙ

επι τΎίς Πάρου, εις τας θέ'1εις Παλαt6πuργον καΙ Σταυρόν καΙ

επι τ'ηςΆμοργοΟ καΙ επι τ'ης Άνάφης καΙ έπΙ τ'ης Θήρας.

ΈπΙ δε τΎ)ι; Σίφνου ΨΧίνονταt μέχρt τουδε (1922) οΙ έξΎ/ς:

Του Άγ. Γεωργίου, του Άγ. Φtλίπποu, στον Άμπουρ

δέχτη, στ'~lς 'Αμουδάρες, δ "Άσπρος πίιργος, τ'ης Βρίισης, του

Άγ. Δημητρίου, των ΈAλήνων,~τoυ Καδέ, το Καμπαναρtο αντι

κρυ των ά.γ. Άναργόρων, του Καστανα:, του ΚατέΡΥου, του Κα

ψ&'λου, της Κοκκάλας, της Κουντοόρας, τοΟ Λ.αουτέρη, στα.

AeuJtCetCG, του Δ.ι6αδα: (-η στα 'Ρεοόδια) τη; MXίιΡΎJς σπηληα:ς, του

'Ορνου, τΎlς Πα,να,Υίας του ν-ήγιου, στο Πετάλt τοΟ 'Άργυρου,
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στοσ ilOvttxou το φροuΟt, στο Σελλάδt, στΥι ΣκάφΎj, στΟ:Φάρο.

στ·ηζ ΦαράγΚΟUζ, τΎΙζ ΦεΥΥάραζ, τοσ Φλιχμποuροu, στο Φροuοt

tou Καλαμtτσίοu, στοσ ΦtλtππάΚΎj, σΤ'ηζ Παρα.σκεu'ηζ το πετάλt

Ι'.ατ&: τrιν θέσtν ΠέτσΎj, στο Ψαχαμο τοσ Φάροu, στό Καμπα

ναΡΙ0 τ'ηζ Xeppcιv~crcιu, καΙ δ παρ&: τον &'ytOV Νtx~tIΧY.

Ε!νε προφανεζ εκ τ'ηζ θέσεως των κτφίων τούτων εΙζ

μεμακρuσμένα καΙ ίιΦΎjλ&: τ'ηζ v~crou μέΡΎj 1) καΙ ενΤΟζ φα

ράΥΥων όρέων πολλάκtζ επι πρoεζεΧOύσΎjς θέσεως, Btt αρχtκως

εχρφίμεuον καΙ προς φρούΡΎjσtν των μερων τούτων κατ&: των

~ξωθεν επερχομένων κακοποtων στοtχείων, εΙς &, δεν ε!νε δύσ

κολον να φαντασθ'Ώ τtς πόσον 'ίισαν εκτεθεψέναt αΙ ν-ησΟt εΙς

πάντα xtvouvov, lotq. δε των απο παναρχαίων χρόνων επtτt

θεμένων πεφατων, αλλ&: καΙ εΙς προστασίαν των πέρtξ πασt

φανεστάτων σuνοtκtσμων, Δtότt εγγυς των πλείστων τούτων.εν

Σίφνφ παραΤΎjροuνταt, ώς εΙπον, πανταχοσ 'ίχνΎj μtκρων vUVOt
κtσμων. ώς εδείχθΎj τοστο καΙ εΙς αλλας ν-ήσοuς καΙ εΙς την Μύκο

νcινκαΙ την Α"ίγtναν, των κατοίκων οντων'κατα κώμιχς πανταχοϊί

τ'ης 'Ελλάδος σuν(~)κισμένων, σπως ρητ,;)ς αναφέρεt ό Θοuκu

δίδΎjς περΙ tti)v παλα.tοτέρων χρόνων, καΙ (,)(;; λείψανα oίΚΎjμά,

των CietXVUOUcrt τοΟτο κα.Ι οΙ τχφοt κα.Ι αλλων κατασκεuασμά'

των 'ιχνΎj ανεuρtσκόμενα.. Έκεί κα.τέφεuγον οΙ 'XIΧtotxoDvte.;,
την εξω χώραν παλαtοl VΎjcrtilitIΧt εν περtπτώσεt οΙοuδ~ποτε

xtvOUVou κατ' ανάγκΎjVι αφ' ου κατα. Πλούταρχον (Πομπ. 24)
καΙ οΙ πεφαταΙ αδτοΙ εΙχον totIΧDto:. Οχuρωματtκα. εργα: «-ην

δε καΙ ναύσταθμα πολλαχόθt πεφα.τtκά καΙ φρυκτώρια tetet
χtσμένα». ΈπΙ τ'ηζ Σίφνοu δπ'ηρχεν ε'ίζ περtσσότερος λόγος

να. uπάρχωσtν 'ηδΎj απο παλαtοτέρων χρόνων totIΧDtIΧ προφu

λακτtκα. κατασκεuάσματα, οία οΙ πύργοt. ΕΙνε γνωστον δΎjλ.

εκ τοσ 'Ηροδότοu, ηδΎj α.πο των χρόνων τοσ Σαμίοu iloAu
κρuτοuς Btt «τα Σtφνίων πρ'ήγματα ηκμαζε κα.Ι νΎjσιωτέων μά

AtcrtIΧ επλούτεον, CΙτε Μ\'των ιxUtOIcrt εν τ'Υ,) ν~σφ χρuσέων καΙ

αργuρέων μετάλλων' οΟτω απο της δεκάΤΎjς των γtνομένων αδ_

τόθt ΧPΎjμάτων eΎjcrIΧUpO'; εν Δελφοίζ ανακέεταt δμοια toLcrt
πλοuσtωτάτοtσt) (Ήρ. Γ'. 57), το δποιον θΎjσαuροφuλάΚLOν
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&'νευ?έθη 'ιι'5'η πC(.ρ~ το των 'AOΗV:ι:(ων εν Δελφοί;. ; Ητο λοιπον

καΙ πολυ φuσικον καΙ πολυ λογικον ν~ α.σφαλισθωσιν οΙ παλαιο!.

κάτοικοι 't'fj; Ψήσο!) xC(.tX π,χτης επιδρομης κχΙ προς ιΧλλΗV xC(.κo

ποι(C(.ν, ocl.λ~ xc(.!. κατ' εξοχ'ην προ; &.ρπC(.γ'η'l τσσ πολuτιμοτά

το!) τω'ι ε~σOδΎjI.ιάτων, τοσ απο τω'ι μετα,λλε(ων. τ·ην άσφά

λειαν λοιπον τα.ύτΗV επεδίωξαν δια τ'ης κατα.σκεuης ι3χuρω

μχτικων εργων. Δια τουτο κα.τα eouxuotDΗV (Α', 7 κα.Ι 8) αΙ

παλαιότερ χι πόλεις «δια Τ'}ιν λΏστείαν από θα.λάσσΎj; μα,λλο ν

, 'θ ' \' ιΞ 'λ 'λ 'ιρκισ 'ησαν» ... «και τινες κα., τεΙΧΎj περιεοα: οντο ως π ΟU'Jιωτε-

ροιέαuτων γιγνόμενοι», σπως οΕ Σίφνιοι. 'ΕντεοΟεν α.φ' ου το λΏ

στρικο'ι καΙ πεφατικον εν τοΙς χρόνοις τοΙς πα:να.ρχαίοις 'IΊτο

εν ε'ιεργείιr- κα-Ι πολλοΙ Ι( ΠΡΟ'Jτcίπτοντες πόλεσιν ιΧτειχίστοις

κ?:Ι κατα κώμχς 0lκοuμένα.ις ηpτcα-ζoν, κα-Ι τον πλεΙστον τοσ

βίο!) εντεΟθεν εποιοΟντο ουκ εχοντός πω αlσXύνΗV τούτο!) τοΟ

εργο!) » (του πεφατικοο δΎjλ.) «φέρο'/τος δέ τι κα-Ι δόξΎjς μ&λ

λον';ί) , ευpέθΎjσαν εΙς τ'ην ιΧνά.γκΗV τ-ης Ιδρύσεως των α.κροπό

λεων μεν προς σuγκέντρωσιν τοσ μείζονος ιΧστικοσ πλΎjθuσμου,

τι;)ν ι3ΧUΡωμάτων δε των &λλων των εγγυς των εξω σuνοικι

σμων κα-Ι τι;)ν πύργων ε1ς προστασίαν των κα-τα κώμας 01κούν

των. 1'ούτο!) τεΘέντος, ϊνα- ιΧποδειχΟ'ί), ί5τι uπηρχεν '(/ ιΧνάγΚΎj

τ'ης Ιδρύσεως τι;)ν κα.τα.σκεuασμάτων τούτων απο παλα-ιοτέρων

χρόνων καΙ οτι πρχγματικως ίδρύΟησα.ν τοιαυτα καΙ ύΠ'ηρχον

τοια.υτα, δεν νομίζω, Ότι πρέπει να επιμείνω εΙς τα πασιφαψη

πλέον δια τους μετα τα-στα: χρόνοuς τους Μακεδονικους καΙ

τους 'Ρωμαϊκους μέχρι του πειΡα-τικου πολέμο!) κα-Ι των χρό

νων τ'ης ΑΙΙτοκρα:τορία.ς. ΕΤ'ιε γνωστον οτι δ Κλά.ύδιος κατε

σκεύασε, κατα τον Δίωνα Κάσσιον, επι τίϊ> στόμ't.τι τοΟ Ί'ιβέ

ρεως τοιοστον φρuκτωρίας πύργον, οτι δ Τιβέριος ιΧπο βρα

χώδοuς ύψιόματος της Καπρίας νήσο!) εβλεπε τα σημεία. τα

σUΥκενΤΡούμενα &πανταχόθεν άπο ολο!) τοΟ κράτους, είνε γνω

στόν, οτι καΙ επι τι;>ν μνημείων καΙ επι των νομισμάτων των

'Ρωμα.ϊκων εικονίζονται κα-Ι χuλινορικοΙ x't.l τετρα.γωνικοΙ τοι

ι::ιστοι, Ι:;τcω; επι Τ'Τι; στήλΎjζ τοα 'Ι'ρα.ϊα.'/οσ δ 'ΆEλλΗV αpxιτέ~
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11" Ι,; 1;120 Ι. Χ. Δραγάτση. Οί πύργοι των νήσων 167

κτωv 'Απολλόδωρο; εχει εικοvίση τετραΥωvικοv τοιοΟτοv

μετ&. φρυκτωρί'Χζ Γ1vω.

Δεν ocνα:φέρω εvτ'Χι:ιθα τ&. σχετικ&. προς τους π6ΡΥους 'teιIJ;

προ τΙlς εισόδου τι;)'! λιμέ'Ιω'l, καίτοι καί ταΟτα 136ν!Χντα.ι 'Ι&.

συ'lοεθωσ: προς τΥι'l αλλην σεφ&.'1 τ'ης εξελίξεως ΤΙΙ)'1 επι τ'ης

στερειΧς '/) Τ(;),1 ψΙισω'l τοι06τω'l. ΠερΙ τ06των λέΥει δ Ήρω

δια'lος (42, 1:')), στι «'16κτωρ τ&.ς '1αΟς εις &.σφαλεΙς οιαΥωΥ&'ς

χεφ'ΧΥωΥεΙ, φcί.pOι}; δε 7.ΙΙτ&. οε παλαιοΙ χαλοΟσι». 'Γ&. κατα,

σχευ6:σματα ταΟτα εί'lε Υ'lωστ&' 'ηδη &.πΟ τι;)ν λιμέ'Ιω'l τοΟ

ΠεφαιιJ:ις, ι)); τερματισμος τω,l τειχω'l χατ&. τ&. στόμια τω,l

λιμέ'Ιω'l καΙ Τ'7')ς Ζέα; καΙ τ'ης Μου'lιχίας καΙ τοΟ μεγ6:λου

λιμέ'Ιος καΙ κυλιν15Ρο.κ&' καΙ τετΡαΥωνικ&' χρησιμε60ντα καΙ

προς φpeιίψησιν, σπως καΙ οε λοιποΙ ο[ κ:χτ&, τείχη τοΟ περι

βόλου π6ργοι καΙ προς φρυκτωρίαν, 'Αλλ&. κ%Ι ο[ πέριξ τοΟ

περι6όλου π6ργοι 'tG)v τειχώ'! εις το αΙΙτο πλέγμ% καΙ προς τον

αύτο'l σκοπον ε,χουΊΙ'! [OP'JOi, καΙ α.πο της αύτης &.ρχ1lς τ1l; : ε

φροιψήσεω; καΙ τΙlς μεηδό1εως ειί5-/ισεω'l καΙ)' ;;'πασα'l τΥι'l εκ

ΤΜΙ'! τΙ/ς ε;ελίξεως τοΟ τείχους καΙ ε,l 'Afj-iJ'lrxL; ΚΙΧΙ 8'1 Ι[ει,

ραιεΙ καΙ διιΧ τι,),1 μ:.ι.κ.ριΟ'1 τειχων. Ούτοι 'ησχν τεΤΡ'ΧΥωνικοΙ το

πλεΤστο'l, &.λλ&. :Ι.αΙ κωι'lδρικοί, σπως οε 1560 επι Τ'7,ς 'Η ετιω

'1είας κχΙ (;,),λ:ι.χοΟ 'ι) καΙ κυλι'lδρικοΙ επι ~cί.σεων τετρα.γωνΙΚών

μετ&. τ'ην 6'πο τοΟ Λυσcί.'1δPOυ καΟαίρεσι'l τι», ,τεΙΧ(l)ν, ())ζ ο[ προς

Β, τοΟ l1εφ%ιG)ς δ6α τοιοΟτοι. Τιον π6ΡΥων τ06τωv δια.φέρουσι'l

οε προ τ(ο'l εισόδων τω,l λιμέ'Ιων [δρυόμενΥΙ προς ύποδοχ'ην φρυ

κτωριι;)ν, φα.ί'lετα.ι οε οτι δμoιcί.ζoυσι το σΧ·'/μα. προ.; τους π6ργους

τους π%λχιατέρους τοΟτο τoιιλcί.χιστO'! καταφ%ίνετcι.ι εκ τ1lς περι

γρ:ι.φ-ης τοΟ Ί:-lpωδι%νoo δ όποΤος εΤκο'lίζων τον π6ργο'l ΤΟ'Ι ξ6

λινον τον f13ρυόμε'lον εις ,ο πεδίον τοΟ 'Άρεως εν 'Pι~μ'Ώ εις πρό

θεσιν τοΟ δμοιώματος των (;.ΡΊ. όντων κατ&. τη'l ΚΎjδεία.ν αιιτων,

πρωτον με'l σ'ημειοΙ, στι είχε κcι.Ι τΡεΤς καΙ τέσσαρας οροφ6:ς,

&.παpcί.λλακτα σπως καΙ εις τους νησιωτικους π6ργους, εΠΖιτα

προσθέτει, στι το ύπερκείμε'lον οιαμέρισμα τοΟ υποκειμένου μεΤο'l

καΙ εις τελευταΙον βραχ6τα.τον περα.ιοοται, σπως δ π6ργος τοΟ

Άγ. ΠέτΡου π. χ. Ίι &λλος, σωζόμενο; ώς εκεινος, επάγεται δε
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168 1. 1t. Δeσ.γάτση. Οι πύργοι των ν~σων !IAI~ 192ό

«'ΑπεικiΧσαι τις &.'1 το σχ'ημα τοΟ κατασκευiΧσματoς 'PPUΚotw

ρίοις τοΙς λιμέσιν επικεtμένoιρ.

Φρονω, δτι α.πεδείχθη σIΧφως το α.πο6λέπονεΙς την πρώ~

ΤΎ)'l χρησtμότ'~τα των τοιοότων κτιρίων. Έκ της πρώτης ταύ

της χρήσεως των πύργων παροuσιiΧζετα.ι ετέρα συναφης

ταύηl καΙ α.πο τ'ης πρι~τ'~ς κIΧτ' ,χν.χΥκην, δύναταί τις εΙπείν,

προελθοΟσα, οημιουργηθετσα δε όπο τ'ης α.ν.χγκης της ταχείας

επικοινωνίας των διαφόρων α.πεχόντων α.λλήλων σημείων τιο'ι

κατα 'κώμας οΙκούντων, επειτα δέ καΙ όπο τ'ης στρατιωτικ'ης

α.νάγης. ΟΙ συνοικισμοΙ '!ισθάνθησαν ταχέως την α.νάγκην τ'ης

επικοινωνίας δια σημά.των μακρόθεν, τουτο δέκαθίστιχτο α1

σθητότερον ΠΡΟϊόντος τοΟ χρόνου κατα Τ11ν ευρυ7έραν σ:ιά

πτυξιν πασα)ν τιον σχέσεων, καΙ κιχθ' δσον ΠΡΟ'ΙΙγετο δ πολιτι

σμός, επι τοσοστ-ον επε6άλλετο 1/ εξεύρεσις του τρόπου της

επικοινωνίας καΙ επι τ'ης ψ~σoυ κιχι πέραν ταύτης προς τας

ιΧλλας ψ~σoυς 'Ι) καΙ τα μέρη, ενθιχ '(/ αύτ'η όποχρέωσις πα,

ρουσιάσθη.

'Η θέσις τιl)ν πύργων επι τ'ης Σίφνου είνε τοιαύΤΎ/. ωστε

α.μέσως, εαν στραψQ τις προς α.ύτ'ην καΙ μόνΗVπείθετα,ι, δτι

δια των σημείων τούτων καΙ μόνων καΙ επ' αύτων εoiΧσίσθ'~ .ή

πρώτ'~ συστηματοποίησις τ'ης μακρόθεν επικοινωνίας. Όλόκλη'

ρος αλυσις σχ-ημα,τίζετιχι α.πι:. του Β. ".αΙ ΒΔ. προς το Ν. κιχι

Ν'Α Ι ΝΔ 'Ι' , " ' '''''. κιχ '. :ϊτlΧμενOς τις επι τινος τουτων εχει ιχντικρυ εις

μιxκρoτάτΗV ιΧπόστιχσιν προς Β. ετερον καΙ προς το α.ντίθετον

μέρος εΙς α.νάλογον α.πόσΤiΧσιν τον α.ντίστοιχοΥ' '(Ι συστας δε

αυτη των κτιρίων τούτων περιστρέ:ρεται περΙ τρία, σ'~μεΤιxι ώς

περΙ κέντρα ενεργείας, τας τρεϊς α.κροπόλεις τ'ης ψ~ooυ κα,Ι

τέταρτον το του Πρoψ~τoυ Ήλιου, προς θ απέβλεπον πiΧλιν α,1

τρεϊς α.χροπόλεις. Ή επικοινωνία αϋΤ'~ α.ρχικως εγίνετο δια

του πυρός, των πυρσων ΎJ φρυκτων καΙ τ'ης φρυκτωρίας.

Γνωρίζομεν τ'ην α.πι των α.ρχαιοτάτων χρόνων χρησιν του

πυρος προς συνεννόησιν α.πο διαφόρων α.ποστoCσεων. ~Hδη δ

'Όμηρος (Ίλ. Σ. 211) πιχρέχει μαρτυρίαν περΙ τούτου, α.να.φέ·

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:56 EEST - 52.53.217.230



ttAE 19~O ί. Χ. ΔeαΥάτση. ()Ι π6eΥΟΙ των νήσωv 1Ι)~ί

ρων τους επητρίμους, τούς α.λληλοδια.δόχους δηλ. πυρσοός, ών

« . . ••.•.•..... ύψόσε αυΥη

4: ΥίΥνεται i'iίσσoυσα περικτιόνεσιν ίδέσι'Jαι
'" , ,~ .... 3 _ U

«ει κεν πως συν νηυσιν αρης αρκτηρες ικroνται».

Του Όμ-ήρου την πληροφορΙα.ν συμπληροι μακρα 'η σεφα των

συγγραφέων. Ό Ήρόδοτος (Ζ' 182) αναφέρει επι των Περσικων

την από Τ'ης ΣκιιΧθου προς το 'ΑρτεμΙσιον μετάδοσιν είδ'ήσεων

δια τοο πυρός, δ αυτός (Θ' 3) σημειοι την σφοδραν επιθυ·

μΙαν τοσ ΜαρδονΙου να καταλά6ΊJ τιΧς 'Αθήνας καΙ ειδoπoιήσΊJ

πυρσοίοι δια )'ήσω)' τον Μ. Βασιλέα, δτι κα.τώρθωσε τοστο.

Ό ΘουκυδΙδης (Β', 94) αναφέρει δτι απο τΊις Σαλαμτνος "ες

τας Άθ·ήνα.ς φρυκτοΙ tιροντο πολέμιοι», δ αΙΙτος (Γ', 22) δια

τας Πλαταιας λέγει, δτι ταυτα συνέ6αινον μεταξυ Τ'ης πόλεως

ταότης καΙ των Θη6ων. Ό Άριστοφάνης ('Όρν. 1161) ρητως

γράφει «ΦυλακαΙ κα.θεστήκα.σι κα.Ι φρυκτωρίαι εν τοισι πόρ

γoις~ καΙ δ Ευριπίδης σημειοϊ (εν'Ρήσφ55 καΙ 77 καΙ Φοιν.)

την εννυχον φρυκτωρίαν κα.Ι τους πυρσο')ς καΙ δ Ξενοφω'ι

(Άν. Δ', 1, 11) δτι καΙ οί Κα.ρδουχοι οί.ίτω συνεννοουντο καΙ

δ Πλοόταρχος (Πομπ. 24). Του δ' 'Α ριστοτέλΟlJς (Γ' 367) 'η

φράσις εΤνε εξόχως πα.ρα.στατικη του πράγματος: «καΙ σκοποΙ

Κ'ΧΙ αγγελιαφόροι, tιΡuκτωριιi)ν κατα διαδοχην πυρσευουσών

'λλ 'λ' , -, Σ' Ι ' [;' t!' "α η αις εκ περατων γης μεχρι ουσων και;,κοατανων, ωστε

τον βασιλέα γινι!)σκειν αυ-ι'Jημερoν πάντα τα εν τ~ι 'ΆσΙ/"{- και

νουργοόμεναο>. 'l'οστο ενθυμίζει σαφως την δια.δΟΧΙΥ3ίν των πόρ

γων θέσιν εν Τ11 δια.δοχικ'?] πυρσεόσει. ΚαΙ δ ΠαυσανΙας (Β'.

25,4) α.ναφέρων ";"1'1 διάσωσιν του Λυγκέως, μόνου των 50
ιiδελφων, προσθέτει δτι α(Jτη εγένετο γνωστ'"ι υπό τοσ ιδίου

δια πυρσοσ εις την Ύπερμήστραν, 'ητις καΙ αί.ίτη ανΊiψεν

gτερον απο τ'Τις Άκροπόλεως τοσ κΑργους, εξ ου καΙ οί Άρ

γετοι πυρσων έορτην ήγον. 'Ακόμη αναφέρεται παράδοσις, καθ'

~ν Σιδώνι6ς τις παρουσιασθεΙς εις τόν Μ. Άλέξανδρον, υπέ

οαλεν εις αιιτόν, οτε 'ητο εν Μ. 'ΑσΙ/"{-, τρόπον καθ' ον εντος

πέντε 'ήμερων θα είχεν ειδ-ήσεις απο τοσ άκρου των 'Ινδιων

μέχρι τ'ης Μακεδονίας.
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Άλλα ΠΜων τιΊ),Ι αρχαίων εΙδ'ήσεων υπερέχεL 'ή ΠΟLηΤL'

κωτά.τη μέν,χλλ' επι βά.σεων πραγμΧΤLκων ερεLοομένη υπέρ

λαμπρος .ΖψήγησLς (ΑΙσχ. Άγ. 282), ';, κατα πόοας καΙ γραφL

κώτατχ καΙ γεωγραφLΚΙ:Ηατα εΙκονίζουσα την μέχΡL Μυκηνων

μετά.δοσLν .Ζπο της 'Ίδης τ'ίjς εΙδ'ήσεως της &λώσεως της Τροίας.

Έκεί δ φύλαξ επί ΤLνος των πύργων των Μυκηνων προσολέ

πων προ; το Άραχναίον, μετα μακρας .Ζγρυπνίας, πόσην χαραν

αΙσθά.νεταL, οτε κατέφθασεν ή .Ζγγελία ή συνθημαΤLκη OLιX του

.Ζγγέλλοντος φρυκτου! ΚαΙ μετα τουτον ·;1 ΚλυταψήστΡα δLα

γΡά.φεL τας λεπτομερείας της αναγγελίας OLιX των:

«"Ηφαιστος"lδης λαμπρο}' εκπέμπω}'

σ.<λας, φρυκιο:; δi φρυκτ()}' δείίρ' απ' αγγάρου πιιρος

[επεμπεν»,

εΙκονίζουσα οϋτω την ΟLαδοχικην απο σ'l,Ιμείου εΙς σημεΊον

μετά.δοσLν Τ'ίις εΙδ'ήσεως καΙ συνεχίζουσα προσθέτεL εΙς Ι;ψαίας

εΙκόνας πιί)ς απο τ'Τις "Ιδης εφθασεν ';1 eIO'IJcrL; υπερ τον Έλ

λ'ήσποντον, ενθα ή <Ηρ(1) είχε τον πύργον. αΙΙΤής,εΙς το 'ΕρμαίOJ'

λ , - \.. ' , -6 1 'Ζ '. - "Α α , r:επας της; ΊJμνoυ, εκεL εΊ ε ς το ,-,φ'ος αιπος του trOJ, απ:.ι

τούτου εΙς lI1rικίστου σκ()πης Ιπι ιης Ει',βοίας, εντευΗε'l εΙς

τους φόλακας του Ί\Ιεσσαπίου τ1ις ΒΟLωτίαζ, όπόθεν φθά.νεL το

πομπΟ.· πυρ εις το}, {(ι {}αιρώνα. 'Απο του /{ι{}αιρrϊ'Jνo.; το φάος

το τηλέπομπOl' εζLκνείταL μέΧΡL του Αίγιπλάγκτουτ11ς Μεγαρί

οος κιχΙ Τ'ίις Γοργcόπιδος λίμνης, καΙ δ μέγας πώγωιι φλογος

υπεΡ6ά.λλεL τον κάτοπτσν πρώI'rι. του ΣαρωνLκου, κατα τ'ην

Σπφαίαν ακραν ϊσως, καί καταλ'ήγεL εΙς το 'Α ραχναίον' της

Ά ργολίδος καΙ απο Τ'Jύτου εΙς τας Ί\Ιυκ·ήνας. ΤελεLι~νεL δε ή

ΚλυταΨ'ήστρα OLιX τ'ης ωραίας εικόνος τής δLαδΟΧ'ljς των

πυρσ{;)ν:

«Τοισίδε τοί μοι λαμπαδηφόρω}' νόμοι,

αλλος παρ' αλλου διαδοχπ πληρούμενοι».

ΚαΙ παρα την παλ<ΧLοτά.την ταuτην του .\ Ισχύλου μαρτυρίαν

ερχεταL OLιX τ'ης σεφιΧς των λΟLπων, ους ανωτέρω εσημείωσα,

11 του Μεγαλοπολίτου εσΤΟΡLκου, ό όποΊος αφηγούμενος, ΟΤL

ΦίλLππος δ δεύτερος της JIιlακεδo }'ίαςσυνεκέντΡωσε τον στρα.-

2 2 23
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ΠΑΕ 1920 1. Χ. Δραγάτση. όί πύργοι τ&Jv ν~σων 171

τον εις Σκότουσσαν και Δημητpι~δα, ενθα ~νέμενε τους στρα

τους του'λττά.λου και τους αρχοντας τιί)ν Αιτωλ6)ν προστίθη

σιν: «'Ίνα δε μηδεν αίιτον λανθάνη τ6')ν πρχττομένων διεπέμ

Φχτσ προς ΠεπχρηΘΙους» lτοl)ς ΣκοπελΙτ!Χς ισως:η τους κχτοί

κους τ'ης νησίδος Πιπέρι,) «κχι τους επι της Φωκίοος, δμοίως δε

κχι προς τους επί τ11ς ΕΜοί!Χς και π!Χρ-ήγγειλε οιχσχφείν χυτφ

πάντα τ~ γιγνόμενα δια των πuρσι'i)ν επί το Τίσ!Χιον. Τουτο

δ' εστι της Θετταλί!Χς δρος ευφυΙ;)~ κείμενον προς ,,"ας τ6)ν

προειρημένων τόπων περιφάσεις θ. Λαμοάνων)3' εντεοΘεν &φορ·

μ:ίιν εν πέντε ολοις μcι;;φoίς κεφΧλ!Χίοις περιγράφει πληρες,

πληρέστχτον σύστημα της εξ &ποστάσεως διαοοχικ-ης συνεννοή

σεως κ!Χτ' εξΟΧ',)ν προσιδιά.ζονεlς τας στρατιωτιχιΧς κιψήσεις.

Έκ των μcφτυρΙιίΊν τούτων πασων κIΧ-;-αCΡαίνεται σαφ6')ς ·;1
&νάϊκ-η της χρησιμΟΠΟΙ'ήσεως ωρισμένω'l σ'ημείων προς τον

σκοπον τοΟτον. ΟΙ φρουροί, οΙ αγγελιαφόροι φρυχτωριων, οΙ

"Ι - ι- , "f" , , "Ε
εποπτηρες, οι πυρσευοντες, ε,χον rι.νΓλγκην καΤOtκια.ς. j πειτα:

είχον τα. κχτάλληλα προς τοΟτο σκεύη κα.ι δργανα χαι εργα

λεία, τα. δποΊα επρεπε νιΧ προφυλάξωσιν εν καταλλ-ήλφ χι;ψιρ.

KiΧιε~y εν t-g πρωτογόνφ χ·ατα,στά.σει απο δρους εΙς δρος

επυρσεύο'/το, προϊόντος τοΟ χρόνου επρεπε νιΧ εχωσι μόνιμον

εγκα.τά.στχσιν, κατα πολυ περισσότερον λόγον, καθ' οσον

πλ·ην των φρυκτα)ν κα;ι μηχαν1ιμα;τα. εφευρέθησαν κα.ι όπτικ&

κχτα;σκευάσμα.τα, εχοντα ανάγκψ όΦηλων κτιρίων προς τοπο

Οέτ-ησιν. ΕΙνε γνωστα.Ι αίσι' ΑΙνείαυ τοΟ τακτικοΟ πρόοδοι,

τοΟ είιρόντος τα. κεραμαία. αγγεία καΙ -(Ι τελειοποίησις δια

Κλεοξένου κ?:Ι ΔημοκλείτοΙ) κ'Χί αυτοσ τοσΠολυβίου. Έντείί

θεν -ή &νάγκη Ιδρύσεως Ιδίων κτιρίων κα.Ι ταστα -ησαν οΙ πύρ

γοι, περΙ ων υπόκειται ήμϊν δ λόγος σ'ήμερον. ουτως εγίνετο

-ή διαδοχή τοσ πυρός, ουτως επεμπεν δ φρυκτος τον φρυκτόν,

'Υ.α;τα τον ΑΙσχ ύλον. ΕΙνε λοιπον κατα:φα.νέστα:τος δ σκοπος τής

σεφας τα.ύτης της συνεχοσς δια. της ψήσου αλλ~ καΙ απο της

αλλης στερεας προς τας ψήσους. Μετεδίδοντο εΙ0-ήσεις απο τοΟ

ένος σημείου εΙς το ετερον, 'ηρχοντο εΙς συνεννο'ήσεις 'ΠερΙ επι

κειμένου κο\νοσ κινδύνου, περί α.Ιτ-{ισεως βοηθεία.ς, περΙ επι-

13
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172 1. Χ. Λeaγάτσ1ι'. οι :rιύeγοι των νήσων ΠΑΕ 1920

οροv-ηζ πειρατων :η πολεμίων γενικως δια. τ"ης &στραπια.ία.ς τοϊί

φωτος τα.χύτητος. οε π6ργοι οδτοι τοιουτοτρόπως κατέστηιrαν

δ πρωτος στα.θμΟς της συγκοινωνία.ς τ"ης τηλεγραφικης καΙ Τ'Ι)'

λεφωνικ"ης, της λαοο:Jσης Τ'ην ωθησιν καΙ &πο τ"ης &νάγκ"ης

τ"ης επικοινωνίας, &λλα κατ' εξοχΥίν &πο στρατιωτικης εργασίας,

είνε το πρωτον α.τελες σ"ημείον τ"7ίς εξελίξεως μtιχς των κυρι

ωτάτων προόδων τοϊί νεωτάτου πο),ιτισμου.

ουτως α.πο των &τε~εστέρων καΙ συνθετωτέρων μέσων

ε:ρθασεν 11 επιστ-ήμη εΙς τ"ην &.πλότητα, το χα.ρακτηριστικον τΊις

προόδου, κατα τον γράψαντα περΙ των μέσων τ"ης επικοινωνίας

αντιστράτηγον Δούσμανην, καθ' ον τα σημερινα. όπτικα τηΑε

γραφικιΧ μηχα.ν-ήματα "ηδύναντο να. εΙνε γνωστα καΙ παρα

τοις παλαιοις, διότι πάντα τα στοιχεια τα απαρτίζοντα αυτα

ήσαν γνωστα εΙς έκείνους καΙ "'ιδύναντο να εΙνε εν χρ-ήσει ου

μόνον οια τους στριχτούς, αλλα καΙ εΙς τας εμπορικας καΙ λοι.

πας κοινωνικας ανάγκας.

ΑfJτη εΙνε "ή θέσις του ζητ-ήματος τούτου επι των ν-ήσων,

τιχυτα τα κιχτασκευάσματα, οί χρόνοι αυτων, "ή χρησιμότης καΙ

δ σκοπός. ΕΙνε αληθές, οτι "ή γενομένη ερευνα είνε μικρα σχε

τικως προς το μέγεθος του εργου. Άνάγκη ομως πIΧσα προς

. τοις &λλοις νΤισιωτικοις iρχαιολΟΥικοις ζητ-ήμασι, τοίς οϋτως

"lιμελημένοις δυστυχως δια τας ν-ήσους μας, νχ ερευνηθ"?j ευ

ρύτεΡΟΥ το πρiΧγμα, επεκτεινομένης τ"ης μελέτης επι πάντων

των σχετικων προς ταυτα κτιρίων, ινα: εξ αντιπαραοολ-ης ιχυτων

επιστημονικ"ης καταρτισθ"?j 1ι πλ-ήρης εργασία του μεγάλου

τούτου δικτύου τ"ης προς πάντα τα. σημεία εξελίξεως κ;ι..Ι επι

κοινωνίας του νησιωτικoίi πολιτισμοσ, του νησιωτικου βίου.

ΙΔΚ. Χ. ΔΡΔΙΆΤΣΗΣ
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Επιστολή εύχαριστήριος του εν Βερολίνφ Καθηγητοϋ κ.

Ull'ich von Wila.Jnοwitz-Moellendorfi:
Πρός τήν 'iιρχαιολογικην έταιρείαν.

U. ΡΟ1Ι JVίΙωιΖοωίtΖ-1Ι1οellendοl'ff. JVeste1ld-Bet'lin
Eicllenallee 12.

16 νπ! 20.

'11 Άρχαιολογικη έταιρεία εξόχως μ ετιμησεν δωρήσασα και τα

Πρακτικα του 19liι καί τους τόμους της Ίiφημερίδος 1916, 1917,
1918, τεύχος α'β'γΌ εγώ δέ ου μόνον ύπέρ εμαυτου χάριν αγω, άλλ'

ύπέρ όλης της αρχαιολογικης επιστήμης. itαυμασμοu γαρ αξιον, της

οΙκουμένης σεισμφ τινι και πυρκαϊίί. σχεδΟν άπολλυμένης ύμας ουδέ

ποτε τών έργων καί σπουδών πεπαυσ{}αι. ή δέ τύχη δικαί(ος ουκ άπο

στατεί' φιλέλλην δ' ων εγώ μά.λιστα χαίρω. διότι ή νέα Ελλας εφ'

όσον προβαίνει την εκ πατέρων 'Ελληνικην χώραν έλευ{}εροίίσα. ευ

itέως καί τών υπο γης άποκειμένων μνημείων κήδεται, ή δέ μήτηρ

Γη την τοιαύΤιjν φιλοπονίαν itησαυροις αμείβεται άπροσδοκήτοις,

οΤοι ηδη εκ Νικοπόλεως εΙς φώς άνηλitον, αλλα τε παρ' ύμιν ετοιμα

εΙναι ελπίζω.

Μόνον ουχι πεντήκοντα έτη εστίν, εξ ου το πρώτον Άitήναζε ήλ

f}ov, ζηλωτης εκ παιδΟς γενόμενος του Έλληνισμοίί. έπάτησα τότε

το εδαφος ύφ' <lΊ εκρύπτοντο Μυκηναι. 'Ολυμπία, Δελφοί, το επ' Έπι

δαύρφ 'Ιερόν. άνέστη ταύτα τα κά.λλη. άλλ' ου μόνον τα αρχαια το

σαύτην ε1l0ιήσατο επίδοσιν. ποία γαρ ην τότε του Πειραιώς, ποία

τού αστεως ή πρόσοψις; ή δέ Σπύ.ρτη. '11 'Ολυμπία σχεδον έδόκουν

απρόσιτοι εΙναι. νυν δέ ύπέρ τα Άμερικανικα προυκοψε πάντα και

τάχει και λαμπρότητι. εμοι μΕν ουν Ιδειν την ίεραν και φιλτάτην

'Ελλύ.δα ή Μοίρα ου συγχωρήσει' ή δέ ψυχη περι πάντα τα 'ίερα

περινοστεί, ουδέ μαραίνεταί ποτε δ πόf}ος .
Τοιγαροίίν γέγηf}α τ(Ί> δώρφ χάριν αγω τοις δωρήσασι συναδέλ

φοις ουδε μήποτε παύσομαι τη τ' αρχαίιι- tii τε νέq. 'Ελλό.δι την

πίστιν διατηρών.

υΙl'ίσΙι υοιι ~Vilcι11ΙOloitz JJloellelldot'f(.
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174 Κατάστασις δημοσιευμά:ι;ων της έταιeεlας llM~ 1920

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΊΏΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΊΏΝ ΤΗΣ ΕΤΛΙΡΕΙΛΣ

κατα το ετοι; 1920

Α'.

, Ι' ~ Ο'~ι<.OO εντα.

Β ..

1) Άρχαιο),ογιχηΕψημ.ερίς

l~Ις τομΟζ :otJ ετους '18!):-., Et; τόμος του ετους IHI:J, όAtι.~, τ(;μοι του

ετους 1914, εννέα τόι,.οι τι," ετου; IVl5, εννέα τόΙJ,ΟΙ του ετους 1916
Οέι.α τόι!οι τού ετυυς 1917 κσ.; ιJ,.τό, σ.ντίτυπα τού τεύ·/.ους α· β-γ του

'τους '1018,
.~) 11 •• 'Α ' -, Ι' ,. pακτιχ~ της 'ρχαΙΟλΟγι>.ης ~ταιρε,ας.

'Aνi:ι. εν τευχος τι7,·) ,τι7,,) 1884-1886 ανα εν τlΟ/ος ',0:) ετουςl91'! πέ·,τε

τeυχη του Ετους 1913, επτα τεύχη του itov; 1\114 Χαι ιJι.τό, ""xr, τοΟ

ϊτους 1915,

3) «( Ι Ιερι των έν Eu6(Ji~ ά.ρχα.Ιω') ταφω'J)} ύπο 1'. ΙΙα.παβασι),εΙου.

'Αν! Ιτυπον εν,

Γ'.

ΔΙ;ΙΥφ.ηΟέντα

1) Άρχ.χιολογιχη 'Ε"r,μεΡΙς.

Άνα. εΙς τόμος τω·) ετο,ν 18R3- Ι91!ι ΟυΟ τόμ.οι του itov; 1915 ΤΡ'''

ΚΟ'JΤσ. όκ,;ι;) τόμ-οι του ετους 1916 τριάκοντα. έπτά. τόμοι τοίί ετους 1917,
εν χντί t'U1tOV του ΤΕ.όχους α-β-γ του ε τους, 1Ω 18.

2) Εύρετήριον τη; ΆρχαιολΟΥιχης 'li~'$)ημερ{δος της τρίτη; περιύt>οu, συντα. ..

,οεν ίιπιί Λλεξ. Α:φ.ΠΡοπο'J'ον. Τόμος ΠΡΟJτος πεΡιλαμ6d.νων τά Ετη

1883 -1887. 'Εν 'ΑΟ/ινΙΧις ΗΙ02. 'Αντίτυπον εν.

3) ΠpσιKΤΙKiι. τ'η, Άργσιιολογιι.ης Ί~τιx ιρείας.

'!,:νiι. εν τείίχ.ο, των ετων 1~~3-188;.ι ?ύο τεύχη του ε;ους 1886,,. . . .
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ΠΛ I~ 1920 Κατάστασις δημοσιευμάτων της εταιρείας 1π>

τευχος των ετων '1887-1903 ~ν" εν τευχος των ετων 1906-1909, ά.ν-Χ

οόο τεόχη των ετ<Ο,ν 1910·1913 πενnjχοντιΧ ΚιΧί ε·ι τεόχη του ετου;191!1

ΚιΧΙ τρΙα τεύχη του ετους 1915.

11) 'Icrto[,i" τ'ης Άρχαιο).ογιχης Έτ"ιρείας ιΧπό της Εν ετει 18:17 ίορύcrεως

αύτης μέχρι τού 1900' υπό 11. Κα:56"Οία. 'Εν Άθήν"ις 1902. Άντίτυ-
,.

πον εν.

f.,) ΚαταΧογος to,j εν 'Αθήναις 'Ε:πιγροιφικ'lύ Μου'1ε!ου. :κoι~ό' ε"ος ίιπό τ·η;

'Α ) -,Ε . Τ • ~ 'Ι' .,. 'Λο"ια.ω .ογαηι; ~ :αιρειαζ. ομrJς πρωτος. "'r.tγραφα.ι ε~ της 'φ(J.

πόλεΙ')~4 'Γεϋι.ος Πf-ί:ΗΟ',l. Άρχαίκ~ί ~να.Ό',1μα.τασ.ί έπι';ραφι:ι.ί' υπ,) 1-1. G.
Lolling. 'Ε'ι 'Αθήναι; 1899. 'Α ντΙτυπα Ούο.

6) Τό 'Ιερόν τού ΆσΚΧ'οπιού εν Έ~ιoαύoω κα, ;, θεοαπεία των ιXaOEVG',v' ίι"ιJ
Ί \ , Ί ι

Π. l\α66"όΙα. 'Αθήνησι 1900. 'Αντιτυπ" ~νOεκα.

7ι Comptes rendus du Ccngl'es Intel'national d' Al'cheoloQ;ie,
1"0 Session. Athencs 1'.:105. 'Αντίτυπον εν.

8) Μν'l)!ιεία τη; Ε),),αΟος. Τ,ίμος Α Ό 'l<~νΑΟήνα,ς 1()06 'Aντίτυπcι τρία.

9) '1-1 ανασκαφΥ. της 'Ακρο"όλεως άπή 1885 -1890' "πα Π. Kα:5~αί)ία και

Γ. Κ.,6εΡαου. 'Ε'ι 'Αθήναις 1907. 'Αντίτυπα Ούο.

Ι Ο) Α ' .. . '\ 'Χ Δ •~ προιστορικαι :' κρσπο εις ιμ'Ι;'JΙΟU

'I~ν 'Αθήναις 1\108. 'ΑντΙτυπ(/. τρ!α.

καί Σέσκλου· , 'Χ 'r .ΙJΠQ J.. '1(JU'J !r.ι..

ιλείύυ. Ί~·, Ί\υή-Ι Ι . • , Ι.' .6 . . . •. Ι' ι Ι ~
ε;:,ι τιι\ν Ι:'1 eιI) {)(~ rι.ΡΊ,αιων '-O:'ffύ'J" 1Jrtl) . o:πα.o~

ναι, '1\)10 'Αντίτυπα τρία

121 Ί~;;'γΡ''Pcιί τη; Μακεδον!ας' ";;'1 Γ. 1I. ΟίχονόIJ·ΟU. 'Εν' Aθιjνσ"ς lυl;ι

'Α·ιτίτυπσ. ~ξ.

1ι)

13) Ί\ρχαιο).ογικά I,·ε)·ετ~ματα· ".ό Γεωργ. Κ. Γαρδίκα. ΈνΆΟήνσ.ις HJ1f,.
Άντίτυπο'" εν.

1<1) Δελφω·ι ΊΌπογροφ,α' ύ;;ό Άντ ωνίου Κεραμ.οτ.ούλου. Ί~ν 'Αθήναι; '\\:Ι 1'2.
1917. 'Aντίτυ"cι Ούο.

1,; Τ' \" ,. Β ", ,,} 'Αθ' 19)0' \. ·t' "ο} () ,.;,.ιουνtoν υπο . .ι..ιt'αη. J.!ι',ι ηνΧΙζ ~. i ντ~ευπ:Χ ει;ηκ.ΟΥΤΙΧ Οt.τrl).
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·1" ('. Ι J Πlvαξ των περιι::χομέvων

nΙΝΑ:Ε 'ΙΏΝ llli:PIEXOMENQN

If Α R 1920

Σελ,ς

γ Στήλη εύεΡγετι;',ν.

Δ ''Ι.' Ρ') ,. Δ e' 19"0ε ι ιοαητικον ~υ μι:ιου \tOV ιχπο - εκεμ.':ψιου ....

F ΔΙOιχηtικόν ΣU!J.60ύλιον lJ.ixr' τέλους Νοψδρίου 19~o.

ζ-ιδ 'Επιτίμ.ιοι έταϊροι.

Τ
,."

ιγ-ιη ,ατικοι εταιροι.

•θ-κΟ'. Γενικός Ισολογισμός του 1920.
κγ-κr "ΕχΟεσις έξελεγκτικης έπιτροπείας.

κζ - κΟ Συνελεύσε.ις των έταίρων κατά τό 192U.

1-13 "ΕκΟεσις των πεπραγμένων τοίι '1920.

15 'Εκθέσεις περι τίΛν ιΧνGt.σκαφων χα\ Οιατρι6αΙ.

17- 28 ΆρδαvιτοπούλλουάνΜκα?α, χαιέρευναι έν Άργολίοι κα, Θεσσσιλ!'1"

17-18 Φορωνικι)ν αστυ. Έψύ,ocις ;;'ρχων. ΙΙτυκτός π(να!;' Οιά·

σωσις Οησαυροίί Ί'ίρυνΟος.

13-21 'Ανίορυσις στηλι;,v Μουσε!ου Βόλου.

21 2" '1,' . ,..- π ' .' 'Ι:'- b !iιπιγραψικc< μα?τυρια ιερου α.'Jικρσ.τσ.ς" ιερον J'!Jy-
νoo{cι.ς. Χρονολογία νεκροταφείου.

26 -28 '[μείον Λαρίσης. Πολυάνοριον Πιεριέων παρα Καρ.

Οίτσαv. Νομ.ισμαΤΙΥ.ό; ΟησαυρΟ;. 'Ιερι'ιν Άr;,!λ

λωνος !iιεριιοίτοu παρσι ΊΙράκλειαν.

'17- 79 Γαροίκα οη!J.ΟΙ Άττικης.

29 -35 Κορωπι-Σφηττι)ς.

35-38 Κίτσι-Κίκυννα - Aa!J.Jttpcιt.

38-/13 Βάρη Άναγυροσς.

43 - 47 'Aμ..cι.ρoύσιoν-" ΑθIJ.ονον.

48-52 Φλύα-ΧΟ'.λάνΟριον.

53-tι5 Γαργηττός-Γέρακας.

55-57 'Άγ. 'Ιωάννης δ κυνηγός-Άγ. ΘέΥ.λα-Σταυρός-

Παλληνη.

57-60 Σταυρός-ΓIcι.λλήνη-Xαp6O:τι.

60-64 Ι\ oυκoυ6o\oναις-l\ι1ενΙoι-"Αγ. Σcφάντα.

{54-66 "Άνω Λιόσια-Ναός Σωτηρος-Καlιατερόν.

66-71 Κρωπία-Δέμ,α-Δέσις.

71-79 ·Tμ.:'1ΤΤO~.
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11 Λf~ Ηι,?ο ΙΙΙνας τών περιεχομένων Ι
",..
Ι ι

Σελίς

80- V4 Ilελε>:ίοου ιΧνασκαφαι έν 'Λμφιr.όi.ει μετ:> τρι6')'1 είκή'ι",ν κα; ιάρ.

- 'Α ') . -,. ~
~oυ 't1J> iJ,iptrto ,εως χαι ',uO επιγρ'Χψων.

80-85 ΊΌr.ογραφία Άμφιπόλεως.

85-87 Τάφος και Xρι~τιανικη Βασιλικr,.

R8-89 Δύο έπιγραταί.

90-91 Κu6iλη K(l(i Σεψιjν.

91-92 Τείχος Άμ,φιr.όλεως. Πρώται πύλαι.

92 - 94 'Άργιλος χαι KερδUλιo".

9G-l!ι1., Παπανορέου ερευναι 1'1 τΏ έπαρχΙ,?- Καλα6ρύτων ιιετα ούο το::ο·

- .
y?o:~ικων πινΙΧκων.

96- 99 Κλείτωρ, Κλειτορίσ..

\19 -1()1 ΙΙεριγραφη του έν λΙαζείl.ΟΙ; νε>.ρι>.οίι όιναγλύφου.

102-104 Ό περι60λος τοίι τεΙχου; τοίι Κλείτορος.

10\-106 Ti< έvτό; τών τειχών τοίι ΚλεΙτορος.

106-108 •Η ιiκρόπo \ ις τοίί ιο.είτορος.

1U8-114 Ti< έχτό; τοίι περι6ό/,ιn της πόλεως.

114-1 ΊΟ ΚαοuαΙ-ΚαφueXτις.. ,
12U-126 'Η Ιlιi.o;.

126- 12V 'Η έκτ ός τή; «zpor;tiXew; πήλις της Πιi.oυ Χαι τάι

. περί σ-ύτήν.

1::Ι0-14ϋ ΨωψΙς-ΨωφιίΗΙΧ.

1!ι7-151

1')2-155
155-159
1:19-161
101-16::1
Ιό3-172

~·,7-172

173

174-175

Δριχγάτση οΙ έπ; των ντίσων καί ίοί,?- της Σίφνο\l πύργ~ι (fHTa 10
είΚ(Jvων κιχί 3 σΊ...7ΗJ·tXτwν).

l{ιχτείιΟυνσι; καί χρόνο; ίι3ρ~'!εω; r.UΡίων.

Ί
' , .... , . ,
οποι ιορυσεω; και χιχτα.σκευη.

I!:U ρ'ήΙJ,<Χ τα.

·1 ' , "
~r.ιγΡ2φικ<Χ lx.v1J.
Άκρι~~; όρισtJ.ός ίΟρύσεως.

Σ
" , -, ) , )zor;o; χαι Ύρησψοτης των π\l?γων. ονοματα αυ-

'tιJ'Jν έπι _<J'Jν &λλων μερών καί της ΣΙφνου. Τάι

τετει(ισΙJ,ένα φρυκτώρια. Οί πυρσο:.

Εvl-αριστ'ήριος έπιστολτ, του >.αΟηγ'ητοίί U. νΟl1 Wila1110\vitz 
MoellendOl·rf.

Κατάστασις τών 01ΙΙJ,οσιεψιi.των τής εταιρεΙας κατά τό 1920.

;:'-ΟημeΙωοlr;. ΑΙ τρεις τελευταίαι οιατρι6αι (Δη!-'-οι τη; 'Λττικ'ij;, "Ερ_υναι έν

Καλ<:<ορύτοις χαι τι) Π ερι 't<J'J'J r.ύργων τών νJj'1Wv) <i νΤικουσιν είς τάι

πειτραΎιJ.ένα τοίι 1917,
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Σελ. 156 στ. 28 δεξια ιiντί άριστερα

" χωρΙζο.., • χωρΙζω..,

162 • 29 ίδρύσεως » ίδρύσεως.

168 31 άπί άπό

170 » 11 "Ιδης 'Ιδης

" 28 Τοισίδε Τοιοlδε

t1AE 1920
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