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γυναικος φυσικοΟ σχεδόν μεγέθους. Ή μοναδική συλλογή 
γραπτών στηλών τοΟ μουσείου Βόλου έπλουτίσθη οΰτω 
σπουδαίως. Τρίτην μικράν άνασκαφήν ένήργησεν ό κ. Άρ- 
βανιτόπουλος έπί του όρους τής Όσσης, ένθα άνεκαλύφθη 
σπήλαιυν ιερόν τών Νυμφών, ευρε δ’ αύτόθι έπιγραφάς 
τινας άναθηματικάς, πήλινα ειδώλια, δακτυλίους καί νομί
σματα. Ή άνασκαφή δεν έπερατώθη ενεκα τών βροχών. 
Τέταρτον έσκαψεν ό αυτός έφορος επί τής άκροπόλεως τών 
Γόννων, ένθα άνεκάλυψε κατά την έκθεσιν, ήν ύπέβαλε, τά 
λείψανα κυκλοτεροΟς ναού τής ’Αθήνας ΓΙολιάδος καί περί 
αύτά μαρμάρινα καί πήλινα άγαλμάτια, βελόνας δστείνας, 
πόρπας, άγγεΐα κτλ. Προσέτι εδρε 133 ένεπιγράφους στή- 
λας, ών πέντε είναι άναθηματικαί, αί δέ λοιπαί ψηφίσματα 
ποικίλα, ιδίως προξενιάς, άμφισβητήσεις ορίων, ιερός τις 
νόμος κ. ά.

Εις τά πέριξ τής Χαλκίδος ό σύμβουλος κ. Παπαβασι- 
λείου ένήργησε διαφόρους δοκιμάς, κατά τάς οποίας, πλήν 
άλλων τινών άρχαιων, εδρε καί δέκα μυκηναϊκούς τάφους' 
έκ τών κτερισμάτων δέ, τά όποια συνέλεξεν έν αύτοις, 
άναφέρομεν 40 σχεδόν άκέραια πήλινα αγγεία καί άλλα 
πολλά εις τεμάχια, τρία πήλινα ειδώλια, πλήθος ψήφων 
περιδέραιων έκ διαφόρων λίθων ή ύαλομάζης, τρεις άλλας 
ψήφους έξ ήλέκτρου καί τέσσαρας χρυσας, ών μία έχει το 
σχήμα κεφαλής βοός, πέντε βουκρανα έξ ύαλομάζης, σφον- 
δυλια λίθινα, αιχμήν δόρατος, ξίφος, μαχαίριον καί σμί
λην χαλκήν κ. ά.

Έν ’Ερέτρια δε ό έφορος καί σύμβουλος κ. Κουρουνιώ- 
της άπεπεράτωσε τήν άνασκαφήν τοΟ ναοΟ τοΟ Δαφνηφό- 
ρου ’Απόλλωνος, έν ω 6 ίδιος εϊχεν άνακαλυψει άλλοτε 
σπουδαιότατα λείψανα άρχαϊκής πλαστικής κοσμουντα σή

μερον το μουσεΐον τής Χαλκίδος. Του ναοΟ τό ήμισυ περί
που έκειτο έντός ξένου κτήματος, άπαλλοτριωθέντος δέ
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Αί κατά το θέρος τούτο δαπάνη τής ’Αρχαιολογικής 

Εταιρείας και ημών έποπτευόντων γενόμεναι παρά την 
Χαλκι δα άνασκαφαί έσχον τά εξής άποτελέσματα.

Σκάψαντες το πρώτον παρά την Άρέθουσαν εΰρομεν έν 

μέν τώ άγρφ το0 Ελευθερίου Καπέήλου, θεμέλια βαλα- 

νει'ου, δπερ έκειτο εγγύς τού ναού τής Ίσιδος. ’Εν αύτώ 
εύρέθη στήλη αναθηματική τη ’Ίσιδι Σαράπιδι και Άνού- 
βιδι, ήτις ληφθεΐσα έκ τού παρακειμένου ναοΰ τής ’Ίσιδος 
έχρησίμευσεν ώς παραστάς θύρας. Έν δέ τψ τού Χρίστου 
Κανατά άγρψ εύρέθη περίβολος τάφων προ πολλοΰ κατε

στραμμένων, ών εξωθεν ύπήρχον δύο μικραί μαρμάρινα! 
χεΐρες ένθετοι εις δύο ειδώλια, ών το έτερον μεΐζον, καί 
ώραία πηλίνη κεφαλή ειδωλίου μικρού. Έν δέ τώ κήπω 
τώ παρά το έργοστάσιον νάφθης τού κ. Βασιλείου Σακελ- 

λαράκη εύρέθησαν έν τοϊς θεμελίοις κτισμάτων, άνηκόν- 
των πιθανώς τώ παρακειμένω ναφ τής Άρεθούσης, ό δε
ξιός ώμος άγάλματος καλής τέχνης ΰψ. 0,30 μ. καί τε- 
μάχιον άλλο μαρμάρου έχον άνάγλυπτον παϊδα, δστις 
ένεκα φθοράς μόλις διακρίνεται.

Είτα έσκάψαμεν έν τψ παρά τήν Βρωμούσαν κτήματι 
τού Νικολάου ’Αγγέλου προς ευρεσιν τάφων. Ενταύθα 
εύρέθησαν τάφοι έννέα καί τριάκοντα, κάλπη μολυβδίνη 
τετράγωνος πλήρης όστών καί τρεις ένεπίγραφοι επιτύμ
βιοι στήλαι. Τών τάφων τρισκαίδεκα μέν ήσαν πώρινοι, 

οί δ’ άλλοι κοίλοις ώς καί το πολύ κεράμοις πεποιημένοι. 
Κτερίσματα έν αύτοΐς εύρέθησαν φιάλαι, οίνοχόαι, κάνθα
ροι καί άλλα ποικίλα το μέγεθος καί το σχή|μα άγγεια 
πάντα τού β’ καί α’ π. X. αίώνος.

ϊελευταΐον έσκάψαμεν έν τφ ύπεράνω τού κήπου λο- 
φώδει άγρώ τής κ. Ελένης Μαντάλου καί έν τφ παρά
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τάς τρεις Καμάρας τού ’Αναστασίου Καλλιμάνη. Καί έν 
μέν τω της κ. Μαντάλου άνεώξαμεν οκτώ Μυκηναϊκούς 
τάφους λελαξευμένους επί μαλακοΟ τιτανόλιθου, έν δέ τω 
τοί» Καλλιμάνη ενα. Έν αύτοις εύρέθησαν προς τεσσα

ράκοντα σχεδ'ον άκεραίοις Μυκηναϊκοϊς άγγείοις διαφόροις 
το σχήμα καί το μέγεθος καί πληθύς άλλων τεθραυσμένων 
άλλα δυναμένων να συγκολληθώσι καί τα έξης κτερίσματα. 
1) πλήθος κόκκων περιδέραιων έξ ύαλομάζης κυανής ή 
λευκής ή μελαίνης· 2) τρεις κόκκοι χρυσοί σχήματος 
έλαιοπυρήνος ραβδωτοί», εις ώσαύτως χρυσοΟς παριστών 
κεφαλήν βοός, τρεις έξ ήλέκτρου, δώδεκα έκ πυρίτου 
λίθου, άλλοι εξ αμέθυστου, φυσικοΟ κρυστάλλου καί εϊς 
έξ άχάτου έχων σχήμα έλαιοπυρήνος' 3) πέντε βούκρανα 
εξ ύαλομάζης μελαίνης' 4) ούκ όλίγα σπονδύλια έκ πυ
ρίτου λίθου άμφίκωνα καί έτερόκωνα διαφόρου μεγέθους'
5) αιχμή δόρατος χαλκή' 6) ξίφος, μαχαίριον καί σμίλη 
χαλκά' 7) τεμάχια άργυροί» ένωτίου 8) τρία βραχιόλια 
μολύβδινα περιβεβλημένα διά τίνος όπολεύκου ύαλομάζης' 
9) έν δυσί πιθοειδέσιν άγγείοις ύπήρχε κόνις ύποπράσινος, 
ήτις πιθανώς έχρησίμευεν ώς βαφή' 10) τρία πήλινα ει
δώλια παριστώντα θήλειαν θεότητα έχουσαν κεφαλήν πτη
νού, οδ αί κόραι των όφθαλμών δμοιαι προς τούς τής 
γλαυκός εΐσίν έγκεκολλημέναι ΤοΟ ενός τούτων λείπει ή 
βάσις, άλλου δέ αί κόραι των όφθαλμών, αίτινες οδσαι 
πήλιναι άπεκολλήθησαν' 11) δύο άκόνας, ών ή έτέρα άε- 
τωματοειδής, έχούοας οπήν, ίνα άναρτώνται.

Περί τού σχήματος καί τής κατασκευής τών τάφων 

τούτων, ώς καί περί τών έν αύτοΐς εΰρεθέντων κτερισμά- 
των, άτινά εϊσι κατατεθειμένα έν τω Μουσείω Χαλκίδος, 
θά διαλάβωμεν άλλαχού άκριβέστερον.

Έν Άθη'ναις τϊ) 20 Νοεμβρίου 1910.

Γεώργιος Α. Παιιαβαςιλειοτ
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