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τελευταία ετη περί την ψήφο θετικήν, μεταβάς έπι τοΰτφ και εις ’Ιταλίαν. 
Ό κ. Ξενόπουλος έλθών μετά τινας ημέρας εις Νικόπολιν έκ μέρους τοΰ 
Υπουργείου έπελήφθη αμέσως τής στερεώσεως κα'ι καθαρίσεοις τών ψηφι
δωτών, άρχίσας από τής μεγάλης 'ψηφιδωτής έπιγραφής, τής προ τοϋ ουδοί 
τοΰ «Καθολικοί» έν τή Βασιλική Δουμετίου. Ταυτην Ιστερέωσε καί άνεκαί- 
νισε μετά πολλής έπιτηδειότητος, μεθ’ δ έκαλΰψαμεν ταΰτην διά ξύλινων 
καλυμμάτων, ώστε νά μη βλάπτηται ούτε υπό τών βροχών, οΰτε υπό τών 
επισκεπτών. Ή εργασία αυτή είνε δ'ντως σωτηρία, διότι μόνον διά τοΰ τρόπου 
τοΰτου θά διασωθώσιν έκ τελείας καταστροφής τά μοναδικά ταΰτα τής χρι
στιανικής τέχνης τών πρώτων αιώνων καλλιτεχνικά μνημεία. Εύχομαι όλο- 
ψΰχως, ΐνα ή εργασία αυτή συνεχισθή !

Έν τέλει έπισυνάπτομεν ώδε τοπογραφικόν χάρτην τής Νικοπόλεως έκ- 
τελεσθέντα τφ 1922 υπό δυο εφέδρων αξιωματικών τοϋ Μηχανικοί τοΰ Ε' 
Σώματος στρατοί Ηπείρου, τών κ. κ. Δουβλερη καί Γ. Βράσκου, άλλ’ εις 
μκιρότερον σχήμα, επιφυλασσόμενοι νά δημοσιευσωμεν τούτον βραδυτερον 
εις τό μέγεθος τοϋ πρωτοτύπου σχεδιαγράμματος.

ΑΛΕΞ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ

7. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Κατά τό λήξαν θέρος έξηκολούθησα την έρευναν του έν Κάτω Γουμε- 
νίτση Μυκηναϊκοί Νεκροταφείου, τοϋ οποίου την άνασκαφήν ήρχισα δαπάναις 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό παρελθόν έ'τος, δτε άνεκάλυψα αυτό.

Έν τή σειρά τών άνακαλυφθέντων πέρυσι δώδεκα λαξευτών σπηλαίων 
συνεχίσαςτήν έρευναν, άπεκάλυψα έ'τερα δέκα, ών τά δυο δεν ήρεΰνησα, διότι οί 
θόλοι αυτών είχον καταπέσει, τοίθ’ δπερ άντελήφθην, άφ’ ου άνασκάψας δλην 
την είσοδον αυτών έ'φθασα μέχρι τής κεκλεισμένης είσέτι θυρίδος, ήν άνέφξα·

Μεταξύ τών λοιπών τάφων εΰρον έ'να εις άρίστην κατάστασιν, άλλ’ άνευ 
σκελετών, προφανώς άχρησιμοποίητον. Είσελθών εις τό σπήλαιον τούτο 
παρετήρησα αριστερά λιθόκτιστον θυρίδα, ήν, ΰποθέσας ως διαμέρισμα τοΰ 
ίδιου τάφου, ως συνήθως, ήνοιξα. Τό λιθόκτισιον δμως έκείνο μέρος δεν ήτο 
θυρίς, αλλά μέρος τής μακράς πλευράς κιβωτιόσχημου Μυκηναϊκοί τάφου, 
τοΰ οποίου πάσαι αί πλευραί ήσαν διά πλακοειδών λίθων έκτισμέναι καί έπι 
τών οποίων είχον έπιτεθή μεγάλαι πλάκες καλυπτουσαι δλον τον τάφον. Έκ 
τής θυρίδος ταΰτης έρευνήσας αυτόν εΰρον μίαν μόνον ΰψίπουν Μυκηναϊ
κήν κύλικα.

Ό τάφος οΰτος ή είναι αρχαιότερος του σπηλαίου, ον συναντήσαντες οί 
κατασκευασταί αυτοί ήναγκάσθησαν νά τό καταλείπωσιν άχρησιμοποίητον ή
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είναι όντως διαμέρισμα τοΰ σπηλαίου καί ταφή τοΰ πρώτου νεκρού έγένετο 
εν τφ διαμερίσματι καί ούχί εν τφ σπηλαίφ. Ή πρώτη δ’ όμως εικασία απο
κλείεται, διότι άνωθεν τοΰ τετράπλευρου κιβωτιόσχημου τάφου είναι βράχος, 
κατ’άκολουθίαν αί τέσσαρες πλευραί αΰτοϋ έκτίσθησανέκτής οπής τοΰ σπηλαίου.

Τά ευρήματα γενικώς των λοιπών σπηλαίων ήσαν ως καί τών περυσι- 
νών, εις την περί τών οποίων έκθεσιν παραπέμπω, δηλ. μικρά Μυκηναϊκά 
αγγεία διαφόρων τύπων, λεβήτια, τυφλόστομα άμφορείδια, κρατηρίσκοι κ.λ.π., 
έ'τι δέ χάνδραι μικραί έξ υαλώδους μάζης ή αχάτου καί μία αιχμή δόρατος, 
μία αιχμή πελέκεως καί μία λεπίς ξίφους.

Ν. ΚΥΤΤΑΡΙΣΣΗΣ

8. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΣΤΥΜΦΑΛΩ,

Αί κατά τό τρίτον έτος (1926) ένεργηθεΐσαι περί τά τέλη Σεπτεμβρίου 
έν Στυμφάλφ άνασκαφαι έστράφησαν κυρίως περί τήν έξερεΰνησιν: 1) τοΰ 
περιβόλου τής αρχαίας πόλεως καί 2) τής κατά τό βόρειον κράσπεδον τής 
Στυμφαλίας πεδιάδος μεγάλης Φραγκικής έκκλ?|σίας.

Ώς καί έν προηγουμένη μου έκθέσει άνέφερα ολόκληρον σχεδόν τήν 
διαδρομήν τών τειχών τής αρχαίας Στυμφάλου δυναταί τις νά παρακολού
θηση είτε έν θεμελίφ είτε καί μέχρις ΰψους 2.50μ. από τοΰ έδάφους, καθό
σον πολλά αυτών τμήματα διαφαίνονται έντός τών υπό τής λίμνης σχηματι- 
ζομένων ελών καί υπό τους πυκνούς καλαμώνας καί άραβοσιτώνας, ύφ’ ών 
καλύπτεται όλη σχεδόν ή περιοχή τής αρχαίας πόλεως. ’Ιδιαζόντως ευκρινής 
παρουσιάζεται ή συνέχεια τών τειχών κατά τήν δυτικήν καί τήν νότιον κλιτΰν 
τής άκροπόλεως, ταύτην δέ μόνην είχον παρατηρήσει οί αρχαιότεροι έρευ- 
νηταί λ Λόγφ τής έξαιρετικής έφετεινής ξηρασίας, έπιτρεψάσης τήν σκαφικήν 
έρευναν καί έν τή πεδιάδι προ τής μεγάλης κατατομής, κατέστη έφικτή ή 
παρακολούθησις καί καταμέτρησις τών τειχών, αρχής γενομένης από τής μεγά
λης κατατομής, ής τό δυτικόν τέρμα έγγίζει σχεδόν ιό από τής άκροπόλεως 
προς τήν πεδιάδα κατερχόμενον σκέλος τοΰ τείχους. ("Ορα τοπογρ. διάγραμμα 
έν τοΐς Πρακτικοΐς τοΰ 1925 πίν. 1). Πύργον κυκλοτερή τοΰ ειρημένου 
σκέλους σφζόμενον παρά τό δυτικόν άκρον τής κατατομής είχον έκλάβει, προ 
τής άνασκαφής, ώς ίδιον κυκλικόν κτίσμα. Όλίγφ νοτιώτερον τοΰ πύργου 
τούτου έβεβαιώθη πέρυσιν ή ΰπαρξις πύλης, δι’ ής οί Στυμφάλιοι έπεκοινώ- 
νουν προς τούς Όρχομενίους καί τούς Φενεάτας. Δι’ άλλης δέ πάλιν πύλης 
άποκαλυφθείσης έφέτος πολύ άνατολικώτερον, έτελεΐτο ή μετά τοΰ Φλιοΰντος 1

1 Curtius Peloponnesos Gotha 1851 I, πίν. IV.
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