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ιόν τύμβον. Όμοιας μορφής τάφοι ευρέθησαν εν Μακεδονίςι, Μ. ’Ασία 
και Ιδίςι εν Έτρουρία.

Τελευταία δέ τις ερευνά έγένετο εν τφ μεγάλω μεσαιωνικά) ναφ, δν 
πάντες οί εκ Στυμφάλου διελθόντες έρευνηταί έχαρακτήρισαν ως βυζαντινήν 
βασιλικήν ι), έν φ, ώς έμφαίνεται εκ των κιονόκρανων των έπί των τοί
χων ήμικιόνων, εκ τών βαθμιδωτών αντηρίδων τής Β πλευράς καί τέλος 
εκ τού τετραγώνου ιερού βήματος, 6 ναός είναι ασφαλώς ρυθμού γοτθικού 
καί άρα κτίσμα τών χρόνων τής Φραγκοκρατίας.

Άνασκαφή ένεργηθεΐσα κατά τό ιερόν καθώρισε τό ακριβές σχέδιον 
αυτού καί άπεκάλυψε πλεϊστα τεμάχια πλουσιωτάτων πολυμερών πεσσών 
Ικ τών άνεχόντων τα μετά βεργιών σταυροθόλια, δι’ ών έκαλύπτετο ό 
ναός. Ενός μάλιστα τών πολυμερών πεσσών κατέστη δυνατή καί ή κατά 
χώραν άνασυγκρότησις.

Ώς τελευταίαν εργασίαν έν Στυμφάλω αναφέρω τήν σύνταξιν τμήμα
τος τού τοπογραφικού διαγράμματος τών τειχών τής πόλεως, ών τήν δια
δρομήν δύναταί τις καί σήμερον νά παρακολουθήση έν συνεχεία. Δυστυ
χώς καί δι’ έλλειψιν χρόνου καί δι’ έλλειψιν οργάνων καταλλήλων ή έργα- 
σία αύτη έμεινεν ημιτελής, έλπίζω δ’ οτι θά κατορθωθή ή περάτωσις αυτής 
κατά τό προσεχές έτος.

’Οφείλω έν τέλει ν’αναφέρω δτι εις τήν ταχειαν καί κανονικήν διεξα
γωγήν τών έργασιών τής Στυμφάλου μεγάλως συνεβάλετο καί ή βοήθεια 
τού τελειόφοιτου σπουδαστοΰ τής ’Αρχιτεκτονικής Σχολής κ. Κ. Μπίτζιου, 
δστις προθυμότατα έδέχθη νά συμμερισθή μετ’ έμοΰ τούς κόπους τής 
καταμετρήσεως καί έπιβλέψεως.

ΑΝΑΣΤ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

8. ΕΡΕΥΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΝ 5ΙΦΝΩι

Κατά τήν έφέτος έν Σίφνω διαμονήν μου άποφάσει τού Συμβουλίου 
τής αρχαιολογικής Εταιρείας έπεσκέφθην καί πάλιν τήν παλαιάν άκρό- 
πολιν τού 'Αγίου Νικήτα, ένθα καί κατά τό θέρος τού 1923 έξετέλεσα 
έρευνας, ΐνα καταρτίσω πλήρες τό σχέδιον αυτής καί περισυλλέξω δ,τι

9 Martha Bulletin de Corr. Hellenique 1883, 486, Fougeres Mantinee et 
l’Arcadie orientate. Paris 1898 σ. 36 σημ. 3. Curtius Peloponnesos I, 205. Frazer 
Pausanias’ description of Greece II, 275 Vischer Erinnerungen 498.
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εμενεν άτακτοποίητον από της πρώτης έρεύνης. Ούτω κατηρτίσθη πλήρες 
τό όλον, ώς σψζεται, εκ τριών διαμερισμάτων κατά την Β πλευράν καί 
ετέρων τοσουτων κατά την νοτίαν, αΐτινες καί διατηρούνται καλώς, ενώ 
ή προς Α είναι επί μέρους κατεστραμμένη, εντελώς δέ ή προς Δ. Πλήν 
τούτου περισυνέλεξα τά διασκορπισθέντα τεμάχια τών λειψάνων τού επί 
τού βράχου βωμού προ τού ναϊδρίου τού 'Αγίου Νικήτα, τά όποια εν τώ 
μεταξύ είχον σκορπισθή.

Μετά τούτο μετέβην προς τό νότιον τής νήσου κατά τον ’Άσπρον 
Πύργον, ένθα προ ετών είχον ερευνήσει καθορίσας αυτόν. Εις μικράν από 
τούτου άπόστασιν προς Ν επί βραχώδους προεξέχοντος εδάφους υπάρχει 
τύμβος, καλούμενος υπό τών εγχωρίων Σωροΰδι. Ουτος κατά την βάσιν 
αυτού περιβάλλεται υπό κλιμακωτού αναλήμματος εκ μεγάλων πολύ λίθων, 
τό όποιον περί τον κύκλον τής βάσεως τού τύμβου είναι υψηλότερου ή 
ταπεινότερου άναλόγως τού εδάφους. Ούτω προς Δ είναι υψηλότερου καί 
έχει περισσοτέρας βαθμίδας, όλιγώτερον υψηλόν προς Α καί χαμηλό
τατου προς τά λοιπά μέρη, έ'νθα καί έλλείπουσιν οί λίθοι, έξαχθέντες υπό 
τού ιδιοκτήτου τού αγρού, έν φ ό τύμβος, προς χρήσιν επί τών πέριξ 
τοίχων. Προς τό δυτικόν μέρος ύπάρχουσι βαθμίδες δέκα εις ύψος 5.50. 
Έκάστη τούτων έχει ύψος 0,34 καί πλάτος 0,32-034. Ή όλη καμπυλότης 
τού τύμβου προς τό μέρος εκείνο μετά τού ύψους τών βαθμιδών είναι 20, 
45, μέχρι δέ τής αρχής αυτών άνω 14,95.

Τον τύμβον τούτον ήρεύνησα από Β, όπου είχε γίνει αρχή εκσκαφής 
αυτού υπό τού ιδιοκτήτου, παλαιότερον άφαιρεθέντων τών περιβαλλόντων 
την βάσιν αυτού λίθων. Προέβην προς τό κέντρον μέχρις ένδεκα μέτρων, 
άλλ’ εύρον κάτω τών χωμάτων καί ιδία περί τό μέσον πλήρη δγκολίθων, 
χωρίς νά έμφανισθή που ίχνος τάφου. Έδώ καί εκεί εν τοϊς χώμασιν 
ένεφανίσθησαν τεμάχια προστύχων αγγείων ολίγα χρόνων 'Ρωμαϊκών καί 
ούδέν πλέον. Είχον προβή, όσον εσημείωσα ανωτέρω, δτε απρόοπτον ατύ
χημα, επισυμβάν ένεκα τής άδεξιότητος τών εργατών καί τής υπερβολικής 
απροσεξίας, ήνάγκασέ με νά άφήσω ημιτελή την έρευναν.

'Έκτοτε έστράφην προς άλλας τής νήσου θέσεις κατά τά νότια αυτής, 
εκ δέ τής κατά ταΰτα έρεύνης προσέθηκα εις τούς ήδη γνωστούς επ’ αυτής 
πύργους καί δύο άλλους. Τούτων ό έτερος σώζεται έν ερείπιοις έν θέσει 
"Αϊς Γιάννης στά Πλακιά, φθαρείς καί υπό τού παραρρέοντος χειμάρρου 
καί υπό νεωτέρων οϊκίσκων παρ’ αυτόν κτισθέντων καί δΓ υλικού ληφθέν·
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τος εκ τού πύργου. '0 δ’ άλλος κεΐται υπέρ τον άγιον Χαράλαμπον κατά 
ιόν άγιον Ίωάννην τοΰ Φάρου. Ούτος σφζεται εις μικρόν ύψος και είναι 
δμοιος προς τον ’Άσπρον Πύργον κατά τε την βάσιν καί τάς διαστάσεις.

Κάτω δε εις τον όρμον Πιατγιαλόν (Πλατύν Αίγιαλόν) εν τή αυλή οικι
ακού τοΰ αγγειοπλάστου Κ. Ποδότα είδον πολλά μάρμαρα καλώς έξειργα- 
σμένα, έκτισμένα δέ είς τον τοίχον τον χαμηλόν, τον χρησιμεύοντα ώς περί
φραγμα τής αυλής τοΰ οίκίσκου. Ταΰτα προέρχονται εκ τοΰ κατεδαφισθέντος 
παλαιού οίκου 'Ρωμάνου έν τή κώμη Κάστρφ τής νήσου, άνήκοντα βεβαίως 
παλαιότερον εις τάς μαρμαρίνας οικοδομάς τής εκεί παλαιά; πόλεως τής 
νήσου. ’Επί ενός τών τεμαχίων τούτων τοΰ μαρμάρου τών ομοιομόρφων 
πάντων, δπερ είναι έκτισμένον Ιν αναστροφή, υπάρχει 'Ρωμαϊκούς γράμ- 
μασιν ή επιγραφή:

ΞΑΝΤΙΧΗ ΑΙΣΧΕΤΥΛΛΟΥ
Τό μάρμαρον είναι ύψους 1,28, πλάτους 0,28 καί ύψους πάχους 0,10. 

Ενταύθα πρέπει νά αναφέρω καί εΰρήματά τινα, ά είδον εις χεΐρας 
Σιφνίου τίνος Λουκά Σαμψού, σκάπτοντος έν τώ άγρώ αυτού καί άνευ- 
ρόντος δύο τάφους, έν οΐς άνεύρε μαρμάρινα ειδώλια τρία τοΰ γνωστού 
νησιωτικού τύπου και αγγεία καί αγγείων πήλινων θραύσματα μετ’ εγχα
ράκτων κοσμημάτων σπειροειδών και ρομβοειδών, ως καί έν έκ σκληρού 
φαιού λίθου, ώς καί θραύσματα ετέρου, καί κεφαλήν χοίρου ίσως πηλί- 
νην, άιινα δμως άπέφευγε νά καταθέση εις την εκεί συλλογήν, ώς συνε- 
βούλευσα αυτόν. Ταύτα ευρέθησαν άνωθεν τής Χώνης παρά την θέσιν 
πύργος τού Καστανά. Σημειωτέον δ’ δτι καί αλλαχού τής νήσου ανευρί
σκονται τοιοΰτοι τάφοι μετά κτερισμάτων καί πρέπει νά δοθή ή δέουσα 
προσοχή, ΐνα μή κρυφίως άνασκάπτωνται.

ΙΑΚ. X. ΔΡΛΓΑΤΣΗΣ 

9. ΑΝΙΑ2ΚΑΦΑΙ ΕΙ2 ΝΙΡΟΥ ΧΑΜ KPHTHS 

Α') Εις θέαιν Πύργον.

Προ μηνών είχεν ευρεθή ταινία χρυσή μεταξύ τών χωμάτων είς τον μυ
χόν τού προ ολίγων έτών άνασκαφέντος υπ’ έμού καί δημοσιευθέντος 
εις τό Άρχαιολ. Δελτίον πρωτομινωικού τάφου (είς τόμ. 4, 1918 σελ. 
136 εξ.)· ήτο τμήμα χρυσού διαδήματος (μηκ. 0,08 καί πλάτους
0,015), δπως καί τά εύρεθέντα είς άλλους πρωτομινινωϊκούς τάφους
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