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χώρου άνεύρομεν την μαρμαρίνην πλάκα ‘της αγίας Τραπέζης μετά γλυφών 
και εννέα εγκοπών και τάς δυο προς άνατολάς βάσεις τοΰ Κιβωρίου (είκ. 3).

Πλήν τής σημασίας, ήν ενέχει ή άνευρεσις τοΰ μεγάλου τούτου χριστια
νικού ναού τής Νικοπόλεως, δστις και ένεκα τού μεγέθους του και ένεκα 
τής θέσεως ένθα ευρίσκεται είναι προφανώς ή μητροπολιτική αυτής εκκλησία, 
καί ή άνευρεσις τού ίεροϋ Βήματος, τοΰ διατηροϋντος πάντα τά χρήσιμα διά 
την ερμηνείαν αυτού σημεία, είναι σπουδαιοτάτη, καθόσον καθορίζει σαφώς 
την έξέλιξιν τής αρχαίας χριστιανικής λατρείας, ής τό πρώτον στάδιον άνε- 
φάνη είς τάς υπό τοΰ ετέρου έξ ημών ένεργηθείσας εν Ν. Άγχιάλφ άνασκαφάς·

Ή συνέχισις τών αξιόλογων τούτων άνασκαφών θά φέρη εις φώς ολό
κληρον τό ανωτέρω περιγραφέν συγκρότημα, θά προσδοθή δέ ούτως είς τάς 
άνασκαφάς τής Νικοπόλεως ή προσήκουσα άξια.

Πλήν τής άνωτέρω άνασκαφής ένεργήσαμεν καί την έκκαθάρισιν τοΰ 
ίεροΰ Βήματος καί την ταξινόμησιν τών γλυπτών τής Βασιλικής Δουμετίου 
προσέτι δέ έπεχειρήσαμεν μικράν σκαφικήν έρευναν περί τον χώρον τής Βασι
λικής ταύτης προς προσδιορισμόν τών προσκτισμάτων αυτής, κατηρτίσαμεν 
δέ καί άκριβεστέραν κάτοψιν τοΰ μνημείου τούτου.

Όμοίως έγένετο καί ή έκκαθάρισις άπό τών φυομένων χόρτων τοΰ δυτικώς 
τής Βασιλικής Δουμετίου επισκοπικού μεγάρου, προσδιωρίσθησαν δέ καί τούτου 
τά διάφορα διαμερίσματα καταρτισθέντος καί τοΰ οικείου διαγράμματος.

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, A, Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

7. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΩΝ, ΑΧΑΪΑΣ, ΕΝ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΩι ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΟΤΤΟΛΕΙ

Καί κατά τό έτος 1929 ύπήρξαμεν ευτυχείς είς την άνασκαφήν τοΰ 
Μυκηναϊκού Νεκροταφείου τοΰ αγίου Βασιλείου Χαλανδρίτσης εύρόντες δύο 
προσέτι λαξευτούς άουλήτους τάφους, ών τον ένα δλως άδιατάρακτον έφω- 
τογραφήσαμεν διά μαγνησίου διά τοΰ έκ Πατρών μετακληθέντος καλλιτέχνου 
φωτογράφου κ. Άτζαρίτη (είκ. 1).

Έν τφ τάφφ ήσαν τέσσαρες σκελετοί εν τή άρχική των θέσει πλαγίως 
καί μέ δκλάζοντα σκέλη, ών οί τρεις φαίνονται έν τή είκόνι καί ών ό μεσαίος 
άνήκεν είς γυναίκα, ως έκ τής λεκάνης φαίνεται. Τά άγγεΐα φαίνονται εις 
την θέσιν των. Όμοίως άνέπαφος καί δ δεύτερος λαξευτός τάφος, άλλ’ όλι- 
γώτερον διατηρημένος, διότι περιείχε ποσόν τι χώματος καί λίθους ολίγους 
πεσόντας έκ τοΰ ουρανού τοΰ τάφου,
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Είκ. 1. Εσωτερικόν άδιαταράκτου" λαξευτού τάφου.

Είκ· 2· Χαλκούς πέλεκυς καί λεκις μαχαιριού.
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Τό πλάτος των τάφων κατά μέσον δρον 3.50x2.50 μ. καί τό υψ. 1.70. 
Τό μήκος τοΰ δρόμου περίπου 4 μέτρων. ’Αριστερά τφ είσερχομένω υπήρχε 
λάκκος, έν φ ήσαν συσσωρευμένα οστά παλαιοτέρων νεκρών.

Ευρήματα έσχομεν :
Είς έκαστον των τάφων τούτων έ'να μέγαν δίωτον αμφορέα καί ικανόν 

αριθμόν άμφορειδίων τυφλοστόμων, λεβητίων, κομβία έκ στεατίτου μέλανος

Είκ. 3. Σειρά τάφων βεβυθισμένων, ών τά στόμια φαίνονται μέλανα.

καί έξ οπτής γής, μίαν χάνδραν έξ ήλέκτρου καί εν ίππάριον πήλινον. "Ετι 
δέ είς τον τάφον, εις δν ανήκει ή είκών 1, ευρομεν παρά τά οστά τής χειρός 
χαλκοϋν διπλοΰν πέλεκυν άρίστης διατηρήσεως καί ίκανοΰ πάχους καί λεπίδα 
μακράν χαλκού μαχαιριού, τά όποια έχω κομίσει είς κεντρικόν ΜουσεΤον προς 
καθαρισμόν (είκών 2).

Τό στόμιον τοΰ τάφου ήτο διά μικρών λίθων πεφραγμένον ως συνήθως.
Εΰρομεν σειράν ολην τάφων λαξευτών αλλά βεβυθισμένων (είκών 3).
Μετά την φωτογράφησιν τοΰ τάφου έγένετο ή εξαγωγή τών ευρημάτων.
Τά αγγεία παρέμειναν έν τή συλλογή Πατρών, τά όποια θέλομεν καθα

ρίσει προσεχώς. "Απαντα φέρουσιν επί τών ώμων των γεωμετρικά κοσμήματα, 
όπως καί τά κατά τό παρελθόν έτος εύρεθέντα, άνήκοντα είς τήν τελευταίαν 
περίοδον τών Μυκηναϊκών χρόνων,
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Άνασκαφή τοΰ Τρούμπε.

Μεταξύ τής θέσεωςγ έν^ή έξαπλοΰται τό Μυκηναϊκόν νεκροταφεΐον τοΰ 
Τρουμπέ, καί τής Χαλανδρίτσης καί εις άπόστασιν μόνον πέντε λεπτών τής 
ώρας άπ’ αύτοΰ ΰψοΰται χαμηλός αλλά μάκρος λόφος, φέρων τρεις κατά δια
στήματα μικράς κορυφάς (είκών 4 καί 5).

Είκ. 4. 'Ο λόφος Τρουπές τής Χαλαδρίτσης.

Αί κορυφαί αΰται ανήκουν εις θολωτούς τάφους, έκτισμένους διά πλα
κοειδών λίθων, οΐτινες έχουσι καταπέσει από παλαιών χρόνων. Τον ένα έξ 
αυτών από τής κορυφής σκαπτών είχεν άνασκάψει άγροφύλαξ τις, Μητσο- 
σταΰρος καλούμενος, έξ Ηπείρου έλθών προ ετών καί εγκατασταθείς έν 
Χαλανδρίτση. Ούτος, τύπος πανούργου καί ευφυέστατου γέροντος, προσέ- 
φερε τάς υπηρεσίας του ώς άγροφύλαξ μέν εις τό χωρίον αντί ελάχιστης 
αμοιβής, πράγματι δ’ δμως μέ τον σκοπόν, δπως συλήση τούς τάφους, τούς 
οποίους καλώς ειχεν εννοήσει, εν φ οί κάτοικοι τής Χαλανδρίτσης ούδέν 
έγνώριζον. Έρευνήσας μιετά τοΰ αστυνόμου καί είρηνοδίκου έρευναν εις την 
πτωχικήν του τρώγλην, εύρον τεθραυσμένα αγγεία Μυκηναϊκά εκ τών άνα- 
σκαφών του προερχόμενα, ώς καί άλλα δωρηθέντα ύπ’ αύτοΰ ε’ις κατοίκους 
καί υπαλλήλους τοΰ χωρίου, οιτινες έσπευσαν δπως παραδώσωσι ταΰτα εις 
τό Μουσεΐον δι’ εμοΰ,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:02:02 EEST - 13.56.182.168



90 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1929

Είκ. 5. Αί τρεις χθαμαλαι κορυφαϊ τοΰ Τρουμπέ, βπου οί τρεις 
κατεστραμμένοι θολωτοί τάφοι.

Εις τον Τρουμπέν άνεσκάψαμεν κυρίως τον μεσαΐον θολωτόν τάφον, οΰ 
μέρος τής εισόδου βλέπει τις εις την εικόνα 6.

"Απας ό τάφος είχε καταπέσει. Ημείς έξάγοντες τούς λίθους έφθάσαμεν 
μέχρι τοΰ εδάφους τοΰ τάφου, τοΰ οποίου τό εμβαδόν ήτο κεχωρισμένον διά

Είκ. 6. Τμήμα εισόδου τοΰ μεσαίου θολωτού τάφου τοΰ Τρουμπέ.
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δυο τοίχων παραλλήλων, μεταξύ τών οποίων εύρομεν πλήθος αγγείων συντε
τριμμένων εκ τής καταπτώσεως, τά όποια είσέτι δεν εκαθαρίσθησαν.

Τά αγγεία φαίνονται νεώτερα τών αγγείων τών λαξευτών τάφων. Προς 
τοΰτοις εΰρομεν αιχμήν δόρατος χαλκήν, δύο μακράς χαλκάς καρφίδας, δύο 
χαλκούς κρίκους καί σφονδυλοειδή χαλκήν χάνδραν ή κομβίον αντικειμένου 
τίνος (εϊκών 7). Τοιούτους λόφους, ως ό Τρουμπές, (παραφθορά=τουμπές=

Είκ. 7.7 Χαλκοί κρίκοι, χαλκαΐ καρφίδες, αιχμή δόρατος καί χαλκή χάνδρα.

τύμβος) έχομεν σημειώσει πολλούς, ών τινάς πρέπει να έρευνήσωμεν προ
σεχώς είς τά πέριξ τής Χαλανδρίτσης.

Επίσης εχομεν σημειώσει και άλλα Μυκηναϊκά Νεκροταφεία, ών έν 
μέγα είς τό χωρίον Μάνεση τού δήμου Λαπαθών, είς οΰ την έρευναν θέλο- 
μεν προβή κατά τό έπιόν έτος.

Έξητάσαμεν ωσαύτως καί έτερον νεκροταφεΐον ευρισκόμενον εις τό 
χωρίον ΜητόηοΚιν τού δήμου Φερών. Τό χωρίον τούτο, μικρόν, έχει κτισθή 
επί τριών αυτοτελών λοφίσκων, επί τού ενός τών οποίων ΰπάρχουσιν ίχνη 
τειχών καί φρουρίου.

"Απαντες δέ οί λόφοι συτοι άποτελούσι τούς πρόποδας αυτοτελούς 
μικρού όρους Κομβοβουνίου καλουμένου καί κειμένου κατά μήκος προ τού 
Ερυμάνθου. Άτυχώς άπαν τό νεκροταφείου φαίνεται βεβυθισμένον καί 
κατ’ ακολουθίαν ή έρευνά του είναι δυσχερής,

Ν· ΚΥ1ΤΑΡΙ5ΣΗΣ
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