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μεγάλην σπουδαιότητα, διότι είναι ό πρώτος ευρισκόμενος λιμήν τών Μινωϊ- 
κών Κρητών, είναι δ’εΰνοήτου σημασίας ή τοιαύτη άνακάλυψις, προκειμένου 
περί λαοΰ, ό'στις τότε κατείχε τα σκήπτρα τής θαλασσοκρατορίας. Την είίρεσιν 
ενός Μινωϊκού λιμένος επιδιώκει μετά μεγάλου ζήλου ό Sir A. Evans, εξετά
ζουν δλας τάς Κρητικός παραλίας από πολλών ετών, τοσοΰτον δε μεγάλαι καί 
επιμελείς εγκαταστάσεις δεν είναι άπίθανον να άνήκον εις αυτήν ταΰτην την 
Κνωσόν. Βεβαίως ή τοποθεσία τών 'Αγίων Θεοδώρων κεΐται μακράν τής 
Κνωσοΰ, άλλ’ εκτός τοΰ ό'τι τά Μάταλα, τό έπίνειον τής Φαιστού ή ό Λεβήν, 
τό έπίνειον τής Γόρτυνος έ'κειντο εις μακροτέραν καί πολλφ δυσβατοτέραν 
άπόστασιν, οί "Αγιοι Θεόδωροι είναι καί τό μόνον μέρος τής Βορ. παραλίας 
τής Κρήτης από 'Αγίας Πελαγίας μέχρι Χερσονήσου, όπερ, χάρις είς τον μνη- 
μονευθέντα βραχίονα τοΰ βραχώδους άκρατηρίου σχηματίζει ά'συλον κατά 
τών Βορ. καί ΒΔ ανέμων, τών καί μόνων ταρασσόντων τό Κρητικόν πέλαγος 
έπιφόβως. Τό άκρωτήριον τούτο τελεί ακριβώς τον αυτόν προορισμόν, δν 
επιδιώκει σήμερον ή έκτέλεσις τών μεγάλων λιμενικών έργων εν τή πόλει τοΰ 
Ηρακλείου’ δεδομένου δ’ δτι προτού γίνη ή καθίζησις καί καταστροφή υπό 
τών λατόμων τό μικρόν άκρωτήριον ΐστατο πολύ υψηλότερου, δυνάμεθα νά 
εΐμεθα βέβαιοι δτι έδημιουργει έξαίρετον λιμενίσκον, άφ’ ου τήν μανίαν τών 
κυμάτων έπιπροσθέτως άνέκοπτε καί ή νήσος Δία. Τό μικρόν τμήμα τών 
κτισμάτων, δπερ ειχεν άποκαλύψει ό κ. Ξανθουδίδης τώ 1918 έχαρακτήρισεν 
αλιευτικόν συνοικισμόν. (Α.Δ. έ.ά.). ’Ήδη δμως μετά τήν άποκάλυψιν μεγάλου 
μέρους τών ερειπίων είναι προφανές δτι οικοδομήματα έκτισμένα εκ λαξευ
τών μεγάλων πωρολίθων μετά κιόνων, μετά πλακοστρώσεων έκ σχιστόλιθου, 
αντιστοιχούντο προς τά καλύτερα κτήρια τής Μινωϊκής εποχής δεν ήτο δυνα
τόν νά άνήκωσιν εις άλιεΐς, άλλ’ εύρισκόμεθα προφανώς προ σοβαρών λιμε
νικών εγκαταστάσεων.

ΣΤΤΥΡ. Ν. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

12. ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΛΕΣΒΩι

1. ΕΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗι

Κατά τό έτος τούτο ενήργησα δοκιμαστικός σκαφάς είς πλείονα σημεία 
τής νήσου Λέσβου.

Έν τή πόλει λαβών άφορμήν έκ νέας οδού κατασκευαζομένης έν τώ 
παρά τό Τσινάρ Τζαμί προσφυγικώ συνοικισμφ έσκαψα κατά τήν άρχήν 
αυτής είς σημείον δπου εύρέθη κατώφλιον θύρας μαρμάρινου. Εκεί άπεκα- 
λΰφθη στενός τοίχος έξ έρυθρωπού πωρολίθου, υπέρ τον όποιον ύπήρχον 
μαρμάρινοι δόμοι, κείμενοι μονον εις την προσοψιν τού τοίχου. Εις το δυτι
κόν αυτού άκρον είχε κτισθή μεταγενεστερως πρόσθετός τοίχος καμπτόμενος

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:34:04 EEST - 13.56.182.168



148 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1926

εις γωνίαν άμβλεΐαν ώστε νά σχηματίζη την αψίδα εκκλησίας καί εκτισμέ- 
νος διά κουρασανιού. Παραλλήλως τοΰ τοίχου τοΰτου καί εις άπόστασιν 
4.50 μ. προς ν. εξετείνετο έτερος τοίχος, τοΰ οποίου εσώζετο μικρόν μόνον 
τμήμα μήκ. 2.20 μ. Προς β. καί έξω τοΰ μνημονευθέντος κατωφλιού εΰρέθη

μικρόν μαρμάρινον άγαλμάτιον (εικ. 1) 
ίίψ. 0,58. Ελλείπει ή κεφαλή, ή άκρα 
δεξιά χειρ καί ή αριστερά από τοΰ μέσου 
τοΰ πήχεως. Ό δεξιός βραχίων είναι εξ 
ιδιαιτέρου τεμαχίου κατεσκευασμένος καί 
συνδέεται προς τήν μασχάλην διά σψζο- 
μένου σιδηροΰ συνδέσμου. Οΰτω συνε- 
δέετο καί ή ελλείπουσα αριστερά χείρ. 
Επίσης ελλείπει καί μέρος τής βάσεως 
εμπρός. Ό τύπος τής είκονιζομένης γυναι- 
κός είναι ό τής λεγομένης Ευτέρπης, τής 
οποίας εικόνα βλ. Schrader, Phidias είκ. 
185- 188., καί τήν οποίαν ό Schrader 
ένθ. αν. 207 μετονομάζει Άφροδίτην άνα- 
γνωρίζων τήν Άφροδίτην εν Κήποις τοΰ 
Άλκαμένους. ΓΙρβλ. καί Gnomon I σ. 13. 
’Ήδη προ πολλοΰ ό Schweizer είχεν ανα
γνωρίσει εις τον τύπον τοΰτον Άφροδίτην 
τοΰ τέλους τοΰ ε'. π. X. αίώνος. Πρβ. R. 
Μ. 33, 1918 σ. 60. Βεβαίως τό ήμέτερον 
άγαλμάτιον μόνον τό γενικόν σχήμα απο
δίδει, διότι εν τή διασκευή αύτοΰ παρου
σιάζει πλείστας διαφοράς. Τό σώμα έχει 
γίνει λεπτόν καί ραδινόν αντί τοΰ ευτρα
φούς καί μεστοΰ τής Αφροδίτης (Ευτέρ
πης) τοΰ Λούβρου π.χ. 'Ως προς τήν θέσιν 
των χειρών δεν δυνάμεθα νά εΐπωμεν 
ποία άνταποκρίνεται προς τήν τοΰ αρχι
κού αγάλματος, άφοΰ καί τά διάφορα σω- 
θέντα αντίγραφα διαφέρουν μεταξύ των 
εΐς τούτο. Άλλ’ ό τρόπος τής διαθέσεως 

τοΰ ενδύματος καί μάλιστα τοΰ ίματίου καί ή τέχνη αυτού προσδίδουν εντε
λώς διάφορον πνεύμα καί έμφάνισιν εις τό άγαλμάτιον. Τό ίμάτιον ερχόμενον 
άπό τής άριστεράς μασχάλης άναβαίνει επί τοΰ άριστεροΰ μαστού, δστις συγ- 
κρατει αυτό άπό τής κατολισθήσεως καί συμπτυσσόμενου καιέρχεται διαγωνίως

ΕΙκ, 1. Αγαλμάτων ρωμαΐκν κατά τό 
πρότυπον τής έν Κήποις ’Αφροδίτης 

τοΰ Άλκαμένους.
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προς το δεξιόν μέρος τής δσφύος, δπου συναντά: τό όπισθεν ερχόμενον τμήμα, 
τό οποίον πάλιν βαίνει εμπρός καί διαγωνίως προς τον αριστερόν μηρόν. Ό 
τρόπος οΰτος τής διαθέσεως τοΰ ίματίου λίαν επιτηδευμένος προς άνάδειξιν 
ώρισμένων καμπυλοτήτων τοΰ γυναικείου σώματος είναι δύσκολον να ανά
γεται είς πρότυπον τοΰ δ', π. X. αίώνος, ώς θέλει ό Neugebauer ε’ις την εκ 
Μιλήτου Μούσαν τοΰ Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως (Milet I, 9 πίν. 34 
σ. 112/113 =Mendel, Catalogue de Sculptures... du Musee de Con/ple 
I, 320 άρ. 115 (1993), μάλλον δέ θά είναι επινόημα ελληνιστικής τέχνης 
θηρευοΰσης ήδυπαθεΐς στάσεις καί μορφάς. Οίίτω σχηματίζονται διά τής δια- 
θέσεως αυτής τοΰ ίματίου καί τής θέσεως τοΰ άριστεροΰ ποδός αντιθετικοί 
κινήσεις είς σχήμα ζιγ - ζάγ. Ή εργασία είναι επιμελής, αλλά ξηρά, χωρίς 
απλότητα καί ελευθερίαν, δεν έχει επίσης την τελειότητα των αΰγουστείων 
χρόνων, φαίνεται μοι δέ τών αρχών τοΰ β'. μ. X. αίώνος.

Τό δέ ανωτέρω περιγραφέν κτίσμα, τοΰ οποίου μόνον μέρος τών δυο 
παραλλήλων μακρών τοίχων έσώθη, προέρχεται ίσως άρχικώς έξ ελληνιστικών 
χρόνων, αλλά καταστραφέν βραδΰτερον έπεσκευάσθη κατά τούς ρωμαϊκούς 
χρόνους. Εις την εποχήν αυτήν ανήκουν οί μαρμάρινοι δόμοι, λίαν άμελοΰς 
εργασίας. Μεταγενέστερον πάλιν έκτίσθη εκεί εκκλησία τις.

2- ΕΝ ΜΗΘΥΜΝΗΙ

Δοκιμαστικήν σκαφήν έπεχείρησα μετά ταΰτα έν Μηθυμνη. Προς δ. καί 
έξω τοΰ σημερινοΰ νεκροταφείου ώρυξα μικράν τάφρον, ως καί παρά τήν 
οικίαν καί β. αυτής τοΰ Ίω. Κράλλη, δπου εύρέθησαν κατεστραμμένα λείψανα 
τοιχαρίων διά μικρών λίθων εκτισμένων. Είς τήν μικράν έπίχωσιν ύπήρχον 
όστρακα άφθονα ελληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων αγγείων.

Έπί τοΰ τοίχου μάλιστα τοΰ περιβόλου τής ρηθείσης οικίας είδον 
έντετειχισμένον καί τεμάχιον μαρμάρου (0,40x0,30) σώον μόνον δεξιά καί 
φέρον τήν εξής επιγραφήν διά γραμμάτων ρωμαϊκών χρόνων:

Φ]ΙΛΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΣΙΟΥ 
ΘΕ]ΟφΛΝΗΣ ΘΕΟΤΙΜΟΥ 

ΤΕ]Ρ[Π]ΑΝΔΡΟΣ ΔΗΙΑΟΧΟΥ 
ΡΑ]ΡΜΕΝΙΣΚΟΝ ΒΑΚΧΙΟΥ

*

Είς μικράν σκαφήν έν τή πεδιάδι έν τψ κήπω τφ λεγομένω τοΰ Άχμέτ 
Έφέντη, νΰν Σαρή, προς ν. τοΰ μαγγανοπήγαδου καί είς βάθος 3 μ. περί
που εΰρον μεγάλην σαρκοφάγον μονόλιθον έκ λίθου γρανιτώδους. Ύπεράνω 
αυτής διήρχετο άλλοτε χείμαρρός τις, δστις παρωχετεΰθη άλλαχοΰ μετά ταΰτα, 
ώς φαίνεται έκ τών έπαλλήλων στρωμάτων χώματος, άμμου, χαλίκων. Άμέ-
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σως επι τής σαρκοφάγου υπήρχε σωρός λίθων ακατέργαστων ποταμίων καί 
μεταξύ αυτών εΰρέθη πλακίδιον πήλινον σχήματος τριγωνικού με άποκεκομ- 
μένην κορυφήν. Τό πλακίδιον ήτο εκ πηλίνης κεραμίδος κατασκευασμένον, 
διότι επί τής μιας πλευράς εσωζετο καί τό μέλαν στιλπνόν επίχρισμα (κάτω 
πλευρά 0,16, άνω κορυφή 0,05, αί δυο πλάγιαι πλευραί 0,18). Είναι φανε
ρόν δτι τό πλακίδιον τούτο εχρησίμευεν ως σήμα επί τού τάφου. Ή σαρκο
φάγος είχε κάλυμμα επίσης μονόλιθον, άλλα τεθραυσμένον εις πλείονα τεμά
χια. Μήκ. έσωτ. σαρκ. 1,44, πλατ. 0,55, βάθ. 0,535 πάχ. τοιχωμάτων 0,09. 
Εντός αυτής εύρέθησαν πέντε σκελετοί, καί διάφορα κτερίσματα ελληνιστι
κών χρόνων: ρωμαϊκά ληκυθια, μελαμβαφής κύλιξ, μόνωτος μικρά πρόχους, 
τεμάχια σιδηράς στλεγγίδος, κρίκος χαλκούς καί λύχνος μελανός πηλού.

*

’Αλλά τό σπουδαιότερου εύρημα εγένετο κατά την αντίθετον πλευράν τής 
πόλεως όπισθεν τής Άκροπόλεως πλησίον τού κτήματος Μιχ. Έξάρχου. Έκει 
εις την κλιτόν τού λόφου ΰπερθεν τού ρηθέντος κτήματος είχε σκάψει προ 
έτους ό πρόσφυξ Συμεών Μανρίδης εξ Άδά παζάρ τής Νικομήδειας εις τό 
παραχωρηθέν αυτφ κτήμα καί εΰρε κλαζομενίαν σαρκοφάγον καί έν αυτή 
σφραγιδόλιθον, οστις περιελθών από χειρός εις χεΐρα κατέληξεν είς τον μνη- 
μονευθέντα Μιχ. Έξαρχον, παρά τού οποίου παρέλαβον αυτόν. Έκ τών 
πληροφοριών τούτων όρμώμενος άνέσκαψα τό σημεΐον τούτο καί άνεύρον 
πράγματι λείψανά τινα τής κλαζομενίας σαρκοφάγου, τής οποίας έσώζοντο 
είσέτι αί τέσσαρες γωνίαι, μέγα μέρος τών παρειών καί ολόκληρος ό πυθμήν, 
άλλ’ άπαντα είς τεμάχια διεσκορπισμένα πέριξ πλήν μέρους τής γωνίας τής 
κάτω στενής πλευράς κατά χώραν εύρισκομένης μετά τού πυθμένος. Έρευ- 
νήσας εύρον καί τάς καλυπτήριους πλάκας άποτελούσας νύν τό χείλος τού 
έν τφ κτήματι Μιχ. Έξάρχου δρυχθέντος φρέατος. Αΰται είναι τέσσαρες 
συνολικού μήκους 2.145 (0,65x0,48) + (0,42x045) + (0,645χ0,425) + 
(0,43 X 0,42) καί μία έχει κατά την εσωτερικήν δ'ψιν ορθογώνιον έκβάθυν- 
σιν ολίγων χιλιοστών (0,36 X 0,18). Ή σαρκοφάγος είχε μήκ. 1,85 καί πλά
τος κατά μεν τήν πλατείαν άνω άκραν 0,64, κατά δε τήν κάτω 0,52, βάθος 
δέ 0,35 (είκ. 2). Έξωτερικώς είς τό τέλος τών καθέτων πλευρών έξέχον κυμά- 
τιον επιτεθειμένου ιδιαιτέρως επί τής πλευράς πάχους 0,05 μ. καί ύψους 
0,07 μ. περιθέει αύτάς πλήν τής κάτω, δπου τό κυμάτιον τούτο σχεδόν χάνε
ται μόλις έξογκούμενον (0,005) καί τούτο διά νά δύναται ή σαρκοφάγος νά 
τοποθετηθή δρθία κατά τήν πρόθεσιν τού νεκρού κατά αιγυπτιακόν ίσως, 
ώς ελέχθη, έθιμον (βλ. τελευταΐον Pfuhl, Malerei etc. I σ. 166, 170). Ή 
ακμή μάλιστα τής γωνίας τής πλευράς ταύτης είνε άπεστρογγυλωμένη, ενώ 
αλλαχού σχηματίζει μικράν επιφάνειαν, διά νά μή θραύεται, ώς παρετήρησεν
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ήδη και δ κ. Ρωμαίος (Άρχ. Έφημ. 1907 
σ. 200 - 201). Ή δίνω επιφάνεια τής 
σαρκοφάγου σχηματίζει δυο ευρύτερα 
επίπεδα κατά τάς δΰο στενάς πλευράς 
τοϋ ανοίγματος μέ έξεχοΰσας προς τά 
έσω γωνίας κατά την συνάντησιν προς 
τάς μακράς πλευράς, αί δποΐαι είναι 
στενώτεραι. Καί πάλιν ή επιφάνεια ή 
αντιστοιχούσα προς την κεφαλήν είναι 
καί εΰρυτέρα καί υψηλότερα τής άντι- 
στοιχοΰσης προς τούς πόδας. Ούτως ή 
σαρκοφάγος κατά τό σχήμα ανήκει εις 
την δευτέραν (Β) τάξιν τής υπό Kjellberg 
(Jalirb. 1926 (51) σ. 51) διαιρέσεως. Ή 
διακόσμησις των χειλέων είναι φανερά 
εκ τής συνολικής είκόνος, την οποίαν 
συνεπληρώσαμεν εκ τών διασωθέντων 
τεμαχίων (είκ. 3 καί είκ. 4). Συνίσταται 
δέ εκ φυτικών καί γεωμετρικών κοσμη
μάτων, έκ τών οποίων τά μέν πρώτα 
άπαντώσι καί επί άλλων ιωνικών αγγείων 
(επί τού αγγείου τού Βουσίριδος π.χ. αλλά 
μάλλον έλευθερώτερα), τά δέ δεύτερα καί 
επί αγγείων καί επί κλαζομενίων σαρ
κοφάγων. Τά χείλη τών μακρών πλευρών 
κοσμοΰσι κυματοειδείς γραμμαί, (Πρβλ. 
παιδικάς σαρκοφάγους Μουσείου Κων
σταντινουπόλεως Β. C. Η, 1910 πίν. XI 
(Dugas), αϊτινες άρχικώς είκόνιζον δφεις 
καί άπαντώσιν επί μικρών καί μεγάλων 
σαρκοφάγων εύρεθεισών υπό τού κ. Γ. 
Οικονόμου έν Κλαζομεναίς (ΠΑΕ 1921 
σ. 66 εξ. καί ώς ό ευρών είχε την κα- 
λωσύνην νά μοί ανακοίνωση). Πρβλ. 
τούς σωζομένους ανάγλυφους δφεις επί 
σαρκοφάγου έκ Κύπρου Ohnefalsh - 
Richter, Kypros, Πίν. CXX, 3. Ή 
διακόσμησις είναι δι’ ερυθρού ή καστα 
νερύθρου χρώματος έπί ωχροροδίνου

ΕΙκ. 2. Κλαζομενία σαρκοφάγοι- 
έκ ΜηΘυμνης.
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βάθους, δι’ οΰ είναι επικεχρισμένη ολόκληρος ή επιφάνεια των χειλέων. 
Ή σαρκοφάγος αυτή είναι ή πρώτη ευρισκόμενη εν τη αιολική περιοχή,

Είκ. 3. “Ανω αριστερά γωνία κλαζομενίας σαρκοφάγου.

καθόσον εις την υπό Boehlau και Kjellberg έρευνηθεΐσαν νεκρόπολιν τής 
αιολικής Λαρίσης ούδεμία παρετηρήθη πηλίνη σαρκοφάγος (Jahrb. 1905

Εικ. 4. Τεμάχιά κλαζομενίας σαρκοφάγου έκ τής κάτω στενής πλευράς.

σ. 201' Kjellberg). Είναι πιθανόν δμως δτι κατεσκευάσθη έν Μηθΰμνη, 
δπου και εΰρέθη, ως και αί αλλαχού ευρεθεΐσαι (Pfuhl, Malerei etc. I, σ. 165).
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Σημειωτεον οπ εν Σάμω εκτός τοΰ υπό Boehlau άναφερομένου τεμα
χίου κλαζομενίας σαρκοφάγου (Boehlau, Aus jonischen und italisclien 
Nekropolen σ. 17) φαίνεται οτι και τών άνευ διακοσμήσεως πήλινων σαρ
κοφάγων τά χείλη εΐχον τό γνωστόν ώχρόλευκον επίχρισμα, ως εγώ αυτός 
παρετήρησα κατά τάς εν τη νεκροπόλει Σάμου άνασκαφάς μου, περί των 
οποίων θέλω διαλάβει αλλαχού.

Εντός τής σαρκοφάγου ταΰτης είχεν ευρεθή υπό τοΰ πρώτου άνασκά- 
ψαντος (Ιδ. αν.) σφραγιδόλιθος επιμήκης ωοειδής, χαλκηδόνιος, ΰποκυάνου χρώ
ματος και σχήματος ως ή εϊκ. 5 και 5α. Κατά τό δπίσω μέρος, δπου αί στιγμαί, 
έχει διαμπερή οπήν καί άβαθή αύλακα διήκουσαν έκ τού ενός στομίου εις 
τό έτερον τής δπήςκατά τό περίγραμμα τού λίθου· ως έμαθον ΰπήρχον εκεί 
δύο συμπεπλεγμένοι ό'φεις έκ χρυ
σού προς έξάρτηοιν τού λίθου, οϊ- 
τινες δμως άπωλέσθησαν έν τώ με
ταξύ, έως οΰ φθάση εις χεΐράς μου 
ή πολύτιμος χρυσόδετος σφραγίς, 
ως λέγει ό Ηρόδοτος. Έπί τής πρόσ
θιας πλατυτέρας κα'ι έπιπέδου δψεως 
εικονίζονται δύο πτερωτοί δαίμονες, 
τών οποίων τό μεν σώμα είναι λέον- 
τος, ή δέ κεφαλή ανθρώπινη μετά 
γενείου, κέρατος βοός και κέρατος*τράγου. Ό τύπος οΰτος αντιστοιχεί προς 
τήν περσικήν σφίγγα, ως είκονίζεται π. χ. έν τφ περσικφ κυλίνδρφ Furtwan
gler, Die Antiken Gemmen I πίν. I, 13, άλλ’ αντί στεφάνης έχει προσλάβει 
κεράς τράγου ως Furtwangler αύτ. Πίν. XI, 18 καί κέρας ταύρου έκ τού 
άλλου δαίμονος ταύρου αύτ. πίν. XII, 3.4. 'Η αυτή παράστασις δύο άντιμετώ- 
πων σφιγγών έπαναλαμβάνεται έπ'ι σκαραβαίου έκ σαρδίου λίθου ευρεθεντος 
έν Κέρτς τής Κριμαίας Πρβ. Reinach, Antiquites du Bosphore cim- 
merien PI. XVI, 10. ΟΙ δαίμονες ούτοι ,καθήμενοι έπΐ τών δπισθίων 
ποδών κεΐνται αντιμέτωποι κατά τό γνωστόν σχήμα ύψοΰντες ένα τών 
προσθίων ποδών άντιστοίχως, υπό τους οποίους φαίνεται αντικειμενον τι 
(ΙΙρβλ. Furtwangler ένθ’ άν. ΙΙίν. VII, 10, 15). Είναι θαυμασίως άποδε- 
δομένοι μέ έξαιρετικήν λεπτότητα έργασίας, ήτις έξαίρει ώρισμένας ανατομι
κός λεπτομέρειας, ώς τό γόνυ τοΰ οκλαζοντος οπίσθιου ποδος και μέρος τών 
πλευρών διά δύο παραλλήλων γραμμών. Είναι πιθανώτατον δτι κατεσκευά- 
σθη ό λίθος ούτος ύπό "Ελληνος τεχνίτου, δστις προσήρμοσε τον ανατολικόν 
είκονογραφικόν τύπον εις τήν άντίληψιν τών ΓΙερσών, δι ους προωριζετο, 
αλλά μέ μέσα καλλιτεχνικά ελληνικά, οια ειχον διαμορφωθή κατα το τέλος 
τού έκτου π. X. αίώνος έν τή ιωνική τέχνη. Τούς λίθους τούτους καί τήν

Είκ. 5. Σφραγιδό
λιθος χαλκηδόνιος 

έκ Μηθύμνης.

Είκ. 5α.

Πλαγία όψις σφρα
γιδόλιθου είκ. 5.
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τέχνην αυτών έμελέιησεν ό Furtwangler ένθ" αν. III σ. 116 έξ. διδάσκων 
δτι οΰτοι είναι έργον έλλήνων καλλιτεχνών, οι όποιοι ευφυείς, εύστροφοι 
κατώρθωναν νά ικανοποιούν τάς απαιτήσεις τών Περσών μεγιστάνων διά 
να αποκομίζουν βεβαίως εκ τούτου ικανά κέρδη. Εις το τέλος λοιπόν τού 
έκτου αΐώνος κατεσκευάσδη ό λίθος, εις τούς αυτούς δέ χρόνους ανήκει και 
ή κλαζομενία σαρκοφάγος.

*

Έν τη περιφερεία Μηθύμνης καί δη προς β. τοΰ χωρίου Ύψηλομετώπου 
επί υψηλού οροπεδίου τού Λεπετύμνου εις θέσιν «τού Ρούσου το χωράφι»

παρετήρησα λείψανα ελληνικού 
συνοικισμού ή κώμης. Όπι
σθεν τής καλύβης τού ιδιοκτή
του τής περιοχής Ρούσου φαί
νονται θεμέλια πολλών οικιών 
έξ άκατεργάστων λίθων κατε- 
σπαρμένων εις ικανήν έκτασιν, 
δπου εύρίσκονται καί άφθονα 
τεμάχια αγγείων μονόχρωμων 
με ραβδωτήν κοιλίαν καί κε
ράμων στέγης ελληνιστικών 
χρόνων. Προς βδ. τής θέσεως 
ταύτης εις μικράν άπόστασιν 
σφζονται αρκετοί τάφοι κατε- 
σκευασμένοι εκ μικρών λίθων 
έσωτερικώς, περιβάλλονται δέ 
έξωθεν διά μεγάλων πλακών 
συνήθως άδρώς επεξεργασμέ
νων καί καλύπτονται διά τερα
στίων πλακών ανωμάλων τό 
περίγραμμα, τών οποίων μία 
έχει μήκος 2.32 μ. καί πλάτ. 
0,96 μ. Εις τάφος ήτο διηρη- 

μένος εις δύο έσωτερικώς διά μικρού τοίχου πάχ. 0,50. "Εκαστος τών δύο 
μικρών τούτων τάφων έχει μήκ. 0,97-1,10 καί πλάτ. 0,35 περίπου. Εντός 
αυτών ούδέν υπήρχε πλήν χονδρών κεράμων καί έλαχίστων τεμαχίων αγγείων 
κοινής χρήσεως.

3. ΕΝ ΕΡΕΣΟι

Έν Έρεσφ έπεχείρησα μικράν δοκιμαστικήν σκαφήν εις τήν θέσιν 
Άφεντέλλη, δπου τό παρελθόν έτος ειχεν εύρεθή ή έπιγραφή Α. Δ. 1924/25
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Παράρτ. σ. 52. Ευθύς αμέσως εύρέθη τεμάχιον δαπέδου μωσαϊκού με ρομ
βοειδή κοσμήματα, προερχομένου έκ παλαιοχριστιανικής εκκλησίας. Τήν 
περαιτέρω ταύτης άνασκαφήν παρεχώρησα είς τον κ. Όρλάνδον (Πρβ. άνα- 
κοίνωσιν αυτού έν τή Ακαδημία ’Αθηνών, Πρακτικά Άκαδ. Άθην. 
1928 (3) σ. 330).

Ή νοτιοανατολική κλιτύς τής άχροπόλεως είναι πλήρης αναλημμάτων

Είκ. 7. Τοίχος εσωτερικού δωματίου έν Έρεσφ.

προς συγκράτησιν τού εδάφους, έφ’ ου έ'κτιζον οί Έρέσιοι τά οίκήματά των. 
Παρά τάς υπώρειας σώζεται θαυμασίως διατηρούμενου εις ΰψ. 2.50 μ. μέγα 
τοιούτον ανάλημμα πολυγωνικού ρυθμού, ονομαζόμενου υπό τών εγχωρίων 
«φοϊδότοιχος»» έκ τής όμοιότητος αυτού προς τούς κόκκους τού καρπού 
ροιάς (Ε’ικ. 6). ΈπΙ τού έδάφους τού ύπεράνω τού αναλήμματος τούτου 
εύρέθησαν λείφανα ασήμαντα πενιχρών θεμελίων οικιών έξ άκατεργάστων 
λίθων διά πηλού συνδεδεμένων. Κατά τήν βδ. πλευράν τής άκροπόλεως
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πλησίον των υπωρειών αυτής έκαθαρίσθησαν δυο δωμάτια οικίας, χωριζό- 
μενα άπ’ άλλήλων διά τοίχου, τοΰ οποίου ελάχιστα λείψανα σώζονται σήμε
ρον (εικ. 8), άλλα φαίνονται επί τοΰ τοίχου τοΰ βάθους λίθοι εξέχοντες, διά 
των οποίων συνεδέετο προς αυτόν εκείνος. Κατά τάς μαρτυρίας τών χωρι
κών εσφζετο επί τοΰ τοίχου τοΰτου καί ουδός θΰρας μή υφιστάμενος πλέον, 
δι’ ου συνεκοινώνουν τά δύο δωμάτια. Ό τοίχος τοΰ βάθους, ως φαίνεται 
καί εν τή φωτογραφία τής προηγούμενης σελίδος (Είκ. 7) είναι εκτισμένος διά

Είκ. 8. Δύο δωμάτια έν Έρεσφ.

μεγάλων πολυγωνικών λίθων, τά μεταξύ τών οποίων κενά πληροΰνται διά 
μικρότερων. Ή νδ. πλευρά τοΰ μικροΰ δωματίου περιβάλλεται υπό τοΰ βρά
χου, τοΰ οποίου αί ρωγμαί καί τά κενά είναι συμπεπληρωμένα διά λίθων 
ΐσοδομικοΰ ως τό πολύ ρυθμού.

Άνά την πεδιάδα τής Έρεσοΰ εΰρίσκονται πολλαχοΰ τάφοι καί σαρκο
φάγοι' τούτων άνέσκαψά τινας εν τή αυλή καί τή άμπέλφ Κουτρουμπάνη. 
Δύο εξ αυτών περιείχον κοινά κτερίσματα ελληνιστικών χρόνων μελαμβα- 
φών κρατηρίσκων.

ΔΗ Μ ΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
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