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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ
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ρίας). ( Π ί ν. 323 - 340) ................................................................................................ » 294-300
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ΠΙΝΑΚΕΣ Β' ΜΕΡΟΥΣ (ΧΡΟΝΙΚΩΝ)

161 
162 a

162 b

163 α

163 β
163 γ
164 α 
164 β

164γ
164 6 
164ε
165 α

165 β 
165 γ

165 δ-ε
165 ς'
166 a
166 b
167 a
167 b
168 a 
168 b
168 c
169 a
169 b
170 a 
170 b
170 c 
171a
171 b
172 a 
172 b

ΤΕΥΧΟΣ 2.

Pylos.
Pylos.

Pylos.

Πύλος.

Πύλος.
Πύλος.
Πύλος.
Πύλος.

Πύλος.
Πύλος.
Πύλος.
Πύλος.

Πύλος.
Πύλος.

Πύλος.
Πύλος.
Olympia.
Olympia.
Olympia.
Olympia.
Olympia.
Olympia.
Olympia.
Olympia.
Olympia.
Olympia.
Olympia.
Olympia.
Olympia.
Olympia.
Olympia.
Olympia.

Pots of various shapes from Pantry 20.
Walls projecting from scarp near southwestern end of steep edge of 
acropolis, from NE.
Fresco of Blue Birds. Fitted together by Professor Lang and drawn 
by Mr. de Jong.
Κουκουνάρα. Άκόνας τ. 1. Έκ των άνω. Ύποστύλωσις ϊνα γίνη έφι- 
κτή ή άνασκαφή.
Κουκουνάρα. Άκόνας τ. 1. Ύστερογεωμετρική μικρά πρόχους. 
Κουκουνάρα. Άκόνας τ. 1. Μελαμβαφής κύαθος.
Κουκουνάρα. Άκόνας τ. 1. Κυλινδρικός κύαθος.
Κουκουνάρα. Άκόνας τ. 1. Μόνωτος φιάλη χρησιμοποιηθεΐσα ώς λύ
χνος.
Κουκουνάρα. Άκόνας τ. 1. Φακοειδής σφραγΐς χαλκηδονίου. 
Κουκουνάρα. Γουβαλάρη τ. 1. Πεπιεσμένος κύλινδρος άμεθύστου. 
Κουκουνάρα. Γουβαλάρη τ. 1. Φακοειδής σφραγΐς χαλκηδονίου. 
Κουκουνάρα. Γουβαλάρη. Πεπιεσμένος κύλινδρος έρυθρωπού ίάσπι- 
δος, τ. 1.
Κουκουνάρα. Γουβαλάρη.Άμυγδαλοειδής σφραγΐς σαρδίου, τ. 1. 
Κουκουνάρα. Γουβαλάρη. Πεπιεσμένος κύλινδρος σαρδίου καί χρυ
σόδετος σφραγΐς λαζουρίτου, τ. 1.
Κουκουνάρα. Γουβαλάρη. Κρατήρες ( άνάπτυγμα), τ. 1.
Κουκουνάρα. Γουβαλάρη. Χαύλιοι, τ. 2.
Oktogon vom Nordwesten.
Ausgrabung mit Oktogon von Siidosten.
Korinthischer Helm, B 5614.
Korinthischer Helm, B 5613.
Beinschiene, B 5756, Gesamtansicht.
Beinschiene, B 5756, Detail.
Korinthischer Helm, B 5614, Detail.
Geometrischer Krieger, B 5600.
Geometrischer Krieger, B 5700.
Dreifussringhenkel B 5340+ B 5676.
Bronzepferd von Ringhenkel B 5617.
Dreifussbeinfragment B 5800, Herakles und die Hydra.
Omphalosschale B 5909.
Becken B 5758.
Phonikische Schale B 6049, Detail.
Kannenhenkel B 5850 Vorderansicht.
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Γ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964): ΧΡΟΝΙΚΑ

172 c Olympia. Kannenhenkel Β 5850 Seitenansicht.
172 d Olympia. Widderkopf, Kesselprotome Β 5668.
173 a Olympia. Einsatzsieb Β 5917 Gesamtansicht.
173 b Olympia. Einsatzsieb Β 5917. Griff mit Inschrift.
173 c Olympia. Ochengespann B 5618.
173 d Olympia. Geometrischer Stier B 5616.
174 a Olympia. Linkes Ohr des beissenden Kentauren aus dem Westgiebel des Zeustem- 

pels Inv. S 107.
174 b Olympia. Fragment vom Mantel des Kladeos aus dem Ostgiebel des Zeustempels 

S 104.
174 c Olympia. Plinthe des Kladeos mit angesetztem Fragment.
175 a Olympia. Blitzschleudernder Zeus B 5550.
175 b Olympia. Sprunggewicht aus Stein S 105.
175 c Olympia. Rotfiguriger Kelchkrater.
176 a ’Ηλεία. ’Ολυμπία ('Ιερά Άλτις). Τό έσωτερικόν τής παλαιοχριστιανικής έκ- 

κλησίας.
176 β ’Ηλεία. ’Ολυμπία (Ιερά Άλτις). Άποψις τοΟ έσωτερικοΰ τής έκκλησίας από 

τού νάρθηκος.
177 a ’Ηλεία. ’Ολυμπία. Ή προϊστορική έστία (;) παρά τό νέον Μουσεϊον ’Ολυμπίας.
177 β ’Ηλεία. ’Ολυμπία. Προτομή γρυπός.
177 γ ’Ηλεία. ’Ολυμπία. Τμήμα όχάνου φέροντος παράστασιν λέοντος καταβάλλον- 

τος ταΟρον.
177 6 ’Ηλεία. ’Ολυμπία. Έπιπήχιον χαλκοΰν.
178 a, γ ’Ηλεία. ’Ολυμπία. Κορινθιακά κράνη.
178 β ’Ηλεία. ’Ολυμπία. ’Ιλλυρικόν κράνος.
179 a ’Ηλεία. ’Ολυμπία. Πήλινον είδώλιον.
179 β ’Ηλεία. ’Ολυμπία. ΧαλκοΟν έλασμα εις σχήμα πτηνοΟ (χηνίσκος;).
179 γ ’Ηλεία. ’Ολυμπία. ΧαλκοΟν έλασμα έκ ταινίας όχάνου.
179 6 ’Ηλεία. ’Ολυμπία. Χαλκή κνημίς.
180 α ’Ηλεία. ’Ολυμπία. ΧαλκοΟν έλασμα μέ σφυρήλατον διακόσμησιν.
180 β ’Ηλεία. ’Ολυμπία. Άναπαράστασις τμήματος αύτοΟ.
181 a ’Ηλεία. ’Ολυμπία. Πηλίνη άνδρική κεφαλή.
181 β ’Ηλεία. ’Ολυμπία. Άναπαράστασις τοΟ ύποκρατηρίου μετά τοΟ λέβητος αύτοΟ.
181 γ ’Ηλεία. ’Ολυμπία. Ή έτέρα των πλευρών τοΟ άσσυριακοΟ ύποκρατηρίου.
182 α, γ ’Ηλεία. ’Ολυμπία. Μυκηναϊκός τάφος Ρένιας. Σκύφοι.
182 β ’Ηλεία. ’Ολυμπία. Μυκηναϊκός τάφος Ρένιας. Αλάβαστρον.
183 α ’Ηλεία. ’Ολυμπία. Μυκηναϊκός τάφος Ρένιας. Κύλιξ.
183 β ’Ηλεία. ’Ολυμπία. Μυκηναϊκός τάφος Ρένιας. Ψευδόστομος άμφορίσκος.
183 γ ’Ηλεία. ’Ολυμπία. Μυκηναϊκός τάφος Ρένιας. Οίνοχόη.
184 α ’Ηλεία. ’Ολυμπία. Μυκηναϊκός τάφος Ρένιας. Ψήφοι έξ ύαλομάζης.
184 β ’Ηλεία. ’Ολυμπία. Μυκηναϊκός τάφος Ρένιας. Πτηνόν (;) έκ φύλλου χρυσού.
184 γ ’Ηλεία. ’Ολυμπία. Τρύπες. Μόνωτος τριποδική χύτρα έκ Μυκηναϊκού τάφου Α.
185 a - β ’Ηλεία. Τρύπες. Ψευδόστομοι άμφορεϊς έκ Μυκηναϊκού τάφου Α.
185 γ ’Ηλεία. Τρύπες. Σταμνίσκος τάφου Α.
185 6 ’Ηλεία. Τρύπες. Σταμνίσκος τάφου Β.
185 ε ’Ηλεία. Τρύπες. Άλαβαστροειδές άγγεΐον τάφου Β.
185 ς' ’Ηλεία. Τρύπες. Άμφορίσκος τάφου Β.
186 α ’Ηλεία. Τρύπες. Αλάβαστρον τάφου Γ.
186 β ’Ηλεία. Τρύπες. Αλάβαστρον τάφου Β.
186 γ ’Ηλεία. Τρύπες. Μόνωτον άγγεΐον τάφου Γ.
186 6 ’Ηλεία. Τρύπες. Τριποδική πυξΐς μετά καλύμματος τάφου Δ.
186 ε ’Ηλεία. Τρύπες. Σταμνίσκος τάφου Δ.
186 ς' ’Ηλεία. Τρύπες. Ψευδόστομος άμφορίσκος ΥΜ III Γ τάφου Δ.
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187 α 
187 β 
187 γ 
187 8 
187 ε
187 ς'
188 α 
188 β 
188 γ 
188 8 
188 ε
188 ς'
189 α
189 β -
190 α

190 β
191 α

191 β
192 α

192 β -

193 α

193 β
193 γ

194 α

194 β
194 γ
195
196 α

196 β

197 α

197 β
198 α

198 β
199 α-

200 α

200 β
200 γ
201 α

ΠΙΝΑΚΕΣ Β' ΜΕΡΟΥΣ ( ΧΡΟΝΙΚΩΝ )

Ηλεία.
Ηλεία.
Ηλεία.
’Ηλεία.
’Ηλεία.
’Ηλεία.
’Ηλεία.
’Ηλεία.
Ηλεία.
Ηλεία.
’Ηλεία.
’Ηλεία.
’Ηλεία.
’Ηλεία.
’Ηλεία.

’Ηλεία.
Ηλεία.

’Ηλεία.
’Επίδαυρος.

’Επίδαυρος.

’Επίδαυρος.

’Επίδαυρος.
Επίδαυρος.

’Επίδαυρος.

’Επίδαυρος.
’Επίδαυρος.

’Αρχαία Ήλις.

’Αρχαία ’Ηλις.

’Αρχαία Ήλις.

’Αρχαία Ήλις. 
Αρχαία Ήλις.

’Αρχαία Ήλις. 
’Αρχαία Ήλις.

’Αρχαία Ήλις.

’Αρχαία Ήλις. 
’Αρχαία Ήλις. 
’Αρχαία Ήλις.

Τρύπες. Κύαθος τάφου Δ.
Τρύπες. Κέρνος τάφου Ε.
Τρύπες. Άμφορίσκος τάφου Δ.
Τρύπες. Ψευδόστομος άμφορίσκος τάφου Ε.
Τρύπες. Πήλινον είδώλιον μυκηναϊκής θεάς έκ τάφου Α.
Τρύπες. Ξίφος χαλκοΰν έκ τάφου Δ.
Τρύπες. Δρόμος καί θύρα τάφου Απρό τής άφαιρέσεως τής ξηρολιθιάς. 
Τρύπες. Ό δρόμος τοϋ τάφου Γ μετά των έν αύτφ ταφών.
Τρύπες. Λακκοειδεΐς τάφοι είς τόν θάλαμον τού τάφου Ε.
Ζαχάρω. Παλαιοχριστιανικόν κιονόκρανον Άνηλίου.
Πύργος. Όξυπύθμενος άμφορίσκος.
Πύργος. Οίνοχόη μετά διπλής λαβής.
Δίβρη. Έκκλησίδιον 'Αγίας Τριάδος μετά τήν έπισκευήν αύτοΟ.
Δίβρη. Ναΐσκος 'Αγίου Ίωάννου μετά τήν συντήρησιν αύτοΰ.
Δίβρη. Έκκλησίδιον Άγ. Τριάδος. Τμήμα τοιχογραφίας μέ παράστα- 
σιν τής Μεταλήψεως τών ’Αποστόλων. Μεταβυζαντινής εποχής. 
Δίβρη. Έκκλησίδιον ‘Αγ. Τριάδος. Τμήμα τοιχογραφίας.
Δίβρη. Τμήμα τοιχογραφίας έκκλησιδίου 'Αγ. Τριάδος μέ παράστα- 
σιν λουτρού βρέφους.
Δίβρη. Τοιχογραφία Καθολικού κάτω Μονής έκ τοϋ πρώτου στρώματος. 
Πολεμιστής κατακείμενος, έκ τής άριστερας γωνίας τοϋ δυτικοϋ άε- 
τώματος ναοϋ ’Ασκληπιού Έπιδαύρου. Εύρέθη είς τάς άποθήκας τοϋ 
Έθν. Άρχ. Μουσείου.
Εμπρόσθια καί όπισθία όψις κορμοϋ άμαζόνος. Τό πρόσθιον τεμάχιον 
έκ τοϋ Έθν. Άρχ. Μουσείου, τό όπίσθιον έκ τοϋ Μουσείου Έπιδαύρου. 
Άμαζών καταπίπτουσα έκ τοϋ ίππου της, μετά τήν διά τριών νέων θραυ
σμάτων συμπλήρωσίν της.
Πολεμιστής, συμπληρωθείς διά τριών μεγάλων τεμαχίων.
Σύμπλεγμα ανδρικής καί γυναικείας μορφής, συμπληρωθέν διά τριών 
μεγάλων τεμαχίων.
"Ανω τμήμα κορμοϋ πολεμιστοϋ, συμπληρωθέν έκ τριών μεγάλων τεμα
χίων.
Στήθος γυναικείας μορφής, συμπληρωθέν έκ δύο τεμαχίων.
Χαλκή ύδρία Ε' αίώνος έκ τής περιοχής Καλυβακίων Σκιλλουντίας. 
Νομίσματα έκ τής άνασκαφής τοϋ Νέου Μουσείου ’Ολυμπίας.
Τά άναλήμματα τής πρώτης καί δευτέρας φάσεως τής δυτικής πλευράς 
τοϋ κοίλου τοϋ θεάτρου.
Τά τρία διαδοχικά άναλήμματα τής δυτικής πλευράς τοϋ κοίλου τοϋ 
θεάτρου μετά τοϋ άκρου τής δυτικής παρόδου.
Τό τρίτον νεώτατον ανάλημμα τής Δ. πλευράς τοϋ κοίλου τοϋ θεάτρου 
μετά τοϋ παρακειμένου ρωμαϊκού άγωγοϋ.
Τά θεμέλια έδωλίων τοϋ κοίλου.
Τά θεμέλια έδωλίων τοϋ κοίλου έπί τοϋ πρανούς αύτοϋ, διαγραφομένου 
σαφώς έπί τής «σκάρπας» τής τάφρου.
Τάφος 1 μετά τόν πλήρη καθαρισμόν αύτοϋ.
Άμφορεύς, οίνοχόαι καί χαλκοϋν έγχειρίδιον έκ τοϋ τάφου 1 τοϋ έσω- 
τερικώς τοϋ πρώτου αναλήμματος τής Δ. παρόδου εύρεθέντος.
Τάφος 2 άποκαλυφθείς έσωτερικώς τοϋ πρώτου άναλήμματος τής Δ. 
παρόδου.
Άμφορεύς τάφου 2.
Οίνοχοΐσκαι (α τάφου 3 καί β τάφου 2).
Τάφοι άποκαλυφθέντες έσωτερικώς τοϋ πρώτου άναλήμματος τής Δ. 
παρόδου. Τάφος 3.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964) : ΧΡΟΝΙΚΑιβ'

201 β - γ Αρχαία Ήλις.

202 α Αρχαία Ήλις.
202 β Αρχαία Ήλις.
202 γ Αρχαία Ήλις.
203 α Αρχαία Ήλις.
203 β Αρχαία Ήλις.
204 α Αρχαία Ήλις.

204 β Αρχαία Ήλις.
205 α - β Αρχαία Ήλις.

206 α Αρχαία Ήλις.

206 β Αρχαία Ήλις.

207 Αρχαία Ήλις.

208 α - β Αρχαία Ήλις.

208 γ - δ Αρχαία Ήλις.

209 α - β Άχαΐα.

210 α - β Άχαΐα.

211 α Άχαΐα.

211 β Άχαΐα.

212 α Άχαΐα.

212 β Άχαΐα.

212 γ Άχαΐα.

213 α Άχαΐα.

213 β Άχαΐα.

213 γ Άχαΐα.

214 α - β Άχαΐα.

214 γ Άχαΐα.
215 α Άχαΐα.
215 β Άχαΐα.

215 γ-δ Άχαΐα.

216 α Άχαΐα.
216 β Άχαΐα.

Τάφοι άποκαλυφθέντες έσωτερικώς τοΟ πρώτου άναλήμματος τής Δ. 
παρόδου. Τάφος 4 καί λεπτομέρεια αύτοΰ.

Άμφορεύς έκ τοδ τάφου 4.
Άμφορεΰς έκ τοϋ τάφου 5.
Χαλκοϋν ξίφος έκ τοϋ τάφου 4.
Άποψις τοϋ άνατολικοϋ άναλήμματος τοΰ κοίλου άπό ΝΑ.
Τό ΝΑ. τμήμα τοϋ άνατολικοϋ άναλήμματος τοϋ κοίλου.
Τμήμα τοϋ κλασσικοΰ άποχετευτικοϋ άγωγοϋ, κάτωθεν τής όρχήστρας 
τοϋ θεάτρου.
Τό όπισθεν τής σκηνής τμήμα τοϋ άποχετευτικοϋ άγωγοϋ τοϋ θεάτρου. 
Τό άνάλημμα τής Α. παρόδου τοϋ θεάτρου, πρό καί μετά τήν άποκατά- 
στασιν αύτοϋ.
Τό άποκατασταθέν άνάλημμα τής Α. παρόδου τοΰ θεάτρου. "Αποψις άπό 
τοϋ παρασκηνίου.
Άποψις τοϋ άνασκαφέντος τμήματος τοΰ θεάτρου, μετά τόν εύτρεπισμόν 
του.
Τό άνατολικόν παρασκήνιον τοϋ θεάτρου μετά τήν έπανατοποθέτησιν 
τών δόμων του.
Ερείπια ρωμαϊκού κτίσματος παρά τήν έξοδον έκ τοΰ χωρίου Γαλού- 
πιον πρός άρχαίαν Ήλιδα.
Τάφοι ρωμαϊκοί άποκαλυφθέντες άνατολικώς τοϋ Έφορείου Άρχ. Ή- 
λιδος.
Φρούριον Πατρών. Όψις τοΰ πολυγωνικοϋ πύργου τής άνατολικής 
πλευράς πρό καί μετά τήν στερέωσιν.
Φρούριον Πατρών. Όψις τοΰ παρά τήν πύλην τής άνω άκροπόλεως 
τετραγώνου πύργου πρό καί μετά τήν στερέωσιν.
Πάτραι. Ή παρά τόν Άγιον Άνδρέαν κρύπτη μέ τό Άγιασμα κατ’ 
Ιχνογράφημα τοΰ Pomardi (1805).
Πάτραι. Άνασκαφή τάφων έν τφ οίκοπέδιρ τοϋ Β’ Γυμνασίου Θηλέων. 
Τάφος (σαρκοφάγος) άρ. 3.
Πάτραι. Άνασκαφή τάφων έν τφ οίκοπέδφ τοϋ Β' Γυμνασίου Θηλέων. 
Τάφοι άρ. 1 καί 2.
Πάτραι. Άνασκαφή τάφων έν τφ οίκοπέδφ τοΰ Β' Γυμνασίου Θηλέων. 
Τάφος όπτοπλίνθινος άρ. 2.
Πάτραι. Άνασκαφή τάφων έν τφ οίκοπέδιρ τοΰ Β' Γυμνασίου Θηλέων. 
Τάφος (σαρκοφάγος) άρ. 1.
Πάτραι. Άνασκαφή τάφων έν τφ οίκοπέδιρ τοΰ Β' Γυμνασίου Θηλέων. 
Χρυσοΰν περίαπτον έκ τοΰ τάφου 2.
Πάτραι. Άνασκαφή τάφων έν τφ οίκοπέδφ τοΰ Β' Γυμνασίου Θηλέων. 
Αγγεία έκ τοΰ τάφου 2.
Πάτραι. Άνασκαφή τάφων έν τφ οίκοπέδφ τοΰ Β' Γυμνασίου Θηλέων. 
Πλαστικόν άγγεΐον έκ τοΰ τάφου 3.
Πάτραι. Άνασκαφή τάφων έν τφ οίκοπέδιρ τοΰ Β' Γυμνασίου Θηλέων. 
Μαρμάρινον τεφροδόχον λαρνακίδιον έκ τοΰ τάφου 3. Πρόσοψις καί 
πλαγία όψις.
Πάτραι. Ανάγλυφος κεφαλή Διονύσου έκ Μάγειρα (Ρυπικής).
Τείχος Δυμαίων. Ό πρό τής κυρίας πύλης βωμός.
Τείχος Δυμαίων. Πρώιμοι πρωτοκορινθιακαί μικκύλαι κοτύλαι έκ τοΰ 
βωμοΰ.
Τείχος Δυμαίων. Πρώιμα άρχαϊκά πήλινα είδώλια κριοΰ καί κυνός έκ 
τοΰ βωμοϋ.
Τείχος Δυμαίων. Πήλινον είδώλιον Πανός αύλητοΰ έκ τοΰ βωμοΰ. 
Τείχος Δυμαίων. Προϊστορικός πίθος έκ τοΰ βωμοϋ.
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ΠΙΝΑΚΕΣ Β' ΜΕΡΟΥΣ (ΧΡΟΝΙΚΩΝ ) ιγ’

216 γ Άχαΐα. Τείχος Δυμαίων. YE III Γ οίνοχόη έκ τοϋ βωμοϋ.
216 δ Άχαΐα. Τείχος Δυμαίων. Λίθινη μήτρα δακτυλίου.
216 ε Άχαΐα. Τείχος Δυμαίων. Λίθινον ΓΙΕ είδώλιον.
217 α - β Άχαΐα. Τείχος Δυμαίων. Ή έξω παρειά τοϋ έξωτέρου έγκαρσίου τοίχου (β. Τό 

βέλος δεικνύει τό έν σχήματι τριαίνης σύμβολον).
217 γ Άχαΐα. Τείχος Δυμαίων. Όστρακα νεολιθικών άγγείων.
217 δ Άχαΐα. Τείχος Δυμαίων. Οίκία ιστορικών χρόνων.
218 α Άχαΐα. Τείχος Δυμαίων. Άπότμημα κεράμου στέγης φερούσης τήν σφραγίδα 

ΔΥΜ.
218 β Άχαΐα. Τείχος Δυμαίων. Μυκηναϊκή οίκία άπό Ν.
219 α Άχαΐα. Τείχος Δυμαίων. Άπότμημα YE III πίθου.
219 β Άχαΐα. Τείχος Δυμαίων. YE III Γ ψευδόστομος άμφορεύς μετά οριζοντίων λα

βών.
219 γ Άχαΐα. Τείχος Δυμαίων. YE III Γ ύδρία.
219 δ - ε Άχαΐα. Τείχος Δυμαίων. YE III Γ σκύφοι.
220 α Θηβαι. Μουσεϊον. Ψευδόστομοι ένεπίγραφοι αμφορείς.
220 ρ Θήβαι. Μουσεϊον. Μεσοελλαδικός πίθος Εύτρήσεως.
221 α Θηβαι. Οίκόπεδον Π. Θεοδώρου. Ταφή ύπό τό δάπεδον ΠΕ οικίας.
221 β Θήβαι. Οίκόπεδον Π. Θεοδώρου. Τοίχοι, δάπεδα καί βόθροι ΠΕ οικίας.
222 α Θηβαι. Εύρήματα άπό άνασκαφήν οικοπέδου Π. Θεοδώρου. Χαλκή τριχολαβίς 

εύρεθεΐσα έντός ΠΕ τάφου.
222 ρ Θήβαι. Εύρήματα άπό άνασκαφήν οικοπέδου Π. Θεοδώρου. Ασκοειδής πρό- 

χους εύρεθεΐσα έπΐ δαπέδου ΠΕ οικίας.
222 γ Θήβαι. Εύρήματα άπό άνασκαφήν οίκοπέδου Π. Θεοδώρου. Έκτυπον σφραγϊ- 

δος έξ ύαλομάζης.
222 δ Θήβαι. Εύρήματα άπό άνασκαφήν οικοπέδου Π. Θεοδώρου. Μαρμάρινη στήλη 

εύρεθεΐσα κατά τήν άποχωμάτωσιν.
223 α Θήβαι. Οίκόπεδον Τ. καί Γ. Τζώρτζη. Άψίς Νυμφαίου· έσωτερική δψις.
223 β Θήβαι. Οίκόπεδον Ί. καί Γ. Τζώρτζη. Μαρμάρινον έπίκρανον.
223 γ Θήβαι. Οίκόπεδον Ί. καί Γ. Τζώρτζη. Κιονόκρανον φέρον παλαιοτέραν επι

γραφήν έπί τοϋ άβακος.
224 Θήβαι. Οίκόπεδον Ά. καί Σ. Τζώρτζη (Καδμεϊον). 1η φάσις άνασκαφών (άρ- 

χιτέκτων: Λουκία Πασια).
225 α - β Θήβαι. Οίκόπεδον Ά. καί Σ. Τζώρτζη. Έσωτερική καί έξωτερική δψις δυτικοΰ 

τοίχου κλασσικού ή έλληνιστικοϋ κτηρίου.
226 α Θήβαι. Εύρήματα άνασκαφής οικοπέδου Ά. καί Σ. Τζώρτζη. Άγαλμάτιον μαρ

μάρινον Αθήνας έκ τοϋ κλασσικού κτηρίου.
226 ρ Θήβαι. Εύρήματα άνασκαφής οίκοπέδου Ά. καί Σ. Τζώρτζη. Κεφαλή μαρμάρι

νη έκ τοϋ αύτοϋ κτηρίου.
226 γ Θήβαι. Εύρήματα άνασκαφής οίκοπέδου Ά. καί Σ. Τζώρτζη. Πίθος μυκηναϊ

κός εύρεθείς έντός τοϋ «δωματίου τοϋ θησαυρού».
227 α - β Θήβαι. Οίκόπεδον Ά. καί Σ. Τζώρτζη. Λείψανα πλινθίνου μυκηναϊκού τοίχου 

έντός τοϋ «δωματίου θησαυρού».
228 α - β Θήβαι. Μουσεϊον. Άνασκαφαί Καδμείου, «δωμάτιον θησαυρού». Έκτυπα σφρα

γίδων μυκηναϊκών έξ άχάτου.
229 α - β Θήβαι. Μουσεϊον. Άνασκαφαί Καδμείου, «δωμάτιον θησαυρού». Σφραγιστι

κοί κύλινδροι άνατολικής προελεύσεως.
230 α - β Θήβαι. Καδμεϊον (οίκόπ. Ά. καί Σ. Τζώρτζη). Μυκ. τοίχος εις τό βάθος θεμε

λίου διαμερίσματος τού μεσαιωνικού κτηρίου.
230 ρ Θήβαι. Καδμεϊον. Γωνία ΠΕ κτίσματος άποκαλυφθέντος είς τό έσωτερικόν 

τοϋ κλασσικού κτηρίου.
230 γ Θήβαι. Καδμεϊον (οίκοπ. Αντωνίου). Συγκρότημα τοίχων άποτελοϋν τό Α. 

πέρας τοϋ άνακτόρου.
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ιδ'

231 α Θήβαι.
231 β Θήβαι.
231 γ Θήβαι.

232 α - γ Θήβαι.
233 α-β. δ Θήβαι.

233 γ Θήβαι.
234 α Θήβαι.
234 β Θήβαι.
234 γ Θήβαι.
234 δ Θήβαι.
235 α Θήβαι.
235 β Θήβαι.
235 γ Θήβαι.
235 δ Θήβαι.
236 α Θήβαι.

236 β Θήβαι.

236 γ Θήβαι.
237 α Θήβαι.

237 β Θήβαι.

237 γ Θήβαι.

238 α Θήβαι.
238 β Θήβαι.

238 γ - δ Θήβαι.
239 α Θήβαι.
239 β Θήβαι.
240 α Θήβαι.
240 β Θήβαι.
240 γ Θήβαι.
241 α Θήβαι.
241 β Θήβαι.

241 γ Θήβαι.

242 α Θή βαι.
242 β Θήβαι.
243 α Θήβαι.
243 β Θήβαι.
244 α Θήβαι.
244 β Θήβαι.
245 α Θήβαι.

245 β Θήβαι.

245 γ Θή βαι.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964): ΧΡΟΝΙΚΑ

Οίκόπεδον Δ. Παυλογιαννοπούλου. Κτιστός ΜΕ τάφος.
Οίκόπεδον Δ. Παυλογιαννοπούλου. ’Αγγεία άπό δύο ΜΕ τάφους. 
Οίκόπεδον Δ. Παυλογιαννοπούλου. Χαλκά μυκηναϊκά σκεύη εύρεθέν- 
τα έντός ΜΕ τάφου.

’Αγγεία καί ειδώλια έκ τού αρχαίου νεκροταφείου Κάστρου Κωπαΐδος. 
Μουσεΐον. Εύρήματα (αγγεία καί χαλκά έγχειρίδια) άπό καταστραφέν- 
τας λαξευτούς μυκηναϊκούς τάφους έν Καλλιθέα.
Καλλιθέα. Είσοδος τάφου λαξευμένου είς τόν βράχον.
Μουσεΐον. ’Αγγεία έκ των έλληνιστικών τάφων Κλειδιού.
Μουσεΐον. ’Αγγεία έκ τού μυκηναϊκού τάφου Κλειδιού.
Μουσεΐον. Πτφον. Καστράκι. Βάσις τρίποδος.
Μουσεΐον. Κάνθαρος έκ τών άνασκαφών τού Πτφου.
Καναπίτσα. Μαρμάρινος λέων.
Καναπίτσα. Παπυρόμορφον κιονόκρανον.
Καναπίτσα. ’Ερυθρόμορφος κρατήρ.
Καναπίτσα. ’Ενεπίγραφος βάσις.
Μουσεΐον. ’Εκ τοϋ νεκροταφείου τής Καναπίτσας. Τμήμα έπιτυμβίου 
θριγκού.
Μουσεΐον. Έκ τού νεκροταφείου τής Καναπίτσας. Τμήμα έπιτυμβίου 
επιστυλίου.
Μουσεΐον. Έκ τού νεκροταφείου τής Καναπίτσας. Γραπτόν έπίκρανον. 
Μουσεΐον. Έκ τής θέσεως «Στενή» (άρχ. Όγχηστός;). Πώρινον δω
ρικόν κιονόκρανον.
Μουσεΐον. Έκ τής θέσεως «Στενή» (άρχ. Όγχηστός;). ’Αναθηματική 
έπιγραφή έπΐ μαρμάρινου έπιστυλίου.
Μουσεΐον. Έκ τής θέσεως «Στενή» (άρχ. Όγχηστός;). Προξενικόν ψή
φισμα έπΐ μαρμάρινης στήλης.
Μουσεΐον. Τμήμα τραπεζοφόρου έκ τής θέσεως «Στενή».
Μουσεΐον. Χαλκή χειρ μετά τού πήχεως άρχαϊκοΰ ειδωλίου έκ τής 
ιδίας τοποθεσίας.
Μουσεΐον. Μαρμάρινα άγαλμάτια γυναικών έκ Θεσπιών.
Μουσεΐον. Ενεπίγραφος πώρινος κίων έκ τής θέσεως «Δυό Λιθάρια». 
Μουσεΐον. Όρος ίεροΰ έκ τής θέσεως «Κοράκι Έλλοπίας».
Μουσεΐον. Κεφαλή ’Αφροδίτης έκ Μαυρομματίου.
Μουσεΐον. Κνήμη άρχαϊκοΰ άγάλματος έκ τού χωρίου Τάχι.
Μουσεΐον. Επιτύμβιος κύβος μέ άνάγλυφον παράστασιν έκ Ξηρονομής. 
Μουσεΐον. Τμήμα έπιτυμβίου άναγλύφου έκ Παλαιοκαραντά.
Μουσεΐον. Μαρμάρινη πλάξ μετ’ άναγλύφου άνδρικοΰ κορμού' έκ Πα
λαιοκαραντά.
Μουσεΐον. Τμήμα μαρμάρινης στήλης μέ άνάγλυφον ίππέως- άγνώστου 
προελεύσεως.
Μουσεΐον. Επιτύμβιοι ένεπίγραφοι στήλαι. «Άγάθων».
Μουσεΐον. Επιτύμβιοι ένεπίγραφοι στήλαι. «Άριστογίτα».
Μουσεΐον. Επιτύμβιοι ένεπίγραφοι στήλαι. «Διογένης».
Μουσεΐον. Επιτύμβιοι ένεπίγραφοι στήλαι. «Ζωΐλα...».
Μουσεΐον. Επιτύμβιοι ένεπίγραφοι στήλαι. «Πολύκριτος...». 
Μουσεΐον. Επιτύμβιοι ένεπίγραφοι στήλαι. «Όνήσιμος...».
Μουσεΐον. Ενεπίγραφος έπιτυμβία στήλη έκ Θηβών. Έπιγραφή «Σι- 
μάκων...».
Μουσεΐον. ’Ανάγλυφος έπιτυμβία στήλη έκ Κάστρου Κωπαΐδος. Έπι
γραφή «Τρύφων».
Μουσεΐον. Τμήμα όρθογωνίου βάσεως μέ 4στιχον έπιγραφήν «Νουσο- 
δόρω τάν...».
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246 α Θήβαι. Μουσεϊον. Τμήμα όρθογωνίου βάσεως έκ Θεσπιών. Επιγραφή 4στι- 
χος: —ος· ’Αγαθοκλής Όλυμπα—.

246 β Θήβαι. Μουσεΐον. Άνω τμήμα έπιτυμβίας ένεπιγράφου στήλης έκ Θηβών. 
’Επιγραφή Ά]πολλόδω[ρος.

247 α Θήβαι. Μουσεΐον. Επιτύμβιοι ένεπίγραφοι στήλαι. «Διονυσία...».
247 β Θήβαι. Μουσεΐον. Έπιτύμβιαι ένεπίγραφοι στήλαι. «Εύφροσύνη...».
248 α Μουσεϊον Θηβών. Ενεπίγραφοι έπιτύμβιαι στήλαι. «Έράτων Μικύλλου» έκ Θηβών.
248 β Μουσεΐον Θηβών. Ενεπίγραφοι έπιτύμβιαι στήλαι. «Μόσχος» έκ Θηβών.
248 γ Μουσεϊον Θηβών. ’Ενεπίγραφοι έπιτύμβιαι στήλαι. «Σμικρίων» έξ Άκραιφνίου.
249 α Βοιωτία. Τανάγρα. Άγιος ’Ιωάννης Νεκροταφείου. Ανατολική όψις.
249 β Βοιωτία. Τανάγρα. Αγία Παρασκευή. ’Ανατολική όψις.
250 α Βοιωτία. "Υπατον. Ναός Άγ. Κωνσταντίνου. Μαρμάρινον έπιστύλιον τέμπλου.
250 β Βοιωτία. Μονή Σαγματά. Τά κελλία τής ανατολικής πλευράς.
250 γ Βοιωτία. Μονή Σαγματα. Τό καθολικόν άπό ΝΑ.
251 α Βοιωτία. Μονή Σαγματα. Κόγχη υπέρ τήν θύραν τοϋ έξωνάρθηκος μέ τήν έπι- 

γραφήν τής άνακαινίσεως (1675).
251 β Βοιωτία. 'Ο ναΐσκος τής Αγίας Μαρίνης.
252 α Βοιωτία. Αγία Μαρίνα. Ή Γέννησις.
252 β Βοιωτία. Αγία Μαρίνα. Ή Υπαπαντή.
253 α Βοιωτία. Αγία Μαρίνα. Ή Κοίμησις τής Θεοτόκου.
253 β Βοιωτία. Άγ. Γεώργιος Άκραιφνίου άπό ΒΔ.
254 α Βοιωτία. Άγ. Γεώργιος Άκραιφνίου. Ή κόγχη τοϋ Ίεροϋ.
254 β Βοιωτία. Άγ. Γεώργιος Άκραιφνίου. Ό ναός άπό ΝΔ.
255 α Εύβοια. Χαλκίς. Ή στέγη τοϋ μεσαίου κλιτούς τής Άγ. Παρασκευής.
255 β Εύβοια. Πισσώνας. Ψηφιδωτόν δάπεδον.
255 γ Εύβοια. Πισσώνας. Ό πύργος τοϋ Μόστρα.
255 6 Εύβοια. Βατώντας. ’Ερείπια τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής τής Άγ. Παρα- 

ρασκευής.
256 α Εΰβοια. Πολιτικά. Πύργος.
256 β Εύβοια. Πολιτικά. Ό ναός τής Περιβλέπτου.
256 γ Εΰβοια. Πολιτικά. Ναός Περιβλέπτου. ’Εντοιχισμένα γλυπτά.
257 α Εΰβοια. Βάθεια. Ό ναός τής Παναγίτσας άπό ΝΔ.
257 β Εΰβοια. Βάθεια. Παλαιοχριστιανικόν κιονόκρανον.
257 γ Εΰβοια. Βάθεια. Ό σταυρεπίστεγος ναός τής Μεταμορφώσεως εις θέσιν Παλαιο- 

χώρια.
257 6 Εΰβοια. Βάθεια. Ό σταυρεπίστεγος ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου είς θέ

σιν Παλαιοχώρια.
258 α - β Δελφοί. Άργυροϋς δακτύλιος έκ τοϋ θολωτού τάφου.
258 γ - δ Δελφοί. Γυναικείοι προτομαί έκ τοϋ αΰτοϋ τάφου.
259 α - β Δελφοί. Γυναικείοι προτομαί έκ τοϋ θολωτοϋ τάφου.
259 γ - δ Δελφοί. Είδώλια γυναικών έκ τοϋ αύτοϋ τάφου.
260 α - β Δελφοί. Είδώλια γυναικών έκ τοϋ θολωτοϋ τάφου.
260 γ Δελφοί. Ληκύθια έκ τοϋ αΰτοϋ τάφου.
261 α Δελφοί. Ληκύθια έκ τοϋ θολωτοϋ τάφου.
261 β Δελφοί. Ύάλινα άλάβαστρα έκ τοϋ αΰτοϋ τάφου.
262 α - γ Δελφοί. Πήλινον είδώλιον ζώου, χαλκά κάτοπτρα καί όστεΐνη πόρπη έκ τοϋ 

αΰτοϋ τάφου.
263 a Medeon. L’acropole de St. Theodore.
263 b Medeon. Bijoux d’or.
264 a Medeon. Oenochoe protogeometrique.
264 b Medeon. Amphore g6ometrique.
265 α Άντίκυρα. Μέρος τοϋ έλαιώνος μετά τών άποκαλυφθέντων λειψάνων άρχαίων κτι- 

σμάτων.
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265 β Άντίκυρα. Τό αύτό μέρος τοϋ έλαιώνος μετά τήν κοπήν τών έλαιών.
266 α Άντίκυρα. Τά έρείπια τοΟ άποκαλυφθέντος είς σχήμα σταυρού Πύργου άπό Β.
266 β Άντίκυρα. Τό κτίσμα άπό Β. μετά τήν διάλυσιν τής βορείου κεραίας τοϋ Πύργου.
267 α - β Άντίκυρα. Ή βορεία καί ή νοτία πλευρά τοϋ διωρόφου κτίσματος μετά τήν διάλυ- 

σιν τής κεραίας τοΰ πύργου. Αριστερά, κάτω, ό βράχος τής άρχαίας 
άκροπόλεως.

268 α Άντίκυρα. Ό βόρειος τοίχος μετά τήν διάλυσιν τοϋ πύργου καί τών δύο άντηρί- 
δων.

268 β Άντίκυρα. Ή μεσαία θύρα τοϋ βορείου τοίχου τοϋ ισογείου.
269 α Άντίκυρα. Τό κατώφλιον τής βορείου θύρας τοϋ Νάρθηκος τοϋ ισογείου.
269 β Άντίκυρα. Τοιχογραφίαι επί τής παραστάδος τοΰ Ιερού.
270 α Άντίκυρα. Γλυπτά τοϋ όκταγωνικοϋ ναοϋ.
270 β Άντίκυρα. Γλυπτά.
271 α Άντίκυρα. Γλυπτόν έπίκρανον.
271 β Άντίκυρα. Ό ναΐσκος τοϋ Άγ. Σπυρίδωνος.
272 α Φθιώτις. Μονή Άγάθωνος. Βορεία δψις τοϋ καθολικοϋ πρό τών έργασιών.
272 β Φθιώτις. Μονή Άγάθωνος. Βορεία όψις τοϋ παρεκκλησίου τοϋ Άγ. Χαραλάμ- 

πους κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών.
272 γ Φθιώτις. Μονή Άγάθωνος. Βορεία όψις κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών.
272 6 Φθιώτις. Μονή Άγάθωνος. Νοτία όψις τοϋ καθολικοϋ πρό τών έργασιών.
273 α Φθιώτις. Μονή Άγάθωνος. Νοτία όψις τοϋ καθολικοϋ κατά τάς έργασίας.
273 β Φθιώτις. Μονή Άγάθωνος. Ή άρχική καί ή μεταγενεστέρα νοτία κεραία.
273 γ Φθιώτις. Μονή Άγάθωνος. Νοτία όψις τοϋ καθολικοϋ μετά τάς έργασίας.
274 α - β Φθιώτις. Μονή Άγάθωνος. Δυτική όψις καθολικού πρό καί μετά τάς έργασίας.
274 γ Φθιώτις. Μονή Άγάθωνος. Δυτική όψις καθολικοϋ κατά τήν διάρκειαν τών έρ

γασιών.
274 6 Φθιώτις. Μονή Άγάθωνος. Ανατολική όψις μετά τήν άφαίρεσιν τών κονιαμά

των.
Μονή Άγάθωνος.Άνατολική όψις πρό τής άφαιρέσεως τών κονιαμάτων.275 α Φθιώτις.

275 β Φθιώτις. Μονή Άγάθωνος. Ό άποκαλυφθείς τρουλλίσκος τοΰ παρεκκλησίου 
τής Μεταμορφώσεως.

275 γ Φθιώτις. Μονή Άγάθωνος. Ή στέγη τοϋ παρεκκλησίου τής Μεταμορφώσεως 
πρό τών έργασιών.

275 6 Φθιώτις. Μονή Άγάθωνος. Ή παλαιά καί ή νέα στέγη.
276 α Φθιώτις. Μονή Άγάθωνος. Ό τροΰλλος πρό τής άποκαταστάσεως.
276 β Φθιώτις. Μονή Άγάθωνος. Παράθυρον τής κόγχης τοϋ παρεκκλησίου τοΰ Άγ. 

Τωάννου.
276 γ - δ Φθιώτις. Μονή Άγάθωνος. Ό άποκαλυφθείς τρουλλίσκος τοϋ παρεκκλησίου τοΰ 

Άγ. Χαραλάμπους πρό καί μετά τήν άποκατάστασιν.
277 α - β Φθιώτις. Μονή Μαλεσίνης. Ή είκών του ΧριστοΟ έπί τής νοτίου παραστάδος 

τοϋ Ίεροϋ πρό καί μετά τάς έργασίας.
278 α Φθιώτις. Μονή Μαλεσίνης. ’Επιγραφή 13 - 14ου αί. εις τήν καμάραν τοϋ Δια- 

κονικοΰ.
278 β Φθιώτις. Μονή Μαλεσίνης. Μικρά κεφαλή άποκαλυφθεϊσα ύπό τήν παράστασιν 

«Πάσα Πνοή».
279 α Φθιώτις. Μονή Μαλεσίνης. Πρόθεσις. Χορός Άγιων έκ τοϋ «Πάσα Πνοή».
279 β Φθιώτις. Μονή Μαλεσίνης. Πρόθεσις. Όμάς Αποστόλων.
280 α - β Φθιώτις. Μονή Μαλεσίνης. Ιερόν. ’Επουράνιος Λειτουργία.
281 α - β Φθιώτις. Μονή Μαλεσίνης. Διακονικόν. Λεπτομέρειαι παραβολής.
282 α Μαριολάτα Παρ-

νασσίδος. Τά έρείπια τής βασιλικής άπό τής άκροπόλεως τοϋ Βοίου.
282 β Μαριολάτα Παρ-

νασσίδος. Τό δάπεδον τής βασιλικής καί οί δύο μεταγενέστεροι ναΐσκοι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΚΕΣ Β' ΜΕΡΟΥΣ ( ΧΡΟΝΙΚΩΝ) ιζ’

283 α Μαριολάτα Παρ- 
νασσίδος.

283 β Μαριολάτα Παρ- 
νασσίδος.

283 γ Μαριολάτα Παρ- 
νασσίδος.

284 α Άρτοτίνα Δωρίδος.
284 β Άρτοτίνα Δωρίδος.
284 γ Άρτοτίνα Δωρίδος.
285 α Θεσσαλία.
285 β Θεσσαλία.

285 γ Θεσσαλία.
286 α Θεσσαλία.
286 β Θεσσαλία.
286 γ Θεσσαλία.
287 α Θεσσαλία.
287 β Θεσσαλία.
287 γ Θεσσαλία.
287 δ Θεσσαλία.
288 α - β Θεσσαλία.
288 γ Θεσσαλία.
289 α Θεσσαλία.

289 β Θεσσαλία.
290 α Θεσσαλία.
290 β Θεσσαλία.
290 γ Θεσσαλία.
290 δ Θεσσαλία.
291 α Θεσσαλία.
291 β Θεσσαλία.
291 γ Θεσσαλία.
291 δ Θεσσαλία.
291 ε Θεσσαλία.
292 α Θεσσαλία.
292 β Θεσσαλία.
292 γ Θεσσαλία.
292 δ Θεσσαλία.
292 ε Θεσσαλία.
293 α Φίλια - Καρδίτσης.
293 β Φίλια - Καρδίτσης.
294 α Φίλια - Καρδίτσης.
294 β Φίλια - Καρδίτσης.
294 γ Φίλια - Καρδίτσης.
295 α Φίλια - Καρδίτσης.
295 β Φίλια - Καρδίτσης.
296 α Φίλια - Καρδίτσης.
296 β Φίλια - Καρδίτσης.
297 α Φίλια - Καρδίτσης.
297 β Φίλια - Καρδίτσης.
298 α Φίλια - Καρδίτσης.
298 β
299

Φίλια - Καρδίτσης.

Κιονόκρανον.

Αί αψίδες των τριών ναών.

Τάφος έπΐ τοϋ ψηφιδωτού δαπέδου τής βασιλικής.
Ή κόγχη τοϋ Ίεροϋ τοϋ 'Αγίου Ίωάννου.
Ό δυτικός τοίχος τοϋ Αγίου Ίωάννου.
Τό κελλϊ τοϋ ’Αθανασίου Διάκου.
Πρωτογεωμετρικός άμφορεύς έκ Ροδίτσας παρά τήν Λαμίαν. 
Πρωτογεωμετρικοί σκύφοι έξ 'Αγ. Δημητρίου-Καινούργιου τής Λο- 
κρίδος.
Πόρπη έξ 'Αγ. Δημητρίου-Καινούργιου.
Ψέλιον έξ 'Αγ. Δημητρίου-Καινούργιου.
Γεωμετρικόν ίππάριον έξ Άνάβρας (Κατμάτας) Λοκρίδος.
Πτηνά έπΐ βάσεως έξ Άνάβρας.
Μελανόμορφος βοιωτική κύλιξ έξ Άβών (Έξάρχου).
Κάνθαροι τής ’Αρχαιολογικής Συλλογής Λαμίας.
’Ερυθρόμορφος λήκυθος έκ Λαμίας.
Ψήφισμα τών Δημητριέων (Μαγνησίας), εύρεθέν έν Ήρακλεία Τραχινία. 
Φίλια. Άποψις τών άνασκαφών.
Φίλια. Άποψις ρωμαϊκού κτηρίου κατά τό βόρειον άκρον τοϋ Ίεροϋ. 
Φίλια. Άποψις ρωμαϊκού κτηρίου, εύρεθέντος κατά τό βόρειον άκρον 
τοϋ Ίεροϋ.
Φίλια. Λεπτομέρεια ψηφιδωτού δαπέδου.
Φίλια. Τεμάχιον έρυθρομόρφου κύλικος.
Φίλια. Γραπτά μυκηναϊκά όστρακα.
Φίλια. Γεωμετρικά καί μυκηναϊκά όστρακα.
Φίλια. Μυκηναϊκόν είδώλιον.
Φίλια. Χαλκοϋν άγαλμάτιον.
Φίλια. Όρειχάλκινον άγαλμάτιον.
Φίλια. Πτηνά έπΐ βάσεων.
Φίλια. Πόρπαι γεωμετρικαί.
Φίλια. Φιάλη όρειχαλκίνη.
Αιγυπτιακοί σκαραβαίοι έκ τοϋ Ίεροϋ τής Φίλιας.
Αρχαϊκή πηλίνη κεφαλή έκ Φίλιας.
Ρυτόν τάφου Α (Μεγ. Μοναστηριού).
Πρόχους τάφου Β (Μεγ. Μοναστηριού).
Πήλινον είδώλιον άρματος έκ τοϋ τάφου Β (Μεγ. Μοναστηριού).
Γενική άποψις τών τετραγώνων 3 (A3, Β3, Γ3, Δ3).
Τάφος τετραγώνου Δ5.
Τάφος τετραγώνου Δ5.
Ταφή (τετρ. B3/VIII) άριθ. σκελετού 11.
Ταφή (τετρ. Α4/ΙΙ) άριθ. σκελετού 4.
Ταφή; (τετρ. Δ4/ΙΧ) άριθ. σκελετοΰ 27.
Ταφή (τετρ. Δ4/ΥΙ) άριθ. σκελετοΰ 28.
Ταφή (τετρ. Γ2/ΠΙ) άριθ. σκελετοΰ 18.
Ταφή (τετρ. Δ2/Γν) άριθ. σκελετοΰ 25.
’Εντοιχισμένα κομμάτια μαρμάρινου άγάλματος (τετρ. A4/I).
Γενική άποψις τής άνασκαφής.
Ταφή (τετρ. B4/I) άριθ. σκελετοΰ 13.
Ταφή 26 (τετρ. Δ4/Γν).
Νομίσματα άνασκαφών Φίλιας.
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300 α Θεσσαλία.
300 β Θεσσαλία.
301 α Θεσσαλία.
301 β Θεσσαλία.
302 α Θεσσαλία.
302 β Θεσσαλία.

302 γ Θεσσαλία.
303 α Θεσσαλία.
303 β Θεσσαλία.
304 α Θεσσαλία.
304 β Θεσσαλία.
304 γ Θεσσαλία.
304 δ Θεσσαλία.

304 ε Θεσσαλία.
305 α Θεσσαλία.
305 β Θεσσαλία.
306 α Θεσσαλία.
306 β Θεσσαλία.
306 γ Θεσσαλία.
307 α Θεσσαλία.
307 β Θεσσαλία.
307 γ Θεσσαλία.
308 α Θεσσαλία.
308 β - γ Θεσσαλία.
308 δ Θεσσαλία.
309 α Θεσσαλία.
309 β Θεσσαλία.
309 γ Θεσσαλία.
310 α Θεσσαλία.
310 β Θεσσαλία.
310 γ Θεσσαλία.
311 α Θεσσαλία.
311 β Θεσσαλία.
311 γ Θεσσαλία.
312 α Σκόπελος.
312 β Σκόπελος.
313 α Σκόπελος.
313 β Σκόπελος.
314 α Σκόπελος.
314 β Σκόπελος.
315 α Σκόπελος.
315 β Σκόπελος.
316 α Σκόπελος.
316 β Σκόπελος.
317 Σκόπελος.
318 α Σκόπελος.
318 β Σκόπελος.
319 Σκόπελος.
320 α Σκόπελος.

320 β Σκόπελος.

Μέγα Μοναστή ριον. Είσοδος τοΟ στομίου τοΟ τάφου Γ.
Μέγα Μοναστήριον Λαρίσης. Άγγεϊον έκ τοϋ τάφου Γ.
Μέγα Μοναστήριον Λαρίσης. Κοσμήματα έξ ύαλομάζης τάφου Γ.
Μέγα Μοναστήριον Λαρίσης. Χρυσά κοσμήματα τάφου Γ.
Μέγα Μοναστήριον Λαρίσης. ΧρυσοΟς σφραγιστήρ δακτύλιος τάφου Γ. 
Μέγα Μοναστήριον Λαρίσης. ’Αποτύπωμα σφραγιδοκυλίνδρου τοϋ τά
φου Γ.
Μέγα Μοναστήριον Λαρίσης. Είσοδος τοϋ τάφου Δ.
Μέγα Μοναστήριον Λαρίσης. Κοσμήματα έξ ύαλομάζης, τάφου Δ. 
Μέγα Μοναστήριον Λαρίσης. Δισκάρια έξ έλεφαντοστοΰ, τάφου Δ. 
Άγγεϊον έκ τοϋ τάφου Ε.
Φάρσαλος. Πώρινον κιονόκρανον.
Μονόχρωμος σκύφος (Α1) τής Άρχαιοτέρας Νεολιθικής έκ Σέσκλου. 
Άρχαιότερον Νεολιθικόν άγγεϊον έκ Μαγούλας Άγ. Αθανασίου (Τιρ- 
νάβου).
Μυκηναϊκόν άλάβαστρον έκ «Μπουνάρμπασι» Λαρίσης.
Φάρσαλος. Πρωτογεωμετρικός τάφος.
Φάρσαλος. Πρωτογεωμετρικός παιδικός τάφος.
Έγχειρίδιον μυκηναϊκού θολωτού τάφου Άγ. Αντωνίου (Φαρσάλων). 
Λεπτομέρεια άργυρας καρφίδος (Σχέδιον Ά. Παπαηλιοπούλου).
Αργυρά καρφίς έκ Προέρνης (Νέον Μοναστήριον).
’Επιγραφή έκ Ριζομύλου.
Έπίκρανον βάθρου έκ Σκοτούσσης.
’Επιγραφή έκ Μητροπόλεως τής Έστιαιώτιδος.
Φθιώτιδες Θήβαι. Ή κλϊμαξ τής άπό Ν. εισόδου είς τό κοσμικόν κτίσμα. 
Φθιώτιδες Θήβαι. Νόμισμα ’Ιουστινιανού Λ'.
Φθιώτιδες Θήβαι. Ή πεταλοειδής δεξαμενή.
Φθιώτιδες Θήβαι. Πήλινον άγγεϊον.
Φθιώτιδες Θήβαι. Δωμάτιον Ρα.
Φθιώτιδες Θήβαι. Νόμισμα τού Κοινού τών Θεσσαλών.
Φθιώτιδες Θήβαι. Οί τοίχοι Λ καί Λ5.
Φθιώτιδες Θήβαι. Λύχνος.
Φθιώτιδες Θήβαι. Άνω δίσκος λύχνου μέ παράστασιν νέου μέ άρκτον. 
Στόμιον. Μονή Κομνηνείου. Τά έρείπια τής Μονής.
Στόμιον. Μονή Κομνηνείου. Πτυχωτόν κιονόκρανον τής Μονής. 
Στόμιον. Μονή Κομνηνείου. Τοιχογραφία τής Μονής.
Πόλις.
Ναός Παναγίας τού Παπαμελετίου.
Ναΐσκος τοϋ Άϊνάθωνα.
Θρήνος. Είκών έν τφ ναίσκφ τοϋ Άϊνάθωνα.
Ναός Αγίου Μιχαήλ τού Συννάδων.
Ναός τού Αγίου Αθανασίου τού Κάστρου.
Ναός Εύαγγελισμοϋ.
Ναός Αγίου Γεωργίου Κυρατσοΰ.
Ναός Παναγίτσας τού Πύργου.
Τό Καθολικόν τής Μονής Μεταμορφώσεως.
Είκών τού Ναού τής Ζωοδόχου Πηγής μέ τούς 24 Οίκους.
Είκών τής Θεοτόκου έν τή Μονή τού Ευαγγελισμού.
Είκών τής Μεταμορφώσεως.
Ή Δέησις τής Μονής τής Μεταμορφώσεως.
Ή Μονή τής Αγίας Βαρβάρας άριστερά, ή Μονή τού Τιμίου Προδρό
μου δεξιά.
Ή έπιγραφή τής Μονής Αγίας Βαρβάρας.
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321 α Σκόπελος.
321 β Σκόπελος.
322 α Σκόπελος.
322 β Σκόπελος.
322 γ Σκόπελος.

323 α Αιτωλοακαρνανία.

323 β Αιτωλοακαρνανία.

323 γ Αιτωλοακαρνανία.

323 δ Αιτωλοακαρνανία.

324 α Αιτωλοακαρνανία.

324 β Αιτωλοακαρνανία.

324 γ Αιτωλοακαρνανία.

324 δ Αιτωλοακαρνανία.

325 α Αιτωλοακαρνανία.

325 β Αιτωλοακαρνανία.
325 γ Αιτωλοακαρνανία.

325 δ Αιτωλοακαρνανία.

326 α Αιτωλοακαρνανία.

326 β Αιτωλοακαρνανία.
327 α- β Αιτωλοακαρνανία.
328 α Αιτωλοακαρνανία.

328 β Αιτωλοακαρνανία.
329 α Αιτωλοακαρνανία.
329 β Αιτωλοακαρνανία.
330 α Αιτωλοακαρνανία.
330 β Αιτωλοακαρνανία.

331 α Αιτωλοακαρνανία.
331 β Αιτωλοακαρνανία.

332 α Αιτωλοακαρνανία.
332 β - 7 Αιτωλοακαρνανία.

332 δ Αιτωλοακαρνανία.
332 ε Αιτωλοακαρνανία.
333 α- β Αιτωλοακαρνανία.
334 α- β Αιτωλοακαρνανία.

335 α Αιτωλοακαρνανία.

Ό τροδλλος τής Μονής Άγ. Βαρβάρας.
Ή Μονή τοΰ Τιμίου Προδρόμου.
Τά κελλία τής άνατολικής πλευράς τής Μονής τοϋ Τιμίου Προδρόμου. 
Ή στέγη τοΟ καθολικού τής Μονής τοϋ Τιμίου Προδρόμου.
Ή μεσαιωνική όχύρωσις έπϊ τίδν λειψάνων τής άκροπόλεως τής άρχαίας 
Πεπαρήθου.
Άνασκαφή 'Αγίου Ήλία Μεσολογγίου. Άρτόσχημον άλάβαστρον έκ 
τοϋ θαλαμωτοϋ τάφου, άριθ. Π. 246.
Άνασκαφή Αγίου Ήλία Μεσολογγίου. Άρτόσχημα άλάβαστρα έκ τοϋ 
θαλαμωτοϋ τάφου, άριθ. Π. 247, 259.
Άνασκαφή Αγίου Ήλία Μεσολογγίου. Άρτόσχημα άλάβαστρα έκ τοϋ 
θαλαμωτοϋ τάφου, άριθ. Π. 251, 248 καί 249.
Άνασκαφή Αγίου Ήλία Μεσολογγίου. Άρτόσχημα άλάβαστρα έκ 
τοϋ θαλαμωτοϋ τάφου, άριθ. Π. 253, 257, 255, 256.
Άνασκαφή Αγίου Ήλία Μεσολογγίου. Αγγεία έκ τοϋ θαλαμωτοϋ τά
φου, άριθ. Π. 254, 260, 268.
Άνασκαφή Αγίου Ήλία Μεσολογγίου. Αγγεία έκ τοϋ θαλαμωτοϋ τά
φου, άριθ. Π. 262, 263, 264.
Άνασκαφή Αγίου Ήλία Μεσολογίου. Αγγεία έκ τοϋ θαλαμωτοϋ τά
φου, άριθ. Π. 250, 252.
Άνασκαφή Άγιου Ήλία Μεσολογγίου. Αγγεία έκ τοϋ θαλαμωτοϋ τά
φου, άριθ. Π. 261, 269.
Άνασκαφή Αγίου Ήλία Μεσολογγίου. Αγγεία έκ τοϋ θαλαμωτοϋ τά
φου, άριθ. Π. 265, 270.
Άνασκαφή Αγίου Ήλία Μεσολογγίου. Πρόχους, άριθ. Π. 266. 
Άνασκαφή Αγίου Ήλία Μεσολογγίου. Σφραγιδόλιθοι μυκηναϊκών τά
φων.
Άνασκαφή Αγίου Ήλία Μεσολογγίου. Δέλτος έπί σκαραβαίου τοϋ 
Άμενόφιος τοϋ Γ'.
Ό θολωτός τάφος Σερεμέτι άπό Ν., είς τό βάθος ό λόφος τής άκροπό
λεως τοϋ Αγίου Ήλία.
Ό θολωτός τάφος Σερεμέτι καί ό κόλπος Κανάλι τοΰ Αΐτωλικοΰ.
Ό δρόμος τοϋ θολωτού τάφου Σερεμέτι άπό Β. καί άπό Ν.
Θολωτός τάφος Σερεμέτι Αγίου Ήλία. Ό κυκλικός θάλαμος κατά τήν 
άνασκαφήν.
Θολωτός τάφος Σερεμέτι Αγίου Ήλία. Ταφαί.
Ταφή θολωτοϋ τάφου Σερεμέτι Άγ. Ήλία.
Αγγεία έκ τών θολωτών τάφων Σερεμέτι καί Μαραθιά 1.
Θολωτός τάφος Σερεμέτι Αγίου Ήλία. Άμφορείς-φλάσκαι.
Θολωτός τάφος Σερεμέτι Αγίου Ήλία. Τό πρόσθιον τμήμα ειδωλίου 
διζύγων βοών ή ίππων.
Θολωτός τάφος Σερεμέτι Αγίου Ήλία. Χρυσαΐ ψηφίδες όρμου. 
Θολωτός τάφος Σερεμέτι Αγίου Ήλία. Χρυσαΐ ψηφίδες όρμου, σφηκω- 
τήρες καί ψήφος έξ ύαλομάζης ύπό μορφήν πιθήκου.
Θολωτός τάφος Σερεμέτι Αγίου Ήλία. Πλακίδια έξ ύαλομάζης. 
Θολωτός τάφος Σερεμέτι Αγίου Ήλία. Άποτμήματα έξ έλεφαντοστοΰ 
(άνω καί κάτω πλευρά).
Θολωτός τάφος Σερεμέτι Αγίου Ήλία. Χαυλία καί αιχμή βέλους. 
Θολωτός τάφος Σερεμέτι Αγίου Ήλία. Πήλινον είδώλιον βοός.
Άγιος Ήλίας. Θολωτός τάφος Μαραθιά 1 καί τό στόμιον αύτοΰ.
Άγιος Ήλίας. Θολωτός τάφος Μαραθιά 2 καί ό δρόμος αύτοϋ έκ τών 
έσωθεν.
Άγιος Ήλίας. Ό δρόμος τοϋ θολωτοϋ τάφου Μαραθιά 2 έκ τών έξωθεν.
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335 β Αιτωλοακαρνανία.

336 α Αιτωλοακαρνανία.

336 β
336 γ
337 α 
337 β

Αιτωλοακαρνανία.
Αιτωλοακαρνανία.
Αιτωλοακαρνανία.
Αιτωλοακαρνανία.

337 γ Αιτωλοακαρνανία.

338 α-β Αιτωλοακαρνανία.

339 α Αιτωλοακαρνανία.

339 β Αιτωλοακαρνανία.

339 γ
340 α

Αιτωλοακαρνανία.
Αιτωλοακαρνανία.

340 β 
340 γ

Αιτωλοακαρνανία.
Αιτωλοακαρνανία.

341 α - β
342 α - β
343 α - β 
344α-β

Εύρυτανία.
Εύρυτανία.
Εύρυτανία.
Εύρυτανία.

"Αγιος Ήλίας. Ή κλειομένη διά πλακάς είσοδος τοΟ δρόμου τοϋ ίδιου 
τάφου.
Θολωτοί τάφοι Μαραθια 'Αγίου Ήλία. Χάλκη πόρπη καί δακτύλιοι έκ 
τβ>ν τάφων 1 καί 2.
Θολωτοί τάφοι Μαραθια Άγιου Ήλία. Πήλινα κομβία έκ τού τάφου 2. 

"Οστρακα YE III Β άγγείων έκ τού τάφου 2.
Θολωτός τάφος Μαραθια 2 Άγιου Ήλία. Αγγεία ΥΕ ΙΠ Γ.
Θολωτός τάφος Μαραθια 2 Αγίου Ήλία. YE ΙΠ Γ προχοΐσκη έκ τοΟ 
δρόμου τοϋ τάφου.
Θολωτός τάφος Μαραθια 2 Αγίου Ήλία. Κωδωνόσχημον ΥΕ ΠΙ Γ έκ 
τού δρόμου τοϋ τάφου.
Άγιος Ήλίας. Τμήμα τοϋ θολωτού τάφου Μαραθιά 3 καί ό δρόμος αύ- 
τοΰ.
Άγιος Ήλίας. Ό «κύκλος», ή περιβάλλουσα τόν τάφον Μαραθια 3 λί
θινη κυκλική κρηπίς τοϋ τύμβου.
Άγιος Ήλίας. Νεολιθικός πέλεκυς έξ όφίτου καί βέλος έκ πυριτόλιθου 
έκ τής Κόκκινης Σπηλιάς.
Άγιος Ήλίας. Νεολιθικός πέλεκυς έκ τής άκροπόλεως.
Τό βορειότερον των έν θέσει «Δυό Εκκλησίες» ναΰδριον παρά τήν 
Σταμνάν.
Ή ήμικυκλική άψίς τοϋ ναϋδρίου.
Ό έπί τής κορυφής τοϋ λοφίσκου πύργος «Ελληνικά» παρά τό τείχος 
τοϋ Σκοπά.
Καρπενήσι. Ό ναός τής Αγίας Τριάδος πρό καί μετά τάς έργασίας.
Ή Μονή Τατάρνας πρό καί μετά τήν καταστροφήν.
Τό Καθολικόν τής Μονής Τατάρνας μετά τήν καταστροφήν.
Τά κελλία τής Μονής Τατάρνας μετά τήν καταστροφήν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΜΕΣΣΗΝΙΑ - ΗΛΕΙΑ 161

THE PALACE OF NESTOR 
EXCAVATIONS OF 1963

From May 3rd to July 31st, 1963 the Archae
ological Expedition of the University of Cin
cinnati continued its task of excavation and 
study in and about the Palace of Nestor at 
Englianos near Chora in Triphylia. This un
dertaking, as often mentioned, is the American 
part of a joint Hellenic-American exploration 
of Western Messenia, first begun in 1939 with 
K. Kourouniotes as Associate, resumed and 
continued in annual campaigns since 1952 
with Professor Sp. Marinatos as Colleague. 
The buildings comprised in the palace of My
cenaean IIIB have been uncovered to their 
full extent and the areas outside them on the 
acropolis have been widely tested. The work 
of the current season, as in 1962, was therefore 
mainly concentrated on studies and writing 
in preparation for the concluding publication.

The members of the staff were Miss Marion 
Rawson, Professor Mabel Lang, Peter Smith, 
Piet de Jong and Miss Hero Athanasiades, be
sides Mrs. Blegen and myself. Special mention 
is due also to our foreman Dionysios Androu- 
tsakes, whose services have been indispensable.

We are under deep obligation for valued help 
and many courtesies to the late John Papadi- 
mitriou, Director General of the Greek Archae
ological Service, and to his successor, John Kon- 
tis, as well as to N. Yalouris, Ephor at Olym
pia, and his assistant, George Papathanasopou- 
los, Curator for Messenia. We are likewise 
grateful to Dr. Henry Robinson, Director of 
the American School of Classical Studies at 
Athens, Eugene Vanderpool and other officers 
of the School for facilities and aid generously 
given.

Under the supervision of Peter Smith a long 
stretch of the northwestern scarp of the acro
polis was cleared of shrubbery and other ve
getation. It had been proposed to lay a line of 
cement pipes inside the enclosing wire fense to 
carry away the rush of water shed by the roof 
of the Main Building in time of heavy rain and 
thereby to prevent serious damage to the ad
joining currant vineyard of George Petropou- 
los. Taking advantage of this opportunity we 
laid bare the face of the bank to a lenght of 
more than 70 m. looking for possible deposits 
of interest, or heaps of discarded fragments of 
wall paintings, such as the one found in 1961,

or for clear evidence of the stratification of the 
accumulated debris on the hill.

Stratigraphic evidence was revealed in seve
ral places along the scarp, in which some stubs 
of stone walls appeared. In the nearly vertical 
slope below the Wine Magazine remains of a 
substantial wall, 11m. long, 1 m. thick, and 
standing in eight courses, 1.10 m. high, were 
exposed. It was built against the stereo forming 
the edge of the hill, in which a bedding trench 
for the wall had been cut. A piece of painted 
plaster was wedged between the stereo and the 
wall 0.95 m. below the top of the latter.

In general the stratification shows at the top 
a layer, 0.70 m. to 0.80 m. thick, of dark sur
face soil containing mixed pottery, next a stra
tum, 0.30 m. to 0.35 m. deep, of burned red
dish clay from dissolved crude brick which 
yielded kylix stems and pithos fragments. Be
neath the clay lies yellowish brown earth con
taining Mycenaean and perhaps Middle Hel- 
ladic (Mattpainted) sherds. In some places a 
still deeper dark yellow stratum appears with 
associated Middle Helladic pottery.

An extensive area, 14 m. long and 2 m. wide, 
at the southwestern end of the northwestern 
scarp, in which were seen segments of several 
walls (PI. 162 a), yielded a vast amount of pot
tery that lay in alternating black and yellowish 
strata; this may have been a place for throw
ing out broken pots and other rubbish from abo
ve. Coarse and fine wares are represented, all 
Mycenaean, many fragments bearing traces 
of painted decoration. In addition bits of bron
ze, obsidian, flint and ivory, several terracotta 
whorls, and other objects were found.

Just northeast of the Wine Magazine in a 
small area, 1.90 m. by 1.35 m., and below a 
floor probably of Mycenean IIIA, a sounding 
was carried down to stereo at a depth of 1.25 
m. Digging was done in a series of 19 arbitra
ry levels. At 0.80 m. beneath the floor were 
found fragments of a fine vase, decorated with 
double axes of the mainland type; one obsidian 
and two flint arrowheads came from lower le
vels.

Near the southern angle of the acropolis Mr. 
Smith opened two trenches just above the stee
ply rising southeastern edge of the hill inside 
the wire fencing. Stereo was reached under a 
layer of disturbed yellowish brown earth. Noth
ing was brought to light except the ruts of a 
path or narrow roadway worn into hardpan
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in which were found some iron nails and bits 
of bronze.

Farther southward trial trenches tested the 
area near the actual south corner of the site 
and were ultimately joined to the exploratory 
soundings of 1962 along the southern side of 
the elevation. Under the plowed earth Mr. 
Smith quickly encountered stereo on the upper 
slope; lower down the hill an irregular hollow, 
nearly 1.60 m. deep, was found filled with loo
se rubble and debris, largely chunks of crude 
brick, hardened by fire. The southern part of 
the hollow had apparently been penetrated by 
a deeper cutting which was also filled with 
debris, lumps of hardened brick and stones. 
Near the steep southwestern adge of the hill 
several dilapidated stone walls appeared, pro
bably the ends of houses of the lower town which 
had been built directly against the scarp. Like 
the similar fill of stones and remnants of crude 
brick found here in 1962 this rubbish heap 
probably represents the wreckage which had 
been cleared away from the top of the acro
polis in preparation of the ground for the erec
tion of the palace of Mycenaean IIIB.

Behind the Main Building George Papatha- 
nasopoulos resumed for a few days his investi
gation of the deep habitation deposit that lies 
just outside the northwestern exterior wall of 
the palace. This project has not yet been fi
nished, but a good many pieces of fine early 
Mycenaean pottery (L. Η. I) were found, and 
some light has been reflected on the history 
of the early occupation of the hill.

Under the direction of Miss Rawson the task 
of cleaning the floor of the Portico of the Main 
Building was resumed and completed. A large 
part of it, especially in the northeastern sec
tion, had been finished in 1962; this year the 
outer side and part of the southwestern quar
ter were worked over by two skilled men, Ni- 
kos Rhegas and Nikos Dimitropoulos. The di
vision into squares has now been fully recover
ed, the decorative motives in many squares 
have been recognized and a plan will be drawn 
by Mr. de Jong. The whole central section of 
the flool of the Vestibule has also been clean
ed: here unfortunately the surface of the ctuc- 
co has suffered greatly from the effects of the 
fire, and very little of the decoration has sur
vived. It has been established, however, that 
an underlying earlier floor was divided by dou
ble incised lines into rectangles, and in some

instances faint vestiges of the linear patterns 
can be distinguished.

Many of the doorways in the Main Building 
and in the Southwestern Building were again 
exposed to view, plans of the thresholds and 
bases of the doorjambs were drawn by Miss 
Athanasiades.

Much time-consuming effort was devoted 
during the season to a study of the pottery found 
in the palace. A detailed survey was made of 
all the shapes represented and a classification 
was drawn up for use in the ultimate publica
tion. The immense stock of household pottery 
recovered in the pantries (PI. 161) offered an 
unusual opportunity for analysis, since this is 
the only comprehensive collection of such ma
terial that has yet been salvaged from a My
cenaean palace. The major part of the work 
was done by Miss Rawson, who had much as
sistance from Professor Lang in determining 
the form of classification and presentation, and 
in typing. Miss Rawson found time, too, to 
select some scores of characteristic examples 
of shapes that have been differentiated, and 
to supervise the photographing of them by 
Emile Saraphis of Athens.

The abundance of intact, or mended but 
more or less nearly complete pots, provided 
an opportunity for measuring the capacities 
of many vessels of numerous types. This work 
was efficiently done by our foreman, Dionysios 
Androutsakes, who used containers of certified 
capacities holding 1,000, 500, 200, 100, and 50 
grams. All told 788 vases were measured, and 
Miss Lang has prepared a preliminary analy
sis, comparing these units with the units of 
analogous measurements recorded in the Li
near B tablets from the palace.

A great deal of attention was likewise be
stowed by Miss Rawson on the miscellaneous 
objects of various kinds which have been glean
ed from the wreckage in the many rooms throu
ghout the complex of buildings. In their pre
sent state, it must be admitted, almost all of 
these remnants are, to say the least, pitiful 
to contemplate; but it was judged useful as 
an object-lesson to sort out and illustrate typi
cal examples to show the destructive power of 
a tramendous fire. For virtually all the objects 
made of perishable material, including most 
of the metals, were melted, twisted, warped, 
deformed or burned to ashes, and only the ta
blets, pots and terracottas made of clay sur
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vived the disaster, even these often in a damaged 
state. Representative pieces were selected by 
Miss Rawson and photographed by Miss Lang.

In addition to her generous aid in solving 
other problems Miss Lang continued her major 
work on the frescoes with brilliant success in 
joining and fitting together many pieces which 
provide new compositions; (PI. 162b) she 
has likewise corrected errors and earlier inter
pretations of some scenes. The transformation 
of the pink griffins from Hall 64 into dogs is 
only one of her triumphs. She has, moreover, 
compiled a catalogue of all the fragments of 
frescoes bearing recognizable scenes and de
corative motives.

During the month of July, Mr. de Jong col
laborated with Miss Lang and recorded in 
watercolor many of the new discoveries as well 
as some from earlier years not yet drawn. He 
also took measurements and traced the surviv
ing remains of the patterns used in the decoration 
of the floors in the Vestibule and the Portico 
of the Megaron for drawings which will be fi
nished in watercolor.

It had been our hope that we might be able 
to bring to a close this year our work in the Pa
lace of Nestor at Englianos. Despite heroic ef
forts on the part of the staff, however, it prov
ed to be impossible to work through the vast 
amount of pottery and other material that has 
been accumulated in the past twelve years; 
and we have with some satisfaction reconciled 
ourselves to the agreable necessity of continu
ing our activity another season in western Mes- 
senia.

CARL W. BLEGEN

*

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΥΛΟΥ

Διά λόγους ύγείας τοϋ άνασκαφέως αί έργασίαι 
τοϋ 1963 διεξήχθησαν κυρίως εις τό Μουσεΐον 
Πύλου. ’Εκεί κατέστη δυνατόν νά μελετηθώσιν 
όσα ευρήματα είχον έν τφ μεταξύ συγκροτηθή 
έκ των άνασκαφών Κουκουνάρας των προηγουμέ
νων έτών. ’Ολιγοήμερος μόνον άνασκαφή έπε- 
χειρήθη είς Κουκουνάραν, ΐνα καθαρισθή πλή
ρως ό θολωτός τάφος Άκόνας 1.

Ό τάφος οδτος είχεν έγκαταλειφθή ήμισκαφής, 
διότι ό θόλος εύρίσκετο εις άθλίαν κατάστασιν. 
Ή 'Υπηρεσία ’Αρχαιοτήτων άπέστειλε τόν κ. 
X. Σφακιανάκην, δστις έπιδεξίως έπραγματοποί- 
ησεν όποστύλωσιν διά πλέγματος ξύλων ( Π ί ν.

163 α), ήτις σύν τή προόδφ τής εκσκαφής τής 
θόλου συνεπληροϋτο. Τά τοιχώματα όμως τής 
θόλου είχον τόσον έπικινδύνως διαρραγή, ώστε, 
αν καί τά ξύλα άφέθησαν είς τήν θέσιν των, ό 
τάφος συνέπεσε μέ τάς πρώτας βροχάς τοΰ χει- 
μώνος, διότι ούδεμία στερέωσις ήτο δυνατή.

Πρόκειται περί θολωτού τάφου τής κατηγορίας 
των μικρών. Ή διάμετρος τής θόλου ήτο 6.20 μ., 
οί δέ τοίχοι διετή ροΰντο μέχρι μεγίστου ύψους 
2.50 μ. Τό στόμιον διετηρεΐτο μέχρις ύψους 1.95 μ. 
(τό άνώφλιον έλειπε) καί τό πλάτος έξωτερικώς 
ήτο 1.32, έσωτερικώς δέ 1.20 μ. Δρόμος δέν ύπήρ- 
χεν ή όσον έσχημάτιζεν ό τύμβος τής θόλου, 
διότι ό τάφος ήτο έξ ολοκλήρου υπέργειος.

Είς τό ύψος 0,70 άπό τοΰ δαπέδου άνεφάνησαν 
τά πρώτα κρανία, α.τινα είχον μετατοπισθή μετ’ 
ελάχιστων άλλων οστών κατά τήν περιφέρειαν 
τής θόλου. Είς τό αύτό ύψος καί είς τήν δυτικήν 
πλευράν τής θόλου παρετη ρούντο Ιδιαιτέρως έν
τονα τά ίχνη πυράς είς δύο στρώματα τέφρας (τό 
έν έφθανε τά 10-12 έκ. πάχους). Έπ’ αυτών έκει- 
το έκτεταμένος ό σκελετός ήμισείας μόνον έλά- 
φου, ής διετή ρούντο τά όστα, δύο μόνον όπλαΐ 
καί εν μόνον κέρας μεγάλων διαστάσεων ( 90 έκ. 
μήκος). Παρά τόν σκελετόν εύρέθησαν δύο μι
κρά αγγεία, προχοΐδιον ( Π ί ν. 163 β ) καί δίω- 
τον σκυφάριον ( Π ί ν. 163 γ), χρονολογούμενα 
περί τό 700 ή ολίγον βραδύτερον. 'Επομένως εύ- 
ρισκόμεθα πρό τών λειψάνων μεγαλοπρεπούς 
θυσίας Ελληνικής εποχής πρός τιμήν τών Μυ- 
κηναίων νεκρών προγόνων. ’Αξιοσημείωτος 
είναι ή θυσία έλάφου, ήτις καί είς άλλους τάφους 
τής Πύλου έξηκριβώθη. Ώς γνωστόν, τό εύγενές 
τούτο ζφον καταλαμβάνει σπουδαίαν θέσιν καί 
είς τήν μυθολογίαν, άλλά καί είς τάς θυσίας μέ
χρι καί τών Ρωμαϊκών χρόνων. ’Ιδιαιτέρως ένθυ- 
μούμεθα τά τής θυσίας τής ’Ιφιγένειας.

Ό τάφος ήτο τελείως σεσυλημένος. Έφερεν 
ένα μόνον λάκκον εις τό δάπεδον, άλλά καί ούτος 
είχε συληθή. Τουλάχιστον 13 κρανία περιεΐχεν 
ό τάφος διεσκορπισμένα. Όστρακα εύρέθησαν 
όλίγα, πάντα τής μεταγενεστέρας (Μυκ. Ill Β, 
ίσως καί III Α) έποχής, άλλά μόνον δύο άγγεΐα 
είναι πρός τό παρόν πλήρη. Μόνωτος κύαθος 
άσυνήθους σχήματος (Πίν. 164α) καί έτερος 
μετά προχοής, όστις είχε χρησιμοποιηθή ώς λύ
χνος (Πίν. 164 β ). Είς τό βάθος τοΰ λάκκου είχε 
περισωθή γλωσσοειδές μαχαίριον μετά τριών 
ήλων (μήκ. 0,185), είς δέ τά χώματα τοΰ λάκκου 
εύρέθη μικρά φακοειδής σφραγίς ύποπρασίνου 
χαλκηδονίου (Πίν. 164γ). Ή παράστασις εί
ναι λίαν ένδιαφέρουσα, διότι είκονίζει νεαράν 
άνδρικήν μορφήν προσπαθούσαν νά πηδήση (ή
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Ισως νά άφιππεύση!). Τό ζφον όμως, Αν καί γε
νικώς έχον χάς συμπαγείς διαστάσεις ( κυρίως τόν 
παχύν λαιμόν) ίππου, είναι αίγαγρος σεσαγμένος. 
Κάθετον ραβδοειδές άντικείμενον όπισθεν τοΰ 
ζφου. Μυθολογική σκηνή ή παιδικοί άπασχολή- 
σεις;

Κατά σόμπτωσιν εύρέθη είς τά χώματα τοϋ με
γίστου των μέχρι τοΰδε άνασκαφέντων τάφων 
Κουκουνάρας (Γουβαλάρη 1) έτέρα σφραγϊς χαλ- 
κηδονίου (λευκού ένταϋθα, ίσως λόγφ τής καύ
σεως ). Ή λίθος, είναι μεγαλυτέρα καί πολύ ώραι- 
οτέρα, παριστα δέ ζεύγος αίγάγρων φευγόντων 
πρός δυσμάς (έπϊ τοΰ άποτυπώματος) (Π ί ν. 
164 ε ). Κατά τόν ρυθμόν δέον νά χρονολογηθή είς 
τήν Μυκηναϊκήν I εποχήν καί είναι σχεδόν βέβαι
ον είσηγμένον τεμάχιον έκ Κρήτης. Ή προηγου- 
μένη ρυθμικώς είναι τής ΠΙ Α-Β έποχής. Τά χώ
ματα έκοσκινίσθησαν έκ νέου έπ’ έλπίδι εύρέσεως 
θραυσμάτων αγγείων, ίνα τή βοήθεια τούτων δυ- 
νηθώμεν νά χωρίσωμεν τήν κεραμεικήν των τά
φων Γουβαλάρη 1 καί 2, ήτις άνεμείχθη λόγφ 
μοιραίου σφάλματος τοϋ προσωπικού τοϋ μου
σείου. Πράγματι εύρέθησαν όλίγα τινά όστρακα, 
τή βοήθεια δέ τούτων έταυτίσθησαν ήδη δύο άγ- 
γεΐα.

Έν τώ μεταξύ είς τό Μουσεϊον Πύλου καί ή άπο- 
κατάστασις καί ή μελέτη καί ή εύπρόσωπος εκ- 
θεσις των άρχαίων έπετεύχθη κατά τό 1963/64. 
Δεκάδες άγγείων συνεκροτήθησαν άνηκόντων 
είς πάσας τάς ύποπεριόδους τής Μυκηναϊκής κε- 
ραμεικής (πλήν τής III Γ, άντιπροσωπευομένης 
δΓ ένός μόνου Αγγείου έξ Αποθέτου, ούχί έκ τά
φου). Κατέστη έπί τέλους δυνατόν νά ληφθώσιν 
Αποτυπώματα των σφραγίδων. Ή σπουδαιότερα 
ίσως είναι ό πεπιεσμένος κύλινδρος Αμεθύστου ό 
παριστών μΑχην μεταξύ δύο πολεμιστών κρα- 
τούντων τέσσερα ξίφη ( Π ί ν. 164 δ). Πολύ λε- 
πτοτέρας όμως τέχνης είναι ό ίασπις, ό παριστών 
γρϋπα κρατούντα ελαφον (Π ί ν. 165 α ). Έτε

ρος πεπιεσμένος κύλινδρος παριστα ελαφον γο 
νατίζοντα (Πίν. 165 γ). Χρυσόδετος λαζουρί
της παριστα τέσσαρας δελφϊνας είς σχήμα πυ
ροστροβίλου (Πίν. 165 γ). Τετρωμένος καί 
όδυνηρώς μυκώμενος βοϋς παριστάνεται έπί Αμυ- 
γδαλοειδοϋς σαρδίου (Πίν. 165 β), ύπάρχουν 
δέ καί αλλαι σφραγίδες.

Έκ των ακρως ένδιαφερόντων Αγγείων τής Κου
κουνάρας παρέχομεν τά Αναπτύγματα δύο κρατή
ρων έκ τής III Α φάσεως, άνηκόντων είς τόν λε
γόμενον ζωγραφικόν ρυθμόν (pictorial style). 
Είς τήν μίαν περίπτωσιν έχομεν θαλασσογραφίαν 
μετά νηχομένων φανταστικών πτηνών, ών τό §ν 
φέρει νεοσσόν έπί τής ράχεως. Είναι γνωστή συνή
θεια τών δουλιχοδείρων κύκνων (Πίν. 165 δ ). 
’Ακόμη περιεργοτέρα είναι ή παράστασις Αλλου 
κρατήρος (Πίν. 165ε), ένθα τά δύο πελώρια 
πτηνά κομίζουν είς τά ράμφη των περίεργα Αντι
κείμενα (ρίζας, έρια, κάρφη;). Είναι δυνατόν, 
ύπό τάς παραστάσεις ταύτας νά κρύπτωνται σκη- 
ναί παραμυθιών ή μυθικών διηγήσεων, ώς Ακόμη 
έμφανέστερον είναι τό πράγμα έπί τών Κυπρο- 
μυκηναϊκών κρατήρων, ένθα άνεζητήθησαν ήδη 
αί ρίζαι μυθολογικών σκηνών ( Vermeule, Καρα- 
γιώργης). Σπουδαϊον είναι, πάντως, ότι τά πρότυπα 
έχομεν νϋν έπί τής κεραμεικής τής Πύλου, ήτις 
πιθανώς είναι ό έμπνευστής τοϋ «Κυπρομυκη- 
ναϊκού» ζωγραφικού ρυθμού.

Είς τόν τάφον τούτον. Ιδίως όμως είς τόν γει
τονικόν τ. 2, εύρέθη μέγας Αριθμός χαυλίων έκ 
κράνους ή κρανών (Πίν. 165 ς'). Τό ένδιαφέρον 
ένταϋθα είναι, ότι τό ήμισυ περίπου τών χαυλίων 
φέρει τήν φυσικήν αίχμήν τοϋ όδόντος (Πίν. 
165 ς'), ήτις άντιστοίχως εισέρχεται είςτόκοϊλον 
τοΰ έτέρου πλατέος Ακρου τοΰ γειτονικού όδόντος. 
Έπί τή βάσει τής λεπτομέρειας ταύτης δέον νά 
έπιχειρηθή ή άναπαράστασις τών κρανών τύπου 
Μηριόνου.

ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

*

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΜΕΣΣΗΝΙΑ - ΗΛΕΙΑ 165

AUSGRABUNGEN IN OLYMPIA 1963/4

Die mit Mitteln der Deutschen Forschungs- 
gemeinschaft durchgefiihrten Ausgrabungen 
des Deutschen Archaologischen Institutes in 
Olympia setzten Ende November 1963 wieder 
ein und dauerten bis zum 28. Marz an. Sie 
wurden wie bisher von E. Kunze und A. Mall- 
witz geleitet, denen H. Bartels und F. W. 
Hamdorf als Mitarbeiter zur Seite standen. Sie 
galten der Fortfuhrung der im Vorjahr begon- 
nenen Untersuchungen im Siidosten des Hei- 
ligtumes, iiber deren Verlauf in dieser Zeit- 
schrift berichtet wurde (Δελτίον 18, 1963, 
Χρονικά 107 ff.).

Vom «Oktogom> selbst sind nunmehr auch 
die Raume, die den mit einem Mosaikfuss- 
boden ausgestatteten oktogonalen Mittelsaal 
(Δελτίον 18, 1963 Χρονικά 110 Taf. 147 b) 
im Norden, Siiden und Osten umgeben, von 
ihrer Verschuttung vollstandig befreit. Hoch 
aufragend und weithin sichtbar, beherrscht 
jetzt der Bau, dessen kraftige Ziegelmauern 
der mittelalterlichen Alpheiosiiberschwem- 
mung Halt geboten und damit wahrscheinlich 
auch die Altis vor dem Einbruch des Flusses 
gerettet haben, den ganzen umliegenden Be- 
zirk (Taf. 166a). Durch Hypokausten, andere 
Heizvorrichtungen und sichere Baderaume 
gibt er sich als eine Therme zu erkennen, aller- 
dings von etwas ungewohnlicher Anlage. Fiir 
die weitere Planung unserer Arbeiten ist die 
Feststellung wichtig, dass das mittelalterliche 
Flussbett tiefer lag als selbst die tiefsten grie- 
chischen Schichten unter dem Oktogon. Die 
Grabung braucht daher iiber den Alpheios- 
abbruch nicht hinauszugehen, dem tibrigens 
im Siiden und Osten auch Teile des Thermen- 
baues zum Opfer gefallen sind. Sicher ist da- 
nach auch, dass vom Hippodrom nichts erhal- 
ten sein kann. Schon die alte Grabung hatte 
dessen vollige Zerstorung durch den Alpheios 
angenommen, doch ist dariiber erst jetzt voi
le Gewissheit gewonnen.

Sudlich und siidwestlich des Oktogon- 
komplexes wie auch im Inneren des Baues 
wurden die vorjahrigen Tiefgrabungen abge- 
schlossen (T af. 166b). Das grosse griechische Po- 
rosfundament nordlich vom klassischen Arte- 
misaltar (Δελτίον, 18, 1963 Χρονικά Taf. 142 
a und *c) ist jetzt soweit sichtbar, als es nicht 
von spateren Mauern iiberdeckt ist. Der 
ganze Grundriss der Anlage, wie es scheint.

einer Stoa, lasst sich erkennen. Sie gehort 
nicht, wie friiher vermutet wurde, noch in 
das 5., sondern bereits in die erste Halfte des 
4. Jahrhunderts. Vom Aufbau ist leider nichts 
erhalten.

Ferner wurde das weite Gelande zwischen 
dem Oktogon und dem Siidabfall des Stadions 
vom Schwemmsand befreit und zum Teil schon 
bis zum sterilen Boden abgegraben, der be- 
sonders im Osten und Siiden des Gebietes aus- 
serordentlich tief liegt. Unter den romischen 
Mauern fanden sich auch hier Reste griechi- 
scher Bauanlagen aus hellenistischer und klas- 
sischer Zeit, die im einzelnen freilich noch zu 
klaren bleiben. Die Folgerungen aus alien 
bisher gemachten Beobachtungen zur Geschich- 
te und Topographie Olympias werden sich 
erst nach dem Abschluss aller Untersuchungen 
ziehen lassen.

Von etwa 50 Brunnen, die in dem ganzen 
untersuchten Gelande zum Teil schon im 
Vorjahr erkannt worden waren, wurden vor- 
erst 25 bis zu ihrer Sohle ausgehoben, die 9 
bis 11 Meter unter dem Niveau des Styloba
tes des Zeustempels liegt. Sie stammen fast 
alle aus archaischer oder klassischer Zeit. Es 
handelt sich, wie bei der Mehrzahl der schon 
friiher im Stadion, in der nordlichen Erwei- 
terung des Nerohauses, aber auch im Bereich 
der Pheidiaswerkstatt aufgedeckten Brunnen, 
um einfache Erdschachte, deren Wandung 
nicht geschiitzt war. Sie konnen daher je- 
weils auch nur ganz kurze Zeit benutzt wor
den sein. Eine Ausnahme macht bisher al- 
lein ein schon in unserem letzten Bericht (Δελ
τίον 18, 1963 Χρονικά 108) erwahnter regel- 
recht ausgemauerter Brunnen hellenistischer 
Zeit.

Indes, nicht nur die genannten Brunnen, 
sondern auch die zum Teil sehr machtigen 
klassischen Fiillungen, die vielfach aus ar- 
chaischen Ablagerungen aufgebracht worden 
sind, lohnten die recht betrachtlichen Erdbewe- 
gungen, die erforderlich waren, um iiberall 
bis zum gewachsenen Boden vorzudringen, mit 
iiberaus reichen und kostbaren Funden. An- 
gesichts ihrer Fiille miissen wir uns natiirlich 
auf eine kurze zusammenfassende Ubersicht 
und auf die mehr oder weniger zufallige Her- 
vorhebung einiger schoner und wichtiger Stiik- 
ke beschranken. Mit den Bronzen, und 
unter diesen wiederum mit den W a f f e n zu 
beginnen, liegt in Olympia nahe. Letztere ha-
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ben auch an den Funden dieses Jahres wieder 
einen starken Anteil.

Auf iiber ein Dutzend belauft sich die Zahl 
der vollstandigen H e 1 m e, die der langst 
unvergleichlich reichen olympischen Samm- 
lung archaischer griechischer Helme zuge- 
wachsen ist. Unter ihnen sind wiederum alle 
Gattungen vertreten. Nicht wenige zeichnen 
sich durch ihre gute Erhaltung oder durch 
Besonderheiten der Form und des Schmuckes 
aus. Da jedoch die chalkidischen Helme und 
ein umfangreicher Nachtrag zu den «illyrischen» 
Helmen demnachst im VIII. Bericht vorgelegt 
werden sollen, weisen wir nur auf einige altere 
korinthische Helme hin, deren zwei den Bestand 
der im VII. Bericht (S. 77 ff.) besprochenen 
'Myrosgruppe’ vermehren. Wir bilden da- 
von den einen in seiner kraftvollen Form un- 
versehrten und nur an der Oberflache durch 
Ausbluhungen etwas entstellten Helm ab (T a f. 
167b), dessen Randsaum, zwei glatte, von Ril- 
len eingefasste umlaufende Zonen, bis auf eine 
geringfugige Abweichung in der Verteilung 
der Rillen, dem eponymen Stuck in Buda
pest entspricht (Bericht VII 82 Nr. 31 Taf. 
42/3 u. 46, 1). Zu einer der 'Myrosgruppe’ 
verwandten, ebenfalls hocharchaischen Gat- 
tung, die aber mit ihr nicht verwechselt wer
den darf1, gehort ein Helm, der wegen der 
prachtigen Schlangenprotome, die unheimlich 
drohend aus dem seitlichen Zwickel heraus- 
wachst, schon hier bekannt gemacht sei (T a f. 
167a und 168c). Zwei noch besser erhaltene 
friihe korinthische Helme (B 5612 u. 5615), 
deren Rand mit Futterlochern versehen ist, 
stehen den genannten, was die Vollendung der 
Form betrifft, nicht nach.

Unter einer grosseren Zahl archaischer Bein- 
schienen ist vor allem ein gut erhaltenes 
Exemplar bemerkenswert, das die komplizierte 
Form der Kniescheibe in den Kopf eines Lo- 
wenfells verwandelt, dessen Pranken seitlich 
herabhangen, und das damit zu den verschie- 
denen bisher bekannten bildlichen Gleichnissen 
fur den anatomischen Bau des Knies eine neue 
geistvolle Variante beitragt (Taf. 168 a, b). 
Von den Schilden, die natiirlich auch dies- i.

i. Zu dieser Formgruppe, die sich schon friih in Grossgrie- 
chenland festgesetzt zu haben scheint und dort lange weiter- 
lebt, gehort z. B. ein schoner Helm des National Museum of 
Wales (als Leihgabe in Oxford: Archaeological Reports for 
1963/4, 53 Abb. 7 u. 8), der ebda. 54 Nr. 13 irrtumlich der 
Myrosgruppe zugeschrieben wird.

mal nicht leer ausgehen (z. B. BCH. 88, 1964, 
753 Abb. 3), mag wenigstens ein Schildband 
erwahntsein,dessen oberes Bild den Lowenkampf 
des Herakles zeigt; von dem Lowenwappen 
des darauf folgenden Feldes ist nur ein Rest 
des linken Lowen bewahrt (B 5805). Eine 
grosse runde Scheibe, auf der mit Unterstiit- 
zung feiner Treibarbeit ein Gorgoneion subtil 
gezeichnet ist (B 6034), hat wahrscheinlich als 
Schildzeichen gedient.

Nicht minder gewichtig ist der Zuwachs an 
K e s s e 1 n und ihren Bestandteilen. Gegos- 
sene und gehammerte Dreifussbeine und 
-ringhenkel geben erneut eine reiche Anschau- 
ung von dem beliebtesten Weihgeschenk der 
geometrischen Zeit in fast alien charakteris- 
tischen Phasen seiner Entwicklung. Einige 
schone gegossene Beine und Ringhenkel sind 
vollstandig erhalten. Doch finden sich auch 
unter den Fragmenten so erlesene Stiicke wie 
die aus zwei an verschiedenen Stellen aufge- 
tauchten Teilen zusammengesetzte Halfte ei
nes durchbrochenen Henkels: er zeigt die for- 
male Zucht und die handwerkliche Hohe der 
spateren klassisch geometrischen Stilstufe von 
der glanzendsten Seite (Taf. 170a). Erwahnt 
sei noch, dass sich zu dem riesigen, mit zwei 
durchbrochenen Zickzackzonen verzierten jiin- 
geren Henkel B 2075 (Olymp. Forsch. III 
Taf. 59), der aus dem Sudwall des Stadions 
stammt, oder auch zu seinem Gegenstiick, 
der untere Teil mit dem Ansatz und den kraf- 
tigen Stiitzen gefunden hat (B 5675). Von den 
bisher bekannten figurlichen Elementen, die 
sich mit den Ringhenkeln der alteren Drei- 
fiisse verbinden, geben die neuen Funde wei- 
tere Beispiele fur Vogel, Stierkopf und Pferd. 
Zum erstenmal lasst sich aber eine feine Rei- 
terfigur wohl schon aus dem Ubergang vom 
reifen zum spatgeometrischen Stil als Auf- 
satz eines gehammerten Ringhenkels erken- 
nen (B 5633). Damit gewinnen wir fur die 
Dreifusskunst ein neues, iibrigens in der geo
metrischen Zeit auch sonst seltenes Bildmotiv. 
Ein grosses Pferd, das zusammen mit seinem 
Fiihrer einen gehammerten Ringhenkel kronte 
(Taf. 170b), schliesst sich dagegen in seiner 
sproden Anmut einer schon gut bekannten 
jiingergeometrischen Gruppe von Ringhen- 
kelpferden an (Vgl. Olymp. Forsch. Ill Taf. 
86 unten, Taf. 87). Eine menschliche Gestalt 
aus einer solchen Gruppe, von ungewohnlicher 
Grosse (H. 20, 8 cm), aber etwas spater und

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΜΕΣΣΗΝΙΑ - ΗΛΕΙΑ 167

in einer anderen Werkstatt entstanden als die 
herrliche Figur gleicher Bestimmung aus dem 
Stadion-Nordwall (Bericht VII 146 ff. Taf. 
60/61; Δελτίον 17, 1961/2 Χρονικά 121 Taf. 
139 a), bereichert den Schatz an Meisterwer- 
ken geometrischer Plastik um eine bedeutende 
Schopfung (Taf. 169a). Vielleicht steht noch 
die jiingere Figur eines iiberlangen Krie- 
gers, der einen korinthischen Helm tragt, 
im Zusammenhang mit der ausgehenden Drei- 
fusskunst der Jahrhundertwende (Taf 169b). 
Denn sie hat ein (sogar im Erhaltungszustand 
seltsam genau ubereinstimmendes) Gegen- 
stiick in einem Krieger, den die alte Grabung 
vor der Westseite des Zeustempels fand (Olym
pia IV Taf 15, 247). Fur eine ausfiihrliche 
Besprechung und Wiirdigung der drei genann- 
ten Figuren sei auf den VIII. Bericht verwie- 
sen.

Vom Nachleben der gegossenen Dreifiisse 
bis ans Ende des 7. Jahrhunderts hatte die Gra
bung des Vorjahrs ein schones Beispiel ge- 
bracht (Δελτίον 18, 1963 Χρονικά 109 Taf. 
145 a). Diesmal ist nun auch die gehammerte 
Gattung durch einen bedeutenden Nachziig- 
ler vertreten (Taf 170c). Das Fragment be- 
wahrt den Rest eines grossen Bildfeldes, in dem 
der Kampf des Herakles mit der Hydra dar- 
gestellt war. Links das weit vorgesetzte linke 
Bein des Herakles, unter dem Knie von zwei 
Schlangenleibem umwunden, rechts in gros- 
serer Distanz von dem Ungeheuer und in ge- 
messenerer Haltung der Gehilfe Iolaos, der 
mit der Harpe einen der Kopfe der Hydra 
abschneidet. Das Format, das Rahmenorna- 
ment und der bedeutende Stil der Zeichnung 
lassen keinen Zweifel, dass das Fragment zu 
demselben Dreifuss gehort hat, von dem sich 
in der Sudwestecke des Stadions ein vollstan- 
diges Bein gefunden hat, dessen grossartige 
Bilder durch die Verwitterung freilich viel 
starker mitgenommen sind (Bericht VII 181 
ff. Taf 79-83).

Im Hinblick auf ihre fur die «Olympischen 
Forschungen» vorbereitete Veroffentlichung 
erubrigt sich ein naheres Eingehen auf die 
vom Orient inspirierten Protomen-und At- 
taschenkessel, die den aus der geometrischen 
Zeit uberkommenen Dreifusskessel als Weih- 
geschenk seit dem Ende des 8. Jahrhunderts 
ablosen oder doch ganz zuriickdrangen. An 
einschlagigen Funden waren hier vor allem 
unter den Kesselgreifen ein grosser getriebener

Kopf (B 5666), eine vollstandige getriebene 
Protome (B 5665) sowie ein schoner gegos- 
sener Kopf (B 5650) zu nennen. Der Stirn- 
knauf des letzteren ist als dreiteiliger Blattfa- 
cher gebildet, wie man ihn bisher ahnlich 
nur von einigen viel kleineren Exemplaren 
aus Samos kannte (Jantzen, AM. 73, 1958, 
30 f. Beil. 31, 1-3). Auch ein herrlicher hochar- 
chaischer gegossener Widderkopf (Taf. 172 d ) 
diente, wie die Wolbung der Ansatzflache be- 
weist, als Schmuck eines Kessels. Die bekann- 
teste Parallele fur solchen Kesselschmuck bie- 
tet das beriihmte Berliner Becken aus Leonti- 
noi (Winnefeld, Bronzebecken aus Leontini, 
59. BWPr. 1899). Unser Widderkopf, ein mei- 
sterhaftes Tierbild, diirfte allerdings etwas 
alter sein. Dass der Bronzekessel aber wah- 
rend der ganzen archaischen Zeit in Olympia 
als Weihgeschenk wie als Kultgerat eine gros- 
se Rolle spielte, beweisen die spaterarchaischen 
Kessel und Kesselteile, die gerade im Siidost- 
gebiet in erstaunlich grosser Zahl zu Tage ge- 
kommen sind. Unter ihnen sind die Palmetten- 
attaschen fur einen viereckigen oder ovalen 
beweglichen Griff besonders haufig: sie wan· 
deln einen weit verbreiteten und schon lange 
bekannten Typus (z. B. Olympia IV Taf. 
50, 826-830) in mannigfacher Weise ab.

Einen sehr betrachtlichen Anted an den neuen 
Bronzefunden haben auch die Gefasse 
verschiedener Art, zumal deren gegossene Tei- 
le, wie Henkel, Fiisse und Miindungen, die 
leichter der Zerstorung entgehen als die meist 
aus Blech getriebenen Gefasskorper. Dass 
darunter die S c h a 1 e n, und von diesen 
wiederum die Omphalosschalen, als die kul- 
tischen Spendegefasse κατ’ έξοχήν, in vielen 
Varianten vertreten sind, kann nicht iiber- 
raschen. Die zwei wichtigsten Stiicke aus der 
grossen Menge hervorzuheben, mag vorerst 
geniigen. Sie stammen beide, wie manche 
andere Schalen, die wir hier iibergehen miis- 
sen, aus Brunnen. Ungewohnliche Grosse 
(Dm. 24,8 cm) und gute Erhaltung zeichnen die 
eine aus (Taf. 171a). Bei ahnlicher Disposi
tion der pflanzlichen Elemente unterscheidet 
sie sich von den bekannten und weitverbreite- 
ten griechischen «Lotosphialen» archaischer 
Zeit (Luschey, Die Phiale 121 if; Perachora 
I 148 ff.) durch das sehr kraftig getriebene 
Relief der Bliitenblatter. Deren substantiel- 
ler Charakter weist vielleicht auf orientalischen 
Ursprung hin. Sicher keine griechische Arbeit
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1st die zweite, leider von der Oxydierung viel 
starker mitgenommene Schale (Taf. 172a), 
zu der wir aus Olympia schon ein Gegenstiick 
besitzen (Olympia IV Taf. 52, 884: im Museum 
von Olympia?). Das neue Exemplar hat die- 
selbe Grosse und die gleiche, im Verhaltnis 
zum Durchmesser (etwa 16 cm) tiefe Form. 
Zwei Tierfriese sind von aussen getrieben, in- 
nen mit dem Ritzgriffel konturiert und mit 
Binnenzeichnung versehen. Im oberen schrei- 
ten wie auf dem Gegenstiick fiinf Stiere nach 
links, von denen wir einen der am besten erhal- 
tenen abbilden (Taf. 172a). Ihr Typus und 
ihre gravierte Zeichnung stimmen recht ge- 
nau bei beiden Schalen iiberein, und auch 
die diinn und etwas fluchtig gestrichelten 
Bander, die, ohne Einfassung, die Friese be- 
gleiten und trennen, und die auf unserem 
Stuck den Eindruck degenerierter Flechtbander 
machen, haben den gleichen Stilcharakter. 
Den unteren Fries aber, der auch auf der Scha
le aus der alten Grabung, wo er fehlt, voraus- 
zusetzen ist, kennen wir nur von dem neuen 
Fund. Trotz der starken Zerstorung, erkennt 
man noch deutlich, dass er von vier Kiihen 
gefullt war, die den Kopf nach einem saugen- 
den Kalbchen umwenden. Das in der phoeni- 
kischen Kunst in gleicher Fassung sehr beliebte 
Motiv2 bekraftigt die vor Jahren als Vermu- 
tung ausgesprochene Zuweisung der olympi- 
schen Schale zum Kreis phoenikischer Metall- 
werke (Kunze, Kret. Bronzereliefs 159 f.). 
Das Bodenzentrum bildete kein Omphalos, 
sondern eine nur leicht erhabene glatte Scheibe, 
inn die sich rosettenartig breite Blatter zu 
legen scheinen: doch sind hier Einzelheiten 
nicht mehr auszumachen.

Im Orient muss auch, obschon wir es dort 
vorerst noch nicht genauer lokalisieren konnen, 
das steilwandige grosse Becken (Taf. 171b) 
entstanden sein, das sich mit seinem gesondert 
gearbeiteten, aber fest mit ihm verbundenen 
ausladenden Kegelfuss und dem einen der 
beiden Henkel wie durch ein Wunder fast un- 
versehrt in der Fiillung desselben Brunnens 
erhalten hat, dem wir auch die schone 'Blii- 
tenphiale’ (Taf. 171a) verdanken. Den schon 
durch seine rechteckige Form auffallenden

2. Vgl. R. D. Barnett, A Catal. of the Nimrud Ivories 142ft. 
Ein Beispiel der Obernahme dieses orientalischen Motivs in 
die griechische Vasenmalerei: K. Kubler, Altattische Malerei
16, 55 Abb. 43.

Henkel schmiickt eine Blute, um die sich 
zwei hochst seltsam gebildete Lowen antithe- 
tisch gruppieren. Von diesen sitzt nur noch 
einer an seiner Stelle. Sein fehlender Partner 
ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem 
gleichartigen, bereits 1877 an der Nordwestecke 
des Zeustempels gefundenen Lowen zu erken- 
nen (Olympia IV 150 Taf. 56, 948), der in 
Olympia bisher vollig alleinstand und wohl 
deshalb in Vergessenheit geriet. Er lasst sich 
ohne Schwierigkeit unserm Henkel anfiigen, 
doch konnte er natiirlich auch zum Gegen- 
henkel gehort haben. Der ganz naturferne 
Typus des Lowen, den vor allem die merkwiir- 
dige Ahnlichkeit des offenen Maules mit 
einem Bliitenkelch kennzeichnet, scheint, wie 
schon Furtwangler richtig sah, zunachst nach 
Italien zu fiihren, das jetzt eine Reihe von 
Beispielen fur den Typus bietet3. Wir kennen 
ihn dort unter anderem, erstarrt und zur Pro
tome eingeschrumpft, von einem Bronzebek- 
ken aus Populonia, das mit unserem Becken 
nicht nur die Gefass-, sondern auch die Hen- 
kelform teilt (Mon. Lincei 34, 1931, 344 f. 
Abb. 16 Taf. 10,7). Die unvergleichlich ho- 
here Qualitat des olympischen Beckens be- 
merkt man auf den ersten Blick. Doch auch 
abgesehen davon liegt es auf der Hand, dass 
weder die Bliite als Henkelaufsatz noch je- 
ner eigentiimliche Lowentypus italischen 
Ursprunges sein konnen. Ebensowenig wird man 
allerdings das Becken selbst und den Schmuck 
seines Henkels als griechisch ansprechen 
wollen. Den Kunstkreis, dem das Gefass ange- 
hort, mochten wir denn am ehesten im Innern 
Anatoliens suchen. Doch ist hier natiirlich nicht 
derOrt, dieseHypotheseausfuhrlicher zu begriin- 
den. So mag es vorerst geniigen, mit dem Hin- 
weis auf ein Paar anatolischer Gurtelschnallen, 
die kiirzlich vom Britischen Museum erworben 
wurden (Brit. Mus. Quarterly 27, 1963 /4, 80 Taf. 
30 e, f), den geschichtlichen Zusammenhang 
wenigstens anzudeuten. Die Lowen, die hier 
einen Ring flankieren, sind offensichtlich aus 
der gleichen Familie wie die unseres Beckens.

In den Bereich rein griechischer Kunst ver- 
setzt uns dagegen der feine Henkel eines K a n n- 
chens (Taf. 172 b, c), dessen oberer Ansatz 
als eine nach dem Inneren des Gefasses blicken- 
de weibliche Biiste mit etwas erhoben vorge-

3. Dazu zuletzt W. Llewellyn Brown, The Etruscan Lion
25 f-
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streckten Unterarmen gestaltet ist. Sie tragt 
iiber einem durch Gravierung perlschnurahn- 
lich gegliederten wulstigen Reif einen ausla- 
denden polosartigen Aufsatz. Die schlichte 
Haarbehandlung, die schmale, hohe Gesichts- 
form, die etwas vorquellenden kleinen Augen 
und das kraftige, eckige Kinn verbinden das 
Kopfchen so eng mit spatarchaischen ko- 
rinthischen Terrakotten 4, dass niemand zo- 
gern wird, den kleinen Henkel, der in der 
Sammlung Karapanos (Athen, Nat. Mus. Car. 
360) ein unveroffentlichtes Gegenstiick wohl 
aus Dodona hat, als Werk korinthischer 
Toreutik anzusprechen. Bei der immer noch 
sehr geringen Zahl unbezweifelbar korinthischer 
Bronzen bedeutet jeder Zuwachs, der als 
gesichert gelten darf, fur die Kunstgeschichte 
einen schonen Gewinn.

An Bronzegeraten hatten wh
im Vorjahr zwei Einsatzsiebe zuer- 
wahnen (Δελτίον 18, 1963 Χρονικά 109). Sie 
haben sich um zwei weitere, bis auf den Sieb- 
einsatz vollstandige Exemplare vermehrt. 
Eines davon, das durch seine auf der Unter- 
seite des Griffs linkslaufig eingeritzte Inschrift 
als Weihgabe oder als Kultgerat ausgewiesen 
wird, sei hier abgebildet (Taf. 173a/b). Der 
kurze Text ist leicht zu entziffern:

Ιαρόν τδ Διάς λεδρινον.

Nur das letzte Wort ist nicht ohne weiteres zu 
verstehen. Man wiirde gewiss an dieser Stelle 
am ehesten ein Substantiv erwarten, auf das 
sich Ιαρόν bezieht, also eine Bezeichnung des 
Gegenstandes, der dem Gott zugeeignet ist, 
d. h. in unserem Falle des Siebes. Doch wird 
man ein Wort, das dem λεδρινον unserer In
schrift auch nur ungefahr entspricht, in den 
Lexika vergeblich suchen. Natiirlich ware es 
moglich, an einen vollig unbekannten epicho- 
rischen Ausdruck fiir das Sieb zu denken, zu- 
mal die elische Herkunft der Inschrift durch 
die Psilose und das Alpha statt Epsilon im Wort 
Ιαρόν sowie durch das Alphabet gesichert ist. 
Doch gerade im Hinblick darauf liegt eine an- 
dere Erklarung naher. Denn die ungewohnte 
Lautverbindung klingt trotz des Delta an drit-

4· Vgl. z. B. Δελτίον is, 1934/5, 27f. Παρένθ. πίν. 2, ι (Σ. 
Παπασπυρίδου-Καρούζου); Payne, Perachora I 217 ff. beson- 
ders Taf. 95, 100 u. 96, 107a/b. 115; Corinth XII i2f. u. 30!., 
besonders Taf. 6, 94 u. 7, 111; Corinth XV 2, 84ff., besonders 
Taf. 19, 12; Higgins, Catal. of Terracottas I 245if. Nr. 904- 
907 Taf. 131.

22

ter Stelle merkwurdig an den Namen des Stadt- 
chens Letrinoi an, von dem allein Xenophon 
und Pausanias, der den Ort allerdings schon 
fast ganz verlassen fand, einige Kunde geben 6. 
Sollte daher nicht vielmehr Λεδρινον zu lesen 
und als Genetiv Pluralis des Ethnikon aufzu- 
fassen sein? Pausanias gebraucht freilich die 
Form Λετριναΐοι, bei Xenophon degegen, der 
Land und Leute gut kannte und dem auch ihr 
Idiom wohl vertraut gewesen sein muss, lauten 
Ethnikon und Stadtname gleich: Λετρϊνοι. 
Und in den Handschriften ist an einer Stelle 
(Xen. Hell. IV 2, 16) sogar die Schreibung 
Λεδρίνων einhellig liberliefert. Da jeder an- 
dere Beleg dafiir fehlte, wurde sie begreifli- 
cherweise zwar allgemein verworfen, findet 
aber jetzt in unserer Inschrift, die noch aus 
der ersten Halfte des 5. Jahrhunderts stammen 
wird, eine unverhoffte Bestatigung. Die Be- 
deutung des letzten Wortes der Inschrift kann 
danach kaum mehr zweifelhaft sein. Ihr Text 
wurde also etwa besagen, dass eine Festgesandt- 
schaft der Letriner das Sieb, das sie bei ihren 
Opfermahlen in Olympia benutzt hatte, durch 
die Hinterlegung im Heiligtum der profanen 
Verwendung fur immer entzog und sich zu- 
gleich fur den eigenen kultischen Gebrauch 
bei den Zeusfesten vorbehielt. So wurden sich 
die zwei in verschiedenem Sinn mit Ιερόν ver- 
kniipften Genetive, fur die ich vorerst kein 
zweites Beispiel zu nennen wusste, am plausi- 
belsten erklaren.

Von mehreren dem Gebrauch in der Palaes
tra dienenden Schabern, die sich in mehr 
oder weniger fragmentiertem Zustand gefun- 
den haben, tragen zwei (B 5847 /8) auf dem 
Griff in punktierter Schrift wohl schon helle- 
nistischer Zeit den Vermerk Διόρ Όλυμπίο. 
Er ist schon von einigen Exemplaren aus der 
alien Grabung bekannt (Olympia IV 180 Taf. 
65, 1101 a und V Nr. 707). Eine Strigilis aber 
hebt ihre jede praktische Benutzung ausschlies- 
sende Grosse (L. 53 cm.!) und die Aussage ihrer 
Inschrift iiber alle anderen hinaus (B 5703). 
Sie ist vollstandig erhalten (sogar die zum An- 
hangen dienende Kette ist noch vorhanden), 
nur ist leider das Metall stellenweise stark an- 
gegriffen und verwittert. Ihr Hersteller hat 
sie offenbar als Zeugnis und Meisterstuck sei
ner Kunst eigens angefertigt, um sie in Olym-

5. Xen. Hell. Ill 2,25 u. 30, IV 2, 16; Paus. VI 22,8 (dazu 
Hitzig-Bliimner II2, 663). Weiteres RE. XII 2, 2148 (Geiger).
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pia dem Zeus als Dankesgabe darzubringen. 
Auf der Innenseite des Griffes hat er in einem 
kleinen vertieften langlichen Viereck mit ei
nem zierlichen Stempel seinen Namen ange- 
bracht: ΔΙΚΟΝ. Auf der Aussenseite aber 
ist in charaktervoller Schrift friiher klassischer 
Zeit auf drei Zeilen verteilt, folgendes schone 
Epigramm eingeritzt:

Τέν]δε Δίκδν Διί δδρον άπ [έργασί]ας || άνέθεκεν 
Αύτός ποιέ[σ]ας..........|| ε . ει σοφίαν.

Ungebrochen spricht aus dem Distichon noch 
der archaische Kiinstler-und Handwerkerstolz 
auf die vom Gott verliehene σοφία, die den 
Meister zu kunstgerechter Arbeit befahigte. Die 
Erganzung des Hexameters wird durch das 
Erhaltene hinreichend gesichert: άπ’ έργασίας 
ist in Weiheepigrammen dieser Art keine ganz 
unbekannte Wendung (z. B. Anth. Pal. VI 
17, 2). Zur ersten Halfte des Pentameters 
kann man an die ebenfalls metrische Weih- 
inschrift einer eisernen Strigilis aus Dodona 
erinnern (Garapanos, Dodone 107 f. Taf. 26, 
8, 8 bis), die mit anderen Worten auch die ei- 
gene Ausfiihrung des Werkes riihmt: . . .αύτός 
έπιστάμενα τελέσας. . . Die Wiederherstellung 
der zweiten Pentameterhalfte erfordert eine 
langere Erorterung. Wir iiberlassen sie vorerst 
dem Leser, bis sich die Gelegenheit gibt, viel- 
leicht einen eigenen Erganzungsvorschlag 
eingehender zu begriinden.

Um bei den Geraten der Athleten zu blei- 
ben, ware noch eines ganz erhaltenen schmuck- 
und schriftlosen Bronzediskos von 16, 7 
cm Durchmesser und 1860 g Gewicht zu ge- 
denken, der nach seiner Fundlage spatestens 
im 5. Jahrhundert entstanden ist, sehr wohl 
aber auch alter sein kann (B 5704). Angeschlos- 
sen sei ihm ein fast unbeschadigtes, 26,3 cm 
langes Sprunggewicht aus hartem griinlichen 
Stein (Taf. 175b):esstammtmiteinemSchild, 
zwei Beinschienen und einem 'illyrischen’ Helm 
aus einem nordlich vom Oktogon aufgedeckten 
archaischen Brunnen.

Eine wichtige Denkmalergruppe, die seit 
der alten Grabung kaum einen Zuwachs er- 
fahren hat, die Bronzetafeln mit alteli- 
schen Urkunden, ist zum erstenmal wie- 6

6. Vgl. dazu die feinsinnigen und tief eindringenden Bemer- 
kungen von Ch. Karusos, Περικαλλές άγαλμα in Έπιτύμβιον 
Xp. Τσούντα (Άρχείον τοϋ Θρακικοϋ Λαογραφ, καί Γλωσ- 
σικοϋ Θησαυροϋ, Έπίμετρον 6. τόμου) 544ff·

der inn einige in grosserem Zuzammenhang 
erhaltene Texte vermehrt worden (B 6073- 
6077). Sie enthalten rechtliche und kultische 
Bestimmungen, die sich zumeist auf das olym- 
pische Heiligtum und die Agone beziehen. Ihr 
Studium, das noch nicht abgeschlossen ist, 
verspricht neben neuen Erkenntnissen iiber 
die in archaischer Zeit in Olympia bestehenden 
Rechtsordnungen auch eine erwiinschte Berei- 
cherung unseres immer noch recht liickenhaften 
Wissens um den elischen Dialekt.

Wenden wir uns nun der K 1 e i n p 1 a s - 
t i k in Bronze zu. Von den geometrischen 
Menschen-und Tiergestalten, die mit den 
monumentalen Dreifiissen in Verbindung ste- 
hen, war schon oben die Rede (S. 166 Taf. 169 a /b 
und 170 b). Unter den zahlreichen selbstandigen 
Tiervotiven der Friihzeit ragt ein machtiger 
S t i e r durch seine Grosse und vor allem sei
ne hohe Qualitat hervor (Taf. 173d). Er vereint 
eine gewaltige plastische Kraft mit strenger 
formaler Zucht und gehort ohne Frage zu den 
bedeutendsten Tierbildern der reifgeometri- 
schen Zeit: noch in der ersten Halfte des 8. 
Jahrhunderts diirfte er entstanden sein. Ein 
Stier von gleichem Format und genau gleichem 
Stil, doch nicht ganz so gut erhalten, hat sich 
iibrigens in Olympia schon vor Jahren in ei
nem Brunnen des Stadion-Westwalles gefun- 
den (B 1960: Olymp. Forschungen III 59 Taf. 
86; zur Fundstelle: Bericht V 3). Der breite 
Stand und das Fehlen jeglicher Befestigungs- 
spur machen es dennoch mehr als unwahrschein- 
lich, dass beide Figuren etwa als Gegenstiicke 
einem und demselben tektonischen Verband 
angehort haben. Fur die Beurteilung ahn- 
licher Falle wird man sich diesen Sachverhalt 
merken. Denn man schliesst gelegentlich wohl 
zu schnell allein aus der Gleichartigkeit zweier 
Stiicke auf deren gemeinsame tektonische Ver- 
wendung. Zumal in der fruhen Plastik scheint 
die genaue Ubereinstimmung selbstandiger 
Figuren gar nicht so selten zu sein.

Mit dem Stier (Taf. 173d), einem Meister- 
werk des geometrischen Stils, kontrastiert in 
hochst aufschlussreicher Weise ein durch ein 
Joch verbundenes Ochsenpaar (Taf. 
173 c). Es stand einst auf Radern, fur deren 
eiserne Achsen (an den Vorderbeinen haben 
sich Reste davon erhalten) die Fiisse durch- 
bohrt sind. Schon die mit einem so naiven Mit- 
tel erstrebte Beweglichkeit des Gebildes steht 
im Gegensatz zur Unveranderlichkeit und
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Dauer, sei es in Ruhe, sei es in fixierter Bewe- 
gung, die man gemeinhin als einen Wesenszug 
echter Plastik anzusehen pflegt. Dazu kommt, 
dass die formale Gestaltung unserer Ochsen von 
der geometrischen Formensprache, welche die 
Erscheinung des Stieres Taf. 173 d bestimmt, 
so gut wie unberiihrt bleibt. Die wie Tonstrei- 
fen den Korpern angesetzten, gleichsam iiber- 
gestiilpten Beine erinnern an friihe Tonbildne- 
rei und sind jedenfalls den 'geometrischen’ 
Bronzen ganz fremd. Dabei lasst sich die Tier- 
gruppe aber keineswegs als schlechthin gering- 
wertig abtun. Sie ist im Gegenteil gusstechnisch 
auf der Hohe ihrer Zeit, handwerklich sehr 
sorgfaltig ausgefiihrt und erhebt auch durch 
ihr fur friihe Bronzen iiberdurchschnittliches 
Format (L. 10, H. 6 cm) einen gewissen An- 
spruch. Diesen scheinbaren Widerspruch kann 
wohl nur die Einsicht losen, dass an der Friih- 
geschichte der griechischen Plastik zwei nach 
Herkunft und Tradition geschiedene 'Gattun- 
gen’ (γένη) teilhaben, die sich nicht ohne wei- 
teres auf den gleichen Nenner bringen lassen. 
Die eine bedient sich vornehmlich des Bronze- 
gusses, die andere des bildsamen Tones, jene 
ist die Haupttragerin des geometrischen Stils, 
diese entzieht sich dessen strengen Formge- 
setzen, ohne indes in ihren besten Werken qua- 
litatslos zu sein7. Ein besonders schemes Bei- 
spiel dieser zweiten Richtung, die von den dog- 
matischen Vertretern eines eingleisigen Stil- 
begriffs geme ignoriert wird, gibt unser Ge- 
spann, das vielleicht ein Pfluger oder ein land- 
licher Karren zu einer aussagereicheren Grup- 
pe erganzte.

Von mehreren Werken archaischer Klein- 
plastik, die im Berichtsjahr zu Tage gekom- 
men sind, kann nur ein prachtvoller S i 1 e n 
dank seiner fast vollstandigen Erhaltung mit 
Sicherheit als Freifigur angesprochen werden 
(B 5555: H. 13 cm). Mit dem beriihmten, nur 
leider nicht immer unverstiimmelt abgebil- 
deten Silen aus Dodona (Athen, Nat. Mus. 
Car. 22) verbinden ihn das Tanzmotiv und 
der ungeziigelte Ausdruck jener Seite seines 
Wesens, die ihm als einem Daemon der Frucht- 
barkeit zukommt. Auch der Gesichtstypus

7· Anders zu beurteilen ist dagegen die nicht unerheblich 
jungere, viel plumpere und schwerfallige Gruppe aus Delphi 
BCH. 62, 1938, 316Γ. Taf. 35, i; AA. 1939, 248 Abb. 11; 
Ί. Κωνσταντίνου, 'Ρυθμοί ιανήσεως καί λοξαί στάσεις i4f· 
Taf. 2. Vgl. zu dieser eine Bronzegruppe (Mann und Widder) 
aus Selinunt Mon. Lincei 32, 1927, 354 Abb. 149 b.

erweist sich bei naherem Zusehen als merk- 
wurdig eng verwandt. Andererseits unterschei- 
det sich der Silen aus Olympia in bezeichnen- 
der Weise von seinem grosseren Bruder: er 
ist untersetzter an Wuchs; den linken Arm 
halt er nicht erhoben, sondern stemmt beide 
Hande auf die Schenkel; im Tanzschritt ste- 
hen die Beine breiter und unrhythmischer auf 
dem Boden (von den Pferdehufen ist nur am 
linken Bein die obere Halfte erhalten); feme 
Strichelung deutet am ganzen Korper tierische 
Behaarung an und das schamlos grinsende Ant- 
litz strahlt von ungehemmt wilder, herausfor- 
dernder Frohlichkeit. Aus alien diesen Ziigen 
bricht die elementare Urkraft des Silens ganz 
hullenlos hervor. So stark uns aber die Unmit- 
telbarkeit des Ausdruckes beriihrt und so sehr 
auch die Sorgfalt der Ausfuhrung an unserer 
Bronze zu riihmen ist, so vermisst man an ihr 
doch den Adel der Form, der das Meisterwerk 
aus Dodona erhoht. Sie wird aus einer etwas 
abseitigen peloponnesischen Werkstatt hervor- 
gegangen sein; vielleicht ist ihre Heimat in 
Elis zu suchen.

Der strenge Stil wird unter den neuen Fun- 
den durch die Statuette eines blitzschleudern- 
den Zeus schon vertreten, die schon durch 
ihre gute Erhaltung bemerkenswert ist (Taf. 
175 a). Die rechte Eland hat mit alien Fingern 
auch den Blitz bewahrt: ein weiteres Zeugnis 
dafur, dass der Gott vom Artemision mit sei
nem weit nach hinten ausgreifenden Zeige- 
finger keinen Blitz geschwungen haben kann. 
Die linke Hand, deren Finger verbogen sind, 
scheint einst in der Richtung des Wurfes ge- 
rade ausgestreckt gewesen zu sein, sie trug auf 
dem Handriicken keinen Adler, der dort Spu- 
ren hatte hinterlassen mussen. Trotz der leich- 
ten Harten ihrer Modellierung ist die kleine 
Figur (H. mit Blitz 11,4 cm.) doch hochst cha- 
raktervoll. Ihr stammiger Leib mit seinen ge- 
drungenen Proportionen und seiner kraftig 
gegliederten, schweren Muskulatur verraten 
die argivische Schule. Zugleich erlaubt der 
Stil eine Datierung in das 4. Jahrzehnt des 5. 
Jahrhunderts: unser Zeusbild ware danach 
rund zehn Jahre spater entstanden als das we- 
sentlich grossere, das uns die vorjahrige Gra- 
bung geschenkt hat8. Letzteres wurde ubrigens

8. Δελτίον i8, 1963: Χρονικά 110 Taf. 146 c. Um oder kurz 
nach 480 v. Chr. Die Inschrift hat sich seither leider noch nicht 
entziffem lassen.
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heuer durch den weit von den drei anderen 
Bruchstiicken gefundenen, Bruch an Bruch an- 
passenden linken Fuss giicklich vervollstandigt. 
Auch die schone Figur eines fliegenden Adlers 
aus der ersten Halite des 5. Jahrhunderts (B 
6035), die von einem ahnlichen, nur noch gros- 
seren Zeusbild stammen konnte, sei nicht iiber- 
gangen, und endlich ist bei der Seltenheit klas- 
sischer Bronzen aus Olympia9 noch eine kleine 
spatklassische Statuette der Athena (B 
6080) im Palladionmotiv, mit zuruckgeschobe- 
nem korinthischen Helm und iiber dem Apo- 
ptygma gegiirtetem attischen Peplos, der Erwah- 
nung wert. Leider hat sie durch Verwitterung 
sehr gelitten.

Da das von den alten Ausgrabungen iibrig- 
gelassene Gebiet im Siidosten des Heiligtums 
nur zum kleinen Teil gerade noch am aus- 
sersten Rande der fruhchristlichen Siedlung 
liegt, haben sich schon im Vorjahr nur verein- 
zelte versprengte Bruchstiicke von den S k u 1 p- 
turen des Zeustempels gefunden 
(Δελτίον 18, 1963: Χρονικά 110). Bei der Kam- 
pagne, iiber die hier berichtet wird, war wei- 
terer Zuwachs um so weniger zu erwarten, als 
nachantike Hausmauern kaum mehr freizu- 
legen blieben. Uberraschend kommt daher 
der Fund zweier, allerdings nur kleiner Frag- 
mente. Das eine ist ein Pferdeohr aus 
parischem Marmor (Taf. 174a), dessen eigen- 
tiimliche Zurichtung die Zugehorigkeit zu 
einem der Ostgiebelpferde freilichvonvornherein 
ausschliesst. Sie wird aber aus den tiefen, wan- 
nenformigen Ausarbeitungen am Kopf des 
beissenden Kentauren des Westgiebels verstand- 
lich, die schon Treu richtig erklart hatte 
(Olympia III 82 f. Abb. 135). Tatsachlich passt 
sich das Ohr in diese Mulden vollkommen ein. 
Auf seiner Unterseite diente ein Stiftloch der 
Befestigung: es befindet sich an der gleichen 
Stelle und ist von gleicher Grosse wie das von 
Treu erwahnte Loch in den zur Aufnahme 
der Ohren bestimmten Leeren. Da mit ziemli- 
cher Gewissheit anzunehmen ist, dass sich die 
Ohrmuscheln nach vorne offneten, muss das jetzt 
aufgetauchte Ohr das linke sein. Es fand sich, 
merkwiirdig genug, in eher geringer Tiefe in 
einem der osdichsten Raume der Norderweite- 
rung des 'Nerohauses’, leider war es nicht si-

9. Zu den vermutlichen Ursachen fur die Seltenheit klassi- 
scher Bronzestatuetten unter den Funden von Olympia s. Be- 
richt IV 138.

cher auszumachen, ob in einer ungestorten 
antiken Anschuttung oder im Schutt der al
ten Grabung, die im Jahre 1880 in diesem Be- 
reich recht unregelmassig tiefgegangen war 
und die dadurch entstandenen Locher ausge- 
fiillt hatte. Dagegen gewahrt der eindeutige 
Befund des zweiten Fragments einen interes- 
santen Einblick in die Geschicke der Tempel- 
skulpturen. Das Bruchstiick lasst einen flach 
auf dem Boden aufliegenden Mantelzipfel er- 
kennen, von herrlicher Arbeit und makelloser 
Oberflachenerhaltung (Taf. 174 b). Es bildet 
den Auslauf der Mantelpartie, auf der im Ost- 
giebel der Oberkorper des Kladeos aufruht 
und deren Ende in Fortsetzung des Plinthen- 
randes angestuckt war. Seinen genauen Platz 
sichert dem Zipfel das Stiftloch, von dem am 
linken Bruchrand des Fragments ein Rest be- 
wahrt ist und das mit dem Loch in der senk- 
rechten Schnittflache der Plinthe korrespondiert 
(Taf. 174 c). Dies kostbare Giebelbruch- 
stiick nun kam in einem der nordlichen Raume 
des Oktogons zu Tage; es lag sehr tief in einer 
machtigen, einheitlichen und vollig unberiihr- 
ten Fiillung, die durch ihre jungste, spatklas
sische Keramik etwa in das mittlere 4. Jahrhun- 
dert v. Chr. datiert wird. Es muss also spates- 
tens urn diese Zeit abgefallen und zerbrochen 
sein und wurde anscheinend im Giebel nicht 
wieder ersetzt, vielleicht weil der kleine Scha- 
den von unten gar nicht auffiel. So gesellt sich 
zum ersten Mai ein originales Fragment des 
Giebels zu den zahlreichen anderen Zeugnis- 
sen, die eine Starke Beschadigung des Tempels 
im Laufe der ersten Halfte des 4. Jahrhunderts 
v. Chr. beweisen (s. zuletzt Bericht VII 3 u. 
15), sei es dass sie mit den Kampfen der Eleier 
und Arkader in der Altis in Zusammenhang 
steht, oder dass sie (was wahrscheinlicher ist) 
auf ein ungefahr gleichzeitiges Erdbeben 
(Untergang von Helike, 373 v. Chr.) zuriick- 
zufiihren ist.

Ausdenreichen keramischen Funden, 
die vom 8. Jahrhundert v. Chr. bis in die romi- 
sche Zeit herabfuhren, ragen wieder Fragmente 
qualitatvoller alter-und spatarchaischer lakoni- 
scher Schalen hervor, darunter wieder eines 
mit dem Rest einer eingeritzten Weihinschrift. 
Unter den attischen Scherben lassen sich einige 
bedeutenden Meistern des 6. und friihen 5. 
Jahrhunderts zuweisen: so zwei Bruchstiicke 
einer prachtigen grossen schwarzfigurigen Band- 
schale, die vielleicht von der Hand des Lydos
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bemalt ist, zwei Bruchstiicke eines grossen rotfi- 
gurigen Volutenkraters mit Palaestraszenen im 
oberen Halsfries, ein Werk des Kleophrades- 
Malers, und Reste eines Kolonettenkraters des 
Panmalers. Dberhaupt fallt die grosse Zahl ma- 
nieristischer attischer Kolonettenkratere auf. 
Sehr reich war die Ausbeute femer an rotfigu- 
rigen Vasen lokaler Fabrik aus klassischer und 
spatklassischer Zeit. Das bedeutendste Stuck 
dieser Art, ein (bis auf den Fuss fast vollstandig) 
aus Scherben zusammengekommener Kelchkra- 
ter, sei hier als Beispiel abgebildet (Taf. 175c). 
Seine Vorderseite zeigt in der Mitte ein sitzendes 
Paar, einen Jtingling und eine Frau, beim Mor- 
raspiel; links von der Mittelgruppe eine ste- 
hende weibliche Gestalt in reich gemustertem 
Gewand, die durch die Gebarde der erhobenen 
linken Hand ihre Teilnahme an dem Spiel 
bekundet, neben ihr sitzt eine Frau mit einer 
Fackel; rechts teilt ein Silen den Felssitz mit 
der Morraspielerin. Im Hintergrund der Mit
telgruppe wachsen zwei Lorbeerbaume auf.

Die Deutung der Darstellung muss freilich 
vorerst offenbleiben. Auf der ganz fliichtig 
bemalten Riickseite des Kraters erscheinen die 
auf Vasen dieser Zeit unvermeidlichen drei 
Manteljunglinge. Wie zu erwarten, hat auch 
unsere schon sehr stattliche Sammlung von 
Tonlampen, die alle Stadien der Entwick- 
lung an gut erhaltenen Beispielen zu verfolgen 
erlaubt, wieder reichen Zuwachs erfahren.

Zum Schluss sei noch erwahnt, dass die Gra- 
bungen, denen der vorliegende Bericht gilt, 
auch die einzigartige Reihe von Dachter- 
rakotten aus Olympia um manche wich- 
tigen Stiicke vermehrt hat. In dieser Hinsicht 
sind wohl die bedeutendsten Funde zwei vollstan- 
dige Stiicke der Giebelsima des 'Altsizilischen 
Daches’ (Olymp. Forschungen I 128 if.), von 
der sich im Vorjahr schon ein ganzes Eckstiick 
gefunden hatte, die aber friiher nur aus Frag- 
menten bekannt war.

A t h e n
EMIL KUNZE
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Α. ’Ολυμπία καί περιοχή αύτής

1)Εις τό Μουσεΐον ’Ολυμπίας συνε- 
χίσθησαν αί έργασίαι έπανεκθέσεως, άφορώσαι άφ’ 
ένός μέν είς τήν προετοιμασίαν τής όριστικής έκ- 
θέσεως τών άρχαίων τής Συλλογής εις τό υπό οί- 
κοδόμησιν νέον Μουσεΐον, άφ’ έτέρου δέ εις τήν 
βελτίωσιν τής παρουσιάσεως τών ήδη έκτεθειμέ- 
νων είς τό έν λειτουργία Μουσεΐον. Αί κυριώτε- 
ραι έργασίαι ήσαν αί άκόλουθοι:

α) Συντήρησις, συμπλήρωσις καί άποκατάστα- 
σις πολλών έκατοντάδων άρχαίων: πήλινων, λί
θινων καί χαλκών. Μεταξύ αύτών, Ιδιαιτέρας 
μνείας άξια είναι ή άποκατάστασις τού δισκοει- 
δοϋς άκρωτηρίου τού Ηραίου διά τής συγκολ- 
λήσεως πάντων τών άνηκόντων είς αυτό τεμαχίων 
καί συμπληρώσεως τών έλλειπόντων τμημάτων 
διά γύψου.

β) Σχεδίασις καί άναπαράστασις τών σημαντι- 
κωτέρων άρχαίων πρός καλυτέραν έκτίμησιν τής 
άξίας καί τεχνοτροπίας αύτών.

γ) Σύνταξις έπεξηγηματικών πινακίδων είς 
τήν έλληνικήν, γερμανικήν καί άγγλικήν δι’ 
άπαντα τά έκτεθειμένα είς τό Μουσεΐον άρχαϊα, 
ώς καί διά μέγαν άριθμόν άρχαίων, τά όποια πρό
κειται νά έκτεθούν είς τό Νέον Μουσεΐον ’Ολυμ
πίας.

δ) Καθαρισμός καί κατάταξις 500 περίπου άρ
χαίων νομισμάτων, προερχομένων έξ άνασκαφών 
τής ’Εφορείας, ώς καί τυχαίως εύρεθέντων, τα- 
ξινόμησις δέ έν συνεχεία τούτων είς είδικώς πρός 
τούτο κατασκευασθεΐσαν νομισματοθήκην. Ή 
άνωτέρω έργασία έγένετο ύπό τήν έπίβλεψιν τής 
Έπιμελητρίας κ. Μάντως Καραμεσίνη-Οίκονο- 
μίδου.

ε) Καταγραφή είς τά ευρετήρια τού Μουσείου 
’Ολυμπίας άπάντων τών άρχαίων τών προερχομέ
νων έκ τών έλληνικών συστηματικών άνασκαφών, 
ή τών τυχαίων εύρημάτων, ταύτοχρόνως δέ συμ- 
πλήρωσις τών εύρετηρίων καί τών λοιπών συλλο
γών τής ’Εφορείας, ήτοι Ήλιδος, Καλαμάτας, 
Μαυρομματίου, Πύλου καί Χώρας. 'Υπολογίζε
ται ότι έντός τού προσεχούς έτους θά έχη περατω- 
θή ή καταγραφή πάντων τών άρχαίων τών Συλ
λογών τής ’Εφορείας.

ς') Λήψις φωτοτυπικών άντιγράφων τών εδρε- 
τηρίων άρχαίων έκ τών παλαιοτέρων έν Όλυμ- 
πίμ Γερμανικών άνασκαφών, πρός συμπλήρωσιν 
τών Καταλόγων άρχαίων τής ’Εφορείας.

ζ) Ταξινόμησις τών άρχαίων τών άποθηκών τού 
Μουσείου καθ’ όμάδας καί τόπους προελεύσεως,

1. ΗΛΕΙΑ ώστε νά καθίσταται εύχερής ή άνεύρεσις τούτων 
είς πάσαν ένδεχομένην άναζήτησιν.

η) Όργάνωσις πλήρους φωτογραφικού άρ- 
χείου, τόσον τών άρχαίων μνημείων, όσον καί 
τών κινητών άρχαίων τής ’Εφορείας.

θ) Υποβολή άρμοδίως προτάσεων άμοιβής 
διά τήν παράδοσιν, είς τήν ’Εφορείαν ύπό ιδιω
τών, ύπερεκατόν άρχαίων.

ι) Όργάνωσις τού ’Αρχείου τής ’Εφορείας, καί 
ταξινόμησις πάντων τών έγγράφων άπό τής συ- 
στάσεως τής ’Εφορείας μέχρι σήμερον.

2) Συντήρησις καί συστηματικός εύτρεπισμός 
τών μνημείων τής Ίεράς "Αλτεως· ιδιαι
τέρα μέριμνα έλήφθη διά τήν παλαιοχριστιανι
κήν έκκλησίαν, ένθα τό Έργαστήριον τού Φει- 
δίου. Τά είς πολλά τεμάχια τεθραυσμένα θωράκια 
καί οί κιονίσκοι τού τέμπλου άνασυνεκολλήθη- 
σαν, συνεπληρώθησαν διά λευκού σιμέντου καί 
έτοποθετήθησαν εις τήν άρχικήν αυτών θέσιν. 
Ωσαύτως έστερεώθη τό σφζόμενον τμήμα τού 
άμβωνος καί ηύτρεπίσθη όλόκληρος δ χώρος τής 
έκκλησίας έσωτερικώς καί έξωτερικώς ( Π ί ν. 
176α-β).

3) Συνέχισις τών άνασκαφικών έρευνών είς τόν 
χώρον τού Νέου Μουσείου ’Ολύμ
πι α ς ( περί τών έρευνών αύτών κατά τά προη
γούμενα έτη βλ. BCH 84 (1960), 720' 85 (1961), 
722· 86 (1962), 743 καί Α.Δ. 16 (1960) 125 κ.έ. 
Πίν. 116β καί Α.Δ. 17 (1961/2), 105 κ.έ. Πίν. 
112-117).

Ήρευνήθησαν οί χώροι τού άνατολικού καί 
νοτίου προαυλίων αύτοΰ, μέ άποτέλεσμα τήν άπο- 
κάλυψιν είς τά βαθύτατα στρώματα αύτών θεμε
λίων καί άλλων προϊστορικών κτισμάτων, πλήν 
τών κατά τά προηγούμενα έτη εύρεθέντων, τών 
πλείστων σορζομένων μόνον κατά τήν κατωτάτην 
έκ ποταμίων λίθων στρώσιν. Έκ τού αύτοΰ στρώ
ματος περισυνελέγη μέγας άριθμός όστράκων 
πρωτοελλαδικής καί μεσοελλαδικής έποχής, πολ
λών τών όποιων ό πηλός καί ή διακόσμησις εί
ναι άρίστης ποιότητος. Καθίσταται οϋτω βέβαιον, 
ότι ό χώρος ούτος κατελαμβάνετο όχι μόνον ύπό 
μυκηναϊκού συνοικισμού, ώς κατεφάνη κατά τάς 
έρεύνας τών τελευταίων έτών (βλ. ΑΔ 17 (1961 / 
62), 105 κ.έ. — BCH 83, (1959), 655, 84 (1960), 
720 καί 86 (1962) 743), άλλά καί ύπό πρωτοελλα- 
δικού-μεσοελλαδικού, έχοντος άξιόλογον έκτα- 
σιν καί πυκνότητα (βλ. Δελτίον έ.ά. καί BCH έ.ά.). 
Μεταξύ τών προϊστορικών έρειπίων, ιδιαιτέρως 
ένδιαφέρουσα είναι κυκλοτερής κατασκευή, άπο- 
καλυφθεϊσα είς τό ’Ανατολικόν προαύλιον τού 
Μουσείου (Πίν. 177α- Σ χ έ δ. 1 ). Άποτελεϊ- 
ται έκ 2-3 στρωμάτων ποταμίων λίθων μεγάλου
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μέχρι μέτριου μεγέθους. Σειρά κυκλική έξ όμοιων 
λίθων περιβάλλει τήν άνωτέρω κατασκευήν είς 
μικράν άπ’ αυτής άπόστασιν. Έξωτερικώς αυτής 
ύπάρχει δάπεδον έκ μικρών ποταμίων χαλίκων. 
Τό κυκλοτερές τούτο δάπεδον, άνήκον είς βωμόν 
ή έστίαν, ώς εικάζεται έκ τών Ιχνών πυράς είς 
τό κέντρον αύτοϋ, πρέπει νά χρονολογηθή είς 
τήν μετάβασιν άπό τής πρωτοελλαδικής είς τήν 
μεσοελλαδικήν έποχήν, συμφώνως πρός τά όστρα
κα, τά όποια περισυνελέγησαν μεταξύ τών λί
θων καί όπ’ αυτούς. Πέριξ τοϋ κτίσματος τούτου 
καί είς ικανήν άπόστασιν διεπιστώθησαν τόσον 
κατά τάς παρούσας, όσον καί κατά τάς προηγου- 
μένας άνασκαφικάς έρεύνας, ετερα θεμέλια κτι- 
σμάτων τής αύτής έποχής. Άνάλογον πρός τό 
κτίσμα τούτο παράδειγμα, γνωρίζω μόνον τόν έν 
Ήραίω Σάμου προϊστορικόν συνοικισμόν, τέλους 
τής πρωτοελλαδικής έποχής. Πρβλ. VI. Milojeic, 
Samos I. Die Prahistorische Siedlung unter dem 
Heraion, Bonn, 1961, 17 κ.έ. πίν. 17 σχ. 1. Τε
λευταίως Schachermeyer ΑΑ 77 (1962) 206 κ.έ. 
είκ. 27.

Έκ τών άνωτέρων στρωμάτων ιστορικών χρό
νων συνεκεντρώθη πλήθος όστράκων καί πήλινων 
ειδωλίων άρχαϊκών καί κλασσικών χρόνων, μέ- 
γας άριθμός άμυντικών όπλων έκ χαλκού καί έπι- 
θετικών, τών πλείστων έκ σιδήρου, ώς καί χαλκά 
έλάσματα, τινά τών όποιων φέρουν έγχάρακτον ή 
σφυρήλατον διακόσμησιν, τέλος δέ σκεύη χαλκά.

Τά πλεϊστα τούτων εύρέθησαν έντός αύτόθι 
κατά τήν άρχαιότητα σχηματιζομένου ρεύματος, 
τό όποιον σύν τή παρόδφ τοϋ χρόνου κατεχώ- 
σθη κατά τό πρός τόν Κλαδέον αυτού τμήμα, ένθα 
έσχηματίσθη ή μικρά κοιλάς, ή έπιλεγεΐσα διά 
τήν άνέγερσιν τοϋ Νέου Μουσείου ’Ολυμπίας. 
Ή κατά τήν άρχαιότητα ϋπαρξις τού ρεύματος 
βεβαιούται όχι μόνον έκ τών στρωματογραφικών 
ένδείξεων τής άνασκαφής, άλλά καί έκ τής φυ
σικής έπί τών ύπερκειμένων Α. τοϋ Νέου Μου
σείου λόφων χαράδρας, ήτις καθ’ δλας τάς έν- 
δείξεις ύφίστατο καί κατά τήν άρχαιότητα. Τά 
έντός τοϋ ρεύματος είς μέγαν άριθμόν συσσωρευ- 
μένα άρχαϊα, ήσαν άφιερώματα είς τό 'Ιερόν τής 
’Ολυμπίας, ώς συνάγεται έξ έγχαράκτων έπιγρα- 
φών έπί τινων τών χαλκών εύρημάτων, προφανώς 
δέ τό ρεϋμα τούτο έχρησιμοποιεΐτο ώς άποθέτης 
τοϋ Ίεροΰ. Έντός τών άνωτάτων στρωμάτων τοϋ 
έρευνηθέντος χώρου, εύρέθησαν νέοι τάφοι Σλα
βικοί, περιέχοντες, ώς καί οί παλαιότερον εΰρε- 
θέντες, τήν τέφραν τοϋ νεκροΰ έντός χειροποιή- 
των, άμελώς κατεσκευασμένων, άγγείων όμοΰ μετά 
έλαχίστων σιδηρών μαχαιριδίων.

Τέλος, κατά τήν βορείως, ώς καί νοτίως τοϋ

Μουσείου έκσκαφήν, πρός διάνοιξιν άποστραγ- 
γιστικής τάφρου, άνευρέθησαν δύο νέα τμήματα 
τών πρός τό 'Ιερόν τής ’Ολυμπίας άγόντων δύο 
άρχαίων ύδαταγωγών, τών όποιων έτερα τμήματα 
είχον έπισημανθή κάτωθεν τής δυτικής πλευράς 
τοϋ Νέου Μουσείου (βλ. BCH 84 (1960) 720, είκ. 
9-10).

Τά σημαντικώτερα τών ευρημάτων τής άνασκα
φής τοϋ χώρου τοϋ Νέου Μουσείου είναι τά άκό- 
λουθα:

1. Δεξιόν τμήμα χαλκοΰ έλάσματος, έφ’ οΰ 
διασφζεται πολεμιστής πρός τά άριστερά, κρα
τών δι’ άμφοτέρων τών χειρών όριζοντίως άνω
θεν τής κεφαλής στειλεόν, ίκανοϋ πάχους. Ίσως 
παρίσταται Όδυσσεύς τυφλών τόν Πολύφημον.

2. Σιδηροϋν τεμάχιον έκ ποδός τρίποδος, δια- 
σφζον τμήμα τής έξ όμοκέντρων κύκλων γεωμε
τρικής αύτοϋ διακοσμήσεως.

3. Κεφαλή γρυπός, άρίστης διατηρήσεως καί 
ποιότητος έργασίας (Πίν. 177β). Ό λαιμός 
ήτο κατεσκευασμένος έκ χωριστοΰ έλάσματος.

4. Τμήμα όχάνου, έφ’ ού σφυρήλατος διακό- 
σμησις λέοντος καταβάλλοντος ταύρον (Πίν. 
177γ).

5. Χαλκή μίτρα.
6. Κορινθιακόν κράνος κοσμούμενον καθ’ δλην 

τήν παρυφήν αύτοϋ διά διπλής σειράς άργυρών 
ήλων (Π ίν. 178γ).

7. Έτερον κορινθιακόν κράνος, φέρον άνάγλυ- 
φον καί έγχάρακτον διακόσμησιν (Πίν. 178α).

8. ’Ιλλυρικόν κράνος (Πίν. 178β).
9. Έπιβραχιόνιον.
10. Έπιπήχιον, άρίστης έργασίας καί μοναδι

κής διατηρήσεως (Πίν. 177δ).
11. Πήλινον είδώλιον έκ τοϋ άρχαϊκοϋ στρώ

ματος (Πίν. 179α).
12. Δύο τεμάχια χαλκών έλασμάτων έπί τοϋ 

ένός τών όποιων παρίσταται λέων(;) έν σφυρη- 
λάτφ άναγλύφω, έπί δέ τοϋ έτέρου σφζεται τμήμα 
άρματοδρομίας, ύπεράνω τής όποιας σειρά έλί- 
κων μετ’ άνθεμίων.

13. Χαλκοϋν έλασμα, άρχάϊκής έποχής, είς 
σχήμα πτηνοϋ (Πίν. 179β) διακοσμούν πιθανώς 
τόν όμφαλόν ζυγοϋ άρματος (χηνίσκος;) πρβλ. 
κατωτέρω άριθ. 1 (Πίν. 179β).

Τά έκ τών παλαιοτέρων αύτόθι άνασκαφών πο
λυάριθμα ευρήματα, συνετηρήθησαν καί συνεπλη- 
ρώθησαν, ήδη δέ προετοιμάζεται καί ή δημοσί- 
ευσις τοϋ συνόλου τών ευρημάτων τής άνασκαφής 
ταύτης. Μερικά τών εύρημάτων, μετά τήν άπο- 
κατάστασιν αυτών, πλήν τών παλαιότερον μνη- 
μονευθέντων (βλ. BCH 84 (1960) 720’ 85 (1961)
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722. 86 (1962) 743 καί Α.Δ. 16 (1960) 125 κ.έ. Α.Δ. 
17 (1961 -2) 105 είναι τά έξής:

1. Ταινία όχάνου (πόρπακος) διακοσμουμένη 
έκ τών άνω πρός τά κάτω: α) δΤ ίππέως πρός τά 
δεξιά, β) διά ρόδακος διαιρουμένου είς τέσσαρα 
τμήματα ύπό τετρασκελοϋς άκτινωτοϋ κοσμήμα
τος (Bliitenstein), γ) δΤ άρματος πρός τά άριστε- 
ρά, φέροντος έπΐ τής κορυφής τοΰ όμφαλοΟ τοϋ 
ζυγοϋ, πτηνόν (χηνίσκον;). (Πρβλ. όμοίαν παρά- 
στασιν έν Βερολίνφ: Neugebauer, Fiihrer durch 
das Antiquarium II πίν. 16 F 301· Καροϋζος 
Jdl. 52 (1937) 179 είκ. 14). Ύπεράνω τοΰ άρματος 
πτηνόν (άετός;) καί δφις (Πίν. 179 γ ). Τέλους 
7ου αί. π.Χ.

2. Χαλκή κνημίς, άρχαϊκών χρόνων, έφ’ ής 
ύποδηλοΰται έν έσχηματοποιημένφ άναγλύφφ ή 
μυϊκή διάπλασις τής κνήμης (Πίν. 179 δ ).

3. ΧαλκοΟν άρχαϊκόν έλασμα, ιρέρον σφυρήλα- 
τον διακόσμησιν καθ’ δλον τό μήκος αύτοΰ έκ 
σειράς άνθεμίων, έκατέρωθεν τής όποιας τρέχου
σα σειρά λωτών (Πίν. 180 α-β ).

4. Χαλκή μίτρα άρχαϊκών χρόνων, άρίστης δια- 
τηρήσεως.

5. Πηλίνη άνδρική κεφαλή, άρχαϊκών χρόνων 
(Πίν. 181α).

6. ΧαλκοΟν ύποκρατήριον άσσυριακόν, δια- 
κοσμούμενον έν σφυρηλάτφ άναγλύφφ, κάτω μέν 
δι’ άσσυριακών δαιμόνων καί τοΟ δένδρου τής 
ζωής, άνω δέ διά ζώνης έκ ζώων (Πίν. 181 β-γ ).

Τά άνωτέρω άξιόλογα εύρήματα όμοΟ μετά 
των έρειπίων μνημείων προϊστορικής καϊ άρχαϊ- 
κής έποχής, άποκαλυφθέντα άπροσδοκήτως έξ 
άφορμής τής οίκοδομής τοΟ Νέου Μουσείου είς 
τήν ΒΔ. τοΟ Κρονίου λόφου κοιλάδα, συμβάλλουν 
είς τήν συμπλήρωσιν τής είκόνος τής περιβαλ- 
λούσης τήν Ίεράν 'Αλτιν περιοχής καί παρέχουν 
νέας ένδείξεις διά τήν σπουδαιότητα καί έκτασιν 
τοΟ εύρυτέρου χώρου τής ’Ολυμπίας, τόσον κατά 
τήν προϊστορικήν, δσον καί τήν ιστορικήν έπο- 
χήν.

4) Ή οίκοδομή τοΟ Νέου Μου
σείου ’Ολυμπίας συνεχίσθη καί κατά τό 
έτος τούτο. Ήδη έπερατώθη ή κατασκευή τών 
άποθηκών, προχωρεί δέ καί ή οίκοδόμησις τοΰ 
κυρίως Μουσείου.

5) ’Εντός τοΰ προαυλίου τής οίκίας Άγγελή 
Κωσταριά, έν ’Αρχαία Όλυμπίμ, άπε- 
καλύφθησαν κατά έκσκαφήν πρός διάνοιξιν βό
θρου δύο πιθοειδεΐς τάφοι, έξ ών ό είς σχεδόν 
άκέραιος. Ούδέν κτέρισμα εύρέθη, έκ τών όλί- 
γων δέ περισυλλεγέντων όστράκων, έκτος καί 
έντός τών τάφων, εΙκάζεται δτι άμφότεροι είναι 
έλληνιστικής έποχής.

6) Παρά τήν ΝΑ. παρυφήν τοΰ χωρίου Πλά
τανος, ΒΔ. τής 'Αρχαίας ’Ολυμπίας καί είς θέ- 
σιν Τόμπρινο, άνεσκάφη συστηματικώς μι
κρός θαλαμοειδής τάφος, δστις είχε συληθή καί 
καταστροφή σχεδόν έξ όλοκλήρου ύπό άρχαιο- 
καπήλων. Ένεκα τούτου κατά τήν πλήρη άποκά- 
λυψιν τοΰ θαλάμου του, ούδέν εύρέθη. Έκ τής 
έρεύνης δμως τοΰ δρόμου τοϋ τάφου συνεκεντρώ- 
θησαν περί τά τριάκοντα όστρακα άβαφών καί 
γραπτών άγγείων, άνήκοντα πιθανώτατα είς τήν 
ΥΕΙΙΙ Β-Γ περίοδον. Ούχί μακράν τής άνωτέρω 
θέσεως καί είς θέσιν Ρ έ ν ι α, ήρευνήθη έτερος 
θαλαμοειδής τάφος, μεγαλύτερος τοΰ προηγου
μένου, δστις έπίσης είχε συληθή ύπό άρχαιοκα- 
πήλων. Έκ τής έρεύνης τοΰ θαλάμου καί τοΰ δρό
μου αύτοΰ περισυνελέγησαν πολυάριθμα δστρακα 
άγγείων καλής ποιότητος, ώς καί τινα πολύτιμα 
άντικείμενα έκ τοΰ όπλισμοΰ καί τοΰ στολισμού 
τοΰ νεκροΰ, δεικνύοντα δτι ό τάφος ούτος πρέπει 
νά ήτο πλουσιώτατος είς κτερίσματα. Έκ τών 
συγκολληθέντων όστράκων άποκατεστάθησαν 
σκύφοι, πρόχοι, κύλικες, τρίωτοι άμφορεϊς κλπ. 
άνήκοντες κατά τό πλεΐστον είς τήν YE III Β-Γ πε
ρίοδον (Πίν. 182 α-γ, 183 α-γ). Έκ τών λοιπών 
κτερισμάτων άξια μνείας είναι ψήφοι έκ πολυτί
μων λίθων καί έξ ύαλομάζης, ώς καί μικρόν ψύλ
λον χρυσοΰ παριστάνον πτηνόν (Πίν. 184 α-β ).

7) Είς θέσιν Τρύπες, έπΐ τής δεξιάς δχθης 
τοΰ Κλαδέου, δύο (2) χιλιόμετρα περίπου βορείως 
τοΰ χωρίου Κλαδέος (πρώην Στραβοκέφαλο), 
ήρευνήθησαν έξ θαλαμοειδείς τάφοι, ύστέρας μυ
κηναϊκής έποχής. Ή θέσις τοΰ νεκροταφείου, γνω
στή παλαιόθεν είς τήν Εφορείαν, ήρευνήθη κατά 
τό έτος τοΰτο κατόπιν άποπείρας συλήσεως ύπό 
άγνώστων άρχαιοκαπήλων δύο τών τάφων, τούς 
όποιους καί κατέστρεψαν έν μέρει. Ή άνασκαφή 
τών άνωτέρω τάφων, έκτελεσθεΐσα τή έποπτεία 
μου ύπό τοΰ Έπιμελητοΰ κ. Π. Θέμελη καί τοΰ 
έπιστημονικοΰ βοηθοΰ κ. Ή. Άνδρέου, άπέδωσε 
πλήθος άγγείων (75 περίπου άκέράια) (Πίν. 
184γ - 187α-δ ), ψήφους περιδέραιου έξ ύαλομάζης, 
πήλινον είδώλιον θεάς (Πίν. 187ε), τεσσαρά
κοντα (40) περίπου όδόντας άγριοχοίρου έκ «κυ- 
νέης» πολεμιστοΰ, δύο χαλκάς αίχμάς δοράτων, 
χαλκοϋν έγχειρίδιον (Πίν. 187 ς') κ.ά. Έκ τών 
τάφων, μόνον ό είς σφζεται άκέραιος μετά τοΰ 
δρόμου αύτοΰ- τών λοιπών ή όροφή έχει έν μέρει 
ή τελείως καταπέσει (Πίν. 188 α ). Αί ταφαί ήσαν 
άνωρυγμέναι τόσον είς τόν θάλαμον έκάστου τά
φου, δσον καί κατά μήκος τοΰ δαπέδου καί τών 
τοιχωμάτων τοΰ δρόμου. Οί τάφοι έντός τοΰ θα
λάμου ήσαν λακκοειδεΐς, καλυπτόμενοι 
ύπό πλακών (Πίν. 188 β-γ), ένφ οΐ έντός τοΰ
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δρόμου, έπίσης λακκοειδεϊς, είχον κατά τό πλεΐ- 
στον έπενδεδυμένα τά τοιχώματα αύτών διά ξε
ρολιθιάς καί έκαλύπτοντο όμοίως διά κλακών 
(Πίν. 188 β).

8) Είς έτέραν έντός τοϋ Κλαδέου θέσιν Μαρ
μαροσυκιά ή Βαθειά Λάκκα ή Φεγ
γαράκι, βορειοδυτικώς τοϋ αΰτοϋ ώς άνω χωρίου, 
έκεσημάνθησαν, έκτος των κρό έτών εύρεθέντων 
( βλ. Α.Δ. 16 (1960) 126 καί BCH 85 (1961), 722 ), 
έτεροι τάφοι προϊστορικών καί ιστορικών χρό
νων, έξ ών τινες σεσυλημένοι.

Β. Πύργος

1. Κατά γενομένας έκσκαφάς πρός κατασκευήν 
οικοδομής έν Π ύ ρ γ φ, άπεκαλύφθη τάφος κι
βωτιόσχημος (1.86 χ 0,34 μ.) έπενδεδυμένος τάς 
πλευράς αΰτοϋ διά πήλινων πλακών. Ό τάφος 
οΰτος περιείχε πήλινον όξυπύθμενον άμφορίσκον 
(ϋψος 0,124 μ.) (Πίν. 188 ε), πηλίνην οίνοχόην 
μετά διδύμων λαβών (ϋψος 0,21 μ.) ( Π ί ν. 188 ς') 
καί πήλινον μονόμυξον λύχνον. "Απαντα είναι 
έλληνιστικών χρόνων.

2. Παρά τό Δημοτικόν Σχολεΐον 'Αγίου 
Ίωάννου Πύργου, εύρέθη τάφος κατε
στραμμένος, έντός τοϋ όποιου διεσφζοντο ίχνη 
καύσεως. Έξ αΰτοϋ περισυνελέγησαν όστρακα 
ρωμαϊκών χρόνων.

3. Ό Δήμος Λετρινών (Πύργου) έδώ- 
ρησεν είς τήν ’Αρχαιολογικήν Υπηρεσίαν νεο- 
κλασσικόν κτήριον πρός χρησιμοποίησιν αΰτοϋ 
ώς Μουσείου τοϋ Νομοϋ Ηλείας. Ή ’Εφορεία 
προέβη είς τήν έκπόνησιν τών άπαραιτήτων σχε
δίων καί μελετών πρός διαμόρφωσιν τών έσωτε- 
ρικών χώρων τοϋ κτηρίου τούτου, ίνα στεγασθοϋν 
έν αΰτώ πάντα τά άρχαιολογικά εύρήματα τοϋ 
Νομοϋ πλήν τών προερχομένων έκ τών άνασκα- 
φών έν τώ Ίερώ ’Ολυμπίας.

Γ. Ανδραβίδα

Είς τον γοτθικόν ναόν 'Αγίας Σοφίας ’Ανδρα
βίδας έγένοντο σημαντικοί έργασίαι συντηρήσεως 
καί στερεώσεως τών άντηρίδων καί τών τόξων 
τών παραθύρων τοϋ σφζομένου τμήματος τοϋ κτη
ρίου. ’Επίσης έξετελέσθη μικρά άνασκαφική έρευ
να πρός άποκάλυψιν τών θεμελίων τοϋ μή σφζο
μένου τμήματος τοϋ κτηρίου, ώς καί τών βάσεων 
υποδοχής τών κιόνων τής διπλής έσωτερικής κιο- 
νοστοιχίας. Πρός μεγαλυτέραν άσφάλειαν τοϋ 
μνημείου έγένετο περίφραξις αΰτοϋ. Αί άνωτέ- 
ρω έργασίαι έγένοντο ύπό τήν έποπτείαν τοϋ έπι- 
στημονικοϋ βοηθοΰ κ. Ήλ. Άνδρέου.

Δ. ’Αρχαία Φιγάλεια

Κατά έργασίας διανοίξεως τής πρός άρχαίαν 
Φιγάλειαν (Παύλιτσαν) κοινοτικής όδοΰ, άπεκα
λύφθη παρά τήν δυτικήν παρυφήν τοϋ χωρίου 
κιβωτιόσχημος τάφος ( 1.90 x 0,60 μ. ) έπενδε
δυμένος τάς πλευράς διά λίθινων πλακών. Έντός 
αΰτοϋ άνευρέθη λύχνος καί όστρακα ρωμαϊκών 
χρόνων.

Ε. Ζαχάρω

Είς τό χωρίον Ά ν ή λ ι ο ν, περιοχής Ζα- 
χάρως, έπαρχίας ’Ολυμπίας, διεπιστώθη ή ΰπαρ- 
ξις βυζαντινού ναϋδρίου, έκτισμένου έπί τών θε
μελίων μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής(;), 
ώς συνάγεται έκ τών όρατών θεμελίων αΰτής καί 
τών πολλών έντετοιχισμένων ή κατεσπαρμένων 
πέριξ τοϋ ναοϋ άρχιτεκτονικών τεμαχίων (Πίν. 
188 δ).

ΣΤ. Δίβρη

Είς τό παρά τούς νοτίους πρόποδας τοϋ Ερυ
μάνθου χωρίον Δίβρη (Λαμπεία) έγένετο έπισκευή 
καί συντήρησις τών καθολικών τών δύο βυζαντι
νών Μονών Δίβρης (Άνω καί Κάτω Μονής), 
ώς καί δύο έκκλησιδίων βυζαντινών, τής 'Αγίας 
Τριάδος (Πίν. 189α) καί τοϋ Άγιου Ίωάννου 
(Πίν. 189 β-γ). Πρός τούτοις έγένετο συντήρη- 
σις τών τοιχογραφιών τοϋ καθολικοϋ τής Κάτω 
Μονής καί τής Αγίας Τριάδος ΰπό τοϋ συνερ
γείου τοϋ καλλιτέχνου κ. Φώτη Ζαχαρίου. Αί 
τοιχογραφίαι αύται είναι είς δύο έπάλληλα στρώ
ματα καί χρονολογούνται αί μέν τοϋ πρώτου στρώ
ματος είς τήν πρό τής Άλώσεως περίοδον, αί δέ 
τοϋ δευτέρου είς τήν μεταβυζαντινήν έποχήν (17ος 
αιών;) (Πίν. 190-191).

Ζ. Τυχαία εύρήματα

Κατά τό έτος τοΰτο παρεδόθησαν ΰπό ιδιωτών 
είς τήν ’Εφορείαν πολυάριθμα άρχαϊα, έξ ών τά 
σπουδαιότερα είναι τά έξης:

1. Έκ τοϋ Άλφειοϋ, άπό τής συμβολής 
αΰτοϋ μετά τοϋ Κλαδέου μέχρι τών έκβολών του 
είς τό Ίόνιον πέλαγος:

α) Χαλκοϋν έπίμηκες έλασμα (ΰψ. σφζ. 0,87 μ., 
πλ. 0,09 μ.) άνήκον είς έπένδυσιν ποδός τρίποδος 
ή είς άλλο σκεϋος.

β) Μόνωτον χαλκοϋν άγγεΐον.
γ) Δύο τεμάχια χαλκής στλεγγίδος.
δ) Χαλκοϋν κράνος κορινθιακού τύπου.
2. Έκ τής Κοινότητος Μ ο ι ρ ά κ α ς, πε

ριοχής ’Ολυμπίας, προέρχεται μικρόν άωτον
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άγγεΐον καί πούς σκύψου, ύστέρων κλασσικών 
χρόνων.

3. Έκ τής περιοχής Καλυβακίων Σκιλ- 
λουντίας, προέρχεται χαλκή υδρία (Π ί ν. 194 γ ), 
τών άρχών τοϋ Ε' αΐ. π.Χ., έλλιπής τό κατώτερον 
ήμισυ αυτής καί τά χείλη. Τό άνώτερον τμήμα τής 
κατακορύφου λαβής είχεν εύρεθή πρό έτους, εις 
τήν αύτήν ώς άνω θέσιν*.

Η. Επίδαυρος

Κατόπιν συνεννοήσεως μετά τοϋ Διευθυντοΰ 
τοϋ Έθνικοΰ Άρχαιολογικοϋ Μουσείου κ. Χρή
στου Καροόζου καί τοϋ Εφόρου ’Αρχαιοτήτων 
κ. Νικ. Βερδελή καί κατόπιν έγκρίσεως τής Σϋί 
Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων, προέβην είς συστη
ματικήν μελέτην τών γλυπτών τής ’Επίδαυρου, 
τών ναών Άσκληπιοϋ καί Άρτέμιδος. Πρός τόν 
σκοπόν τοΰτον μετέφερον είς Μουσεΐον Έπιδαύ- 
ρου άπαντα τά μικρά θραύσματα τών είς τό ’Εθνι
κόν ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον άποκειμένων γλυ
πτών καί προέβην,τή συνδρομή καί τοϋ γλύπτου 
τοϋ Έθν. Άρχαιολογικοϋ Μουσείου κ. Στ. Τρι- 
άντη, είς συσχέτισιν αύτών μετά τών έν τώ Μου- 
σείφ Έπιδαΰρου άποκειμένων. Κατά τάς άνωτέρω 
έν Έπιδαύρφ έργασίας, άνεγνωρίσθησαν καί νέα 
πολυάριθμα τεμάχια άποκείμενα είς τάς άποθή- 
κας καί τό Μουσεΐον Έπιδαύρου ώς άνήκοντα 
είς τόν αυτόν γλυπτόν διάκοσμον τών δύο ναών. 
Πολλά τούτων έταυτίσθησαν μεταξύ των καί συνε- 
πλήρωσαν άποφασιστικώς τάς μορφάς τών έναε- 
τίων γλυπτών καί τών άκρωτηρίων (Π ί ν. 192 - 
194β).

* Ώς πρός τάς Αντιρρήσεις τοϋ G. Daux (BCH 86 (1962) σ. 
629) επί τής ύπ’ έμοϋ προταθείσης ταότίσεως τοϋ ναοϋ Μα- 
ζίου πρός τόν ναόν τής Σκιλλουντίας ’Αθήνας, αύται πρέπει 
μάλλον νά άποδοθοΰν είς έσπευσμένην άνάγνωσιν, τόσον 
τής σχετικής έκθέσεώς μου (Έργον 1960, σ. 135-140* Α.Δ. 16 
(1960), σ. 135-136 καί BCH 85 (1961), σ. 719-722), όσον καί 
τών οίκείων σελίδων τοϋ Ε. Meyer, Neue Pelop. Wander, σ. 
46, 63, 68. Ό τελευταίος μετά δικαιολογημένης έπιφυλάξεως 
—wahrscheinlich γράφει — άποδίδει τόν ναόν είς τήν *Ap- 
τεμιν Δαιδαλείαν. Έξ άλλου, ώς πρός τήν θέσιν τής πόλεως 
Σκιλλοΰντος, άποδίδει είς έμέ ό G. Daux γνώμην, τήν οποίαν 
δεν διετύπωσα, διότι μόνον περί τοϋ ναοϋ τής Σκιλλουντίας 
’Αθήνας γράφω (έ.ά.) καί όχι περί τής πόλεως Σκιλλοΰντος, 
ή όποια, ώς όρθώς έχει προταθή, πρέπει νά έκειτο είς Αρκε
τών χιλιομέτρων άπόστασιν δυτικώς τοϋ είρημένου ναοϋ, 
ώς καί ό ναός τοϋ ’Επικούρίου ’Απόλλωνος άπό τής πόλεως 
Φιγαλείας.

Περί τής έν Α.Δ. 18 Χρονικά (1963) σ. 103 ύπ5 έμοϋ καταγ- 
γελλομένης παραβάσεως τής ίσχυούσης είς έπιστημονικάς 
Ανακοινώσεις δεοντολογίας, αί έν BCH 89 (1965), σ. 305, 
σημ. 2 δικαιολογίαι τοϋ G. Daux είναι μάλλον Ισχναί καί αύ- 
θαίρετοι, τοσούτφ μάλλον καθ’ όσον ούτος είς έτέραν περί- 
πτωσιν (BCH 85 (1961), σ. 846 κ.έ.) έσεβάσθη τήν δεοντολο
γίαν ταύτην, κρίνων προφανώς ότι δύναται νά τήν τηρή ή 
νά τήν άγνοή κατά βούλησιν.

Αί γενόμεναι άναγνωρίσεις καί συμπληρώσεις, 
άναθεωροϋν παλαιοτέρας άπόψεις περί τών γλυ
πτών τούτων καί συμβάλλουν είς τήν όρθοτέραν 
άποκατάστασιν τών δύο έναετίων συνθέσεων τοϋ 
ναοϋ τοϋ Άσκληπιοϋ.

Ν. Φ. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

·¥·
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΕΚ ΤΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1

Τά κατωτέρω περιγραφόμενα νομίσματα εύ- 
ρέθησαν είς τήν άνασκαφήν τοϋ Νέου Μουσείου 
τής ’Ολυμπίας, κατά τά ετη 1959, 1961 καί 1963. 
Είναι άπαντα χαλκά, μέτριας διατηρήσεως καί 
άνήκουν ώς έπί τό πλεΐστον είς πόλεις τής Πε- 
λοποννήσου, πλήν τριών Μακεδονικών, τριών 
Ρωμαϊκών καί ένός Βανδαλικοϋ.

Μακεδονία
Φίλιππος Β' (359-336 π.Χ.)

"Εμ. Νεανική άνδρική κεφαλή πρός άρ. Όπ. 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Τππεύς πρός δεξ. Πρβλ. Sylloge 
DNM. πίν. 14, άριθ. 616, 617 (Π ί ν. 195
άριθ. 1).

’Αλέξανδρος Γ' (336-323 π.Χ.)
Έμ. Κεφαλή Ήρακλέους πρός δεξ. Όπ. Β A 

Ρόπαλον, φαρέτρα καί τόξον. Πρβλ. Gaebler 
πίν. XXXI, άριθ. 34.

Βασιλέων Μακεδονίας (β' ήμισυ Δ' αί. π.Χ. 
ή Γ' αΐ. π.Χ.)

Έμ. Κεφαλή Ήρακλέους δεξ. Όπ. Έπιγρ. έφθ. 
Τππεύς δεξ.

Κορινθία
Κόρινθος (Περί τά 400-146 π.Χ.)

1) Έμ. Πήγασος δεξ. Όπ. Τρίαινα 2) Έμ. Πή
γασος άρ. Όπ. Τό αυτό. Πρβλ. Edwards, Co
rinth VI, άριθ. 11.

’Εποχής Δομιτιανοϋ
2) Έμ. . . .CAESDOMITIA........ Κεφαλή άκτι-

νοστεφής δεξ. Όπ. Col .............CORINT Νίκη
πρός άρ. Πρβλ. Sylloge έ.ά. άριθ. 277 (Πίν. 
195 άριθ. 2).

’Εποχής Σεπτιμίον Σενήρον
3) Έμ..............AVGIMPIII Προτομή δεξ. Όπ.

.. . Νίκη άρ. Πρβλ. Edwards ε.ά. άριθ. 190. 
(Πίν. 195 άριθ. 3).

1. Θερμάς εύχαριστίας θά ήθελα νά Απευθύνω καί άπό 
έδώ πρός τόν Έφορον κ. Νικ. Γιαλούρην διά τήν παραχώ- 
ρησιν τής δημοσιεύσεως τών νομισμάτων, ώς καί διά τήν έν 
γένει πρόθυμον βοήθειάν του κατά τήν διάρκειαν τής παρα
μονής μου είς τό Μουσεΐον τής ’Ολυμπίας.
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Πελοπόννησος

Σικυών (370-250 π.Χ.)
Έμ. Περιστερά βόσκουσα δεξ. Όπ. Τρίπους. 

Πρβλ. BMC. σ. 50, άριθ. 178 κ.έ. πίν. IX, άριθ. 
11.

Αϊγειοα (370-280 π.Χ.)
Έμ. Κεφαλή ’Αθήνας δεξ. Όπ. ΑΙ ΓΙ Κεφαλή 

καί τράχηλος αίγός πρός δεξ. έντός στεφάνου. 
Πρβλ. BMC πίν. IV, άριθ. 8.

Πάτραι (’Εποχής Δομιτιανοΰ)
1) Έμ.............GERM ...............Κεφαλή δεξ.

Όπ. Έπιγρ. έφθ. Ρώμη καθημένη άρ. στεφο- 
μένη ύπό πολεμιστοΰ. Πρβλ. Numismatic Com
mentary on Pausanias πίν. R, II καί Sylloge ε.ά. 
πίν. 3, άριθ. 175 (Πίν. 195 άριθ. 4).

’Εποχής Κομμόδου
2) Έμ.............. OD .........Προτομή δεξ. Όπ.

COLAA PATR .. ’Ανδρική μορφή 2 άναπαυο- 
μένη πρός άρ. Πρβλ. Mionnet Sup. IV, άριθ. 
143, άριθ. 9563 (Πίν. 195 άριθ. 5).

ΎΗλις (343-323 π.Χ.)
1) Έμ. Κεφαλή Διός δεξ. Όπ. F Α Κεραυ

νός. Πρβλ. Sylloge έ.ά. άριθ. 393 (Πίν. 195 
άριθ. 6).

2) Έμ. Τό αυτό. Όπ. ’Αετός δεξ. Πρβλ. Syl
loge ε.ά. άριθ. 3924 5.

3, 4) "Ομοια μέ τό προηγούμενον.

271 - 191 π.Χ.6
5) Έμ. Κεφαλή ’Απόλλωνος δεξ. Όπ. F Α Ζευς 

κεραυνοβολών δεξ. Πρβλ. Sylloge ε. ά. άριθ. 
435-439.

6, 7, 8, 9) Όμοια μέ τό προηγούμενον.

146 - 43 π.Χ.
10) Έμ. Κεφαλή Διός δεξ. Όπ. FAAEION έν

τός στεφάνου. Πρβλ. ε.ά. άριθ. 444-448.
11) Όμοιον.

Μεσσήνη (280 -146 π.Χ.)
1) Έμ. Κεφαλή Δήμητρος δεξ. Όπ. Έπιγρ. 

έφθ. Ζεύς Ίθωμάτας δεξ. Πρβλ. BMC σ. 111, 
άριθ. 21 κ.έ.

2) Όμοιον.

2. Κατά πάσαν πιθανότητα ή είκονιζομένη μορφή είναι ό 
ποταμός ’Αλφειός.

3. ’Αλλά έποχής Άντωνίνου Εύσεβοϋς.
4. Παλαιότερον ό Gardner έχρονολογοΰσε τόν τύπον αυ

τόν μεταξύ τοϋ 271-191 π.Χ., Πρβλ. BMC. σ. 74, άριθ. 141, 
142.

5. ΊΕ.ά. σ. 74, άριθ. 147, μετά τό 191 π.Χ.

’Επίδαυρος (Μετά τό 350 π.Χ.)
Έμ. Κεφαλή ’Ασκληπιού δεξ. Όπ. Όφις. Πρβλ. 

Sylloge ε.ά. άριθ. 128.

’Αρκαδία, Κοινόν (Μετά τό 370 π.Χ.)
Έμ. Κεφαλή Πανός δεξ. Όπ. ’Αρκαδικόν μο

νογράφημα. Πρβλ. Sylloge ε.ά. άριθ. 201 κ.έ.

'Ηραία (417 - 370 π.Χ.)
Έμ. Κεφαλή Άθηνάς δεξ. Όπ. )—(Πρβλ. BMC 

σ. 183, άριθ. 24, 25.
Τρία έφθαρμένα άρχαΐα έλληνικά νομίσματα, έκ 
των όποιων εν πιθανώς Πελοποννήσου τού Γ' 
αί. π.Χ.

Ρωμαϊκά
Τραϊανός (98-117 μ.Χ.)

Σηστέρτιος. Έμ................. RVATRAIAN AVG
..........  Κεφαλή δαφνοστεφής δεξ. Όπ............
........ COSIIIIPP Ή 'Ομόνοια καθημένη άρ.,
κρατούσα φιάλην καί κέρας Άμαλθείας °. Πρβλ. 
RIC II, σ. 275, άριθ. 430. (Πίν. 195 άριθ. 7).

Είς άντωνιανός έφθ. τοϋ Γ' αί. μ.Χ. καί 8ν 
άσσάριον έφθ. τού Δ' αί. μ.Χ.

Τέλος έν έφθαρμένον νόμισμα έλληνικής πό- 
λεως, ρωμαϊκών χρόνων μέ ύστερόσημον, άστέ- 
ρα καί έν έφθ. Βανδαλικόν.

ΜΑΝΤΩ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ · ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΥ

*

ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙΣ

Κατά τήν άνασκαφικήν περίοδον τού έτους 
1963 ή έρευνα, χρηματοδοτηθεΐσα ύπό τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας, περιωρίσθη είς τήν πε
ραιτέρω άποκάλυψιν τοϋ θεάτρου καί είς τήν έπί- 
λυσιν προβλημάτων, σχέσιν έχόντων πρός τάς 
διαφόρους φάσεις τών άναλημμάτων τού κοίλου 
καί τών παρόδων. Είς τάς έργασίας ταύτας, έκτε- 
λεσθείσας ύπό τήν έποπτείαν μου, έλαβον μέρος 
ό ’Επιμελητής κ. Πέτρος Θέμελης, δστις είχε καί 
τήν άμεσον έπίβλεψιν αότών καί συνέταξε τό 
ήμερολόγιον, ή δ. Βερόνικα Λεόν, ώς έκπρόσω- 
πος τού Αύστριακοϋ ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτού
του, καί ό άπόφοιτος ’Αρχαιολογίας κ. Ήλίας 
Άνδρέου.

Διά τής έκσκαφής τριών συνεχομένων τάφρων 
κατά τήν δυτικήν πλευράν τοϋ κοίλου, διαστά
σεων συνολικώς 12x12 μ., άπεκαλύφθησαν καθ’ 
δλον τό σορζόμενον μήκος των τά τρία διαδοχικά 
άναλήμματα αύτοΰ, άτινα είχον κατά τά έτη 1961 
καί 1962 άποκαλυφθή μόνον κατά τό παρά τήν 
άντίστοιχον πάροδον τμήμα αυτών (Έργον 1961,

6.*Η κοπή τοϋ νομίσματος τό 101/102 μ.Χ.
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σ. 182 κ.έ., 1962 σ. 144 κ.έ. καί 1963, σ. 115 κ.έ.)
Τό έσωτερικόν, παλαιότερον (κλασσικόν) άνά- 

λημμα (1η φάσις), άσθενές (πλ. 0,45 μ.), άνευ άν- 
τηρίδων καϊ είς μικρόν βάθος θεμελιωμένον, κα- 
τέρρευσεν, ώς φαίνεται, ταχέως έκ τής πιέσεως των 
χωμάτων τοΟ κοίλου, παρέμεινον δέ είς τήν θέσιν 
τοιν μόνον αί πλίνθοι τής θεμελιώσεως, μετατο
πισμένοι καί αύται έλαφρώς πρός τά έξω ( Π ί ν. 
196 α-β) (πρβλ. καί Έργον 1962 είκ. 171-175).

Τό μεσαϊον άνάλημμα, κατασκευασθέν προφα
νώς όλίγον άργότερον τοϋ πρώτου (2α φάσις), 
έφάπτεται εις τινα μέρη αύτοϋ. Θεμελιωθέν κατά 
1 μ. περίπου βαθύτερον τοΟ πρώτου, ένισχύθη 
διά έσωτερικών καί έξωτερικών, έναλλάξ τοποθε
τημένων άντηρίδων ( Π ί ν. 196 α) καί έπεξετά- 
θη κατά +4 μ. βορειότερον, ήτοι πέραν τοΰ 
συγχρόνου πρός τό πρώτον άνάλημμα τοίχου τής 
Δ. παρόδου, κατεσκευάσθη δέ ταύτοχρόνως (καί 
ούχί άργότερον, ώς ένόμιζον, βλ. Έργον 1962, 
σ. 147) ό δεύτερος, Ισχυρότατος άναλημματι- 
κός τοίχος τής άνωτέρω παρόδου είς τό ακρον 
τοΰ νέου τούτου άναλήμματος τοϋ κοίλου (πρβλ. 
Έργον 1962, σ. 144 κ.έ.) ( Π ί ν. 196 α-β ). Τό
σον τό πρώτον, όσον καί τό δεύτερον δυτικόν άνά
λημμα τού κοίλου σχηματίζουν έλαφρώς τόξον, 
άκολουθοϋντα προφανώς τό τόξον τοΰ κοίλου 
(Πίν. 196 α).

Τό τρίτον, νεώτατον άνάλημμα τοϋ κοίλου, άπε- 
καλύφθη μέχρι συνολικού μήκους 18.50 μ., όμοίως 
δέ καί ό παρακείμενος άγωγός, ό όποιος συνεχί
ζεται καί πέραν τών 18.50 μ. (Π ί ν. 196 β -197 α ).

Τό τρίτον άνάλημμα είναι θεμελιωμένον ετι 
βαθύτερον τοΰ δευτέρου, κατά 2 - 4 μ. δυτικώτε- 
ρον αΰτοΰ, καί άκολουθεϊ ευθείαν κατεύθυνσιν 
(πρβλ. Έργον 1961, σ. 182 κ.έ., 1962, σ. 147 
κ.έ.). Διά τήν κατασκευήν του έχει χρησιμοποιη- 
θή υλικόν έκ παλαιοτέρων κτισμάτων, ώς δηλοΐ 
ή μή άντιστοιχία τών τόρμων ΰποδοχής τών συν
δέσμων τών λίθων, πιθανόν δέ καί έκ λίθων τοϋ 
καταρρεύσαντος δευτέρου άναλήμματος.

Διά τής έκσκαφής τεσσάρων τάφρων συνολι
κού μήκους 22 μ. καί πλάτους 6 μ. παραλλήλως 
πρός τό νοτιώτερον παλαιότερον άνάλημμα τής 
δυτικής παρόδου, κατέστη δυνατόν νά προσδιορι- 
σθή ή κλίσις τοϋ κοίλου (23,5 %) χάρις είς τό 
φυσικόν (γλινώδες) στρώμα, άνερχόμενον όμα- 
λώς άπό τής ’Ορχήστρας πρός τά άναλήμματα 
(Πίν. 197 β-198 α).

Έπί τοΰ γλινώδους κεκλιμένου αύτοϋ έδάφους 
καί πρός τό μέρος τής όρχήστρας, άπεκαλύφθη- 
σαν λίθοι τινές όρθογώνιοι, κατά κανονικά δια
στήματα τοποθετημένοι, έφ’ ών πιθανώτατα έδρά- 
ζοντο έδώλια τοΰ θεάτρου (Πίν. 197 β, 198 α ).

Είς τό τμήμα τοϋτο τοϋ χώρου τής άνασκαφής, 
έντός τοΰ γλινώδους στρώματος, εύρέθησαν πέντε 
(5) συνολικώς τάφοι ύπομυκηναϊκής-πρωτογεω- 
μετρικής περιόδου, ό είς πλησίον τοΰ άλλου, κατά 
μήκος τοϋ παλαιοτέρου έσωτερικοΰ άναλήμματος 
τής Δ. παρόδου καί είς άπόστασιν 2.50 - 3 μ. 
νοτίως αύτοϋ. Οί άνωτέρω τάφοι, περιέχοντες άπό 
ένα έως τρεις νεκρούς έκαστος, άνήκουν είς μέ- 
γα, ώς φαίνεται, προϊστορικόν νεκροταφεΐον, έν- 
τοπισθέν μέχρι τοϋδε είς τό δυτικόν τμήμα τοΰ 
θεάτρου, ώς καί όπισθεν τής σκηνής (βλ. Έργον 
1961, σ. 186-188 ).
Ή θεμελίωσις τών δυτικών άναλημμάτων κατέ- 

στρεψεν ώρισμένους τάφους, εις τινα δέ σημεία 
εύρέθησαν μόνον αί καλύπτουσαι αυτούς πλάκες.

Οί νεκροί τών τάφων, κατά κανόνα όκλαδόν, 
καλύπτονται μετά τών κτερισμάτων των, έντός 
άκανονίστων λάκκων, διά χώματος, έπί τοϋ όποιου 
είναι τοποθετημένοι άκατέργαστοι πλάκες, δρθιαι 
συνήθως, δίκην «σήματος».

Τάφος 1 (σκελετοί 3) (Πίν. 198 β). Κτερί
σματα : 1. Άμφορεύς (Neck-Amphora) (Πίν. 
199 α). 2. Χαλκοϋς δακτύλιος. 3. Δύο μικραί οίνο- 
χόαι (Πίν. 199β). 4. Ψηφίς περιδέραιου έξ έρυ- 
θρας ύαλομάζης. 5. Χαλκοΰν έγχειρίδιον, μήκ. 
0,35 μ. (Πίν. 199 γ ).

Τάφος 2 (σκελετοί 2, έξ ών ό είς γυναικός) 
(Πίν. 200 α). Κτερίσματα: 1. Άμφορεύς (Neck- 
Amphora ) (Πίν. 200 β). 2. ΟΙνοχοΐσκη
(Πίν. 200 γ). 3. Ψηφίς περιδέραιου έκ λευκής 
κρυστάλλου. 4. Δύο χαλκαΐ περόναι. 5. Δύο χαλ
κοί δακτύλιοι.

Τάφος 3 (σκελετοί 3) ( Π ί ν. 201α ). Κτερίσμα
τα: 1. Οίνοχοΐσκη (Πίν. 200γ). 2. Χαλκή πόρ
πη. 3. Πήλινος σφαιρικός σφόνδυλος.

Τάφος 4 (σκελετός 1) (Πίν. 201 β-γ). Κτερί
σματα: 1. Άμφορεύς (Neck-Amphora) (Πίν. 
202α). 2. Ξίφος χαλκοϋν. Ή λαβή μετ’ όστεΐνης 
έπενδύσεως, καλής διατη ρήσεως, μήκ. 0,465 μ. 
(Πίν. 202 γ). Τό ξίφος εύρίσκετο παρά άμφοτέ- 
ρας τάς χεΐρας τοϋ νεκρού πρό τοϋ στήθους.

Τάφος 5 (σκελετός 1). Κτερίσματα: Άμφορεύς 
(Belly-Handle Amphora) (Πίν. 202 β ).

Μετά τήν καταστροφήν καί έγκατάλειψιν τοΰ 
θεάτρου, κατά τήν υστέραν ρωμαϊκήν έποχήν, ή 
θέσις έχρησιμοποιήθη έκ νέου ώς νεκροταφεΐον 
(βλ. Έργον 1961, σ. 184-186).

Διά τής έκσκαφής έτέρας τάφρου, μήκ. 30 μ. 
καί πλάτους 4 μ., άπεκαλύφθη πλήρως τό άνατο- 
λικόν άνάλημμα τοϋ κοίλου, σφζόμενον μέχρι 
μήκους 28 μ. (Πίν. 203 α-β )· ώς έκ τοϋ τρόπου 
κατασκευής καί έκ τοϋ χρησιμοποιηθέντος ύλι-
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κοΟ δύναταί τις νά είκάση ότι τοϋτο είναι σύγχρο
νον πρός τό δεύτερον δυτικόν μεσαϊον άντίστοι- 
χον άνάλημμα τόσον τού κοίλου όσον καί πρός 
τό σφζόμενον άνάλημμα τής Α. παρόδου. Τό 
άποκαλυφθέν άνατολικόν άνάλημμα σχηματίζει 
έπίσης, ώς καί τό δυτικόν, τόξον, Ιδιαιτέρως 
τονιζόμενον κατά τό τελευταΐον πρός ΝΑ. αύ- 
τοϋ τμήμα (Π ί ν. 203 α). Τό άνάλημμα είς 
τινα μέρη, σφζεται μέχρις ύψους 1.50 μ., ή δέ 
θεμελίωσίς του είναι κλιμακωτή, άκολουθοϋσα 
τήν φυσικήν άνωφέρειαν τού έδάφους.

Φάσεις άντίστοιχοι πρός τό πρώτον ή τό τρί
τον δυτικόν άνάλημμα, δέν έβεβαιώθησαν είσέτι 
είς τήν πλευράν ταύτην τού κοίλου, ή έρευνα όμως 
είς τό τμήμα τοϋτο δέν έπερατώθη είσέτι. Διά τής 
έκσκαφής πέντε έπιπλέον τάφρων, νοτίως τής 
έμπροσθεν τής σκηνής ρωμαϊκής δεξαμενής, συν- 
ολικως διαστάσεων 10 x 16 μ. περίπου, άπεκα- 
λύφθη μέγα μέρος τού χώρου τής ’Ορχήστρας. 
Στρώσις δαπέδου δέν έβεβαιώθη είσέτι, &ν καί ή 
άποχωμάτωσις έφθασε μέχρι τού ύψους τών τοι
χωμάτων τού άγωγοΰ, άντιστοιχούντος πρός τό 
ύψος τού στυλοβάτου τού προσκηνίου (Π ί ν. 
206 β ). Αί άκριβεΐς διαστάσεις τής όρχήστρας δέν 
είναι δυνατόν είσέτι νά ύπολογισθοϋν. Ή άνα- 
σκαφή είς τήν θέσιν ταύτην άπεκάλυψε καί τήν 
πρός Ν. συνέχειαν τού κλασσικού άγωγοΰ κα
τά + 3 μ. πέραν τού σημείου συνδέσεως αύ- 
τοϋ μετά τού ρωμαϊκού άγωγοΰ τής όρχήστρας 
(Πίν. 204α).

'Ομοίως άπεκαλύφθη καί τό όπισθεν τής σκη
νής τμήμα τού άγωγού τούτου, δι’ ού άπεμακρύ- 
νοντο τά όμβρια ΰδατα έκ τού θεάτρου πρός τόν 
Πηνειόν. Καί κατά τό τμήμα τούτο, καλύπτεται 
διά πλακών, ή πλήρης όμως έρευνα αύτοϋ, μή

καταστασα δυνατή, θά συνεχισθή κατά τό προσε
χές έτος (Πίν. 204β).

’Εκτός τών μνημονευθέντων κτερισμάτων τών 
πρωτογεωμετρικών τάφων, πολυάριθμα κινητά 
εύρήματα προέκυψαν έξ όλων τών χώρων τής 
άνασκαφής: όστρακα κλασσικά (ιδιαιτέρως άφθο
να έκ τής άνασκαφής τού άνατολικοΰ άναλήμμα- 
τος τού κοίλου) καί έλληνιστικά, πήλινα είδώ- 
λια, χαλκά είσιτήρια (tesserae) καί 74 νομίσματα 
έξ ών τά 4 άργυρά. Τούτων ή προσεχής μελέτη 
θά συμβάλη άποφασιστικώς είς τόν προσδιορι
σμόν τών φάσεων οίκοδομής τού θεάτρου. Πρός 
τούτοις έγένοντο μικραΐ άναστηλωτικαί έργασίαι 
είς τό άνάλημμα τής Α. παρόδου, ώς καί τό άνα
τολικόν παρασκήνιον, συνιστάμεναι είς τήν έπα- 
νατοποθέτησιν, βάσει σχεδίων καί φωτογραφιών 
τών παλαιοτέρων ύπό τού Αυστριακού ’Ινστιτού
του διενεργηθεισών αυτόθι άνασκαφών, ικανού 
άριθμοϋ δόμων αύτοΰ, καταρριφθέντων υπό τών 
χωρικών κατά τάς τελευταίας δεκαετίας (Πίν. 
205 α-β, 206 α-β, 207 ). Τέλος, έγένετο άποκατά- 
στασις καί εύτρεπισμός τού πλήρως έρευνηθέν- 
τος τμήματος τού θεάτρου (Πίν. 206 β).

Παραλλήλως πρός τήν άνασκαφήν, έγένετο 
καί καταγραφή (άποδελτίωσις) τών ευρημάτων 
τών παλαιών άνασκαφών τού Αύστριακού ’Αρ
χαιολογικού ’Ινστιτούτου, ώς καί τακτοποίησις 
τών έντός τών άποθηκών άντικειμένων.

Τέλος, ας προστεθή, ότι κατά τάς έργασίας δια- 
νοίξεως τής άπό τού χωρίου Καλύβια πρός Μα- 
ρινάκιον όδοΰ, διερχομένης παρά τήν ’Αγοράν 
τής ’Αρχαίας "Ηλιδος, άπεκαλύφθησαν κτίσματα 
καί τάφοι ρωμαϊκοί (Πίν. 208 α-δ). "Απαντα τά 
έρείπια ταύτα, έρευνηθέντα συστηματικώς καί 
άποτυπωθέντα, έπανεκαλύφθησαν.

Ν. Φ. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΑΧΑΤΑΣ

ΠΑΤΡΑΙ

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

Διά πιστώσεων τοϋ Δημοσίου έγένοντο υπό 
τήν έποπτείαν τοΰ Διευθυντοϋ Άναστηλώσεως κ. 
Εύστ. Στίκα καί τοΰ ΰπογράφοντος έργασίαι στε- 
ρεώσεως τοΰ τείχους καί τοΰ ήμικυκλικοϋ πύρ
γου τής βόρειας πλευράς, τοΰ τείχους τής έσωτε- 
ρικής πλευράς τής άνω άκροπόλεως, τοΰ Κατα
φυγίου, ώς καί τοΰ τείχους καί έν μέρει τοΰ έξα- 
γωνικοΰ πύργου τής άνατολικής πλευράς τοΰ 
Φρουρίου Πατρών. Κατά τήν άποφοράν τών έν- 
τός τοΰ πολυγωνικού αύτοΰ πύργου χωμάτων εΰ- 
ρέθη ένετικόν ή τουρκικόν μυστρίον (Π ί ν. 209 
α-β, 210 α-β).

Μουσεΐον

Ή άπό τής ένάρξεως τής Κατοχής φυλασσόμε
νη εις τό Μουσεΐον Συλλογή τοΰ άλλοτε προξέ
νου τής ’Αγγλίας είς τήν Πελοπόννησον Frede
ric Wood (Βούδ) έδωρήθη είς αύτό υπό τής οι
κογένειας του. Ή Συλλογή περιλαμβάνει χαλκοϋν 
κορινθιακόν άρχαϊκόν κράνος, έν καλή καταστά- 
σει, άγγεΐα, πήλινα ειδώλια, έκ τών όποιων διά 
τό τής άστραγαλιζούσης κόρης υπάρχουν άμφι- 
βολίαι περί τής γνησιότητος, άποτμήματα μαρ
μάρινων γλυπτών, μεταξύ τών όποιων καί βούκρα- 
νον μετά τμήματος παγκάρπου έκ σαρκοφάγου, 
ώς καί μέγα μαρμάρινον άναθηματικόν άνάγλυ- 
φον τοΰ 4ου αί. π.Χ., έξαιρετικής διατηρήσεως 
(ϋψ. 0,47, μήκ. 0,97, πάχ. 0,085 μ.), είς τό όποιον 
δεξιά παρίστανται θεός ίματιοφορών καθήμενος 
καί όπισθεν αύτοΰ θεά ίσταμένη, άριστερά δ’ έμ
προσθεν αυτών εννέα σεβίζοντες Jdl 29 (1914), 
219 είκ. 12 καί Jdl 49 (1934) 51, 4 είκ. 3.

Είσήχθησαν προσέτι είς τό Μουσεΐον (άριθ. 
Λ. 172 καί 178) δύο εικονιστικοί κεφαλαί τοΰ α' 
ήμίσεος τοΰ 1ου αί. μ.Χ. έκ Πατρών, έξ Αίγιου 
δέ άρίστης διατηρήσεως μαρμάρινη κεφαλή 'Υ
γείας Hope καί ύστεροελληνιστικόν μαρμάρινον 
είδώλιον "Αρεως καί ’Αφροδίτης, ήτις είναι άν- 
τίγραφον τοΰ τύπου τής ’Αφροδίτης έξ ’Αθηνών 
(Έθν. Μουσεΐον 2585, Bieber, The Sculpture of 
the Hellenistic Age, 166 είκ. 710-711 καί άγάλ- 
ματος τής ’Αγοράς S 473).

Άπετειχίσθησαν έκ τοΰ φρουρίου διάφορα άρ- 
χαΐα, μεταξύ δέ αύτών καί λιθόπλινθος (ΰψ. 0,694, 
μήκ. 0,765, πάχ. 0,305 μ.), έπί τής μιας τών στε
νών πλευρών τής όποιας είναι κεχαραγμένη ή 
CILIII 507. ’Επί τής άντιθέτου πρός αύτήν στενής

πλευράς σώζονται τέσσαρα γράμματα άνήκοντα 
είς κατάληξιν έθνικοΰ κατ’ Ονομαστικήν πληθυν
τικού, έπί δέ τής προσόψεως φέρει απελευθερω
τικός έπιγραφάς είς τήν Άρτεμιν Λαφρίαν καί 
τον Δία Σωτήρα· έπειδή καί τά έθνικά τών είς 
αύτάς άναφερομένων προσώπων είναι Αίτωλικά, 
άσφαλώς ή λιθόπλινθος προέρχεται έκ τοΰ ναοΰ 
τής Λαφρίας Άρτέμιδος καί μετ’ άλλων άρχιτε- 
κτονικών μελών τοΰ ναοΰ, ούτινος σώζεται μό
νον ή κρηπίς κατά χώραν, μετεφέρθη έκ τής Κα- 
λυδώνος είς τήν άκρόπολιν τών Πατρέων, όπου 
ίδρύθη ιερόν καί έν αύτώ τό χρυσελεφάντινον ά
γαλμα τής θεάς, τό όποιον μετ’ άλλων λαφύρων 
έδώρησεν ό Αύγουστος είς τούς Πατρεΐς, δτε 
ήρημώθη ή Καλυδών, έπειδή συνψκίσθησαν είς 
τήν Νικόπολιν καί οί Καλυδώνιοι μετά τών Αίτω- 
λών (Παυσ. VII 18, 8).

Έπί άποθραύσματος άλλης άποτειχισθείσης 
έκ τοΰ φρουρίου λατινικής επιγραφής άναγρά- 
φονται τά έθνικά Patrenses, Nicopolitani, [D]y- 
menses κλπ.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Άνασκαφή παρά τόν ναόν τοΰ Αποστόλου Άν-
δρέου

Διά πιστώσεων τοΰ Δημοσίου καί τοΰ Δήμου 
Πατρέων παρά τόν ναόν τοΰ ’Αποστόλου Άνδρέου 
έν Πάτραις ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ Έπιμελητοΰ 
κ. Π. Θέμελη κατά τάς πρώτας ήμέρας τής άνα- 
σκαφής άπεκαλύφθη περαιτέρω ό υπόγειος κα
μαρωτός διάδρομος (ΰψ. 2.20, πλ. 1.90 μ.), ένθα 
τό φρέαρ μέ τό άγιασμα, καί άνεστηλώθη τμήμα 
τής καλυπτήριου καμάρας. Παρά τοΰ έπισκεφθέν- 
τος τήν 6ην Φεβρουάριου 1436 τάς Πάτρας περιη- 
γητοΰ Ciriaco de’ Pizzicoli έξ Άγκώνος1, ό διάδρο
μος περιγράφεται ώς άντρον ύπό τήν γήν άρχαιό- 
τατον, είς τό όποιον κατέρχεται τις διά 16 άναβα- 
θμών, έχει δέ ύπό τήν καμάραν εις τούς τετραγώ
νους τοίχους 14 παράθυρα, τά όποια περιλαμβά
νουν διπλας καί τριπλός ή τετραπλός νεκρικός 
κάλπας μέ όστά, θεωρεί δέ τό έργον άξιοθαύμαστον 
καί άπίστευτον, διότι ή καμάρα, αί βαθμίδες καί 
τό δάπεδον άποτελοϋνται έξ αύτοφυοΰς λίθου. 
Άποδεικνύονται όμως διά τής άνασκαφής ή κα
μάρα καί οί τοίχοι όπτοπλίνθινοι, έκ λιθοπλίνθων 
δέ είναι κατεσκευασμένον τό φρέαρ καί αί βα
θμίδες τής κλίμακος, αϊτινες είναι μόνον 5 εις 
τήν εικόνα τοΰ Pomardi, τήν δημοσιευθεΐσαν παρά 
τοΰ περιηγητοΰ Dodwell, Classical and topogra-

1. Kyriaci Anconitani, Itinerarium etc., Florentiae 1742, 29- 
30 καί E. W. Rodnar, Cyriacus of Ancona and Athens, 33.
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phical Tour Through Greece, I είκ. σ. 120 ( Π ί v. 
211α). ’Ασφαλώς όμως οί όπτοπλίνθινοι τοίχοι 
καί ή καμάρα θά έφερον μαρμαρίνην έπένδυσιν καί 
έξέλαβεν αύτούς ώς κατεσκευασμένους έκ μονα
δικού σκληρότατου λίθου ό Ciriaco de’ Pizzicoli.

Κατά τόν νεώτερον «έξωραϊσμόν» ή άρχαία κλί- 
μαξ έκαλύφθη διά μαρμάρινης τοιαύτης καί είς 
τό φρέαρ έτοποθετήθη μαρμάρινον προστομιαΐον. 
Έκ διαλυθέντος νεωτέρου τοιχαρίου εντός τοϋ 
ύπογείου διαδρόμου έξήχθησαν δύο πωρόπλινθοι 
φέροντες έπϊ κεκονιαμένης πλευράς γραπτόν έσχη- 
ματοποιημένον φυτικόν διάκοσμον καί άκιδογρα- 
φήματα βυζαντινά. Ό καμαρωτός αυτός διάδρο
μος άποτελεϊ τμήμα μεγάλου οίκοδομήματος, ού- 
τινος τό δάπεδον καί οί τοίχοι ήσαν έπενδεδυμέ- 
νοι διά πλακών πολυχρώμων μαρμάρων. Ό τοί
χος τής νοτίας πλευράς τοϋ ναοϋ τοϋ 'Αγίου Άν- 
δρέου βαίνει έπί τοϋ τοίχου τής βόρειας πλευράς 
τοϋ μεγαλοπρεπούς οίκοδομήματος. 'Ως πρός τήν 
χρονολόγησιν αύτοΰ εόρέθησαν νομίσματα Ρω
μαίων αϋτοκρατόρων, ώς καί βυζαντινά τοϋ Κών- 
σταντος (337-350 μ.Χ.) καί νεωτέρων. Έκ τοϋ ά- 
ποκαλυφθέντος τμήματος δέν γνωρίζομεν, άν τά 
έρείπια άνήκουν είς τόν παραλιακόν ναόν τοϋ 
Αγίου Άνδρέου2 ή έάν τά έρείπια τοϋ παραλια
κού ναοϋ έκτείνωνται ύπό τόν νεώτερον έν λει
τουργία ναόν. Τούτου τό πρός τόν νάρθηκα 
τμήμα τοϋ τοίχου τής βόρειας πλευράς βαίνει έπί 
παλαιοτέρου όπτοπλινθίνου τοίχου ( Σ χ έ δ. 1 ), 
είς δέ τόν έξω τής βόρειας πλευράς χώρον εύρέθη 
τάφος μετά παλαιοχριστιανικού πώρινου σταυρού 
(ΰψ. 0,85, πλ. 0,38, πάχ. 0,20 μ.) καί άλλος έκ 
τετραγώνων κεραμίδων μετά δακτυλιών κατε- 
σκευασμένος.

Λεπτομερή εκθεσιν θέλομεν δημοσιεύσει μετά 
τήν πλήρη άποκάλυψιν τών έρειπίων.

Άνασκαφή τάφων έν τφ οίκοπέδω τοϋ Β' Γυμνα
σίου ©ηλέων

Κατά τάς έκσκαφάς διά τήν κατασκευήν τοϋ 
Β' Γυμνασίου Θηλέων έπί τής όδοϋ Κορίνθου έν 
Πάτραις άνευρέθησαν τάφοι διερευνηθέντες σκα- 
φικώς.

1. Πωρίνη κιβωτιόσχημος σαρκοφάγος (έσω- 
τερικών διαστάσεων μήκ. 2.10, πλ. 0,55, βάθ. 
0,50, πάχ. τοιχωμάτων 0,10 μ. ) μέ κατεύθυνσιν 
Α-Δ.· αί πλάκες τοϋ πώματος είχον καταπέσει. Εν
τός αύτής είχεν ένταφιασθή είς νεκρός ΰπτιος μέ 
τήν κεφαλήν έστραμμένην πρός τά δεξιά. Είς τήν 
θέσιν τής κεφαλής έπί τής πλακός τοϋ δαπέδου

2. Κ. Ν. Τριανταφύλλου, Ιστορικόν Λεξικόν τών Πα- 
τρών, 31 κ.έ.
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έχει λαξευθη τό αύλακωτόν περίγραμμα ανθρώπι
νης κεφαλής μετά τών ώμων (Π ί ν. 212 γ ). Έπί 
του στήθους εφερεν ώς δανάκην χρυσοΟν δισκά- 
ριον (διαμ. 0,016 μ.), φέρον έκτϋπωμα πτηνού 
ιπταμένου πρός τ’ άριστερά είλημμένον έκ νομι- 
σματοσήμου δραχμής ή τριωβόλου Σικυώνος, έκα- 
τέρωθεν δέ των ποδών δύο ύάλινα ληκύθια μετά 
έπιμήκους κωνικοϋ σώματος καί ύψηλοΰ κυλιν
δρικού λαιμού μετ' έξεχόντων χειλέων ( κορυνό- 
σχημα)' ΰψ. a 0,10, β' 0,095 μ.

2. Παραπλεύρως πρός Ν. αύτού κτιστός δι’ ό- 
πτοπλίνθων τάφος μέ κατεύθυνσιν Α-Δ., τού όποιου 
τό δάπεδον ήτο έπεστρωμένον δι’ όπτοπλίνθων' 
διαστάσεων έσωτερικών μήκ. 1.24, πλ. 0,62, βάθ. 
0,53, πάχ. τοιχωμάτων 0,30 μ. ( Π ί ν. 212 α-β ). 
Περιειχεν ένα σκελετόν ύπτιον φέροντα έπί τού 
στήθους χρυσοϋν περίαπτον (άρ. Εύρ. X 87. 
Π ί ν. 213 α). ’Από μικρού κρίκου έκ χρυσού σύρ
ματος εχοντος περιεστραμμένα τά άκρα είναι ά- 
νηρτημένοι χρυσόδετοι σφαιροειδής άμέθυστος 
καί άπ’ αυτού τραπεζιόσχημος κυφωτός πράσινος 
λίθος, άδιαφανής, συγγενής πρός τόν ΐασπιν, έν 
συνεχεία δέ άνάγλυφον γυμνής γυναικός όκλα- 
ζούσης ή κατακεκλιμένης ύπτίως μέ διεστώτα καί 
είς τό γόνυ κεκαμμένα τά σκέλη καί τής οποίας 
τό αίδοίον δηλοΰται διά μεγάλης έντομής (θεά 
τής γονιμότητος )· όλικόν ύψος 0,055, ΰψ. γυναι- 
κός 0,025 μ. Τό άνάγλυφον σύγκειται έκ δύο φυλ- 
λαρίων χρυσού συγκεκολλημένων κατά τά πέ- 
ρατα· τό όπίσθιον, δπερ είναι έπίπεδον, φέρει ό- 
ξυγώνιον έντομήν πρός διάνοιξιν οπής. Περιειχεν 
έπίσης ό τάφος δύο έξ ’Ιταλίας εισηγμένα άγγεΐα: 
α) Κωνικόν κύπελλον μετ’ έπιπέδου βάσεως συ- 
στελλόμενον περί τά χείλη. Ό πηλός είναι βα- 
θέος τεφροϋ πρός τό μελανόν χρώματος ένέχων μί- 
καν, τά δέ τοιχώματα λεπτότατα (άρ. Εύρ. Π 654. 
Π ί ν. 213 β). Τό χείλος περιθέει λεπτή πλαστική 
γραμμή, έπί δέ τών ώμων είναι έπικεκολλημένος 
κατά τήν διακόσμησιν barbotine συνεχής κυματι
στός κλάδος, εκατέρωθεν τού όποιου έκφύονται 
μίσχοι ραβδωτών καρπών ή άνθέων. Έπί τής κοι
λίας, κάτωθεν τριών έπαλλήλων πλαστικών λε- 
πτοτάτων γραμμών, ζώνη έξ έπαλλήλων σειρών 
τριγωνιδίων έγχαραχθέντων δι’ όξέος έργαλείου- 
ύψ. 0,07 μ. β) Φιάλην μετά καθέτων τοιχωμάτων 
καί μικρας έπιπέδου βάσεως (άρ. Εύρ. Π 655. 
Π ί ν. 213 β). Ό πηλός έρυθρός ένέχων μί- 
καν, τά τοιχώματα λεπτότατα. Γάνωμα άνοι- 
κτόν καστανόν καί κατά τόπους καστανέρυθρον 
ΰψ. 0,062 μ.

Εύρέθησαν έπίσης έντός τού τάφου άπόθραυσμα 
ύαλίνου κωνικού ληκυθίου, άπότμημα χαλκού ένω- 
τίου ίσως, καί σίδηροί ήλοι τής ξύλινης λάρνακος.

3. Πωρίνη κιβωτιόσχημος σαρκοφάγος ( έσωτ. 
διαστάσεων μήκ. 2.20, πλ. 0,62-0,64, βάθ. 0,70, 
πάχ. τοιχωμάτων 0,12 μ.) είς άπόστασιν 15 μ. 
περίπου πρός Β. τών πρώτων εύρεθεΐσα. Ώς πώμα 
δύο πλάκες έξ άσβεστολίθου. "Υπτιοι σκελετοί 
μητρός καί τέκνου έντός, τών όποιων ή άγάπη 
είναι συγκινητική ( Π ί ν. 211 β).

Ώς δανάκαι εϊχον τοποθετηθή έντός τού στό
ματος τής μέν μητρός χρυσοΟν δισκάριον ( διαμ. 
0,013 μ. ) φέρον έκτύπωμα κεφαλής γυναικός κατά 
δεξιόν κρόταφον καλυπτομένης διά κεκρυφάλου 
( άρ. Εύρ. X 90), είλημμένον ίσως έκ νομίσμα
τος Κορίνθου, τού δέ τέκνου χρυσοϋν δισκά- 
ριον (διαμ. 0,013 μ.) φέρον έκτύπωμα πτηνού ι
πταμένου (άρ. Εύρ. X 89 ), είλημμένον έκ νο
μίσματος δραχμής ή τριωβόλου Σικυώνος. Έπί 
τού παραμέσου δακτύλου τής άριστερας χειρός ή 
μήτηρ έφερε χρυσοϋν δακτύλιον μετά ανθρακιού 
(ρουβινίου) έπί τής τριγωνικής σφενδόνης φέ- 
ροντος έγγεγλυμμένον μηνίσκον καί έξάκτινον α
στερίσκον (άρ. Εύρ. X 91 ), έκ τών συνήθων συμ
βόλων τού μικρασιατικής καταγωγής σεληνιακού 
θεού Μηνός Men, τού οποίου ή λατρεία εϊσήχθη 
είς τήν 'Ελλάδα τούς έλληνιστικούς χρόνους ώς 
θεού ίδιου τών δούλων3. Τά αύτά σύμβολα παρί- 
στανται καί είς άναθηματικόν άνάγλυφον Μ. Nils
son, Geschichte der griechische.n Religion, II πίν. 
13,1. Οί τάφοι διατελοΰν υπό τήν προστασίαν τού 
Μηνός καί ή είκών του κοσμεί τάς έπιτυμβίους 
στήλας.

Τό τέκνον εφερεν έπί τής κεφαλής στέφανον 
15 τριδύμων φύλλων μύρτου έκ χρυσών φυλλα- 
ρίων. Περί τό στήθος τής μητρός εύρέθησαν τέσ- 
σαρα ύάλινα ληκύθια μετά έπιμήκους κωνικού 
σώματος καί ύψηλοΰ κυλινδρικού λαιμού μετ’ έ
ξεχόντων χειλέων ( κορυνόσχημα )· ΰψ. α' 0,125, 
β' 0,122, Υ καί δ' 0,12 μ. (άρ. Εύρ. Π 658-661 ). 
Είς τούς πόδας τού τέκνου εύρέθη πλαστικόν άγ- 
γεϊον ύπό μορφήν λέοντος καθημένου καί βρυ- 
χωμένου μετά σωληνωτής προχοής έντός τού χαί- 
νοντος στόματος καί διδύμου καλαθοσχήμου λα
βής έπί τής ράχεως. Οί βόστρυχοι τής χαίτης ύπό 
μορφήν παραλλήλων κυματιστών ραβδώσεων ( άρ. 
Εύρ. Π 656. Πίν. 213 γ ). Φέρει βαθυκίτρινον ύα- 
λώδες έπιχρισμα έξίτηλον έν μέρει1 ΰψ. 0,094 μ. 
Παρά τούς πόδας τής μητρός άβαθές μονόχρωμον 
χυτροειδές άγγείον μετά οριζοντίων τριγωνικής

3. Drexler είς Roscher II 2687 κ.έ. έν λ. Lesky, RE 
XV 689 κ.έ.* Fr. Cumont, Recherches sur le symbolisme fu- 
ndraire des Romains, 181, 205 καί 211· M. Nilsson, έ.ά., I 
788· II 318, 630 κ.έ.* E. Will, Le relief cultuel greco-romain 
108, 134 κ.έ.· L. Robert, Nouvelles Inscriptions de Sardes, 
33 άριθ. 3, πίν. Ill, 2.
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τομής όγκωμάτων παρά τό χείλος ώς λαβών ΰψ. 
0,063 μ. (άρ. Εόρ. Π. 657). Ό πηλός έρυθρός 
ενέχει μίκαν καί λιθάρια.

’Εντός τής σαρκοφάγου, παρά τούς πόδας, εύ- 
ρέθη μαρμάρινον λαρνακίδιον ή κάλπη τεφροδό
χος- ϋψ. 0,211, μετά του πώματος 0,24, μήκ. 0,325, 
πλ. 0,265 μ. (άρ. Εύρ. Λ 180). Έπί τής προσό- 
ψεως είς τό μέσον μικρός ύψίπους κρατήρ μετά 
κωνικού σώματος, τού όποιου ή κοιλία κοσμεί
ται δι’ άναγλύφων κορυνοσχήμων ραβδώσεων, οί 
δ’ ώμοι μετά τού λαιμού δι’ έγχαράκτου δικτυω- 
τού. Ζεύγος πτηνών ιπταμένων έκατέρωθεν αύτοΰ 
ραμφίζει τά όριζοντίως άποκλίνοντα χείλη, άπό 
των όποιων άνέρχονται συμμετρικώς έκατέρωθεν 
τής έντός ορθογωνίου πλαισίου δέλτου, έπί τής 
όποιας έδηλοΰτο γραπτώς τό όνομα τού νεκρού, 
δύο έντελώς όμοιοι κλάδοι κισσού, έπί τής κορυ
φής δ’ αυτών έπικαθήμενον πτηνόν ραμφίζει τόν 
καρπόν ( Π ί ν. 214 α ).

Έκατέραν τών στενών πλευρών αύτοΰ καταλαμ
βάνει τό ριπίδιον άνθεμίου, τά φύλλα τού όποιου 
έκφύονται άπό μεγάλου τυμβοσχήμου πυρήνος 
ή καρδίας, βραχύ καί λογχόσχημον τό μέσον καί 
τά πλάγια ,κύπτοντα τάς κορυφάς ή είς έλικα 
καμπτομένας τά άκραΐα- είς τό κενόν παρά τήν 
άνω δεξιά καί αριστερά γωνίαν πτηνόν μετέω
ρον ( Π ί ν. 214 β ).

Τό πώμα έν σχήματι έπιπέδου στέγης καλυπτο- 
μένης δι’ άναγλύφων ρομβοσχήμων κεράμων, δια
τεταγμένων φολιδοειδώς, διαμορφούται έμπρός είς 
αέτωμα, τό τύμπανον τού όποιου κοσμείται διά 
ροδάκων καί κλάδων, τά δέ κυκλικά άκρωτήρια 
διά ροδάκων.

Όμοίαν δι’ ανθεμίων διακόσμησιν είς τάς στε
νάς πλευράς καί είς τήν πρόσοψιν διά προσω
πείων καί βουκράνων, άπό τών όποιων είναι άνηρ- 
τημένα πάγκαρπα, φέρει έτερον μαρμάρινον λαρ
νακίδιον έκ Πατρών ( άρ. Εύρ. Λ 36).

Διά ροδάκων κοσμούνται τά άκρωτήρια επι
τύμβιων μνημείων τού 1ου αί. μ.Χ., ώς cippus τού 
Μ. τού Καπιτωλίου καί τεφροδόχου λαρνακιδίου 
τού Museo Nazionale τής Ρώμης (Gusman, L’art 
decoratif de Rome, πίν. 133, 156 καί επιτύμβιων 
βωμών Mansuelli, Galleria degli Uffizi, είκ. 207, 
208, 212, 213, 216, 217).

Έντός τής τέφρας περισυνελέγησαν άποθραύ- 
σματα κυλινδρικού στελέχους άντικειμένου έξ έ- 
λεφαντοστοϋ.

Έξωτερικώς τής σαρκοφάγου εύρέθη όξυπύθμε- 
νος άμφορεύς μετά στρεπτών λαβών καί ύάλινον 
τεφροδόχον άγγεΐον άωτον έλλιπές άνω τόν λαιμόν 
έν μέρεΓ ΰψ. 0,35 μ. Περισυνελέγησαν δέ νομίσμα
τα χαλκά: 1) έντός τού άμφορέως άσσάριον τού

Τιβερίου 34-36 μ.Χ. έμ. TICAESARDIVIAVGFA- 
VGVSTIMP VIII, δπ. PONTIFMAXIMTRIBVN- 
POTEST XXXVII πτερωτόν κηρύκειον, έκατέρω
θεν τού όποιου μεγάλα SC. R.I.C. PI. VII. 114. 2) Σι- 
κυώνος τού 3ου αί. π.Χ. BMC, πίν. IX II (;), 3) 
Ήλιδος (271-191 π.Χ.) έμ. κεφαλή ’Απόλλωνος, 
δπ. F[A] Ζεύς. Sylloge DNM 436 Πάτραι, 4) Δομι- 
τιανοϋ (81-96) έμ. IMPCAESDOMAVGGERM, 
δπ. GENCOLA[PATRE]NS BMC, άρ. 177.

Έντός πώματος μολυβδίνης τεφροδόχου κυλιν
δρικής κάλπης εύρέθη σκαραβαίος μετά δακτυλί
ου έξ άργυρού σύρματος περιεστραμμένου τά άκρα 
( άρ. Εόρ. X 92 ). Φέρει τήν δέλτον «Shu — se - 
Ra», ήτοι «Σού, υίός τού Ήλιου (Ρά)», ώς ό σκα
ραβαίος Perachora, II 481, άρ. 67, τής XXVI 
Δυναστείας, Σαϊτικών χρόνων 650-550 π.Χ., συμ
φώνους πρός τήν άνάγνωσιν καί τάς πληροφορίας 
τού Έπιμελητού τής Αιγυπτιακής Συλλογής τού 
Εθνικού Μουσείου κ. Νικολάου Μπουφίδου.

"Αλλη πωρίνη σαρκοφάγος περιείχε πήλινον κω
νικόν ληκύθιον μεθ’ υψηλού λαιμού μονόχρωμον 
(ΰψ. 0,08 μ. ) καί άβαθή μετ’ έρυθρού γανώματος 
φιάλην (ΰψ. 0,05 μ.) ό πηλός τής όποιας ένέχει 
μίκαν.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΧΑΤ ΑΣ

Έκ Φαρών κατετέθησαν εις τό Μουσεΐον Πα
τρών (άρ. Εόρ. Λ 174 καί 175 ) έλληνική καί λα
τινική έπιτύμβιοι έπιγραφαί.

Έν τφ άγρφ τού Δημ. Μπιθέλη έν θέσει «Καμίνι 
ή Στοϋ παπά τό μνήμα» τής περιφερείας Π λ α τ α- 
νόβρυσης ( Μέτζενας) Πατρών διηρευνήθη 
κιβωτιόσχημος τάφος κατεσκευασμένος έξ άργο- 
λίθων ( μήκ. 2.50 καί πλ. 1 μ.), έντός τού όποιου 
είχον ένταφιασθή δύο νεκροί. Περιείχεν οίνοχόην 
(ΰψ. 0,198 μ. Μ. Πατρών άρ. Εόρ. Π 653 ), φέ- 
ρουσαν τήν αύτήν διακόσμησιν πρός τήν έκ τού έν 
τή γειτονική θέσει Σκόρος Χαλανδρίτσης τάφου 
( Μ. Πατρών άρ. Εόρ. Λ 609, Α.Δ. 17 (1961 /2): Χρο
νικά, 129, Πίν. 153 ε): έπί τού λαιμού άπλήν συ
νεχή σπείραν, έπί τών ώμων δικτυωτά ισοσκελή 
τρίγωνα μετά βραχείας κεραίας κατά τήν κορυφήν, 
έπί δέ τού ύπολοίπου σώματος έπαλλήλους γραμ
μής.

Έν θέσει Άριδράκου τής περιφερείας Κα
ταρράκτου ( Λόπεσι) Πατρών εύρέθησαν πρωτο
γεωμετρικός κάνθαρος, κοσμούμενος παρά τό χεί
λος διά τεθλασμένης λευκού χρώματος, καί κυαθί- 
σκος έντός τάφου.

Κατετέθη έπίσης είς τό Μουσεΐον (άρ. Εόρ. X 
85) έκ Καγκαδίου Πατρών εόρύστομος χαλ- 
κή οίνοχόη άποκεκρουμένη κάτω καί τό πλεΐστον 
τής λαβής κοσμουμένης διά κεφαλής δφεως· ΰψ.
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0,065 μ. Έπΐ τοΟ χείλους έφερεν έπιγραφήν διά 
γραμμάτων έκ στιγμών έντετυμμένων δι’ όξέος 
έργαλείου, τά όποια κατέστησαν άδιάκριτα.

Είς τό χωρίον Μάγειρα τής περιφερείας 
τών Ρυπών άπετοιχίσθη έκ τής οικίας τοΰ κ. Γεωργ. 
Λέντζου άνάγλυφος ρωμαϊκή κεφαλή Διονύσου 
κατ’ ένώπιον έπϊ κίτρινου μαρμάρου ( Π ί ν. 
214 γ), άποκεκρουμένη τόν λαιμόν, τό πηγούνιον, 
τήν ρίνα καί τούς βοστρύχους τής καλυπτούσης 
τούς κροτάφους καί τά ώτα κόμης, ώς καί τούς άνω 
τής ταινίας έν μέρει- ύψ. 0,124, πλ. 0,05-0,095, 
πάχ. πλακός τού βάθους 0,008-0,011 μ. Διερχομένη 
κάτωθεν τής καλυπτούσης τούς κροτάφους κόμης 
περιβάλλει αύτήν μίτρα, πλατεία (0,021 μ.) ταινία 
μετά παρυφής έκατέρωθεν κοσμουμένη κατά μή
κος δι’ έγχαράκτου κυματοειδούς ταινιδίου. Ή 
πλούσια κόμη είναι χωρισμένη είς τό μέσον καί 
κτενισμένη είς κυματιστούς βοστρύχους. Οί ό- 
φθαλμοί είναι ένθετοι καί τό στόμα ήμιάνοικτον. 
Ή κόγχη των ώτων καί ό χαλινός των χειλέων 
είναι έπεξειργασμένοι διά τρυπάνου, έπΐ δέ των 
βοστρύχων τών κροτάφων καί τού μετώπου φέρει 
διά τρυπάνου κυκλικούς τόρμους, έπΐ των όποιων 
προσηρμόζετο προφανώς στέφανος κισσού μετάλ
λινος. Είναι άντίγραφον τοΰ τύπου τής μικρός κε
φαλής Διονύσου ώς μέλους τραπεζοφόρου G. Man- 
suelli, Galleria degli Uffizi, Le sculture, εΐκ. 188, 
τού τέλους τού 2ου ή τών άρχών τοΰ 3ου αί. μ.Χ. 
Παρομοίου τύπου Schefold, Ojh. 34,1952, 93 κ.έ., 
είκ. 37-39' Ars Antiqua 2,1960, άρ. 59 (Ε. Berger )' 
Ε. Paribeni, Catalogo delle sculture di Cirene 
(1959), άριθ. 317 πρβλ. καί άριθ. 322.

Έκ Κερυνείας παρά τήν Μαμουσιάν Αίγια- 
λείας κατετέθησαν είς τό Μουσεϊον Πατρών ΰστε- 
ροαρχαϊκά γλυπτά χονδροκόκκου μαρμάρου:

1) Λ 151. Ελλειψοειδής πλίνθος μετά τών όλί- 
γον άνωθεν τών άστραγάλων σψζομένων γυμνών 
άκρων ποδών πεπλοφόρου κόρης· ύψ. 0,14, μεγ. 
διαμ. 0,39, μικρά 0,30 μ.

2) Λ 152. Τό πρός τούς δακτύλους τμήμα τού 
άριστερού ποδός άνδρός μετά τμήματος τής πλίν
θου· μήκ. 0,125, πλ. 0,10 μ.

3) Λ 154. Άπόθραυσμα μετά τού έπιρρινίου καί 
τού δεξιού όφθαλμοΰ κεφαλής φερούσης κράνος' 
ύψ. 0,14, πλ. 0,10, πάχ. 0,054 μ.

4) Λ 171. Άπόθραυσμα μετά τού δεξιού μηρού 
άνδρός κάτωθι τού γόνατος σφζομένου· ύψ. 0,18 μ.

Τά γλυπτά άποθραύσματα διαστάσεων μικρο- 
τέρων τού φυσικού είναι περίπου σύγχρονα, πι
θανώς δέ προέρχονται έκ τού έντός τής άκροπό- 
λεως αρχαίου ναού, έπΐ τών έρειπίων τοΰ όποιου 
έχει κατασκευασθή τό ναΰδριον τού Προφήτου 
Ήλία, παρά τό όποιον καί εύρέθησαν.

Κατετέθη έπίσης είς τό Μουσεϊον ή έκ Κερυ
νείας έπιτύμβιος μετ' άετωματίου στήλη ( ϋψ. 
0,16, πλ. 0,21, πάχ. 0,035, ϋψ. γραμμ. 0,024 
μ. ) ή φέρουσα τήν έπιγραφήν Άνείκητε χαΐρε 
τού 2ου αί. μ.Χ. (Ε. Meyer, Peloponnesische 
Wanderungen, 133 ).

Άνασκαφή τού Τείχους Δυμαίων

Έν Άχαΐμ συνεχίσθησαν παρά τής Αρχαιολο
γικής Εταιρείας αί άνασκαφαί τού Τείχους Δυ
μαίων παρά τόν Άραξον, διηρευνήθη δέ ό κατά 
τό παρελθόν έτος άποκαλυφθείς πρό τής Κυρίας 
Πύλης βωμός. Έχει έπίμηκες όρθογώνιον σχήμα 
έκτεινόμενον κατά μήκος 4.60 μ. τής έσω παρειάς 
τής καθέτου κεραίας τοΰ προστατεύοντος τήν πύ
λην γαμματοειδοΰς πύργου άπό τοΰ έγκαρσίου 
τοίχου τοΰ προσκεκολλημένου έπϊ τού ανατολικού 
τοιχώματος τής πύλης μέχρι τής οριζοντίου κε
ραίας τοΰ πύργου. Εμπρός, είς ΰψος 0,90 μ. άπό 
τοΰ έπεστρωμένου διά μεγάλης πλακός πρό τοΰ 
βωμού δαπέδου καί είς άπόστασιν 0,93 μ. παραλ- 
λήλως πρός τήν έτέραν μακράν πλευράν κατά μή
κος τής έσω παρειάς τής καθέτου κεραίας τοΰ 
πύργου, είναι τοποθετημένη κρηπίς άπαρτιζομένη 
έκ τής εύθυντηρίας ( ϋψ. 0,12 μ.) καί μιας βαθμί- 
δος (ϋψ. 0,28 - 0,30 μ.), αί όποΐαι άποτελοϋνται 
έκ πλακοειδών άσβεστολίθων έχόντων άμφοτέρας 
τάς έδρας (άνω καί κάτω) έντελώς άκατεργά- 
στους καί τήν δψιν φυσικήν (λατομείου), ήτοι 
έξέχουσαν άνωμάλως ( Π ί ν. 215 α ). Τό πρός τήν 
πύλην τμήμα τοΰ βωμού είναι έπεστρωμένον δι’ 
άκατεργάστων πλακών έξ άσβεστολίθου (ϋψ. 
0,12 μ.). Έπΐ τών όγκολίθων τού 5ου άπό τού 
έπιπέδου τοΰ βωμού δόμου είναι έπιγεγραμμένα 
οΰχί συγχρόνως, οΰτε είς ένα στίχον, τά ονόματα 
τών θεών, είς τούς όποιους ό βωμός είναι άφιερω- 
μένος· καί έπΐ μέν τοΰ άνήκοντος είς τό τοίχωμα 
τής πύλης όγκολίθου τά όνόματα Άφήτον, 
Άψροδίτας, έπΐ δέ τοΰ συνεχομένου όγκολί
θου τοΰ προσεκτισμένου είς τό τείχος γαμμα- 
τοειδοϋς πύργου τά όνόματα Ένυαλίου καί 
Άρτέμιδος. Τά όνόματα τών συλλατρευομένων 
θεών είς τόν βωμόν πρό τής πύλης δέν συν
οδεύει τό έπίθετον Προπύλαιος. Οί έν συνεχεία 
ογκόλιθοι τών άνωτάτων δόμων τών ύπερκειμένων 
τοΰ υπολοίπου πρός τά έξω τμήματος τοΰ βωμοϋ 
έχουν καταστροφή κατά τήν οίκοδόμησιν ίσως τοΰ 
μεσαιωνικοΰ άσβεστοκτίστου πύργου, ό όποιος 
βαίνει έπϊ τοΰ προϊστορικού. Πιθανώτατα όμως 
έφερον έπιγραφάς καί άλλων λατρευομένων είς 
τόν βωμόν θεών. Ό βωμός καί ό χώρος μεταξύ 
τής κρηπΐδος αύτοΰ καί τοΰ τείχους έκαλύπτετο 
δι’ ύπομελάνων χωμάτων ένεχόντων όστά πτηνών
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καί ζώων, χαυλιόδοντα, όστρακα λύχνων, μελαμ- 
βαφών κυλικών, πινακίων, σκύφων από τών αρ
χαϊκών μέχρι τών έλληνιστικών χρόνων, είς οΰς 
Ανάγεται καί όστρακον άγγείου τής κατηγορίας 
τής δυτικής κλιτύος τής Άκροπόλεως, δύο όστρα
κα μικρού εύρυστόμου άγγείου κοσμουμένου δι’ 
αναγλύφων γεισηπόδων παρά τό χείλος καί Ανα
γλύφων μορφών έπικεκολλημένων είς τό σώμα 
τού άγγείου, τών όποιων σφζεται κεφαλή γυναι- 
κός, ώς καί όστρακον έκ τού λαιμού οίνοχόης 
άνατολίζοντος ρυθμού, πληθώρα μικκύλων Αγ
γείων καί όστράκων κανθάρων καί σκύφων, έν οίς 
καί πρωτοκορινθιακών κοτυλών (Πίν. 215 β), 
πήλινα είδώλια λευκοβαφοΰς άλλοτε κριού (όψ. 
0,055 μ. Πίν. 215 γ) καί κυνός (ύψ. 0,04 μ. 
Π ί ν. 215 δ ) πρωίμων αρχαϊκών χρόνων καί πή- 
λινον είδώλιον Πανός αύλητού φέροντος προ- 
σωπείον καί παίζοντος διδύμους αυλούς, κολοβόν 
τούς άκρους πόδας (ΰψ. 0,125 μ. Πίν. 216 α).
Ή κρηπίς τού βωμού, ώς έκ τού τρόπου τής κα

τασκευής καί τών εύρημάτων, χρονολογείται είς 
τήν γεωμετρικήν έποχήν.

Είς άπόστασιν 0,135 μ., παραλλήλως πρός τήν 
εύθυντηρίαν, βαίνει χαμηλός τοίχος μή ΰπερβαί- 
νων είς ύψος τό έπίπεδον τού βωμού, πρός διεύ- 
ρυνσιν τού όποιου, φαίνεται, έκτίσθη· τό μήκος 
καί τό πλάτος αυτού δέν έγένετο Ακριβώς γνω
στόν, διότι έπ’ αύτοϋ πατεΐ ό κατά μήκος τού Α
νοίγματος τής πύλης άσβεστόκτιστος τοίχος τού 
μεσαιωνικού πύργου.

Είς τον μεταξύ τού τοίχου αυτού καί τής κρηπΐ- 
δος τού βωμού χώρον εύρέθησαν ολίγα όστα ζώων, 
όστρακα Αγγείων καί άπόθραυσμα ειδωλίου γυ- 
ναικός, ώς καί σιδηροΰν βέλος μετ’ όβελοϋ ( μήκ. 
0,095 μ.) χρησιμοποιηθέν είς Θήραν καί άπορρι- 
φθέν ώς ιερόν μετά τού θυσιασθέντος θηράματος.

Αί πλάκες τής εύθυντηρίας τού βωμού έδρά- 
ζονται έπί 0,25 μ. παχέος στρώματος τέφρας, ό- 
στών ζώων, όστράκων ΥΕ Αγγείων καί πίθων, 
έκ τών όποιων συνεκροτήθησαν YE III Γ οίνοχόη 
έλλιπής τόν λαιμόν (ύψ. 0,25 μ. Πίν. 216 γ ), 
είς πίθος κοινός καί άλλος μικρών διαστάσεων 
(ΰψ. 0,60 μ.) μετά στενής δισκοειδούς βάσεως κο
σμούμενος διά πλαστικών ταινιών μετ’ έγχαρά- 
κτων γραμμικών σχεδίων, φέρων δ’ όμοίαν έγχά- 
ρακτον διακόσμησιν έπί τής περί τό στόμιον πλα
τείας στεφάνης (Πίν. 216 β). Όμοιου μεγαλυ- 
τέρου πίθου ( ΰψ. 0,675 μ.) τού αύτού έργαστηρίου 
καί τού αύτού τεχνίτου τό μεγαλύτερου τμήμα, ώς 
καί ώοειδής ψηφίς όρμου έκ κορνεάλης, ψηφίς 
δισκοειδής έξ ήλέκτρου καί λιθίνη μήτρα διά τήν 
κατασκευήν δακτυλίου μετά συναφούς σφενδόνης 
(0,037 x 0,03 x 0,015 μ. Πίν. 216 δ) εύρέθησαν είς

τό στρώμα αύτό τής τέφρας, τό όποιον έξαπλού- 
ται εξω τής κρηπϊδος τού βωμού ύπό τόν παραλ
λήλως πρός αυτήν βαίνοντα τοίχον.

’Ακολουθεί παχύ στρώμα χώματος περιέχοντος 
όλίγα όστα ζώων, όστρακα ΥΕ Αγγείων καί λίθους.

Ή άνασκαφή δέν είναι δυνατόν νά προχωρήση 
μέχρι τού στερεού άνευ τής άποσυνθέσεως τής λί
θινης κρηπϊδος τού βωμού' άπέδειξεν όμως αΰτη, 
ότι ή λατρεία ύφίστατο τήν Μυκηναϊκήν έποχήν. 
Είς τό δάπεδον πρό τού βωμού εύρέθη πέρυσι καί 
λίθινον πρωτοελλαδικόν είδώλιον (ΰψ. 0,083 μ. 
Π ί ν. 216 ε ).

Οί προσκεκολλημένοι είς τό τοίχωμα τής πύλης 
δύο έγκάρσιοι παράλληλοι τοίχοι είναι κατεσκευα- 
σμένοι διά τραπεζιοσχήμων μέ φυσικήν τήν όψιν 
Ασβεστόλιθων. Τά θεμέλια τού έξωτέρου έξ αύ- 
τών βαίνουν είς μεγαλύτερου βάθος τού έπιπέδου 
τής πρός αύτόν συναπτομένης κρηπίδος τού βω
μού, τής όποιας είναι Αρχαιότερος (Πίν. 217 α ), 
έπί τίνος δέ τών λίθων τής έσω παρειάς αυ
τού φέρει κεχαραγμένον τό πρός τρίαιναν ή όρ- 
θογώνιον Ψ όμοιάζον σύμβολου τής μινωϊκής γρα
φής A (ΰψ. 0,036, πλ. 0,037 μ. Πίν. 217 β). 
Ό έξωτερικός τοίχος, σωζόμενος είς ολίγον μεγα
λύτερου ΰψος (1.20 μ.), είναι παχύτερος (πάχ. 
1 μ.) τού έσωτερικοϋ (πάχ. 0,80 μ., ΰψ. 1 μ.), τό 
δέ μήκος άμφοτέρων φθάνει τά 2 μέτρα. Δέν είναι 
Ακόμη γνωστός ό προορισμός των, Αλλά ό μεταξύ 
αύτών χώρος (πλ. 2.45 μ.) έχρησιμοποιείτο ώς 
βωμός, ώς δεικνύουν τά άνευρεθέντα όστα ζώων 
καί όστρακα λύχνων, πολλών μελαμβαφών κυλι
κών καί σκύφων, ώς καί σιδηρά άρπη. Όστρακα 
μελαμβαφών σκύφων έξ αύτών φέρουν τά άκιδο- 
γραφήματα ΚΑΙ καί ΚΛ.

Είς τήν όρυχθεϊσαν έντός τής άκροπόλεως τά
φρον, παραλλήλως πρός τό άνοιγμα τής κυρίας 
πύλης, είναι εύδιάκριτα τά πεπατημένα χώματα τών 
έπαλλήλων όδών, είς τό βάθος δέ τής τάφρου άνε- 
καλύφθησαν όστρακα νεολιθικών μονοχρώμων καί 
έγχρώμων Αγγείων, τών όποιων ή έπιφάνεια είναι 
ύποκίτρινος ή ύπέρυθρος καί τά κοσμήματα γραμ
μικά χρώματος Αμαυρού μελανού (Πίν. 217 γ ).

Περαιτέρω άπεκαλύφθησαν οί τοίχοι (ΰψ. 
0,50 μ.) ιστορικών χρόνων οικίας (10.10x4.30 μ.) 
έκ δύο συνεχομένων μέ ιδιαιτέραν είσοδον δωματί
ων, τών όποιων τό πρός Α. καταλαμβάνει λωρίδα 
πλάτους 3.15 μ. έκ τού πάχους τού τείχους, τού 
όποιου ή άνω έπιφάνεια χρησιμεύει ώς δάπεδον 
τού δωματίου (Πίν. 217 δ ). Τέσσαρα άποτμή- 
ματα κυρτών κεραμίδων στέγης έκ τών έπιχώσεων 
τού δωματίου φέρουν έμπίεστον σφραγίδα μέ τά 
τρία πρώτα γράμματα τής λέξεως ΔΥΜ(ΑΙΩΝ) έν
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συμπλέγματι ύψιλον έγγεγραμμένου έντός δέλτα 
(Πίν. 218α).

Παραπλεύρως πρός Δ. τής οΙκίας αυτής καί ύπό 
όλίγον χαμηλοτέραν έπίχωσιν άπεκαλύφθη δω- 
μάτιον καταστραφείσης διά πυρκαϊας μυκηναϊκής 
οικίας μέ δύο πίθους κατά χώραν (Πίν. 218 β ). 
Άπότμημα παρά τόν λαιμόν άλλου πίθου φέρει 
ώοειδή, «αλεξίπτωτα» καλούμενα παρά τών έρ- 
γατών, έμπίεστα κοσμήματα δι’ άποτυπώσεως σχοι
νιού έκ δύο έμπόλων (δικλώνου ) πρός τ’ άριστερά 
συνεστραμμένων ίνών άγαύης, κοινώς άθανάτου 
(Πίν. 219α), άλλο άπόθραυσμα πίθου φέρει 
έπί πλαστικής ταινίας έμπίεστα ριπιδιόσχημα κο
σμήματα. Έκ τών έξ αυτών όστράκων συνεκρο- 
τήθησαν μοναδικός τό σχήμα ψευδόστομος άμ- 
φορεύς κολοβός τό παρά τήν βάσιν τμήμα, τόν 
λαιμόν καί τήν μίαν τών ταινιοσχήμων λαβών, φέ- 
ρων ώς ύδρία δύο κυλινδρικός λαβάς έπί τής κοι
λίας κάτωθι τών προσφύσεων τών ταινιοσχήμων 
λαβών (ϋψ. 0,31 μ. Πίν. 219 β), σφαιροειδής 
ύδρία (ϋψ. 0,39 μ. Πίν. 219γ), σκύφος Ακέ
ραιος κοσμούμενος διά συνεχοΟς σπείρας (ϋψ. 
0,095 μ. Πίν. 219 δ) καί έτερος κατά τό ήμισυ 
σιρζόμενος (ϋψ. 0,11 μ. Πίν. 219ε)· έντός τά
φρου πρός Δ. τής οικίας εύρέθη τό πρόσθιον τμήμα 
πήλινου ειδωλίου βοός άποκεκρουμένου τό ρόγ
χος καί τούς πόδας.

Νομίσματα μόνον τοΰ δόγη Anto(nio) Venerio 
(1382-1400), χαλκή πόρπη ύποδήματος καί τινα 
όστρακα είναι πρός τό παρόν οί μάρτυρες τής 
Ενετοκρατίας, ή όποια, φαίνεται, ύπήρξε βρα
χεία. Μακρότερον διήρκεσεν ή έγκατάστασις τών 
Βυζαντινών, ώς δηλοϋν αί συμπληρωματικοί όχυ- 
ρώσεις καί τά όστρακα. ’Ολίγα είναι καί τά ό
στρακα τών άγγείων τών ιστορικών χρόνων καί 
τά γεωμετρικά έν σχέσει πρός τά προϊστορικά, τά 
υστεροελλαδικά ιδίως, οπότε παρουσιάζει τήν με- 
γαλυτέραν άκμήν ή άκρόπολις.

Τοίχοι άρχαίων οίκιών είναι έμφανεΐς καί είς 
άλλα σημεία έπί τοϋ πάχους τοϋ τείχους τής μα- 
κράς πλευράς· τοϋτο δέ δηλοΐ, ότι τό τείχος σφ- 
ζεται είς τό ϋψος τοϋ διαδρόμου καί έχουν κρη- 
μνισθή αί έπάλξεις ή τμήμα αύτών.

Ή διά τήν στενότητα χώρου κατάληψις τοϋ 
διαδρόμου τοΰ τείχους δι’ οίκιών έξησθένησε τήν 
ασφάλειαν τοϋ Τείχους. Οϋτω δ’ έξηγεΐται, ότι 
κατά τόν Συμμαχικόν πόλεμον (220-217 π.Χ.) έν
τός βραχυτάτου χρονικοϋ διαστήματος ήλλαξε δύο 
κυρίους καταληφθέν αμαχητί παρά τοΰ στρατηγοϋ 
τών Αίτωλών Εύριπίδα καί έν συνεχεία άνακα- 
ταληφθέν άμαχητί παρά τοΰ Φιλίππου τοϋ Ε'· καί 
διά τήν μικρότητά του βεβαίως δέν άντέχει είς 
μακράν πολιορκίαν. Ένφ ή Δύμη, τήν όποιαν

ύπερήσπιζε τό σύνολον τών Δυμαίων, τότε δέν 
έπολιορκήθη. Τοποθετείται αϋτη παρά τήν Κάτω 
Άχαΐαν. ’Αλλά έάν ή Δύμη έκειτο παρά τήν Κάτω 
Άχαΐαν, τό όχυρόν Τείχος ούδένα σκοπόν θά 
έξεπλήρου, έπειδή θά είχεν ίδρυθή μακράν τής 
όδοΰ άπό Δύμης είς Ηλείαν έπί άκατοικήτου 
τοποθεσίας, παρατηρεί ό Philippson. Ή δυτικω- 
τάτη αϋτη ’Αχαϊκή πόλις, άπεϊχε κατά τόν Παυ
σανίαν 30 στάδια τοΰ ποταμού Λαρίσσου, αρχαίου 
όρίου τής Άχαΐας καί ’Ηλείας, καί 40 στάδια άπό 
τοΰ ποταμοϋ Πείρου, κατά δέ τόν Στράβωνα 60 
στάδια άνατολικώς τοϋ ’Αράξου, ή πρός τόν ό
ποιον παραλία άνήκε κατά τόν Πολύβιον είς τούς 
Δυμαίους.

Πρός τάς παρά τών άρχαίων διδομένας Αποστά
σεις συμπίπτει ή θέσις πλησίον τοΰ συνοικισμού 
Καραβοστάσι τών έπί τοΰ παρά τόν ναΐσκον 
'Αγιος Νικόλαος λοφίσκον έρειπίων φρουρίου έκ 
μεγάλων πλίνθων έξ άμμολίθου, τά όποια είναι 
γνωστά ώς Κάστρο. Τά έπί τής κορυφής τοΰ λο
φίσκου έρείπια οικοδομήματος (9.40 x 8.10 μ.), 
ούτινος είναι όρατοί τρεις δόμοι έκ πλίνθων αμ
μολίθου μετά τόρμων συνδέσμων σχήματος δι
πλού πελέκεως (πελεκίνων ), καί πρός άνατολάς 
τοΰ όποιου περισυνελέγη άπόθραυσμα πήλινου 
άρχαϊκοΰ περιρραντηρίου, ίσως Ανήκουν είς τόν 
παρά τοΰ Παυσανίου άναφερόμενον ναόν τής ’Α
θήνας.

Είς τούς έπιτελικούς χάρτας σημειοΰται ώς 
Κάστρο, προφανώς δέ τά έρείπια αύτοΰ τού φρου
ρίου Αναγράφει ό Gell ώς Παλαιόκαστρο, τό ό
ποιον ταυτίζει πρός τήν Δύμην. Καί άλλοι έρευ- 
νηταί έχουν προτείνει τήν ταύτισιν τής Δύμης 
πρός τά είς Καραβοστάσι «έρείπια οικοδομών Αρ
χαϊκών χρόνων». Καί ό Dodwell παρετήρησε τά
φους είς Καραβοστάσι, ό δέ Leake καί έρείπια 
οίκιών, τά όποια καί τώρα είναι έμφανή. Κατά 
πληροφορίας τών έκεί κατοικούντων τάφοι ύπάρ- 
χουν έν τή άπηγορευμένη διά στρατιωτικούς λό
γους γειτονική περιοχή «’Αμερικάνικα».

Είς τό άκρωτήριον Ά ρ α ξ ο ς έντός άπηγορευ- 
μένης διά στρατιωτικούς λόγους ζώνης τά είς τούς 
χάρτας τοΰ ’Αγγλικού Ναυαρχείου έπί τοΰ βο- 
ρειοτάτου λοφίσκου «rocky point», Βάρδια καλου- 
μένου, σημειούμενα έρείπια πύργου έχουν έξα- 
φανισθή, διασφζεται όμως είς ίκανόν ϋψος ό έπί 
τών αύτών χαρτών σημειούμενος άσβεστόκτιστος 
πύργος (3.60x6 μ.), ένετικός ή τουρκικός. Έπί 
τοΰ λοφίσκου Βάρδια περισυνελέγησαν όστρακα 
μυκηναϊκών άγγείων, πλησίον δέ τοΰ παρ’ αύτόν 
λιμενίσκου κατά τήν όρυξιν χαρακώματος άπε- 
καλύφθησαν άρχαϊκαί όπτόπλινθοι προερχόμενοι 
προφανώς έκ ναού.
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Παράτήν Κάτω Άχαΐαν, παράτόν Πεΐρον 
κατά τόν Παυσανίαν, κεϊται ή ’Αχαϊκή "Ωλενος. ’Ε
πί τοϋ παρά τήν Κάτω Άχαΐαν λοφίσκου Μπουχώ- 
ματα περισυνελέγησαν πληθώρα πρωτοελλαδικών 
καί ύστεροελλαδικών άγγείων τής αύτής ποιότη- 
τος πρός τά τοϋ Τείχους. Ή "Ωλενος καί ή Δύμη, 
τά άρχαιότερα όνόματα τής όποιας ήσαν Πάλεια 
καί Στράτος, άνήκον είς τούς προϊστορικούς κα
τοίκους Έπειούς, ή Δύμη πρότερον είς τούς Καύ- 
κωνας. Διά τοϋ ’Αράξου, όλίγον άπέχοντος έκ τών 
’Αχαιών ΟΙνιαδών, οί Αίτωλοί καί Έπειοί έκ τής 
Ηλείας διεπεραιώθησαν καί έγκατεστάθησαν εις 
τάς Έχινάδας, τήν ’Ακαρνανίαν καί τήν Αιτω
λίαν.

Τήν διάβασιν αΰτήν ώς συντομωτέραν, άκοπω- 
τέραν καί άσφαλεστέραν έσκόπει νά χρησιμο
ποιήσω καί ό Φίλιππος ό Ε' κατά τήν πορείαν του 
έξ ΟΙνιαδών έναντίον τών Ήλείων καί τών Συμ
μάχων των Αίτωλών. Σήμερον διά τών προσχώ
σεων τοϋ Άχελφου καί τής άλλαγής τών μέσων 
συγκοινωνίας ήχρηστεύθη4.

4. Βιβλιογραφία. Παοσ. VII 17,5· 17,9· 18,1. Στράβ. VIII 
3,4-3, 11. ΈκαταΙος ό Μιλήσιος FGrHist 1F25 καί F121 
(Στράβ. VIII 3,9). Philippson, RE V 1887 κ.έ. Ε. Dodwell, A 
Classical and Topographical Tour through Greece (1819), I 
312. W. Gell, A Itinerary of the Morea (1817), 25. W. M. 
Leake, Travels in the Morea (1830), II 160.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Μ ΑΣΤΡΟΚΩΣΤ ΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΒΟΙΩΤΙΑ 191

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Μουσεΐον Θηβών

’Έκθεσις. Κατά τό έτος 1963 έξετέθησαν είς δύο 
νεοκατασκευασθείσας προθήκας άγγεϊα έκ των 
παλαιών άνασκαφών τοϋ Καδμείου (ψευδόστομοι 
ένεπίγραφοι άμφορεΐς - Πίν. 220 α) ώς καί άγ- 
γεΐα έκ τών προσφάτων έν Βοιωτία άνασκαφών 
(Μυκηναϊκά έκ τών λαξευτών τάφων Καλλιθέας 
καί Πρωτοελλαδικά άνευρεθέντα είς τό έν Θήβαις 
οίκόπεδον Θεοδώρου). Ό μεγάλος πίθος τής 
Εύτρήσεως (Πίν. 220β) έτοποθετήθη έπί νέας 
ξύλινης βάσεως. Μικραί άλλαγαί έγένοντο είς 
τάς προθήκας, όπου τά άγγεϊα τής Ριτσώνας, τά 
όποια ό άείμνηστος Έφορος I. Θρεψιάδης δέν 
είχε προλάβει νά τακτοποιήση.

Έργαστήριον. Τό παλαιόν έργαστήριον τοΰ 
Μουσείου, μικρόν καί έλλιπέστατον (έλπίζεται 
ότι συντόμως μέ τήν μελετωμένην έπέκτασιν τοΰ 
Μουσείου θά άποκτηθοΰν συγχρονισμένα έργα- 
στήρια) δέν προσφέρεται διά τήν διεξαγωγήν έρ- 
γασιών μεγάλης κλίμακος, ώς άπαιτοΰν αί άνάγ- 
και τοϋ Μουσείου. Κατόπιν ώρισμένων μικρών 
μεταρρυθμίσεων έν τούτοις καί τοϋ έφοδιασμοϋ 
του μέ τόν άπολύτως άπαραίτητον τεχνικόν έξο- 
πλισμόν έπετεύχθη, όπωσδήποτε, ή έξυπηρέτη- 
σις τών πλέον έπειγουσών άναγκών.

Συνεκολλήθησαν οΰτω καί συνεπληρώθησαν 
πλεΐστα άγγεϊα έκ τής άνασκαφής τοϋ οικοπέδου 
Θεοδώρου καί τών τάφων τής Καλλιθέας, ώς καί 
άγγεϊα καί ειδώλια έκ τάφων Καναπίτσας Θηβών 
καί Κάστρου Κωπαΐδος. Έκαθαρίσθησαν καί έ- 
σταθεροποιήθησαν οί έν τφ Καδμείφ εύρεθέντες 
σφραγιδοκύλινδροι καί έλήφθησαν έξ αύτών έκ
τυπα. Αί τοιχογραφίαι (έκ τών παλαιών άνασκα
φών τοΰ Καδμείου) έκαθαρίσθησαν καί συνεκολ
λήθησαν πολλά νέα τεμάχια. Κατόπιν τούτου τά 
σχέδια τής δ. Η. Reusch (Die zeichnerische 
Rekonstruktion des Frauenfrieses im Bootischen 
Theben) χρήζουν άναθεωρήσεως. Αί έν λόγφ τοι- 
χογραφίαι έταξινομήθησαν έντός είδικώς κατα- 
σκευασθέντων πλαισίων, ατινα έτοποθετήθησαν 
προς τό παρόν εις έρμάρια, μέχρις δτου καταστή 
δυνατή ή εκθεσίς των είς τό Μουσεΐον. Αί ανω
τέρω έργασίαι άνετέθησαν είς τόν άρχιτεχνίτην 
κ. Ζ. Κανάκην, κατόπιν εύγενοϋς συγκαταθέ- 
σεως τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, πρός τήν 
όποιαν έκφράζομεν καί έντεΰθεν τάς ευχαριστίας 
μας. Είς τήν έπιμέλειαν καί έπιδεξιότητα αύτοΰ 
όφείλεται καί ή έξαγωγή όλοκλήρου τής ταφής

τής εύρεθείσης ΰπό τό δάπεδον τής Πρωτοελλα
δικής οίκίας έπί τοΰ οικοπέδου Θεοδώρου, ώς καί 
ή μεταφορά αύτής είς τό Μουσεΐον, όπου καί προ- 
έβη ούτος είς σταθεροποίησιν τοΰ σκελετού. Πο
λύτιμος ύπήρξεν, έπίσης, ή βοήθεια τοϋ αύτοΰ 
άρχιτεχνίτου είς τήν έξαγωγήν χαλκών άντικει- 
μένων έκ τών άνασκαφών είς τό οίκόπεδον Παυ- 
λογιαννοπούλου.

Συγχρόνως, ήρχισεν ή άποκατάστασις τών άγ- 
γείων έκ τών παλαιών άνασκαφών τής Ριτσώνας, 
τά όποια είχον άλλοτε άτελώς συμπληρωθή καί 
είχον έν τφ μεταξύ ύποστή καί προσθέτους φθο
ράς κατά τόν έγκιβωτισμόν των είς τάς άρχάς τοΰ 
τελευταίου πολέμου. Τήν έργασίαν ταύτην έξετέ- 
λεσεν ό τεχνίτης τοΰ Έθνικοΰ ’Αρχαιολογικού 
Μουσείου Στ. Κασσανδρής, κατόπιν παρασχεθεί- 
σης πρός τοΰτο άδειας ΰπό τοΰ Διευθυντοΰ κ. X. 
Καρούζου. Τά άγγεϊα έκ τών τελευταίων έργασιών 
είς τό Πτφον έκαθάρισεν είς τό έργαστήριον τοΰ 
Μουσείου καί συνεκόλλησεν ό κ. Ά. Μαρίνης, 
έργασθείς διά λογαριασμόν τής Γαλλικής ’Αρ
χαιολογικής Σχολής.

Άποθήκαι. Ή παντελής έλλειψις άποθηκών τοΰ 
νέου κτηρίου τοΰ Μουσείου καθιστά άκρως δυσ
χερή τήν έργασίαν ταξινομήσεως τοΰ άρχαιολο- 
γικοΰ ΰλικοΰ. Άνελήφθησαν όμως μικραί έπι- 
σκευαί καί κατάλληλος διαρρύθμισις είς άλλα 
κτίσματα, εύρισκόμενα έντός τοΰ περιβόλου τοΰ 
Μουσείου, τά όποια κατόπιν τούτου κατέστη δυ
νατόν νά χρησιμοποιούνται προσωρινώς ώς άπο- 
θήκαι. Οΰτω έντός τοΰ Μεσαιωνικού Πύργου με- 
τεφέρθησαν, περί τά 50 κιβώτια, τά όποια δέν έ
χουν είσέτι άπό τοΰ πολέμου άνοιχθή. Είς άπο- 
θήκην άνατολικώς τοΰ Πύργου κατεσκευάσθησαν 
θέσεις καί έτοποθετήθησαν έπ’ αύτών τά έκκιβω- 
τιζόμενα άντικείμενα. Τό ΰπόστεγον, τό εύρισκό- 
μενον βορείως τοΰ Μουσείου, διεμορφώθη είς 
άποθήκην, έντός τής όποιας έταξινομήθησαν ό
στρακα τών νέων άνασκαφών. Όλον τό παλαιόν 
υλικόν, τό φυλασσόμενον έντός ένός στρατιω
τικού «τώλ», κατενεμήθη έντός τών τριών αυτών 
χώρων καί τοΰ ’Εργαστηρίου.

Περίβολος. Είς τόν περίβολον έξετέθησαν έπι- 
γραφαί, έπιτύμβια άνάγλυφα, διάφορα άρχιτε- 
κτονικά κ.ά. Τά παλαιοχριστιανικά γλυπτά συνε- 
κεντρώθησαν είς τήν αύλήν, βορείως τοΰ Πύργου, 
ένφ τά καλύτερα έξ αύτών έξετέθησαν είς τήν 
έξωτερικήν άνατολικήν πλευράν τοΰ Μουσείου.

Γραφεϊον. Συνεκεντρώθησαν άπαντα τά έγ
γραφα τοΰ άρχείου άπό τοΰ 1871 καί έγένετο άπο- 
δελτίωσις είς δ,τι άφορμ τά άρχαιολογικά μνη
μεία τής περιοχής. Τά βιβλία τής βιβλιοθήκης 
τοΰ Μουσείου έταξινομήθησαν καί κατεγράφησαν
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είς νέον κατάλογον. Ή βιβλιοθήκη έπλουτίσθη 
δι’ 28 νέων συγγραμμάτων έξ άγοράς καί 18 έκ 
δωρεών, έξ ών 8 τόμοι περιοδικών. Άνω τών 70 
άντικειμένων κατεγράφησαν είς τό Βιβλίον Εί- 
σαγωγής, είσαχθέντων είς τό Μουσεΐον έκ περι
συλλογής καί άνασκαφών ή προσκομισθέντων ύπό 
ιδιωτών. Τά πλεΐστα έφωτογραφήθησαν καί οΰτω 
έτέθησαν αί βάσεις δι’ έν φωτογραφικόν άρχεϊον. 
"Ολοι οί παλαιοί χάρται, τά σχέδια, αί φωτοτυπίαι 
καί τά έκτυπα τών έπιγραφών κατεγράφησαν καί 
ήριθμήθησαν. Είς τό γραφεΐον, συνεκεντρώθησαν 
έπίσης τά όλίγα νομίσματα τοϋ Μουσείου, είς τά 
όποια προσετέθησαν περί τά 100 νέα, παραδοθέντα 
ύπό ιδιωτών.

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΪ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΤΩΝ ΘΗΒΩΝ

Ή άρξαμένη έν τή πόλει τών Θηβών άνοικο- 
δόμησις κατέστησεν άπαραίτητον τήν συστημα
τικήν παρακολούθησιν τών οικοπέδων. Έλήφθη- 
σαν στοιχεία διά τήν μελέτην τής άρχαίας πολεο
δομίας, καί έγένετο, όπου έκρίθη άπαραίτητος, ά- 
νασκαφική έρευνα1.

Άνασκαφή Οικοπέδου Θεοδώρου 
(Σχέδ. 1)

Έπί τού έπί τής όδοϋ Επαμεινώνδα 61 οικοπέ
δου Π. Θεοδώρου, κατά τήν διάνοιξιν όρυγμά- 
των διά τήν θεμελίωσιν οικίας, εύρέθησαν διά 
πρώτην φοράν έν Θήβαις είς συστηματικά στρώ
ματα έν άφθονίμ λείψανα Πρωτοελλαδικού οική
ματος, κυρίως δωμάτια, έκ τών όποιων διεσώθησαν 
2 παράλληλοι τοίχοι καί έπ’ αυτών 2 έτεροι κά
θετοι, μήκους μέχρι 8.5 μ. καί ύψους μέχρι 1 μ. 
μέ δάπεδον έκ κτυπητής γής. Περί τούς 5 άβαθεϊς 
«βόθροι» μέ τοιχώματα έκ πηλού εύρέθησαν έν- 
τός τών δωματίων ή είς τήν διασταύρωσιν τών 
τοίχων (Π ί ν. 221 β ). Ύπό τό δάπεδον τού ένός 
δωματίου εύρέθη σκελετός είς στάσιν όκλάζου- 
σαν, ό όποιος άπεσπάσθη καί μετεφέρθη είς τό 
Μουσεΐον Θηβών ( Π ί ν. 221 α). Είναι ούτος τό 
πρώτον παράδειγμα έν Βοιωτίμ σκελετού περισυλ- 
λεγέντος είς άρτίαν κατάστασιν, τούτου έπιτευ- 
χθέντος χάρις είς τήν δεξιοτεχνίαν τού κ. Ζ. Κα- 
νάκη. Τής άνασκαφής έπεστάτησεν ή δ. Κ. Κώ- 
στογλου, μέ τήν συνεργασίαν τής όποιας θά δη- 
μοσιευθή αύτη έν καιρφ. Τά έρείπια έκαλύφθη- 
σαν διά χωμάτων, προκειμένου νά κτισθή ή νέα 
οίκία, άφοΰ προηγουμένως έσχεδιάσθησαν καί 
έφωτογραφήθησαν.

Ευρήματα. Περισυνελέγη μέγας άριθμός όστρά-

1. Είς τάς κατωτέρω άνασκαφάς σημαντικώς έβοήθησαν 
οί άρχαιολόγοι κ. I. Μαυρίκης καί δ. Ν. Έτζέογλου.

κων Πρωτοελλαδικής έποχής, έκ τών όποιων συνε- 
κολλήθησαν περί τά 10 άγγεϊα. Μοναδική είναι 
ή άσκοειδής πρόχους μέ τό άπλοϋν γεωμετρικόν 
κόσμημα περί τήν κοιλίαν καί είς τήν βάσιν τής 
λαβής, άρ. 3342, ( Π ί ν. 222 β). ’Ασφαλώς δύ- 
νανται νά συναρμολογηθοΰν πολλά ακόμη έκ τών 
όστράκων, τών όποιων ή ποιότης είναι έξαιρετι- 
κή. Περισυνελέγησαν είσέτι όλίγα λίθινα καί ό- 
στέϊνα έργαλεΐα, μία χαλκή τριχολαβίς, άρ. 338 
( Π ί ν. 222 α ) καί μία ψήφος έξ ύαλομάζης, άρ. 
335, μέ παράστασιν λέοντος (Π ί ν. 222 γ). Αύτη 
εύρέθη παρά σκελετόν περί τό μέσον τού οικοπέ
δου, όπου όμως δέν καθίστατο δυνατή διά τεχνι
κούς λόγους ή περαιτέρω έρευνα.

Βυζαντινός ναός. Έπί τού αύτού οικοπέδου, καί 
έπί τής δυτικής αύτού πλευράς, άπεκαλύφθη ναός 
βυζαντινός τού 12ου αίώνος κατά τήν γνώμην τού 
’Εφόρου κ. Π. Λαζαρίδη καί πολλαί ταφαί βυζαν
τινών χρόνων. Περί τά 28 μαρμάρινα τεμάχια, δι’ 
ών ήτο έπεστρωμένον τό δάπεδον τού ναού, με- 
τεφέρθησαν είς τό Μουσεΐον.

Κατά τήν άποχωμάτωσιν τών πρώτων ήμερών, 
είχεν εύρεθή καί μία έπιμήκης μαρμάρινη στήλη, 
άρ. 103, φέρουσα έπί τής μιας πλευράς ώραίαν 
άνάγλυφον χεΐρα μετά τού βραχίονος γυναικός 
καί έγχαράκτους στεφάνους ( Π ί ν. 222 δ ).

Άνασκαφή Οικοπέδου Ί. κ. Γ. Τζώρτζη 
(Σχέδ. 2)

Έπί τών όδών Πινδάρου καί Δίρκης, μετά τήν 
κατεδάφισιν παλαιός οίκίας πρός άνέγερσιν νέας, 
άπεκαλύφθη, κατά τό νότιον τμήμα τού οικοπέ
δου, ήμικυκλική άψίς ( Π ί ν. 223 α) πρός νότον, 
διαμέτρου 7.20 μ., άνήκουσα είς μεγάλον κτίσμα, 
πιθανώς Νυμφαΐον. Ή κόγχη διατηρεί έμπροσθεν 
αυτής τμήμα δαπέδου έκ πήλινων πλακών, δια
στάσεων 0,50 X 0,50 μ. Τό σφζόμενον ύψος αύ- 
τής κατά τό μέσον φθάνει τά 2.56 μ., κατά δέ τά 
άκρα, έντελώς κατεστραμμένη, διατηρεί κατά τό 
δυτικόν σκέλος τόν τελευταΐον δόμον τού θεμε
λίου, δστις κάμπτεται πρός δυσμάς, άποτελών 
πιθανώς τμήμα έτέρας κόγχης. Ή τοιχοποιία τής 
κόγχης άπετελεΐτο έξ έπαλλήλων σειρών τετρα
γωνικών πωρολίθων καί λεπτών πλίνθων, είς τινα 
δέ σημεία έσφζοντο έπιχρίσματα μέ ίχνη χρωμά
των.

Ευρήματα. ’Αρχιτεκτονικά μέλη, άνήκοντα πι- 
θανώτατα είς τό ώς άνω κτίσμα, είναι: α) μαρμά- 
ρινον άβακωτόν έπίκρανον, άρ. 126 ( Π ί ν. 223 β ), 
φέρον κατά τάς στενάς πλευράς, μεταξύ 5 ζευγών

2. ΟΙ άριθμοί τών άντικειμένων είναι προσωρινοί και άν- 
τιστοιχοϋν πρός αυτούς τοϋ Βιβλίου ΕΙσαγωγής τοϋ Μου
σείου Θηβών.
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Σχέδ. 2. Θήβαι. Οίκόπεδον Τ. κ. Γ. Τζώρτζη (Πινδάρου καί Λίρκης). 
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άναγλύφων ταινιών, φύλλα άκάνθης. Ώς δεικνύουν 
τρεις ορθογώνιοι έντομα! έπί τής άνω έπιφανείας, 
τούτο είχε τεθή ε!ς δευτέραν χρήσιν (μήκ. 0,68, 
πλ. 0,495, ϋψ. 0,20μ. καί β) ήμισυ κιονοκράνου έκ 
τεφρού λίθου μετά τής μιας έλικος, άρ. 137 ( Π ί ν. 
223 γ). Έπΐ τής άνω έπιφανείας τής πλίνθου ύπάρ- 
χει έπιγραφή έξ 8 στίχων είς δύο στήλας δεικνύ- 
ουσα δτι είς δευτέραν χρήσιν μετετράπη είς κιο- 
νόκρανον3.

Άνατολικώς τής άψϊδος εύρέθησαν λείψανα δύο 
έπαλλήλων προϊστορικών τοιχίων, 5 βόθροι πε- 
ριέχοντες όστρακα Πρωτοελλαδικά καί ίχνη καύ
σεως, καθώς καί σκελετός ανθρώπου είς συνεσταλ- 
μένην στάσιν παρά τοιχίον ΠΕ έποχής.

Έγένοντο τά άπαραίτητα σχέδια καί έλήφθησαν 
φωτογραφίαν άκολούθως, έδόθη είς τούς ίδιοκτή- 
τας άδεια οίκοδομήσεως.

Οίκόπεδον Ά. κ. Σ. Τζώρτζη

Τό έπί των οδών Πινδάρου καί ’Αντιγόνης οί
κόπεδον των άδελφών Τζώρτζη ( Π ί ν. 224) 
έπαρουσίασε τό μεγαλύτερον ένδιαφέρον, λόγφ 
τής γειτνιάσεώς του μέ τό ύπό τού Κεραμο- 
πούλλου άνασκαφέν τμήμα τού Καδμείου. Ή άνα- 
σκαφή ένεφάνισε πολλάς δυσκολίας: α. Ό Ιδιο
κτήτης εϊχεν ήδη άνοίξει ορύγματα διά τήν θε- 
μελίωσιν τής οικίας καί έγένοντο ζημίαι συνε
πείς: διατρήσεως των στρωμάτων, β. Αί παρακεί
μενοι οίκίαι, άποδειχθεΐσαι έτοιμόρροποι, έχρειά- 
σθη νά ύποστηριχθοϋν διά πυκνών δοκών, αί 
όποίαι έδημιούργησαν πρόσθετον δυσχέρειαν είς 
τήν άνασκαφήν τού χώρου, γ. Αί συχναί βροχαί 
καί χιονοπτώσεις, κατά τούς τελευταίους μήνας 
τού έτους, κατέστησαν άκόμη δυσκολωτέραν τήν 
άνασκαφήν.

Ή άνασκαφική έρευνα, συνεχισθεΐσα ύπό τήν 
διεύθυνσιν τού ’Εφόρου κ. Ν. Πλάτωνος καί 
έκταθεΐσα καθ’ όλον τόν άκάλυπτον χώρον, έπε- 
φύλασσε τάς μεγαλυτέρας έκπλήξεις. Έν πρώ- 
τοις, κατά τό ΝΑ. τμήμα τού οικοπέδου, άπε- 
καλύφθη κτήριον κλασσικών ή πρωίμων έλ- 
ληνιστικών χρόνων, όρθογώνιον, τού όποιου 
ή Ν. πλευρά θά εύρίσκεται κάτωθεν τής όδοΰ 
’Αντιγόνης ή καί πέραν αυτής (δυτικός τοίχος 9 
μ., βόρειος 13 μ.). Ό δυτικός τοίχος (Πίν. 
225α), ύψους 3.45 μ., σφζει 8 δόμους έκ κροκαλο
παγών καί πώρων λίθων διατεταγμένων κατά ίσο- 
δομικόν τρόπον, τού όποιου ή έξωτερική έπιφά- 
νεια είναι περισσότερον έπιμελημένη (Πίν.

3. ΕΙς τό Μουσειον Θηβών εύρέθησαν άργότερον δύο §τε- 
ρα τεμάχια συνανήκοντα είς τό κιονόκρανον και συμπλη- 
ροϋντα τήν έπιγραφήν, τό έν έξ αυτών δημοσιευθέν ήδη είς 
1 G. VII 2422.

225β). Έσωτερικώς τού κτηρίου ύπήρχε διατά- 
ραξις μέ είσχώρησιν πολλών ρωμαϊκών στοι
χείων. Είς έτερον σημεϊον τού οίκοπέδου, εύρέθη
σαν άρχιτεκτονικά τεμάχια, άνήκοντα πιθανώς 
είς τό ώς άνω κτήριον. Μεταξύ αύτών, έκειντο 
τμήμα δωρικού κιονοκράνου φέρον είς τό ύπο- 
τραχήλιον σειράν τριγωνικών φύλλων, τμήμα έ- 
φθαρμένου ραβδωτού κίονος κ.ά.

Παρά τόν βόρειον τοίχον τού κτηρίου εύρέθη
σαν: α)άγαλμάτιον ’Αθήνας μαρμάρινον άκέφαλον, 
άριθ. 149, ύψους0,22 μ. (Π ί ν. 226α) καί β)κεφαλή 
γυναικός μαρμάρινη, άρ. 150, ύψους 0,15μ. (Πίν.
226 β) άνήκοντα είς πρωίμους ρωμαϊκούς χρόνους. 
Ρωμαϊκόν ώσαύτως είναι τό μόνον εύρεθέν χαλ- 
κοϋν νόμισμα μέ προτομήν ’Αθήνας έπί τής έμ- 
προσθίας όψεως καί τόν Θεμιστοκλήν έπί πρφ- 
ρας πλοίου έπί τής οπίσθιας (πρβλ. Svoronos, Les 
monnaies d’ Athenes PI. 97, 27).

Δυτικώς τού άνωτέρω κτηρίου καί κατά τό ΝΔ. 
άκρον τού οίκοπέδου, ύπήρχε τμήμα ρωμαϊκού 
λουτρού, έκτισμένου διά λίθων, ειλημμένων έκ 
τού ελληνικού κτηρίου, διαστάσεων 3.20 x 
1.45 μ. Τούτου έσφζετο τό δάπεδον καί πέντε στυ
λίσκοι ύποκαύστων έκ δισκοειδών πλίνθων.

Ύπό τά ρωμαϊκά στρώματα, άνεφάνη γωνία κτη
ρίου μυκηναϊκού, ή χρονολογία τού όποίου διε- 
πιστώθη άμέσως έκ τού εύρεθέντος θησαυρού 
τών σφραγίδων καί ένός μυκηναϊκού πίθου 
(Πίν. 226 γ).

Μετά τήν άφαίρεσιν τών λειψάνων τού ρωμαϊ
κού λουτρού άπεκαλύφθησαν οί τρεις τοίχοι τού 
μυκηναϊκού κτίσματος. Ό βόρειος, ύψους 2.50 μ. 
καί μήκους 4.70 μ., προχωρεί ύπό τήν γειτονικήν 
πρός Δ. εύρισκομένην αποθήκην, ό άνατολικός 
ΰπολογίζεται συνολικού μήκους 6.50 μ. Τό πάχος 
άμφοτέρων είναι 1.10 μ. Ό νότιος, ό όποιος εύρί- 
σκεται κατά τό πρανές τής όδοΰ ’Αντιγόνης, φαί
νεται νά άποτελή μεσοτοιχίαν, ένώ ό βόρειος καί 
ό άνατολικός, λόγω τού μεγάλου πάχους καί 
τής κατασκευής των, είναι προφανώς έξωτερι- 
κοί τοίχοι μεγαλοπρεπούς κτηρίου έκτεινομένου 
πρός ΝΔ.

Είς τό έσωτερικόν τού δωματίου τούτου είχε 
καταρρεύσει ό τοίχος τού δευτέρου όρόφου (ό 
λίθινος φθάνει οπωσδήποτε τό ύψος αυτού, άφοϋ 
καί ίχνη ξύλινης δοκού είναι έσωτερικώς όρατά 
είς ύψος περίπου 2 μ.), άποτελούμενος έκ σειρών 
πλίνθων καί συνδετικής ύλης έκ γής κοκκινωπής 
(Πίν. 227 α). Τά λείψανα τού πλινθίνου τούτου 
τοίχου έφωτογραφήθησαν είς διάφορα στάδια 
καί κατόπιν άφηρέθησαν κατά στρώσεις (Πίν.
227 β).

Τήν 13ην Σεπτεμβρίου ήλθεν είς φώς ένας θη
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σαυρός: ΕΙς βάθος 4 μ. περίπου άπό τής έπιφανείας 
τής δδοΟ καί εις όλίγην άπόστασιν άπό τόν ανα
τολικόν τοίχον εύρέθησαν 40 κύλινδροι έξ Αχά
του λίθου είς μεγάλην ποικιλίαν σχημάτων καί 
αποχρώσεων. Δύο έξ αυτών ήσαν κεκοσμημένοι 
δΤ έγγλύφου παραστάσεως άναμφισβητήτου μυκη
ναϊκής έργασίας, ό μέν είς μέ θέμα γρυπός κατ’ έ- 
νώπιον μέ τεταμένος τάς πτέρυγας, άριθ. 174 (Πίν. 
228 α) καί έτερος κατά μίμησιν ανατολικού μέ 
θέμα άφ’ ένός γρυπός κατασπαράσσοντος έλα- 
φον(;) καί άφ’έτέρου πότου Θηρών (Πίν. 228 β). 
Τήν μεγαλυτέραν όμως έκπληξιν έπροξένησεν ή 
άνεύρεσις 38 κυλίνδρων έκ κυανού ήμιπολυτίμου 
λίθου (lapis lazuli), ένίοτε μέ λεύκάς φλεβώσεις, 
τού είδους τού καταχρηστικώς όνομαζομένου κυ- 
άνου, έκ τών όποιων 12 φέρουν παράστασιν άνα- 
τολικής τεχνοτροπίας, συνοδευομένην συχνά 
καί διά γραφής σφηνοειδούς μέ διάταξιν είς κα- 
τακορύφους στήλας, κατά τό πλεϊστον διά χαρα
γών διαχωριζομένας. Τά θέματα, γνωστά έκ τού 
κύκλου τών βαβυλωνιακών, κασσιτικών καί συρο- 
χεττιτικών, σύνίστανται κυρίως είς παράστασιν 
άντωπών ζώων ( λεόντων, γρυπών ) καί δαιμόνων, 
γενειοφόρων Ιερατικών μορφών, σειράς γυναικείων 
καί άνδρικών μορφών, μεταξύ τών όποιων παρεμ
βαίνουν ζώα, φυτά ή άλλα δαιμονικά όντα, ώς 
έπίσης διάφορα σημεία ή σύμβολα (σταυρός, ρόμ
βος, άστρον, ρόδαξ). Έδώ είκονίζονται οί σφρα- 
γιδοκύλινδροι ύπ’ άριθ. 178 (Πίν. 229 α ) καί 185 
(Πίν. 229 β ) είς μεγέθυνσιν τών έκτύπων4. Εύ- 
ρέθη έπίσης ικανή ποσότης όστράκων, έκ τών 
όποιων βεβαιοΰται ότι ή καταστροφή έπήλθε κατά 
τήν YE III β έποχήν. Αόγφ τεχνικών δυσκολιών 
τά σχήματα τών άγγείων δέν έχουν είσέτι έξετα- 
σθή. Μόνον οί σφραγιδοκύλινδροι, οΐτινες έκιν- 
δύνευον νά διαλυθούν, έκαθαρίσθησαν καί έστα- 
θεροποιήθησαν όπό τού έξαιρέτου τεχνίτου κ. Ζ. 
Κανάκη, δστις καί άπεκόλλησεν έπίσης έκ δια
φόρων σημείων τού ώς άνω δωματίου έπιχρίσμα- 
τα τοίχων μέ έμφανή ίχνη τοιχογραφιών.

Ή θαυμασία κατασκευή τών τοίχων τού ώς άνω 
δωματίου, τά μοναδικά ευρήματα καί ή γειτνίασις 
μέ τό ύπό τού Κεραμοπούλλου άνασκαφέν τμήμα 
τού μυκηναϊκού ανακτόρου (άπέχει περί τά 50 μ.) 
ένέβαλεν είς τήν σκέψιν, ότι τό δωμάτιον τούτο 
πρέπει νά άποτελή τμήμα τού Καδμείου. Ό

4. Αί έργασίαι συνεχίσθησαν καί κατά τό 1964 ύπό τήν 
διεύθυνσιν τού Εφόρου κ. Ν. Πλάτωνος καί ήλθον είς φως: 
α) κύλινδροι έξ άχάτου καί έκ lapis lazuli άδιακόσμητοι, 
β) σφραγιδοκύλινδροι άνατολικής προελεύσεως, γ) μυκηναϊ
κοί σφραγιδόλιθοι, δ) ψήφοι έκ χρυσού έλάσματος, έκ διαφό
ρων ήμιπολυτίμων λίθων καί έξ ύαλομάζης καί ε) κοσμήμα
τα έξ έλεφαντοστοΰ, πάντα τά άνωτέρω όμοΰ μετά άφθονων 
όστράκων τής YE III β έποχής.

διαφορετικός προσανατολισμός αότού (έχει τόν 
αυτόν άξονα μέ τάς σημερινός οίκίας τής πόλεως) 
δύναται νά έξηγηθή έκ τού ότι τούτο άποτελεί 
τμήμα τού νεωτέρου ανακτόρου τού Κάδμου, τό 
όποιον προφανώς έκτείνεται ΝΔ. τού οίκοπέδου. 
Ή έκδοχή αυτή άποδεικνύεται καί έκ τού ότι τό 
δωμάτιον τού θησαυρού εΰρίσκεται είς ύψηλότε- 
ρον έπίπεδον άπό τούς άλλους μυκηναϊκούς τοί
χους, τούς άποκαλυφθέντας άνατολικώς αότού.

’Εκ τής άνασκαφής διεπιστώθη ότι όλόκληρον 
τόν μεταξύ τού «δωματίου τού θησαυρού» καί τής 
«οίκίας τού Κάδμου» χώρον κατέλαβε, κατά τήν 
μεσαιωνικήν έποχήν, ισχυρόν κτίσμα, ταυτισθέν 
όπό τού ’Εφόρου κ. Π. Λαζαρίδη μέ βυζαντινόν 
λουτρόν, τού όποιου τά θεμέλια φθάνουν κάτωθεν 
τών μυκηναϊκών τοίχων. Μόνον είς τό βάθος δύο 
θεμελίων διαμερισμάτων (ή δεξαμενών κατά τόν 
κ. Λαζαρίδην) εύρέθησαν λείψανα τοίχων μυκη
ναϊκών (Πίν. 230 α ) έχοντα τόν αυτόν προσα
νατολισμόν μέ τό ύπό τού Κεραμοπούλλου άνα
σκαφέν τμήμα τού άνακτόρου. Τό μεσαιωνικόν 
έν λόγφ κτήριον σταματά περί τό μέσον τού οι
κοπέδου καί οΰτω έλπίζεται ότι θά εΰρεθή ή συν
έχεια τού μυκηναϊκού άνακτόρου κάτωθεν τής 
ύπό κατεδάφισιν οίκίας τής εύρισκομένης έπί τού 
άνατολικοΰ τμήματος τού οίκοπέδου, αφού λεί
ψανα Ισχυρών τοίχων άνεφάνησαν ήδη μεταξύ 
τής οίκίας ταύτης καί τού μεσαιωνικού συγκρο
τήματος.

Ή έρευνα διά τήν άποκάλυψιν τού μυκηναϊκού 
άνακτόρου έπεξετάθη καί έντός τού χώρου τού 
περικλειομένου ύπό τού κλασσικού κτηρίου. Μετά 
τήν άφαίρεσιν τοιχίων μεταγενεστέρων εποχών, 
άτινα προηγουμένως άπετυπώθησαν καί έφωτο- 
γραφήθησαν, άνεφάνησαν πράγματι δύο παράλ
ληλοι μυκηναϊκοί τοίχοι, όχι πολύ καλής διατη- 
ρήσεως, μέ τήν αότήν κατεύθυνσιν άπό ΝΑ. πρός 
ΒΔ., τήν όποιαν έχουν όλοι οί τοίχοι τού παλαιο- 
τέρου άνακτόρου. Βαθύτερον, 5 μ. ύπό τήν έπι- 
φάνειαν τής όδοΰ καί μέ τήν αΰτήν κατεύθυνσιν 
τών μυκηναϊκών τοίχων, βαίνουν άλλοι δύο πα
ράλληλοι ισχυροί τοίχοι, άπέχοντες μεταξύ των 
μόλις 1.10 μ. καί πάχους 1.10 μ., άρίστης κατα
σκευής, τής Πρωτοελλαδικής έποχής, ώς μαρτυ
ρούν τά εύρεθέντα θαυμάσια όστρακα, άνήκοντες 
προφανώς είς μεγαλοπρεπές άψιδωτόν κτήριον 
(τμήμα τής άψϊδος εύρέθη έξωθεν καί ΒΔ. τού 
κλασσικού κτηρίου). Ό είς τών τοίχων τούτων 
σχηματίζει μέ άλλον, κάθετον πρός αύτόν, γω
νίαν, είς ίσην άπόστασιν άπό τής όποιας άμφότε- 
ροι οί τοίχοι, διακοπτόμενοι, σχηματίζουν διά 
παραστάδων καί κατωφλίων άνοίγματα θυρών 
(Πίν. 230 β).
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Άνασκαφή Οικοπέδου Ε. ’Αντωνίου

Λείψανα μυκηναϊκών τοίχων, τά όποια ανή
κουν πιθανότατα εις τό Καδμεϊον Άνάκτορον, εύ- 
ρέθησαν καί κατά τήν έκσκαφήν ορυγμάτων διά 
θεμελίωσιν ύποκαταστήματος τής Εμπορικής 
Τραπέζης έπί τοϋ οίκοπέδου ’Αντωνίου, εύρι- 
σκομένου άνατολικώς καί έναντι τοϋ προηγου
μένου οικοπέδου, ωσαύτως έπί τών οδών Πινδά
ρου καί ’Αντιγόνης ( Σ χ έ δ. 3 ).

Τό συγκρότημα τών τοίχων είς τό βόρειον τμή
μα τοΰ οικοπέδου (Π ί ν. 230 γ ) αποτελεί ίσως 
τό άνατολικόν πέρας τοΰ καθαυτό άνακτόρου, 
διότι κατόπιν άκολουθεϊ δρόμος πλάτους 5.50 μ. 
έστρωμένος διά πολυχρώμου χάλικος, μικρών λί
θων, έπιχρισμάτων τοίχων καί άφθονων οστράκων. 
Ή έπίστρωσις τής όδοΰ ταύτης (ή αόλής) έπα- 
ρουσίασε τρεις φάσεις είς τρία διαφορετικά έπίπε- 
δα ( βάθος 4,4.95, καί 5.35 άπό τής όδοΰ ), ένφ εις 
τό συγκρότημα τών τοίχων παρουσιάζονται σαφώς 
δύο έποχαί. Μόνον όμως έκ τής μελέτης τών άπει- 
ραρίθμων όστράκων, ή όποια δέν κατέστη ακόμη 
δυνατή, θά χρονολογηθούν καλύτερον οί άνωτέρω 
τοίχοι, τό ύψος τών όποιων φθάνει τά 2 μ. Είς 
τήν ΝΑ. γωνίαν τοϋ οίκοπέδου άνεφάνη άλλος τοί
χος, ό όποιος εισχωρεί κάτωθεν τής όδού ’Αντι
γόνης καί άποτελεϊ προφανώς τήν άρχήν έτέρου 
κτηρίου. Αί άνασκαφαί συνεχίσθησαν καί κατά 
τό 1964.

Άνασκαφή Οίκοπέδου Δημ. Παυλογιαννοπούλου
Έπί τού έπί τής όδοΰ Πελοπίδου 28 οικοπέδου 

τοϋ Δημ. Παυλογιαννοπούλου, άπέχοντος 100 μ. 
άνατολικώς τοϋ προηγουμένου, εύρέθησαν εις τάς 
βάσεις τών πέδιλων καί είς βάθος 3.10 μ. άπό τής 
έπιφανείας τής όδοϋ, κτιστοί τάφοι Μεσοελλα- 
δικής έποχής. Δύο έξ αύτών, ευρισκόμενοι είς τό 
βορειότατου άκρον τοϋ οίκοπέδου, έσχεδιάσθη- 
σαν καί έκαλύφθησαν άμέσως, διότι έκινδύνευε 
νά ύποστή ζημίας ή γειτονική οικία. Ούτοι ήσαν 
ήδη τεταραγμένοι έκ παλαιοτέρας έποχής καί δέν 
περιεΐχον κτερίσματα. Δύο άλλοι, εύρισκόμενοι 
είς τό κέντρον τοϋ οίκοπέδου, έδωσαν άγγεϊα τοϋ 
τέλους τής ΜΕ έποχής (Π ί ν. 231α-β). Ό ύπ’ 
άριθ. 1 τάφος είς τό ΒΔ. άκρον τοϋ οίκοπέδου, ό 
καί μεγαλύτερος τών άλλων (πλάτους 1.10, μήκους 
2.60, βάθους 1.20 μ.), άν καί είχεν ύποστή παρα- 
βίασιν άπό άσβεστόλακκον, έπεφύλασσε μίαν εκ- 
πληξιν καί έθεσε προβλήματα. ’Εντός αύτοϋ, άλ- 
λά όχι έπί τοΰ πυθμένος, εύρέθησαν άγγεϊα χαλ
κά μυκηναϊκής έποχής (2 χέρνιβα, 1 πρόχους 
καί 1 ταψίον) (Πίν. 231γ) καί τμήματα χαλ- 
κοϋ μυκηναϊκού θώρακος (2 καμπυλούμενα έλά- 
σματα «γύαλοι», 2 τριγωνικά τεμάχια καί έλά-

σματα ταινιοειδή διά τό κάτω μέρος τοϋ θώρακος, 
ώς «όπαβότα» είς τάς πινακίδας άναφερόμενα), 
ό όποιος ένθυμίζει τόν έντός τοΰ μυκηναϊκού τά
φου τών Δενδρών εύρεθέντα (βλ. ΑΕ 1957, Χρο
νικά σ. 15). Τά άνωτέρω άντικείμενα μετεφέρθη- 
σαν είς τό ’Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον 
πρός καθαρισμόν. Έκ τής έρεύνης άπεδείχθη ότι 
ταϋτα είχον κατολισθήσει έντός τοϋ μεσοελλα- 
δικοϋ τάφου μετά τήν καθίζησιν τής λίθινης καλυ
πτήριου πλακάς, τήν όποιαν άνεύρομεν είς τεμά
χια κάτωθεν τών χαλκών άντικειμένων5. Αί άνα
σκαφαί συνεχίζονται.

Άνασκαφή Οίκοπέδου Εύθυμίου

Μεταξύ τών Ήλεκτρών Πυλών καί τοϋ Ίσμη- 
νίου λόφου εύρέθησαν κατά τάς έργασίας διά τήν 
θεμελίωσιν οικίας τοίχοι έλληνιστικοί καί βυ
ζαντινοί, βυζαντινός άποθέτης καί δάπεδον έξ 
άσβέστου. Ή άνασκαφή δέν ώλοκληρώθη, διότι 
έν συνεχείς έγένοντο ένέργειαι διά τήν άπαλλο- 
τρίωσιν τοϋ οίκοπέδου, δεδομένου ότι είναι άπα- 
ραίτητος ή δημιουργία ζώνης πρασίνου πρό τοΰ 
πευκοφύτου λόφου, έπί τοϋ όποιου εύρίσκονται 
τά λείψανα τοΰ ναοϋ τοϋ Ίσμηνίου ’Απόλλωνος.

ΑΛΛΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ 

Κάστρον Κωπαΐδος
Ή συνεχής άπασχόλησις μέ τά έν Θήβαις άνα- 

σκαπτόμενα οικόπεδα δέν έπέτρεπε τήν άνάλη- 
ψιν άλλων εργασιών είς τήν περιφέρειαν. Έν τού- 
τοις εύρέθημεν είς τήν ανάγκην νά άναλάβωμεν 
μικράν άνασκαφήν είς Κάστρον Κωπαΐδος, άνα
τολικώς τοϋ χωρίου καί πλησίον τής Μυκηναϊκής 
άκροπόλεως τοϋ Γκλά, κατόπιν άποκαλύψεως τά
φων κατά τάς ύπό τοϋ ’Οργανισμού Κωπαΐδος 
γενομένας έργασίας ΐσοπεδώσεως άγρών δΤ 8 
έκσκαφέων. Φυσικά πλεΐστοι τάφοι κατεστρά- 
φησαν καί πολλούς ήναγκάσθημεν νά έρευνήσω- 
μεν προχείρως, ΐνα προληφθή ή σύλησίς των. 
Άνεσκάφησαν συνολικώς 46 τάφοι, αρχαϊκής, 
κλασσικής καί έλληνιστικής έποχής. Κατά τό 
πλεϊστον ούτοι ήσαν κεραμοσκεπεϊς, ύπήρχον 
καί τινες κιβωτιόσχημοι ώς καί ταφαί μικρών παι
διών έντός πίθων. Τά εύρήματα, κυρίως άγγεϊα 
(σκύφοι, πυξίδες, κάνθαροι), ειδώλια πήλινα δια-

5. Τήν παρουσίαν τόσων σημαντικών μυκηναϊκών εύρη- 
μάτων δέν ήδυνάμεθα τότε νά έξηγήσωμεν, διότι δέν εΐχο- 
μεν άνεύρει άλλα μυκηναϊκά άντικείμενα είς τό έν λόγω οί- 
κόπεδον. Ότε άπεφασίσθη ή συστηματική άνασκαφή διά 
τήν άποκάλυψιν τοϋ μεσοελλαδικοϋ νεκροταφείου, κατά 
τάς άρχάς τοϋ 1964, ήλθεν είς φώς μυκηναϊκόν κτήριον είς 
βάθος 2 μ., έντός τοϋ όποιου εύρέθησαν πολλά χαλκά 
όπλα, έλεφάντινα άντικείμενα καί πινακίδες μέ γραμμι
κήν Β γραφήν όμοϋ μετά κεραμεικής τής ΥΕ ΙΙΙβ έποχής.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



198 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964): ΧΡΟΝΙΚΑ

Σχ
έδ

. 4.
 Ν

εκ
ρο

τα
φε

ίο
υ Κ

άσ
τρ

ου
 Κω

πα
ΐδ

ος
 (έν

τό
ς τ

ετ
ρα

γώ
νο

υ τ
ό ά

να
σκ

αφ
έν

 τμ
ήμ

α)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΒΟΙΩΤΙΑ 199

φόρων τύπων (Π ί ν. 232 α-γ ) καί όλίγα χαλκά 
άντικείμενα (φιάλαι, έλάσματα) δεν έχουν μέν 
μεγάλη ν καλλιτεχνικήν άξίαν, είναι όμως σημαν
τικά διά τήν Ιστορίαν τής βοιωτικής τέχνης. Ή 
έκτασις τοϋ νεκροταφείου είναι τοιαύτη, ώστε ό 
άνασκαφεϊς κατά τό έτος τοϋτο χώρος μικρόν μό
νον τμήμα τοΰ όλου πρέπει νά θεωρήται ( Σ χ έ δ. 
4).

Καλλιθέα

Μικραϊ άνασκαφικαί έρευναι έγιναν ώσαύτως 
εις τό χωρίον Καλλιθέα (Μουσταφάδες) επ’ εύ- 
καιρία εύρέσεως μυκηναϊκών λαξευτών έν τφ βρά- 
χω τάφων, κατά τήν διάνοιξιν θεμελίων διά τήν 
κατασκευήν όδατοδεξαμενής έπί τοϋ λόφου Πυρ- 
γάρι καί παρά τήν θέσιν Βορός. Ό πρώτος τά
φος, σχήματος ακανόνιστου πετάλου, εόρέθη κα
τεστραμμένος πλήν τοϋ κατωτέρου μέρους αότοΰ, 
σιρζομένου μέχρι ίίψους 0,80 μ. Τό ύψος του υπο
λογίζεται 1.60 μ. Πλάτος θαλάμου 3.30, βάθος 
2.20-2.40 μ.Τό στόμιον τοϋ τάφου ήτο πρός νότον, 
όπου υπήρχε μικρός δρόμος, μήκους 1 μ. καί πλά
τους 0,70 μ. Ό τάφος ήτο πλήρης λατύπης, κάτω
θεν δέ αύτής, κατά πληροφορίας των εργατών τής 
δεξαμενής, εύρέθησαν 4 κρανία καί άλλα όστά. 
Άπαντα τά κτερίσματα είχον άφαιρεθή καί ούδέν 
εύρέθη κατά χώραν. Ύπό τοϋ Προέδρου τής Κοι- 
νότητος παρεδόθησαν έκ τών ύστέρων 8 αγγεία 
άρ. 345, καί δύο χαλκα εγχειρίδια άρ. 347, 348, 
( Π ί ν. 233 α-β). Τά άγγεϊα είναι τής ΥΕ ΙΙβ - ΙΙΙα 
έποχής (δύο οίνοχόαι, 4 άρτόσχημα, έν μόνωτον 
κύπελλον καί μικρός τρίωτος πίθος κ.ά. συγκολ- 
ληθέντα έκ τεμαχίων).

Περί τά 45 μ. νοτίως τοϋ προηγουμένου6, κατά 
τήν διάνοιξιν ορύγματος διά τήν τοποθέτησιν 
άγωγοΰ, άπεκαλύφθη άλλος τάφος, δστις διατηρεί 
δρόμον μήκους 3.75 καί πλάτους 0,95 μ. Τό άνωθεν 
τής εισόδου κλειστόν μέρος σχηματίζει τρίγω
νον λαξευμένον εις τόν βράχον, ΰψους περίπου 1 
μ. ( Π ί ν. 233 γ ). Άκολουθοϋν δύο βαθμίδες λα- 
ξευμέναι επίσης είς τόν πωρόλιθον. Τό έσωτερι- 
κόν τοϋ θαλάμου (διαστάσεων 4 x 4.5 καί ϋψ. 1.45 
μ.) πλήρες λίθων καί χωμάτων είχεν ήδη έρευνηθή 
ύπό τοϋ Προέδρου τής Κοινότητος. Κατόπιν έπι- 
μελοΰς έρεύνης έξήχθησαν: είς ψευδόστομος άμ- 
φορεύς, έν άρτόσχημον καί όστρακα, έκ τών ό
ποιων συνεκολλήθησαν τρία αγγεία, άρ. 346 
( Π ί ν. 233 δ). Εντός τοϋ θαλάμου τούτου υπήρ
χε καί μικρός τάφος έκ πωρολίθου, μήκους 1.10 
μ. καί πλάτους 0,40 μ. Όστα εύρέθησαν καί

6. Παρ’ δλας τάς συστάσεις μας μετά ένα μήνα κατεστρά- 
φη καί ούτος ό τάφος. Έγένετο σχετική μήνυσις, άλλά οί 
κατηγορούμενοι ήθωώθησαν.

έντός αύτοϋ καί καθ’ όλον τόν θάλαμον διεσκορ- 
πισμένα.

Κλειδί

Κατά τήν διάνοιξιν νέας όδοϋ άπό Κλειδιού είς 
Σκοϋρτα (Δερβενοχώρια ), είς θέσιν Άγ. Παρα
σκευή καί έντός τοΰ άγροΰ τοϋ Σπ. Ε. ’Αθανασίου, 
άπεκαλύφθη έλληνιστικής έποχής τάφος ορθογώ
νιος μετά κτιστών έκ πωρολίθων τοιχωμάτων, έκ 
δύο λιθοπλίνθων έκάστη τών μακρών, έκ μιας δέ 
έκάστη τών στενών πλευρών. Έσωτερικώς ό τά
φος έκαλύπτετο δΤ άσβεστοκονιάματος (μήκος 
1.72, πλ. 0,50-0,54, βάθος 0,60 μ.). Ό εύρεθείς σκε
λετός είχε τοποθετηθή έπί τοϋ φυσικοΰ βράχου. 
Ό τάφος έκαλύπτετο διά μονολιθικής πλακός, τήν 
όποιαν έθραυσεν είς τεμάχια ό έκτελών τήν διά- 
νοιξιν τής όδοϋ έκσκαφεύς. Έντός τοϋ τάφου εύ
ρέθη μόνον σιδηρά αιχμή βέλους καί ύπό τοϋ χει- 
ριστοϋ τοϋ έκσκαφέως παρεδόθησαν τρεις δα- 
κρυδόχοι7 ( Π ί ν. 234 α). Βορείως καί είς μικράν 
άπόστασιν άπό τοϋ πρώτου εύρέθησαν άλλοι δύο 
όμοιοι τάφοι, έχοντες κοινήν τήν μίαν πλευράν 
πλάτους 0,48 μ. Τό έσωτερικόν αυτών φαίνεται 
ότι είχεν έρευνηθή καί μόνον όλίγα τεμάχια ει
δωλίων καί έν άτρακτοειδές άγγεΐον εύρέθησαν. 
Πέριξ τών κτιστών τάφων ύπήρχον καί ταφαί έν
τός τών σκληρών χωμάτων μέ όλίγα όστρακα, κα
θώς καί τάφος καλυβίτης μήκους 1.94 μ. Ούτος 
περιείχε μόνωτον άδιακόσμητον άγγεΐον ( Π ί ν. 
234 α), πολλά όστρακα καί δύο σιδηρά έγχειρίδια.

Περίπου 3 χλμ. Β. τοϋ χωρίου Κλειδί, εις τοπο
θεσίαν Καστρί, παρετηρήσαμεν λείψανα τοίχου 
έκ μικρών λίθων καί ασβέστου καί παρ’ αυτόν πώ- 
ρινον σπόνδυλον κίονος, βάσιν κίονος φέρουσαν 
έγχάρακτον έπιγραφήν — ΣΚΟΣ καί άλλα Αρχι
τεκτονικά μέλη άνήκοντα, πιθανώς, είς βυζαντι
νόν ναόν. Τά πλέον ένδιαφέροντα έξ αυτών με- 
τεφέρθησαν είς τό Μουσεΐον Θηβών. ’Επίσης τμή
μα κυκλικοϋ οικοδομήματος άπεκαλύφθη βορείως 
τής έκκλησίας τοΰ Άγ. Κωνσταντίνου.

Ή ερευνά μας έπεξετάθη καί πρός τό ΝΑ. άκρον 
τοΰ χωρίου, όπου καθ’ ύπόδειξιν ιδιώτου (πλη
σίον τής οικίας Σπ. Μυττάκη ) εύρέθη λαξευτός 
μυκηναϊκός τάφος, ό όποιος φαίνεται νά είχεν 
άνοιχθή παλαιότερον. Έγένοντο τομαί πρός δια
φόρους κατευθύνσεις καί τελικώς άπεκαλύφθη 
στόμιον έτέρου λαξευτοϋ τάφου νοτίως τοϋ προη-

7. Λόγφ άλλων άνειλημμένων υποχρεώσεων καί τής με
γάλης άποστάσεως τής τοποθεσίας ταύτης έκ τής έδρας, δεν 
κατέστη δυνατή ή έρευνα τοϋ πέριξ χώρου προ τής παρελεύ- 
σεως διμήνου. Ένέργειαι τής Χωροφυλακής διά τήν άνακά- 
λυψιν τών διεξαγόντων λαθραίας άνασκαφάς άπέβησαν ά
καρποι.
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γουμένου. Τό στόμιον τοϋτο εύρίσκεται είς τό 
ανατολικόν μέρος τοϋ τάφου καί ήτο κεκλεισμέ- 
νον διά λίθων στρογγυλών μέτριου μεγέθους ( έσω- 
τερικόν άνοιγμα 0,70 μ.). Μετά πολλοΰ κόπου 
άφηρέθησαν τά ξένα χώματα έκ τοΟ έσωτερικοϋ 
τοϋ τάφου καί τελικώς άπεκαλύφθη θάλαμος δια
στάσεων 1.86 χ 2.30 μ. Άτάκτως τοποθετημένοι 
έκειντο 7 σκελετοί, ένφ τά κρανία, τό εν πλησίον 
τοϋ άλλου, ήσαν είς τό Β. καί Δ. μέρος τοϋ τάφου. 
’Αγγεία εύρέθησαν 5 είς τεμάχια (είκονίζονται 
τά πλέον άντιπροσωπευτικά) (Π ί ν. 234 β ).

Πτώον
'Υπό τής Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής έ- 
γένετο καθαρισμός είς θέσιν Καστράκι, είς τήν 
όποιαν άπεκαλύφθη νέα λιθίνη βάσις χαλκοϋ 
τρίποδος (Π ί ν. 234 γ ). ’Από παρακείμενον ά- 
ποθέτην έξήχθησαν πολλά άγγεϊα μέ άφιερω- 
ματικήν έπιγραφήν είς τόν Ήρωα Πτφον (Π ι ν. 
234 δ).

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

Ή Διεύθυνσις Άναστηλώσεως άνέλαβε τήν στε- 
ρέωσιν καί άναστήλωσιν τμήματος τοϋ τείχους τής 
Άκροπόλεως Χαιρωνείας, τοϋ όποιου ή άνατο- 
λική πλευρά είχε καταρρεύσει. Τό δυσκολώτατον 
καί έπικίνδυνον, λόγφ τής άποκρήμνου θέσεως, 
εργονέφερεν είς πέρας ό τεχνίτης X. Σφακιανάκης.

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ

Καναπίτσα

Είς τόν κάμπον τών Θηβών καί είς θέσιν Κανα
πίτσα, 2 χλμ. βορείως τοϋ σιδηροδρομικοϋ στα- 
θμοϋ, κατά τήν διάρκειαν έργασιών διά τήν κα
τασκευήν ύπό τής 'Εταιρείας «Ρόμβος» προστα
τευτικών τοιχωμάτων χάνδακος, κατεστράφησαν 
ύπό τοϋ έκσκαφέως τάφοι καί άνηρπάγησαν άρ- 
χαΐα άντικείμενα8. Είς τό αυτό σημεϊον είχεν εύ- 
ρεθή τό έτος 1962 ύπό τοϋ ’Εφόρου Θρεψιάδη κορ
μός μαρμάρινου λέοντος (Π ί ν. 235α ).

Κατόπιν έπιτοπίου έρεύνης περισυνελέγησαν 
πολλά όστρακα καί τεμάχια ειδωλίων. ’Εκ τών 
όστράκων τά πλεΐστα άνήκουν είς μελαμβαφεϊς 
κανθάρους καί άπό τά διασωθέντα ολίγα έρυθρό- 
μορφα συναπετελέσθη θαυμάσιος κρατήρ, άρ. 190, 
τοϋ τέλους τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος ( Π ί ν. 235 γ ) 
δυστυχώς έλλιπέστατος. ’Επί τής μιας πλευράς 
παρίσταται ό Ηρακλής νεαρός έντός οίκίσκου με
ταξύ τών θεών τοϋ Όλύμπου (άριστερά Διόνυσος 
καί Ερμής, δεξιά Άθηνά καί ’Απόλλων). ’Επί 
τής όπισθίας όψεως 4 άθληταί.

8. Οί ύπεύθυνοι έμηνύθησαν, άλλα τό Δικαστήριον τούς 
ήθώωσεν.

Έκ τής αύτής περιοχής, ή όποια φαίνεται ότι 
είναι μέρος τοϋ άρχαίου νεκροταφείου τών Θη
βών, περισυνελέγησαν κατά τό 1963 τά έξής έπι- 
τύμβια:

Πώρινον παπυρόμορφον κιονόκρανον, φέρον 
γραπτά φύλλα έρυθροΰ χρώματος, άρ. 131 ( Π ί ν. 
235β).

Βάσις είς σχήμα κύβου, φέρουσα έγχάρακτον 
έπιγραφήν κατά μήκος τής μιας μακράς καί τής 
μιας στενής πλευράς (είς σχήμα Γ). Μήκος 0,52, 
πλ. 0,48, ϋψος γραμμ. 0,02 μ.

Σαμαντράδας μ’ εθεκε μνάμα έπί (Σ)αμόνδαι. 
Άρ. 129 (Πίν. 235 δ).

Τμήμα έπιτυμβίου πώρινου θριγκοϋ τοϋ όποιου 
σώζονται δύο τρίγλυφα καί δύο μετόπαι. Μήκ. 
0,37, πλ. 0,23, πάχ. 0,09 μ. Άρ. 130 (Πίν. 236 α).

Τμήμα έπιτυμβίου έπιστυλίου, σφζον άνάγλυ- 
φον ρόδακα στηριζόμενον είς κιονίσκους, οΐτινες 
όμως δέν εύρέθησαν. 'Ωραίον έπίκρανον μέ γρα
πτά άνθέμια φαίνεται νά συνανήκη. Άρ. 56 καί 
61 (Πίν. 236 β-γ).

«Δυό Λιθάρια»
Άνατολικώς τής Καναπίτσας καί 4 χλμ. βο

ρείως τοϋ σιδηροδρομικού Σταθμοϋ, παρά τόν 
άγρόν τοϋ κ. Άδριανοϋ, μάς ύπεδείχθη πώρινος 
κίων είς τεμάχια, τά όποια μεταφερθέντα είς τό 
Μουσεϊον συνεκολλήθησαν. Άριθ. 145 (σφζόμε- 
μενον ύψος 0,92, διάμ. 0,45 μ.). Έπί τοϋ μεγαλυτέ- 
ρου κυλινδρικοΰ τμήματος είναι κεχαραγμένη διά 
μεγάλων καί παχέων γραμμάτων ύψους 0,07 μ. 
δίστιχος έπιγραφή τοϋ 5ου αί. π.Χ. (Πίν. 239 α).

Π AT R i Ο Τ i ι< ο/ν 
ΤΑ I R Ο Μ Ι> AON

«Στενή»
Παρά τό 91ον χλμ. τής δημοσίας όδοϋ Άθη- 

νών-Λεβαδείας καί έπί τοϋ κτήματος τοϋ Καλογή- 
ρου, κατοίκου Μαυρομματίου, εύρέθησαν κατά 
τάς έργασίας βαθείας άρόσεως τά κάτωθι άντικεί- 
μενα, μαρτυροϋντα τήν ύπαρξιν άρχαίου ίεροϋ, πι- 
θανώτατα τής άρχαίας Όγχηστοϋ (άπό τής όδοϋ 
είναι όρατή ή τοιχοδομία μεγάλου οικοδομήμα
τος). Τό κτήμα τοϋτο ήγοράσθη ύπό τής Υπη
ρεσίας καί έλπίζεται ότι θά άνασκαφή συστη- 
ματικώς, δτε θά ύπάρξη πρός τοϋτο χρόνος. Τά 
μεταφερθέντα είς τό Μουσεϊον Θηβών άντικεί- 
μενα είναι:

Πώρινον δωρικόν κιονόκρανον, ΰψ. 0,21, διαμ. 
0,29 μ. Τέλους 5ου ή αρχών 4ου αί. π.Χ. Άρ. 
79 (Πίν. 237α).

Προξενικόν ψήφισμα έπί μαρμάρινης πλακός 
άποληγούσης είς άέτωμα. Έπί τοϋ τυμπάνου μο-
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νόγραμμα ΓΕ (Πελανέων), έπί τής βάσεως τού 
άετώματος: Θεοί. ’Ακολουθεί έπιγραφή 14 στί
χων έξ ώραίων γραμμάτων ύψους 0,015 μ. Ελ
λείπει τό κάτω τμήμα. Σφζόμενον ύψος 0,60, πλ. 
0,34, πάχ. 0,08 μ. Άρ. 74. Των μέσων τού Δ' 
αίώνος (Π ί ν. 237γ ).

”Εδοξε τοί κοινοί Βοιω- 
τών Πιστολάω9 Άρχοντας 
Όϊκλήν Άντιφάταο Πελ- 
λανήα Πρόξενον κη εύ- 
εργέταν ή μεν Βοιωτών 
αυτόν και έκγόνονς καί 
ήμεν(ν) οΐ ατέλειαν καί α
συλίαν καί έν Ιράναι καί 
εν πολέμωι καί γάς καί οι
κίας ενπααιν καί τα άλλα 
καθάπερ τοίς άλλοις προ- 
ξένοις άπαντα, βοιωταρχε- 
όντων Κλέωνος9 Θεσπιήος. . . 
ρίδα Ταναγραίο) - -

Τμήμα μαρμάρινου έπιστυλίου έκ δύο τεμαχίων. 
Τό μικρότερον φέρει κανόνα καί τρεις σταγόνας 
κατά τήν μίαν στενήν πλευράν. Έπί τού μεγαλυ- 
τέρου τμήματος έγχάρακτος έπιγραφή τού Ε' αί. 
π.Χ. Μήκος 0,73, ύψ. 0,18, πλ. 0,20 μ. Άρ. 75 καί 
77 ( Π ί ν. 237 β ).

Άριάρτιοι - τό 
ιερό. . .

"Ολος ό δεύτερος στίχος έχει άποξεσθή. Ικανά 
ίχνη λευκού έπιχρίσματος καθ’ όλην τήν επιφά
νειαν. Έπί τής άνω έπιφανείας σύνδεσμος είς σχή
μα C καί άλλη μικρά όπή μέ ίχνη μολύβδου.

Τμήμα τραπεζοφόρου έκ τεφροϋ λίθου, φέρον 
τετράγωνον γόμφον κάτωθεν εις τό κέντρον. Χορ
δή τόξου 0,755, άκτίς 0,532, πάχ. 0,075 μ. Άρ. 76 
( Π ί ν. 238 α).

Χαλκή χειρ μετά τού πήχεως, μήκους 0,104 μ. Τά 
κεκαμμένα δάκτυλα καί ή όλη έργασία μαρτυρούν 
ότι αύτη άνήκεν είς άρχαϊκόν άγαλματίδιον. Άρ. 
73 (Π ί ν. 238 β ).

Κοράκι Έλλοπίας

Όχι μακράν των Θεσπιών, είς θέσιν Κοράκι 
Έλλοπίας καί έντός τού άγροΰ τού Άρ. Κουτσού- 
ρη, εκειντο δύο άναθηματικαί έπιγραφαί έκ πώ
ρου λίθου, τετραγωνικαί, μετ’ έξέχοντος πρός τά

9. Τά δύο όνόματα Πιστόλαος καί Κλέων έχουν χαρα- 
χθή έπί άλλων έπιμελώς άποξεσθέντων.

κάτω συμφυούς πρός αύτάς τμήματος πρός στή- 
ριξιν. Ύψ. 0,661 καί 0,616, πλ. 0,482 καί 0,52, 
πάχ. 0,195 καί 0,22 μ. Άρ. 79 ( Π ί ν. 239 β ). Αί 
έπιγραφαί, δμοιαι καί είς τάς δύο στήλας, είναι 
όροι κάποιου άγροτικού ίερού:

Θεόφεστος 
Δ αίλλεος 
τοί άγαθοΐ 
δήμονι
τό τέμενος άνέ&ηκεν 
ορος ίαρώ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1962-63

Λίθινα ολόγλυφα

Δύο μαρμάρινα άκέφαλα άγαλμάτια γυναικών, 
ύψ. 0,46 καί 0,47 μ. Άρ. 44 καί 45 ( Π ί ν. 238 γ-δ ). 
Έκ Θεσπιών.

Μικρά κεφαλή Αφροδίτης (;) έκ νησιωτικού 
μαρμάρου 4ου π.Χ. αί., ύψ. 0,207 μ. Έκ Μαυρομ- 
ματίου. Άρ. 139 ( Π ί ν. 240 α).

Ανδρική προτομή λίαν κακότεχνος, ρωμαϊκών 
χρόνων, ύψ. 0,30 μ. Έκ περιοχής Λεβαδείας, άρ. 
147.

Κνήμη άρχαϊκοΰ άγάλματος άπό τού γόνατος 
μέχρι τών σφυρών, ύψ. 0,47 μ. Έκ τού χωρίου Τάχι 
(άρχ. ΠοτνιαΟ.Ύψ. 0,47μ., άρ. 188 ( Π ί ν. 240 β).

’Ανάγλυφα

Επιτύμβιου άναγλύφου τό κάτω άριστερόν τμή
μα ( Π ί ν. 241α). Παρίστανται δύο γυναικείοι 
μορφαί, ή μία καθημένη έπί σκίμποδος, ή έτέρα 
όρθή. Έκ θεσπιακοϋ μαρμάρου. Ύψ. 0,34, πλ. 
0,35, πάχ. 0,15 μ. Έκ Παλαιοκαραντα, άρ. 48.

Μαρμάρινη πλάξ (Πίν. 241 β) μετ’άναγλύ
φου άνδρικού κορμού άπό τού μηρού μέχρι τού 
στήθους, ή δεξιά χειρ έπί τού γοφού. Τό ίμάτιον 
άφίνει άκάλυπτον τό μεγαλύτερον μέρος τού θώ- 
ρακος. Ύψ. 0,57, πλ. 0,55, πάχ. 0,10 μ. Έκ Πα- 
λαιοκαραντά, άρ. 71.

Μαρμάρινος κύβος μέ άνάγλυφον παράστασιν 
γυναικός κρατούσης διά τής δεξιάς κάτοπτρον(;), 
διά τής αριστερός σύρει ΐππον(;). Μεταξύ αυτών 
κύων, άριστερά, βωμός. Κάτωθεν έπιγραφή (Πίν. 
240 γ) Έπί Άθηνώ ήρωει. Ύψ. 0,55, πλ. 0,40, 
πάχ. 0,26 μ. 3ου ή 4ου μ.Χ. αί. Έκ Ξηρονομής, 
άρ. 72.

Μαρμάρινης στήλης τό άνω τμήμα μέ άνάγλυ
φον ίππέα πρός δεξιά (Πίν. 241γ ). Διά τής αρι
στερός κρατεί άσπίδα καί διά τής δεξιός χαλινόν 
ίππου. Όπισθεν αύτού τό ίμάτιον κολπούται ώς 
τόξον. Τού ίππου σφζεται μόνον ή κεφαλή καί ό

26

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



202 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964) : ΧΡΟΝΙΚΑ

λαιμός. Ύψ. 0,31 μ. Έκ κατασχέσεως. Άρ. 69.

Πήλινα

60 είδώλια προερχόμενα έκ Λαρύμνης τά 
όποια θά έκτεθοϋν μελλοντικής εις τό Μουσεΐον 
Θηβών (φυλάσσονται προσωρινής είς τό Εθνι
κόν ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον )· ετερα 45 είδώ- 
λια καί άγγεΐα, δωρηθέντα υπό Γ. Μπάκα, κατοί
κου Θηβών, φυλάσσονται είς τήν ’Αποθήκην τής 
Γ' ’Αρχαιολογικής ’Εφορείας. 'Υπό άλλων Ιδιω
τών έπίσης παρεδόθησαν είς τό Μουσεΐον Θη
βών πολλά άγγεΐα καί ειδώλια, τά πλέον άξιόλογα 
τών όποιων θά άποτελέσουν άντικείμενον ιδιαι
τέρας μελέτης.

Ενεπίγραφοι έπιτόμβιοι στήλαι έκ Θηβών

Άρ. 82. ’Επιτύμβια στήλη έκ μέλανος λίθου, 
ϋψ. 1.41, πλ. 0,80, πάχ. 0,24 μ. Άνω: άέτωμα, σώ- 
ζον κεντρικόν άκρωτήριον. ’Επιγραφή: Άμφισ- 
σθένια. Ύψ. γραμμ. 0,045 μ. Άρχαί 5ου αί. π.Χ.

Άρ. 84. Άλλης τό άνω τμήμα, έκ θεσπιακοϋ 
τιτανόλιθου, ϋψ. 0,27, πλ. 0,375, πάχ. 0,15 μ. Άνω: 
άέτωμα, ακρωτήρια δέν σφζονται. ’Επιγραφή: 
Ά]πολλοδωρ[ρ- Ύψ. γραμμ. 0,038 μ., 2ου αί. π.Χ. 
(Πίν. 246 β).

Άρ. 141. Άλλη έκ μαρμάρου, ϋψ. 0,67, πλ.0,25μ.

Άπόληξις τριγωνική μέ έγγεγραμμένον άέτωμα. 
’Επιγραφή: Διονυσία /Χαϊρε /χρηστή. Ύψ. γραμμ. 
0,022μ. 1ου αί. π.Χ.; (Πίν. 247α).

Άρ. 189. Άλλη έκ πώρου λίθου, ϋψ. 0,53, πλ. 
0,45, πάχ. 0,14 μ. Άνω: προεξέχον άέτωμα. ’Επι
γραφή: Ευφροσύνη /Σωτηρίχα. Ύψ. γραμμ. 0,035μ. 
(Πίν. 247 β).

Άρ. 53. Άλλη έκ μελανοϋ λίθου, ϋψ. 0,70, πλ. 
0,50, πάχ. 0,23 μ. ’Επιγραφή: Θειοφάνης. Ύψ. 
γραμμ. 0,06 μ. 6ου-5ου αί. π.Χ.

Άρ. 70. Άλλη έκ μαρμάρου, ϋψ. 1, πλ. 0,42, 
πάχ.0,13μ., άπολήγουσα είς άέτωμα μέ άκρωτήρια. 
Δύο άνάγλυφοι ρόδακες. ’Οπή έκ νεωτέρας χρή- 
σεως. ’Επιγραφή: Έράτων/Μικύλλου. Ύψ. γραμ. 
0,022 μ. 2ου αί. π.Χ. (Πίν. 248α).

Άρ. 57. Άλλη έκ πώρου λίθου, ϋψ. 0,86, πλ. 
0,335, πάχ. 0,085 μ. Άνω: έξέχον όρθογώνιον έπί- 
πεδον τεθραυσμένον δεξιά. ’Επιγραφή: Μόσχος. 
Ύψ. γραμμ. 0,025μ. 1ου ή 2ου αί. μ.Χ. (Π ί ν. 248β) 

Άρ. 55. Άλλη έκ μελανοϋ λίθου, ϋψ. 0,62, πλ. 
0,51, πάχος 0,15 μ. ’Επιγραφή :Νικοβόλα. Ύψ. γραμ. 
0,06 μ. 6ου αί π.Χ.

Άρ. 152. Άλλη έξ ϋπολεύκου σκληρού λίθου, 
ϋψ. 0,65, πλ. 0,36, πάχ. 0,17 μ. Άνω δικλινής. 
’Επιγραφή: Σμικρίων. Ύψ. γραμμ. 0,03 μ. 3ου αί. 
π.Χ. (Π ί ν. 248 γ).

*

’Ενεπίγραφοι έπιτΰμβιαι στήλαι εΰρεθεΐσαι ύπό τοϋ Εφόρου Ί. Θρεψιάδη έξωθεν τής πόλειος τών Θη

βών, παρά τήν Γέφυραν Μπασιάκου καί εΐσαχθεϊσαι είς τό Μουσεΐον Θήβών κατά τά έτη 1961-62

Άρ.
Β.Ε. Ύλη Ύψος Πλά

τος
Πά
χος Περιγραφή ’Επιγραφή Ύψ.

Γραμ. Χρονολ.

10 λίθος
πρασινωπός

0,65 0,52 0,07 άνω: προεξέχουσα 
ταινία
( Π ί ν. 242 α)

Άγάθων 0,04 3ου-2ου 
αί. π.Χ.

19 λίθος μέλας 0,70 0,64 0,35 άνω: έλαφρώς προ
εξέχον άέτωμα

[Άναγ]κ[ί]ππα 0,04 4ου-3ου 
αί. π.Χ.

13 » 0,70 0,45 0,19 άνω: όριζοντία έπι- 
φάνεια σφζουσα είς 
τό κέντρον κάτω 
τμήμα άκρωτηρίου

Άνθαίον (έπί άπο- 
ξεσθείσης παλαιο- 
τέρας: Διοτίμα)

0,032 6ου-5ου 
αί. π.Χ.

3 θεσπιακός
τιτανόλιθος

0,92 0,45 0,095 άνω: προεξέχον άέ
τωμα μέ 3 άκρω
τήρια καί γεΐσον 
(Πίν. 242 β)

Άριστογίτα 0,04 1ου-2ου 
αί. μ.Χ.

11 » 0,62 0,435 0,30 άνω: έπιφάνεια έπί- 
πεδος
(Πίν. 243α)

Διογένης (έπί πα- 
λαιοτέρας άποξε- 
σθείσης)

1 0,03

1

3ου
αί. μ.Χ.
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Άρ.
Β.Ε. "Υλη "Υψος Πλά

τος
Πά
χος Περιγραφή ’Επιγραφή ί Ύψ. 

Γραμ. | Χρονολ.
1

14 μάρμαρον 0,64 0,49 0,12 προεξέχον άέτωμα, 
ανάγλυφος ρόδαξ, 
3 ακρωτήρια 
(Πίν. 243 β)

Ζωΐλα (στίχος άπο- 
ξεσθεΐς) Βιοτά χαΐ- 
ρε

! 0,034- 
' 0,044

2ου
αί. μ.Χ.

5 λίθος μέλας 0,98 0,62 (κάτω)
0,31
(άνω)
0,21

άνω: δικλινής Καλονίκα 0,30 5ου
αϊ. π.Χ.

20 » 1,02 0,49 0,17 άνω: άέτωμα μέ
άκρωτήρια άποκε- 
κρουμένα

Μίτιον 0,03 5ου
ί αί. π.Χ.

2 » 0,805 0,56 0,093 άνω: δικλινής μέ 
άκρωτήρια άποκε- 
κρουμένα

Μύταλος 0,38 5ου
αί. π.Χ.

6 θεσπιακός
τιτανόλιθος

0,63 0,60 0,21 προεξέχον άέτωμα, 
σφζον δεξιόν άκρω- 
τήριον. Κάτω έλλι- 
πής' διακρίνονται 
τμήματα δύο ροδά
κων (Πίν. 244 α).

Πολύκριτος Με- 
λάνθω Νικαρέτα

0,43-
0,45

3ου-2ου 
αί. π.Χ.

15 » 0,71 0,42 0,23 άνω: δικλινής 
(Πίν. 244 β)

Όνήσιμος Νικαρέ- 
τα ’Ονάσιμος

0,04 5ου
αί. π.Χ.

18 λίθος φαιός 1,155 0,40 (κάτω)
0,145

(άνω)
0,12

προεξέχον άέτωμα 
σφζον δεξιόν άκρω- 
τήριον
(Πίν. 245α)

Σιμάκων χαϊρε Λί- 
θαξ χρηστέ 
Ζωπυρίνα

0,025-
0,035

2ου ή 3ου 
αί. μ,Χ.

Έκ Κάστρου Κωπαϊδος

24 λευκόν
μάρμαρον

0,78 0,335 0,09 έντός κοίλου ορθο
γωνίου άνάγλ. πα- 
ράστασις: άνήρ μέ 
ίμάτιον κατ’ ένώ- 
πιον, κύων στηρι- 
ζόμενος εις όπισθί- 
ους πόδας. άνω: άέ
τωμα μέ άκρωτή- 
ρια" 2 ρόδακες 
(Πίν. 245 β)

Τρύφων 0,030-
0,032

2ου ή 3ου 
αί. μ.Χ.

Έκ ©εσπιών
46 θεσπιακός

τιτανόλιθος 0,195 0,347 0,25 τμήμα ορθογωνίου 
βάσεως
(Πίν. 245γ)

-νουσοδόρω τάν - - 
-Πρωτέαο κή Διονο— 
-πατέρα κή Φιλΐνος 
Μα-

-ξασαν τώ Διων.,.,τ-

0,02 3ου
αί. π.Χ.

47 » 0,247 0,45 0,56 τμήμα δρθογωνίου 
βάσεως
(Πίν. 246 α)

-ος. ’Αγαθοκλής Ό- 
λυμπα

- -θένους
- -εύνους
- υ —’Ισιδώρου

0,02 1ου
αί. μ.Χ.

ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ
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ΡΤΟΊΌΝ

Sanctuaire du heros Ptoios a Castraki

A la fin de mai 1963, Jean Ducat et Chri
stian Leinas ont fait nettoyer les mines et ont 
cffectue quelques sondages complementaires.

1. Le temple. Sur la terrasse superieure, le 
pronaos du temple et le fond de la cella ont 
eti sondes jusqu’au rocher. On a pu consta- 
ter que les bases quadrangulaires de la colon
nade axiale de la cella ne sont pas fondees, mais 
posies a mime la terre. — Nulle part, on n’a 
dicouvert d’indices qui justifient la date pro- 
posie finalement par P. Guillon: epoque ro- 
maine; en revanche, les tessons du dipot et les 
tuiles du temple suggerent a nouveau la chro- 
nologie qu’il avait d’abord adoptie: I Verne 
siecle.

2. La terrasse inferieure. Des sondages ont ete 
executis dans le terrain situi immidiatement 
au-dela des constructions de la terrasse («Hero- 
on» et «idifice A»). Un riche dipot contenait 
quelques bronzes et une abondante ciramique— 
tous objets probablement jetis des l’Antiquite 
par le personnel qui desservait la terrasse infe
rieure ; des tessons fort nombreux ont conservi 
des didicaces «au hiros Ptoios» (PI. 234 8). 
Une nouvelle base de tripied est apparue.

3. A I’Ouest du site, deux murs paralleles ont 
ite digagis: murs d’idifice, et non de terras
se, car des tuiles brisies jonchaient la ruine, 
et le mur superieur, le mieux conservi, a un 
double parement. Ce «batiment Ouest» ap- 
partenait a Ptoios, comme le prouvent des tes
sons inscrits au nom du hiros.

JSCOLE franqaise d-athEnes
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχηματάρι-Τανάγρα

1. Ναός Άγιον Ίωάννου Νεκροταφείου

(ΑΔ 16 (1960): Χρονικά, σ. 154).
Κατηρτίσθη πρόγραμμα στερεώσεως τοΰ κτί- 

σματος καί συντη ρήσεως τών τοιχογραφιών του, 
τό όποιον, έγκριθέν ύπό τής 'Υπηρεσίας, θά έκτε- 
λεσθή τό προσεχές έτος (1964) (Π ί ν. 249α).

2. Ναός Άγιας Παρασκευής

(ΑΔ έ.ά.).
Κατηρτίσθη πρόγραμμα διά τήν άπαλλαγήν τοϋ 

κτηρίου άπό τάς έπιχώσεις καί τήν έν συνεχείς: 
στερέωσιν καί άποκατάστασίν του.

Τό πρόγραμμα τούτο θά έφαρμοσθή τό προσε
χές έτος (1964) ( Π ί ν. 249β).

"Υπατον (Σύρτζι)

1. Ό ένοριακός ναός τού χωρίου, τιμώμενος 
εις μνήμην τού Άγ. Κωνσταντίνου, είναι σύγχρο
νον κτίσμα άνευ άρχιτεκτονικού ένδιαφέροντος.

Ώς ΰπέρθυρον τής νοτίας εισόδου έχει χρησι- 
μοποιηθή τμήμα έπιστυλίου μαρμάρινου τέμπλου, 
φέρον τόν συνήθη διάκοσμον έκ πτηνών, σταυ
ρών, βλαστών κ.λ.π. τού 12ου αί. ( Π ί ν. 250 α). 
Πρό τού ναού υπάρχουν: α) κορινθιακόν κιονό- 
κρανον έκ λεπτοκόκκου πώρου λίθου, ύψους 0,47μ. 
καί μήκους άνω πλευράς 0,44 μ.

β) ή κατωτέρω έπιγραφή, έπί λατρίου λίθου, 
διαστ. 0,86 x 0,61 μ.

(Θ)ΡΛΣΥΒΩΛΟΣ
Α(Ν) ΤΙ ΞΙ Δ ΑΣ
ΑΠΟΛΑΩΔΩΡΟΣ
(Η)ΣΧΙΝΑΣ
(Κ) ΑΑΑΙΣΤΟΝΙΚΑ
ΕΡΑΤΑ
ΕΙΡΟΓΙΤΑ

Ύψος γραμμάτων 0,016-0,02 μ.

2. Μονή Σαγματά

(ΑΒΜΕ, Ζ' (1951), σ. 72-110 καί Η’, σ. 215).
Τό σημαντικόν τούτο βυζαντινόν κτίσμα (β' 

ήμισυ τού 12ου αίώνος) έπί τής κορυφής τού Σα- 
γματίου όρους (τό άρχαΐον "Υπατον) εχειύποστή 
διαφόρους ζημίας ύπό τού χρόνου, ώρισμένας δέ 
— ευτυχώς έλαφράς — άλλοιώσεις ύπό τών κατά 
καιρούς διαχειριστών-ήγουμένων τής Μονής 
(Π ί ν. 250 β-γ, 251 α ). Κατηρτίσθη πρόγραμμα 
συντηρήσεως καί άποκαταστάσεως τής Μονής.

3. Είς τό παρεκκλήσιον τού Άγιον Νικολάου,

έποχής Τουρκοκρατίας, πλήν τών δύο κιονίσκων 
έκ τού παλαιού μαρμάρινου τέμπλου τού καθο
λικού, τών εντοιχισμένων είς τό κτιστόν τέμπλον, 
ύπάρχουν έπίσης καί έτερα μέλη άρχαιοτέρου 
κτίσματος, ώς τμήμα μαρμάρινου έπιστυλίου τέμ
πλου, εν ύπέρθυρον, έν παλαιοχριστιανικόν έπί- 
θημα κ.ά.

Είς τούς τοίχους σφζονται: κακότεχνος ζωγρα
φικός διάκοσμος καί ή έπιγραφή: «Άνεκαινίσθη 
καί ίστορήθη δ παρών θείος και ιερός ναός τοϋ 
Άγιον Νικολάου διά συνδρομής Αγαπίου (;) καί 
εξόδου Κυρίου Γρηγορέον Ίερομονάχου Ζούρδι 
τον Εύβοιας, έν ετει 1868».

4. "Αγιοι Τεσσαράκοντα

Μικρός καμαροσκεπής, παράγωνος ναΐσκος 
είς τά δυτικά πρανή τού Σαγματίου όρους. Φέρει 
χρονολογίαν 1899.

Είς τό έσωτερικόν σφζονται τέσσαρες κακότε
χνοι τοιχογραφίαι.

5. Ναός Άγιας Μαρίνης

Έπί μικρός έπιπέδου έκτάσεως τής φάραγγος 
Πλιάσας, ή όποια σχηματίζεται είς τάς πρός 
τόν Εύβοϊκόν κόλπον κλιτΰς τού όρους Μεσσά- 
πιον (Κτυπας) τής Βοιωτίας, εύρίσκεται, έν μέσφ 
ύψηλών πρίνων, άπέριττος κατά τήν έξωτερικήν 
έμφάνισιν ναΐσκος (Πίν. 251β), τιμώμενος έπ’ 
όνόματι τής 'Αγ. Μαρίνης. Έργασίαι έπισκευής 
καί συντηρήσεως, ώς άντικατάστασις τών πα
λαιών κεράμων τής δικλινοΰς στέγης, διαστάσεων 
0,40 χ 0,26 μ. καί έπίχρισις τών έξωτερικών έπι- 
φανειών διά σιμεντοκονιάματος, γενόμεναι πρό 
τινων έτών ύπό τών άδαών χωρικών, έξηφάνισαν 
οικοδομικά στοιχεία, τά όποια θά ήσαν χρήσιμα 
διά τήν χρονολόγησιν τού μνημείου.

'Ο ναός είς σχήμα όρθογωνίου παραλληλογράμ
μου, έν κατόψει, είναι τρίκλιτος βασιλική μέ 
έλαφρώς παραμορφωμένον τό νότιον κλίτος, ένε
κα μεταγενεστέρων έπισκευών. Είς τήν στενήν 
άνατολικήν πλευράν προβάλλει ήμιεξάγωνος έ- 
ξωτερικώς, ήμικυκλική έσωτερικώς, ή εύρεϊα κόγ
χη τού Ιερού, είς δέ τήν πρόθεσιν σχηματίζεται 
μικρά ήμικυκλική άψίς (Σ χ έ δ. 1 ). Τά κλίτη 
χωρίζονται διά τοξοστοιχιών έκ δύο κτιστών, ά- 
νίσων διαστάσεων, πεσσών, έπί τών όποιων βαί
νουν άσύμμετρα τόξα ( Σ χ έ δ. 2 ). Τά τόξα ταΰ- 
τα, αί καμάραι αΐτινες στεγάζουν τά τρία κλίτη 
καί τά τόξα τών δύο κογχών τού 'Ιερού, σχηματί
ζουν τέλειον ήμικύκλιον ( Σ χ έ δ. 2, 3 ).

Τό έσωτερικόν φωτίζεται έλάχιστα έξ ένός δι- 
λόβου παραθύρου — τοιχισμένου κατά τό ήμισυ — 
τό όποιον διατρυπά τήν κόγχην τού Ιερού, έκ
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τριών στενών φεγγιτών, ένός εις τό Ανατολικόν 
ακρον τού νοτίου κλιτούς, έτέρου όπέρ τό τεταρ- 
τοσφαίριον τού 'Ιερού καί έτέρου είς τήν αψίδα 
τής Προθέσεως ( Σ χ έ δ. 3 ) καί έξ ένός διλόβου 
μικροϋ παραθύρου ύπέρ τήν θύραν τοϋ δυτικού 
τοίχου (Σ χ έ δ. 1 ). Όπαί άνοιγόμεναι είς τάς

κόν ακρον τοϋ βορείου τεταρτοκυκλίου ταύτης.
Έκ τοϋ κύκλου τούτου σήμερον σφζονται είς 

μέν τήν νοτίαν πλευράν τής καμάρας ή Γέννησις 
καί ή 'Υπαπαντή, είς δε τήν βορείαν ή Πεντηκο
στή καί ή Κοίμησις τής Θεοτόκου.

Τάς σκηνάς έκατέρας τών πλευρών τής καμά-

κ Α ΤΟΨ ΙΣ 0 050 I ? )_________ i 5

Σχέδ. 1. 'Αγία Μαρίνα Βοιωτίας. Κάτοψις

εσωτερικός έπκρανείας τών τοίχων μαρτυρούν τήν 
χρήσιν ήχείων.

Έκ τοϋ ζωγραφικού διακόσμου, ό όποιος Ασφα
λώς έκάλυπτεν δλας τάς έπιφανείας τών τοίχων, 
διασφζονται σήμερον έλάχιστα δείγματα είς τό 
Ανατολικόν μέρος τοϋ κεντρικού κλιτούς.

Τά σφζόμενα ταΰτα τμήματα κατανέμονται ώς 
έξής:

αλ Κόγχη 'Ιερού: Πλατυτέρα (κατεστραμμένη) 
καί κάτωθεν ταύτης οί Ίεράρχαι: Άγ. Γρηγόριος 
ό Θεολόγος, "Αγ. ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, "Αγ. 
Βασίλειος καί "Αγ. ’Αθανάσιος.

Μία έξίτηλος έπιγραφή κάτωθεν τής Πλατυ
τέρας, ώς έχει σήμερον, δέν δύναται νά άναγνω- 
σθή.

βλ Καμάρα μεσαίου κλιτούς: Ταύτην κατελάμ- 
βανεν ό κύκλος τού Δωδεκαόρτου. Αί σκηναί ήρ- 
χιζον διά τής Γεννήσεως τού Χριστού έπί τού νο
τίου τεταρτοκυκλίου τής καμάρας καί κατέληγον 
είς τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου είς τό άνατολι-

ρας χωρίζει λωρίς, κατά μήκος τής κλειδός ταύ
της, έν τή όποίμ είκονίζοντο έντός μεταλλίων 
(στηθαρίων) "Αγιοι (οί προπάτορες καί πατριάρ- 
χαι) έκ τών όποιων σφζονται τέσσαρες. "Ομοια 
μετάλλια (στηθάρια) 'Αγίων ύπήρχον κάτωθεν 
τών προαναφερθεισών σκηνών τού Δωδεκαόρτου, 
έκ τών όποιων σφζονται σήμερον τέσσαρα είς 
έκάστην πλευράν τής καμάρας. Κάτωθεν καί τών 
μεταλλίων τούτων, είς μέν τόν νότιον τοίχον τού 
κυρίως 'Ιερού είκονίζονται οί "Αγιοι Δαμιανός καί 
Νικόλαος, είς δέ τόν βόρειον είς 'Ιεράρχης καί ό 
"Αγιος Συμεών ό Στυλίτης.

Τέλος, είς τό έσωρράχιον τού Ανατολικού σκέ
λους τού μέν μεσαίου τόξου τής νοτίου κιονοστοι- 
χίας είκονίζεται ό "Αγιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος, 
είς δέ τό Αντίστοιχον τούτου τής βορείου κιονο- 
στοιχίας ή 'Αγία Μαρίνα.

Ό άγνωστος καλλιτέχνης τής 'Αγίας Μαρίνης, ό 
όποιος όμολογουμένως ήτο άριστος δεξιοτέχνης, 
έγνώριζε κάλλιστα τά ζωγραφικά πρότυπα τοϋ
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Μου αίώνος, τά όποια Απεικόνισε κατά τόν τρό
πον, καθ’ δν είχον διαμορφωθή καϊ έξελιχθή κατά 
τόν 16ον αιώνα.

Λαμβανομένου ύπ’ δψιν, δτι ή παροΟσα έκθε- 
σις, προοριζομένη διά τό ’Αρχαιολογικόν Δελ- 
τίον, έχει πληροφοριακόν μόνον χαρακτήρα, δέν

Τέλος, τάς αότάς Αναλογίας καί όμοιότητας πρός 
τά πρότυπα τοϋ Μου αίώνος καί τόν είκονογρα- 
φικόν τύπον τοϋ 16ου αίώνος, παρουσιάζουν καί 
αί ετεραι δύο σκηναί, τής Πεντηκοστής καί τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου ( Π ί ν. 253α ) (Πρβλ. 
τήν Κοίμησιν πρός τάς άριθ. 16, Ρ1. 15 καί

Σχέδ. 2. 'Αγία Μαρίνα Βοιωτίας. Κατά μήκος τομή

δύναται νά έπεκταθή εις λεπτομερή άνάλυσιν τοϋ 
ζωγραφικού διακόσμου τής 'Αγίας Μαρίνης. Τού
το θά γίνη μετά τόν καθαρισμόν των τοιχογρα
φιών έν τφ οίκείω τόποι.

Ένταϋθα σημειοϋται μόνον, δτι άπλή καί πρό
χειρος σύγκρισις τών σφζομένων σκηνών πρός 
έτερα παραδείγματα, γνωστά καί χρονολογημέ
να, δικαιολογεί πλήρως τό Ανωτέρω λεχθέν. 
Οΰτω:

Ή Γέννησις (Π ί ν. 252 α) μέ τήν συμμετρικήν 
διάταξιν τών θεμάτων, τήν Αρμονίαν τών χρωμά
των καί τήν άκριβή έκτέλεσιν τών μορφών, έν- 
θυμίζει τοιχογραφίας τοϋ Μου αίώνος, ώς π.χ. 
τοϋ Μυστρα (Περίβλεπτος), έχει όμως καί πολλά 
κοινά στοιχεία μέ γνωστάς φορητάς εικόνας τοϋ 
16ου αίώνος, ώς π χ. τοϋ Βυζαντινού Μουσείου 
’Αθηνών (Κ 438), τών Μετεώρων ('Οδηγός Βυζαν
τινής έκθέσεως 1964, άριθ. 176), τής έλληνικής 
συλλογής τής Βενετίας ( Manolis Chalzidakis, leo
nes Grecques aVenise, άριθ. 13 Pl.V, άριθ. 30 PI. 
21, άριθ. 39 PI. 28) κ.α.

Ή 'Υπαπαντή ( Π ί ν. 252 β), όμοιάζουσα επί
σης πρός φορητάς εικόνας τοϋ 16ου αίώνος (π.χ. 
πρός τήν ύπ’ άριθ. 40 Ρ1. 29 τής συλλογής τής 
Βενετίας, έ.ά.) είκονίζεται συμφώνως πρός τόν τύ
πον Ε, τόν διαμορφωθέντα κατά τόν Μον αιώνα 
καί άπαντώντα συχνάκις κατά τόν 16ον αίώνα 
(Ά. Ξυγγοπούλου, Υπαπαντή, έν ΕΕΒΣ ΣΤ', 
σ. 328-339).

άριθ. 15 Ρ1. Μ τής συλλογής τής Βενετίας, έ.ά.).
Έκ πάντων τούτων, αί τοιχογραφίαι τής 'Αγίας 

Μαρίνης δύνανται νά τοποθετηθώσιν είς τά μέσα 
τοϋ 16ου αίώνος. Τά χρώματα είναι γενικώς φωτει
νά, τά πρόσωπα έχουν έκτελεσθή διά λεπτών γραμ
μών, είς τά σκιερά μέρη έχει χρησιμοποιηθή πρά
σινον, τά δέ φωτιζόμενα, τά λάματα. Αποδίδονται 
διά λεπτών λευκών γραμμών. Τά χαρακτηριστικά 
τών προσώπων Αποδίδονται Ακριβέστατα.

Πλατανάκι (παρά τήν λίμνην Ύλίκην)

’Εν τφ χωρίφ Πλατανάκι καί ύπό τόν νεώτερον 
μονόκλιτον κεραμοσκεπή ναΐσκον τής 'Αγίας Πα
ρασκευής είναι όρατά τά λείψανα παλαιοχριστια
νικής βασιλικής. Μέλη ταύτης έχουν χρησιμο- 
ποιηθή είς τήν οίκοδόμησιν τοϋ ναΐσκου, ώς 
μαρμάρινος άμφικιονίσκος παραθύρου (πλάτους 
0,60 μ.), καί 2 άρράβδωτοι κίονες ( όρατοϋ μήκους 
1.92 μ.), ένφ έτερα μέλη εόρίσκονται κατεσπαρμέ- 
να είς τόν πέριξ χώρον, ώς άμφικιονίσκος παρα
θύρου, ϋψους 1.48 μ., δύο τμήματα άρραβδώτων 
κιόνων, έτερος άμφικιονίσκος ϋψους 1.57 μ., έπί- 
θημα κιονοκράνου ( διαστάσεων 0,65 x 0,40 χ 0,15 
μ.)μέ άνάγλυπτον σταυρόν είς τήν στενήν πλευράν, 
τρία τμήματα κιόνων κ.ά.

Πλησίον τών έρειπίων τής βασιλικής διατηρεί
ται, έν έρειπιώδει καταστάσει, μέγα τετράπλευρον 
οίκοδόμημα, τό όποιον ήτο άλλοτε μετόχι καί 
Αποθήκη τής Μονής Σαγματα. 'Υπέρ τήν θύραν
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ται τοϋ ’Αντωνίου δέ Φλάμα ή σαν Έλληνες, γνώ- 
σται τής βυζαντινής τεχνικής. Ό ναός άνήκει είς 
τόν τύπον τού τετρακιονίου σταυροειδούς έγγε- 
γραμμένου μετά τρούλλου ναού (Σ χ έ δ. 4, κά- 
τοψις ). Διά μεταγενεστέρων προσθηκών τό συνο
λικόν αυτού μήκος άνήλθεν είς 20.45 μ.

Γ ΟΜΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΙ

τής εισόδου άναγιγνώσκεται ή έπιγραφή «1860 
’Απριλίου 11».

Άκραίφνιον

Έν τφ μέσφ τού χωρίου Άκραίφνιον (είναι ή 
μεσαιωνική Βοιωτική Καρδίτσα) καί Οπό τά

Σχέδ. 3. 'Αγία Μαρίνα Βοιωτίας. Κατά πλάτος τομή

έρείπια τής άρχαίας άκροπόλεως διατηρείται άκέ- 
ραιος ό βυζαντινός ναός τοϋ Αγίου Γεωργίου.

Έκ τής ίστορίας τής Φραγκοκρατίας καί τής 
μεσαιωνικής Ελλάδος μανθάνομεν τό έτος καί 
τόν λόγον τής άνεγέρσεως τού ναοϋ.

Ό ’Αντώνιος δέ Φλάμα, ό Φλαμανδός αΰθέντης 
τής Βοιωτικής Καρδίτσης, έταξεν είς τόν Άγιον 
Γεώργιον, πρό τής μάχης τής Κωπαΐδος μεταξύ 
Καταλανών καί Φράγκων κυριάρχων τής 'Ελλά
δος, ότι έάν διεσφζετο, θά έκτιζε ναόν έπ’ όνό- 
ματι τού Αγίου.

Ή μάχη έγινε τό 1311, ήτο φονικωτάτη καί κα- 
τέληξεν είς άληθή πανωλεθρίαν των Φράγκων 
Δουκών.

Ό Αντώνιος δέ Φλάμα, όμως, διεσώθη καί έκ- 
πληρών τό τάμα του άνήγειρε τόν ναόν. Τήν άλή- 
θειαν τού γεγονότος βέβαιοί καί ή σφζομένη ύπέρ 
τό παράθυρον τού νοτίου τοίχου κτητορική έπι
γραφή, ήτις, πλήν τοϋ Αντωνίου δέ Φλάμα, άνα- 
φέρει ώς άνακαινιστάς τού ναοϋ τούς αύταδέλφους 
Γερμανόν Ηγούμενον καί Νικόδημον Ιερομόνα
χον έν έτει ,ζΩΙΘ=(1311). (JHS, XXIX (1909) 198).

Δέν γεννάται αμφιβολία, έκ τοϋ τρόπου τής 
τοιχοδομίας καί τοϋ τύπου τοϋ ναοϋ, ότι οί τεχνϊ-

Άρχικώς όμως έκτίσθη μόνον ό κυρίως ναός, 
μήκους 9.90 μ. ( Σ χ έ δ. 4 ), εΐτα προσετέθη ό 
νάρθηξ μήκους 3.50 μ. καί, τέλος, ό εύρύς τετράγω
νος έξωνάρθηξ μήκους 7 μ. (Σ χ έ δ. 4' Π ί ν. 
253 β ). Είς τήν τοιχοποιίαν έγένετο χρήσις ύλι- 
κοϋ, ώς μαρμάρινων δόμων, έπιγραφών, έπιτυμ- 
βίων στηλών κ.ά. έκ τών κτισμάτων τής άρχαίας 
πόλεως ( Π ί ν. 254 α ). Ό τρόπος τοιχοδομίας 
δέν είναι όμοιόμορφος. Τοϋτο όφείλεται είς τό 
διάφορον ύλικόν (έκ τών άρχαίων οικοδομών), τό 
όποιον είχον είς τήν διάθεσίν των οί τεχνΐται. 
Μεγαλυτέρα σημασία καί προσοχή έδόθη είς τόν 
άνατολικόν τοίχον καί τάς τρεις ήμιεξαγώνους 
κόγχας τού Ίεροϋ, ένθα έφηρμόσθη έν ψευδοπερί- 
κλειστον σύστημα τοιχοποιίας καί έγένοντο κε- 
ραμοπλαστικαί διακοσμήσεις ( Π ί ν. 254 α ).

Μεταβολαί τινες έγένοντο διά μεταγενεστέρων 
έργασιών είς τήν διά κεράμων στέγασιν τών κε
ραιών τοϋ σταυροϋ καί τών λοιπών μερών τοϋ 
κτηρίου, ώστε νά έπέλθη διαταραχή είς τάς άνα- 
λογίας τού κυλινδρικού τυμπάνου τοϋ τρούλλου 
καί τών άλλων χώρων τοϋ ναοϋ (Π ί ν. 254 β 1. 
Είς τήν προαναφερθεΐσαν κτητορικήν έπιγραφήν 
έντός τοϋ ναού, γίνεται λόγος καί περί άνιστορή-
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σεως αύτοΰ. Κατά πρόχειρον δοκιμαστικήν έρευ
ναν διεπιστώθη πράγματι ή ΰπαρξις τοιχογραφιών 
ύπό τό παχύ μεταγενέστερον έπίχρισμα.

Κατηρτίσθη πρόγραμμα άποκαταστάσεως καί 
συντη ρήσεως τού κτίσματος.

Σημ. Ή κάτοψις τοΰ ναού έγένετο έπϊ τή βάσει 
των μετρήσεων πρός καταρτισμόν τού προγράμμα
τος εργασιών συντηρήσεως τού κτίσματος. Ώς 
έκ τούτου παρουσιάζει άτελείας τινάς.

Θ Η Β A I

’Εσχάτως παρατηρεΐται μέγας οικοδομικός ορ
γασμός είς τήν πόλιν των Θηβών. Παραλλήλως 
όμως ηόξήθη καϊ ή έπαγρύπνησις τής ’Αρχαιολο
γικής 'Υπηρεσίας, ή όποια ένεργεϊ άδιαλείπτως 
συστηματικήν παρακολούθησιν των διανοιγομέ- 
νων θεμελίων πρός οϊκοδόμησιν.

Διά τού τρόπου τούτου, έγένετο γνωστός σημαν
τικός άριθμός άρχαίων οικοδομημάτων, τά όποια 
εκτείνονται χρονικώς άπό των προϊστορικών χρό
νων μέχρι τής Τουρκοκρατίας. Συχνάκις, είς έν 
καί τό αύτό οϊκόπεδον άνευρίσκονται λείψανα 
κτηρίων, είς επάλληλα στρώματα, άναγόμενα είς 
δλας τάς οίκοδομικάς περιόδους. Συμβαίνει όμως 
ένίοτε, είς δύο οΙκόπεδα, άπέχοντα έλάχιστα μέ
τρα άπ’ άλλήλων, τά λείψανα τά άνήκοντα είς 
παλαιοτέραν έποχήν νά είναι είς όψηλότερον έπί- 
πεδον είς τό έν οίκόπεδον, ένφ τά τής νεωτέρας 
έποχής νά εόρίσκωνται είς τό έτερον χαμηλότε- 
ρον, έν σχέσει πρός τήν σημερινήν στάθμην τής 
πόλεως. Τούτο οφείλεται, φυσικά, είς τήν διάφο
ρον έδαφικήν διαμόρφωσιν, ήν είχεν ή άρχαία 
πόλις. Ή στρωματολογική έρευνα τών έπιχώσεων 
άποδίδει πολύτιμα στοιχεία διά τήν μελέτην τής 
καταστάσεως τής πόλεως τών Θηβών κατά τάς 
διαφόρους φάσεις τής μακραίωνος ιστορίας αυτής.

Κατωτέρω παρέχονται σύντομοι πληροφορίαι 
δι’ έλαχίστας έρεύνας, είς άς έλαβε μέρος καί ή 
ήμετέρα ’Εφορεία.

1. Οίκόπεδον Θεοδώρου

Κατά τήν διάνοιξιν τών θεμελίων πρός οίκοδό- 
μησιν παρά τήν όδόν Επαμεινώνδα, εύρέθησαν 
είς βάθος 3.70 μ. άπό τής στάθμης τής όδού, τά 
έρείπια συμπλέγματος δύο ναΐσκων ( Σ χ έ δ. 5 ). 
’Αρχαιότερος είναι ό μικροτέρων διαστάσεων. 
Ούτος είναι μονόκλιτος, μέ ήμικυκλικήν άψΐδα 
'Ιερού, έξωτερικών διαστάσεων 7.75 x 3.75 μ. Έκ 
τοΰ μεγάλου πλάτους τών τοίχων του συνάγεται, 
ότι έστεγάζετο διά καμάρας. Ή τοιχοδομία του 
είναι λίαν έπιμεμελημένη. Έχει έφαρμοσθή τό 
πλινθοπερίκλειστον σύστημα κατά τόν έξής τρό
πον: Όπταί πλίνθοι, άρίστης κατασκευής, μή

κους 0,44 μ., πλάτους 0,24 μ. καί ύψους 0,045 μ. 
είναι τοποθετημένοι είς όριζοντίους σειράς, έκά- 
στη τών όποιων άπέχει καθ’ ύψος άπό τής έτέρας 
κατά 0,30 μ. Κατά διαστήματα 0,35 μ. έχει τοποθε- 
τηθή άνά μία όμοια πλίνθος όρθή. Οί ύπό τών 
πλίνθων τούτων περιβαλλόμενοι πωρόλιθοι είναι 
άρίστης ποιότητος (λεπτόκοκκοι) καί έπιμελώς 
κατειργασμένοι. Αί είς τήν άψΐδα τού 'Ιερού χρη- 
σιμοποιηθεϊσαι πλίνθοι είναι είδικώς κατεσκευα- 
σμέναι καμπύλαι. Τό συνδετικόν μείγμα είναι έξ 
άσβεστοκονίας.

Έκ τού τρόπου τής τοιχοδομίας καί τής ήμι- 
κυκλικής άψϊδος, ό έξεταζόμενος ναΐσκος δύνα- 
ται νά τοποθετηθή κατά τόν 10-1 Ιον αιώνα.

Σφζεται είσέτι ό στυλοβάτης τού τέμπλου έκ 
μαρμάρινων δόμων, έξ άρχαίου κτίσματος, έπί 
τών όποιων υπάρχουν είσέτι οί τόρμοι προσαρμο
γής τού τέμπλου.

Είς έποχήν μή δυναμένην νά καθορισθή άκρι- 
βώς ό περιγράφεις ναΐσκος άντικατεστάθη ύπό 
έτέρου, μεγαλυτέρων διαστάσεων ( Σ χ έ δ. 5 ).

Ό νέος ναΐσκος έχρησιμοποίησε τόν νότιον 
τοίχον τοΰ προηγουμένου, μέρος τής άψϊδός 
του, τόν στυλοβάτην τού τέμπλου, ό όποίος όμως 
έπεξετάθη μέχρι τού βορείου τοίχου, καί τό αύτό 
δάπεδον, τό όποιον συνεπληρώθη πρός δυσμάς 
διά πήλινων πλακών,’διαστάσεων 0,26 x 0,26 μ., 
καί μαρμάρινων, έναλλάξ. Είς τήν θέσιν τού δυ
τικού τοίχου τοΰ άρχαιοτέρου ναΐσκου έσχηματί- 
σθη δι’ ένός κίονος δίβηλον άνοιγμα έπικοινωνίας 
μεταξύ κυρίως ναού καί νάρθηκος, τού όποιου ή 
δυτική πλευρά είναι τελείως κατεστραμμένη καί 
οΰτω δέν κατέστη δυνατόν νά προσδιορισθή.

Τέλος, είς τό δυτικόν ήμισυ τοΰ νοτίου τοίχου 
έσχηματίσθη δι’ ένός κίονος είς τό μέσον διπλοΰν 
τοξωτόν άνοιγμα ή τυφλαϊ κόγχαι. Ό δεύτερος 
ναΐσκος έφερε ζωγραφικόν διάκοσμον, ώς μαρ
τυρεί τμήμα τούτου διασωθέν είς τόν βόρειον τοί
χον παρά τό τέμπλον. Έκ τής έξετάσεως τοΰ τμή
ματος τούτου τών τοιχογραφιών καί έκ τοΰ τρό
που τής τοιχοδομίας ό ναΐσκος ούτος δέον νά το
ποθετηθή κατά τούς πρώτους μεταβυζαντινούς αί- 
ώνας.

Οί έξετασθέντες ναΐσκοι είχον οίκοδομηθή έπί 
άρχαιοτέρων κατασκευών — έλληνιστικών καί ρω
μαϊκών — τά έρείπια τών όποιων, ώς καί τέσσα- 
ρες τάφοι σεσυλημένοι, εύρέθησαν είς βάθος 5.40- 
6.10 μ. Έτερος τάφος καμαροσκεπής μετά δύο 
βαθμιδών καθόδου, άλλά σύγχρονος πρός τούς 
ναΐσκους, εύρέθη νοτίως τούτων (Σ χ έ δ. 5 ). Είς 
βάθος 0,45 μ. κάτωθεν τοΰ δαπέδου τοΰ καμαρο- 
σκεποΰς τούτου τάφου εύρέθη άγωγός έκ πήλι
νων σωλήνων, οί όποιοι φέρουν όπάς διά τόν κα-
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θαρισμόν των. Ό Αγωγός κατευθύνεται πρός τάς 
άρχαιοτέρας κατασκευάς, τάς εύρεθείσας κάτωθεν 
καί δυτικώς των δύο ναΐσκων ( Σ χ έ δ. 5 ).

Τέλος, εις τό διπλοΰν τοξωτόν άνοιγμα τού νο
τίου τοίχου εύρέθησαν όστα άνήκοντα εις τρεις 
νεκρούς. Έκ των άνευρεθέντων τάφων καί έκ τού 
πλήθους τών όστών, τά όποια παρετηρήθησαν είς 
τά χώματα, μεταξύ τού δαπέδου των ναΐσκων καί 
τών είς μεγαλύτερον βάθος Αρχαιότερων κατα
σκευών, συνάγεται, ότι ό χώρος έχρησιμοποιήθη 
Ανέκαθεν διά ταφάς, οί δέ δύο ναΐσκοι, λόγο) τών 
μικρών των διαστάσεων, θά ήσαν κοιμητηριακοί.

2. Οίκόπεδον I. καί Γ. Τζώρτζη

Κατά τήν διασταύρωσιν τών όδών Πινδάρου 
καί Δίρκης, εύρέθη εύρεϊα ήμικυκλική άψίς, έ- 
στραμμένη πρός νότον, διαμέτρου 7.20 μ., σφζο- 
μένη είς ύψος 2.35 μ. Ή τοιχοδομία της είναι λίαν 
έπιμεμελημένη. Ζώναι έξ έννέα έπαλλήλων σειρών 
όπτών πλίνθων, συνολικού ύψους 0,60 μ., έναλ- 
λάσσονται μέ ζώνας έκ πωρολίθων, ύψους 0,35 μ. 
Ή έσωτερική έπκράνεια τής Αψΐδος εφερε ζωγρα
φικόν διάκοσμον, έκτελεσμένον έπί υποστρώμα
τος λεπτής κατεργασίας. Τό δάπεδον ήτο έπεστρω- 
μένον διά πήλινων πλακών διαστ. 0,50 x 0,50 μ. 
Τά σημεία έπαφής τού ημικυκλίου τής Αψΐδος μετά 
τού δαπέδου έχουν προστατευθή, προφανώς πρός

μεγαλυτέραν στεγανότητα, διά κεκλιμένου «κορ
δονιού» έκ κορασανίου.

Επειδή πρόκειται περί κτίσματος ρωμαϊκής έπο- 
χής, άνήκον πιθανώς είς συγκρότημα θερμών τών 
αύτοκρατορικών χρόνων, ή λεπτομερεστέρα εκθε- 
σις περί τής γενομένης έρεύνης του θά γίνη ΰπό 
τής Θ' ’Αρχαιολογικής Περιφερείας.

3. Καδμεϊον ( Οίκόπεδον Α. καί Σ. Τζώρτζη)

Κατά τάς διεξαγομένας ύπό τής Θ' ’Αρχαιολο
γικής Περιφερείας έρεύνας είς τόν χώρον τοϋ Κα
δμείου, ( οδός Πινδάρου καί ’Αντιγόνης), άπεκα- 
λύφθη μέρος έκτεταμένου μεσαιωνικού κτίσματος 
έκτεινομένου ύπό τάς οικίας καί τήν Αγοράν τής 
νέας πόλεως.

Τό κτίσμα, ή τοιχοδομία τού όποιου είναι ίσχυ- 
ροτάτη, έχει οίκοδομηθή έπί παλαιοτέρων κτη
ρίων, έχρησιμοποιεΐτο δέ ώς λουτρών-βαλανεΐον. 
Ήλθον είς φώς δεξαμεναί ύδατος, μέρος τής έστίας 
καί τού ύποκαύστου καί Αγωγοί διοχετεύσεως τής 
θερμότητος, κατεσκευασμένοι είς πυκνάς σειράς 
καθ’ δλον τό μήκος τών παχέων τοίχων.

Τά σχέδια τού άποκαλυφθέντος κτίσματος συμ- 
περιελήφθησαν είς τά γενικά σχέδια τού Καδμείου, 
τά συμπεράσματα δέ περί τοϋ άποκαλυφθέντος 
μεσαιωνικού κτίσματος θά διατυπωθώσι μετά τό 
πέρας τών έρευνών, αϊτινες συνεχίζονται είσέτι.

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Ή κατωτέρω σύντομος έκθεσις πεπραγμένων έν 
τη νήσω Εύβοίμ συνετάχθη ύπό του Έπιμελητοΰ 
κ. Β. Πετράκου.

’Εν Έρετρίςι περισυνελέγησαν έπιτύμβιοι στή- 
λαι έκ τοΰ παρά τό Μουσεϊον ρέοντος χειμάρρου, 
των όποιων ή δημοσίευσις θέλει γίνει είς ιδιαιτέ
ραν μελέτην μετά των ευρημάτων τών έτών 1961- 
62. Μετ’ αύτών θά δημοσιευθή καί ό κατά τής τυ
ραννίας έρετρικός νόμος, τοΟ όποιου γνωστή εί
ναι μόνον ή αρχή έν IG XII, 9, 190. Τής στήλης 
εύρέθη τό κάτω τμήμα, έλλιπές άριστερά, έν Ά- 
λιβερίφ, πρό τινων έτών.

Μουσεϊον Χαλκίδος

Ή έπανέκθεσις έν τοϊς όποστέγοις καί έν τή 
αύλή τοΰ Μουσείου Χαλκίδος έπερατώθη διά 
τής έκθέσεως γλυπτών, βάθρων καί άρχιτεκτονι- 
κών μελών καί διά τής καταλλήλου διευθετήσεως 
τοΰ κήπου.

Κατά τήν κατεδάιρισιν τοΰ παρά τό Τζαμί Χαλ
κίδος έκκλησιδίου τοΰ 'Αγίου Ελευθερίου άνευ- 
ρέθη ή ώς άπολεσθεϊσα θεωρουμένη έπιτύμβιος 
επιγραφή IG XII, 9, 1015 έλαφρώς κολοβωμένη δε
ξιά.

Τζαμί Χαλκίδος

Τοΰ Τζαμιού Χαλκίδος, κατά τό 1963, έπερατώθη

ή κεράμωσις χάριν τής έξασφαλίσεως αύτοϋ άπό 
των όμβριων ύδάτων. ’Εντός αΰτοΰ έγένετο έκθε- 
σις παλαιοχριστιανικών γλυπτών καί αντικειμέ
νων Ενετοκρατίας καί Τουρκοκρατίας, άπομένει 
δέ όλίγη έργασία διά τήν συμπλήρωσιν αύτής καί 
τό άνοιγμα τοΰ νέου Μουσείου Μεσαιωνικής τέ
χνης, μοναδικού διά τήν Εύβοιαν.

Πεδιάς Ψαχνών

Καθαρισμός συληθέντων τάφων μυκηναϊκού νε
κροταφείου, τοΰ όποιου τήν ΰπαρξιν είχε γνωρίσει 
ό Ί. Παπαδημητρίου, έγένετο κατ’ ’Οκτώβριον τοΰ 
1963, εις τούς πρόποδας λόφου, έν θέσει Μπαϊράμ- 
Άγά, ΝΔ. τής θέσεως Βάρκα, μεταξύ Ν. Άρτάκης 
καί Ψαχνών.

Έκαθαρίσθησαν τρεις τάφοι θαλαμοειδείς, κεί
μενοι παραλλήλως, άπό μακροΰ συλημένοι. Ό 
καθαρισμός οδτος άπέδωκεν έλάχιστα θραύσματα 
άγγείων YE III.

Έπϊ τής ΒΑ. κλιτύος τοΰ ίδιου λόφου φαίνονται 
τά λείψανα κεραμοσκεπών κλασσικών χρόνων τά
φων κατεστραμμένων ύπό τής καλλιέργειας καί 
τής χωματοληψίας. Προς Β. τοΰ μυκηναϊκοΰ νε
κροταφείου, είς άπόστασιν ένός χιλιομέτρου, έπϊ 
τής πεδιάδος, σφζονται τά έρείπια κατεστραμμέ
νου πύργου τετραγώνου, τής ένετικής κατοχής τής 
νήσου, πάχους τοίχου 1.20 μ., πλευράς 6.90 μ.

Β. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

1. Χαλκϊς

a . Άγια Παρασκευή

Αί στέγαι τής μεγάλης ταύτης βασιλικής είχον 
ύποστή ζημίας είς τάς κεράμους καί τάς ύπ’ αύτάς 
ξυλίνας κατασκευάς. Οϋτω τά ΰδατα των βροχών 
είσέρρεον έκ πολλών σημείων είς τόν ναόν. "Οθεν, 
κατά Σεπτέμβριον τοϋ 1963 ήρχισαν αί έργασίαι 
τής άνασύρσεως τών κεράμων καί τής έπισκευής 
ή άντικαταστάσεως τών ξύλινων κατασκευών. Αί 
κέραμοι τοϋ κυρίως Ίεροϋ, αί όποϊαι είχον πρό 
έτών άνανεωθή, παρουσίαζον τάς μεγαλυτέρας 
ζημίας. ΔΓ δ άντικατεστάθησαν έξ όλοκλήρου διά 
παλαιών κεράμων, αί όποϊαι έλήφθησαν έκ κατε- 
δαφισθεισών οίκοδομών. Πρό τής τοποθετήσεως 
τών κεράμων άντικατεστάθη κατά μέγα μέρος ή 
ξυλεία τής στέγης, έπί τής όποιας έπεστρώθη «πισ- 
σόχαρτον». Κατά τήν έργασίαν ταύτην έγένοντο 
αί έξής δύο παρατηρήσεις: 1) μεταξύ τής κοίλης 
όροφής τοϋ Ίεροϋ, έπί τής όποιας υπάρχει ή νεω- 
τέρα τοιχογραφία τοϋ Παντοκράτορος, καί τής 
κεραμωτής στέγης μεσολαβεί κενόν ύψους 2-3 μέ
τρων. Είς τό κενόν τοϋτο έχει κατασκευασθή έν 
πλέγμα έξ ισχυρών ξύλινων δοκών (0,20 x 0,20 μ.), 
άπό τοϋ όποιου κρέμαται ή κοίλη όροφή τοϋ Ίεροϋ. 
2) Πρό τής τοποθετήσεως τής άνηρτημένης ταύτης 
κοίλης όροφής ήτο όρατή έκ τών κάτω ή κερα
μωτή στέγη. Τοϋτο δεικνύουν τά μέρη τών τεσ
σάρων τοίχων τοϋ Ίεροϋ, άντιστοιχοϋντα είς τό 
μεταξύ τής όροφής καί τής στέγης κενόν, τά όποια 
φέρουν τό αυτό έπίχρισμα, ώς καί αί κάτω τής 
κοίλης όροφής έπιφάνειαι τών τοίχων.

Ή δικλινής στέγη τοϋ μεσαίου κλιτούς τής βα
σιλικής ( Π ί ν. 255 α ) διετήρει τάς παλαιάς κε
ράμους. Τής στέγης ταύτης έγένετο έπισκευή μό
νον κατά τήν βορείαν αύτής πλευράν. Μετά τήν 
έπίστρωσιν τοϋ «πισσοχάρτου» έπανετοποθετή- 
θησαν αί αόταί παλαιαί κέραμοι, ώς είχον.

Είς τό συνδετικόν μείγμα έτέθη άνθυγρόν ύλι- 
κόν είς άναλογίαν 2 χιλιογράμμων κατά σάκκον 
τσιμέντου.

β'. Νεκροταφείου

Είς τό γνωστόν άπό πολλοϋ ύπόγειον σπήλαι- 
ον έν τφ χώριρ τοϋ νεκροταφείου τής πόλεως, τό 
όποιον, ώς φαίνεται, είχε μετατροπή είς τούς 
μεταβυζαντινούς αίώνας είς νεκρικόν ναΐσκον, 
εύρέθη σταυρός έκ πώρου λίθου, έπί τοϋ όποιου 
είναι χαραγμένη ή έπιγραφή:

1770 ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΛΝΤΟΝΙΟΣ.

2. Πισσώνας
Είς τό χωρίον τοϋτο τής βορείου Εύβοιας, κατά 

τήν διάνοιξιν άσβεστολάκκου παρά τόν μονόκλι- 
τον ναΐσκον τοϋ Άγ. Γεωργίου ( έτος οίκοδομή- 
σεως 1879) άπεκαλύφθη είς βάθος 1 μ. ψηφιδωτόν 
δάπεδον (διαστ. 5 x 3.10 μ.) κτηρίου, τοϋ όποιου 
ή έκτασις καί ή μορφή δέν είναι δυνατόν πρός τό 
παρόν νά καθορισθοϋν.

Είς τό άποκαλυφθέν ψηφιδωτόν σχηματίζονται 
διά ψηφίδων χρώματος λευκοΰ, μελανού καί κε- 
ραμόχρου, συμπλεκόμενοι κύκλοι περικλείοντες 
ρόμβους ( Π ί ν. 255β ). Τούς κύκλους περιβάλλει 
πλαίσιον μέ έλισσόμενον βλαστόν καί κισσόφυλ- 
λα όρθά. Είς τήν τοιχοποιίαν έχουν χρησιμοποιη- 
θή δόμοι έρυθροϋ χρώματος, μεγάλων διαστάσεων.

Σφζεται κατά χώραν τό μαρμάρινον κατώφλιον 
θύρας, μήκους 1.05 μ. καί πλάτους 0,38 μ., μετά 
τόρμων διά τήν περιστροφήν τών θυροφύλλων.

Είς τούς πέριξ άγρούς είναι όρατά καί άλλα λεί
ψανα άρχαίων κτηρίων. Είς τό μέσον τοϋ χωρίου 
ΰψοϋται ό τετράγωνος μεσαιωνικός πύργος, ό λε
γόμενος τοϋ Μόστρα, ό όποιος έχει άνάγκην έπι
σκευής ( Π ί ν. 255 γ ).

3. Βατώντας
α'. Ναός Αγίου Γεωργίου

Ή άρχική στέγη τοϋ μονοκλίτου ναοϋ τοϋ Αγίου 
Γεωργίου κατέπεσε ν, άγνωστον πότε, καί άντικα- 
τεστάθη δΓ έτέρας, ξύλινης άμφικλινοΰς, πρό τι- 
νων δεκαετιών. Είς τό έσωτερικόν τοϋ ναοϋ σώ
ζονται σύνολα τοιχογραφιών 17-18ου αίώνος. Ό 
ναός είναι, πιθανώς, έκτισμένος είς τήν θέσιν έτέ- 
ρου άρχαίου κτίσματος, άρχιτεκτονικά μέλη τοϋ 
όποιου είναι συγκεντρωμένα είς τόν πρό αύτοϋ 
χώρον.

Έγένετο πρόγραμμα έπισκευής καί συντηρή- 
σεως.
β'. Παλαιοχριστιανική βασιλική Άγιας Παρα
σκευής

Τά έρείπια τής βασιλικής ταύτης εύρίσκονται 
παρά τόν πτηνοτροφικόν σταθμόν. Έκ τών όρα- 
τών μερών τής τοιχοδομής καί τοϋ πλήθους τών 
άρχιτεκτονικών καί διακοσμητικών μελών ( Π ί ν. 
255 δ ), άρίστης κατεργασίας, εικάζεται ότι τό κτί- 
σμα ήτο λίαν σημαντικόν. "Οθεν έπιβάλλεται νά 
διενεργηθή άνασκαφή πρός άποκάλυψίν του. Με
ταξύ τών κατεσπαρμένων μελών ύπάρχει καί ση
μαντικός άριθμός άρχαίων έπιγραφών.

4. Πολιτικά
α . Μεσαιωνικός πύργος

Παρά τόν μονόκλιτον, άνευ σημασίας, ναΐσκον 
τής Μεταμορφώσεως, ύψοϋται τετράγωνος (διαστ.
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6 χ 6 μ.) μεσαιωνικός πύργος, είς τάς κορυφάς των 
τοίχων τού όποιου σχηματίζονται έπάλξεις. Ό 
πύργος, διατηρούμενος έν καλή καταστάσει, πα
ρουσιάζει ίσχυροτάτην τοιχοποιίαν (πλάτος τοί
χων 1.40 μ.) έξ άργών λίθων, μεγάλων διαστάσεων 
είς τά χαμηλά μέρη, μικρών είς τά υψηλότερα, μέ 
άφθονον χρήσιν κεράμων εις τούς άρμούς.

Ούτος άποτελεΐται έκ τεσσάρων όρόφων. Ή 
Ούρα εισόδου εύρίσκεται είς τόν πρώτον όροφον, 
ή από τοΰ έδάφους δέ μέχρι ταύτης άνοδος έγίνε- 
το, ώς γνωστόν, διά λόγους άσφαλείας, διά κινη
τής κλίμακος («άνεμόσκαλας»).

Υπέρ τήν θύραν, τό τόξον τής όποιας είναι έλα- 
φρώς όξυκόρυφον, υπάρχει κόγχη ( Π ί ν. 256 α).

β'. Ναός Παναγίας Περιβλέπτου

Ό βυζαντινός ναός τής Περιβλέπτου, είς τόν τύ
πον τοϋ σταυροειδούς, έγγεγραμμένου, συνθέτου 
τετρακιονίου μετά τρούλλου ναού, είναι έκτισμέ- 
νος είς μαγευτικήν τοποθεσίαν είς μικράν άπόστα- 
σιν άπό τοϋ χωρίου Πολιτικά ( Π ί ν. 256 β ). Ό 
ναός, ώς φαίνεται, έχει ύποστή έπισκευάς καί 
μεταβολάς. Τούτο συνάγεται έκ τής έξετάσεως τής 
τοιχοποιίας του καί τού τρόπου στεγάσεώς του. 
Αί τρεις, δηλαδή, κόγχαι τού ιερού βήματος καί 
τά κάτω μέρη τού βορείου καί νοτίου τοίχου είναι 
κατά τό πλινθοπερίκλειστον σύστημα, ένώ τά άνω 
μέρη τών τοίχων καί ό δυτικός παρουσιάζουν δλως 
διάφορον καί άμελέστερον τρόπον κατασκευής. 
Είς έπισκευήν, όμοίως, όφείλονται καί αί δύο κε- 
ραΐαι τής στέγης, άνατολική καί δυτική, ώς έχουν 
σήμερον, ήτοι δικλινεΐς καλύπτουσαι καί τά τρία 
κλίτη, ένφ αύται άρχικώς θά είχον τήν συνήθη 
μορφήν τών κεραιών τών σταυροειδών ναών, ήτοι 
θά έστέγαζον μόνον τό μεσαΐον κλίτος έκά- 
στου τών έκατέρωθεν τοϋ τρούλλου χώρων τοϋ 
ναού.

Είς τά έπεσκευασμένα τμήματα τών τοίχων έ
χουν έντοιχισθή μαρμάρινα μέλη άνήκοντα είς 
τόν αρχικόν ναόν, ώς είναι τμήματα μαρμάρινου II.

έπιστυλίου μέ κουφικόν διάκοσμον, υπέρ τήν θύ
ραν τού δυτικού τοίχου ( Π ί ν. 256 γ ). Έκ τών 
τεσσάρων κιόνων, ό ΝΔ. εχει άντικατασταθή, 
κατά μίαν τών έπισκευών, διά πεσσού. Είς τό δά- 
πεδον σώζονται είσέτι τά μαρμαροθετήματα είς 
ώραία σχέδια, είς δέ τούς τοίχους ό ζωγραφικός 
διάκοσμος τοϋ ναού, δυνάμενος νά χρονολογηθή 
κατά τόν 16-17ον αιώνα. Έκ τού αρχικού μαρμά
ρινου τέμπλου τοϋ ναού σώζονται τά θωράκια καί 
οί κιονίσκοι. Τά στοιχεία ταϋτα σήμερον είναι 
ένσωματωμένα είς τό κτιστόν τέμπλον, τό όποιον 
φέρει καί ζωγραφικόν διάκοσμον.

Τό κυλινδρικόν τύμπανον τοϋ τρούλλου, άλλα 
στοιχεία καί αί έσωτερικαί ίδίμ άναλογίαι τοΰ 
περιγραφέντος μνημείου ένθυμίζουν τόν ναόν τής 
Παναγίας Σκριποΰς είς Όρχομενόν, ό όποιος, ά- 
σφαλώς, άπετέλεσε τό πρότυπον διά τόν αρχι
τέκτονα τόν κατασκευάσαντα κατά τόν 12ον αι
ώνα, πιθανώς, τόν ναόν τής Περιβλέπτου.

5. Άμάρυνθος ( Βάθεια)

Έγένετο έπίσκεψις πρός καταρτισμόν προγράμ
ματος έργασιών συντηρήσεως τών δημοσιευθέν- 
των ήδη σταυρεπιστέγων ναών τής περιοχής Βά- 
θειας (Ά. Όρλάνδου, ΑΒΜΕ, Ζ ( 1951) σ. 
111-130).

Ενταύθα παρέχονται αί έξής άγνωστοι άπει- 
κονίσεις τών μνημείων τούτων: ό ναός τής
Παναγίτσας άπό ΝΔ. μετά τήν άποκατάστασίν 
του (Π ί ν. 257 α), ή πλέον ένδιαφέρουσα 
πλευρά τοϋ παλαιοχριστιανικού τεκτονικού 
κιονοκράνου, έν τώ αύτώ ναφ (Π ί ν. 257 β ), 
ό ναός τής Μεταμορφώσεως τοϋ Σωτήρος είς θέ- 
σιν Γεράνι ή Παλαιοχώρια (Π ί ν. 257 γ) καί ό 
ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, είς τήν αυτήν 
θέσιν (Πίν. 257 δ).

Σημειοΰται ότι τήν κορυφήν τοϋ λοφίσκου Γε
ράνι ή Παλαιοχώρια, ένθα οί δύο σταυρεπίστεγοι 
ναΐσκοι, περιέβαλέ ποτέ τείχος, λείψανα τοϋ ό
ποιου είναι είσέτι όρατά.

II. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΦΩΚΙΔΟΣ

ΔΕΛΦΟΙ 

Μουσεϊον Δελφών 

Έπανεκθετικαί Έργασίαι
Καί κατά τό έτος 1963 συνεχίσθησαν αί έργα- 

σίαι έπανεκθέσεως τοϋ Μουσείου Δελφών, άφιε- 
ρωθεΐσαι σχεδόν έξ όλοκλήρου είς τήν έκθεσιν 
τών λειψάνων τοϋ πλαστικού κόσμου της Θόλου, 
ατινα έξετέθησαν έντός τής αιθούσης τής συνεχο- 
μένης πρός τόν χώρον — πρό τής αιθούσης τοϋ 
κίονος τών Χορευτριών — όπου έχει έκτεθή ό 
πλησίον αύτής εύρεθείς κυκλικός βωμός. Αί σχε- 
τικώς μικραί διαστάσεις τής αιθούσης ταύτης δέν 
έπέτρεψαν νά έκτεθοϋν πάντα τά άνήκοντα εις τό 
οικοδόμημα τεμάχια, επειδή δε καί πολλών έξ 
αύτών ή προέλευσις είναι αμφίβολος, έπελέγησαν 
πρός έκθεσιν όσα έκρίθησαν έπαρκή διά τόν σχη
ματισμόν εύκρινοϋς εΐκόνος περί τοϋ συνόλου. 
Άτυχώς ή όλοκλήρωσις τής έκθέσεώς των δέν 
έπετεύχθη, λόγω τής έπϊ πολλούς μήνας άπασχο- 
λήσεως ήμών είς τάς άνασκαφάς τοϋ Μεδεώνος 
( βλ. κατωτέρω)· έχουν όμως τόσον προχωρήσει αί 
έργασίαι, ώστε λίαν συντόμως θά άνοιχθή καί 
ή αίθουσα αϋτη διά τό κοινόν.Ήδη έχει έκτεθή έπΐ 
καμπύλου βάθρου, μήκους 4.60 μ., τμήμα τοϋ δω
ρικού διαζώματος τής περιστάσεως, συγκροτηθέν 
έκ τεσσάρων άρχαίων μετοπών καί ισαρίθμων τρι
γλύφων, έκ τών όποιων άρχαΐον είναι εν μόνον, 
ένφ τά ύπόλοιπα κατεσκευάσθησαν έκ γύψου. Είς 
τό δεξιόν άκρον τοϋ διαζώματος τούτου έτοποθε- 
τήθη μικρόν τμήμα τής ύδρορρόης καί έπ’ αύτής 
άνθεμωτός άκροκέραμος. Έπΐ ιδίας τετραγώνου 
βάσεως έκ μαρμάρου Δομβραίνης έξετέθη, μετα- 
φερθέν έκ τοϋ χώρου όπου κατέκειτο, κιονόκρα- 
νον κίονος τής περιστάσεως.

Έκ τών άρχιτεκτονικών μελών τοϋ σηκοϋ έξε
τέθησαν τμήμα τοϋ έπιστυλίου μετά τριγλύφου τοϋ 
διαζώματος αύτοϋ, έκ δέ τών κορινθιακών ήμι- 
κιονίων τής έσωτερικής κιονοστοιχίας, τμήμα βά
σεως ήμικιονίου καί κιονόκρανον, συμπληρωθέν 
τή έποπτείμ τοϋ καθηγητοϋ Gottlob, οστις έχει, 
ώς γνωστόν, ιδιαιτέρως άσχοληθή μέ τήν αρχιτε
κτονικήν τοϋ οίκοδομήματος.

Πρός τούτοις έτοποθετήθησαν έπϊ βάθρων τύ
που στήλης τό άγαλμάτιον τής τρεχούσης γυναι- 
κός1 καί τμήματα τεσσάρων άλλων, ατινα παρίστα- 
νον Νίκας.

1. Έπιστεύετο δτι τό άγαλμάτιον τούτο προήρχετο έκ με
τόπης τινός τής Θόλου (βλ. Ch. Picard, Manuel de Sculptu
re, III, 1, σ. 184, είκ. 55). *H γνώμη όμως αυτή άποδεικνύε-

Ωσαύτως, έγένετο ή προκαταρκτική έργασία 
πρός έκθεσιν γλυπτών, προερχομένων πιθανώτατα 
άπό τάς μετόπας τών διαζωμάτων τής Θόλου ( πε- 
ριστάσεως καί σηκοϋ ). Ταϋτα θέλουν έκτεθή έπϊ 
μαρμάρινων τραπεζών, αΐτινες έχουν ήδη κατα- 
σκευασθή. Παραλλήλως έγένοντο έργασίαι συν- 
τηρήσεως καί άποκαταστάσεως άρχαίων τών δια
φόρων συλλογών τοϋ Μουσείου: συνεκολλήθησαν 
πολλαί έπιγραφαί καθώς καί πήλινα αρχιτεκτονικά 
μέλη έκ τών πολυαρίθμων τής συλλογής ταύ
της.

Πάσαι αί έργασίαι αΰται έξετελέσθησαν διά τε
χνικού συνεργείου μέ έπΐ κεφαλής τόν γλύπτην 
Δημ. Περάκην.

ΕΙς τά έργαστήρια τοϋ Μουσείου είργάσθησαν 
έντατικώς άπό τοϋ Μαΐου μέχρι τέλους τοϋ έτους 
είδικοί τεχνΐται πρός καθαρισμόν καί συγκολλη
τήν άγγείων προερχομένων άπό τάς νέας άνασκα
φάς τοϋ Μεδεώνος καί τής Άμφίσσης. Ήρχισε 
πρός τούτοις ό καθαρισμός καί ή συγκόλλησις τών 
έκ τής συλλογής τοϋ Γαλαξειδίου παραληφθέν- 
των εύρημάτων άνασκαφής, διεξαχθείσης κατά 
τό 1940 ύπό τοϋ μακαρίτου Ίωάν. Θρεψιάδη.

Εις τήν κατά τάφους ταξινόμησιν καί πρόχειρον 
καταγραφήν τών άποκατασταθέντων άγγείων έκ 
τών άνασκαφών τοϋ Μεδεώνος έβοήθησεν ή πτυ- 
χιοϋχος τής άρχαιολογίας δ. Λουκία Πολίτου, 
ή όποια συνειργάσθη καί είς τάς άνασκαφάς.

Τέλος, συνεχίσθη ή άντιγραφή τών ευρετηρίων 
καί ήρχισεν ή έπιστημονική άποδελτίωσις τών αν
τικειμένων τοϋ Μουσείου.

’Αρχαιολογικοί χώροι Δελφών

α) 'Ιερόν τοϋ ’Απόλλωνος

Έγένετο έναρξις τών ύπό τής Υπηρεσίας ’Αρ
χαιοτήτων διά σειράν έτών προγραμματισθεισών 
έργασιών διαμορφώσεως τοϋ Ίεροϋ τοϋ ’Απόλλω
νος. Αί κατά τό παρόν έτος, γενόμεναι τή συνερ
γασία τής Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής, 
περιωρίσθησαν είς τήν μεταφοράν τών παρά τήν 
ΝΑ. γωνίαν τοϋ περιβόλου τοϋ Ίεροϋ άποκειμέ- 
νων λιθοπλίνθων, διήρκεσαν δέ περίπου έξ έβδο- 
μάδας. Προηγουμένως έγένετο ύπό τής άρχιτέ- 
κτονος τής Υπηρεσίας Άναστηλώσεως δ. 
Λουκίας Πασια, άποτύπωσις τής περιοχής, σχε- 
δίασις καί άρίθμησις τών λίθων, οί όποιοι κατό
πιν μετεφέρθησαν είς τόν άνατολικώς τής ρωμαϊ
κής ’Αγοράς χώρον, όπόθεν θά έπαναφερθοΰν είς

ται εσφαλμένη κυρίως έκ τοϋ ότι τό άγαλμάτιον στηρίζεται 
έπΐ αύτοφυοΰς πλίνθου ύψους 0,3 μ. (είναι άποκεκρουμένη) 
(πρβλ. BCH LXXXV (1961) Π. σ. 448, σημ. 2.).
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τήν αυτήν θέσιν έντός τοϋ Ίεροϋ, άφοΰ γίνη ή 
διαμόρφωσις τής περιοχής ταύτης.

β) Περιοχή «’Ανατολικού Νεκροταφείου»

Κατά τό τελευταΐον δεκαήμερον τοϋ μηνός 'Ο
κτωβρίου ένηργήθη μικρά σκαφική ερευνά πρός 
συστηματικήν άποκάλυψιν ύπογείου κυ
κλοτερούς θολωτοϋ τάφου, άνευρε- 
θέντος τυχαίως έντός τοϋ εις τήν περιοχήν τοϋ 
άνατολικοϋ νεκροταφείου καί είς άπόστασιν πε
ρίπου 19 μ. νοτίως τής Πύλης τοϋ "Αδου (Σ χ έ δ. 
1-2)2 3 κειμένου κτήματος τοϋ Θεοδώρου Οικονό
μου. Ή παρουσία τοϋ τάφου ένταϋθα έγένετο άντι- 
ληπτή έκ τής καταπεσούσης είς τό έσωτερικόν 
τής θόλου μιας έκ των καλυπτήριων πλακών τής 
οροφής της, τήν όποιαν έπεχείρησε νά μετακινή- 
ση ό ιδιοκτήτης τοϋ κτήματος.

Ό τάφος έχει έν κατόψει σχήμα κύκλου μή κα
νονικού3 ( Σ χ έ δ. 3 ) καί καλύπτεται ύπό θόλου, 
έκτισμένης έκφορικώς διά μεγάλων καλώς είρ- 
γασμένων κροκαλοπαγών λίθων. Τής έκφορας πε- 
ριοριζομένης μέχρι ϋψους 2.60 μ. άπό τοϋ δαπέ
δου τοϋ τάφου, τό καταλειπόμενον μεταξύ τών 
τοιχωμάτων κενόν έφράσσετο διά τριών πλακών. 
Έξ αύτών μία μόνον έξακολουθεΐ νά εύρίσκεται 
εις τήν άρχικήν θέσιν της· ή δευτέρα, ώς έλέχθη 
άνωτέρω, κατέπεσεν έντός τοϋ τάφου καί ή τρίτη 
δέν άνευρέθη. Ή θύρα τοϋ τάφου, πλάτους 0,50 μ. 
καί ϋψους 0,70 μ., κειμένη πρός Α., έφράσσετο δΓ 
ογκολίθου, όστις είχε καταπέσει καί κατάκειται 
έπί τών χωμάτων. Είς τό άπλοϋν άνοιγμα τοϋ τά
φου προσδίδει μνημειακήν όψιν τό ύπέρθυ- 
ρον, τοϋ όποιου τό μήκος είναι 1.10 μ. καί τό ϋψος 
0,30 μ. Δρόμον κτιστόν δέν παρετηρήσαμεν, ίσως 
νά ύπήρχε καί λόγφ τής ίσχυρας κλίσεως τοϋ έδά- 
φους νά παρεσύρθη ύπό τών κατολισθησάντων 
χωμάτων.

Τό δάπεδον τοϋ τάφου κεΐται βαθύτερον τής έπι- 
φανείας τοϋ έδάφους, κατήρχοντο δέ έντός αύτοΰ 
διά τριών βαθμιδών.

Έκ τών άνευρεθέντων κτερισμάτων ό τάφος 
τοποθετείται είς τόν 4ον π.Χ. αΙώνα. Τά διάφορα 
όμως κτερίσματα χρονολογικώς δέν είναι ένιαία. 
'Επομένως πρέπει νά δεχθώμεν ότι αί ταφαί έγέ- 
νοντο κατά διαστήματα άπό τών άρχών τοϋ αίώνος 
μέχρι τής τελευταίας αύτοΰ δεκαετίας. Τό τελευ
ταΐον τοϋτο χρονικόν δριον δίδουν δύο χαλκά νο

2. Τά σχέδια έξεπόνησεν ή άρχιτέκτων δ. Λουκία Πασιά.
3. Ή διάμετρος κατά τόν άξονα τής εΙσόδου είναι 1.75 μ.,

ένφ ή έγκαρσία 2.10 μ.

μίσματα, έκ τών όποιων τό έν είναι κορινθιακόν 
καί τό έτερον φωκικόν4.

Τό σύνολον τών γενομένων ταφών δέν κατέστη 
δυνατόν νά έξακριβωθή, διότι τούς σκελετούς εί- 
χον άποσαθρώσει λιμνάζοντα ΰδατα, είσρέοντα είς 
τόν τάφον έκ τής άνωθεν αύτοΰ διερχομένης αϋ- 
λακος ύδρεύσεως τοϋ παρακειμένου έλαιώνος. Έκ 
τών καλύτερον κάπως διατηρηθέντων κρανίων διε- 
πιστώθησαν πέντε ταφαί- τά τρία έξ αύτών, ατινα 
πιθανώς άνήκον είς τούς τελευταίους ταφέντας νε
κρούς, έκειντο πλησίον άλλήλων παρά τόν βό
ρειον τοίχον τής θόλου, είς τήν άντίθετον δέ πλευ
ράν, πρός Ν., τά ετερα δύο.

Πρέπει όμως προηγουμένως νά είχον ταφή καί 
άλλοι νεκροί, διότι είς τό βάθος τής θόλου, έναν
τι άκριβώς τής θύρας, εύρέθησαν συσσωρευμένα 
ύπολείμματα όστών μετά πολλών κτερισμάτων. 
Μεταξύ αύτών συνελέγησαν περί τούς 45 φυσικοί 
άστράγαλοι μικροΰ ζώου καί δίσκος χαλκοϋ κα
τόπτρου, άτινα βεβαιοΰν ότι μία έκ τών παλαιοτέ- 
ρων ταφών άνήκεν είς κορασίδα. Επίσης βέβαιον 
είναι ότι είς σκελετόν νεαρός γυναικός άνήκε τό 
έν έκ τών τριών πλησίον άλλήλων κειμένων κρα
νίων, διότι ύπό τοϋτο εύρέθη δίσκος χαλκοϋ κα
τόπτρου, είς τήν θέσιν δέ τών δακτύλων τής άρι- 
στεράς χειρός άργυροϋς δακτύλιος. Ό δακτύλιος 
ούτος ( Π ί ν. 258 α) είναι τοϋ ίδιου τύπου μέ 
τόν εύρεθέντα είς τάφον τοϋ Όμολίου, άλλ’ άπλού- 
στερος (βλ. ΑΔ 17 (1961/62) μέρος Β-, σ. 176, 
κ.έ., Πίν. 198 γ). Τήν σφενδόνην τοϋ ήμετέρου 
αποτελεί σκαραβαίος έκ κορναλίνης, έπί τής έπι- 
πέδου έπιφανείας τοϋ όποιου έγγλυπτος παρά- 
στασις χηνός (Πίν. 258 β ).

Τό είς κτερίσματα περιεχόμενον τοϋ τάφου ήτο 
σχετικώς πλούσιον. Συνελέγησαν περί τά πεντή- 
κοντα διαφόρων ειδών άντικείμενα, τά πλείστα 
τών όποιων είναι προτομαί καί πήλινα είδώλια γυ
ναικών, ατινα παρουσιάζουν ποικιλίαν τύπων 
(Πίν. 258 γ-δ, 259 α-δ, 260 α-β ). Έκ τών όλίγων 
εύρεθέντων άγγείων τά περισσότερα είναι ληκύ- 
θια μέ διακόσμησιν άνθεμίου ή δικτυωτοΰ (Πίν. 
260 γ, 261α ). Άνευρέθησαν έπίσης δύο μικρά χάλ
κινα άγγεΐα καί δύο άλάβαστρα έκ πολυχρώμου 
ύάλου μέ γραμμικήν διακόσμησιν (Πίν. 261 β ). 
Έκ τών υπολοίπων ένδιαφέρον είναι μικρόν εί- 
δώλιον ζώου, τό όποιον φέρει έκατέρωθεν τής

4. Τήν πληροφορίαν οφείλω είς τήν Έφορον τής Νομισμα
τικής Συλλογής τοΟ Έθν. ΆρχαιολογικοΟ Μουσείου, φίλην 
κ. Είρήνην Βαρούχα-Χριστοδουλοπούλου, τήν όποιαν εό- 
χαριστώ καί έντεΟθεν. Τήν ευχαριστώ έπίσης διά τήν φρον
τίδα της νά γίνη έκμαγεΐον καί φωτογραφηθή ό σκαραβαίος 
τοϋ Πίν. 258 β.
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Σχέδ. 3. Τοπογραφικόν σχέδιον τοϋ θολωτοΟ τάφου Δελφών έν σχέσει πρός τήν Πύλην τοϋ "Αδου
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ράχεως άνά μίαν δέσμην ξύλων (Π ί ν. 262 α ). 
’Αντικείμενα γυναικείου στολισμού εύρέθησαν, 
έκτος τού προαναφερθέντος δακτυλίου, δύο χαλκά 
κάτοπτρα (Π ί ν. 262 β ), τόξον μικράς πόρπης ό- 
στεΐνης είς σχήμα δελφίνος (Π ί ν. 262 γ ), ζεύ
γος ένωτίων σχήματος πυραμίδος άνεστραμμένης, 
έκ πηλού έπιχρυσωμένου (εχει άποτριβή), ωσαύ
τως έκ πηλού μέ έπιχρύσωσιν δύο δισκάρια φέ- 
ροντα είς τό κέντρον άνάγλυπτον ρόδακα, όλίγαι 
χαλκαΐ σφαιρικαί ψήφοι περιδέραιου καί περί 
τούς έννέα χαλκοί δακτύλιοι.

Ή λιτότης των άνευρεθέντων κτερισμάτων, α- 
τινα προδίδουν μετρίαν οικονομικήν κατάστασιν 
των ταφέντων, προξενεί έντύπωσιν διά τήν άντί- 
θεσιν πρός τήν δαπανηρών κατασκευήν τού ταφι- 
κοΰ κτίσματος. Τό γεγονός τούτο καί τό ότι εξω 
τού τάφου, παρά τήν είσοδον, άνευρέθη χρυσοΰν 
φύλλον, προερχόμενον πιθανώς άπό στεφάνην, 
μάς άναγκάζει νά δεχθώμεν ότι ό τάφος έσυλήθη 
κατά τήν άρχαιότητα, ίσως δτε παρεμερίσθησαν 
οί πρώτοι σκελετοί διά νά ταφούν οί νεώτεροι.

ΑΜΦΙΣΣΑ

Συνεχίσθη καί κατά τό τρέχον έτος, τή βοήθεια 
τού έπιμελητοΰ κ. Σ. Συμεώνογλου, ή άρξαμένη τό 
πρώτον κατά τό 1959 άνασκαφή άρχαίου νεκρο
ταφείου, τό όποιον άπεκαλύφθη τυχαίως, ότε έγέ- 
νετο ή έκσκαφή τών θεμελίων τού κτηρίου τού 
Ο.Τ.Ε. ( βλ. ΑΔ 18 (1963), 130).

Εφέτος ήρευνήθη τό παρά τήν ΒΑ. αυτού πλευ
ράν οίκόπεδον, έκτάσεως περίπου 210 τ.μ., ένθα 
πρόκειται νά οίκοδομηθή κτήριον τού Δήμου Άμ- 
φισσέων. Αί έργασίαι διήρκεσαν άπό τής 13ης 
’Απριλίου μέχρι τής 18ης Μαΐου. Διηνοίχθησαν 
πέντε μεγάλαι δοκιμαστικοί τάφροι, είς τρόπον 
ώστε νά έρευνηθή πλήρως ή ΰπό οίκοδόμησιν έκ- 
τασις. Κατά τάς έργασίας αύτάς άνευρέθησαν έν 
ολιρ δέκα τάφοι, έκ τών όποιων οί έννέα ήσαν κε- 
ραμοσκεπεϊς καλυβΐται τριγωνικής τομής. Ό 
δέκατος ήτο κιβωτιόσχημος καί έκαλύπτετο διά 
τεσσάρων πλακοειδών λίθων έκ λίθου άπετελεϊ- 
το καί ή μία τών στενών πλευρών του, ένφ αί άλ- 
λαι τρεις — ή έτέρα στενή καί αί δύο μακραί —· 
έκ κεραμίδων.

Κατά τήν διάνοιξιν τών τάφρων είς διάφορα ση
μεία άνευρέθησαν καί περί τούς δέκα σκελετοί 
νεκρών ταφέντων άπ’ ευθείας έπί τού έδάφους. 
Πλησίον αυτών ούδέν κτέρισμα άνευρέθη' άκτέ- 
ριστοι όμως ήσαν καί οί περισσότεροι τάφοι. Ό 
πλουσιώτερος έξ αύτών ήτο είς παιδικός, έντός 
τού όποιου εύρέθησαν μία σφαιρική οίνοχόη, έν 
πινάκιον καί είς πήλινος λύχνος μέ έκτυπον πα- 
ράστασιν Άθηνάς Προμάχου. Δύο άλλοι περιεϊ-

χον άνά δύο μόνον κοινής χρήσεως αγγεία. ’Εν
τός δέ έκείνου, ό όποιος έκαλύπτετο διά λίθινων 
πλακών, εύρέθησαν τέσσαρα χαλκά νομίσματα 
λίαν έφθαρμένα καί δύο σιδηραί στλεγγίδες.

’Επίσης εύρέθησαν διεσπαρμένα έντός τών χω
μάτων περί τά δέκα πέντε έξ έρυθροΰ άκαθάρτου 
πηλού κοινής χρήσεως αγγεία διαφόρων σχημά
των καί 3-4 πήλινοι λύχνοι.

Πάντα τά άντικείμενα ταΰτα άνήκουν είς τούς 
ύστάτους έλληνιστικούς ή ρωμαϊκούς χρόνους, έν- 
διαφέρουν δέ μόνον ώς χρονολογικά τεκμήρια. 
Οΰτω έξ αύτών άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου έκ τών 
έλθόντων είς φώς κατά τήν πρώτην άνασκαφικήν 
περίοδον (1959), διαπιστοΰται ότι τό νεκροταφείον 
τούτο ήτο έν χρήσει άπό τών ύστέρων γεωμετρι
κών χρόνων μέχρι τών έλληνιστικών - ρωμαϊκών. 
Είναι δέ πιθανώτατον ότι έχρησιμοποιήθη συνε
χώς καθ’ όλας τάς περιόδους, μολονότι δέν άνευ
ρέθησαν έλληνιστικοί τάφοι. Τούτο όμως οφεί
λεται μάλλον είς καταστροφήν, γενομένην άγνω
στον πότε. ’Ενδείξεις περί τής καταστροφής ταύ- 
της παρέσχεν ή μεταξύ τών δύο άνασκαφέντων 
οικοπέδων έπίχωσις. ’Ενταύθα, είς βάθος 1.40 μ. 
άπό τής έπιφανείας τού έδάφους, άνευρέθη παχύ 
σχετικώς στρώμα (0,30 - 0,40 μ.) χαλίκων καί 
ποταμίων λίθων άναμίξ μετά τεμαχίων κεράμων 
καί κονιαμάτων τοίχων. Φαίνεται λοιπόν ότι συνε
πείς καταρρακτώδους βροχής ΰδατα ύπερεκχει- 
λίσαντος χειμάρρου συμπαρασύραντα μέχρι τού 
νεκροταφείου λίθους ποταμίους καί λείψανα οι
κοδομημάτων κατέστρεψαν τούς είς εκτασιν πλά
τους 10-12 μέτρων ύπάρχοντας τάφους, οί όποιοι 
πιθανώτατα ήσαν έλληνιστικοί. Τούτο συμπεραί- 
νομεν έκ τού ότι οί παρακείμενοι πρός Δ., οί άνευ- 
ρεθέντες κατά τό 1959, έχρονολογήθησαν έκ τών 
ένυπαρχόντων κτερισμάτων είς τά τέλη τού 4ου 
π.Χ. αίώνος.

Περαιτέρω έρευνα πρός διαπίστωσιν τής έκ
τάσεως είς ήν έξετείνετο τό νεκροταφείον ήτο 
άδύνατος λόγοι τών ύπαρχουσών οικιών5. Έκ 
τών πληροφοριών όμως, ότι κατά τήν διάνοιξιν 
τών θεμελίων τών οικιών αύτών άνευρέθησαν άρ- 
χαϊοι τάφοι καί δή πλούσιοι είς κτερίσματα, συν
άγεται ότι ήτο έκτεταμένον, ίσως δέ καί τό σπου- 
δαιότερον τής πόλεως.

5. Προσφάτως έπληροφορήθην, ότι αί περισσότερα! έκ 
τών οίκιών αύτών, άνήκουσαι είς τον Δήμον Άμφισσέων έκ 
κληροδοτήματος Γεωργίου Σταλλοΰ, πρόκειται νά κατεδα- 
φισθούν διά νά άνεγερθή ξενοδοχειακόν συγκρότημα, διό 
καί διεκόπησαν αί έργασίαι οίκοδομήσεως τοϋ άνασκαφέν- 
τος οίκοπέδου. Ώστε, έάν πραγματοποιηθή ή κατεδάφισις 
τών έν λόγφ οίκιών, θά πρέπη άπαραιτήτως νά συνεχισθή ή 
έρευνα τοϋ νεκροταφείου.
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ΓΑΛ ΑΞΕΙΔΙΟΝ

Διά τής πτυχιούχου τής αρχαιολογίας δ. 
’Αγγελικής Λεμπέση έγένετο ή καταγραφή των 
αντικειμένων τής μικρας άρχαιολογικής συλλο
γής τοΟ Γαλαξειδίου, ήτις στεγάζεται είς τό αό- 
τόθι κοινοτικόν γραφεΐον. Τήν συλλογήν αποτε
λούν, προερχόμενα κυρίως έκ δωρεών, 230 άντι- 1

κείμενα, έξ ών τά πλεΐστα είναι διαφόρων επο
χών αγγεία. Τό άξιολογώτερον έξ αυτών είναι 
μία έρυθρόμορφος πελίκη, τήν όποιαν ό Beazley 
άποδίδει είς τόν ζωγράφον τών Συρακουσών (ARV2, 
520, 34, The Syracuse Painter). ’Ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν καί 5-6 μελανόμορφα ληκΰθια, 
δημοσιευθέντα ύπό τής Lilly Ghali-Kahil έν BCH 
LXXIV (1950-1) σ. 48 κ.έ.

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΦΩΚΙΣ 223

FOUILLES λ MEDEON

L’implantation d’une usine pour le traitement 
de la bauxite sur le golfe d’Anticyra, au pied 
de la colline de St. Theodore, avait rendu ηέ- 
cessaire une fouille d’urgence des secteurs d’ 
interet archeologiquc les plus menages par les 
travaux (Rf. ΑΔ 18 (1963): Χρονικά, 130-132).

Cette fouille d’urgence etait limitee au de- 
gagement de ruines medievales signalees dans 
la plaine au sud de la colline et a l’exploration 
du segment de la future route situe au col de 
St. Theodore, oil Sotiriadis avait rep6rc en 
1907 la presence d’une nccropole antique; elle 
a 6t6 entreprise et pursuivie de Novembre 1962 
a Octobre 1963 par P Ecole Frangaise et le 
Service Archeologique grec sous la direction de 
Mile Constantinou, Ephore des Antiquites.

Au terme de cinq mois de recherches on 
avait mis au jour 260 tombes et les restes d’un 
etablissement romain et d’une eglise byzantine; 
ces r&ultats permettent d’apporter une contri
bution intercssante a l’histoire de la Phocide 
maritime encore tres mal connue.

L’ acropole de St. Theodore (PI. 263 a ), 
dont le mur d’enceinte est bien conserve, 
a ete occupee des le premier age du bronze; 
1’habitat s’y est maintenu jusqu’ a la fin de 
l’epoque hellenistique. La zone d’ habitation 
proprement dite, exclue du programme d’ ur- 
gence, n’a pu etre exploree, mais la necro- 
pole et plusieurs sondages a proximite du mur 
d’enceinte donnent une bonne information sur 
l’histoire de son peuplement.

Les temoignages les plus anciens sont consti- 
tues par des fragments de ceramique protohella- 
dique «white on dark» type bien connu a Orcho- 
mene et a Eutrfsis oil il est caracteristiquc du 
dernier niveau HA III avant la destruction ge
nerate qui precede l’occupation mesohelladiquc.

La ceramique mesohelladique est plus abon- 
dante et plus vari6e; elle a ete trouvee au contact 
du sol vierge dans tout le secteur explore; mi- 
nyen gris, imitation locale de minyen noir, ce
ramique incisee, «matt paint»; les formes les 
mieux representees sont les grandes coupes, les 
gobelets, les cruches a haut bee; le decor est 
sommaire: lignes ondulees, cercles concentri- 
ques, carrfs et losanges quadrilles. Aucune tombe 
de cette epoque n’ayant 6t6 decouverte, il faut 
admettre que la necropole HM se trouvait sur 
l’acropole elle meme.

De 1’epoque mycenienne, plusieurs tombes

ont ete mises au jour; les inhumations les plus 
anciennes ne sont pas anterieures au HR III A; 
on n’a d’ailleurs trouve dans les sondages aucun 
tesson HR I - II. Les tombes sont de trois types:

1) des fosses rectangulaires a parois de pierres 
couvertes de grandes dalles, utilisees pour des 
inhumations successives. Dans les plus grandes, 
un trou creuse a une extremitc servait de depot 
pour les offrandes et les ossements anciens lors 
d’une inhumation nouvelle; une des fosses n’a 
et6 utilisee que pendant la piriode HR III A, 
les autres ont servi du HR III A au HR III C.

2) des tombes a chambre, rectangulaires ou 
circulaires. Deux chambres rectangulaires avai- 
ent 6t6 fouillees par Sotiriadis, elles etaient cou
vertes de dalles, avec un court dromos en esca- 
lier. Une nouvelle chambre, circulaire, a 6t6 
mise au jour; on y accedail par un escalier de 
4 marches; elle est restee accessible jusqu’au 
Vie siecle av. J.C. oil elle a ete recouverte par 
les fondations d’un monument. Les inhuma
tions les plus r6centes (HR III C) avaient etc 
perturbees, les plus anciennes (deux fosses creu- 
s6es dans le sol de la tholos, fin HR III B) etai
ent intactes.

3) des fosses individuelles creusees a meme le 
roc tendre et couvertes de grosses pierres; le 
mobilier en est pauvre et tardif (fin HR III C).

Le materiel recueilli est abondant et varie 
mais sans grande originalite: alabastres, am- 
phores, vases a etrier a decor banal; on notera 
que le vase a 6trier n’apparait pas dans les tom
bes avant le debut du HR III B et que la cou
pe k pied est totalement absente. Les objets 
en bronze sont rares (une pointe de lance, une 
ipingle a tete de griffon, une tasse, une bassine) 
et proviennent tous de la meme tombe (HR III 
A-B). Les pierres gravies lenticulaires (stea
tite ou cornaline) sont presentes pendant toute 
la piriode mycenienne, les representations sont 
peu variees (plantes et cervides stylists) et, du 
HR III A au HR III C, le style ne semble pas 
evoluer. Pour les figurines, au contraire, on 
constate la presence simultanee des deux ty
pes en phi et en psi au HR III A, la disparition 
du type en phi a la fin du HR III B et la de- 
generescence du type en psi au HR III C. Les 
elements de collier en pate de verre, nombreux 
au HR III B - C, reproduisent tous les types 
connus en orfevrerie (entre autres, un sphinx 
du type Dessenne no 312). Les bijoux d’or 
(PI. 263 b ) ont ete trouves presque exclusive- 
ment dans les inhumations anciennes: bagues,
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colliers, pendentifs; parmi les plus belles pieces, 
on citera une bague a chaton elliptique per- 
pendiculaire a l’anneau portant representation 
d’un ccrvide et un pendentif spherique it decor 
en granulations ( Pl. 263 b ); les autres motifs 
appartiennent au repertoire habituel: rosaces, 
feuilles de lierre, fleurs de lys, coquillages.

La periode suivante est marquee par une ru
pture complete avec les coutumes fundraires 
myceniennes: on pratique desormais exclusive- 
ment l’incindration. La methode employee 
est intdressante: on creusait dans le sol un 
trou elliptique (Im x 0,80), on brisait une 
oenochoe d’usage courant (apres libation?), on 
disposait de grosses bitches au dessus du vase 
brisd et on brulait le corps (sans doute en po
sition contractee); le feu, tres vif, dtait peut- 
etre alimente partiellement a l’huile; les restes 
n’etaient pas recueillis, mais laissds sur place et 
simplement recouverts de terre. Ces incind- 
rations sont toujours individuelles. Ces petits 
b (tellers ont dtd trouvds en grand nombre autour 
des tombes myceniennes; les plus anciens conte- 
naient de la edramique protogdomdtrique, sou- 
vent de tres belle qualitd en particulier, une 
oenochoe a embouchure ronde, anse en ruban, 
ddcorde de grands triangles a losanges quadrillds 
(PI. 264a).

La pratique de Pincindration s’est maintenue 
jusqu’au ddbut du VIe sidcle, mais elle est con- 
currencde k l’dpoque gdomdtrique ancienne par 
Pinhumation: les morts sont ddposds en position 
contractde sur un fond de gravier dans de pe- 
tites cistes elliptiques; le mobilier est peu abon- 
dant: une coupe, une oenochoe, souvent brisdes 
volontairement, des protoaryballes. Dans les 
fosses a incineration de cette dpoque on trouve 
aussi de belles amphores k decor en mdtope 
(chevrons, meandres hachurds) (PI. 264b). 
Les vases non tournds a surface lissde ou spatu- 
Ide sont encore tres rdpandus.

Les bijoux trouvds dans les cistes sont gdnd- 
ralement en bronze: colliers, bracelets, anneaux, 
fibules en lunettes et en archet, hdlikes; on a 
trouvd cependant un hdlix d’or.

La pdriode gdomdtrique rdeente est caractd- 
risde par Pinhumation des enfants en pithoi ou 
marmites, Pinhumation des adultes semble rare. 
La edramique est plus varide: cratdres, ampho
res, oenochoes, coupes, tasses. Elle est tres sou
vent d’importation corinthienne.

Les premieres cistes rectangulaires en dalles 
de calcaire apparaissent au ddbut du VIe sie

cle, Pincindration sera vite abandonnde. Le mo
bilier n’est plus composd que de petits vases co- 
rinthiens: aryballes, alabastres, petits skyphoi. 
Ldcythes et coupes a figures noires leur succedent 
dans le dernier tiers du siecle. Au ddbut du Ve, 
on trouve des oenochoes trilobees en cloche et 
des figurines de style sdvere. La belle edrami
que classique est totalement absente; mais, la 
ndcropole n’ayant pas dtd completement ex- 
plorde, on ne peut pas en conclure que le site 
a dtd abandonnd pendant la seconde moitid du 
Ve siecle. Le siecle suivant est bien reprdsentd. 
Les pratiques fundraires ne changent guere jus- 
que au milieu du IVe sidcle. Les mdmes petites 
cistes renferment un mobilier rare et assez pau- 
vre, sans ddcor: skyphoi de type corinthien ou 
attique, oenochoes coteldes a vernis noir.

Vers 350, on commence k utiliser de grands 
sarcophages en terre cuite ou en calcaire tendre 
ou le mort est dtendu, bras croisds, les jambes 
ldgerement replides, accompagnd de nombreuses 
offrandes: vases a verser l’eau et le vin, coupes 
et tasses, amphores (parmi les belles pieces, une 
pdlike corinthienne a figures rouges). A la fin 
du IVe sidcle, la coutume de ddposer des mon- 
naies dans la bouche du mort fait son apparition; 
ce ne sera jamais une regie absolue, mais la 
pratique deviendra tres frdquente au IIIe siecle. 
Ceci nous permet de dater avec certitude du 
deuxieme quart du IIIe sidcle tout un groupe 
de tombes dont la edramique n’dtait pas jusqu’ 
ici datde avec prdcision. Ces tombes contenaient 
les types suivants: cruches a anse double, cantha- 
res cotelds, coupes a profil angulaire parfois de- 
cordes de guirlandes en rehaus blancs, skyphoi 
de type attique, unguentaria k panse ronde, 
askoi a embouchures opposdes, anse en panier, 
dessus conique k bouton.

On n’a pas ddcouvert de tombe postdrieure a 
250 environ, mais les sondages ont montre 
que le site dtait encore occupe a la fin du 
IIe sidcle; cette lacune est done probable- 
ment due a une exploration encore incom
plete. En revanche, la edramique romaine est 
totalement absente dans la zone de la nd
cropole. A l’dpoque impdriale, seule la plaine 
au sud de la colline de St. Thdodore est occu- 
pde. Les sondages y ont rdvdld la prdsence de 
plusieurs niveaux superposds: 1) un grand ba- 
timent romain comprenant en particulier une 
pidee a mosa'ique et un hypocauste k piliers de 
briques rondes, datable, au plus tard de la 
premiere moitid du IIIe siecle ap. J. C.
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2) un second niveau romain comportant un 
ensemble de baignoires individuelles, dctruit 
par un incendie au VIe siecle.

3) sur Γ emplacement des batiments romains 
detruits, quelques tombes et une citerne, datie 
par un vase du VIIe siecle.

4) un monastere byzantin autour d’une 
eglise a crypte du XIe siecle. L’eglise etait cou- 
verte d’une coupole portae par 8 colonnes ados- 
sees aux murs; elle itait pourvue d’un narthex 
et de trois absides, circulaires a l’interieur, po- 
lygonales a l’exterieur; des restes de fresques 
trouves en place ont €te deposes et sont mainte- 
nant visibles au Musie Byzantin; les marbres 
(chapiteaux, templum), d’une belle facture, sont 
actuellement a Hosios Loukas. La crypte, com
posite de huit petites chambres, servait d’ossuai- 
re. Les batiments du monastere s’etendaicnt 
surtout vers l’ouest oil on a pu reconnaitre une 
huilerie et une grande piece rectangulaire a co
lonnade; ils ont £te utilises jusqu’au milieu du 
XIIIe siecle; ils etaient partout ruinfe jusqu’aux 
fondations.

5) Γeglise partiellement detruite a ete trans- 
f'ormee en tour fortifiee au debut du XIVe 
siecle; le narthex a 6t£ demoli, on a ajoute des 
ailes aux cotis Nord, Sud et Ouest, le cote 
Est a ete renforcd'.

6) la tour a 6te incendiee vers le milieu du 
XIVe siecle (destruction datee par un trisor de 
monnaies); on continuera pendant quelque 
temps encore a ensevelir les morts dans les ruines.

La fouille n’a pas permis d’identifier le site 
antique avec certitude; les trouvailles epigra- 
phiques ont maigres: quelques steles fune- 
raires du IIIe siecle av. J. C. sans indication d’ 
ethnique. Sotiriadis avait pensi a Marathos; il 
s’agit plus probablement de Medion, cite qui 
fusionna au d£but du IIe siecle avec Stiris; les 
indications donnees par le traite de sympolitie 
s’accordent au mieux avec la position de notre 
site. Si sa vie fut sans grand iclat, elle nous per- 
met cependant de suivre au cours de trente 
cinq siecles l’histoire d’une petite cite phocidien- 
ne, ce qui est une contribution non negligeable 
a l’histoire de l’ensemble du peuple grec.

ECOLE FRANCAISE D’ATHliNES- 
J. CONSTANTINOU

*r
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ 
ΦΩΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΥΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Αί διενεργηθεΐσαι έν συνεργασία μετά τής Γαλ
λικής ’Αρχαιολογικής Σχολής άνασκαφαΐ είς τόν 
παρά τήν παραλίαν καί έντός τοΰ έλαιώνος τοΰ 
Μετοχιού τής Μ. 'Οσίου Λουκά (τό Άϊλουκαΐ- 
τικο) τύμβον άπεκάλυψαν τά έρείπια βυζαντινού 
κτηρίου (βλ. ΑΔ 18 ( 1963), Μέρος Β': Χρο
νικά, Άθήναι 1965, σ. 132. Archaeological Re
ports for 1962 / 3, A.H.S. Megaw, Archaeology 
in Greece 1962/3, σ. 21 - 22 ). Ή άνασκαφή τής πε
ριοχής αυτής διήρκεσεν από τού Ίανουαρίου μέχρι 
τού Μαΐου 1963, ή έποπτεία δέ τοΰ τμήματος αύ- 
τής, τού άφορώντος είς τόν βυζαντινόν ναόν, είχεν 
άνατεθή εις τόν ύπογραφόμενον.

Έκ τής άνασκαφής προέκυψε τελικώς ότι έπί 
τών ισοπεδωμένων έρειπίων άγροτικής έπαύλεως 
ρωμαϊκής έποχής έκτίσθη κατά τόν 11 ον αιώνα 
διώροφος ναός, απλός οκταγωνικός, αλλά τύπου 
διαφόρου τοΰ καθολικοΰ τής Μ. Όσιου Λουκά, 
τής όποιας θ’ άπετέλει παραλαύριον. Ή διάταξις 
τοΰ χαμηλοΰ ισογείου κατά μικρούς χώρους φαί
νεται ότι έγινε χωρίς άλλην κυρίαν λειτουργικήν 
σκοπιμότητα, πλήν τής στηρίξεως τής άνωδομής 
μέ τήν όποιαν ΰπάρχει στενή άντιστοιχία.

Τοΰ κυρίου ναοΰ έσφζοντο οί τοίχοι είς μικρόν 
ΰψος, αί βάσεις τών όκτώ κιόνων έπί των όποιων 
έστηρίζοντο τά τόξα τά φέροντα τόν τροΰλλον, 
όλίγα τμήματα τής πλακοστρώσεως, καθώς καί άρ- 
κετά μέλη τοΰ γλυπτοΰ διακόσμου, κιονόκρανα, έ- 
πίκρανα, τμήματα τοΰ τέμπλου. Μικρόν τμήμα τοι
χογραφίας έκ τοΰ ΒΑ. πεσσού μετεφέρθη έγκαίρως 
είς τό Βυζαντινόν Μουσεΐον.

Είς μεταγενεστέραν έποχήν — πιθανώς μετά τήν 
κατερείπωσιν τοΰ άνω όρόφου τοΰ ναοΰ — ούτος 
έδέχθη έπένδυσιν κατά τήν ’Ανατολικήν καί Δυτι
κήν πλευράν ίσχυροΰ τοίχου έκ κατειργασμένων 
λίθων ειλημμένων έκ τοΰ άρχαίου τείχους τής γει
τονικής άκροπόλεως τοΰ Μεδεώνος. Ό νεώτερος 
αύτός τοίχος έσχημάτιζε κατά τήν Β. καί Ν. 
πλευράν πτέρυγας καλυπτομένας μέ καμάρας 
έπιμελοΰς κατασκευής καί οΰτω τό σύνολον άπε- 
τέλεσε πύργον οχυρωματικού χαρακτήρος σχή
ματος έλευθέρου σταυροΰ. Ό Leake ( Π, 538 ) εΐδεν 
άκόμη ανάμεσα είς τά έρείπια τοΰ πύργου τά ύπο- 
λείμματα τής έκκλησίας καί έν κιονόκρανον. ’Αρ
γότερο ν, έκαλύφθησαν όλα καί άπετέλεσαν άμορ- 
φον είδος τύμβου, διεσώθη όμως τό τοπωνύμιον 
Πύργος.

Ή ’Αρχαιολογική Υπηρεσία έκήρυξεν, αμέσως 
μετά τήν άποκάλυψίν του, τό μνημεϊον διατηρη
τέου ( ΦΕΚ 32, 28 - 1 - 1963 ), άλλά ή Κυβέρνη- 
σις, παρά τήν γνώμην τοΰ ’Αρχαιολογικού Συμ
βουλίου ( Συνεδρ. 15, 15 - 3 - 1963 ), άπεφάσισε 
τήν κατεδάφισιν τοΰ έρειπίου χάριν τής άνεγέρ- 
σεως είς τήν θέσιν τοΰ έλαιώνος μεγάλου έργο- 
στασίου άλουμινίου.

Κατόπιν τούτου έλήφθη πρόνοια, όπως έγκαί
ρως άποτυπωθοΰν, άφ’ ένός μέν όλη ή περιοχή μετά 
τών άποκαλυφθέντων διά τής άνασκαφής έρειπίων 
ύπό τοΰ τοπογράφου μηχανικού κ. Μπαντέκα, άφ’ 
έτέρου δέ τό έρείπιον τοΰ ναοΰ καθ’ όλας τάς φά
σεις τής προοδευτικής διαλύσεως αύτοΰ, κατά τάς 
όποιας θά άπεκαλύπτοντο αί παλαιότεραι μορφαί, 
ύπό τής άρχιτέκτονος τοΰ Γραφείου Μελετών τοΰ 
ΤΑΠ δ. Μ. Φίλιππα, είς σχέδια 1 : 20 καί 1 : 50. 
’Επίσης, πλήν τών φωτογραφιών τών ληφθεισών 
έξ άρχής ύπό τοΰ έποπτεύοντος τήν άνασκαφήν καί 
τής άρχιτέκτονος, φωτογραφικόν συνεργείου έλα- 
βεν έκατοντάδα φωτογραφιών πρό καί κατά τήν δι
άρκειαν τών έργασιών διαλύσεως. Ούτως έπετεύχθη 
νά ληφθοΰν όλα τά στοιχεία διά τήν δημοσίευσιν 
καί μελέτην τοΰ ένδιαφέροντος αύτοΰ μνημείου 
πρό τής καταστροφής του. Είς τόν Έφορον τών 
Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων τής Α' περιφερείας κ. 
Π. Λαζαρίδην άνετέθη ή έπίβλεψις τής τελευταίας 
φάσεως τών έργασιών, ώς καί ή περισυλλογή καί 
μεταφορά τών γλυπτών είς τήν Μ. Όσιου Λουκά.

Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

1. Έρείπια βυζ. κτισμάτων είς Άντίκυραν

Είς τόν έκτεταμένον πεδινόν χώρον, παρά τόν 
κόλπον τής Άντικύρας, ήρχισαν τό 1962 αί έργα- 
σίαι διά τήν έγκατάστασιν τοΰ έργοστασίου άλου
μινίου. Χάριν τοΰ έργοστασίου τούτου έθυσιάσθη 
είς τών ώραιοτέρων καί πλουσιωτέρων έλαιώνων 
τής Ελλάδος, ίδιοκτησίας τής Μονής τοΰ Όσιου 
Λουκά ( Π ί ν. 265 α - β).

Κατά τάς έργασίας αΰτάς άπεκαλύφθησαν είς 
θέσιν Πύργος λείψανα άρχαίων κτισμάτων, τήν 
διερεύνησιν τών όποιων άνέλαβον άλλοι (ΑΔ 18 
(1963), Μέρος ΒΊ: Χρονικά, σ. 130. Archaeological 
Reports for 1962/63, σ. 21-22).

Κατά Μάϊον τοΰ 1963, έντολή τής Υπηρεσίας 
’Αρχαιοτήτων καί Άναστηλώσεως, παρηκολού- 
θησε τήν διάλυσιν τών άποκαλυφθέντων κτηρια
κών λειψάνων, περισυνέλεξε τά έχοντα ένδιαφέρον 
άρχιτεκτονικά καί άλλα γλυπτά μέλη καί μετέ
φερε ταΰτα είς τήν Μονήν τοΰ Όσιου Λουκά ό 
ύπογράφων.
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Έν αναμονή τής τελικής δημοσιεύσεως των 
αποτελεσμάτων τής άνασκαφής, νομίζω, ότι είναι 
χρήσιμον νά παρατεθοϋν ώρισμένα των στοιχείων 
τά όποια έσημείωσα κατά τήν διάρκειαν τής δια- 
λύσεως των άποκαλυφθέντων κτηριακών λειψά-

κνύει τήν κάτοψιν τοΰ ισογείου. Διά διαγραμμί- 
σεως δηλούνται οί Ισχυροί τοίχοι, οί όποιοι, κτι- 
σθέντες, πιθανώτατα, τόν πρώτον αιώνα τής Τουρ
κοκρατίας διά τήν άμυναν τοΰ χώρου, κατά τό παρά
δειγμα τής μετατροπής εις άμυντήρια αυτού τούτου

0 050 t_________ 1________ I________ 4________ 5

Σχέδ. 1. Διώροφον κτηριακόν συγκρότημα εις θέσιν Πύργος. Κάτοψις ισογείου

νων. Ή παράθεσις τών στοιχείων τούτων είναι 
απλώς καί μόνον υποβοηθητική διά τήν οριστικήν 
μελέτην.

Τά στοιχεία ταϋτα είναι τά έξης:
1) Αί δύο κατόψεις τοΰ άποκαλυφθέντος κτη

ριακού συγκροτήματος εις θέσιν Πύργος, συν- 
τεθεΐσαι κατά τάς ίδικάς μου μετρήσεις. Τό συγ
κρότημα τούτο ήτο διώροφον. Τό Σ χ έ δ. 1 δει-

τοΰ καθολικού τής Μονής τού 'Οσίου Λουκά καί 
τοΰ πλησίον τούτου μικρού οκταγωνικού παρεκ
κλησίου (X. Μπούρα, Δύο μικροί ναοί, οκταγω
νικού τύπου, άνέκδοτοι, έν ΔΧΑΕ, Περίοδος Δ, 
Τόμος Γ ( 1962 - 63 ), σ. 127-173 ), προσέδω- 
καν είς τό διώροφον βυζαντινόν κτίσμα τήν έμ- 
φάνισιν ισχυρού πύργου είς σχήμα έλευθέρου 
σταυρού ( Π ί ν. 266 α).
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Τ ό Σ χ έ δ. 2 δεικνύει τήν κάτοψιν τού όκτα- 
γωνικοϋ ναού εις τόν όροφον.

2 ) Αί κεραϊαι τού σταυρού τού πύργου, βορεία 
καί νοτία (Σχέδ. 1, ένθα οί άριθμοί 11 καί 13), 
έκαλύπτοντο εις τό ισόγειον διά καμάρας, παραλ-

πλίνθων. Τά ανοίγματα ταύτα άπεκαλύφθησαν 
μετά τήν άπομάκρυνσιν των χωμάτων καί τήν διά- 
λυσιν των κεραιών τού πύργου (Σχέδ. Γ Π ί ν. 
266 β, 267 α - β, 268 α - β).

Ή είσοδος εις τόν « νάρθηκα » τού ισογείου έγί-

Σχέδ. 3. Ή κάτοψις τού ναού τού Άγ. Σπυρίδωνος

λήλου προς τόν κατά μήκος άξονα, έκ πωρολίθων 
καλώς πελεκημένων, ώς δεικνύει ό Π ί ν. 266 β, 
μετά τήν διάλυσιν τής βορείου κεραίας.

Οϋδέν ίχνος άνευρέθη, τό όποιον νά δεικνύη 
τόν τρόπον στεγάσεως τής δυτικής κεραίας (Σχέδ. 
1, ά ρ ι θ. 12 ).

3) Αί κεραϊαι τού πύργου καί αί καμάραι τού
των ούδεμίαν όργανικήν σύνδεσιν είχον προς τό 
διώροφον κτίσμα, απλώς δέ μόνον έφήπτοντο τού
του. Ούτω μετά τήν διάλυσιν αυτών έφάνη άθικτος 
ή τοιχοποιία τού κτίσματος ( Π ί ν. 266 β ).

Τό κάτω διαμέρισμα τού κτίσματος τούτου ήτο, 
εύθύς έξ αρχής, ισόγειον. Τούτο άποδεικνύουν 
αί έπτά θύραι καί τά τέσσαρα παράθυρα, τά όποια 
καταλήγουν άνω εις κανονικά ήμικύκλια τόξα διά

νέτο διά θύρας, τό κατώφλιον τής όποιας άπεκα- 
λύφθη είς τήν βορείαν στενήν του πλευράν μετά 
τήν διάλυσιν τού πύργου (Σ χ έ δ. Τ Π ί ν. 269α).

4 ) Τό ισόγειον δέν έκτίσθη συγχρόνως πρός τόν 
ϋπερθεν τούτου όκταγωνικόν ναόν, άλλά πολύ πρό 
τούτου. Ούτε καί έκτίσθη έπί τή προόψει τής έπ’ 
αυτού οίκοδομήσεως. Τούτο, τούλάχιστον, άπο- 
δεικνύουν τά έξής κτηριακά στοιχεία :

α'. Ή καταφανής διαφορά τοιχοποιίας είς τάς 
έξωτερικάς έπιφανείας τού Ισογείου καί τού όρό- 
φου ( Π ί ν. 267 α - β, 268 α - β). Τό ισόγειον, 
πρό τής οίκοδομήσεως τού πύργου, ήτο πάντοτε 
όρατόν. Ή τοιχοποιία του όμως ύπολείπεται κατά 
πολύ τής λίαν έπιμεμελημένης, κατά τό πλινθοπε- 
ρίκλειστον σύστημα, τοιχοποιίας τού άνω ναού.
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Τοϋτο είναι άκατανόητον, έάν καί οί δύο όροφοι 
έκτίζοντο συγχρόνως, έπΐ τη βάσει ένιαίου σχεδίου, 
β'. "Οταν εκτιζον τόν άνω ναόν, ήσθάνθησαν τήν 
ανάγκην νά ένισχύσουν τήν ασφάλειαν τούτου διά 
τής κατασκευής προσθέτων πεσσών καί αντηρί
δων. Οϋτω, έκτίσθησαν άνά δύο πεσσοί - αντηρίδες 
εις τήν έξωτερικήν πλευράν τού βορείου καί νο
τίου τοίχου, έτεροι δέ δύο εις τό έσωτερικόν τού 
ισογείου, δηλαδή εις τόν «έσωνάρθηκα», τήν 
καμάραν μάλιστα τού όποιου καί κατέστρεψαν 
διά τήν κατασκευήν τούτων ( Σ χ έ δ . 1). Οί 
πεσσοί οΰτοι, κατά τό κάτω μέρος των, τό άντι- 
στοιχοϋν δηλαδή εις τό ύψος τού ισογείου, δέν 
ήνοϋντο όργανικώς μετά τού κτηρίου, άλλ’ απλώς 
έφήπτοντο τούτου. Άντιθέτως, κατά τό τμήμά των 
τό άντιστοιχοΰν άπό τής άρχής τοϋ ύπερθεν ναού 
καί άνω, ήνοϋντο όργανικώς μετ’ αύτοϋ, ή τοι
χοποιία των δέ ήτο έπιμεμελημένη κατά τό αυτό 
πλινθοπερίκλειστον σύστημα (Π ί ν. 267 α - β, 
268 α). γ'. "Οταν εκτιζον τόν άνω ναόν, διά νά έπι- 
τύχουν τήν εύθυγράμμισιν τών δόμων του, κατέ
στρεψαν τάς κορυφάς τών τόξων τών άνοιγμάτων 
τοϋ ισογείου (Π ί ν. 268 β). Τοϋτο άσφαλώς δέν 
0ά έγίνετο έάν άμφότεροι οί όροφοι έκτίζοντο 
συγχρόνως.

5) Έκ τών όκτώ Ιωνικών βάσεων τοϋ όκτα- 
γωνικοϋ ναοϋ εύρέθησαν αί έπτά εις τήν θέσιν των. 
Ή ΒΑ. δέν εύρέθη ( Σ χ έ δ. 2).

6) Εις τήν βορείαν παραστάδα τοϋ Ίεροΰ καί 
τάς έσωτερικάς έπιφανείας τής ΝΑ. γωνίας τοϋ 
νάρθηκος εύρέθησαν τοιχογραφίαι, αΐτινες άπε- 
κολλήθησαν καί μετεφέρθησαν εις τό Βυζαντινόν 
Μουσεΐον ( Π ί ν. 269 α - β ).

7 ) Μεταξύ τών 60 περίπου γλυπτών μελών, τά 
όποια περισυνελέγησαν καί μετεφέρθησαν είς τήν 
Μονήν τοϋ Όσιου Λουκά, περιλαμβάνονται αί έ
πτά βάσεις, έν ύπέρθυρον μέ κυμάτιον, δύο έπίκρα- 
να παραστάδων μέ γλυπτόν διάκοσμον, τμήματα 
θωρακίων, κιονίσκων τέμπλου κ.ά. (Π ί ν. 270 α - β, 
271 α).

2. Ναΐσκος τοϋ Αγίου Σπυρίδωνος

Εις όλίγας έκατοντάδας μέτρων άνατολικώς 
τοϋ πύργου εύρίσκεται συστάς διωρόφων οικιών 
γνωστών ώς « Μετόχι ».

Μία τών οικιών τούτων, χωρίς κανέν έξωτερι- 
κόν χαρακτηριστικόν, έχει μετατραπή είς ναΐ
σκον, τιμώμενον έπ’ όνόματι τοϋ Άγ. Σπυρίδωνος 
( Π ί ν. 271 β ).

Ό ναΐσκος ούτος, άπλοΰς έν κατόψει, άποτελεΐ- 
ται έκ δύο άνίσων χώρων, ήτοι τοϋ ναοϋ, έσωτερι- 
κών διαστάσεων 6.80 x 4.80 μ., καί τοϋ νάρθηκος, 
διαστ. 4.75 χ 2.07 μ. ( Σ χ έ δ. 3. ). Είς τούς τοί

χους σώζονται τοιχογραφίαι έποχής Τουρκοκρα
τίας, έκ τοϋ κύκλου τής μοναχικής ζωής καί τών 
γνωστών μεγάλων άσκητών.

Κατηρτίσθη πρόγραμμα συντηρήσεως τοϋ κτη
ρίου καί τών τοιχογραφιών.

3. Μονή Άγάθωνος

Είς τά Χρονικά τοϋ ΑΔ 17 (1961/62) έγένετο 
σύντομος μνεία τοϋ σημαντικού τούτου μνημείου, 
έδόθη δέ καί ή κάτοψις τοϋ ναοϋ, καταρτισθεΐσα 
ύπό τής άρχιτέκτονος τής Υπηρεσίας δ. Άναστ. 
Μουτσοπούλου (ΑΔ 17 (1961/62), Χρονικά, σ. 
166, Πίν. 180, 181, 182 καί 183 α). Ή κάτοψις 
έν σ. 167, Σχέδ. 4. (Πρβλ. κάτοψιν έν ΔΧΑΕ 
τεϋχ. Γ (1903) σ. 46).

Κατά τήν πρώτην έκείνην μελέτην τοϋ κτίσμα- 
τος παρετηρήθη έξ άρχής μία άντίθεσις τής έσω- 
τερικής διαρθρώσεως αύτοϋ πρός τήν έξωτερικήν 
έμφάνισιν καί κυρίως πρός τήν διάταξιν τών στε
γών τών διαφόρων μερών του.

Ένφ, δηλαδή, αί τοιχογραφίαι — αί παλαιότεραι 
— κυρίως τών παρεκκλησίων καί ή διαμόρφωσις 
τοϋ κυρίως ναοϋ έμαρτύρουν κτίσμα τουλάχιστον 
τοϋ αίώνος τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως 
(ΔΧΑΕ ε.ά.), τό έξωτερικόν ούδόλως άνταπεκρί- 
νετο πρός τήν διάταξιν καί τάς άναλογίας τών 
μερών τοϋ έσωτερικοϋ, ή όλη δέ έξωτερική έμ- 
φάνισίς του έδείκνυε κτίσμα γενόμενον πρό όλί- 
γων δεκαετιών.

Έκ τής κατόψεως (ΑΔ έ.ά. καί ΔΧΑΕ ε.ά.) καί 
τής κατά μήκος τομής τοϋ κυρίως ναοϋ (Σχέδ. 2) 
έκπονηθείσης ύπό τοϋ άρχιτεχνίτου τής Υπηρε
σίας Ν. Σκαρή, καταδεικνύεται ότι πρόκειται περί 
σταυροειδούς τετρακιονίου μετά τρούλλου ναοϋ 
είς τόν γνωστόν άγιορειτικόν τύπον, όμοια παρα
δείγματα τοϋ όποιου άπαντοϋν καί είς τήν κεντρι
κήν Ελλάδα, ώς είς τό Κομνήνειον (Τζάγεζι) τής 
Θεσσαλίας καί τήν Μονήν Γαλατάκη Εύβοιας 
(ΕΕΒΣ τομ. Ε' (1928 σ. 349-375), έτι δέ καί τήν 
καταστραφεΐσαν, κατά τόν τελευταΐον πόλεμον 
είς τόν αύτόν Νομόν Φθιώτιδος, Μονήν τής Άντι- 
νίτσης (ΕΕΒΣ τόμ. Ζ' (1930) σ. 369-381). Είς τήν 
τομήν, ή δυτική κεραία είναι σαφώς βραχυτέρα 
τής άνατολικής.

Είς τάς άπεικονίσεις (Πίν. 272 α, δ) όμως, έξ 
ών ή μέν πρώτη παρουσιάζει τήν Β., ή δέ δευ- 
τέρα τήν Ν δψιν αύτοϋ, τήν γραμμικήν παρά- 
στασιν τής όποιας δεικνύει καί τό Σχέδ. 1 (τοϋ 
αύτοϋ ώς άνωτέρω άρχιτεχνίτου Ν. Σκαρή), ού
δόλως δηλοΰται ή διαμόρφωσις καί αί κομψαί 
άναλογίαι τοϋ έσωτερικοϋ. Έτι δέ ή κάλυψις δΓ 
έπιχρίσματος τών έξωτερικών έπιφανειών καί 
κατά συνέπειαν ή έξαφάνισις τής άρχικής τοίχο-
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δομίας, ή διαμόρφωσις τού τρούλλου, ή κάλυψις 
τοδ δυτικού ήμίσεος τού ναοδ καί τών δύο παρεκ- 
κλησίων διά δίκλινων στεγών έκ γαλλικών κερά
μων καί τέλος ή πομπώδης δυτική δψις αύτοδ 
(Π ί ν. 272 α,δ καί 274 α) ήσαν νεωτερικά στοι
χεία προδίδοντα πρόσφατον καί βάναυσον οικο
δομικήν έπέμβασιν, μειωμένης καλαισθητικής 
άντιλήψεως.

Διά τούς λόγους τούτους κατηρτίσθη τότε πρό
γραμμα μερικής άποκαταστάσεως τού ναού, τά κύ-

θηκες εις τά δύο παρεκκλήσια τού 'Αγίου Χαρα- 
λάμπου (ΒΔ.) καί τού 'Αγίου Ίωάννου (ΝΔ.) 
(Σχέδ. 1, 2* Π ί ν. 274α). Τό ξύλινον πάτω
μα τού όρόφου, πλήν τού χώρου τοδ προσθέτου 
έξωνάρθηκος, κατελάμβανε καί τόν νάρθηκα 
(Σχέδ. 2).

Εις τόν οΰτω δημιουργηθέντα χώρον είχεν έγ- 
κατασταθή τό σκευοφυλάκιον καί ή βιβλιοθήκη 
τής Μονής (ΑΔ ε.ά. σ. 168, Πίν. 182α-γ καί 183α).

Ή δυτική πρόσοψις διηρεΐτο, κατά τόν τρόπον

ρια σημεία τού όποιου άφεώρων εις τήν άφαίρεσιν 
τών νεωτέρων έπιχρισμάτων έκ τών έξωτερικών 
έπιφανειών τού ναού, ώστε νά άναφανή ή άρχική 
τοιχοποιία αυτού, εις τήν άντικατάστασιν τών 
γαλλικών κεράμων καί εις τήν συντήρησιν τών 
τοιχογραφιών. Πρό τής έκθέσεως τών γενομέ- 
νων έργασιών καί τών άποτελεσμάτων τά όποια 
είχον, κρίνεται σκόπιμον νά σημειωθούν τά κύ
ρια στοιχεία τής άρχιτεκτονικής μορφής τού κτί- 
σματος, ίνα καταστή δυνατή ή σύγκρισις πρός τήν 
μορφήν, ήν προσέλαβε τούτο μετά τάς έργασίας.

Τήν μορφήν τού ναού πρό τών έργασιών δίδουν 
οί Πίν. 272α, δ καί 274α καί τά Σχέδ. 1 
καί 2. Βλ. καί ΑΔ 17 (1961/62): Χρονικά, σ. 167, 
Σχέδ. 4).

Τήν δυτικήν πλευράν τού ναού άπετέλει πρόσ
θετος διώροφος έξωνάρθηξ, ό όποιος έν τφ ίσο- 
γείιρ, εις μέν τό μεσαϊόν του μέρος, τό άντιστοι- 
χούν πρός τόν κυρίως ναόν, είχε πρός δυσμάς τρία 
μεγάλα τοξωτά άνοίγματα, τά δέ άκραϊά του δια
μερίσματα ήσαν κλειστά καί έχρησίμευον ώς νάρ-

τής τοιχοποιίας, εις τρία μέρη. Τό μεσαΐον πα- 
ρουσίαζεν έπιμεμελημένην τοιχοποιίαν, δΤ όρθο- 
γωνίων, καλώς πελεκημένων, δόμων έκ φαιού μαρ
μάρου, ένώ τά δύο ακραία, έκ κοινής τοιχοποιίας, 
ήσαν έπικεχρισμένα δι’ άσβεστοκονιάματος (Π ί ν. 
274 α).

Έλέχθη ήδη ότι δλαι αί έξωτερικαί έπιφάνειαι 
τού ναού είχον έπιχρισθή κατά τόν αυτόν τρόπον. 
"Εκαστον τών τριών μερών τής δυτικής προσό- 
ψεως κατέληγεν ανω εις άέτωμα (Πίν. 274α).

Τό δυτικόν ήμισυ τού ναοδ έκαλύπτετο διά 
συνεχούς δικλινοΰς στέγης, μήκους 9.40 μ.,έκ γαλ
λικών κεράμων. ΔΤ όμοιων στεγών (μήκους 6.50 
μ.) έκαλύπτοντο καί τά δύο παρεκκλήσια (Σχέδ. 
Τ Πίν. 272α,δ καί 274α).

Αί τρεις άλλαι κεραϊαι (νοτία, βορεία καί άνα- 
τολική, τό μήκος τής όποιας ήτο 3.60 μ.) έκαλύ- 
πτοντο δι’ όμοιου σχήματος στεγών, άλλ’ έκ κοι
νών κοίλων κεράμων (λούκια) καί κατέληγον εις 
άετώματα, μέ ευθείας τάς πλευράς (Σχέδ. Γ 
Πίν. 272 α,δ, 274α καί 275α).
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Αί κορυφαϊ ιών στεγών τούτων ήσαν ύψηλότε- 
ραι τής βάσεως (ποδιάς) τών παραθύρων τοϋ τρούλ- 
λου (Σ χ έ δ. 1 καί 2 ). Ό τροϋλλος, συνολικού 
ύψους 3.60 μ., άπετελεϊτο έκ δωδεκαπλεύρου τυμ
πάνου (ύψος έκάστης πλευράς 2 μ.) μέ τέσσαρα 
τοξωτά παράθυρα κατά τά τέσσαρα σημεία τοϋ 
όρίζοντος, και έξ ήμισφαιρικοϋ ξυλίνου θόλου, 
καλυπτομένου διά φύλλων μολύβδου. Είς λοξότμη- 
τος κοσμήτης έπΐ τής κορυφής τών πλευρών τοϋ 
τυμπάνου καϊ τόξα μετά κιονίσκων έκ γύψου έκό-

αί όποΐαι έκάλυπτον τό δυτικόν ήμισυ τοϋ ναοΰ 
καί τά δύο παρεκκλήσια (Π ί ν. 272β, 273α).

Κατά τήν εργασίαν ταύτην έγιναν αί έξής δια
πιστώσεις:

α'. Τό άρχικόν τετράγωνον τής βάσεως τοϋ τυμ
πάνου τοϋ τρούλλου (όχι έκεϊνο τό όποιον ήτο 
όρατόν μέχρι τοΰδε) ( Σ χ έ δ. Γ Π ί ν. 272 α,δ, 
274 α) είναι κατά 0,30 μ. χαμηλότερον τής πο- 
δέας τών παραθύρων τοϋ τυμπάνου. Τό τετράγω
νον τοϋτο έστεφε λοξότμητος κοσμήτης έκ πώρου

Σχέδ. 2. Κατά μήκος τομή τοϋ καθολικού τής Μονής Άγάθωνος πρό τών έργασιών (Ν. Σκαρής)

σμουν τόν τροϋλλον (Σχέδ. Γ Π ί ν. 272 α,δ, 
274α καί 276α).

Τά δύο άνατολικά παρεκκλήσια, τής Μεταμορ- 
φώσεως (ΝΑ.) καϊ τών Αγίων ’Αποστόλων (ΒΑ.), 
έστεγάζοντο διά πολυέδρων στεγών έκ κοινών κε
ράμων (Σ χ έ δ. Γ Π ί ν. 272 α,δ, 275γ).

Τέλος, πλήν τών τεσσάρων παραθύρων τοϋ τυμ
πάνου τοϋ τρούλλου, όμοια τοξωτά μεγάλα παρά
θυρα ήνοίγοντο καί εϊς τάς τέσσαρας πλευράς 
τοϋ κτηρίου. Έξαίρεσιν άπετέλουν τρεϊς στενοί 
δίλοβοι φεγγΐται, άνά είς εϊς τό κάτω μέρος τών 
κογχών τών δύο ανατολικών παρεκκλησίων καϊ 
έτερος είς τόν βόρειον τοίχον τοϋ ΒΑ. παρεκκλη
σίου τών Άγ. ’Αποστόλων (Σχέδ. 1,2" Π ί ν. 
272 α,δ, 274α, 275α).

Τοιαύτη, έν γενικαίς γραμμαϊς, ήτο ή έμφάνι- 
σις τοϋ ναοϋ τής Μονής Άγάθωνος, πρό τών έρ
γασιών.

Άς ίδωμεν, τώρα, τάς γενομένας έργασίας καϊ 
τάς μεταβολάς, αί όποϊαι έπήλθον δΓ αυτών εϊς 
τήν έξωτερικήν έμφάνισιν τοϋ μνημείου.

’Εν πρώτοις|άφηρέθησαν αϊ γαλλικαϊ κέραμοι,

λίθου, ύψους 0,10 μ., τμήματα τοϋ όποιου, εύρεθέν- 
τα είς τήν θέσιν των, άπετέλεσαν τό ύπόδειγμα διά 
τήν λάξευσιν τών έλλειπόντων τμημάτων πρός 
άποκατάστασίν του.

β'. Άπεκαλύφθη κατά 0,60 μ. χαμηλότερον τής 
έκ γαλλικών κεράμων στέγης ή δυτική κεραία 
τοϋ σταυροϋ τοϋ άρχικοϋ ναοϋ. Έπ’ αύτής εύρέ- 
θησαν τά λείψανα δύο στρώσεων έκ κεράμων. Ή 
μία, ή καί μεταγενεστέρα, ήτο έκ κοινών κοίλων 
(λούκια) κεράμων, Ικανός άριθμός τών όποιων 
είχεν άφεθή είς τήν θέσιν του κατά τήν πρόσφα
τον κεράμωσιν.

Ή έτέρα, καί άρχική, ήτο κάτωθεν τής προη- 
γουμένης, είχον δέ χρησιμοποιηθή είς ταύτην 
στρωτήρες πλατείαι, άβαθεϊς, αί άποτυπώσεις τοϋ 
σχήματος τών όποιων είναι εύδιάκριτοι είσέτι 
έπί τοϋ συνδετικού μείγματος τού υποστρώματος 
(Πίν. 275 δ).

γ'. Τό μήκος τής άποκαλυφθείσης ταύτης δυτι
κής κεραίας τής στέγης είναι 2.60 μ. Ή κεραία 
είναι δικλινής μέ έλαφρώς καμπύλος τάς πλευ
ράς, αί όποΐαι έπεκτεινόμεναι έως τών κορυφών

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΦΘΙΩΤΙΣ 233

τών έξωτερικών τοίχων — βορείου καϊ νοτίου — 
τού ναοΟ καλύπτουν όλόκληρον τό πλάτος τού 
δυτικού ήμίσεος τούτου ( Σ χ έ δ. 4 καί 5, Π ί ν. 
272β, 274α, 274γ).

δ'. Έπϊ τής δυτικής ταύτης κεραίας έπεσώρευ-

δή ή ξυλίνη κατασκευή εύρέθη σαθρά καί υπήρ
χε κίνδυνος καταρρεύσεώς της, έκρίθη έπάναγκες 
νά άφαιρεθή αΰτη. Διά τδν αύτόν λόγον άφηρέθη- 
σαν καί αί δμοιαι στέγαι τών δύο δυτικών παρεκ- 
κλησίων.

σαν μπάζα ύψους 0,50 μ., επ’ αύτών δέ έτοποθέ- 
τησαν τήν ξυλίνην κατασκευήν τής τελευταίας 
στέγης. Τήν ξυλίνην κατασκευήν έκάλυψαν διά 
φύλλων λευκοσιδήρου καί έπ’ αύτών έτοποθέτη- 
σαν τάς γαλλικάς κεράμους ( Π ί ν. 275δ ). Έπει-

ε'. Μετά τήν άφαίρεσιν ταύτην διεπιστώθη, 
ότι ό μέν νάρθηξ του άρχικοϋ ναού δέν ήτο σκε
πασμένος διά καμαρωτής στέγης, ώς έσφαλμέ- 
νως είχε δηλωθή εις τήν κάτοψιν τού 1961 (ΑΔ 
17 (1961 /62) σ. 167), τά δέ δύο δυτικά παρεκκλή-

30
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σια κατά τήν αρχικήν των μορφήν, άνευ δηλο
νότι τοΟ νάρθηκος, είχον εις τήν στέγην των τήν 
αυτήν διαμόρφωσιν, ήν είχον καί έσωτερικώς. ’Ι
διαιτέρα δηλαδή στέγη έκάλυπτε τό 'Ιερόν, ό δέ 
τροΰλλος έσχηματίζετο καί έξωτερικώς εις τήν 
κανονικήν αΰτοϋ μορφήν, στηριζόμενος έπί όκτα- 
πλεύρου τυμπάνου, εις τήν ανατολικήν μόνον 
πλευράν τοϋ όποιου ανοίγεται έν τοξωτόν παρά- 
θυρον (Σ χ έ δ. 3, 4 καί 5' Π ί ν. 272 β, 273 α, γ, 
274 β ). Ό τρόπος στεγάσεως των άποκαλυφθέν-

τερικώς τό σχήμα τών άσπίδων (calottes),αί όποΐαι 
καλύπτουν τά δύο άνατολικά γωνιαία διαμερίσμα
τα τού κυρίως ναού ( βλ. Κάτοψιν εις Σ χ έ δ. 
3· Π ί ν. 272 γ, 273 α,γ, 275 β ).

Τελευταία έργασία, ήτις έγένετο κατά τό έτος 
1963 εις τό καθολικόν τής Μονής Άγάθωνος, ήτο 
ή άφαίρεσις των κατεστραμμένων καί προσφάτως 
έπιτεθειμένων έπιχρισμάτων.

Ή τοιχοποιία τοδ μνημείου είναι λίαν έπιμεμε- 
λημένη διά καλώς πελεκημένων καί όρθογωνισμέ-

Σχέδ. 4. Νοτία δψις τού καθολικού τής Μονής Άγάθωνος μετά τάς έργασίας
(Ν. Σκαρής)

των τρουλλίσκων ούδεμίαν δυσκολίαν παρουσία
σε, καθόσον έπ’ αύτών έσφζοντο είσέτι τά λεί
ψανα τής διά κοίλων κεράμων άρχικής έπικαλύ- 
ψεώς των ( Π ί ν. 276 γ - δ ).

Μετά τάς έργασίας έπί τής στέγης τού δυτικού 
ήμίσεος τού ναού έγένετο ή άφαίρεσις τής κατε
στραμμένης κεραμώσεως των τριών έτέρων κε
ραιών καί τών δύο άνατολικών παρεκκλησίων 
(Πίν. 273 α-β, 275 β-γ).

Διεπιστώθη, ότι έπί τών τριών κεραιών είχον 
έπισωρευθή μπάζα ύψους 0,50 μ. μέ άποτέλεσμα 
τήν τελείαν άλλοίωσιν τής έμφανίσεώς των. Ή 
άρχική μορφή των δηλαδή ήτο κομψή, διά χαμη- 
λοτέρων καί έλαφρώς κυρτών πλευρών. Ό Π ί ν. 
273 β δεικνύει σαφώς τήν διαφοράν τής άρχικής 
άπό τής μεταγενεστέρας κατασκευής είς τήν νο- 
τίαν κεραίαν.

Έτέρα διαπίστωσις ήτο, άφ’ ένός μέν ή άποκά- 
λυψις τών τρουλλίσκων τών δύο άνατολικών πα
ρεκκλησίων, άφ’ έτέρου δέ ότι δηλοΰται καί έξω-

νων πωρολίθων κατά τήν ίσόδομον τεχνικήν. Είς 
ώρισμένα μέρη, ώς εις τόν τροϋλλον καί τά παρεκ
κλήσια, έχει γίνει χρήσις όπτών πλίνθων, άλλου 
μέν είς όριζοντίους άπλας ή διπλας σειράς, άλλού 
δέ κατά τό πλινθοπερίκλειστον σύστημα (Πίν. 
272 β - γ, 273 γ, 274 β - δ).

Κατά τήν άφαίρεσιν τών έπιχρισμάτων άπεκα- 
λύφθησαν πέντε παράθυρα, τά όποια ήσαν τοιχι
σμένα πριν, ώς καί ή βορεία πυλίς τού παρεκκλη
σίου τού Αγίου Χαραλάμπους, διεπιστώθη δέ ότι 
δλα τά κάτω παράθυρα τού κτηρίου, μηδέ τής νο
τίου τοξωτής θύρας τού ΝΑ. παρεκκλησίου τής 
Μεταμορφώσεως (ήτις είναι μετατροπή έκ παρα
θύρου) έξαιρουμένης, ήσαν δίλοβα στενά άνοίγμα- 
τα μέ πώρινα πλαίσια (Πίν. 272 β-γ, 273 γ, 
274δ, 276 β).

Τά δύο τοξωτά παράθυρα μεθ’ ύαλοστασίων είς 
τάς κόγχας τών δύο άνατολικών παρεκκλησίων δέν 
ύπήρχον άρχικώς (Πίν. 274 δ, 275 α).

Μετά τήν άφαίρεσιν τών έπιχρισμάτων τού τυμ
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πάνου τοϋ τρούλλου διεπιστώθη διαφορά εις τόν 
τρόπον τής τοιχοποιίας του.Αΰτη μέχρι Οψοος 1.47 
μ. είναι λίαν έπιμεμελημένη, δι’ όρθογωνίων πω
ρολίθων, χωριζομένων δι’ όριζοντίων απλών ται
νιών έξ όπτών πλίνθων.

Τό συνδετικόν μείγμα έδώ είναι ΰπόλευκον καί 
ίσχυρότατον διά «πορσελάνης». Είς τό ϋψος 1.47 
μ. αί πλίνθοι έχουν τοποθετηθή είς διπλήν σειράν. 
Άπό τής διπλής ταύτης σειράς καί άνω ή τοιχο
ποιία ήτο όλιγώτερον έπιμεμελημένη, διά πωρο-

σικόν των ύψος καί τοϋ άποκαλυφθέντος άρχικοϋ 
τρούλλου άποκατεστάθη ή άνωδομία τού κτίσμα- 
τος είς τάς φυσικάς καί κομψός της αναλογίας 
(Σχέδ. 4· Πίν. 273 γ).

Μετά τήν οΰτω διαμορφωθεΐσαν άρμονικήν έμ- 
φάνισιν τοϋ ναοΰ, ή άφαίρεσις τής πομπώδους καί 
τελείως ασυμβιβάστου πλέον δυτικής προσόψεως 
ήτο έπιβεβλημένη. Κατά τήν διάλυσιν ταύτης διε- 
πιστώθη, δτι αί έξωτερικαί έπιφάνειαι τών δυτι
κών τοίχων τών παρεκκλησίων έφερον ζωγραφι-

Σχέδ. 5. Κατά μήκος τομή τοϋ καθολικού τής Μονής Άγάθωνος μετά τάς έργασίας
(Ν. Σκαρής)

λίθων ούχί τελείως όρθογωνισμένων, άνευ όπτών 
πλίνθων, τό δέ συνδετικόν μείγμα ήτο χρώματος 
μέλανος, έξ άμμου καί άσβέστου, καί όλιγώτερον 
ισχυρόν. Ή διάκρισις τών δύο τμημάτων ήτο σα- 
φεστάτη. Κατά τήν έργασίαν δέ τήν γενομένην 
πρός έπισκευήν τών φύλλων μολύβδου τοϋ τρούλ
λου, παρετηρήθη, ότι κατά 1.10 μ. χαμηλότερον 
τοϋ ξυλίνου σκελετού αύτοΰ όπήρχεν έτερος τροϋλ- 
λος κτιστός ( Σ χ έ δ. 2' Πίν. 273 γ, 274 β - γ, 
276 α ).

Λόγφ τοϋ ύψους είς δ εύρίσκεται ή Μονή Ά
γάθωνος καί τής, ένεκα τούτου, ίσχυροτάτης προσ
βολής της ύπό τών άνέμων, έκρίθη έπάναγκες νά 
ληφθοϋν δλα τά μέτρα άσφαλίσεως τοϋ τρούλλου. 
Άφηρέθη λοιπόν ή ξυλίνη κατασκευή του, ή 
όποια έκρίθη έπισφαλής. Οδτω, άπεκαλύφθη ό αρ
χικός τροϋλλος τοϋ ναοϋ, ύψους, άνευ τών κερά
μων, 2.70 μ. (Σχέδ. 4 καί 5" Πίν. 272 γ, 273 γ 
καί 274 β ). Διά τής τοποθετήσεως δέ τών στεγών 
τών τεσσάρων κεραιών τοϋ σταυρού, είς τό φυ-

κόν διάκοσμον. Δύο δείγματα τούτου άπεκαλύ 
φθησαν είς τά άκρα — βόρειον καί νότιον ·— τοϋ 
δυτικοϋ τοίχου τοϋ νάρθηκος (Πίν. 274 γ ). Με- 
λετώνται τά στοιχεία διά τόν τρόπον στεγάσεως 
τοϋ μεταξύ τών δύο δυτικών παρεκκλησίων νάρ
θηκος καί τήν κατασκευήν στεγάστρου πρό τοϋ 
ναοϋ.

Αί έργασίαι θά συνεχισθοϋν καί κατά τό έπό- 
μενον έτος (1964).

4. Βυζαντινή Μονή Παναγίας Μελινίτζης

Έργασίαι στερεώσεως τοϋ ναοϋ τής παρά τήν 
Μαλεσίναν Λοκρίδος ήρειπωμένης Βυζαντινής 
Μονής τής Παναγίας έγένοντο ύπό τής Υπηρε
σίας έν έτει 1961 (ΑΔ 17(1961/62): Χρονικά, σ. 
160-164).

Κατά τό έτος 1963 έγένοντο έργασίαι στερεώ
σεως καί συντηρήσεως τών τοιχογραφιών τοϋ 
ναοϋ, δι’ ειδικού συνεργείου ύπό τήν διεύθυνσιν
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τοΟ μουσειακού ζωγράφου-συντηρητοΰ κ. Τάσου 
Μαργαριτώφ.
Ή κατάστασις εις τήν όποιαν εΰρίσκοντο αί τοι- 

χογραφίαι τοΰ ναοϋ, καθ’ ήν έποχήν άνέλαβεν ή 
Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων τήν συντήρη- 
σιν τοΰ μνημείου, ήτο άθλια. Εις πλεΐστα σημεία, 
μεγάλαι έπιφάνειαι παρουσίαζον: α') άποκόλλησιν 
τοΰ στρώματος τών χρωμάτων άπό τής προετοιμα
σίας, β') άποκόλλησιν τής προετοιμασίας άπό τοΰ 
κονιάματος καί γ') άποκόλλησιν τοΟ κονιάματος 
άπό τής λιθοδομής.

Πρός άντιμετώπισιν τής επικινδύνου ταύτης κα- 
ταστάσεως έγένοντο αί έξής έργασίαι: 1) σταθερο- 
ποίησις τών έζωγραφημένων μερών, τά όποια ή- 
πειλοϋντο με άμεσον κατάρρευσιν, 2) έμφραξις 
ρωγμών δι’ ειδικού κονιάματος, 3) μερικός κα
θαρισμός τών σημαντικωτέρων τοιχογραφιών, 
ήτοι άφαίρεσις «καπνιάς» καί παχέος στρώμα
τος σκόνης στερεοποιηθείσης, καί 4) άφαίρεσις 
μεταγενεστέρων έπιχρισμάτων ( Π ί ν. 277 α-β ).

Είναι φανερόν, ότι αί έργασίαι αυται σκοπόν 
εϊχον κυρίως τήν στερέωσιν τών τοιχογραφιών, 
ώστε νά άποφευχθή ή βεβαία καταστροφή των. 
Δέον, όμως, όπως αύται συνεχισθώσι καί εις τό 
μέλλον πρός πλήρη καθαρισμόν καί άποκατάστα- 
σιν τού λίαν ένδιαφέροντος ζωγραφικού διακόσμου 
τοΰ μνημείου.

Κατά τήν έκτέλεσιν τών ώς άνωτέρω έργασιών 
άπεκαλύφθησαν σημαντικά στοιχεία, τά όποια 
βοηθούν εις πληρεστέραν μελέτην καί εις νέαν 
χρονικήν κατάταξιν τών τοιχογραφιών.

Τά στοιχεία ταΰτα είναι τά έξής:
α'. Μικρά κεφαλή, πιθανώς γυναικός, έζωγρα- 

φημένη εις παλαιότερον στρώμα, υπό τήν παρά- 
στασιν «Πάσα Πνοή», ή όποια καταλαμβάνει τήν 
καμάραν τής Προθέσεως (Π ί ν. 278β). Ή άπο-

καλυφθεϊσα κεφαλή χωρίς φωτοστέφανον είναι 
άρίστης τέχνης, έπί καλώς είργασμένης λευκής 
προετοιμασίας. Φέρει τά χαρακτηριστικά γνωρί
σματα τής τέχνης τής έποχής τών Παλαιολόγων.

β'. Μικρογράμματος έπιγραφή, άποκαλυφθεϊσα 
είς τήν νοτίαν πλευράν τής καμάρας τοΰ Διακονι
κού ύπό τάς σκηνάς «Θαύμα Μεγίστων Ταξιαρ
χών Μιχαήλ καί Γαβριήλ έν τή Μονή Δοχειαρίου» 
καί «τό έν Χώναις Θαύμα». Ή προετοιμασία καί 
έδώ είναι άκριβώς ή αυτή, ώς είς τήν Πρόθεσιν, 
έκ δέ τού σχήματος τών γραμμάτων, τών συντμή
σεων καί βραχυγραφιών ή έπιγραφή δύναται νά 
χρονολογηθή κατά τόν 13ον ή 14ον αιώνα ( Π ί ν. 
278 α).

γ'. Χάραγμα μέ χρονολογίαν 1617 έπί τής τοι
χογραφίας τού Άγ. Άντύπα, εις τόν βόρειον τοί
χον τού Διακονικού. Είναι σαφές, ότι ή χρονολο
γία έχει χαραχθή δι’ αιχμηρού έργαλείου μετά τήν 
τοιχογράφησιν.

δ'. Διαφοραί τεχνοτροπίας καί έκτελέσεως με
ταξύ τοΰ δευτέρου στρώματος τών τοιχογραφιών 
τοΰ Ιερού καί έκείνων τοΰ κυρίως Ναοϋ. Μετά τόν 
μερικόν καθαρισμόν, κατέστη δυνατή ή έξακρί- 
βωσις τών διαφορών τούτων.

Κατόπιν τών ώς άνωτέρω στοιχείων ή χρονική 
κατάταξις τοΰ ζωγραφικού διακόσμου τοΰ ναού 
τής Μονής Μαλεσίνης δύναται νά γίνη ώς έξής:

1. Πρώτη τοιχογράφησις — άποκαλυφθεϊσα κε
φαλή καί έπιγραφή ( Π ί ν. 278 α - β ) — κατά τήν 
Παλαιολόγειον έποχήν.

2. Δευτέρα τοιχογράφησις — Πρόθεσις, κυρίως 
'Ιερόν καί Διακονικόν ( Π ί ν. 279 α-β, 280 α-β 
καί 281 α-β)—κατά τόν 16ον αίώνα καί τάς άρ- 
χάς τοΰ Που, πάντως πρό τοΰ 1617.

3. Τρίτη τοιχογράφησις — κυρίως ναός — ύπό 
τοΰ Δημητρίου Κακαβά κατά τόν 17ον αίώνα.

Π. ΛΑΖΑΡΙΑΗΣ
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ΔΩΡΙΣ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ

1. Παλαιοχριστιανική βασιλική Μαριολάτας 
(Παρνασσίδος)

Συνεχίσθη καί έφέτος, δι’ όλίγας μόνον ημέρας, 
ή άνασκαφική έρευνα των έρειπίων τής παλαιο
χριστιανικής βασιλικής τοϋ 'Αγίου Δημητρίου 
εις Μαριολάταν, ή όποια ήρχισε πέρυσι (ΑΔ 18 
(1963): Χρονικά, σ. 132, Πίν. 169).

Υπενθυμίζεται, δτι ή βασιλική (Πίν. 282 α) 
έχει κτισθή ύπό τήν άκρόπολιν τοϋ άρχαίου

ΠΑΛΑΙΟΧ ΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ 

ΑΝΑΣΚΑΟΗ 1962 - 1963 

ΚΑΤΟΨΙΣ ΚΛ . 1: 60

τος, τό όποιον κατελάμβανε τόν εύρύν χώρον πρό 
τής ήμικυκλικής άψΐδος καί τοϋ άνατολικοϋ τοί
χου. Τό παραλληλόγραμμον τοϋ κυρίως ναοΰ, έν 
κατόψει, είναι έλαφρώς παράγωνον (μήκος κυρίως 
ναοϋ 18.60 μ.). Ό νάρθηξ επιμηκύνεται άσυμμέ-

I

Σχέδ. 1. Μαριολάτα. Κάτοψις βασιλικής

Βοίου, μιας δηλαδή τών τεσσάρων πόλεων τοϋ 
Κοινοΰ τών Δωριέων.

Καί διά τών έφετινών, όμως, έργασιών δέν συνε- 
τελέσθη ή πλήρης άποκάλυψις τοϋ χώρου τής 
βασιλικής καί τών προσκτισμάτων αύτής. Τοϋτο 
θά γίνη εις τό μέλλον. Διά τών στοιχείων, τά ό
ποια ήλθον μέχρι τοϋδε είς φώς, συνετέθη ή κά- 
τοψις τών κτισμάτων (Σχέδ. 1 ). Ή βασιλική 
ήτο τρίκλιτος. Έκ τών δύο, όμως, ισχυρών πεσ
σών, έκτισμένων έξ άρχαίου ύλικοΰ, είς τό άνατο- 
λικόν τέρμα τών κιονοστοιχιών, τών δύο παραστά- 
δων, άντιστοίχως τών πεσσών τούτων, άνά μιας 
είς τόν νότιον καί τόν βόρειον έξωτερικόν τοίχον, 
είκάζεται ότι τό κτίσμα έφερεν έγκάρσιον κλί-

τρως καί πέραν τοϋ πλάτους τοϋ κυρίως ναοΰ.
Αί διαστάσεις τοϋ κτίσματος έχουν ώς έξής: 

μήκος κυρίως ναοϋ μετά νάρθηκος 24.35 μ., μετά 
τοϋ πρός τόν νότον προσκτίσματος 29.55 μ. Πλά
τος κυρίως ναοΰ 14.25 μ., μετά δέ τών προσκτι- 
σμάτων 30 μ. Έκ τών διαστάσεων τών τοίχων 
εικάζεται, ότι όλα τά διαμερίσματα τοϋ κτίσματος 
έκαλύπτοντο διά ξύλινης στέγης.

Έκάστη κιονοστοιχία έφερε τέσσαρας άρραβδώ- 
τους μαρμάρινους κίονας, τμήματα τών όποιων 
εύρέθησαν έπί τοϋ δαπέδου (Πίν. 282 β ). Αί 
βάσεις τών κιόνων, έκ τών όποιων ούδεμία εύρέθη, 
ήδράζοντο έπί μαρμάρινων, άνίσων πλακών 
(Σχέδ. 1 ). Ή δευτέρα έκ Δ. τής βορείου κιονο-
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στοιχίας, ΰψους 0,855 μ. καί πλάτους 0,52-0,535 μ., 
φέρει τήν έπιγραφήν :

Θ ΕΥ ΤΙ Μ Ο Υ 
ΘΕΥΚΑΕΟΣ

(ϋψος γραμμάτων 0,02 μ.).
Τά κιονόκρανα, έκ ροδόχρου λίθου, είχον τό 

σχήμα κολούρου πυραμίδος. Έκ τούτων άνευρέ- 
θησαν δύο. Τό έν πλησίον τών ερειπίων έπί τού 
εδάφους, τό έτερον έχει χρησιμοποιηθή είς τήν 
τοιχοποιίαν τού δευτέρου ναΐσκου. Αί διαστάσεις 
τούτων είναι: μήκος, άνω 0,64 μ., κάτω 0,48 μ., 
πλάτος 0,41 μ., ϋψος 0,27 μ. Ή στρογγύλη βάσις

μ. ήτο έκ μαλακού καί λεπτού χώματος. Είναι 
γνωστόν ότι τοιαύτης υφής χώματα δημιουργοΰν- 
ται δι’ ένεργείας τών ύδάτων. Τό δεύτερον στρώμα, 
ΰψους 0,40 μ., ήτο έκ «μπάζων» καί τό άνώτερον, 
ΰψους 0,30 μ., ήτο «κοκκινόχωμα», ώς είναι δη
λαδή τά χώματα τών άγρών τής περιφερείας Μα- 
ριολάτας.

Τόν κεντρικόν χώρον τού έγκαρσίου κλιτούς 
τής έρειπωθείσης βασιλικής κατέλαβε ναΐσκος 
κτισθείς εκεί έκ τών ύλικών ταύτης κατά τούς αίώ- 
νας τής λεγομένης μεταβατικής περιόδου (7-9ος 
αιών). Ό ναΐσκος ήτο μονόκλιτος μέ ήμικυκλικήν

Σχέδ. 2. Μονή 'Αγίου Ίωάννου Προδρόμου Άρτοτίνας Δωρίδος

των, ή όποια προσηρμόζετο έπί τού κίονος, έχει 
διάμετρον 0,35 μ. ( Π ί ν. 283 α ).

Έκ τών ψηφιδωτών τού δαπέδου άπέμειναν μόνον 
δύο στεναί λωρίδες είς τό κεντρικόν κλίτος, κατά 
μήκος τών κιονοστοιχιών (Σχέδ. 1" Π ί ν. 
282 α-β. Πρβλ. καί ΑΔ 18 (1963): Χρονικά, Πίν. 
169 γ). Τά σχέδιά των είναι πλοχμοί καί γεωμε
τρικά σχήματα, αί δέ ψηφίδες, έκ θραυσμένων 
φυσικών χαλίκων, διαστάσεων 0,015 - 0,02 μ., 
είναι τριών χρωμάτων.

Ή έρείπωσις τής βασιλικής δέν έγένετο βιαίως, 
άλλ’ οφείλεται είς έγκατάλειψιν καί άφαίρεσιν 
τών οικοδομικών ύλικών της. Τούτο συνάγεται, 
άφ’ ένός μέν έκ τού ότι δέν άνευρέθησαν κατά τήν 
άνασκαφήν έντός τών χωμάτων θραύσματα άρχι- 
τεκτονικών μελών, άφ’ έτέρου έκ τής στρωματολο- 
γικής έξετάσεως. Τά ύπέρ τό δάπεδον δηλαδή τής 
βασιλικής χώματα, ΰψους 1 μ., παρουσίαζον τήν 
έξής σύστασιν: τό κατώτερον στρώμα, ΰψους 0,30

άψΐδα καί δύο θύρας, μίαν είς τόν νότιον καί μίαν 
είς τόν δυτικόν τοίχον (βλ.κάτοψιν έν τφ Σχέδ. 1, 
ένθα ό ναΐσκος τής δευτέρας περιόδου δηλούται 
διά μελανού χρώματος ). Τόν δεύτερον τούτον ναΐ
σκον, έρειπωθέντα, διεδέχθη κατά τούς χρόνους 
τής Τουρκοκρατίας ό καί σήμερον σφζόμενος τα
πεινός ναΐσκος τού 'Αγίου Δημητρίου (Σχέδ. Γ 
Πίν. 282β καί 283β ).

Ό χώρος τής έρειπωθείσης βασιλικής έχρησι- 
μοποιήθη ώς νεκροταφεΐον. Ή χρήσις αΰτη ήρ- 
χισεν, άσφαλώς, μέ τήν οίκοδόμησιν τού δευτέρου 
ναΐσκου, έξηκολούθησε δέ καί έπί τού τρίτου. 
Τούτο δεικνύει ό τρόπος κατασκευής καί τό δια
φορετικόν βάθος, είς δ εύρέθησαν οί 27 έν συνόλω 
τάφοι (Σχέδ. 1). Οί παλαιότεροι τούτων κατε- 
σκευάσθησαν έπί τού δαπέδου τής βασιλικής 
(Πίν. 283 γ ) καί οΰτω κατεστράφησαν τά ψηφι
δωτά.

Ή άνασκαφική έρευνα θά συνεχισθή.
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2. Γραβιά

Έγένετο καθαρισμός καί τακτοποίησις τοϋ περί 
τό μνημεϊον τοΟ Όδυσσέως Άνδρούτσου έν 
Γραβιά χώρου, ένθα άλλοτε ήτο έκτισμένον τό 
περίφημον «Χάνι τής Γραβιάς».

3. Μονή Άγ. Ίωάννου τοϋ Προδρόμου Άρτοτίνας

Εις ειδυλλιακόν τοπίον, περί τήν ήμίσειαν ώραν 
έξωθι τοϋ όρεινοϋ χωρίου Άρτοτίνα τής Δωρίδος,

τόξον. Έν στενόν δίλοβον παράθυρον καί μία 
απλή οδοντωτή ταινία εις τήν κορυφήν τής άψΐ- 
δος (Π ί ν. 284α), άποτελοϋν, μετά των άβαθών 
κογχών, τόν μόνον διάκοσμον των έκ κοινής τοι
χοποιίας απέριττων έπιφανειών τών τοίχων. Ή 
στέγη τοϋ ναοϋ είναι ξυλίνη μέ έπικάλυψιν έκ σχι- 
στολιθικών πλακών, κατά τό έπικρατοϋν σύστημα 
εις τούς ναούς τής Στερεός Ελλάδος άπό τοϋ Που 
αίώνος καί έντεϋθεν.

Εις τόν βόρειον τοίχον άνοίγονται τρία παρά-

ΚΑΤΟΨΙΪ ΟΡΟΟΟΤ

0 050 1 2 3 4 5

Σχέδ. 3. Κελλί ’Αθανασίου Διάκου Άρτοτίνας Δωρίδος

πατρίδος τοϋ ’Αθανασίου Διάκου, σφζεται ή Μονή 
τοϋ Άγ. Ίωάννου τοϋ Προδρόμου, συνδεομένη 
μέ τήν ζωήν τοϋ ένδοξου τούτου ήρωος τής Ελ
ληνικής Έπαναστάσεως. Έκ τής Μονής σφζον- 
ται σήμερον τό καθολικόν καί δύο οίκίσκοι.

Ό ναός έν κατόψει είναι έν όρθογΦνιον παραλ
ληλόγραμμον ( Σχέδ. 2), μήκους 19.50 μ. καί πλά
τους 7.70 μ. μέ ήμικυκλικήν έσωτερικώς, πεντά
πλευρον έξωτερικώς, έξέχουσαν, έκ τοϋ άνατολι- 
κοϋ τοίχου, άψΐδα τοϋ Ίεροϋ. Εις έκάστην πλευ
ράν τής άψίδος, διαγράφεται άβαθής κόγχη, ή 
όποια καταλήγει άνω εις έλαφρώς όξυκόρυφον

θυρα, τά όποια άντικατέστησαν έτερα ισάριθμα, 
μικροτέρων διαστάσεων, τά τοξύλλια τών όποιων 
σφζονται ύψηλότερον τών σημερινών.

'Υπέρ τήν βορείαν θύραν, έντός τετραγώνου 
πλαισίου, όπάρχει ή έπιγραφή:

«1806, Χασάν 
Αγάς, Μεχμέτ ’Αγάς.
Τών Κτητόρων Γερα- 
σήμου, ’Ιακώβου, Πα
ναγιώτη, Παγκράτη,
’Αναγνώστη, Φάση,

Καστριώτη».
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Οϋτω, ό ναός τοϋ Άγ. Ίωάννου έκτίσθη έν έτει 
1806, καθ’ ήν έποχήν έξη έν αυτί) ό ’Αθανάσιος 
Διάκος, είσαχθεΐς είς ήλικίαν 12 ετών (περί τό 
1800) ώς δόκιμος μοναχός. 'Υπέρ τό τόξον τής 
θύρας τοϋ δυτικοϋ τοίχου (Π ί ν. 284 β) είναι χα
ραγμένος έπί πλακός σταυρός διηνθισμένος καί ή 
επιγραφή: «Ί(ησοϋ)ς Χ(ριστό)ς Νικά.

Έσωτερικώς ό ναός στεγάζεται διά ξυλογλύ
πτου όριζοντίου οροφής, μέ γεωμετρικόν διάκο
σμον είς τά τρία διάχωρα, είς ά διαιρείται κατά 
τό μήκός της. Είς τό δάπεδον πήλιναι πλάκες 
διαστάσεων 0,26 x 0,25 μ. Είς τό άνευ σημασίας 
ξύλινον τέμπλον ύπάρχουν αί εικόνες:

1) τής Άγ. Παρασκευής «Δι εξόδων.....1812».
2) τής Θεοτόκου, «ή Έλεοϋσα », μέ τήν έπι- 

γραφήν: «Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ Γεωργίου 
’Αναγνώστου Μπαμπαλη κοστάρτζα 1812 ».

( Σημ. Τό χωρίον Κωστάριτσα σήμερον λέγεται 
Διχώρι).

3) τοϋ Χριστοϋ Παντοκράτορος μέ τήν έπιγρα-
φήν: «Διά εξόδων Γεωργίου ’Αναγνώστου........
Ίωάννου Κνκίλου (;) Κοστάρτζα 1812», καί

4) τοϋ Άγ. Ίωάννου τοϋ Προδρόμου μέ τήν 
έπιγραφήν: « Δι’ εξόδων Γεωργίου ’Αναγνώστου

Μπαμπαλη, Γεωργίου ’Αναγνώστου Βασιλείου εκ 
χωρίου Πεντοάγιος 1812 ».

(Σημ. Τό χωρίον είναι οί Πενταγιοί).
Έκ των σφζομένων έτέρων οίκίσκων τής Μο

νής, ό είς έχει ιδιαιτέραν Ιστορικήν σημασίαν, 
διότι άπετέλεσε τό κελλί, είς δ έμόνασεν ό Αθα
νάσιος Διάκος (Π ί ν. 284 γ ).

Ό οίκίσκος ούτος, τής αύτής κοινής τοιχο
ποιίας ώς καί ό ναός ( Π ί ν. 284 α-β ), είναι διώρο
φος (έξωτερικών διαστάσεων 7.55 x 5.95 μ.), 
στεγαζόμενος μέ ξυλίνην στέγην, φέρουσαν έπι- 
κάλυψιν όμοίως έκ σχιστολιθικών πλακών. Τούς 
τοίχους διαπεροϋν πυκναί τυφεκοθυρίδες, διά τήν 
άμυναν τής Μονής. Ό άνω όροφος (Σ χ έ δ. 3 ), 
ό όποίος ήτο ή κυρίως κατοικία, δι’ ένός ξυλίνου 
χωρίσματος διαιρείται είς δύο άνισα μέρη. Είς 
τό μικρότερον ήάνοίγεται καταπακτή. Είς τόν 
βόρειον τοίχον τοϋ έτέρου, σχηματίζεται ή έστία 
( τζάκι). ’Ενδιαφέρον παρουσιάζει, διά τήν τεχνι
κήν τοϋ τόπου, ή κατασκευή τών ξύλινων παρα
θύρων.

Τό κελλί έχει άνάγκην έργασιών συντη ρήσεως 
καί άποκαταστάσεως, αί όποΐαι πρόκειται νά 
γίνουν κατά τό έπόμενον έτος.

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΛΡΙΔΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λ.' ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ

Καί κατά τό παρόν έτος δέν έσημειώθη πρόο
δος προς τήν κατεύθυνσιν τής έπιλύσεως τοΟ προ
βλήματος τών κτηριακών αναγκών των μουσείων 
τής Περιφερείας, μάλιστα τοϋ κεντρικού Μου
σείου τοϋ Βόλου. Έπερατώθησαν όμως τούλά- 
χιστον τά σχέδια τής έπεκτάσεως τοϋ ύπάρ- 
χοντος κτηρίου, τά όποια προβλέπουν προσ
θήκην μιας μεγάλης αιθούσης είς τήν βόρειον 
πλευράν καί δύο προβαλλομένων πτερύγων έκα- 
τέρωθεν τής κεντρικής εισόδου. Έξεπονήθησαν 
έπίσης τά προσχέδια τοΟ κτηρίου τοϋ νέου Μου
σείου τής Λαρίσης, τό όποιον πρόκειται ν’ άνε- 
γερθή είς έπιφανή θέσιν τής πόλεως, έπί οίκοπέ
δου δωρηθέντος 6πό τοϋ Δήμου Λαρίσης.

Άντιθέτως, ούδέν έγένετο διά τό Μουσεϊον ‘Αλ
μυρού, τού όποιου άπό έτών έκκρεμεϊ ή άντισει- 
σμική στήριξις καί προσθήκη φυλακείου καί άπο- 
θήκης, οϋτω δέ καθυστερεί ή έπανέκθεσις των 
άρχαιοτήτων.

Αί τοπικαί Συλλογαί άρχαίων εξακολουθούν 
νά στεγάζωνται είς άκαταλλήλους χώρους καί 
έφ’ όσον δέν έξευρεθή συντόμως τρόπος ασφαλούς 
στεγάσεως, θά καταργηθούν. Μόνον είς τήν Λα
μίαν (ή τοπική Συλλογή τής όποιας στεγάζεται 
είς δύο δωμάτια τής δημοσίας βιβλιοθήκης καί 
έχει ήδη πλήρως ταξινομηθή καί καταγραφή ) άπε- 
φασίσθη ύπό τής Υπηρεσίας ή άνέγερσις κτη
ρίου.

'Υπό τάς άνωτέρω συνθήκας, αΐ έπανεκθετικαί 
έργασίαι περιωρίσθησαν είς τά έργαστήρια.

1. Μουσεϊον Βόλου

Καθ’ όλην τήν διάρκειαν τού έτους κατεβλή- 
θη προσπάθεια συνεχίσεως τής έπεξεργασίας καί 
συντηρήσεως τού παλαιού ύλικού (άγγεϊα τής 
’Εποχής τού Χαλκού, μάλιστα τής παλαιοτέρας 
περιόδου, μικροτεχνήματα έκ τών άνασκαφών των 
Φερών καί τών έρευνών τού Wace κ. ά), ένώ παραλ- 
λήλως έκαθαρίσθησαν, συνεκολλήθησαν καί συνε- 
πληρώθησαν πολυάριθμα άγγεϊα καί παντοία άλλα 
εόρήματα έκ τών προσφάτων άνασκαφών έν τή 
Περιφερεία (Φίλια, Σέσκλον, Μέγα Μοναστή- 
ριον), έκ περισυλλογών καί παραδόσεως ύπό ιδιω
τών.

Παρά ταΰτα, πλέον τού ήμίσεος τού ύλικού τών 
έφετινών άνασκαφών τής Υπηρεσίας είς τήν Φι
λίαν καί τό Μέγα Μοναστή ριον δέν κατέστη δυ
νατόν νά καθαρισθή κάν, ή δέ έργασία θά συνεχι- 
σθή έπί τινας είσέτι μήνας.

Είς τήν καταγραφήν καί έπιστημονικήν κατά- 
ταξιν τών νέων προσκτημάτων τού Μουσείου καί 
τήν συμπλήρωσιν τών εύρετηρίων είργάσθησαν 
καί έφέτος κατά διαστήματα αί αρχαιολόγοι κ. 
Μαρία Θεοχάρη καί δ. Αικατερίνη Παπαζαφείρη.

Διά τού καλλιτέχνου φωτογράφου κ. Δημητρίου 
Τλούπα έγένοντο φωτογραφήσεις παντοίων εύρη- 
μάτων, προοριζομένων πρός έκθεσιν (υπέρ τά 
1.000 άρνητικά ).

Συμπληρωματικοί έργασίαι έγένοντο κατά τό 
τέλος τού έτους καί είς τό Μουσεϊον ‘Αλμυρού 
καί τάς τοπικάς Συλλογάς Άγυιάς, Έλασσόνος 
καί Γόννων, άλλ’ έπειδή συνεχίζονται, θά γίνη 
περί αύτών λόγος άλλαχοΰ.

2. Νέα Άγχίαλος

Τά άρχαϊα τής Συλλογής κατεγράφησαν λε
πτομερώς ύπό τής δ. Αικατερίνης Παπαζαφείρη 
τή έποπτεία τού Έπιμελητοΰ τής Περιφερείας κ. 
Ά. Λιάγκουρα, έν συνεχείμ μετεφέρθησαν είς τό 
άνεγερθέν στέγαστρον έξ ύλικού «Ντέξιον», τό 
δέ έτοιμόρροπον παλαιόν κτήριον τού λεγομένου 
«Μουσείου » έξεκενώθη.

3. ’Αρχαιολογική Συλλογή Λαμίας

Έταξινομήθη ή Συλλογή πλήρως,κατεγράφη καί 
έφωτογραφήθη ύπό τήν έποπτείαν τού γράφον- 
τος καί διά τής άρχαιολόγου δ. Α. Παπαζαφεί
ρη, τού φωτογράφου κ. Δ. Τλούπα καί τών τεχνι
τών κκ. Γ. Μαρίνη καί Μ. Νικολαράκη.Ό φιλάρ
χαιος Δήμαρχος Λαμιέων κ. Παπασιόπουλος παρέ- 
σχε πολύτιμον βοήθειαν καί ένίσχυσιν, έθεσε δέ 
είς τήν διάθεσίν μας όχι μόνον τά αρχαία τής Συλ
λογής τού Δήμου, αλλά καί άνεκτιμήτου άξίας 
πληροφορίας περί τής προελεύσεως πολλών εύρη- 
μάτων. Ευχαριστίας όφείλομεν καί πρός τόν έκτ. 
’Επιμελητήν’Αρχαιοτήτων Λαμίας, βοηθόν Γυμνα
σιάρχην κ. Χρ. Καραθανάσην, χάρις είς τόν ζή
λον τού όποιου ή Συλλογή μεγάλως έπλουτίσθη 
κατά τά τελευταία ετη.

Ή Συλλογή περιλαμβάνει πρός τό παρόν ύπέρ 
τά τριακόσια άρχαϊα, ών τό ήμισυ άγγεϊα, κυρίως 
έλληνιστικών χρόνων. 'Υπάρχουν έπίσης αξιό
λογα πήλινα ειδώλια τών αύτών χρόνων, ύάλινα 
άγγεϊα, όλίγαι έπιγραφαί καί δύο άξια λόγου γλυ
πτά. ’Εκ τών μικροτεχνημάτων, μεταξύ τών όποιων 
περιλαμβάνονται καί τεμάχια χρυσού στεφάνου, 
προσφάτως εύρεθέντος έντός τής Λαμίας, σπου
δαιότατα είναι τά χαλκά καί δή ειδώλια ίππων 
γεωμετρικών χρόνων, πόρπαι καί άλλα κοσμήματα 
τών αύτών χρόνων. ’Επειδή τό σύνολον σχεδόν 
τού περιεχομένου τής Συλλογής είναι άγνωστον, 
νομίζομεν ότι είναι ανάγκη νά γίνη λόγος, έπι-
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τροχάδην έστω, περί των άξιολογωτέρων έκθε- 
μάτων ένταΰθα, καίτοι έπιφυλασσόμεθα νά δη- 
μοσιεύσωμεν πληρέστερον τά τής Συλλογής, ώς 
καί παρατηρήσεις περί τής τοπογραφίας τής Λα
μίας καί των πέριξ εις ειδικόν μελέτημα.

Προϊστορικά. Πλήν δύο άγγείων χειροποίη
των, τής πρωίμου περιόδου τής Εποχής τού Χαλ
κού, έκ τής έπιφανείας τού γνωστού προϊστορικού 
συνοικισμού τού Λιανοκλαδίου, εις τήν Συλλο
γήν ύπάρχουν όστρακα Νεολιθικά καί μεταγενέ
στερα έκ τού 4 χλμ. πρός Α. τής Λαμίας κειμένου 
προϊστορικού συνοικισμού τής Μεγάλης 
Βρύσης ( Πλατάνια)1 καί έκ τού γνωστού 
συνοικισμού τού Λιανοκλαδίου.

Μυκηναϊκά. Όστρακα άγγείων έκ τού συνοι
κισμού τής Μεγάλης Βρύσης Λαμίας 1 2.

Πρωτογεωμετρικά - Γεωμετρικά. Ό Πρωτογεω
μετρικός άμφορεύς τού Π ί ν. 285 α εύρέθη τώ 
1956 πλησίον τής Λαμίας, δύο περίπου χλμ. άνα- 
τολικώς καί ολίγον πρό τού χωρίου Ροδίτσα ( Σαρ- 
μουσακλί). Ύψος 0,41μ., πηλός κεραμόχρους, βα- 
φή καστανού ή μελανοκαστανοΰ χρώματος, καλύ- 
πτουσα όλην σχεδόν τήν έξωτερικήν έπιφάνειαν 
τού άγγείου, πλήν δύο στενών ταινιών εις ύψος 
11 καί 15 έκατοστομ. άπό τής βάσεως. Οί σκύφοι 
τού Π ί ν. 285β προέρχονται έκ τάφων, καταστρα- 
φέντων κατά τήν κατασκευήν τής νέας έθνικής 
όδού ’Αθηνών - Λαμίας εις θέσιν Άγιος Δημήτριος 
τού χωρίου Καινούργιο, πρό τών Καμένων Βούρ
λων. Οί τάφοι έκειντο είς άπόστασιν περίπου 300 μ. 
Α. τού πλησίον τής όδού ναΐσκου, κατεστρά- 
φησαν δέ όλοσχερώς ύπό έκσκαφέων τού Μη
χανικού τού Στρατού. Τά άγγεΐα περιλαμβάνονται 
μεταξύ τών άρχαίων, άτινα παρεδόθησαν ήμΐν 
μετά τήν καταστροφήν, δμοϋ μετά χαλκών τινών, 
έν οίς καί φιάλη καλής διατηρήσεως, διαμ.0,214μ., 
δύο πόρπαι άρίστης διατηρήσεως (Πίν. 285 γ) καί 
ή πλάξ άλλης, τό ψέλιον τού Πίν. 286α κ.ά. 
Δοκιμαστική άνασκαφή δέν κατέστη δυνατόν νά 
γίνη άκόμη είς τήν θέσιν καί αί συνθήκαι τής εύ- 
ρέσεως δέν είναι κατ’ άκολουθίαν πλήρως γνω
στοί. ’Αλλά πάντως είναι φανερόν, ότι σημαντι
κόν νεκροταφεΐον (ή 'Ιερόν;) ύπήρχεν είς τήν 
θέσιν αυτήν τής Έπικνημιδίας Λοκρίδος, άνήκον 
εις τήν έκεϊ πλησίον τοποθετουμένην άρχαίαν

1. Περί τοϋ συνοικισμοΟ αύτοϋ βλ. R. Hope Simpson 
& J. F. Lazenby, Antiquity 33 (1959) 102 κ.έ. Δέν είναι άκρι- 
βές τό λεγόμενον δτι είς τήν θέσιν ταύτην άπαντοϋν καί 
«άρχαιότατα» Νεολιθικά ( έ. ά., 103 ).

2. Πρβλ. έ.ά. ’Ελάχιστα μυκηναϊκά όστρακα καί έκ τής
θέσεως «Καλατζίνα», παρά τό ΒΔ. τής Λαμίας χωρίον Στύρ-
φακας, όπου ό ’Επιμελητής *Α. Λιάγκουρας διενήργησε
προσφάτως περιωρισμένην δοκιμαστικήν άνασκαφήν.

πόλιν, τό Θρόνιον3. Τών αύτών περίπου χρό
νων εύρήματα φυλάσσονται είς τήν Συλλογήν 
έξ άλλης άκραίας πρός δυσμάς θέσεως τής Λοκρί
δος, άγνώστου τέως είς τήν έρευναν, ήτοι έκ τοϋ 
χωρίου Ά ν ά β ρ α (Κατμάτα), κειμένου ΝΑ. 
τών Θερμοπυλών, είς όρεινήν περιοχήν καί είς 
άπόστασιν 5 χλμ. περίπου νοτίως τής έθν. όδού 
καί τής Άγ. Τριάδος. Τά άρχαΐα εύρέθησαν τώ 
1959 έντός άγροΰ, κατά τήν καλλιέργειαν, ασφα
λώς δέ προέρχονται έκ τίνος σπουδαίου 'Ιερού, 
τό όποιον πρέπει όχι μόνον νά έντοπισθή, άλλά 
καί νά άνασκαφή συστηματικώς. ’Επιφυλασσό
μενος νά δημοσιεύσω λεπτομερώς τά εύρήματα, 
περιορίζομαι ένταΟθα νά σημειώσω τά σπουδαιό
τερα, μεταξύ τών όποιων ξεχωρίζουν πάλιν τέσ- 
σαρα άρίστης διατηρήσεως όρειχάλκινα γεωμε
τρικά ιππάρια (Πίν. 286 β), πτηνά άνά τρία έ- 
πί συμφυούς βάσεως (Πίν. 286γ) ή αύτοτελή, 
ψέλιον, τμήματα πορπών καί περόναι.

Τά εύρήματα δέν έχουν μόνον καθ’ έαυτά ση
μασίαν έρχονται νά ύποδηλώσουν τί πρέπει νά 
άναμένωμεν άπό μίαν συστηματικήν έξερεύνησιν 
τής Μαλίδος καί τής Λοκρίδος, ίδίμ κατά μήκος 
τής μεγάλης όδού, ή όποια ήνωνε τήν Θεσσαλίαν 
μέ τήν Μέσην Ελλάδα. Είς τήν περιοχήν αύτήν 
ήδη, άπό τών πέριξ τής Λαμίας μέχρι τοϋ Κύνου 
( Λιβανάτες), έχομεν άσφαλή καί ένίοτε σημαντι
κά λείψανα Μυκηναϊκά καί Πρωτογεωμετρικά 
- Γεωμετρικά 4, τά όποια δέν έπιτρέπουν πλέον 
τήν συναγωγήν άρνητικών συμπερασμάτων, ώς 
αύτά τά οποία διατυπώνει είς τό τελευταΐον βι- 
βλίον του ό Desborough 5.

Κλασσικά και μεταγενέστερα. Είς τήν Συλλο
γήν τής Λαμίας περιλαμβάνονται κύλικες μελά-

3. Περί τής θέσεως τοϋ Θρονίου, πρωτευούσης πόλεως 
τών Έπικνημιδίων Λοκρών, πρβλ. Oldfather έν RE VI Α 
609 κ.έ. καί Philippson (-Kirsten), Die Griech. Land., 1, 2 
σ. 344 (No 23 είς τόν τοπογραφ, χάρτην έν τέλει).

4. *Η θέσις τοϋ Κύνου έπί τοϋ ύψώματος «Πύργος» είς 
τήν παραλίαν, 2 χλμ. ΒΑ. τών Λιβανατών, είναι άπό μακροϋ 
καθωρισμένη. "Αγνωστον όμως ήτο μέχρι τοϋδε, ότι άφθονα 
Μυκηναϊκά όστρακα άπαντοϋν έπί τής έπιφανείας, Ιδίςι κατά 
τήν ΒΔ. κλιτύν, όπου καί άρχιτεκτονικά λείψανα τών χρόνων 
αύτών διακρίνονται είς τήν έπίχωσιν.

*Η άπελπιστική καθυστέρησις τής έρεύνης τής μυκηναϊκής 
τοπογραφίας τής Έώας Λοκρίδος (ό Burr, Νεών Κατάλογος 
Klio Beih. (49) 1944, 34 κ.έ. δέν είδε και έδώ σχεδόν τίποτε) 
δέν έχει ίσως άλλο παράλληλον.

Περί μυκηναϊκών λειψάνων είς τήν κοιλάδα τοϋ Σπερχειού 
πρβλ. Μαρινατον έν Bericht iiber den VI Intern. Kongr., Ber
lin 1939, 334 κ.έ. (Τάφος παρά τούς Βαρδάτες), AJA 46 (1942) 
500 καί είκ. 2 (θαλαμοειδείς τάφοι Έχίνου) καί Hope Sim
pson & Lazenby, Antiquity 33 (1959) 102 κ.έ. (Πλατάνια- 
Ραχίτα-Τραχίς).

5. The last Myceneans and their Successors, Oxford 1964, 
125 καί 126-27.
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νόμορφοι ( Π ί ν. 287α) βοιωτικής προελεόσεως 
καί πολλοί κάνθαροι ( Π ί ν. 287β), κατασχεθέντες 
είς χεΐρας άρχαιοκαπήλων, έκ τοϋ Έ ξ ά ρ χ ο υ 
( των άρχαίων Άβών). Έν αύτή τή Λαμία εύρέθη 
ή έρυθρόμορφος λήκυθος τοΰ (Π ί ν. 287γ ) 6, φέ- 
ρουσα παράστασιν Διονύσου, καθημένου έπϊ βρά
χου καί κρατοϋντος θύρσον διά τής άριστερας. 
Έπϊ τών γονάτων του φαίνεται νά κάθηται μαι- 
νάς, ένώ άριστερώτερα παρίσταται σατυρίσκος καί 
όπισθεν τοϋ θεοϋ πίθος. Έντύπωσιν προξενεί ή 
άμελής καί συμβατική ή άπίθανος άπόδοσις των 
πτυχώσεων των ένδυμάτων τοϋ βιοτεχνικού αύτοϋ 
προϊόντος, τό όποιον όμως παρά ταΰτα φαίνεται 
άττικόν. Ή τελευταία δεκαετία τοϋ Ε' π. X. αίώ- 
νος δύναται νά θεωρηθή ώς χρόνος κατασκευής 
τοϋ άγγείου αύτοϋ, τό όποιον οϋτω θά έπρεπε νά 
έκληφθή ώς σύγχρονον πρός τήν ΐδρυσιν τής 
Λαμίας 7. Καίτοι δέ προέρχεται πιθανώτατα έκ 
τάφου, δέν είναι άσκοπον νά ύπομνησθή, ότι ή 
κυριωτέρα λατρεία τής πόλεως ήτο ή τοΰ Διονύ
σου, ώς συνάγεται έξ έπιγραφής τής Άκροπόλεως 
τών ’Αθηνών (IG Π 5,373h ) καί έκ νομισμάτων. 
Μνημονεύομεν άκόμη άξιόλογα πήλινα ειδώ
λια έλληνιστικά άπό τήν Λαμίαν καί τόν Έχίνον 
(’Αχινό ), όλόκληρον συλλογήν όψιμων έλληνι- 
στικών άγγείων άπό τό χωρίον Περιβόλιον τοΰ 
Νομοϋ Φθιώτιδος, τέλος δέ πτυκτόν κάτοπτρον 
καλών χρόνων.

Αί έπιγραφαΐ είναι όλιγάριθμοι' μεταξύ αύ- 
τών όμως περιλαμβάνονται έμμετρος έπιτυμβία 
έκ Λαρίσης Κρεμαστής (Πελασγία), ή περί 
όρίων μεταξύ Λαμιέων καί Ύπαταίων λατινι
κή έπιγραφή CIL III 586. 12306 (= IG IX 2 
σ. 21) καί ψήφισμα τής πόλεως τών Δημητριέων 
( Π ί ν. 287 δ ), δι’ ού άποδίδονται τιμαί είς τήν 
πόλιν τών Ηρακλειωτών (δηλ. τήν Τραχινίαν 
Ήράκλειαν) καί τούς ύπ’ αύτής μεταπεμφθέντας 
δικαστάς Φΰρον Μέλαντα, Κλέωνα ’Επιστράτου,

6. Ή λήκυθος εύρέθη τφ 1960 κατά τήν θεμελίωσιν τοϋ 
νέου κτηρίου τοϋ Ο.Τ.Ε. έπί τής κεντρικής Πλατείας Ελευ
θερίας τής Λαμίας, όμοϋ μετ’ άλλων άγγείων. Εύρετ. Λαμίας 
άριθ. 18: Σφζόμ. ύψος 0,11, διάμ. βάσ. 0,085 μ. Πηλός άττικός.

7. Τά τής ίδρύσεως τής Λαμίας παραμένουν άκόμη άσαφή. 
Πρβλ. Υ. Bequignon, La Vallee du Spercheios, 263 κ.έ. ιδία 
274, όπου καί ή προγενέστερα βιβλιογραφία, Philippson 
(-Kirsten) έ. ά. I, 1, 246 κ.έ., 267.

Αί τελευταϊαι δεκαετηρίδες τοΰ Ε' π.Χ. αί. ώς χρόνος 
ίδρύσεως τής πόλεως, φαίνεται πολύ χαμηλόν όριον. "Οπως 
έχει παρατηρηθή, δύσκολον ήτο νά παροραθή ή τόσον έξο
χος καί όχυρά αύτή θέσις μέχρι τής έποχής έκείνης, ώς άλ
λωστε καί ό παλαιότερος τειχισμός καί άλλα ίχνη καί έντός 
καί πέριξ τής πόλεως ύποδηλοϋν. Τό σπουδαϊον αΰτό πρό
βλημα μόνον ειδική άνασκαφική έρευνα θά έλυεν όριστικώς. 
Αλλά καί ή Λαμία περιλαμβάνεται μεταξύ τών θέσεων, πρός 
τάς όποιας δέν έχει άκόμη στραφή τό ένδιαφέρον τών άνα- 
σκαφέων.

Φιλόχωρον Μοσχίωνος, ώς καί είς τόν γραμματέα 
αύτών Σωκράτη. Ή έπιγραφή άναφέρει τόν στρα
τηγόν τών Μαγνήτων Άρίσταρχον Άριστοκρά- 
τους,Ίώλκιον,γνωστόν άλλοθεν (IG IX 2,1108) 
ώς συνάρχοντα έν Δημητριάδι, όλίγον μετά τά 
μέσα τοΰ Β' π.Χ. αίώνος. Πέραν αύτών όμως τό 
μνημεϊον τοϋτο είναι σημαντικόν, έπειδή εύρέθη 
είς τήν θέσιν τής άρχαίας Ήρακλείας 8.

Γλυπτά μόνον δύο κατέχει ή Συλλογή ( άμφό- 
τερα είναι κεφαλαί νεανικαί, πολύ έφθαρμέναι 
δυστυχώς) καί αύτά άγνώστου προελεύσεως.

Β.· ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ

Λόγφ έλλείψεως χρόνου, κυρίως, καί τής όλο- 
κληρωτικής άπασχολήσεως τοΰ προσωπικοΰ κατά 
τό πλείστον τοΰ έτους είς έπειγούσας άνασκαφάς, 
δέν έγένοντο έργασίαι συντηρήσεως μνημείων έν 
τή Περιφερείς/., έκ τών άρχαιολογικών δέ χώρων 
μόνον ό τοϋ Σέσκλου συνετηρήθη στοιχειωδώς 
καί ό έσχάτως άπαλλοτριωθείς χώρος τοΰ άρχαίου 
θεάτρου τής Δημητριάδος περιεφράχθη, έπο- 
πτείςι τοΰ Έπιμελητοΰ κ. Ά. Λιάγκουρα. Ή περί- 
φραξις κατά τήν πλευράν τής έθνικής όδοΰ Βόλου 
- Άλμυροϋ έγένετο δι’ ειδικής κατασκευής σι
δηρών πλαισίων.

Ύπό τής ’Εφορείας έπροτάθη ή κήρυξις όλων 
τών γνωστών είς τήν έρευναν μέχρι τοΰδε άρ- 
χαιολογικών χώρων καί μνημείων τοΰ Νομοϋ 
Καρδίτσης ώς άρχαιολογικών.

Γ.' ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Τακτικαί άνασκαφικαί έρευναι ένηργήθησαν 
έφέτος ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ γράφοντος, δαπά- 
ναις τής Υπηρεσίας: α) έν Φίλα? Καρδίτσης 
(Πρβλ. ΑΔ 17 ( 1961/62): Χρον. σ. 179, καί ΑΔ 
18 (1963): Χρονικά σ. 134- 125) καί β) έν Με- 
γάλω Μοναστηρίφ τοΰ Νομοϋ Λαρίσης. Δαπά- 
ναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας άνέσκαψεν 
έπίσης ό γράφων έν Σέσκλφ.

Λόγφ τοΰ έπικρεμαμένου κινδύνου συλήσεως, 
ή Υπηρεσία εΐχεν άποφασίσει έπίσης τήν κατά 
τό παρόν έτος διενέργειαν άνασκαφών είς Καλ
λιθέαν ( Κισλάρ ) τοΰ Νομοϋ Λαρίσης ( θολωτοί 
μυκηναϊκοί (;) καί μεταγενέστεροι τάφοι) καί

8. Ή θέσις τής 'Ηρακλείας Τραχινίας καί τής προκατό- 
χου αύτής Τραχΐνος προσδιωρίσθη άκριβώς ύπό τοϋ B6qui- 
gnon, BCH 57 (1933) 277 καί La Vall6e, 243 κ.έ. Τό περί ού 
ό λόγος ψήφισμα τών Δημητριέων πρός τιμήν τών Ηρα
κλειωτών (Εύρετ. Λαμίας άριθ. 216) εύρέθη τώ 1957 δεξιά 
τής δημοσίας όδοϋ καί άμέσως προ τής γεφύρας τοϋ Άσω- 
ποϋ. Πρβλ. τό τοπογραφ, σχέδιον παρά Bequignon, έ.ά. 
είκ. 4. Πρέπει νά σημειωθή, ότι ή έξ Ήρακλείας προ πολλοϋ 
άπολεσθεϊσα έπιγραφή IG IX 2,1 άναφέρεται έπίσης είς τήν 
Δημητριάδα (IG IX 2 Corrig. σ. VIII).
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εις τήν θέσιν Μαγούλα - Πέρα Μαχαλά τοϋ χω
ρίου Ροδιά ( Μουσαλάρ) Τιρνάβου. Ελλείψει 
χρόνου όμως άμφότεραι αί ερευναι άνεβλήθησαν 
διά τό προσεχές έτος.

1. 'Ιερόν Άθηνδς έν Φίλκ? Καρδίτσης 
α. Άνασκαφή 'Ιερού

Αοκιμαστικώς εΐχομεν άνασκάψει κατά τό παρελ
θόν έτος έν τη αυτή θέσει, όπου εφέτος ένηργήθη 
συστηματική άνασκαφή, δηλ. έπί μόλις διακρινο- 
μένου έξάρματος γης είς τήν πρός Β. τού χωρίου 
Φίλια καί είς μικράν άπόστασιν άπό των παρυ
φών τού χωρίου κειμένην θέσιν «Χαμάμια», όπου, 
έπί μακρόν οί άρχαιοκάπηλοι έδρασαν λίαν άπο- 
δοτικώς: Άνησυχήσασα μεγάλως έκ τής συνεχι- 
ζομένης αύτής δράσεως ή Υπηρεσία άπεφάσισε 
τήν συστηματικήν άνασκαφήν τού έπισημανθέντος 
ένταϋθα μεγάλου καί σπουδαιοτάτου Ιερού, τό 
όποιον, ώς είχομεν άπό δύο ετών εικάσει καί ως 
έβεβαιώθη έκ προσφάτου έπιγραφικοΰ εύρήματος, 
πρέπει νά ταυτισθή, πρός τό ύπό τού Στράβωνος 
(9, 5, 17) μνημονευόμενον Ιερόν τής Άθηνάς 
παρά τόν Κουράλιον (ή Κουάριον) ποταμόν 
τής Θεσσαλιώτιδος (τόν παρά τήν Φιλίαν ρέοντα 
Σοφαδίτικον ).

Είς τόν κύριον τομέα τών άνασκαφών ό χώρος 
διηρέθη είς τετράγωνα πλευράς 10 μέτρων, άκρι- 
βώς προσανατολισμένα (άνεσκάφησαν μέχρι τοΰ- 
δε δώδεκα τετράγωνα, συνολικού έμβαδοΰ 1.200 
μ2), έν έκάστο) όμως τετραγώνω άφέθη ώς πλαί- 
σιον άσκαφος λωρίς πλάτους 0,50 μ. καί ούτως 
ό σκαφείς χώρος είχε διαστάσεις 9 x 9 μ. Περαι
τέρω τό έσωτερικόν έκάστου τετραγώνου ύποδιη- 
ρέθη είς 9 μικρότερα τετράγωνα πλευράς 3 μέτρων 
καί έπί τή βάσει τής διαιρέσεως αύτής έγένετο ή 
ταξινόμησις όλων Ανεξαιρέτως τών εύρημάτων9.

Τό Σχέδιον 2* παρέχει σαφή Ιδέαν τού

9. Τήν διεύθυνσιν τών έργασιών είχεν ό γράφων, βοηθού- 
μενος ύπό τοΰ άόκνως έργασθέντος Έπιμελητοϋ’Α.Λιάγκου- 
ρα, είς τόν όποιον άνετέθη ή έπίβλεψις τοϋ λοιποϋ προσωπι
κού καί τών άνασκαφικών συνεργείων. Τήν καταγραφήν άνέ- 
λαβεν ή άρχαιολόγος δ. ΑΙκατερ. Παπαζαφείρη, τήν τεχνικήν 
έποπτείαν ό άριστος τεχνίτης Μ. Νικολαράκης, χρέη δέ έπι- 
στάτου έξετέλεσεν ό φύλαξ Λαρίσης Εύάγγ. Χρυσόπουλος.

Τάς έργασίας παρηκολούθησεν έπ’ όλίγον ή άρχαιολόγος 
δ. Ελένη Μπόμπου, είς τήν σχεδίασιν δέ τών λειψάνων εΐρ- 
γάσθη άφιλοκερδώς και μέ πολλήν εύσυνειδησίαν ή κ. Μ. 
Λιάγκουρα. Τόν καθαρισμόν, συγκόλλησιν καί συντήρησιν 
τών εύρημάτων άνέλαβεν ό τεχνίτης Γ. Μαρίνης, τήν οριστι
κήν δέ καταγραφήν και έπιστημονικήν κατάταξιν ή άρχαιο- 
λόγος κ. Μαρ. Θεοχάρη.

* Ή λεπτομερής άποτύπωσις τής γενομένης έν Φίλιςι 
άνασκαφής είχεν άνατεθή ύπό τοϋ κ. Δ. Θεοχάρη είς τόν 
κ. *Α. Λιάγκουραν. Έπί τή βάσει τών έπί μέρους σχε
δίων ώς καί τοϋ γενικοΰ τής άνασκαφής έγένετο ύπό τοϋ 
κ. Δ. Θ. τό δημοσιευόμενον Σχέδιον 2 ( Σημ. τ. Σ. ).

τρόπου τής άνασκαφής, άλλά συγχρόνως καί τών 
Ανυπερβλήτων δυσχερειών τάς όποιας άντιμετω- 
πίζομεν έκ τών πολυαρίθμων λάκκων καί όρυγμά- 
των τών άρχαιοκαπήλων, οϊ όποιοι είς τινα τε
τράγωνα είχον καταστρέψει τό ήμισυ είς έμβα- 
δόν τού χώρου ( Π ί ν. 288 α - β ). Ή σκαφή καί 
άποχωμάτωσις τών λάκκων αυτών ύπήρξε τό πρώ
τον έργον μας καί είς τήν έκκαθάρισιν αυτήν άφιε- 
ρώθη σημαντικόν μέρος τής όλης έργασίας. Οί 
λάκκοι φθάνουν συχνά είς μέγα βάθος, 2.50 μέτρων 
καί πλέον, ήτοι μέχρι τοϋ στερεού έδάφους, είναι 
δέ πλούσιοι είς εύρήματα καί έξ αύτών προέρχεται 
τό μέγιστον μέρος τών έφετινών εύρημάτων. 
Είς τά άδιατάρακτα μέρη, ώς είκός, ή σκαφή ένηρ
γήθη κατά στρώσεις καί στρώματα, γενικώς όμως 
δέν προύχώρησεν είς βάθος, έπειδή παρενεβλήθη- 
σαν Αρχιτεκτονικά λείψανα μεταγενεστέρων χρό
νων καί διότι ό χρόνος δέν έπήρκει διά τήν όλο- 
κλήρωσιν τής έρεύνης.

Είς τό πρώτον ήδη, μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ καλ
λιεργημένου χώματος, στρώμα τών έπιχώσεων, άνε- 
φάνησαν είς τά τετράγωνα Α4, Β4, Γ4 καί Α5, Β5, 
Γ5 τά πενιχρά λείψανα Παλαιοχριστιανικής βασι
λικής (Σχέδ. 1,2).Ή διατήρησις τοΰ άλλως σπου
δαίου αύτοΰ μνημείου είναι δυστυχώς κακή, μόλις 
έπιτρέπουσα τήν διαγραφήν τοΰ σχεδίου: Πρό
κειται περί τρικλίτου, «έλληνιστικοΰ» τύπου βασι
λικής, μετά νάρθηκος καί ήμικυκλικής άψϊδος, 
άνευ προσκτισμάτων, καί άπλής τήν διάταξιν. 
Μήκος μετά τοΰ νάρθηκος (άνευ τής άψϊδος) 
21.50 έως 21.60 μ., όλικόν μετά τής άψϊδος 24.20 
μ., πλάτος κατά μ. δ. 14. μ. Τά πλάγια κλίτη έχουν 
μήκος 16.20 έως 16.40 μ. καί πλάτος 3 μέτρων, ένώ 
τό μεσαΐον 5.40 - 5.60 μ. Τό έσωτερικόν πλάτος 
τοΰ νάρθηκος είναι 3.30 - 3.45 μ. καί οί τοίχοι 
κατά μ.δ. πάχους 0,65 μ. Θύραι δέν ορίζονται μέ 
Ασφάλειαν, λόγω τής καταστροφής τών τοίχων, 
άλλά εύχερώς εικάζεται ή θέσις των κατά τούς άξο
νας τών τριών κλιτών έκ τών περισωθέντων λει
ψάνων δέν συνάγεται έπίσης ή θέσις τοϋ Ανοίγμα
τος τής Απαραιτήτου προσβάσεως έκ τοϋ έξω χώ
ρου πρός τόν νάρθηκα. Είς τήν Αψίδα τοϋ ίεροϋ 
ή σκαφή δέν έπερατώθη καί πρός τό παρόν ούδέν 
γνωρίζομεν περί τοϋ έσωτερικοϋ καί τοΰ φράγμα
τος τοϋ πρεσβυτερίου, πλήν τής διαπιστώσεως 
ότι ό χώρος αύτός είχε δάπεδον ψηφιδωτόν (πο- 
λύχρωμον ), τοΰ όποιου έλάχιστα ίχνη άπέμειναν 
είς δύο σημεία καί είς μείζονα σχετικώς έκτασιν 
τό έξ Ασβέστου ύπόστρωμα. Τό ύπόλοιπον τμήμα 
τοϋ μεσαίου κλιτούς είχε δάπεδον έκ πλακών έξ 
όπτής γής. Περί τών κιόνων ούδέν είναι γνωστόν, 
διότι έλάχιστα λείψανα τοΰ θεμελίου τοΰ έφ’ ού 
έβαινον οί κίονες τοιχίου διετηρήθησαν καί μέχρι
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στιγμής έλλείπουν κίονες καί κιονόκρανα. Περί 
τήν βασιλικήν καί ένίοτε έπϊ των τοίχων αύτής 
εύρέθησαν πολυάριθμοι μεταγενέστεροι τάφοι.

έντελώς άκτέριστοι κατά μέγιστον μέρος (περί 
αυτών βλ. κατωτέρω Έκθεσιν τοΰ Έπιμελητοΰ 
κ. Ά. Λιάγκουρα).

'Αξιόν σημειώσεως είναι τό δτι σημαντικόν μέ
ρος των τοίχων είναι έκτισμένον δι’ ύλικοΟ άρ-

χαίου, προφανώς είλημμένου έκ στοάς ή αδτοΰ 
τοΰ ναοϋ, τόν όποιον ή χριστιανική βασιλική διε- 
δέχθη. Πρόκειται περί πωρίνων κατά τό πλεϊστον

κυβολίθων καί άρχιτεκτονικών μελών (έν οίς καί 
πρόμοχθος μετά σταγόνων, έφ’ οδ διετή ρεΐτο έρυ- 
θρόν χρώμα), διατηρούντων μάλιστα κατά τό
πους τό ισχυρόν άσβεστοκονίαμα, διά τοΰ όποιου 
εΐχον άρχικώς έπαλειφθή.

Σχέδ. 1. Κάτοψις παλαιοχριστιανικής βασιλικής^Φίλιας
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Κινητά ευρήματα δέν διαφωτίζουν τήν ήλικίαν 
τοϋ μνημείου, νομίζω όμως δτι ή άπλότης καί λι- 
τότης τοΰ σχεδίου είναι ένδειξις πρωϊμότητος 
(Ε' αί. μ. X.;).

Είς τό άμέσως έπόμενον στρώμα (II) τά λεί
ψανα κτισμάτων είναι ελάχιστα, διότι προφανώς 
καλύπτονται ή κατεστράφησαν κατά τήν άνέγερ- 
σιν τής βασιλικής καί έκ τών λάκκων τών άρχαιο- 
καπήλων. Μεμονωμένοι τοίχοι διακρίνονται είς 
τά τετράγωνα Α4, Α5, Γ5 καί Δ5 καί σποραδικά 
λείψανα άλλαχοϋ, ώς καί πλίνθινοι κατασκευαί είς 
τά τετράγωνα Α5 καί Δ4 (φρέαρ καί κλίβανος; ). 
Τά λείψανα πάντα ταϋτα θεωροΰμεν ρωμαϊκών 
χρόνων (Γ' - Δ' αί. μ. X. ίσως ), άλλά δέν έχομεν 
ακόμη έπαρκή στοιχεία άκριβοϋς χρονολογή- 
σεως. Χαρακτηριστικόν τής δομής τών τοίχων 
αύτών είναι ή άφθονος χρήσις στρογγύλων ποτα
μίων χαλίκων, ειλημμένων έκ τής κοίτης τοϋ πλη
σίον ρέοντος Κουαρίου ποταμοϋ. Παρατηροϋ- 
μεν έπίσης δτι παρόμοιον ύλικόν έχει χρησιμοποι- 
ηθή είς τά πρός τήν βόρειον πλευράν τοϋ Ίεροϋ 
άποκαλυφθέντα άξιόλογα ρωμαϊκών χρόνων (Γ' 
αί. μ. X. ) κτίσματα, τών όποιων παρέχομεν ένταϋ- 
θα χαρακτηριστικός άπόψεις καί εικόνας τών ψη
φιδωτών αύτών δαπέδων (Π ί ν. 288 γ, 289 α - β).

Παλαιότερα τών ρωμαϊκών χρόνων άρχιτεκτο- 
νικά λείψανα σποραδικά εχομεν πρός τό παρόν, 
καί πάντα σχεδόν μετακινημένα. Είς τό τετρ. Δ4 
εύρέθησαν σφόνδυλοι κιόνων δωρικών έκ πωρολί
θου, έπικεχρισμένου διά κονιάματος ( μήκος 1.05, 
διάμ. 0,70 μ. καί πλατ, ραβδώσ. 11-115 έκατοστομέ- 
τρων), έκ μεγάλου προφανώς κτηρίου πρωίμων 
έλληνιστικών χρόνων. Άλλος σφόνδυλος κίονος, 
έπί τής έπιφανείας εύρεθείς, έχει διάμετρον 1.02 
μ. Άλλά καί γείσων τεμάχια πολλά έσώθησαν καί 
κέραμοι, ώστε άπόλυτος βεβαιότης ύπάρχει περί 
τής άποκαλύψεως είς τό μέλλον σπουδαίου κτη
ρίου, προφανώς ναοϋ ή στοάς τοϋ Ίεροϋ. Ή έποχή 
τοΰ Δημητρίου καί τοϋ Αντιγόνου είναι περίο
δος κτηριακού όργασμοΰ έν Θεσσαλία καί είναι 
λίαν πιθανόν, δτι κατά τό πρώτον τέταρτον τοϋ 
Γ' π. X. αίώνος τό Ιερόν τής Φιλίας άνεκαινίσθη 
ή έκοσμήθη μέ νέα κτήρια.

Πρωϊμώτερα τών έλληνιστικών χρόνων άρχι- 
τεκτονικά λείψανα ύπάρχουν έλάχιστα πρός τό 
παρόν. Τό άξιολογώτερον είναι γωνιαΐον τεμάχιον 
πήλινου γείσου ( ύδρορρόης ) τοϋ τέλους τοϋ Ε' 
π.Χ. αί., κορινθιακού τρόπου, κοσμούμενον διά 
σκοτεινού καστανοϋ έπί λευκάζοντος βάθους, είς 
μέν τό κυρίως κυμάτιον διά σειράς άνθεμίων καί 
λωτών, είς τό ύπεράνω κοΐλον κυμάτιον δι’ ά- 
στραγάλου καί είς τήν ταινίαν τής βάσεως διά 
τοϋ συνήθους μαιάνδρου.

Πρέπει νά μνημονευθή έπίσης τεμάχιον πώρι
νου σφονδύλου κίονος, δωρικοϋ πάλιν, σοιζομέ- 
νου πάχους μόλις 0,18 μ. καί πλάτους ραβδώσεων 
0,13 μ., τό όποιον φαίνεται πρωϊμώτερον τών έλλη- 
νιστικών χρόνων.

Έκ τών έλαχίστων αύτών στοιχείων δέν δυνά- 
μεθα βεβαίως νά είκάσωμεν πολλά πράγματα, άλλά 
δέν θεωρώ έκπληκτικόν, &ν είς τό μέλλον άποδει- 
χθή έκ τής περαιτέρω έρεύνης, δτι κτήρια ύπήρχον 
είς τό Ιερόν καί κατά τόν Ε' π. X. αιώνα. Τά λεί
ψανα τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής καί οί 
λάκκοι τών άρχαιοκαπήλων, τούς όποιους έπρεπε 
νά έκκαθαρίσωμεν, δέν άφησαν νά προχωρήσω- 
μεν είς βάθος κατά τάς άνασκαφάς τής παρούσης 
περιόδου. Είς τό μέλλον όμως, έάν αί άνασκαφαϊ 
συνεχισθοϋν συστηματικώς, θά έπιχειρηθή ή 
διερεύνησις βασικών προβλημάτων, ώς ή θέσις τοΰ 
ναοϋ καί τοϋ βωμοϋ, περί τών όποιων μόνον ένδεί- 
ξεις εχομεν πρός τό παρόν.

Τής κεραμεικής δ κύριος δγκος, ώς είναι φυ
σικόν, άνάγεται είς τούς ρωμαϊκούς κυρίως χρό
νους. Ή συγκόλλησις τών άγγείων, τά πλεΐστα 
τών όποιων είναι μάλλον ευτελή σκεύη, δέν έχει 
είσέτι περατωθή. Υπάρχουν άκόμη πολλά έλλη- 
νιστικά, ένφ σπάνια είναι γενικώς τά παλαιότερα 
(κλασσικά, άρχαϊκά καί γεωμετρικά). Έκ τών 
σπουδαιοτέρων είναι βεβαίως δστρακον έκ τοϋ 
κέντρου τοΰ έσωτερικοΰ έρυθρομόρφου κύλικος, 
δυναμένης νά χρονολογηθή είς τό 490 - 480 π.Χ. 
(Π ί ν. 290 α) καί σιρζούσης τμήμα έρωτικής 
παραστάσεως (παίς καί άνήρ), ή όποια άσφαλώς 
είναι έργον έπκρανοϋς άττικοΰ άγγειογράφου10.

Σημειώνω έπίσης τήν παρουσίαν γεωμετρικών 
τινων όστράκων, τά όποια ποιοτικώς τούλάχιστον 
φαίνονται έξ Ίωλκοϋ προερχόμενα ( Π ί ν. 290 γ ).

Σχετικώς άφθονα είναι, άντιθέτως, τά κερα- 
μεικά λείψανα τής Μυκηναϊκής Περιόδου, προερ
χόμενα έκ τοΰ βάθους τών λάκκων καί έκ καθαρού 
στρώματος, μικροϋ πάχους (0,30 μ. κατά μ.ό., 
ένιαχοϋ όμως 0,55μ.), έδραζομένου έπί τοϋ στε
ρεού έδάφους. Χαρακτηριστικά δείγματα τής 
κεραμεικής αύτής (Υ Ε IIIΒ), ή όποια κατά 
μέγιστον ποσοστόν είναι θεσσαλικής προελεύ- 
σεως, παρέχονται είς τόν Π ί ν. 290 β - γ όμοϋ 
μετά τίνος τών ένταϋθα εύρεθέντων συγχρόνων 
ειδωλίων ( Π ί ν. 290 δ ). Ή στενότης τοΰ χώρου 
είς τό βάθος τών τάφρων καί τών λάκκων ( βάθ. 
2 μ. περίπου μέχρι 2.50 μ. ) δέν έπέτρεψεν άκόμη 
τήν έξερεύνησιν τοϋ μυκηναϊκού στρώματος είς 
έκτασιν όπωσδήποτε έπαρκή. Άλλά ή παρουσία

10. Τήν κατάταξιν τοϋ θέματος είς όμάδας βλ. παρά J. 
D.Beazley, Some Attic Vases in the Cyprus Museum, Proceed. 
Brit. Acad. 33, σ. 3 κ.έ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΘΕΣΣΑΛΙΑ 247

του μόνη άποτελεΐ στοιχείον σπουδαιότατον διά 
την Ιστορίαν τής θέσεως καϊ ίσως αύτοΰ τούτου 
τοΰ άποκαλυπτομένου Ίεροϋ.

Τά κατά τήν άνασκαφήν εύρεθέντα πόσης φύ- 
σεως μικροτεχνήματα ήσαν έξαιρετικώς άφθονα 
(κατεγράφησαν έπΐ τόπου 1.362 άντικείμενα έν 
συνόλω) καϊ ένδιαφέροντα, ίδίαι τά χαλκά, τά 
όποια είναι καί τά πολυπληθέστερα. Ή άφθονία 
πράγματι τοϋ όρειχάλκου προκαλεϊ έντύπωσιν, 
μαρτυρεί δέ άκμάζουσαν μεταλλοτεχνίαν έν Θεσ
σαλία κατά τούς γεωμετρικούς καί άρχαϊκούς χρό
νους· διότι δέν είναι βεβαίως λογικόν νά θεωρή- 
σωμεν έπείσακτα τά πλεΐστα των χαλκών αύτών u.

Τά σπουδαιότερα είναι τά ύστερογεωμετρικά 
άγαλμάτια, έξ ών τά είκονιζόμενα δύο (Π ί ν. 291 
α-β) είναι καταφανώς έντόπια έργα, διατηρούν δέ 
άρκετά εύκρινή στοιχεία γεωμετρισμοϋ, ώστε καί 
χρονικώς θά ήτο δυνατόν νά τοποθετηθούν είς τό 
τέλος τής γεωμετρικής περιόδου. Τό πρώτον είναι 
χαλκούν, έχει ύψος 8 έκατοστομέτρων, ή δέ διάθεσις 
τών μελών του καί αί λεπτομέρειαι ένθυμίζουν τήν 
αφέλειαν παιδικού έργου" τό είδώλιον αύτό είναι 
καταφανώς έντόπιον. Τό δεύτερον είναι κατά τι 
μικρότερον ( ΰψ. 6.8 έκατοστ.) καί έντελώς άλλου 
τύπου: Ή δεξιά ύψούται καί έφερεν ίσως δόρυ, 
ένώ ή αριστερά κάμπτεται πρός τά έμπρός, ώσάν 
νά έκράτει ασπίδα' έξαρσις τοϋ άνω μέρους καί 
τού στήθους καί βραχύτης τών ποδών, μαζί μέ 
κάπως ύπερβολικήν δήλωσιν τού φύλου, τέλος 
δέ ή ζώνη περί τήν όσφύν, άπαρτίζουν σύνολον 
γραφικόν, έντελώς διάφορον τοϋ προηγουμέ
νου. Όμοιον σχηματισμόν τοϋ στήθους καί γω
νιώδη πλάσιν έχουν καί άλλα δύο άνω μέρη έξαρ- 
τημάτων χαλκών, τά όποια έχουν άνθρωπόμορ- 
φον κεφαλήν.

’Από τά άλλα πολυειδή κοσμητικά άντικείμενα 
έξ όρειχάλκου ξεχωρίζουν τά πτηνά έπί βάσεως 
(Π ί ν. 291 γ ), διαμορφωμένης κάτωθεν είς «σφρα
γίδα» ( είς τό είκονιζόμενον παράδειγμα τό κόσμη
μα είναι άγκυλωτός σταυρός, εις άλλο συγκεντρι- 
κοί κύκλοι κλπ.) ή διπλά έπί βάσεως, ώς ή τοϋ 
Π ί ν. 291γ, ή άλλου παραπλήσιου σχήματος. 
Σπανιώτερα είναι μεγαλύτερα πτηνά καί σχεδόν 
άνύπαρκτα τά Ιππάρια. "Αφθονοι είναι έπίσης 
αί πόρπαι (αί πλεϊσται τοϋ «έλλαδικοΰ» τύπου τού 
Blinkenberg), κοσμούμεναι ένίοτε είς τά τόξα 
διά παραστάσεων ίππων συνήθως καί παραπλη-

11. Σπουδαίαν χαλκουργικήν βιοτεχνίαν κατά τήν πρώι
μον αύτήν περίοδον έν Θεσσαλίςι εΙκάζει ό Blinkenberg, Fi- 
bules Gr., 1926, 18 καί 130 (προέλευσις του λεγομένου «έλ- 
λαδικοϋ» τύπου πορπών). Έξ άλλου, όσημέραι πληθύνονται 
τά δείγματα έργων τών θεσσαλικών έργαστηρίων (άγαλμά
τια κ. ά. χαλκά).

ρωματικώς άλλων ζώων καί ιχθύων κατά τήν έτέ- 
ραν πλευράν, ή καί διά γραμμικών μόνον κοσμη
μάτων ( μαιάνδρων, συγκεντρικών κύκλων κττ. ) 
(Π ί ν. 291δ ). Συνήθης είναι καί ό «θεσσαλικός» 
τύπος, φυσικά, ένφ σπάνιαι αί όκτώσχημοι πόρ- 
παι. Συχναί είναι καί αί περόναι διαφόρων τύπων, 
οί δακτύλιοι καί όλιγώτερα κατά πολύ τά ψέλια. 
Είς άγγεΐα άνήκουν όλίγα τεμάχια, δυσκόλως 
δυνάμενα νά προσδιορισθοϋν. Ή φιάλη τοϋ Π ί ν. 
291ε, μέ τήν ίσχυράν συμπίεσιν τών τοιχωμάτων, 
είναι τό πληρέστερον εύρεθέν μέχρι τοΰδε άγ- 
γεΐον, άν παραβλέψωμεν μικροσκοπικά τινα άγ- 
γείδια, έν οίς καί κάλαθος μετά πώματος.

Πολλά είναι καί τά έκ σιδήρου άντικείμενα 
(μεταξύ αύτών καί τμήμα ξίφους, ώς καί άφθονοι 
αίχμαί), κατά τό πλεΐστον ίσχυρώς κατιωμένα. 
Τά έξ έλέφαντος ή άλλου όστοϋ πράγματα είναι 
πολύ όλίγα, άκόμη δέ σπανιώτερον είναι τό ήλε- 
κτρον. Άντιθέτως, μεγίστη είναι ή άφθονία ΰαλί- 
νων ψήφων όρμων. ’Ιδιαιτέραν σημασίαν έχουν οί 
είκονιζόμενοι δύο αιγυπτιακοί σκαραβαίοι ( Π ί ν. 
292α). Ό πρώτος φέρει παράστασιν λέοντος καί 
άντιλόπης (;) άντιστρόφως, ένφ είς τό άκρον 
διακρίνεται φυτόν τι (λωτός ;). Είς τόν δεύτερον 
είκονίζεται πίθηκος (κυνοκέφαλος), χήν καί 
άνωθι ιέραξ μετά μάστιγος (γνωστόν σύμβολον 
τού "Ωρου ). Άμφότεροι, κατά τόν κ. Ν. Μπου- 
φίδην, τοϋ Έθν. Άρχαιολ. Μουσείου, δύνανται 
νά χρονολογηθούν μεταξύ 700 - 650 π.Χ. ( XXV 
— XXVI Δυναστ.)11 12. Άπό τά πήλινα ειδώλια, 
τά όποια είναι παραδόξως όλίγα, δέν έχομεν άξια 
λόγου παραδείγματα, μοναδική δέ είναι ( καί προ
φανώς έπείσακτος ) ή άνατολίζουσα κεφαλή τοϋ 
Π ί ν. 292 β. Νομίσματα δέν εύρέθησαν πολλά. 
Τά τών δοκιμαστικών άνασκαφών τοϋ 1962 έδημο- 
σίευσεν ήδη είς τό περιοδικόν Θεσσαλικά 4 
(1962) 3 κ.έ. ή κ. Μάντω Καραμεσίνη - ΟΙκονομί- 
δου, ή όποια δημοσιεύει κατωτέρω καί τά τής 
άνασκαφής τοϋ 1963. Γλυπτών μόνον μικρά τεμά
χια εύρέθησαν (μεταξύ αυτών καί μέρος στήθους 
θωρακοφόρου, πόδες, πτυχαί κλπ.), πάντα ρω
μαϊκών χρόνων. Μεταξύ τών έπιγραφών (έννέα 
έν συνόλφ, μικρά τεμάχια κατά τό πλεΐστον) 
σπουδαιότατον μνημεϊον είναι τμήμα ψηφίσμα
τος τοϋ Κοινοϋ τών Θεσσαλών, τοϋ Β' π.Χ. αίώ- 
νος, πανταχόθεν σχεδόν έλλιπές. ’Επί τοϋ λίθου, 
όστις είναι λίαν έφθαρμένος καί φαίνεται προσβε
βλημένος έκ πυράς, διακρίνονται πλέον τών 20 
στίχοι έκ τοϋ τέλους τοϋ ψηφίσματος, άλλά είς 
πολλά σημεία, λόγφ τών φθορών, ή άνάγνωσις

12. Είς τούς αυτούς χρόνους περίπου άνάγεται καί δλλο 
αιγυπτιακής προελεύσεως εύρημα έκ Φερών (J. D. S. Pen- 
dlebury, Aegyptiaca, 1930, 91 καί PI. III).
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είναι δυσχερέστατη ή αδύνατος. Πρόκειται περί 
απονομής τιμών (προξενιάς κλπ) είς ξένους 
( πιθανώς πρεσβευτάς), μεταξύ άλλων δέ μνημο
νεύεται καί ή τιμητική προφανώς πρόσκλησις 
«επί τήν θυ]σίαν, την σνντελουμένην τήι Άθη[νάι
.................]ι καί τοϊς αλλοις θεοϊς»!. Περαιτέρω
άναφέρεται ώς τόπος άναθέσεως τού ψηφίσματος 
«το Ιερόν τής Ά θ η ν[ ά ς ]». ΒεβαιοΟται

δηλαδή ότι ό άνασκαπτόμενος χώρος είναι τό 
ύπό τοϋ Στράβωνος (έ.ά.) μνημονευόμενον ιερόν 
«τής [Ίτων]1ας ’Αθήνας» παρά τόν ποταμόν 
Κουράλιον τής Θεσσαλιώτιδος! Πράγματι δέ 
ή συμπλήρωσις τών έλλειπόντων 9-8 γραμμά
των τής έπιγραφής αύτής μετά τό Άθη[νάι διά 
τού [Ίτωνία]ς είναι ή πιθανωτέρα. Τό κείμενον 
εχει ώς έξής :

ill·
ιφνομεοή

[------- τον έ]πελθόντος άγ/ώνος (;) Ινα ούν και Θε-]

σσαλο'ι κατά] δνναμιν φαίνωντ]αι τιμωντες -----------------------]

5 I------------τής] κείνων επάρκειας πρό[ς τό κοινόν Θε-]

[σσ]αλών δούναι τήι πόλει τό εκ[------------------------------------ ]

[- -]ν δωρεάν αργυρίου στατήρ]ας-------------------------]

[- -]ι οι πρεσβευταί συνετά δμ[ιλήσαντες (;)] 

παρ]αχρήμα άπολύωνται εχον[τες - -]

10 τό] άφιέμενον άργνριον έπεμ[------- ]

[- -]τοϋ γράψαντος εν τωι κοινωι τ[αμείωι]

άπο]τισάμενον τόν στρατηγόν ά[----------]

[- -] έπαινέσαι δέ καί [Ά]λυπον καί [-----------------------]

[----- ]ου επί τήι αίρέσει ή(ι) έχουσι πρός Θε[σσαλ-]

15 [ούς] καί Άμβρακιώτας καί είναι αυτούς [προξ-]

[ένου]ς τον κοινού Θεσσαλών καί ϋπάρχ[ειν ο-]

[σα καί] τοις αλλοις ενεργέταις τίμια καί π[ρός]

[τωι κο]ινωι καί εν έκάστηι πόλει καί τόν στρατη-]

[γόν ξέ]νιά τε πέμγαι αύτοϊς καί καλέσαι επί 

20 [τήν θνσ]ίαν τήν σνντελουμένην τήι Άθη-

[νάι τήι Ίτωνία]ι καί τοϊς αλλοις θεοϊς τόν δέ τα- 

[μίαν άναγρά]ψαι τό ψήφισμα είς κίονα λιθί- 

[νην καί άναστήσ]αι είς τό Ιερόν τής Άθην- 

[άς]

Πρέπει νά σημειώσωμεν, ότι πλήν τοϋ παρόντος 
καί άλλα δύο ή τρία ψηφίσματα τοϋ Κοινοΰ τών 
Θεσσαλών είναι μέχρι τοϋδε γνωστά έκ Φίλιας 
(πρβλ. τό δημοσιευθέν ύπό Ν. Γιαννοπούλου 
έν ΑΕ 1927/28,119 κ.έ., άλλο εύρεθέν κατά τάς 
δοκιμάς τοϋ 1962 καί πιθανώς καί δεύτερον), 
έπί πλέον δέ καί δύο ένεπίγραφα έπίκρανα βά
σεων τιμητικών άνδριάντων, άνατεθέντων πάλιν

ύπό τοϋ Κοινοΰ (Πρβλ. Ν. Γιαννόπουλον, ΑΕ 
1927/28,218 κ.έ., ώς καί άδημοσίευτον έτερον τοϋ 
Μουσείου 'Αλμυροϋ, ύπ’ άριθ. Α 225 ). Δεδομένου 
δέ ότι πόλις σπουδαία δέν άναφέρεται ούτε 
ήτο δυνατόν νά ύπάρξη έν Φίλια, συνάγεται, ότι 
αύτόθι ύπήρχεν ίερόν καί δή Πανθεσσαλικόν, ώς 
τοιοΰτον δέ μόνον τό τής Ίτωνίας Άθηνάς είναι 
δυνατόν νά νοηθή. Διότι μόνη ή Ίτωνία ήτο ή
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μεγάλη θεά καί προστάτις τών Θεσσαλών ( ήδη 
πολύ προ τών Περσικών καί τούλάχιστον από τής 
ίδρύσεως τού Κοινού. Πρβλ. Παυσανίαν, 10,1,10:
«τό γάρ σύνθημα-------- έν ταΐς μάχαις Θεσσαλοΐς
μέν ’Αθήνας Ίτωνίας »' ό λόγος περί τού πολέ
μου Φωκέων καί Θεσσαλών.) καί έν τή Θεσ- 
σαλιώτιδι ήτο φυσικόν νά λατρεύεται ύπ’ αύτών. 
Έπειτα, είναι γνωστόν, ότι τό έν Βοιωτία ιερόν 
τής θεάς παρά τήν Κορώνειαν έθεωρείτο άφίδρυ- 
μα τού θεσσαλικοΰ (Στράβων 9, 5, 14). Καί είναι, 
φυσικά, λογικώτερον νά ΰποθέσωμεν, ότι οί έξ 
Άρνης (τού μετέπειτα Κιερίου), ήτοι έκ τής 
περιοχής τής Φίλιας φυγόντες Βοιωτοί, μετέ
φεραν έντεϋθεν ( καί όχι έκ τής ’Αχαϊκής Ίτώνου) 
τήν λατρείαν τής θεάς, ίδρύσαντες καί έκεϊ τό 
ιερόν « έν τφ πεδίφ », ώς ρητώς μαρτυρεί ό Στρά
βων (9, 2 ) καί τόν παραρρέοντα ποταμόν Κουά- 
ριον προσαγορεύσαντες, « όμοφώνως τώ έκεϊ » 13.

Άλλο είναι τό ζήτημα, αν ύπήρξε καί δεύτερον 
ιερόν ή ναός τής Ίτωνίας ’Αθήνας έν Ίτώνφ 
τής Άχαΐας Φθιώτιδος ( ή Ίτωνία έχει πρός τήν 
Ίτωνον οϊαν σχέσιν έχει ή Άθηνά πρός τάς ’Αθή
νας! ) ή καί άλλαχού τής Θεσσαλίας, όπως είναι 
πολύ πιθανόν 14. Τό βέβαιον είναι ότι τό κύριον 

ι
13. Περί τοϋ Ίεροΰ αύτοΰ, εις τό όποιον οί Βοιωτοί συν- 

ετέλουν τά «Παμβοιώτια» πρβλ. τούς στίχους τού Καλλί
μαχου (V, 63-64):

«ή 'πί Κορωνείας, ϊνα οί τεθυωμένον άλσος
καί βωμοί ποταμφ κεΐντ’ έπί Κουραλίφ».
Οί στίχοι αύτοί θά έλεγέ τις δτι άρμόζουν καί έπί τοϋ ‘Ιε

ρού τής Φίλιας, τό όποιον έπί μακρόν βεβαίως θά ήτο άλσος 
καί βωμοί, άπλώς, παρά τόν ποταμόν. Ό Παυσανίας όμως 
άναφέρει άργότερον καί ναόν είς τό βοιωτικόν Ιερόν (Παυσαν. 
9,34, I). Πρβλ. Dummler, R.E. II, 1947 κ.έ. καί Μ. Nilsson, 
Griech. Feste, 86 κ.έ. Οί Βοιωτοί, προηγηθέντες τών Θεσ
σαλών, παρέλαβον προφανώς τήν λατρείαν τής Ίτωνίας παρά 
τών Αίολέων τής περί τήν Άρνην (Κιέριον) περιοχής, όπως 
άργότερον καί αύτοί οί Θεσσαλοί. Ή «προθεσσαλική» δηλ. 
καταγωγή τής Ίτωνίας θά ήτο δυνατόν νά είκασθή καί έκ τών 
παραδοσιακών μαρτυριών, πέραν τών πολύ σπουδαιοτέρων 
έσωτερικών λόγων, οί όποιοι έπιτρέπουν νά θεωρήσωμεν 
καί τήν Ίτωνίαν «μυκηναϊκής» καταγωγής, όπως καί τήν 
'Αθήναν (Πρβλ. Nilsson, Minoan Mycen. Relig.*, 498 κ.έ.). 
Πλείονα περί τού θέματος δέν είναι δυνατόν νά έκτεθοΰν έδώ.

14. Έπί τού Στράβωνος (9, 5, 17.412.435) έβασίσθησαν 
άπό μακροΰ ήδη ό Ο. Miiller (Die Dorier, 2. Auf., II, 522-526) 
καί ό Bursian, είκάσαντες Ιερόν τής Ίτωνίας καί έν Θεσσα- 
λιώτιδι. Λατρεία τής Ίτωνίας μαρτυρεϊται καί έν Κραννώνι 
(Πολύαινος, Στρατηγ. 2, 34: «έορτής οϋσης τών καλουμένων 
Ί τ ω ν ί ω ν (Codd. ταινιών ή ξενίων) έν ή πάντες Κραννώ- 
νιοι παίζουσι») καί έν τφ Δωτίω πεδίφ (Καλλίμαχος, Ύμν. 
Δήμ. 74 κ.έ. Πρβλ. Nilsson, Gr. Feste, 89). Έξ άλλου, είναι 
γνωστή ή εύρεϊα άνά τήν Θεσσαλίαν διάδοσις τού μηνός 
Ίτωνίου (πρβλ. IG IX 2, REG.).

Οί ύπέρμαχοι τής θεωρίας δτι τό μοναδικόν ιερόν τής Ίτω
νίας έκειτο έν Ίτώνφ τής Άχαΐας ύπήρξαν κυρίως ό Γιαννό- 
πουλος (BCH 16 (1892,) 473 κ.έ.) Kai0Stahlin (AM 31 (1906) 1 
κ.έ., RE. IX 2372 καί Hellen. Thessal., 1924, 175 κ.έ. Είς 
τήν είκαζομένην δμως θέσιν τής Ίτώνου αί άνασκαφικαί ζη-

ιερόν τής Ίτωνίας έν Θεσσαλίμ (ύπό τήν στενήν 
έννοιαν τοϋ γεωγραφικού όρου ) δέν είναι δυνατόν 
νά είναι άλλο άπό τό έν Φίλια τώρα άποκαλυ- 
πτόμενον 16.

ΔΗΜ. Ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

*

β. Ταφαί άνασκαφής Φίλιας - Καρδίτσης

Τό τμήμα τής έκθέσεως έκ τής άνασκαφής Φί
λιας τό όποιον μοί άνετέθη είναι λίαν περιωρι- 
σμένον. Δέν αποβλέπει παρά είς τήν γενικήν περι
γραφήν τών άνευρεθεισών προχείρων ταφών καί 
είς δ,τι σχετίζεται άμέσως ή έμμέσως πρός ταύ- 
τας. Διά τού Σ χ έ δ. 2 τού δημοσιευομένου είς 
τήν έκθεσιν τού κ. Δ. Θεοχάρη, εις τό όποιον 
παραπέμπομεν καί ήμεϊς, κατεβλήθη προσπάθεια 
λεπτομερεστάτης άποτυπώσεως τού άνασκαφέντος 
χώρου πρός διασάφησιν τής όλης εργασίας τών 
ταφών είδικώς καί τής άνασκαφής έν γένει. Αί 
άποκαλυφθεϊσαι ταφαί είναι 28. Ή κατ’ αϋξοντα 
αριθμόν άρίθμησίς των άρχίζει άπό τοϋ τετραγώ
νου A3 καί τελειώνει εις τό Δ5 (Σ χ έ δ. 1 καί 2). 
Τά μεταξύ τών ταφών κοινά χαρακτηριστικά 
είναι πάμπολλα. ’Εντελώς διαφορετικός είναι είς 
τάφος εύρεθείς είς τό τετρ. Δ5 ( βλ. Σ χ έ δ. 2 
τετρ. Δ5) τόν όποιον πρώτον θά περιγράψωμεν.

τήσεις τοϋ Vollgraff (BSA 1907/8, 224) καί τού Άρβανιτο- 
πούλου (ΠΑΕ 1908 158, κ.έ.) ούδέν άπέδωσαν.Ό Άρβανιτό- 
πουλος μάλιστα, άπελπισθείς έκ τών ματαίων άναζητήσεων 
τού ίεροΰ εις τήν περιοχήν τού Αλμυρού, έτάχθη τελικώς 
(BCH 48 (1924) 483) ύπέρ τής τοποθετήσεως αύτοΰ είς τά 
περί τό Κιέριον τής Θεσσαλιώτιδος μέρη.

Καί ό Γιαννόπουλος (ΑΕ 1927/28, 119 κ.έ.) καί ό Stahlin 
(R.E. VI A 98) άνεθεώρησαν άργότερον έν μέρει τάς άπό- 
ψεις των καί έδέχθησαν ώς δυνατήν τήν υπαρξιν ίεροΰ τής 
Ίτωνίας έν Φίλιςι. Πρβλ. καί Philippson (-Kirsten) έ.ά. 287.

Ό έντοπισμός τού ίεροΰ τής Άθηνάς Ίτωνίας έν Ίτώνφ 
αποτελεί πρόβλημα λίαν δυσχερές, έπί τού όποιου δέν είναι 
έδώ σκόπιμον νά έκθέσωμεν τάς άπόψεις μας.

15. Είς τό πανθεσσαλικόν αύτό Ιερόν πρέπει νά ύποθέ- 
σωμεν δτι εϊχον άνατεθή (πλήν, φυσικά, τών ψηφισμάτων 
τού Κοινού τών Θεσσαλών, τών όποίων άπτά δείγματα έχο- 
μεν ήδη έκ Φίλιας) αί δώδεκα χαλκαΐ βόες τού Αργείου Φρά- 
δμονος, «σκΰλον άπ’ Ιλλυριών» (Άνθολογ. Παλατ. IX, 743). 
Περί τοϋ Φράδμονος, θεωρουμένου συγχρόνου τού Πολυ
κλείτου, βλ.Τήΐβηιβ—Becker, Alg. Lex. d. Bild. Kunstl. XXVI. 
Τό άνάθημα αύτό είς τόν ναόν τής Άθηνάς Ίτωνίας ό Mahler, 
Polyklet, 101 κ.έ. άποδίδει είς νίκην τού Παρμενίωνος κατά 
τών Δαρδάνων, Ιλλυρικού φύλου (356 π.Χ.). Έπειτα, αί 
άσπίδες τών Γαλατών ύπό τού Πύρρου (Πλούταρχ., Πύρρ. 
26, Παυσαν. 1, 13, 2 καί Άνθολ. Παλατ. VI, 130) καί τέλος 
αί «προγραφαί», δηλ. διακηρύξεις τού Περσέως πρός τούς 
Έλληνας, αί όποΐαι, κατά τόν Πολύβιον (Ίστορ. 26,5) έξε- 
τέθησαν «είς τε Δήλον καί Δελφούς καί τό τής Ίτωνίας Άθη
νάς ίερόν».

Τό ίερόν αύτό τής μεγάλης προστάτιδος τών Θεσσαλών, 
τό «όμοσπονδιακόν», τρόπον τινά, ίερόν τού Κοινού αύτών, 
δέν είναι λογικόν νά τοποθετήσωμεν είς χώραν τών ύπο- 
τελών «περίοικων».
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Τάφος τετρ. Δ5: Έχει κατεύθυνσιν Α Δ. Ή 
κατασκευή του είναι έκ κεράμων ( Π ί ν. 293 β ). 
Μεγάλη κέραμος άποτελεΐ τό δάπεδόν του. 
Έτεραι δέ δύο κλείουν καθ’ δλον τό μήκος 
καί ύψος τάς μακράς του πλευράς εις σχήμα 
καμάρας, τής όποιας τό άνώτατον τμήμα (δηλ. 
τό σημεϊον έπαφής) καλύπτεται διά καλυπτήρων

καί έβλεπον πρός Α. έχοντες πολλάκις έλαφράν 
άπόκλισιν πρός ΒΑ. ή ΝΑ. ( Σ χ έ δ. 2 ).

Τ α φ α ί: Πρόκειται περί προχείρων λακκοει- 
δών τάφων δι’ άπλής άνορύξεως τάφρων έντός τοϋ 
έδάφους. Ούδεΐς σκελετός άνευρέθη είς βάθος 
μεγαλύτερον των 0,50 μ. Οί πλεϊστοι έξ αύτών 
έκειντο είς βάθος 0,40 - 0,45μ. Έκαστος νεκρός

^ Τίΐοάρννα. JCTpJjuh'd ^ ItrpOfiuJVCL ^

Σχέδ. 1. Διαχωρισμός τού πρός άνασκαφήν καί άνασκαφέντος χώρου Φιλίας Καρδίτσης
είς τετράγωνα διαστ. 9 x 9 μ.

κεράμων. Δύο «έμπεπηγμέναι» μεγάλαι ωσαύτως 
κέραμοι ώριζον τόν τάφον είς τάς στενάς του πλευ
ράς. Γενικώς α ί κέραμοι φέρουν υποτυπώδη δια- 
κόσμησιν. Ή άποτελούσα τό δάπεδον τού τάφου 
φέρει 3 όφιοειδεΐς γραμμάς, 3 όμοκέντρους κύ
κλους κλπ. ( Π ί ν. 294 α ) έγκεχαραγμένους πρό 
τής όπτήσεώς της διά τριών δακτύλων χειρός. 
Περίεργον είναι ότι έντός τοϋ τάφου τούτου ούδέν 
ίχνος όστοϋ ή καύσεως ύπήρχεν. ’Αδύνατον ώσαύ- 
τως νά είχε συληθή ό τάφος έκ τής ύπαρχούσης 
όπής είς τό άνω δυτικόν άκρον του ( Π ί ν. 293 β ). 
Γενικά: Γενικόν γνώρισμα όλων τών ταφών 
είναι ή προχειρότης καί ή ελλειψις κτερισμάτων. 
Άπαντες οί νεκροί εύρέθησαν είς όπτίαν θέσιν

περιεβάλλετο διά μιας σειράς άργών ποτα
μίων λίθων. Κατά μήκος τού σώματος έκάστου 
νεκρού έχουν γενικώς τοποθετηθή μικρότεροι 
λίθοι έν συγκρίσει πρός τούς έκατέρωθεν τής 
κεφαλής καί τούς κάτωθεν τών ποδών (Π ί ν. 
294 β - γ), ένθα ένίοτε τοποθετείται είς μεγάλος 
λίθος ( βλ. γράμμα Α είς Π ί ν. 297 β καί Σχέδ.
2 τετρ. Β3 άριθ. σκελετού 12 καί τετρ. Α4 άριθ. 
σκελετού 4 καί 5).

Γενικώς παρατηρεί τις ότι οί λίθοι είναι άκρι- 
βώς πέριξ τού σώματος καί τής κεφαλής τού νε
κρού χωρίς νά άφίνουν άπόστασίν τινα (Σχέδ.
3 β καί Π ί ν. 294 γ καί 295 ). ’Επί τού στήθους 
υπάρχει κατά κανόνα τεμάχιον κεράμου ή λί-
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θος, άλλοτε μικρότερος καί άλλοτε μεγαλύτερος 
( Π ί ν. 294 β - γ καί 296 α) πολλάκις δέ περισ
σότεροι τού ένός, ίκανοΰ όγκου καί βάρους 
(Π ί ν. 295 α καί 296 β). Ή τοποθέτησις τοϋ 
λίθου ή τμήματος κεράμου θά έγίνετο κατά τήν 
ταφήν τοϋ νεκρού, διότι εύρομεν ένίοτε τούτους 
κάτωθεν τής κάτω σιαγόνος του.

Στάσις νεκρών: Τά γενικά γνωρίσματα 
τού τρόπου ταφής δεν διαφέρουν μεταξύ των. 
Μόνον ή θέσις τών χειρών καί δή τών βραχιόνων 
παρουσιάζει μίαν ποικιλίαν. Αί χεϊρες μέχρι τών 
άγκώνων βαίνουν παραλλήλως πρός τήν κατεύ- 
θυνσιν τού σώματος. Ό άριστερός βραχίων ή 
έχει κάθετον κατεύθυνσιν πρός τήν σπονδυλικήν 
στήλην (Σ χ έ δ. 4 α καί Π ί ν. 294 γ ) ή συνηθέ- 
στερον έχει μίαν κίνησιν πρός τό κάτω ήμισυ 
τού σώματος, όπότε τά οστά τής παλάμης κεϊνται 
έπί τής λεκάνης, άλλοτε χαμηλότερον καί άλλο
τε ύψηλότερον ( Σ χ έ δ. 3 α καί β ). Ή δεξιά 
χειρ καμπτομένη εις τον άγκώνα σχηματίζει όξεΐαν 
γωνίαν διά τής έπί τοϋ στήθους τοποθετήσεως τοϋ 
βραχίονος, άλλοτε έπί τής θέσεως τοϋ άριστε- 
ροϋ μαστοΰ (Σχέδ. 4α,γ καί 3 β) καί άλλοτε 
τοϋ δεξιοϋ ( Π ί ν. 294 γ ) ένφ εις μίαν περίπτω- 
σιν άμφότεροι οί βραχίονες στρέφονται έλαφρώς 
πρός τά άνω έπί τοϋ στήθους (Π ί ν. 296 β ).

Εις τό τετρ. Δ4 ( βλ. Σχέδ. 2 τετρ. Δ4 σκελ. 
28 καί Π ί ν. 295 β) άνευρέθη κρανίον άνευ ίχνους 
όστών έκ τοϋ σώματος τοϋ νεκρού, άν καί εις τόν 
χώρον αύτόν ούδεμίαν διατάραξις τών χωμάτων 
είχε γίνει ύπό τών άρχαιοκαπήλων.

Αΐ ταφαί γενικώς έχουν πολλάς όμοιότητας 
μεταξύ των. ’Ανήκουν άσφαλώς εις τήν αύτήν 
περίοδον. Δυστυχώς δέν ύπήρχον κτερίσματα 
πρός άκριβή χρονολόγησιν τούτων, πλήν τριών 
απλών χαλκών δακτυλίων (Σχέδ. 4 γ καί Π ί ν. 
295 α καί 298 β). Εύρέθησαν όμως 2 νεκροί έντα- 
φιασμένοι έπί τοίχων. Τό γεγονός τοϋτο έλλεί- 
ψει, πρός τό παρόν, άλλων στοιχείων θά βοηθή- 
ση κατά τινα γενικόν, βεβαίως, τρόπον εις τήν 
χρονολόγησιν τών ταφών, διότι αποτελεί εν ter
minus post quem.

Οί τοίχοι τής βασιλικής σώζονται μόνον έν θε- 
μελίοις ( βλ. Β, Γ, Δ. είς Π ί ν. 297 β ). Τό σωζό- 
μενον ύψος των είναι 0,70 μ. περίπου. ’Εντός τής 
βασιλικής άνευρέθησαν 2 κομμάτια έκ θωρακίων 
(Σχέδ. 2 τετρ. β4/ΙΙ καί Γ4/ΙΙΙ ώς καί Σχέδ. 
3 γ). Εις δέ τόν βόρειον τοίχον της εύρομεν 
έντοιχισμένα καί 2 κομμάτια μαρμάρινου άγάλ- 
ματος ( Π ί ν. 297 α ) τά όποια άπετοιχίσαμεν καί 
συνεκολλήσαμεν. Είς τόν αύτόν μακράν τοίχον 
της συνέπεσε νά έχη ταφή εις νεκρός (Σ χ έ δ. 2 
τετρ. Β4 άριθ. σκελ. 13 καί Π ί ν. 298 α) κείμενος

είς βάθος 0,45μ. άπό τής έπιφανείας τοϋ έδάφους. 
Κατά τήν άνόρυξιν τοϋ λάκκου πρός ένταφιασμόν 
τοϋ νεκροϋ έσκάφη έν μέρει καί ό τοίχος, άπό τόν 
όποιον άφήρεσαν μερικούς λίθους. Μετά τήν τα
φήν τοϋ νεκροϋ οί λίθοι έρρίφθησαν έπ’ αύτοϋ 
(Σχέδ. 4 β).

Ότε άφηρέσαμεν τούς λίθους, ό σκελετός άπε- 
καλόφθη ώς φαίνεται έν τώ Σχέδ. 4 γ καί Π ί ν. 
298 α). Είς τό τετράγωνον Α4 άπεκαλύφθη τοίχος 
έκτισμένος έξ άργών λίθων καί όπτοπλίνθων έπί 
τοϋ όποιου άνευρέθη έτέρα ταφή (Σχέδ. 2 τετρ. 
Α4 άριθ. σκελ. 5 ) εις βάθος 0,42 μ. άπό τής έπι
φανείας τοϋ έδάφους.

Έφ’ όσον όλαι αί ταφαί έχουν βάθος 0,40 μ. 
έως τό πολύ 0,50 μ. άπό τής έπιφανείας τοϋ έδά
φους, έφ’ όσον δηλ. δέν ύπάρχει διαφορά βάθους 
μεταξύ τών άλλων ταφών καί τών έπί τών τοίχων 
εύρεθεισών, δυνάμεθα μετά βεβαιότητος νά ύπο- 
θέσωμεν, ότι κατά τήν περίοδον τής ταφής τών 
νεκρών ή Παλαιοχριστιανική Βασιλική όχι μόνον 
δέν ήτο όρατή, άλλά θά έκαλύπτετο διά χωμάτων 
πάχους 0,30 μ. περίπου. Επομένως ή χρήσις τής 
θέσεως «Χαράμια» ή «Παληοκκλησιά» ώς νε
κροταφείου έγένετο μετά τήν καταστροφήν τής 
παλαιοχριστιανικής έποχής, πιθανώτατα δέ πολύ 
άργότερον. Δέν ύπάρχουν δυστυχώς τεκμήρια 
ακριβούς χρονολογήσεως.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ

*

γ. Νομίσματα άνασκαφών Φίλιας 1

Ή συνέχισις τής άνασκαφικής έρεύνης εις τήν 
Φίλιαν κατά τό 1963 ύπό τοϋ ’Εφόρου κ. Δ. Θεο
χάρη μάς έδωσε μεταξύ τών άλλων σημαντικών 
εύρημάτων καί έξήκοντα δύο νομίσματα, έκ τών 
όποιων τά δύο είναι άργυρά καί τάύπόλοιπα χαλκά. 
'Ως συνέβη καί κατά τήν άνασκαφήν τοϋ 1962 2 
σχεδόν τό ήμισυ τών ευρεθέντων νομισμάτων άνή- 
κει είς Θεσσαλικάς πόλεις καί είς τό Κοινόν τών 
Θεσσαλών άπό τό έτος 199 π.Χ. εως τήν έποχήν 
τοϋ Μαξιμίνου (235 - 238 μ.Χ.). ’Εκ τών ύπο- 
λοίπων, πλήν τών έφθαρμένων, έπτά είναι Μακε
δονικά, έξ άνήκουν εις διαφόρους άρχαίας έλλη- 
νικάς πόλεις καί έννέα είναι ρωμαϊκά, χρονολο
γούμενα άπό τοϋ Α' αί. μ.Χ. μέχρι τών άρχών 
τοϋ Ε' αί. μ.Χ.

Ή παρουσία τών δύο νομισμάτων τής 'Αλι
καρνασσού καί τής Καρχηδόνος δύναται νά θεω-

1. Εύχαριστώ θερμώς τόν Έφορον κ. Δ. Θεοχάρην, διά 
τήν παραχώρησιν τής δημοσιεύσεως τών νομισμάτων.

2. Βλ. Θεσσαλικά τόμ. Δ' σ. 3 - 15.
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ρηθτ) ώς άπόδειξις, 6τι ή φήμη τού 'Ιερού ήτο εύρύ- 
τερον διαδεδομένη. At μελλοντικοί άνασκαφαΐ θά 
βοηθήσουν ώστε νά σχηματισθή πληρεστέρα 
είκών τής έν γένει κινήσεως αύτοΰ· ήδη ό αριθμός 
τών εύρεθέντων νομισμάτων είναι κατά πολύ με
γαλύτερος έκείνου τής προηγουμένης άνασκαφής.

Ή ταΰτισις τών ώς άνω νομισμάτων έχει ώς 
άκολούθως:

Μακεδονία

1) Φίλιππος Β’ ( 359 - 336 π.Χ. ), πρβλ. Sylloge 
DNM άριθ. 581 κ.έ.

2) ’Αλέξανδρος Γ ( 336 - 323 π.Χ. ), πρβλ. έ.ά. 
άριθ. 1042 - 1044. Χρονολογία νομίσματος: 328 
π.Χ. καί άργότερον.

3) Κάσσανδρος (316-297 π.Χ.), πρβλ. έ.ά. 
άριθ. 1145. Χρονολογία νομίσματος: 306-297 π.Χ.

4) ’Αντίγονος Γονατάς (277 - 239 π. X.), πρβλ. 
έ.ά. άριθ. 1214 κ.έ.

5) ’Αντίγονος Γονατας (277 - 239 π.Χ. ), πρβλ. 
Gaebler, πίν. XXXIV, άριθ. 4-6.

6) Θεσσαλονίκη ( Αύγουστος - Γαλλιηνός ), 
πρβλ. SDNM. πίν. 10, άριθ. 388 - 390 (Πίν. 
307 άρ. 1 ).

7) Μακεδόνων (’Εποχής Κλαυδίου ), πρβλ. έ.ά. 
άριθ. 1334.

Θεσσαλία

8) Θήβαι (Φθιώτις), (302- 186) π.Χ., πρβλ. 
Rogers, σ. 175, άριθ. 550.

9) Λάρισα (400 - 344 π.Χ.), πρβλ. έ.ά. σ. 94, 
άριθ. 269 κ.έ., είκ. 134.

10) Ίδιος τύπος περισσότερον έφθαρμένος.
11) Λάρισα (400-344 π.Χ.), έ.ά. σ. 96, άριθ. 

288 κ.έ.
12) Λάρισα (;), τύπος έ.ά. σ. 98, είκ. 144 (;).
13) Μάγνητες ( 197- 146 π.Χ.) πρβλ. έ.ά. σ. 

109, άρ. 334 κ.έ. (Πίν. 307 άριθ. 2).
14) Μάγνητες ( 197 -146 π.Χ. ) πρβλ. έ.ά. σ. 

109, άριθ. 336.
15) Μελίβοια (;) ( 400 - 344 π.Χ.) πρβλ. έ.ά. σ. 

128, είκ. 206 (;).
16) Όρθη ( 341 - 200 π.Χ.), πρβλ. έ.ά. σ. 139, 

άριθ. 421 ( Π ί ν. 307 άριθ. 3 ).
17) Φάλαννα ( 400 - 344 π.Χ. ), πρβλ. έ.ά. σ. 

147, άριθ. 446 κ.έ. Κοινού Θεσσαλών ( 199 -146 
π.Χ. καί 48 - 27 π.Χ. (;)).

18) Έμ. Κεφαλή ’Απόλλωνος δεξ. Όπ. ΘΕΣ- 
ΣΑΛΩΝ Ίτωνία Άθηνά δεξ., πρβλ. έ.ά. σ. 20, 
άριθ. 15.

19 - 24) Ίδιου τύπου, όνομα άρχοντος καί σύμ
βολα έφθαρμένα, πρβλ. έ.ά., άριθ. 5 κ.έ.

25 - 26 ) Ό αυτός τύπος ώς καί τά προηγούμενα.

άλλά μικροτέρου μεγέθους, πρβλ. έ.ά., άριθ. 39, 
40, είκ. 5.

27 - 29) Έμ. Κεφαλή Ίτωνίας ’Αθήνας δεξ. 
ΙΠΠΑΙ. Όπ. ΘΕΣ Σ ΑΛΩΝ Ίππος βαδίζων πρός 
δεξ., πρβλ. έ.ά. σ. 23, άριθ. 44.

30 - 32) Όμοια άλλά τό όνομα τού άρχοντος 
έφθαρμένον, πρβλ. έ.ά. σ. 23, άριθ. 43 κ.έ.

Ρωμαϊκοί χρόνοι

33) ’Ιούλιος Καϊσαρ (48-27 π.Χ.) πρβλ. έ.ά. 
σ. 27, άριθ. 57 (Πίν. 307, άριθ. 4 ).

34) Αύγουστος (27 π.Χ. - 14 μ.Χ. ), πρβλ. έ.ά. 
σ. 29, άριθ. 63 3.

35) Τιβέριος (14-37 μ.Χ.), πρβλ. έ.ά. σ. 34, 
άριθ. 77 α (Πίν. 307, άριθ. 5 )

36) Νέρων (54-68 μ.Χ.), προβλ. έ.ά. σ. 36, 
άριθ. 84 (Πίν. 307, άριθ. 6).

37) Νέρων (54-68 μ.Χ.), πρβλ. έ.ά. σ. 37, 
άριθ. 85.

38) 'Αδριανός (117-138 μ.Χ.), πρβλ. έ.ά. σ. 
40, άριθ. 90, 91.

39) ’Αδριανός (117-138 μ.Χ.), Ιδιος τύπος, 
άλλά ή προτομή τού αύτοκράτορος άκτινοστε- 
φής4 (Πίν. 307, άριθ. 7).

40) Σεπτίμιος Σευήρος (193 - 211 μ.Χ.), πρβλ. 
έ.ά. σ. 45, άριθ. 101.

41-42) Καρακάλλας (198-217 μ.Χ.), Έμ. 
.................  AVP ΑΝΤ........... Προτομή δαφνο
στεφής δεξ. Όπ. έφθ.

43 - 44 ) Μαξιμϊνος (235 - 238 μ.Χ. ), πρβλ. 
έ.ά. σ. 50, άριθ. 116-118 (Πίν. 307, άριθ. 8).

Εύβοια

45) Ίστιαία ( 369 - 336 π.Χ. ), πρβλ. BMC σ. 
126, άριθ. 10 κ.έ., σύμβολον έφθ.

46) Χαλκίς ( 369 (;) - 336 π.Χ.), πρβλ. έ.ά. σ. 
112, άριθ. 70 κ.έ. Σύμβολον, κόκκος σίτου (;).

’Αττική

47) Μέγαρα (307-243 π.Χ.) πρβλ. έ.ά. σ. 119, 
άριθ. 11-14 (Πίν. 307, άριθ. 9).

Καρία

48) 'Αλικαρνασός (Α- αί. π.Χ. ), πρβλ. έ.ά. σ. 
107, άριθ. 54-57 (Πίν. 307, άριθ. 10).

Ζενγιτανία

49) Καρχηδών ( 241 - 146 π.Χ. ), πρβλ. L. Mul
ler «Numismatique de Γ Ancienne Afrique» τόμ.

3. Ή διάταξις τής έπιγραφής είς τήν όπισθίαν πλευράν
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΤΙ [ΓΟΝΟΥ].

4. ΕΙς τόν Rogers δέν έχομεν προτομήν άκτινοστεφή. άλλά 
δαφνοστεφή.
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II, σ. 96, άριθ. 186/7 καί Hunterian Collection 
τόμ. Ill, σ. 598, άριθ. 120 - 127. ( Π ί ν. 307, 
άριθ. 11).

50-52) Τρία νομίσματα άρχαϊα έλληνικά 
έφθαρμένα, Δ' ή Γ' αί. π. X.

Ρωμαϊκά

53) Δηνάριον, Αύγούστου, τύπος πρβλ. RIC. 
τόμ. I, άριθ. 338 καί BMC τόμ. I, σ. 81, άριθ. 
474. (Πίν. 307 άριθ. 12).

54) Άδριανός, πρβλ. RIC τόμ. II, άριθ. 974, 
πίν. XV, άριθμ. 317.

55) Άδριανός, ..........ANVS ...........Προτομή
δεξ. Όπ. Έπτγρ. έφθ. Γυναικεία μορφή καθημένη 
άριθμ. ( έφθ.).

56) Άντωνιανός, Γορδιανοΰ (238 - 244 μ. X.), 
πρβλ. RIC. τόμ. IV 3 σ. 15, άριθμ. 2 (Πίν. 307 
άριθμ. 13).

57) Γαλέριος Μαξιμιανός (305 - 311 μ.Χ.), 
άσσάριον (AES2) Έμ. GALVALMAXI ΜΙΑ- 
NVSNOBC. Κεφαλή δαφνοστεφής δεξ. Όπ. 
MONETAAVGGETCAESSNN. Γυναικεία μορφή 
( Moneta) ίσταμένη άριθ. κρατούσα ζυγόν καί 
κέρας Άμαλθείας. Έν τφ πεδίφ δεξ. Α., τά έν τφ 
έξέργφ γράμματα άσαφή. 5 6 (Πίν. 307 άριθ. 14 ),

58) Κωνστάντιος Β' ( 337 - 361 μ.Χ. ), άσσά
ριον (AEES3), πρβλ. Cohen άριθ. 53.

59) Κωνστάντιος Γάλλος (351 -354 μ.Χ.), 
άσσάριον (AES3), πρβλ. ε.ά. άριθ. 9.

60) Όνώριος ( 393 - 423 μ,Χ. ), άσσάριον 
(AES4), πρβλ. ε.ά. άριθ. 26.

61) Άσσάριον ύστερορρωμαϊκόν έφθαρμένον, 
τού ίδιου τύπου ώς καί τό ύπ’ άριθ. 59, άλλά λό- 
γιρ τής έφθαρμένης έπιγραφής δέν έταυτίσθη ό 
αύτοκράτωρ.

62) Τελείως έφθαρμένον (Άσσάριον Δ' αΐ.
μ·Χ· (;)■

ΜΑΝΤΩ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΟΥ

*

2. Άνασκαφή Μυκηναϊκών θαλαμοειδών τάφων
παρά τό Μέγα Μοναστή ριον (Ααρίσης)

Τό χωρίον Μέγα Μοναστήριον ( Σαρασλάρ) 
τού Νομού Ααρίσης κεϊται είς τό κράσπεδον τής 
πεδιάδος, άμέσως κάτωθι τών τελευταίων άνατο- 
λικών προβούνων τών « Κυνός Κεφαλών », πρός 
τά ΝΑ. τής Ααρίσης, άπό τής όποιας άπέχει 
κατ’ εύθεϊαν γραμμήν περί τά 36 χιλιόμετρα, 
πέντε δέ χιλιόμετρα δυτικώς τής έθνικής όδοϋ

5. Παρόμοιος τύπος είς τόν Cohen άριθ. 148, άλλά άντί
κεφαλής έχομεν προτομήν δαφνοστεφή καί μετά θώρακος 
δεξ., είς τήν έπιγραφήν δέ τής οπίσθιας δψεως προστίθεται 
ένα S, Monetasavgg κ.λ.π.

Ααρίσης - Βόλου, έναντι τού Στεφανοβικείου 
(Χατζήμισι). Διά τού χωρίου ρέει ό χείμαρρος 
«Καρά Ντερές» ( κατά τόν F. Stahlin, Hell. Thess. 
Ill, ό άρχαϊος Όγχηστός), όστις περιτρέ- 
χων τό χαμηλόν καί γαιώδες ύψωμα «Μαγούλα», 
άνατολικώτερα τού χωρίου καί είς άπόστασιν 1.5 
χλμ. περίπου, άπεκάλυψε τό στόμιον θαλαμοει
δούς τάφου, συληθέντος άμέσως ύπό τών χωρικών. 
Τά ληφθέντα μέτρα φρουρήσεως άπεσόβησαν τόν 
κίνδυνον συλήσεως καί άλλων δύο παρακειμένων 
τάφων, είς τά στόμια τών όποίων είχον γίνει δοκι- 
μαί, τελικώς δέ κατάτό φθινόπωρον τού 1963 άνε- 
σκάφησαν οί τάφοι ούτοι καί άλλοι δύο, άνακαλυ- 
φθέντες κατά τήν διάρκειαν τής άνασκαφής είς τήν 
τομήν τής άριστερας όχθης τού «Καρά Ντερέ». 
Πλήν τού πρώτου, οί λοιποί τέσσαρες άνασκα- 
φέντες τάφοι εύρέθησαν άσύλητοι καί ήσαν γενι
κώς πλούσιοι. Χωρίς άμφιβολίαν πρόκειται περί 
συστάδος θαλαμοειδών τάφων ή καί νεκροτα
φείου τών μυκηναϊκών χρόνων, τό πρώτον έπι- 
σημαινομένου έν τή περιοχή ταύτη.
Ή άνασκαφή 1 έγινεν ύπό συνθήκας μάλλον 

δυσμενείς, κυρίως έπειδή μετά τήν βροχήν τά 
ΰδατα τού ποταμίου άνυψοΰντο σημαντικώς καί 
ό φόβος τής κατακλύσεως τών θαλάμων (τό δά- 
πεδον δύο έξ αύτών έκειτο χαμηλότερον τής κοί
της τού ποταμού ) μάς ήνάγκασε νά κτίσωμεν έκ 
τών ένόντων τοίχους έντός τών δρόμων, ένίοτε δέ 
καί ν’ άποπειραθώμεν τήν έκτροπήν τής κοίτης. 
’Επί πλέον, τό έδαφος έντός τού όποιου άνοίγον- 
ται οί τάφοι είναι άργιλλώδες καί ή όχθη, πολλα- 
χοΰ καθέτως κεκομμένη, ύπεσκάπτετο ύπό τού 
ρεύματος. Λόγφ τής (ρύσεως αυτής τού έδάφους, 
άλλωστε, δέν έγένετο άπόπειρα συντη ρήσεως τών 
τάφων αύτών, οί όποιοι είναι ώς είδος πρωτοφα
νείς έν Θεσσαλίμ.

Οί τάφοι, ώς δεικνύει τό Σ χ έ δ. 1, κείνται είς 
σχετικώς μικράν άλλά άνετον άπ’ άλλήλων άπό- 
στασιν, οί τρεις πρώτοι (A. Β καί Γ) είς μίαν όμά- 
δα καί οί δύο λοιποί (Δ καί Ε ) μακρύτερον κά-

1. Πολύτιμος ύπήρξεν ή βοήθεια, τήν όποιαν παρέσχε 
κατά τήν άνασκαφήν ή κ. Μ. Θεοχάρη, άναλαβοϋσα τήν εύ- 
θύνην τής καταγραφής τών πλουσίων εύρημάτων κατά χώ
ραν καί ένίοτε καί τής έπιβλέψεως τών συνεργείων, ύπό τάς 
μάλλον δυσμενείς συνθήκας, έν συνεχείςι δέ τήν έπιμέλειαν 
τού καθαρισμού καί τής ταξινομήσεως τών εύρημάτων, τά 
όποια έπεξεργάζεται ήδη πρός δημοσίευσιν. Είς τήν Ιδίαν 
όφείλω τά στοιχεία, έπί τών όποίων έστηρίχθη ή παρούσα 
έκθεσις. Ώς έπιστάτης καί φρουρός άμα είργάσθη μέ αύτο- 
θυσίαν ό φύλαξ Ααρίσης Εύ. Χρυσόπουλος, βοηθούμενος 
περιοδικώς καί ύπό τού τεχνίτου Γ. Μαρίνη.

Είς τόν Πρόεδρον τής Κοινότητος τού Μεγ. Μοναστηριού 
καί τούς φιλότιμους έντοπίους έργάτας τών άνασκαφών, αι
σθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά έκφράσω εύχαριστίας διά τήν 
παντοειδή συνδρομήν των είς τό έργον μας.
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πως· είναι όμως ενδεχόμενον νά ύπάρχουν καί 
Αλλοι τάφοι εις τόν ένδιάμεσον χώρον. Πάντες 
είναι λαξευμένοι έντός τοϋ μαλακοϋ άργιλλώ- 
δους εδάφους και άποτελοΟνται έκ θαλάμου καί 
δρόμου- κατά τήν έποχήν τής κατασκευής των 
δέν διήρχετο βεβαίως έκεϊθεν ό χείμαρρος, ό ό
ποιος άπέκοψε κατά μέγα μέρος τούς δρόμους. Οί 
δρόμοι κατευθόνονται άπό ανατολών πρός δυ- 
σμάς ή άπό ΝΑ. πρός τά ΒΔ., άναλόγως πρός τήν 
κλίσιν τοϋ υψώματος.

Τάφος Α. Ό πλήρως διατηρηθείς θάλαμος έχει 
σχήμα τρικόγχου, διαστάσεων 3.75 x 3.10 μ. Πλά
τος τοΟ δρόμου 1.60- 1.70 μ., τοϋ στομίου μόλις 
0,96 μ.

Ό τάφος είχε πλήρως συληθή, άλλ’ εις τήν έλα- 
χίστην άφεθεΐσαν έπίχωσιν εύρέθησαν τεμάχια 
τριών αγγείων συμπληρουμένων, μεταξύ τών ό
ποιων καί τό θαυμάσιον ρυτόν τοϋ Π ί ν. 292γ, 
μοναδικόν μέχρι τοϋδε έν Θεσσαλία, είς όκτά- 
φυλλος έκτυπος χρυσοϋς ρόδαξ (διαμ. 0,016 μ.) 
καί ψήφος χρυσή μέ κοκκιδωτήν κόσμησιν. Τά 
άγγεία τοϋ τάφου αύτοϋ χρονολογοϋνται εις τήν 
YE III Α περίοδον, δν δέ μόνον φαίνεται κάπως 
παλαιότερον ώστε είναι βέβαιον ότι ό τάφος κατε- 
σκευάσθη κατά τάς άρχάς τής περιόδου.

Τάφος Β'. Θάλαμος τετράπλευρος, περισσότε
ρον έπιμήκης ή βαθύς, κατά τήν γνωστήν μυκη
ναϊκήν συνήθειαν (μήκος 5.40 μ., βάθος 3 μ.). 
Τό στόμιον είναι καί έδώ στενόν, άλλ’ ό δρόμος 
πλατύτερος (2.10 μέγ.), σφζόμενος είς μήκος 
μόλις 2.77 μ. Ή όχθη είναι είς τό σημείον αυτό 
καθέτως κεκομμένη καί ύψηλή. ’Αγγεία εύρέθη
σαν όκτώ έν συνόλφ, έξ ών τά πλεϊστα (4) τρίωτοι 
άπιόσχημοι άμφορίσκοι, εις ψευδόστομος άμφο- 
ρεύς, μία πρόχους ( Π ί ν. 292δ) χρονολογούμενα 
είς τήν YE III Β ( κατά τόν κύριον όγκον). Έκ 
τών άλλων πήλινων κτερισμάτων, πλήν έξ ει
δωλίων τοϋ τύπου Φ, άξιον Ιδιαιτέρας έξάρ- 
σεως είναι είδώλιον άρματος (Π ί ν. 292 ε) συ- 
ρομένου ύπό δύο ίππων 292 ε. Τά ζώα διετηρή- 
θησαν σχεδόν πλήρως, ένφ έκ τοϋ άρματος μό
νον μικρόν τμήμα τοϋ δίφρου εύρέθη καί ό είς 
τών τροχών, καθώς καί ό όφιόσχημος ζυγός καί 
μέγα μέρος τοϋ ρυμοϋ. Τά πάντα είναι γραπτά καί 
τά μέν ζώα κοσμούνται κατά τόν κορμόν δι’ ομά
δων συγκεντρικών ήμικύκλων, ό τροχός δέ έξω- 
τερικώς μέν διά παραλλήλων γωνιών, διακοπτο- 
μένων ύπό κύκλων πεπληρωμένων, περιφερικώς 
διατεταγμένων, έσωθεν δέ δι’ άκτίνων. Γενικώς, 
είναι έμφανής ή προσπάθεια νά συνδεθή όργανι- 
κώς τό κόσμημα πρός τό σχήμα καί ν’ άπομιμη- 
θή πραγματικά στοιχεία. Ό ρυμός κοσμείται έπί- 
σης διά συγκεντρικών ήμικυκλίων ( μέ τό κέντρον

μάλιστα δεδηλωμένον, ώς είς τά πρωτογεωμετρι
κά! ), ένφ τό περισωθέν τεμάχιον τοϋ δίφρου φαί
νεται άκόσμητον ή άπλώς στικτόν.

Τό μοναδικόν αύτό σύμπλεγμα φαίνεται ότι 
είχε κατατεθή ώς κτέρισμα παιδικής ταφής καί 
ίσως ήτο άπλοϋν άθυρμα, ώς δεικνύουν όπαί διά 
τήν πρόσδεσιν νήματος καί άλλαι ύπό τούς πό- 
δας τών ζώων, διά τήν στήριξιν έπί ξύλινης βά- 
σεως. Καθ’ όσον γνωρίζω, δέν έχει εύρεθή άλλα- 
χοΰ όμοιον κατασκεύασμα, βέβαιον δ’ έπίσης 
είναι ότι πρόκειται περί έντοπίου έργου.

’Εντός τοϋ τάφου αύτοϋ εύρέθησαν ακόμη είς 
ρόδαξ χρυσοϋς καί τέσσαρες άλλοι όμοιου σχή
ματος (όκτώφυλλοι ) έκ κυανής ύαλομάζης, έκ 
τοϋ αύτοϋ δ’ έπίσης ύλικοϋ πληθύς ψήφων όρμων 
καί πλακιδίων ( περί τά 200 τεμάχια ), μία χαλκή 
βελόνη, εύμέγεθες κεκοσμημένον διά χαρακτών 
γραμμών σφονδύλιον έκ στεατίτου καί όκτώ μι
κρά σφονδύλια ή κομβία έκ τοϋ αύτοϋ λίθου.

Αί πλεΐσται ταφαί τοϋ τάφου έφαίνοντο παιδικαί 
καί έλάχιστα τεμάχια όστών εύρέθησαν καί ταϋτα 
πλήρως διαλελυμένα. Κάπως καλύτερον διετη- 
ροϋντο όστά έντός μικροϋ άβαθοϋς λάκκου, κει
μένου δεξιά τφ είσερχομένφ πρός τήν έσω γω
νίαν, ένφ έναντι τής εισόδου καί πρός τό μέσον τοϋ 
θαλάμου παρετηρήθησαν ισχυρά ίχνη καύσεως. 
"Οπως έχει όμως παρατηρηθή καί είς άλλους θα
λαμοειδείς τάφους, τά όστά καί έδώ εΐχον καή 
μετά τήν κατάθεσιν τοϋ νεκροϋ είς τόν τάφον, 
ότε τό πϋρ έχρησίμευσε διά τόν φωτισμόν τοϋ 
θαλάμου μάλλον ή διά τόν καθαρισμόν καί τήν 
άπολύμανσιν αύτοϋ2.

Τάφος Γ. 'Ο θάλαμος τοϋ τάφου αύτοϋ είναι 
λίαν άνώμαλος τό σχήμα, ένφ δηλ. είναι βαθύς 
(4.50 μ.) καί ή βόρεια πλευρά του εύθύγραμμος, 
τό πλάτος είναι σχετικώς μικρόν ( 3.65 μ. ) καί ή 
Ν. πλευρά τοξοειδής καί Ακανόνιστος. Πιθα
νώς αί άνωμαλίαι αύταί όφείλονται είς μεταγε- 
νεστέραν έπέκτασιν τοϋ θαλάμου είτε είς πτώσιν 
τοϋ μαλακοϋ στερεοϋ έδάφους κατά τήν λάξευ- 
σιν, ένεκα τής όποιας δέν ώλοκληρώθη τό σχέ- 
διον. Ό δρόμος έχει καί έδώ άποκοπή άπό τό ρεϋ- 
μα, ή δέ οροφή τοϋ θαλάμου εύρέθη πεσμένη, ό
πως είς τόν τάφον Β καί τούς λοιπούς, πλήν τοϋ Α.

’Ελάχιστα ίχνη όστών εύρέθησαν έπί τοϋ δα
πέδου τοϋ θαλάμου, ώνομάσαμεν όμως διά λόγους 
κατατάξεως «ταφάς» τάς όμάδας τών εύρημάτων, 
όπως έφαίνοντο κατατεθειμένα είς χωριστάς ένό- 
τητας. Πρέπει νά σημειώσωμεν έπίσης, ότι τό 
στόμιον τής εισόδου τοϋ θαλάμου εύρέθη έκτισμέ-

2. Πρβλ. C. W. Blegen, Prosymna I, 250 κ.έ. Nilsson, 
Min. Mycen. Rel., 589 κ.έ.
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νον διά τοιχαρίου μάλλον άμελοΰς, είχε δέ έπι- 
κουρικώς πωματισθή διά δύο μεγάλων έπιμήκων 
πλακοειδών λίθων (Πίν. 300α). "Οπως έσημειώ- 
σαμεν άνωτέρω, τά κτερίσματα είχον άποτεθή 
συγκεντρωμένα κατά ομάδας εις τρία σημεία τού 
θαλάμου· τά σπουδαιότερα όμως εύρήματα έγέ- 
νοντο είς δύο μικρούς καί άβαθείς λάκκους τής 
βορείου πλευράς τού τάφου, έντός τών όποιων 
είχον άνακομισθή τά λείψανα προγενεστέρων 
ταφών. Είς τόν δεύτερον μάλιστα, δηλ. τόν δυτι- 
κώτερον τών λάκκων, εύρέθησαν συσσωρευμέ- 
να αφθονα οστά, άνήκοντα είς τρεις νεκρούς. 
’Αγγεία εύρέθησαν δώδεκα, έξ αύτών δέ εξ ήσαν 
ψευδόστομοι, πέντε τρίωτα άπιόσχημα (Πίν. 
300 β ) καί εν κωνικόν δίωτον κύπελλον. Χρονο
λογούνται εις τήν YE III Α2 περίοδον κατά πλειο
νότητα, μόνον δέ εν ή δύο δύνανται νά τοποθε
τηθούν είς τήν YE III Β.

Καταπληκτική ήτο ή άφθονία τών έξ ύαλομά- 
ζης κοσμημάτων τού τάφου αύτοϋ: 'Υπέρ τά 1.000 
τεμάχια συνολικώς έμετρήθησαν, άλλων δέ τεμά
χια ή διαλελυμένα είς μάζαν λείψανα έσημειώ- 
θησαν προπάντων είς τά σημεία άποθέσεως τών 
κτερισμάτων έν τώ θαλάμω. Κατά τό πλεΐστον 
πρόκειται περί ψήφων όρμων, ποικίλων σχημάτων.

Τά μάλλον ένδιαφέροντα είναι ψήφοι είς σχήμα 
πρόχου (Πίν. 301 α, κάτω), έπιμήκη πλακίδια 
κοσμούμενα δι’ έλίκων (Πίν. 301 α, άνω) καί έν
δεκα πλακίδια, φέροντα παράστασιν σφιγγός, τής 
όποιας τό μέν σώμα δηλούται έν καταγραφή, ή δέ 
κεφαλή έστραμμένη κατενώπιον (Πίν. 301 α, μέ
σον). Εύρέθησαν έπίσης καί ψήφοι έκ καρνεολίου 
( 70). Πολλά έξ άλλου ήσαν τά χρυσά κτερίσματα 
τού πλουσιωτάτου αυτού τάφου, ήτοι έπτά ρόδακες 
όκτώφυλλοι (διαμ. 2 έκατοστομ.) καί έξήκοντα 
ψήφοι όρμου διαφόρων σχημάτων ( φύλλα κισσού, 
κρικοειδείς, άμφικωνικαί άπλαί καί διά κοκκί- 
δων κοσμούμενοι (Πίν. 301 β). Αί πλεϊσται καί 
τινα άλλα σπουδαιότατα εύρήματα, τά όποια θ’ 
άναφέρωμεν έν συνεχεία, προέρχονται έκ τού 
παρά τήν ΒΑ. γωνίαν τοΰ θαλάμου λάκκου ( δια- 
στάσ. 1.25 x 0,50 - 54, βάθος 0,20 μ.). Τό σπου
δαιότατου πάντων είναι χρυσούς σφραγιστήρ 
δακτύλιος φέρων παράστασιν λατρευτικήν, ήτοι 
δύο γυναικείας μορφάς μεταξύ βωμού καί ίεροϋ 
(Πίν. 302α). Δεύτερος χρυσούς δακτύλιος, κο
σμούμενος διά κοκκιδωτού, εφερεν είς τήν κυκλι
κήν σφενδόνην δισκάριον έκ κυανής ύαλομά- 
ζης3. Έντός τού αυτού λάκκου εύρέθη έπίσης

3. Ό πρώτος δακτύλιος έχει μήκος σφενδόνης 0,018 μ. 
Παραπλήσια παράστασις χρυσοϋ δακτυλίου έκ Δενδρών. 
(Persson, New Tombs at Dendra, PI. VII, 1).

Ό δεύτερος δακτύλιος έχει διάμετρον 0,019 μ. Τοϋ τύπου

σφραγιδοκύλινδρος έκ φαγεντιανής ΰποπρασίνου 
χρώματος, μέ παράστασιν μορφής καθημένης καί 
τριών άλλων όρθιων (Πίν. 302β) (ΰψ. 2.5 έκα- 
τοστ.) καί άλλος μικρότερος (ύψ. 0,9 έκατοστ. ) 
φέρων έγχάρακτον δικτυωτόν. Άμφότεροι είναι 
προφανώς άνατολικής προελεύσεως4 καί είναι 
τά πρώτα παραδείγματα έκ τής Μυκηναϊκής Θεσ
σαλίας.

Έκ τών άλλων εύρημάτων άναφέρομεν έξ φα
κοειδείς σφραγιδόλιθους, έξ ών είς φέρει παρά- 
στασιν ίππου ή αιγάγρου, θαυμαστής ψυσιοκρα- 
τικής διαθέσεως, μεγάλας ψήφους έξ ήλέκτρου καί 
τέλος έν λίαν ένδιαφέρον πήλινον είδώλιον πτη
νού. Ό πλούτος τών κτερισμάτων τοΰ τάφου αύτοΰ 
είναι άληθώς μοναδικός, μόνον δέ πρός τά εύρή
ματα τών θολωτών τάφων δύναται νά παραβληθή. 
Φαίνεται δέ έκ τού πλούτου αύτοΰ καί τής φύσεως 
τών κτερισμάτων, ότι δέν ήτο τάφος κοινών θνη
τών τουλάχιστον είς τόν άνατολικόν λάκκον δι
καιούμεθα νά πιστεύσωμεν ότι είχον άποτεθή τά 
λείψανα καί τά κοσμήματα ίερείας τινός.

Τάφος Δ. Κεΐται είς ικανήν άπόστασιν άπό τών 
προηγουμένων καί ό δρόμος αύτοΰ άπέχει 4.50 
μ. άπό τού έπομένου (Ε ), είναι δ’ έπίσης διαφό- 
ρως προσανατολισμένος. Ό θάλαμος είναι τετρά
πλευρος κανονικού σχήματος καί έπιμήκης ( πλά
τος 4.85 μ., βάθος 2.70 μ., μήκος στομίου 1.20 μ., 
εύρος αυτού 0,80 - 0,90 μ.). Ό δρόμος σφζεται 
έδώ είς μήκος 5.50 μ. καί έχει μέγιστον πλάτος 
προ τοΰ στομίου 1.65 μ. Τά τοιχώματα αύτοΰ συγ
κλίνουν πρός τά άνω (Πίν. 302 γ) καί τό στόμιον 
εύρέθη κεκλεισμένον δΤ ισχυρού τοιχαρίου. Τό 
δάπεδον τοΰ θαλάμου εΰρηται πολύ χαμηλότερα 
τής κοίτης τοΰ ποταμού καί ή άνασκαφή τοΰ τά
φου κατέστη δυνατή μετά τήν άπόφραξιν τής άρχής 
τού δρόμου δι’ Ισχυρού τοιχίου έκ σιμεντολίθων. 
Ή ύγρασία έντός τοϋ θαλάμου ήτο τόση, ώστε με
τά μεγίστης δυσχερείας κατωρθώθη νά έξαχθοΰν 
τά ύάλινα ίδίψ, κοσμήματα, ένφ τά οστά διεκρί- 
νοντο ώς λευκή διαλελυμένη ύλη έντός τής έρυ- 
θράς άργίλλου. Καί είς τόν τάφον αύτόν πολλαχοΰ 
έσημειώσαμεν λείψανα πυράς, αλλά καΰσις τών 
νεκρών δέν έβεβαιώθη. Άντιθέτως, ευδιάκριτα 
ήσαν τά λείψανα μιας όλοσώμου ταφής περί τό 
μέσον τοΰ θαλάμου. Ό σκελετός είχε τοποθετηθή

αύτοΰ δακτύλιοι είναι συνήθεις είς Έγκωμην τής Κύπρου 
(πρβλ. προχείρως Higgins, Greek and Roman Jewellery, 85, 
PI. 8c).

4. Πρβλ. όμοίου τύπου πρός τό πρώτον ήμέτερον παρά
δειγμα σφραγιδοκύλινδρον έκ Μυκηνών (BSA 52 (1957) 200 
κ.έ. Ρ1. 37α, β), άποδιδόμενον είς τό «Mitanian Style» και 
θεωρούμενον ώς προερχόμενον έκ τίνος παραλιακής θέσεως 
ή νήσου τής Άνατολ. Μεσογείου.
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πλαγίως έπί τής δεξιάς πλευράς καί οί πόδες ήσαν 
έκτεταμένοι, ύπ’ αύτόν δέ καί περί αυτόν παρετη- 
ρήθησαν λείψανα καστανού χρώματος Ολης, πι
θανώς ύπολείμματος τοΟ ξυλίνου ή ψιαθίνου φο
ρείου, έπί τοΟ όποιου άπετέθη ό νεκρός εις τόν 
τάφον.

Πλούσια ήσαν τά κτερίσματα καί τοΟ τάφου 
τούτου: Τά αγγεία (10 έν συνόλφ) ήσαν κατά τό 
πλεΐστον τρίωτοι άπιόσχημοι άμφορίσκοι (6), 
χρονολογούνται δέ εις τήν YE III Β. ’Από τά κο
σμήματα τά άφθονώτερα πάλιν είναι τά έξ ύαλο- 
μάζης, ήτοι ψήφοι όρμων καί πλακίδια, κοσμού
μενα δι’ έλίκων ή κυματιοειδών φύλλων ( Π ί ν. 
303 α). Σπουδαία όμως κατ’ έξοχήν είναι δέκα τέσ- 
σαρα έπιμήκη πλακίδια έξ όρμου πάλιν, φέροντα 
έκτυπον παράστασιν θεάς ή ίερείας ( ώς ύποδηλοί 
ό έπί τής κεφαλής πόλος) καί ύψούσης τήν άρι- 
στεράν. Τά κυριώτερα λοιπά ευρήματα ήσαν 19 
διπλαϊ χρυσαϊ ψήφοι όρμου μέ παράστασιν ναυ
τίλου, τρεις σφραγιδόλιθοι, έξ ών ό εις έξ όρείας 
κρυστάλλου (γραμμικοί παραστάσεις καί ζώα) 
δισκάρια έξ έλέφαντος (Π ί ν. 303 β) καί δύο τε
μάχια κτενός έξ έλέφαντος, 4 ψήφοι έξ ήλέκτρου, 
σφονδύλια καί κομβία έκ στεατίτου καί δύο πή
λινα συνήθη ειδώλια τού τύπου Φ πάλιν. ’Αξιό
λογα ήσαν καί τά χαλκά κτερίσματα, ήτοι «ξυρός» 
λίαν κατιωμένος, σμίλη, τριχολαβίς, βελόνη καί 
δύο «όπεΐς» έκ τού δρόμου τού τάφου. ’Εντός τού 
θαλάμου τού τάφου αύτοΰ, άλλά καί τών προηγου
μένων, εύρέθησαν επίσης πολλά μολύβδινα ρα
βδία, τομής τετραπλεύρου, ένίοτε καμπυλούμενα, 
τών όποιων ό προορισμός είναι άγνωστος 6.

Τάφος Ε. Θάλαμος μικρός (3.10 x 2.30 μ.) 
καί κυκλοτερής, στόμιον καί δρόμος άναλόγως 
στενά καί ύποτυπώδη. Δέν έσώθησαν λείψανα 
όστών ή καύσεως. ’Αγγεία (Π ί ν. 297 α ) εύρέθη
σαν δώδεκα έξ ών 5 άλάβαστρα καί δύο ψευδό- 
στομοι αμφορείς (YE III Β). Τά λοιπά εύρήματα 
ήσαν τρεις σφραγιδόλιθοι (ών εις έξ όρείας κρυ
στάλλου καί άλλος έκ κυανής ύαλομάζης), 50 
περίπου ψήφοι όρμου έξ ύαλομάζης, πολλά σφον
δύλια καί κομβία έκ στεατίτου καί 6ν εύμέγεθες 
σφονδύλιον έκ τού αύτοΰ ύλικού, κοσμούμενον 
διά γραμμικών έγχαράξεων.

Τάφος εις θέσιν « Λιβάδι». ’Ολίγον έξωθι καί 
πρός τά δυτικά τού Μεγ. Μοναστηριού εις τήν 
θέσιν «Λιβάδι» καί έπί ράχεως χαμηλής, τήν ό
ποιαν παραρρέουν ό « Καρά Ντερές » καί έτερος 
πρός νότον χείμαρρος (« Ούζούν Ντερές »), πάρε-

5. Όμοια «ραβδία» έκ μολύβδου εύρέθησαν είς τάφους 
τής Άργολίδος καί τής ’Αττικής (Ναύπλιον, Μυκήναι, Πρό- 
συμνα, Λιγόρι). Πρβλ. Blegen, έ.ά. 255.

τηρήθησαν λείψανα προϊστορικού συνοικισμού. 
Μεταξύ τών όστράκων ολίγα είναι τά μυκηναϊκά, 
άλλά δέν δύναται νά άποκλεισθή ή πιθανότης νά 
εκειτο έδώ ό μυκηναϊκός συνοικισμός τής περιο
χής, διότι ή θέσις είναι πράγματι καταλληλοτάτη. 
Έναντι άκριβώς τής ράχεως, άμέσως δεξιά τής 
όδού πρός Άγναντερήν (Ντεντέριανην), άπεκα- 
λύφθη μυκηναϊκός θαλαμοειδής τάφος, καταστρα
φείς κατά τό μέγιστον μέρος κατά τήν διάνοιξιν 
τής όδού καί τήν λήψιν χώματος. Τό έδαφος 
είναι έδώ άμμώδες, φαίνεται δέ κάπως δύσκο
λος ή λάξευσις τάφων θαλαμοειδών, λόγφ τού 
εύθρύπτου αυτού' άλλά ή μικρά σκαφή τήν όποιαν 
έπεχειρήσαμεν, έδειξεν ότι ύπήρξε πράγματι τά
φος είς τήν θέσιν αύτήν. Τού θαλάμου έλάχιστον 
τμήμα άπέμενε, έπί τού δαπέδου όμως εύρέθησαν 
άγγεία (τρίωτος κρατηρίσκος, έν άλάβαστρον 
άρτόσχημον καί τεμάχια άλλων, χρονολογούμενα 
είς τό τέλος τής YE III Α) καί κοσμήματα, δη λ. 
ψήφοι όρμου έξ ύαλομάζης (ύπέρ τά 40 τεμάχια), 
όμοια άκριβώς πρός τά εΰρεθέντα είς τούς άλλους 
τάφους, λίθινα σφονδύλια κλπ. Άπεκαλύφθη έπί- 
σης τμήμα λάκκου πλήρους όστών, άνηκόντων 
είς τρεις τούλάχιστον νεκρούς, οί όποιοι βεβαίως 
είχον ταφή άρχικώς είς τόν θάλαμον τού τάφου. 
Τέλος, χαμηλά είς τό ρεύμα εύρέθη ύπό έργάτου 
τής άνασκαφής καί μετά τήν λήξιν τών έργασιών 
έν λίαν ένδιαφέρον καί άρτιον πρωτογεωμετρικόν 
άγγεΐον, κατά πάσαν πιθανότητα έκ τάφου έπί- 
σης προερχόμενον.

Δέν είναι δυνατόν άνευ έρεύνης νά βεβαιώσω- 
μεν, ότι ό μυκηναϊκός συνοικισμός, είς τόν όποι
ον άνήκον οί περιγραφέντες τάφοι, έκειτο πράγματι 
είς τήν πλησιέστατα τού Μεγάλου Μοναστηριού 
θέσιν αύτήν (« Λιβάδι»). Είς τήν περιοχήν όμως 
δέν είναι γνωστοί άλλοι σύγχρονοι οικισμοί προσ- 
φορώτεροι: Ή σχετικώς πλησίον κείμενη « Τρανή 
Μαγούλα »(Πρβλ. Τσούνταν Δ-Σ άριθ. 12, σ. 5 ), 
νοτίως τού χωρίου ’Αρμένιον (Γκερλί) κατφκήθη 
κατά τήν Μυκηναϊκήν περίοδον, άλλά τό νε- 
κροταφεΐον τού συνοικισμού αυτού δέν είναι δυ
νατόν νά ταυτισθή πρός τό τού Μεγ. Μοναστη
ριού. Ό συνοικισμός τής Πέτρας, άφ’ έτέρου 6, 
κεΐται εις άπόστασιν έπτά χιλιομέτρων πρός τά 
ΒΑ.

Βέβαιον πάντως φαίνεται, ότι ό συνοικισμός, 
εις τόν όποιον άνήκον οί τάφοι τού Μεγ. Μονα
στηριού όπήρξεν άκμαϊον κέντρον τού μυκηναϊ
κού πολιτισμού.

6. Πρβλ. V. ΜΠοίόίό, ΑΑ 1960, 150 κ.έ.
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3. Άνασκαφαΐ έν Σέσκλα»

Δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας συνε- 
χίσθησαν καί κατά τό 1963 αί άνασκαφαΐ εις τό 
Σέσκλον, μέ σκοπόν καί πάλιν τήν έπανεξέτασιν 
τής στρωματογραφίας τού σπουδαίου καί γνωστό
τατου αύτοϋ προϊστορικού συνοικισμοί» τής περιο
χής τού Βόλου.

Αί άνασκαφαΐ ένετοπίσθησαν είς τήν βορειο
ανατολικήν πλευράν τής άκροπόλεως, όπου αί έπι- 
χώσεις έχουν μέγα βάθος καί ύπάρχει άκόμη χώρος 
πρός σκαφήν, έχωρίσθησαν δέ είς δύο τομείς (I 
καί II), ένα πρός τό άνατολικόν μέρος καί δεύ
τερον κατά τό βορειότατον άκρον τής άκροπό
λεως. Τήν έπίβλεψιν τών άνασκαφικών συνερ
γείων είς τούς τομείς αύτούς καί τήν εύθύνην τής 
καταγραφής τών ευρημάτων κατά χώραν, άνέ- 
λαβον άντιστοίχως αί άρχαιολόγοι δ. Αίκατ. 
Παπαζαφείρη καί κ. Μαρία Θεοχάρη. 'Ολόκλη
ρος ό χώρος διηρέθη είς τετράγωνα, πλευράς δύο 
μέτρων, είδικώς όμως κατά τήν άνασκαφήν τού 
«Προκεραμεικοϋ» στρώματος άφέθη άσκαφος λω- 
ρίς πολύ στενή μεταξύ τών τετραγώνων, διά τήν 
καλυτέραν παρακολούθησιν τών διαδοχικών στρώ
σεων άπό πολλών πλευρών.

Τομευς I. Ή άνασκαφή είς τόν πρώτον τομέα 
(μήκους 14 μ. καί πλάτους 6 μ. ) είς μικρόν μόνον 
τμήμα έφθασε μέχρι τού στερεού έδάφους, λόγω 
τής παρεμβολής σημαντικών άρχιτεκτονικών λει
ψάνων τού λεγομένου «Πολιτισμού τού Σέσκλου». 
Τό σπουδαιότερον είναι οίκημα τετραπλεύρου 
κατόψεως, λιθόκτιστον κατά τό θεμέλιον καί τήν 
κρηπίδα, ώς συνήθως, πλάτους έσωτερ. 6 μ. καί 
μήκους 6.50 μ. έντός τού τομέως, πιθανώς δέ όλι- 
κού μήκους 8 μ. Πρόκειται άσφαλώς περί τού 
μεγαλυτέρου οικήματος τής Άρχαιοτέρας Νεο
λιθικής, τό όποιον άπεκαλύφθη μέχρι τούδε είς 
τήν άκρόπολιν. Ή είσοδος ήτο άρχικώς είς τό 
μέσον περίπου τού νοτίου τοίχου, έκλείσθη όμως 
καί προσεκτίσθη, όταν άλλο οίκημα έκτίσθη έν 
έπαφή πρός τήν Ν. πλευράν τού πρώτου. Παρά 
τούς τοίχους, προπάντων κατά τήν Α. γωνίαν καί 
ύπό στρώμα πηλών έπαλείψεως τής στέγης εύρέ- 
θησαν πολυάριθμα τεμάχια άγγείων, κυρίως μο
νόχρωμα (ΑΙ) (Π ί ν. 304 γ ) προφανώς άποθη- 
κευθέντα έκεϊ πρό τής καταστροφής τής οίκίας 
καί τής πτώσεως τής στέγης.

Είς τά ύπερκείμενα τής οίκίας ταύτης στρώματα 
άπεκαλύφθησαν κατ’ άρχάς τρεις τάφοι τής ’Επο
χής τού Χαλκού, άκτέριστοι, έπειτα δέ τοίχοι, 
«βόθροι» καί έστίαι οικημάτων τής περιόδου τού 
Ραχμανίου καί τής Νεωτέρας Νεολιθικής ( Διμη- 
νίου ). ’Αξιόλογος κεραμεική τών περιόδων αύτών

ήλθεν είς φώς, ώς καί διάφορα άλλα ευρήματα, 
ήτοι λίθιναι άξϊναι καί σμίλη, άφθονοι λεπίδες 
όψιανού καί πυριτόλιθου, πήλινα ειδώλια καί 
σφραγίδες.

Τομευς II. Ή σκαφή είς τόν τομέα αύτόν άπέ- 
βλεψε κυρίως είς τήν διερεύνησιν τού «Προκε- 
ραμεικού» στρώματος, εφθασε δέ μέχρι τού στε
ρεού έδάφους. ’Αλλά καί τά ύπερκείμενα τού προ- 
κεραμεικού στρώματα τής κεραμεικής Νεολιθι
κής άπέδωσαν άφθονα εύρήματα, σχετικώς όμως 
πενιχρά άρχιτεκτονικά λείψανα. Πρέπει νά ση- 
μειωθή ότι όρυγμα τής εποχής τού Διμηνίου είχε 
διαταράξει τάς έπιχώσεις ένταΰθα μέχρι βάθους 
2.50 μ. περίπου. Κατωτέρω εύρέθησαν λείψανα 
σημαντικού οικήματος τής Άρχαιοτ. Νεολιθικής, 
καταστραφέντος διά πυράς, ώς έμαρτύρουν τά ί- 
σχυρώς ώπτημένα τεμάχια πηλού έπαλείψεως τής 
στέγης, τά όποια έσχημάτιζον στρώμα ολόκλη
ρον, πάχους ήμίσεος μέτρου καί πλέον.

’Από τά εύρήματα τών παλαιοτέρων φάσεων 
τής Άρχαιοτέρας Νεολιθικής άξιον μνείας είναι 
μαρμάρινον άγγεϊον ήμιτελές, άρα έπί τόπου 
κατασκευασθέν, ώς καί άρχιτεκτονικά λείψανα 
( πασσαλόπηκτα οικήματα ) καί πρωτόγονος κερα- 
μεική, άποκλειστικώς μονόχρωμος. Είς τό βαθύ- 
τατον μέρος τού κεραμεικοΰ στρώματος καί έν 
έπαφή πρός τό «Προκεραμεικόν» ή ένίοτε καί 
έντός αύτοΰ εύρέθησαν όλίγων άγγείων τεμάχια 
( 8 -10 ), άτινα δύνανται νά θεωρηθούν δείγματα 
τών πρώτων άποπειρών κατασκευής πήλινων άγ
γείων είς τό Σέσκλον. Ό πηλός τών άγγείων αυ
τών είναι συνήθως άκάθαρτος, ή πλάσις αύτοΰ 
άτελής, τά δέ τοιχώματα έξαιρετικώς παχέα καί 
μέ έμφανή τά ίχνη τής προσπάθειας τού άγγειο- 
πλάστου νά τά έξομαλύνη διά τής χειρός. Ή 
δπτησις είναι άλλοτε άτελής, άλλοτε δέ ύπέρ τό 
δέον ισχυρά, ή έπκράνεια καπνισμένη καί τά 
τοιχώματα εύθρυπτα. Τά σχήματα φαίνονται γενι
κώς σφαιρικά, τά χείλη κλίνουν πρός τά έσω καί 
έν γένει τά άγγεΐα δέν έχουν τίποτε κοινόν μέ 
τήν ρευστότητα τών μορφών τής άνεπτυγμένης 
κεραμεικής. Έπί δύο παραδειγμάτων διακρίνονται 
άποτυπώματα ψιάθου, ώς άν περιεβάλλοντο διά νά 
συγκροτηθούν, άλλα δέ δύο είναι έντελώς άνοπτα, 
προφανώς ξηρανθέντα άπλώς είς τόν ήλιον.

Στρωματογραφικώς τά άγγεΐα αύτά ( έφ’ όσον 
βεβαίως άποδεχθώμεν τάς τελευταίως έπιτευχθεί- 
σας άπολύτους χρονολογήσεις καί έν Έλλάδι7

7. Ai μάλλον πρόσφατοι καί έν ταυτφ σπουδαιότεροι, 
ώς άναγόμεναι είς τήν αρχήν σχεδόν τής κεραμεικής Νεολι
θικής. χρονολογήσεις έπετεύχθησαν είς τόν συνοικισμόν τής 
Νέας Νικομήδειας, έν Μακεδονίμ (Πρβλ. R. Rodden, Pro
ceed. Prehist. Soc. 28 (1962) 267, κ.έ. 276).
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δύνανται νά χρονολογηθούν περί τά μέσα τής 
7ης Χιλιετηρίδος π.Χ. Κατά πάσαν πιθανότητα, 
από τοϋ τέλους ήδη τής «Προκεραμεικής» 
περιόδου οί κάτοικοι τής άκροπόλεως τού Σέ
σκλου ήρχισαν τήν κατασκευήν άγγείων έκ πη
λού, παραλλήλως πρός τά ξύλινα καί ψιάθινα άγ- 
γεϊα καί σκεύη, τά όποια ήσαν άπό μακροΰ έν 
χρήσει. Δύναται δηλ. νά ύποστηριχθή τώρα, ότι 
ή μετάβασις άπό τού προκεραμεικού σταδίου είς 
τό κεραμεικόν ύπήρξεν ομαλή καί φυσιολογική. 
Τό πόρισμα τούτο ένέχει τεραστίαν σημασίαν διά 
τήν έλληνικήν προϊστοριολογίαν, ώς θά ίδωμεν 
δέ κατωτέρω καί άλλα στοιχεία τό ένισχύουν. 
Τό χαρακτηριστικώτερον είναι ότι τά μέχρι τούδε 
«τυπικά» θεωρούμενα τής προκεραμεικής φά- 
σεως έ ν ώ τ ι α (ήτοι μικρά, λίθινα κατά τό πλεϊ- 
στον ή καί πήλινα μυκητόσχημα κοσμήματα8, 
εύρέθησαν έφέτος είς τό Σέσκλον καί είς στρώ
ματα τών άρχών τής κεραμεικής Νεολιθικής. 
Πρέπει νά προσθέσωμεν, ότι είς τάς άρχάς τής 
κεραμεικής παρατηρεΐται έπίσης τάσις διά «μι- 
κρολιθισμόν» τών έξ όψιανού ή πυρίτου λεπίδων, 
ή όποια χαρακτηρίζει τήν προκεραμεικήν, καί 
τέλος ότι έμφανής διάκρισις τών στρωμάτων με
ταξύ τών δύο περιόδων δέν όφίσταται.

Ή άνασκαφή τού προκεραμεικού στρώματος 
είς τόν Τομέα II άπεκάλυψε λαξεύματα οίκημά- 
των άκανονίστου σχήματος έντός τού στερεού, 
όμοια οπωσδήποτε πρός τά ύπό τού Milojcie άνευ- 
ρεθέντα είς τήν Άργισσαν. Τά κινητά εύρή- 
ματα τού στρώματος ήσαν άφθονα έφέτος καί 
χαρακτηριστικά, μάλιστα τά πολλά (περί τά 
150) τεμάχια λεπίδων, κυρίως, έκ πυρίτου καί 
όψιανού, μεταξύ τών όποιων καί χαρακτηριστικοί 
«Μεσολιθικοί» μορφαί [ήμισέληνος, τραπέζια 
καί χαράκται (burins ]). Ό όψιανός είναι είς άνα- 
λογίαν 3:2 άφθονώτερος τού πυρίτου, ή πετρο
γραφική δέ αύτοΰ έξέτασις έβεβαίωσε τήν Κυκλα
δικήν (καί δή Μηλιακήν) προέλευσίν του! Ώς 
ένδείξεις άποδεικνύουσαι άσκησιν τής γεωργίας 
δύνανται νά θεωρηθούν άφ’ ένός άπηνθρακωμένοι 
κόκκοι σίτου καί όσπρίων, άφ’ έτέρου δέ λίθινα 
έργαλεϊα, προοριζόμενα δΤ έργασίας σχετιζομέ- 
νας πρός τήν συλλογήν καί τήν άλεσιν δημητρια
κών ή καρπών έν γένει. Άφθονα έξ άλλου όστά 
ζώων, προφανώς έξημερωμένων ( αίγών καί προ
βάτων, χοίρων κ.ά.) εύρέθησαν καί έφέτος, άλλά 
δέν κατέστη είσέτι δυνατή ή έξέτασίς των ύπό 
είδικών.

Τέλος, έκ τού προκεραμεικού ιδίως άλλά καί

8. Πρβλ. Τό ΊΕργον τής Άρχαιολ. 'Εταιρείας 1963,
είκ. 37.

έκ τών παλαιοτέρων στρωμάτων τής κεραμεικής 
Νεολιθικής συνελέγησαν μετά προσοχής δεί
γματα άνθράκων ή άνθρακούχου γής, συσκευα- 
σθέντα καταλλήλως, μέ τήν έλπίδα ότι κάποτε 
θά έξετασθοΰν διά τής μεθόδου τού ραδιενεργού 
άνθρακος, ώστε νά έχωμεν είς τό μέλλον άπολύ- 
τους χρονολογίας καί άπό τό Σέσκλον.

Ή διαπίστωσις τής συνεχείας μεταξύ προκερα- 
μεικής καί κεραμεικής Νεολιθικής είς τό Σέσκλον 
καί ή άνίχνευσις ένός παναρχαίου σταδίου άπο- 
πειρών κατασκευής άγγείων έκ πηλού, άποτελοΰν 
στοιχεία σπουδαιότατα, συνηγορούντα ύπέρ τής 
θεωρίας περί τού αύτόχθονος τού Νεολιθι
κού πολιτισμού τής Θεσσαλίας καί τής καταγω
γής αύτοΰ έξ ένός είκαζομένου παλαιοτέρου στα
δίου «Μεσολιθικού» ή έσχάτου Παλαιολιθικού.

Δ.' ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ! ΣΚΑΦΑΙ—ΤΟΠΟΓΡΑΦ. ΕΡΕΥΝΑΙ— 
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΑΙ ΑΡΧΑΙΩΝ

1. Φάρσαλος

Περιωρισμένη δοκιμαστική σκαφή ένηργήθη 
έπΐ τού δπερθεν τών πηγών τού Άπιδανοΰ ποταμού 
λόφου τής Αγίας Παρασκευής (Φετίχ Τζαμί) 
τής σημερινής πόλεως τών Φαρσάλων, περι- 
λαμβανομένου έντός τού περιβόλου τής άρχαίας 
Φαρσάλου, πρό τού ναού, ίνα διαπιστωθή ή ϋπαρ- 
ξις άρχαίων, προκειμένου νά έπιτραπή ή άνέγερ- 
σις κωδωνοστασίου 9.
Ή πρώτη δοκιμή, κατά τήν ΒΔ. γωνίαν τού ναού, 

είς τό σημεϊον όπου πρόκειται ν’ άνεγερθή τό 
κωδωνοστάσιον, έφερεν είς φώς κεραμεικήν έλλη- 
νιστικών χρόνων, τεμάχια συγχρόνων ειδωλίων 
θεάς καί είς τό βάθος τοιχάριον άσφαλώς προϊστο
ρικών χρόνων. Τά άνώτερα στρώματα ήσαν τετα- 
ραγμένα έκ μεταγενεστέρων έπεμβάσεων. Είς τάς 
άλλας δοκιμάς, πρό τού ναού, εύρέθησαν τοίχοι 
όγκώδεις τού κατεδαφισθέντος τεμένους, κατά 
μέρος έκτισμένοι δΤ υλικού άρχαίου, άλλά καί 
σημαντικά άλλα άρχαΐα λείψανα έλληνιστικών 
καί κλασσικών χρόνων, Ιδίοι κεραμεική καί είδώ-

9. Ή σκαφή έγένετο δαπάνη τοϋ Έκκλησ. Συμβουλίου 
τοϋ ναοΰ τής *Αγ. Παρασκευής, ό σκοπός δ’ αύτής ήτο λίαν 
περιορισμένος. Δυνατότητες περαιτέρω έρεύνης, άλλωστε, 
έπΐ τής βραχώδους κορυφής τοϋ λόφου δέν ύπάρχουν, ένφ 
προσφέρονται πρός τοϋτο αί κλιτύες. Τό πρόβλημα τής ύπάρ- 
ξεως μυκηναϊκού συνοικισμού είς τήν περιοχήν αύτήν— πρό
βλημα σχετιζόμενον μέ τό ζήτημα Φάρσαλος = Φθία (Πρβλ. 
προχείρως Stahlin, Hell. Thessal., 136 και Bequignon, Rev. 
Arch. 1958, 93 κ.έ.) δέν ήτο δυνατόν νά θιγή καν μέ τόσον 
περιωρισμένας δυνατότητας, παραμένει δέ πάντοτε ώς §ν 
τών καίριων προβλημάτων τής έρεύνης έν Θεσσαλίςι.
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λια. Έκ τοϋ βάθους των τάφων προέρχονται καί 
άφθονα Νεολιθικά όστρακα καί δή τής Νεωτέ- 
ρας Περιόδου. Τά τής έποχής τοΰ Σέσκλου ήσαν 
έλάχιστα. ’Επί πλέον εύρέθησαν όστρακα τής 
Έποχής τοΰ Χαλκοϋ καί — όπερ σπουδαιότατον — 
αρκετά Μυκηναϊκά. ’Αλλά περί στρώματος Μυκη
ναϊκού είς τόν χώρον τών δοκιμών δέν δύναται νά 
γίνη λόγος, καίτοι όλαι αί ένδείξεις συνηγορούν 
ύπέρ τοΟ άντιθέτου. Τά πολλά δηλ. όστρακα τής 
YE III Περιόδου (μεταξύ αύτών γραπτά τής ΥΕ 
III Β καί δύο τεμάχια κυλικών τών αύτών, πιθανώς, 
χρόνων), τά όποια εύρίσκονται έπί τής έπιφα- 
νείας κατά τάς ύπωρείας τού ύψώματος δέν είναι 
δυνατόν ν’ άποδοθοϋν είς τάφους· καί όταν αί 
έρευναι είς τήν περιοχήν αύτήν συνεχισθοϋν καί 
έπεκταθοϋν είς τά σημεία όπου άπομένουν άκόμη 
έπιχώσεις, είναι βέβαιον ότι θ’ άποκαλύψουν καί 
στρώμα μυκηναϊκόν.

Σπουδαία άφ’ έτέρου είναι ή άνακάλυψις τάφων 
τών πρωτογεωμετρικών χρόνων είς τήν θέσιν αύ
τήν, πρός τά κράσπεδα τοϋ ύψώματος καί τάς υπώ
ρειας αύτοΰ. Οί τάφοι δέν περιεΐχον άγγεΐα (πι
θανώς έπειδή ταϋτα είχον άποτεθή έκτος τών τά
φων, κατά συνήθειαν καί άλλοθεν γνωστήν), χρο
νολογούνται δέ μόνον έπί τή βάσει μορφολογικών 
κριτηρίων. Είς έξ αύτών ήτο τάφος κιβωτιόσχη
μος ( διαστάσεις 1.38 x 0,48 - 55 μ., βάθος 0,44 μ.), 
περιέκλειε δέ τόν σκελετόν ώριμου νεκρού, ΰπτίως 
άποτεθέντος, μέ τούς πόδας συνεσταλμένους· 
κατά τόν άριστερόν ώμον εύρέθη λιθίνη άκόνη 
καί κατά τό άκρον τοϋ άριστεροΰ πήχεως σιδη- 
ρούν μαχαιρίδιον — άμφότερα κοινά κτερίσματα 
τάφων τών χρόνων αύτών ( Π ί ν. 305 α ). Τό 
κάτω τμήμα τοϋ τάφου ήτο τεταραγμένον. Δύο 
άλλοι τάφοι, έπίσης κιβωτιόσχημοι, άλλά πολύ 
μικροί, περιεΐχον άκτερίστους σκελετούς νηπίων 
(Πίν. 305 β).

’Από τά άλλα εύρήματα τών δοκιμών άναφέ- 
ρομεν τμήμα κιονοκράνου έκ πωρολίθου, πρωίμων 
κλασσικών χρόνων, ώς καί έτερον έκ τοϋ αύτοϋ 
ύλικού, κατά τι ίσως παλαιότερον (Πίν. 304 β), 
εύρεθέν όλίγον πρός δυσμάς τοϋ λόφου (διάμ. 
βάσ. 0,46 μ.). Έντοπισθεΐσα κατ’ άνάγκην είς 
τό πλέον άγονον σημεΐον τοϋ λόφου, δηλ. τήν 
βραχώδη κορυφήν, ή μικρά δοκιμή τήν όποίαν 
έπεχειρήσαμεν, δέν άπέδωσεν έντυπωσιακά εόρή- 
ματα και σπουδαία πορίσματα. Έκ τών Ισχνών ό
μως ένδείξεων αύτών δύναται νά συναγάγωμεν, 
ότι ό λόφος κατιρκήθη άπό τής Άρχαιοτέρας Νεο
λιθικής καί τής Έποχής τοϋ Χαλκοϋ — περιλαμ- 
βανομένης καί τής Υστεροελλαδικής Περιόδου — 
χωρίς διακοπήν καί κατά τήν ίστορικήν περίοδον, 
προφανώς δέ είχε πάντοτε τεραστίαν σημασίαν

διά τόν προϊστορικόν καί Ιστορικόν οικισμόν, 
ένεκα τής άμέσου γειτονίας τής μεγάλης καί 
άενάου πηγής τοΰ Άπιδανοϋ.

2. Θολωτός μυκηναϊκός τάφος ‘Αγίου ’Αντωνίου
( Φαρσάλων)

'Υποδείξει φιλάρχαιου έκ Λαρίσης, έγένετο 
γνωστή ή ΰπαρξις μικροΰ θολωτοϋ τάφου είς θέ
σιν «Χολέβα Τρύπα», 1.5 χλμ. περίπου πρός τά 
ΒΑ. τοϋ χωρίου "Αγιος ’Αντώνιος (Κουτσελί), 
νοτιοανατολικώς τών Φαρσάλων, άπό τών όποιων 
άπέχει όδικώς 21.5 χλμ., κατ’ εύθεϊαν δέ γραμ
μήν 12 χλμ. Ό τάφος άπετελεΐτο έκ μικροϋ 
δρόμου, έκτισμένου μόνον κατά τό στόμιον (εϋ- 
ρους μόλις 0,70 μ.) καί θαλάμου μικρών έπίσης 
διαστάσεων (μεγ. μήκος 2.25 μ., πλάτ. 2.15 μ., 
ΰψος 1.65 μ.) καί άνωμάλου κατόψεως, ήτοι εύθυ- 
γράμμου κατά τήν μίαν πλευράν, τήν συνεχίζουσαν 
τήν άριστεράν πλευράν τοϋ δρόμου καί έλλειψοει- 
δοϋς κατά τό λοιπόν μέρος. Τό στόμιον εύρέθη 
πεφραγμένον διά τοιχαρίου, ή έπίχωσις όμως τοϋ 
θαλάμου (πάχους 0,40 μ.) ήτο κατά τό πλεΐστον 
τεταραγμένη, έπειδή ή κορυφή τής θόλου, στεγαζο- 
μένη διά πλακάς, είχε διαρραγή καί έκ τοϋ άνοί- 
γματος ήτο εύχερής ή διείσδυσις. Μόνον είς τόν 
πυθμένα διετή ροϋντο τά λείψανα τριών σκελετών, 
παρά τήν κεφαλήν δέ τοϋ ένός έκειτο τό χαλκοϋν 
έγχειρίδιον τοϋ (Πίν. 306 α). Όστρακα άγγείων 
εύρέθησαν έλάχιστα έντός τοϋ τάφου, πολύ περισ
σότερα δέ είς τήν έπίχωσιν τοΰ δρόμου (YE III 
A /Β ). Ό μικρός αύτός θολωτός τάφος έχει Ιδιαι
τέραν σημασίαν, άφ’ ένός έπειδή προέρχεται έκ 
περιοχής σχετικώς άπομεμακρυσμένης, άφ’ έτέ
ρου δέ έπειδή άποδεικνύει, ότι είς θέσεις, όπου τό 
έδαφος δέν προσεφέρετο διά τήν λάξευσιν θαλα
μοειδών τάφων, έκτίζοντο θολωτοί· διότι τό διά
γραμμα δέν έχει πολλήν όμοιότητα πρός τό κανο
νικόν σχέδιον τών μεγάλων θολωτών τάφων, ένφ, 
άντιθέτως, ή πλαγία τοποθέτησις τοϋ δρόμου καί 
τό σχήμα τοΰ θαλάμου έπιβάλλουν τόν χαρακτη
ρισμόν του ώς «κτιστού θαλαμοειδούς». Οί κτι
στοί αύτοϊ θαλαμοειδείς - θολωτοί τάφοι φαίνεται 
ότι δέν ήσαν άσυνήθεις είς τήν μυκηναϊκήν Θεσ
σαλίαν, όπου διετή ρήθησαν καί κατά τήν γεω
μετρικήν περίοδον.

3. Καλλιθέα (Κισλάρ ) Φαρσάλων

’Αμέσως πρός άνατολάς τοΰ χωρίου αύτοϋ, τό 
όποιον κεΐται είς άπόστασιν 25 χλμ. περίπου ΝΑ. 
τών Φαρσάλων, έπί βουνοΰ ΰψομέτρου 619 μ. 
(«Κάστρο») εΰρηνται σπουδαιότατα καί κατά 
τό πλεΐστον καλώς διατηρούμενα λείψανα τει-
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χισμοϋ Αρχαίας πόλεως, κατά τήν πιθανωτέραν 
γνώμην τού Πεύματος (ή Πευμάτων ) 10 11.

Έπϊ τών ράχεων πρός άνατολάς τού «Κάστρου» 
άρχαιοκάπηλοι έσύλησαν τέσσαρας θολωτούς 
μικρούς τάφους, τούς όποιους έγέμισαν καί έκά- 
λυψαν πάλιν. ΕΙς τόν ενα έξ αύτών κατήλθον διά 
μικρού άνοίγματος τής κορυφής’ είναι τάφος θο
λωτός, ώς ό του 'Αγίου ’Αντωνίου, με μικρόν θά
λαμον (2 χ 1,82, ύψος 1.70 μ. περίπου- αί διαστά
σεις, φυσικά, έπισφαλεΐς, λόγφ τής ύπαρχούσης 
έντός τού τάφου έπιχώσεως) καί στόμιον μόλις 
0,65 μ., άνοιγόμενον πρός τό νότιον μέρος τού 
θαλάμου. Λέγεται ότι έντός τού τάφου αύτού εύ- 
ρέθησαν σιδηρά άντικείμενα, ώστε είναι πιθανόν, 
ότι άνάγεται είς τάς άρχάς τών ιστορικών χρό
νων (Πρωτογεωμετρικός - Γεωμετρικός ). Ή άνα- 
σκαφή τών τάφων τής θέσεως αύτής έκρίθη ύπό τής 
Υπηρεσίας κατεπείγουσα, λόγω τού κινδύνου 
συλήσεως καί άλλων, δέν κατέστη όμως δυνατόν 
νά πραγματοποιηθή κατά τό παρόν. Ή όχύρωσις 
τού Πεύματος θεωρείται έλληνιστικήu, άλλά 
τό τείχος τής μικράς κυκλικής άκροπόλεως έπϊ 
τού ΰψηλοτέρου σημείου τού «Κάστρου» είναι 
καταφανώς παλαιότερον καί οί θολωτοί τάφοι 
δεικνύουν τώρα πόσον πρώιμος είναι ό οικισμός 
τής θέσεως.

4. Μπουνάρμπασι

Τό μικρόν άλλ’ εύφορώτατον καί περίκλειστον 
πεδίον τού Κεσερλί (τό άρχαϊον «Δώτιον πεδίον», 
κατά τήν πιθανωτέραν εικασίαν12) έχει πρός 
Β. έξοδον στενήν, διά τής όποιας διέρχεται τό 
ρεύμα τής «Καλάμιτσας» καί ή όδός πρός άρχαίαν 
Έλάτειαν καί τά Τέμπη. Εντεύθεν άρχεται ή 
κοιλάς (πιθανώς τά «Δώτια Τέμπεα» τών άρχαίων ) 
τής Έλατείας, είς τό καίριον δέ αύτό σημεΐον 
έπεσημάνθη σπουδαιότατος προϊστορικός καί 
Μυκηναϊκός συνοικισμός. Ή θέσις καλείται 
«Μπουνάρμπασι», είναι δέ έπίπεδος έξαρσις, όρι- 
ζομένη πρός Β. καί ΒΑ. ύπό τού ρεύματος τής 
Καλάμιτσας, πρός Δ. δέ ύπό άλλης ρευματιάς 
( Άσμάκι) καί μεταξύ δύο βραχωδών ύψωμάτων 
κειμένη, είς άπόστασιν 3,5 χιλιομέτρων ΒΔ. τού 
χωρίου Συκούριον (Μεγ. Κεσερλί). Είς τό βό
ρειον καί βορειοανατολικόν τμήμα τού έξάρμα- 
τος αί πλευραί είναι μάλλον άπότομοι, είς τά ση
μεία δέ αύτά καί τό ύψος τών έπιχώσεων φαίνεται 
μεγαλύτερον. Είς τάς τομάς τών πλευρών εύρέ- 
θησαν καί στρώματα καί λείψανα κεραμεικά όλων

10. Πρβλ. κυρίως Stahlin, AM 31 (1906) 21 κ.έ. καί 39, 
1914, 83 κ. έ., Hell. Thessal., 165 κ.έ.

11. Stahlin, έ.ά., 166.
12. Έ.ά., 57.

τών περιόδων τής Προϊστορίας άπό τής άρχαιο- 
τέρας Νεολιθικής μέχρι τών Πρωτοϊστορικών 
χρόνων. Είς τήν έπιφάνειαν, είς τινα σημεία άπο- 
γυμνωθέντα έκ τής διαβρώσεως, παρετηρήθη στρώ
μα Μυκηναϊκόν, μεγάλου πάχους, καί καταπλη
κτική άφθονία τεμαχίων καί όστράκων άγγείων, 
έξ ών πλεΐστα είναι γραπτά (κατά τό πλεΐστον ΥΕ 
III Α/Β). Καί τοίχοι δέ τών αύτών χρόνων διακρί- 
νονται έντός τού στρώματος κατά τήν άνατολι- 
κήν παρυφήν, έν γένει δέ ή μεγάλη έκτασις τών 
λειψάνων μαρτυρεί, ότι όλόκληρος πόλις Μυ
κηναϊκή έκειτο ένταύθα, δυναμένη ίσως νά παρα- 
βληθή πρός τήν Ίωλκόν είς μέγεθος καί σπουδαιό- 
τητα! Κατά τό ΝΔ. άκρον τού γηλόφου, έντός τού 
άγροΰ Α. Κουμπούρα, άνεσκάψαμεν τάφον κι- 
βωτιόσχημον έκ τεσσάρων πλακών σχηματιζό- 
μενον καί ύπό άλλης καλυπτόμενον ( μήκος 0,97, 
πλάτ. 0,61 μ. έσωτερικώς), περιέχοντα δέ σκε
λετόν είς θέσιν συνεσταλμένην καί λείψανα έτέ- 
ρου, παραμερισθέντος, ώς καί τρία έντόπια άγ- 
γεία, ών τά δύο κύλικες (Πρβλ. Τσούνταν, Δ - Σ. 
35 καί 55), δυνάμενα νά χρονολογηθούν είς τό 
τέλος τής Μεσοελλαδικής Περιόδου.

Τό άλάβαστρον τού Π ί ν. 304 ε (ύψος 0,09, 
διάμ. χείλ. 0,075 μ. Χρονολογ. YE III Α, άρχή) 
προέρχεται έξ άλλου παρακειμένου τάφου, λα
θραίας άνασκαφέντος, άποτελεϊ δέ χαρακτηριστι
κόν δείγμα τής κεραμεικής τού σπουδαίου αύτού 
συνοικισμού, ό όποιος πρέπει ν’ άνασκαφή κάποτε 
συστηματικώς.

5. Μαγούλα Άγ. ’Αθανασίου (ή Δελέρι) Τιρνάβου
Είς τήν θέσιν αύτήν, κειμένην είς άπόστα- 

σιν 8 χλμ. ΒΑ. τού Τιρνάβου, έσημειώθησαν δύο 
μεγάλοι προϊστορικοί συνοικισμοί καί άλλα ση
μαντικά άρχαία λείψανα. Είς τήν Μαγούλαν τού 
'Αγ. ’Αθανασίου (άπό τόν όμώνυμον ναΐσκον), 
είς τήν δεξιάν όχθην τού ποταμού «Μάτι» (ό 
άρχαΐος Εΰρωπός) παχεϊαι καί πλούσιαι έπιχώ- 
σεις τής άρχαιοτ. Νεολιθικής διακρίνονται, ιδία 
κατά τήν άπότομον πρός τήν πλευράν τού ποτα
μού κλιτύν. Έξ αύτών προέρχεται τό πλήρες μο- 
νόχρωμον άγγεΐον τού Π ί ν. 304 δ. Άλλη Μα
γούλα, άνατολικώς τής πρώτης καί είς μικράν 
άπόστασιν, παρέσχεν έπίσης δείγματα κεραμει- 
κής τών αύτών καί μεταγενεστέρων χρόνων. Τέλος, 
έντός παλαιάς άποστραγγιστικής αύλακος διακρί- 
νεται τό κρηπίδωμα μεγάλου κτηρίου, πιθανώς 
ναού άρχαίου 13.

13. Σχετίζεται άραγε τό κτήριον αύτό πρός τήν Δήμητρα, 
ώς άφήνει νά ύποθέσωμεν ή άναθηματική έπιγραφή IG IX 2, 
1235. ή όποια, κατά τόν πρώτον έκδότην (Lolling, AM 8 

(1883) 110) εύρέθη παρά τόν ναόν τοϋ *Αγ.’Αθανασίου, πλη
σίον τοΟ Τιρνάβου.
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6. Μαγούλα Πέρα Μαχαλά Ροδιάς

Περαιτέρω πρός τά ΒΑ. 15 περ. χιλιόμετρα 
έκ Τιρνάβοο καί είς άπόστασιν 1.5 χλμ. ΝΑ. του 
χωρίου Ροδιά ( Μουσαλάρ) ύψοϋται τύμβος, εις 
μικρόν άπόστασιν άπό τής άριστεράς όχθης τού 
Πηνειού καί πλησίον των συμβολών αύτοϋ καί 
τού Τιταρησίου14. Ό τύμβος ύπήρξε τό κέντρον 
προϊστορικού συνοικισμού, έσχάτως γενομένου 
γνωστού15, άρχομένου δέ άπό τής Άρχαιοτέ- 
ρας Νεολιθικής. Πλησίον τού τύμβου άνεσκά- 
φησαν πρό τίνος λαθραίως τάφοι, οί όποιοι, αν 
κρίνωμεν έκ των τεμαχίων άγγείων, τά όποια εύ- 
ρέθησαν έκεΐ, άνήγοντο είς μυκηναϊκούς χρόνους. 
Οί τάφοι φαίνονται κιβωτιόσχημοι.

Κατάπληξιν προξενεί καί έδώ ή άφθονία καί ή 
ποιότης των λαμπρών όστράκων μυκηναϊκών άγ
γείων, τά όποια εύρίσκονται είς τήν θέσιν αύτήν 
έπί τής έπιφανείας, ιδία όπου τό ύδωρ άπεκάλυ- 
ψε τάς έπιχώσεις, ώς καί είς τήν τομήν προστα
τευτικής αϋλακος,πλησίον τής όχθης τού Πηνειού. 
Χωρίς δισταγμόν, πρέπει νά είκάσωμεν σπου- 
δαϊον καί άκμάζοντα μυκηναϊκόν οικισμόν, ίσως 
δέ μίαν τών πόλεων, τών άναφερομένων είς τόν 
«νεών κατάλογον» τής Τλιάδος (Β 738 - 750). 
Ή άνασκαφή είς τήν θέσιν αύτήν, άποφασισθεΐσα 
ήδη παρά τής Υπηρεσίας, έλπίζεται ότι θά γίνη 
είς τό άμεσον μέλλον.

7. Χόρτον

Παρά τόν γραφικώτατον αυτόν παράλιον οίκι- 
σμόν τής Μαγνησίας, ή θέσις τού όποιου συμπί
πτει περίπου πρός τά άρχάΐα Σπάλαυθρα, άπεκα- 
λύφθησαν κατά τάς έργασίας διανοίξεως τής οδού 
πρός Μηλίναν άξια λόγου άρχαΐα λείψανα. Δύο 
τάφους τού Δ' π. X. αίώνος άνέσκαψεν ό Επι
μελητής Ά. Λιάγκουρας, δστις, είδικώτερον μελε-

14. Άπό τοϋ ύψους τού τύμβου δύναταί τις ν’ άποθαυμάση 
τήν συμβολήν τοϋ Τιταρησίου ποταμού (Ξεριά) πρός τόν 
Πηνειόν: Ό πρώτος, δεχόμενος όλίγον πρό τών συμβολών 
τά καθαρά ύδατα τοϋ Εύρωποϋ (Μάτι), δέν άναμειγνύεται 
άμέσως με τό θολόν τοϋ Πηνειοϋ ρεΰμα, άλλ’ έπί τι διά
στημα φαίνεται «έπιρρέων». Τό φαινόμενον άποδίδουν μέ 
θαυμαστήν ένέργειαν οί όμηρικοί στίχοι (Β 751 - 54):

«Οί τ’ άμφ’ ίμερτόν Τιταρησσόν έργ’ ένέμοντο,
δς ρ’ ές Πηνειόν προΐει καλλίρροον ύδωρ, 

ούό' δ γε Πηνειφ συμμίσγεται άργυροδίνη, 
άλλα τέ μιν καθύπερθεν έπιρρέει ήϋτ* δλαιον.

15. Ό A. Hunter, The Bronze Age in Thessaly, Oxford 1953 
σ. 9, άναφέρει έντεϋθεν όστρακα τής Πρωίμου Χαλκοκρα- 
τίας καί Μυκηναϊκά.

Όλίγον έξω τής Ροδιάς καί πρός Ν. αυτής ύπάρχει άλλος, 
άγνωστος μέχρι τοϋδε, προϊστορικός συνοικισμός (Νεολιθι- 
κά-Χαλκοκρατικά), ή «Μαγούλα», έφ’ής τό νεκροταφεΐον 
τοϋ χωρίου.

τήσας τά τοπογραφικά προβλήματα τής περιοχής, 
θά δημοσιεύση τά τής σκαφής είς ειδικόν μελέ- 
τημα. Εντός τής αύτής όδοΰ έπεσημάνθησαν καί 
λείψανα κτηρίου χριστιανικών χρόνων, έξ οικίας 
δέ τού χωρίου περισυνελέγη έπιτύμβιος στήλη, 
ένεπίγραφος : Σάθων Άρκέοντος. Λεοντίς Σά- 
θωνος γυνή.

8. Πρόερνα ( Νέον Μοναστήριον )

Τό χωρίον Νέον Μοναστήριον κατέχει τήν 
θέσιν τής άρχαίας Προέρνης1β, κεϊται δέ έπί 
τής όδοΰ Φαρσάλων - Λαμίας, είς τό σημεΐον 
όπου διακλαδίζεται αΰτη πρός τήν είς Καρδίτσαν 
άγουσαν οδόν.

Έκ τάφου παρά τό χωρίον προέρχεται άργυρό 
καρφίς, μήκους 0,15 μ., κοσμουμένη κατά τήν 
κεφαλήν μέ παράστασιν Διονύσου, ύπό μορφήν 
καθημένου νεανίσκου κρατοΰντος θύρσον ( Π ί ν. 
306β-γ). Έκτης αύτής θέσεως παρεδόθη άκέφα- 
λον άγαλμα γυναικός (ΰψ. σφζ. 0,70 μ.,), τέχνης 
μέτριας, όψιμων έλληνιστικών χρόνων καί ειδώ
λια πήλινα κλασσικών καί έλληνιστικών χρόνων, 
έσχάτως δέ καί άρχαϊκή κεφαλή κόρης, περί τής 
όποιας άλλαχού θά γίνη λόγος.

9. Μελίταια

Εντός άγροϋ πλησίον τού χωρίου Μελίταια 
( Άβαρίτσα) εύρέθη έλλιπής έμπρός, άλλά πολύ 
καλής τέχνης κεφαλή ίππου, έλαφρώς υπερφυ
σικού μεγέθους ( μήκος σφζ. 0,53, ύψ. 0,25 μ. ). 
Λέγεται ότι καί άλλα τμήματα μελών τού ίππου 
εύρέθησαν κατά τήν άροσιν τού άγρού, είναι δέ ά- 
νάγκη νά διενεργηθή έκεΐ δοκιμαστική άνασκαφή.

10. Γόμφοι

Δοκιμαστική άνασκαφή ένηργήθη ύπό τού Έπι- 
μελητοϋ Ά. Λιάγκουρα είς θέσιν «Επισκοπή», 
παρά τό Μουζάκιον, είς τήν θέσιν δηλ. τών άρ- 
χαίων Γόμφων, όπου κατόπιν σκαφής διά τήν θε- 
μελίωσιν δεξαμενής άπεκαλύφθησαν τμήματα τού 
άρχαίου τείχους τής πόλεως.

11. Λαμία

Μικραί άνασκαφικαί έρευναι έγένοντο έντός 
τής πόλεως τής Λαμίας είς δύο σημεία :

α) Έπί τής κεντρικής όδοΰ Ύψηλάντου είς 
άπόστασιν 100 μέτρων άπό τής Πλατείας Ελευθε
ρίας καί όλίγον πρό τού νέου δημοτικού θεάτρου 
τής πόλεως, κατά τήν σκαφήν τάφρου καλωδίων 
τού Ο.Τ.Ε. άπεκαλύφθη είς βάθος 2 μ. άπό τής

16. Πρβλ. Stahlin, έ.ά., 157 κ.έ. και G. Daux & De laCoste- 
Messeltere. BCH 48 (1924) 343 κ.έ., 355 κ.έ.
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έπιφανείας τείχος ή περίβολος έκ θαυμασίως κατά 
τό πλεΐστον είργασμένων πωρολίθων (Σ χ έ δ. 3). 
Εις τήν θέσιν αύτήν, κατά τό παρά Stahlin (Hell. 
Thessal., είκ. 28 καί σ. 216) τοπογραφικόν διά
γραμμα φαίνεται διερχόμενον τό έσωτερικόν τεί
χος τής πόλεως, έκ τού σημείου αύτοΰ βαϊνον 
πρός τούς Άγ. ’Αναργύρους καί τήν Β. γωνίαν

πλήρη ύάλινα άγγεϊα καί δύο λαβάς χαλκού άγ- 
γείου. Τά ευρήματα κατετέθησαν εις τήν Συλλο
γήν Λαμίας. Παρά τόν τάφον άπεκαλύφθη καί 
περίβολος έκ κυβολίθων, ταφικός προφανώς, τόν 
όποιον διά μικρός σκαφής παρηκολουθήσαμεν 
είς μήκος 5 μ. κατά τήν Ν. πλευράν καί 5.40 κατά 
τήν δυτικήν. Άνεύρομεν έπίσης καί άπότμημα

τής Άκρολαμίας. Παρά τήν φημιζομένην πολυ
τέλειαν τού τείχους τής Λαμίας (Διόδωρος, 18, 
13, 2) είναι όλίγον δύσκολον νά θεωρηθή τείχος 
τό κτίσμα, πιθανώτερον δέ φαίνεται ότι πρόκει
ται περί τού περιβόλου ιερού ή άλλου δημοσίου 
κτηρίου (’Αγορά;). Μερίμνη τού Δημάρχου Λα- 
μιέων διετή ρήθη τό σημαντικόν αύτό λείψανον 
τής άρχαίας πόλεως, κατασκευασθέντος είδικοΰ 
φρεατίου.

β) Έπί τής Όδού "Εσλιν, έντός οίκοπέδου τού 
I. Στεργιοπούλου, εύρέθη ύπό έργατών κατά τήν 
διάνοιξιν θεμελίων τάφος έλληνιστικών χρόνων 
είς βάθος 1.90 μ., άπό τής έπιφανείας, κιβωτιό
σχημος, διαστάσεων 2,54 x 0,96 μ. Τό έσωτερι
κόν κατεστράφη \ύπό των έργατών, οί όποιοι 
άνεύρον πολλά φύλλα χρυσού στεφάνου, έπτά

έπιτυμβίου στήλης, ώς καί τινα είσέτι φύλλα τού 
διαλυθέντος στεφάνου.

Είς τήν θέσιν αύτήν ό Άρβανιτόπουλος ( ΠΑΕ 
1911, 355) μνημονεύει Ιχνη τού τείχους τής πό
λεως καί πύργον έξ έρυθρών κροκαιλοπαγών κυ
βολίθων. Όντως δέ καί έξ άλλων τυχαίων ευρη
μάτων εχει βεβαιωθή, ότι τό τείχος τής πόλεως 
ήκολούθει περίπου τήν παράλληλον πρός τήν 
όδόν Έσλιν όδόν Πατρόκλου, βορειοανατολικούς. 
Τήν θέσιν τού τείχους παρηκολουθήσαμεν καί 
έπί τού λόφου τού 'Αγ. Λουκά, έντός όδού προ- 
σφάτως διανοιχθείσης. Κατεβλήθη προσπάθεια 
νά τοποθετηθούν τά λείψανα αυτά εις τό σύγχρο
νον υπό κλίμακα 1 :2.000 σχέδιον πόλεως τής 
Λαμίας, τό όποιον έλπίζω ότι άλλαχού θά δη
μοσιεύσω.
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12. Επιγραφικά εύρήματα

α) ΕΙς θέσιν «Πετρόγουρνα», παρά τό βορείως 
τοϋ Βόλου χωρίον Μελισσιάτικα καί κατά τήν 
δεξιάν όχθην τοϋ ποταμού Ξεριά εύρέθη μαρμά
ρινη έπιτυμβία στήλη, είς δύο τεμάχια, φέρουσα 
τήν έπιγραφήν:

Γνουμαρέτα 

Εύαρχ----------

Τά γράμματα τού δευτέρου στίχου είναι άπό τού 
μέσου έξηλειμμένα.

β) Εις τήν θέσιν τού άρχαίου Άτραγος ( Κά
στρο - Άλήφακα) εύρέθη τμήμα τού κάτω μέ
ρους ψηφίσματος (πλάτος τής στήλης 0,318 μ., 
ύψος σφζόμ. 0,24 μ., πάχ. 0,145 μ., ύψ. γραμμ. 
1 έκατοστ. ) έξ ού άναγινώσκονται τά έξής:

—ZJ-—

[...........] σικράτην [καί άναγράψαι;]

[τά δε]δογμένα εις κίονα λιθ[ίνην]

[καί ά]νατεΟή(ναι) έν τώι τεμένει τοϋ [Ά-] 

5 [πόλ]λωνος τοϋ Λυκείου καί τό γεν[ύ/- 

[με]νον άνήλωμα δοϋναιτούς τα- 

[μί]αςάπότ&γ κοινών προσόδων.

[ΕΙ[πεν Ευκλείδης Οίνόκλου.

Τό σχήμα των γραμμάτων έπιτρέπει τήν χρο- 
νολόγησιν τής έπιγραφής είς τάς άρχάς τού Β' 
π.Χ. αίώνος· τό μνημονευόμενον τέμενος τού 
’Απόλλωνος Λυκείου τό πρώτον ήδη γίνεται γνω
στόν.

γ) Πλησίον τής άκροπόλεως τής αρχαίας Σκο- 
τούσσης («Κάστρο», μεταξύ των χωρίων Άνω 
Σκοτοϋσσα καί Άγ. Τριάς) εύρέθη μέρος ένε- 
πιγράφου επικράνου βάσεως άναθηματικοΰ μνη
μείου, έκ μαλακού καί λεπτοκόκκου πωρολίθου, 
ύψ. 0,25 μ. καί πλάτος 0,89 μ. Έπί τής κυρίας 6- 
ψεως ( Π ί ν. 307 β ) είναι γεγραμμένη τρίστιχος 
έπιγραφή, έμμετρος πιθανώς διά μεγάλων γραμ
μάτων κατά τόν πρώτον στίχον καί μικρών είς 
τούς λοιπούς, δυστυχώς πολύ άμυδρών:

β -7
Ταντ Έρακλεί Κρατεροφ[.............]
Μέλαντος ανέθεκεν δι. δι. οτοι. νδ-------------------

Είς τήν αρχήν τής δεξιάς πλαγίας πλευράς σφ- 
ζονται τρία είσέτι γράμματα, άποτελούντα συνέ
χειαν καί πέρας τού α' στίχου:

ιος

Τό σχήμα τών γραμμάτων έπιτρέπει χρονολό- 
γησιν είς τάς άρχάς τού Ε' αίώνος. Έπί τής άνω 
έπκρανείας ύπάρχει έλλειψοειδής κοιλότης (0,45 
X 0,24, βάθ. 0,06 μ.,) διά τήν ενθεσιν πλίνθου αγάλ
ματος ( κατά πάσαν πιθανότητα «κούρου») φαίνε
ται δέ ότι έτέρα ύπήρχεν είς τό έλλεΐπον μέρος 
τοϋ βάθρου. Οΰτω έξηγείται τό «ταΰτ’ » τής έπι
γραφής, έκ τής όποιας πιστοποιείται ή γνωστή 
καί έξ άλλων μνημείων λατρεία τοϋ Ήρακλέους 
έν τή πόλει ταύτη. Είς τήν θέσιν τής εύρέσεως 
τού βάθρου παρετηρήθησαν λείψανα κτίσματος 
άρχαίου, τήν άνασκαφήν τοϋ όποιου έλπίζομεν 
ότι θά άναλάβωμεν είς τό άμεσον μέλλον17.

δ) Είς τήν περιοχήν τής άρχαίας Μητροπό- 
λεως τής Έστιαιώτιδος εύρέθη πλησίον τής όμω- 
νύμου κώμης (πρ. Παλιόκαστρο) ενεπίγραφος 
στήλη άετωματική (ύψος 0,51, πλάτος 0,515 - 
0,56 μ.), είς τέσσαρα τεμάχια, έλλιπής κάτω δεξιά 
καί άριστερά ( Π ί ν. 307 γ) καί σώζουσα 21 στί
χους «συνθήκης», ήτοι συμφωνίας μεταξύ τεσ
σάρων γενών τής πόλεως διά τήν έξ αύτών έπι- 
λογήν τών ταγών. Ή έπιγραφή άποτελεΐ σπου- 
δαίον μνημεϊον τής θεσσαλικής διαλέκτου, μά
λιστα δέ τής δυτικής, τής Έστιαιώτιδος, έξ ής 
δέν ήσαν γνωστά μέχρι τοϋδε άλλα δείγματα, άκρι- 
βώς δέ λόγφ τής σημασίας της καί τών νέων στοι
χείων τά όποια παρέχει, θ’ άποτελέση τό άντικεί- 
μενον ίδιου μελετήματος.

ε) Βορειοανατολικούς τών αρχαίων Φερών, έντός 
άγροϋ τής θέσεως «Πενηντάρια» ή «Μπούφος», 
τού χωρίου Ριζόμυλος, εϊχεν άποκαλυφθή πρό τι- 
νων έτών μεγάλη μαρμάρινη στήλη ( Π ί ν. 307 α), 
έλλιπής άνω άριστερά καί κάτω, πλήρης δέ όνο- 
μάτων, ή όποια μετεφέρθη είς τό Μουσεϊον Βό
λου :

17. Πρέπει νά σημειωθώ δτι έκ Σκοτούσσης φέρεται προ- 
ερχόμενον τμήμα «κούρου», έκτεΟειμένον είς τό Μουσεϊον 
Βόλου.

Ότι ή πόλις ήτο άρχαιοτάτη, μαρτυρούν πλήν τών ύπό 
τών αρχαίων περί αυτής θρυλουμένων (περί τών τάφων τών 
’Αμαζόνων, τοϋ δενδρομαντείου τοϋ Διός Φηγωναίου, θεω- 
ρουμένου ύπό τινων παλαιοτέρου τοϋ έν τή ήπειρωτική Δω
δώνη κ.ά.), πολλά προϊστορικά όστρακα καί άλλα συναφή 
εύρήματα έκ τής άκροπόλεως τής Σκοτούσσης καί τής περιο
χής τής πόλεως έν γένει. Μεταξύ αύτών υπάρχουν χαρακτη
ριστικά Μυκηναϊκά.

34
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(Λ) (β)

[--------------------------------------------]ς Φερα] ϊοι μετ’ ’ Αλεξάνδροιο
I--------------------------------------------]ος τάν ’Ασίαν. Γυμνασίαρχοι.

[-------------------------------------]δαιος Λιοντομένεις Πιθούνειος

[-------------------------------------]ς Δυνάτειος Φίλιππος Πιθούνειος

5 [--------------------------]ράστειος 5 Μενουνίδας Μενούνδαιος

[----------------------- ]ιλειος
[----------------------- ]ς Ενδίκειος
[---------------- ’ Αν]αξάνδρειος
[---------------Νι]κοκράτειος

10 [--------------------- ] Φειδοννειος
I--------------- ’ A] μυντόρειος

[---------------]ς Μενάνδρειος
/---------------]ς Μεννείδαιος
[----------------------------------- Α ]ύτοκρατόρειος

15 [------------ ]Δ νσάρειος

[------------- ]ς Μεννείαιος
/----------]ας ’Ανειρίατειος
[------Φ] ειδίππειος
[Νικοκράτ]εις Νικοκράτειος 

20 [Εύκοατίδ]ας Εύκρατίδαιος 
[Φιλόλα]ος Φιλολάειος
[........ ]δεις Εύρυμεδόντειος

[Άριστο]μένεις Άντιλόχειος 
[ . . .]ανις Άργέαιος

25 [Κλι]όμαχος Θιοζότειος

[Γ]ενναϊος Φιλιππίδαιος 
Θέρσουν Νικοκράτειος

Μεγαλοκλίας Άλκαμένειος 
Πεδδιεύς Σιμμίαιος 

30 Μεννείας Μεννείαιος 
’Αρχέλαος Φροΰνειος 
Άμύντουρ Σιμμίαιος 
Μόνιμος Μενούνειος 
Φίλιππος Άναξάνδρειος 

35 Άψενδουν Γλαυκέταιος 
Νικομένεις Μέννειος 
Θίβρουν Γλαυκέταιος 
Φειδέλαος Εύρνλοχίδαιος 
’Απείμαντος Φερενίκειος 

40 Φρίκας Άριατιούνειος 
Κλιόμαχος Μολόσσειος 
’Αρχέλαος Μενοίττειος 
Πειλοκλίας Μολόσσειος 
Αυκϊνος Μνασίππειος 

45 Άθανάδας Μεννείαιος 
Βίας ’’Ανδρείος 
Πολνδονρος Τεισιφόνειος

Λ απρεπείς Δαμαγείτειος 
Ά Πόλις

Έπικρατίδας Δαμοθοίνειος 
Ίάσονν ’Αλεξάνδρειας 

10 Δαμοκράτεις Φιλίππειος 
Ενβείας Θειοζότειος

Μεννείας Μενούνδαιος 
Μενοίτιος Σπερχαίος 
’ Επικράτεις Μενεκράτειος 

15 Καλλικλίας Πολίταιος

Εϋνικος Νεικοψάνειος 
Καλλικλίας Αϋτοκράτειος 
Πίθονν Θιοζότειος 
Σιμός Έπικρατίδαιος 

20 Θρασύ λαός Πολίταιος 
Νικοφάνεις Εννίκειος 
Δαμόψιλος Ξενούνειος

Άμψίστρατος Κυραίλειος 
Μένουν Θιοζότειος

25 Σίμουν Πεταλλίαιος

Μάλεικος Θεμιστοκλίαιος 
Δυνατός Άστοδάμειος

Άλεύας Θιζότειος 
Εν αν όρος Χελούνειος 

30 Καλλικλίας Δαμαγείτειος 
Άρετοκλίας Μελάνταιος 
Δαμάγειτος Φιλιππίδαιος 
Δαμόθοινος Έπικρατίδαιος 
Κλιονίκας Πολίταιος 

35 Μένουν Μεννιαΐος 
Άριστίονν Μειριόναιος 
Άριστίονν Φερενίκειος 
Μενέδαμος Μενουνίδαιος 
'Ελλάνικος Σονίδαιος 

40 Μετέλιπε
Μετέλιπε 
Μετέλιπε 
Μετέλιπε 
Μετέλιπε 

45 Μετέλιπε
Μετέλιπε 
Μετέλιπε
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Δυνατός Άριστοδάμειος 
Λυσίμαχος ’Αστομάχειος 

50 Άσκλαπιάδας Νικοκράτειος 
Ίάσουν Ανκοφράνειος 
Γόργασος Οιλυκίδαιος 
Αάαρχος Άργολάειος 
Άριστομέδουν Άριστομείδειος 

55 Άριστομείδεις Άριστομένειος 
Άγαπάνουρ Πολυμείδειος 
Μεγαλοκλίας Τιμασιθίειος 
Φίλιππος Μενοίττειος 
Άστίουν Σουίδαιος 

60 Έτνμονν Έτυμούνειος

Φείδουν Καλλικλίαιος 
Μειριόνας Φιλιππίδαιος

Λυκομείδεις Σουίδαιος 
Θιόζοτος Νικίππειος 

65 Θιόζοτος Άγαθούνειος
[Λ]ιοντοκράτεις Άρμοδδίειος 
. . . ]αιος Άγίππειος 
Άσκλα /πιάδας Με[--------------

Ή συμπλήρωσις τοΰ πρώτου στίχου τής δευ- 
τέρας στήλης « Φερ]αΐοι» φαίνεται βεβαία, έπειδή, 
πλήν τοΰ ότι ή έπιγραφή εύρέθη είς τήν περιο
χήν των Φερών, πλείστα τών έν αυτή όνομάτων 
άπαντοϋν είς άλλας γνωστός έπιγραφάς έκ τής 
πόλεως αύτής. ’Από τά 124 όνόματα τοΟ καταλό
γου τά 30 είναι άγνωστα είς θεσσαλικάς έπιγρα
φάς, τινά δέ είναι δλως πρωτοφανή. Παραλεί- 
ποντες, άλλας παρατηρήσεις, τάς όποιας δέν νο- 
μίζομεν άπαραίτητον νά διατυπώσωμεν έδώ, ση- 
μειοϋμεν μόνον, δτι ό έν (Α) 41 Κλιόμαχος Μο- 
λόσσειος είναι γνωστός, ώς άναθέτης τώ Άσκλη- 
πιφ, έξ άλλης έπιγραφής τών Φερών (IGIX 2,416). 
Έπειτα ό έν (Β )3 Λιοντομένεις Πιθούνειος καί 
ό έν ( Β) 33 Δαμόθοινος έχουν σχέσιν τινά πρός

Μετέλιπε
Θιόζοτος Λιοντομένειος 

50 Περδίκκας Αιοννΰσαειος 
Άρχέμορος Πολίταιος 
Φερεκράτεις Αίσχύλειος 
Παυσαννίας ’ Επικρατίδαιος 
Διοκλίας Δαμοφίλειος 

55 Φείδουν Φειρούνδαιος 
Μετέλιπε

Ίάσουν Πειθελάειος 
’Αλέξανδρος Ίασόνειος 
Πίθουν Λιοντομένειος 

60 Νιόπολις Κλιονίκειος

Όνομακλεϊς Πε.[------- ]
Πετ. [------------------------------ /

τόν στρατηγόν τών Θεσσαλών Λεοντομένην Δα- 
μοθοίνου Φεραϊον ( 186/85 π.Χ., κατ’Εύσέβιον, 
Χρον. - Fhg III 704 ( Muller). Πρβλ. καί IG IX 
2,64 καί 67 ), έφ’ όσον μάλιστα έκ τοΰ σχήματος 
τών γραμμάτων ή έπιγραφή δύναται νά χρονολο- 
γηθή είς τάς άρχάς τοΰ Β' π.Χ. αίώνος. Τέλος, 
τό όνομα *Κυρσίλος έν ( Β) 23 ( Άμφίστρατος 
Κυρσίλειος) δεικνύει, δτι έξ άλλου τύπου Κυρ- 
σιλίδας προήλθε τό τοπωνύμιον Κυρσιλίδα τόπος 
τής γνωστής περί όρίων μεταξύ Μελιταιέων καί 
Χαλέων πρός Πευματίους έπιγραφής τών Δελφών 
(IG IX 2, Add. Ult, σ. XI, άριθ. II = Laurent, 
BCH 25 (1901) 337 κ.έ., I. Πρβλ. F. Stahlin, AM 
39 (1914), 83, κ.έ.).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

1. Φθιώχιδες Θήβαι (Νέα Άγχίαλος )

Ή συνέχισις της άνασκαφής είς τάς Φθιώτιδας 
Θήβας (Νέαν Άγχίαλον) άνετέθη κατά τό έτος 
1963, ύπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, είς τόν 
ϋπογράφοντα.

Σκοπός των έργασιών ύπήρξεν, άφ’ ένός ή 
άφαίρεσις μεγάλων όγκων χωμάτων άπό των χώ
ρων δυτικώς καί νοτίως τοϋ άπό τοϋ έτους 1960 
άνασκαπτομένου σημαντικού κοσμικού κτίσμα- 
τος, κειμένου ύπό τόν λόφον τής Πυράσου καί είς 
τόν μεταξύ των Βασιλικών Α καί Β χώρον, άφ’ 
ετέρου ή συνέχισις τής άποκαλύψεως τών κτη
ριακών λειψάνων τοϋ κτίσματος τούτου πρός έξα- 
κρίβωσιν τής έκτάσεως αυτού καί καθορισμόν τών 
διαφόρων κτηριακών φάσεων.

Τό πρώτον μέρος τού ώς άνωτέρω τεθέντος σκο
πού έπετεύχθη διά τής άποχωματώσεως έπκρα- 
νείας γής, έκτάσεως, δυτικώς μέν τού αίθριου, 
μήκους 35 μ., πλάτους 17 μ., ύψους 0,60 μ., είς 
τόν νοτίως δέ τού κτίσματος χώρον, μήκους 53 μ., 
πλάτους 7.50 μ. καί ύψους 0,50 μ.

Έχει παρατηρηθή κατά τήν άπό τού 1960 μέχρι 
σήμερον πορείαν τών έργασιών, ότι τό μεγαλύ- 
τερον μέρος τής έπιφανείας τού άνασκαπτομένου 
κτίσματος καλύπτεται ύπό έπιχώσεων μέσου ύψους 
0,80 έως 1 μ., προξενηθεισών ύπό τών όμβριων 
ύδάτων τών κατερχομένων έκ τών πρός βορράν 
κειμένων λόφων. Δι' έπανειλημμένων έρευνών 
καί δοκιμών διεπιστώθη, ότι αί έπιχώσεις αύται 
ούδεμίαν σημασίαν παρουσιάζουν άπό στρωμα- 
τολογικής έπόψεως, στερούνται δέ παντελώς όστρά- 
κων ή άλλων εύρημάτων, τά όποϊα θά ήδύναντο νά 
άποτελέσουν στοιχεία χρήσιμα διά τήν ένεργου- 
μένην άνασκαφήν. "Οθεν έκρίθη όχι μόνον άκίν- 
δυνον άλλά καί σκόπιμον καί λίαν ώφέλιμον, 
όπως ή άφαίρεσις στρώματος τής έπιχώσεως έως 
ύψους 0,60 μ. πραγματοποιηθή διά μηχανοκινήτου 
έκσκαφέως. Διά τού τρόπου τούτου διευκολύνθη 
τό έργον τής άνασκαφής, έγένετο οικονομία χρό
νου καί χρημάτων καί έπετεύχθη ή όμαλή πρόσ- 
βασις τού κτηρίου διά τής κλίμακος τής νοτίας 
πλευράς ( Σ χ έ δ. 1 καί 2" Π ί ν. 308 α ).

Κατά τήν πραγματοποίησιν τού δευτέρου μέ
ρους τού τεθέντος σκοπού, έπετεύχθησαν άπο- 
τελέσματα, τά όποια δύνανται νά παράσχουν ση
μαντικήν βοήθειαν διά τήν έξακρίβωσιν τής έκτά
σεως τού άνασκαπτομένου κοσμικού κτίσματος

καί τόν καθορισμόν τών διαφόρων φάσεων αύ- 
τού.

Τά άποτελέσματα ταΰτα κατά τομείς έχουν ώς 
έξής :

Είς τούς τομείς Β καί Γ - Δυτικώς τής Δυτικής 
στοάς τού αίθριου ( Σ χ έ δ. Ι,κάτοψις) άπεκαλύ- 
φθησαν δύο μεγάλα όρθογώνια, περίπου, δωμάτια, 
ή έπικοινωνία τών όποιων μετά τών άλλων δια
μερισμάτων τού κτηρίου δέν κατέστη δυνατόν 
είσέτι νά καθορισθή. Αί ύδραυλικαΐ εγκαταστά
σεις τού δωματίου Β (Σχέδ. 1) έπεκτείνονταιείς 
τήν νοτίως ήμικυκλικήν δεξαμενήν καί τό πρός 
δυσμάς δωμάτιον Γ, τού όποίου ή είσοδος εύρί- 
σκεται είς τήν βορείαν στενήν πλευράν. Είς άπο- 
χετευτικός άγωγός, τετραγώνου διατομής, κτι
στός, καλυπτόμενος διά πλακών έκ λίθου διασχί
ζει τό δάπεδον τού δωματίου Γ άπό Β. πρός Ν. 
κατά μήκος τού δυτικού τοίχου καί έξέρχεται διά 
τού νοτίου στενού τοίχου, ίνα συνεχισθή πρός 
τήν θάλασσαν.
Ή σκαφή φθάσασα είς βάθος 1.60 μ. άπέδωκεν 

έλάχιστα παλαιοχριστιανικά όστρακα, άνευ ση
μασίας καί τρία νομίσματα. Τούτων τό εν είναι τών 
Φαλάννων (400 - 344 π.Χ.).

Είς τήν προσθίαν όψιν είκονίζεται κεφαλή νύμ
φης έστραμμένη πρός τά άριστερά. Είς τήν όπι- 
σθίαν όψιν είκονίζεται ίππεύς τρέχων πρός τά 
δεξιά.

Τά έτερα δύο νομίσματα είναι τού αύτοκρά- 
τορος ’Ιουστινιανού τού Α' ( 527 - 565 μ.Χ. ). 
Είς τήν προσθίαν όψιν είκονίζεται δ αύτοκράτωρ 
έν προτομή πρός τά δεξιά. Είς τήν στεφάνην ή 
έπιγραφή : dnivstiniavs ppavc. Είς τήν 
όπισθίαν όψιν τά γράμματα: α ι s ρ (A ρ = anno

PRIMO. IS = IVSTINIANVS) ( Π ί V. ΘΟδβ-γ)1.
Είς τόν Τομέα Θ, εύρισκόμενον νοτίως τών 

δωματίων Β καί Γ (Σχέδ. 1, κάτοψις), ήρευνήθη 
ό περί τήν ήμικυκλικήν δεξαμενήν χώρος, άφ’ 
ένός διά νά καθορισθή τό άκριβές σχέδιον τής 
δεξαμενής, άφ’ έτέρου διά νά έξακριβωθή έάν 
ύφίστανται λείψανα παλαιοτέρου κτίσματος. Καί 
λείψανα μέν παλαιοτέρου κτηρίου δέν εύρέθησαν, 
καθωρίσθη όμως ή σχεδόν πεταλοειδής μορφή τής 
ήμικυκλικής δεξαμενής καί αί μεταβολαί ας ύπέ- 
στη. Αΰτη άρχικώς διηρεΐτο είς δύο μέρη (Σχέδ. 
1, κάτοψις). Τό άνατολικόν, σχήματος ήμικυ- 
κλίου έν κατόψει, τό όποιον ώς ήτο πεφραγμένον 
πανταχόθεν, έχρησίμευε διά τήν άποθήκευσιν 
ΰδατος. Αί έσωτερικαί παρειαΐ τών τοίχων τού ήμι-

1. Ευχαριστώ θερμώς τήν Έπιμελήτριαν τής Νομισματι
κής Συλλογής τοϋ Έθνικοϋ Μουσείου κ. Μάντω ΟΙκονομί- 
δου διά τήν πρόθυμον καί πολύτιμον συνδρομήν αυτής είς 
τόν καθαρισμόν και τήν ταύτισιν τών νομισμάτων.
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κυκλίου τούτου είναι έπικεχρισμέναι δι’ ύδραυ- 
λικοΟ κονιάματος (κορασανίου ), τό δέ δάπεδον 
είναι έπεστρωμένον διά μεγάλων πήλινων πλα
κών (0,50 X 0,50 μ. ) διακεκοσμημένων διά γεωμε
τρικών σχημάτων. Τό δυτικόν μέρος τής δεξαμε
νής άρχικώς ήτο άνοικτόν πρός δυσμάς. "Επειτα 
όμως άπεφράγη διά τοιχαρίου κατασκευασθέν-

δΤ ών έγίνετο προφανώς ή άποστράγγισις τών 
ύδάτων. Ή δεξαμενή έτροφοδοτεΐτο δι’ ϋδατος 
διοχετευόμενου είς τό άνατολικόν ήμικύκλιον 
αυτής δι’ άγωγοΰ έκ πήλινων σωλήνων, έκ τού 
βορείως κειμένου δωματίου Β καί καταλήγοντος 
είς τήν κορυφήν τού τόξου τού ήμικυκλίου (Σχέδ. 
1 ).Τό πρός δυσμάς τής δεξαμενής δάπεδον είναι

τος είς τά άκρα τού πετάλου, προφανώς δι’ αΰξη- 
σιν τής χωρητικότητος τής δεξαμενής. Τό ότι 
τό τοιχάριον τοϋτο είναι μεταγενεστέρα προσθήκη 
δεικνύει ή διάφορος καί άμελής αύτοΰ κατασκευή 
έν σχέσει πρός τήν λίαν έπιμεμελημένην δι’ όπ- 
τών πλίνθων τοιαύτην τής δεξαμενής, ώς καί τό 
όργανικώς άσύνδετον τούτου μετά τών τοίχων 
ταύτης (Π ί ν. 308 δ ).

Καί αί παρειαΐ τών τοίχων τοδ δευτέρου τού
του μέρους είναι όμοίως έπικεχρισμέναι διά 
κορασανίου, τό δάπεδον όμως αύτοδ είναι έπεστρω
μένον διά φαιών σχιστολιθικών πλακών. Μαρμά
ρινη πλάξ εύρεθεΐσα είς τήν θέσιν αυτής πρό τοδ 
ιιεταγενεστέρου τοιχαρίου φέρει τέσσαρας όπάς,

έξ ίσχυροδ μείγματος χάλικος, άσβέστου καί πη- 
λοδ.

Πολύπλοκον σύστημα διοχετεύσεως ύδατος καί 
άποχετεύσεως έκ κυλινδρικών πήλινων σωλήνων 
ή κτιστών αύλάκων, διακλαδοδται είς τούς χώ
ρους Β, Γ, Ζ, Θ καί τήν δεξαμενήν (Σχέδ. 1, κά- 
τοψις ).

’Εκ τούτου, ώς καί έκ τού μεγάλου άριθμοϋ τών 
εύρεθέντων θραυσμάτων άγγείων συνάγεται ότι 
οί χώροι ούτοι άνήκον είς κεραμουργικόν έργα- 
στήριον.

Μεταξύ τών περισυλλεγέντων άντικειμένων άρι- 
θμοδνται:

Δύο πήλινα ύψηλά αγγεία όμοιάζοντα πρός μυ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



270 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964) : ΧΡΟΝΙΚΑ

ροδοχεΐα, μία υδρία, είς άμφορεύς, κυάθιον τε- 
θραυσμένον, λύχνος τοϋ όποιου έλλείπει ό άνω 
οριζόντιος δίσκος, τέσσαρα Βανδαλικά νομίσματα 
καί εν όστερορρωμαϊκόν, έφθαρμένα, χρονολογού
μενα κατά τούς 4ον καί 5ον μ. X. αιώνας.

Είς τήν δυτικήν στοάν τού αίθριου άπεκαλύφθη 
ό δυτικός τοίχος ταύτης άπό τής κλίμακος έως 
τής συναντήσεώς του μετά τού πρός βορράν τοί
χου Κ7. Κατά τήν άνατολικήν του πλευράν δια- 
σταυροΟται μετά τών τοίχων Κ3, Κ4καί Κ6 (Σχέδ. 
1, κάτοψις). Οί τρεις οΰτοι τοίχοι είναι μεταγε- 
νεστέρα προσθήκη, ώς συνάγεται έκ τοϋ ότι δέν 
συνδέονται όργανικώς μετά τής κιονοστοιχίας 
Κ2. Κατεσκευάσθησαν έπομένως κατά μίαν τών 
τελευταίων φάσεων τοϋ κτηρίου, ότε δΓ έπαλλή- 
λων προσθηκών καί μεταβολών είχεν άλλοιωθή 
ή άρχική μορφή τούτου. Υπενθυμίζεται, ότι καί 
ή κιονοστοιχία Κ2 κατά μίαν τών τελευταίων φά
σεων τοϋ κτίσματος άντικατεστάθη διά συνεχούς 
τοίχου, εύτελοϋς κατασκευής.

Κατά τήν άντικατάστασιν ταύτην άφηρέθησαν 
οί κίονες, παρέμειναν όμως αί βάσεις, αΐτινες 
ένεσωματώθησαν είς τόν κατασκευασθέντα συνε
χή τοίχον.

Κατά τήν ερευνάν ταύτην είς τήν δυτικήν στοάν 
τοϋ αίθριου περισυνελέγησαν όστρακα παλαιο
χριστιανικών άγγείων, θραύσματα ύαλίνων δο
χείων καί πήλινον άγγεϊον είς σχήμα μυροδόχης, 
έλλιπές κατά τήν βάσιν καί τό στόμιον, σφζο- 
μένου ΰψους 0,155 μ. (Π ί ν. 309α ).

Έγένετο στρωματολογική έρευνα είς τόν χώ
ρον μεταξύ τοϋ τετραπλεύρου φρεατίου καί τών 
κιονοστοιχιών Κ2 καί Λ1 (Σχέδ. 1, κάτοψις). 
Διά τόν καθορισμόν τοϋ βάθους τών ζωνών έλή- 
φθη ώς άφετηρία ή κορυφή τής σφζομένης τοι
χοποιίας τής κιονοστοιχίας Κ2.

Αί γενόμεναι παρατηρήσεις κατά ζώνας έχουν 
ώς έξής :

α.' ζώνη, βάθους 0,30 - 0,80 μ. Χώματα άνευ 
ένδιαφέροντος, άνάμεικτα μετά συντριμμάτων τοι
χοποιίας.

β.' ζώνη, βάθους 0,80 -1 μ. Τά χώματα ώς πρός 
τό χρώμα καί τήν σύνθεσιν είναι όμοια πρός τά 
χώματα τής προηγουμένης ζώνης. ’Εδώ όμως υ
πάρχει ποσότης άμμου καί υπολείμματα πυρκαϊας. 
Τά όστρακα δέν παρουσιάζουν ένδιαφέρον.

γ.' ζώνη, βάθους 1-1.20 μ. Εξαφανίζονται τά 
συντρίμματα τοιχοποιίας καί τά χώματα λαμβά
νουν έλαφρώς κίτρινον χρώμα. Αυξάνει ή ποσό
της τής άμμου ώς καί τών υπολειμμάτων τής πυρ- 
καϊάς. Όστρακα έξ άγγείων παλαιοχριστιανικής 
έποχής άνευ ένδιαφέροντος.

δ.' ζώνη, βάθους 1.20- 1.40 μ. Χώματα τά αύτά

πρός τά τής προηγουμένης ζώνης. Ή ποσότης 
τών παλαιοχριστιανικών όστράκων έλαττοϋται, 
ένφ έμφανίζονται μελαμβαφή καί έρυθροβαφή ό
στρακα.

ε.' ζώνη, βάθους 1.40 - 1.65 μ. Χώματα τά αύτά. 
’Όστρακα μόνον μελαμβαφή καί έρυθροβαφή άλλ’ 
είς έλαχίστην ποσότητα. Τό βάθος είς ό έφθασεν 
ή έρευνα, ήτοι 1.65 μ. ύπό τήν κορυφήν τής κιο- 
νοστοιχίας Κ2, είναι χαμηλότερον τοϋ πλακο- 
στρώτου πυθμένος τοϋ φρεατίου. Ούδέν ίχνος πα- 
λαιοτέρου κτίσματος εύρέθη.

Ή ύποθεμελίωσις τής κιονοστοιχίας Λ1 άρχε- 
ται άπό βάθους 0,95 μ., ένφ ή τής κιονοστοιχίας 
Κ2 άπό βάθους έτι μεγαλύτερου τοϋ έρευνηθέντος 
1.65 μ.

Λίαν σημαντικά στοιχεία, τά όποία θά βοηθή
σουν είς τόν καθορισμόν τών οικοδομικών περι
όδων τοϋ έρευνωμένου κτίσματος, άπεκαλύφθησαν 
είς τό δωμάτιον Ρα, τό εύρισκόμενον νοτίως τής 
στοάς Ν καί άνατολικώς τοϋ δωματίου Ρ (Σχέδ. 
1, κάτοψις).

Τά στοιχεία ταϋτα τά όποία εύρέθησαν είς 
βάθος 1.85 μ. είναι τά έξής: α'. τοίχος, όστις, 
σχηματίζων όρθήν γωνίαν βαίνει δυτικώς μέν, 
ύπό τό δωμάτιον Ρ, βορείως δέ ύπό τήν πλακό- 
στρωτον στοάν Ν. Ή τοιχοποιία του είναι ισχυρά, 
δΓ άκατεργάστων λίθων, είς ήν έχουν χρησιμο- 
ποιηθή καί όπτοί πλίνθοι, είς τών όποιων είς σχή
μα καμπύλον έχει διαστάσεις 0,53 X 0,25 χ 0,075 μ. 
β'. Παρά τήν γωνίαν τοϋ τοίχου τούτου άπεκαλύ
φθη έστία ή κλίβανος. Ή έστία αΰτη άποτελεΐται 
έκ τριών τετραγώνων ώμών πλίνθων διαστάσεων 
0,37 χ 0,37 χ 0,20 μ. τοποθετημένων ούτως, ώστε 
νά σχηματίζεται κεφαλαίον Π, μέ τήν άνοικτήν 
πλευράν πρός δυσμάς (Π ί ν. 309β ). Τό δάπεδον 
αύτής είναι έκ πεπατημένου χώματος. Ήτο πλή
ρης τέφρας, πρό αύτής δέ εύρέθη πλήθος κελύ- 
φων πορφυρών όστρακοειδών. Καί γ'. δάπεδον έκ 
πεπατημένου χάλικος, είς τήν αύτήν στάθμην μέ 
τήν τοϋ δαπέδου τής έστίας.

Τά στοιχεία ταϋτα είναι κατά τοΰτο σημαντικά, 
διότι άποδεικνύουν τήν ΰπαρξιν κτίσματος πα- 
λαιοτέρου τοϋ έρευνωμένου. Λόγφ δέ τοϋ διαφό
ρου προσανατολισμού τοϋ εύρεθέντος τοίχου, ει
κάζεται ότι τό παλαιότερον τοϋτο κτίσμα ήτο οί- 
κοδομικώς άσχετον πρός τό έπ’ αύτοΰ ύστερον 
έγερθέν κοσμικόν κτήριον.

Πήλιναι πλάκες τοϋ δαπέδου τοϋ νεωτέρου 
τούτου κτηρίου εύρέθησαν κατά χώραν είς βάθος 
1.60 μ., ήτοι κατά 0,25 μ. ύψηλότερον τών περι- 
γραφέντων ώς άνωτέρω λειψάνων τοϋ παλαιο- 
τέρου κτίσματος. ’Αλλά καί τό δάπεδον τοϋτο τό 
διεδέχθη έτερον, τμήματα τοϋ όποιου εύρέθησαν
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κατά 1 μ. ύψηλότερον. Την άκριβή θέσιν τούτου 
δεικνύει άβαθής πηλίνη φιάλη, εύρεθεϊσα όριζον- 
τίως τοποθετημένη έπ’ αύτοϋ. Τό δάπεδον τούτο 
άνήκει εις μίαν των τελευταίων φάσεων τού κτη
ρίου. Ή φιάλη έχει διάμετρον 0,34 μ. καί ύψος 
στεφάνης 0,05 μ. ( Π ί ν. 309 β )

Έκ των άλλων ευρημάτων τού δωματίου Ρα' 
σημειοϋνται τά έξης:

1) Νόμισμα τού αύτοκράτορος Πρόβου ( 276 - 
282 μ.Χ.).

Ό αύτοκράτωρ είκονίζεται έν προτομή πρός 
τά άριστερά φέρων περικεφαλαίαν. Εις τήν στε
φάνην ή έπιγραφή I MPCMAVRPROBVS PAVG

Είς τήν όπισθίαν δψιν είκονίζεται όμοίως ό 
αύτοκράτωρ έφιππος βαδίζων πρός τά άριστερά. 
Είς τήν στεφάνην ή έπιγραφή : VIRTVS PROBI 
AVG.

Τό νόμισμα έκόπη είς τό νομισματοκοπεΐον 
τής Κυζίκου.

2) Νόμισμα τού Αύτοκράτορος ’Ιουστινιανού 
τού Α' ( 527 - 565 μ. X.), ώς τό περιγραφέν έν 
τοϊς πρόσθεν.

3) Νόμισμα Βανδάλων, έφθαρμένον. Διακρί- 
νεται άμυδρώς Αύτοκράτωρ ίστάμενος πρός τά 
άριστερά.

4) Νόμισμα Ρωμαϊκόν τού 4ου αί. μ. X. έφθαρ
μένον.

5) Όξυπύθμενος άμφορεύς τού συνήθους πα
λαιοχριστιανικού σχήματος, τεθραυσμένος, πλή
ρης τέφρας.

6) Πήλινος όξυπύθμενος άμφορεύς μετά 2 λα- 
βών. Εντός αύτού εύρέθησαν όστά βρέφους. Ό 
άμφορεύς ούτος εύρέθη είς βάθος 0,90 μ. Τούτο 
άποδεικνύει, ότι ή ταφή τού βρέφους έγένετο καθ’ 
ήν έποχήν δάπεδον τού δωματίου Ρα' ήτο τό 
εύρεθέν είς βάθος 0,50 μ., τήν θέσιν τού όποιου 
προσδιορίζει, ώς άνεγράφη ανωτέρω, ή κατά χώ
ραν εύρεθεϊσα πηλίνη φιάλη. Υπενθυμίζεται ότι 
καί κατά τήν περυσινήν έρευναν εύρέθη είς τό 
αυτό δωμάτιον Ρα'. έτερος πήλινος άμφορεύς 
περιέχων όστά βρέφους.

7) ’Ακέραιος παλαιοχριστιανικός λύχνος, μή
κους 0,125 μ., πλάτους 0,07 μ. καί ύψους 0,05 μ. 
Είς τό μέσον τού δίσκου καί έντός στεφάνης έκ 
μικρών έφαπτομένων κύκλων, διαγράφεται Ισο
σκελής σταυρός, είς τάς κεραίας τού όποιου σχη
ματίζονται άνά τέσσαρες ομόκεντροι κύκλοι. 
Είς τήν στεφάνην τού δίσκου είκονίζονται τέσ- 
σαρα πτηνά, πιθανώς πέρδικες, άνά δύο είς έκα
στον ήμικύκλιον καί είς τά κενά τά δημιουργού- 
μενα μεταξύ τών τριών δένδρων έκάστου ήμικυ- 
κλίου ( Π ί ν. 310 β ).

8) ’Ακέραιος παλαιοχριστιανικός λύχνος, μή

κους 1.112 μ., πλάτους 0,068 μ. καί ύψους 0,047 μ.
Είς τό μέσον τού δίσκου είκονίζεται, λίαν έφθαρ

μένον όμως, σώμα άνδρός, προφανώς γυμνόπο- 
δος, φέροντος βραχύ ένδυμα μέχρι τών γονάτων. 
Είς τήν στεφάνην τού δίσκου έναλλάσσονται όμό- 
κεντροι κύκλοι μετά τετραφύλλων ροδάκων.

9) Νόμισμα Βανδάλων, έφθαρμένον.
10) Άσσάριον Θεοδοσίου τού Α'. Ό αύτοκρά- 

τωρ είκονίζεται έν προτομή πρός τά δεξιά.
Είς τήν στεφάνην ή έπιγραφή: DNTHEODOSI 

VS PF AVG. Είς τήν όπισθίαν δψιν είκονίζεται 
Νίκη βαδίζουσα πρός τά άριστερά σύρουσα αι
χμάλωτον. Είς τήν στεφάνην ή έπιγραφή: SALVS 
REIPVBLICAE.

Έκόπη είς τό νομισματοκοπεΐον τής Κωνσταν
τινουπόλεως περί τό 388 - 392 μ.Χ. Έκ τών άντι- 
κειμένων τούτων τά ύπ’ άριθ. 1, 2 καί 3 εύρέθησαν 
είς βάθος 1.20 μ., τό ύπ’ άριθ. 4 είς βάθος 1.20 
- 1.50 μ., τό ύπ’ άριθ. 5 είς βάθος 1.50-1.60 μ., 
τό ύπ’ άριθ. 6 είς βάθος 0,90 μ. καί τά ύπ’ άριθ. 
7-10 είς βάθος 1.60 - 2.20 μ. Δύνανται έπομένως 
τά εόρήματα ταύτα νά άποτελέσουν στοιχεία διά 
τήν χρονολόγησιν τών οικοδομικών μεταβολών 
τού κτίσματος.

Συνεχίσθη καί έφέτος ή λεπτομερής στρωμα- 
τολογική έρευνα είς τόν τομέα Μ, είς χώρον όρι- 
ζόμενον ύπό τών τοίχων A3, Λ2 καί Λ (Σ χ έ δ. 1, 
κάτοψις). Πέρυσιν ή στρωματολογική έρευνα 
είχε φθάσει είς βάθος 1.05 μ. άπό τής κορυφής 
τών τοίχων Λ2 καί A3. Έπομένως ό ύπολογισμός 
τού βάθους έκάστης τών ζωνών κατά τήν έφετι- 
νήν έρευναν έχει ώς άφετηρίαν τό βάθος τούτο. 
Εκτός τών παρατηρήσεων καί τών συμπερασμά
των έπϊ τής στρωματολογικής συνθέσεως τών χω
μάτων είς τόν τομέα Μ, δύνανται νά θεωρηθούν 
ώς λίαν σημαντικά στοιχεία μελέτης δύο τοίχοι 
εύρεθέντες είς βάθος 2.10 μ. ύπό τόν τοίχον Λ2, 
3.25 μ. δέ άπό τής πρό τής ένάρξεως τής άνασκα- 
φής έπιφανείας τού έδάφους. Έκ τών δύο τούτων 
τοίχων, ό μέν άνατολικός, σφζόμενος είς ύψος 
0,40 μ., σύγκειται έξ άκατεργάστων λίθων, με
γάλων σχετικώς διαστάσεων, καί «χωματολά- 
σπης», ώς συνδετικού μείγματος, δ δέ δυτικός, 
σφζόμενος είς ύψος 0,30 μ., έχει τήν αυτήν σύν- 
θεσιν μέ τόν προηγούμενον, παρουσιάζει δμως 
περισσοτέραν έπιμέλειαν είς τήν κατασκευήν. 
Ό προσανατολισμός τών δύο τούτων τοίχων είναι 
διάφορος τού προσανατολισμού καί τού άνασκα- 
πτομένου κοσμικού κτίσματος καί τών κτηρια
κών λειψάνων, τών εύρεθέντων έν τφ δωματίφ Ρα', 
περί ών έγένετο ήδη λόγος. Έκ τού διαφόρου 
προσανατολισμού, τής διαφόρου κατασκευής καί 
τού μεγάλου βάθους, συνάγεται ότι οί δύο τοίχοι
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τοϋ τομέως Μ άνήκουν είς κτίσμα άναγόμενον είς 
μίαν τών παλαιοτέρων οικοδομικών φάσεων τοΟ 
άνασκαπτομένου χώρου, παλαιοτέραν έκείνης 
είς ήν άνήκουν τά λείψανα τοϋ κτηρίου τοΟ δω
ματίου Ρα'.

Αΐ παρατηρήσεις έπί τής στρωματογραφίας τοϋ 
τομέως Μ, άπό βάθους 1.05 μ. καί κατωτέρω, 
έχουν ώς έξης:

Ζώνη α. βάθους 1.05-1.15 μ. Χώματα φυσιο
λογικά μέ θραύσματα κεράμων στέγης. Όστρακα 
παλαιοχ ρ ιστιανικά.

Ζώνη β'. βάθους 1.15 -1.25 μ. Αί αύταΐ παρατη
ρήσεις.

Ζώνη γ'. βάθους 1.25 - 1.35 μ. Χώματα τά αύτά. 
Μεταξύ τών όστράκων θραύσμα μελαμβαφοΰς άγ- 
γείου μέ έγχαράκτους, κατακορύφως, πυκνάς γραμ- 
μάς. Νομίσματα: 1) Ελληνικής πόλεως, τοϋ 2ου 
πιθανώς αίώνος μ.Χ., λίαν έφθαρμένον.
2) Τοϋ αύτοκράτορος Κωνσταντίνου Β'. Έκόπη 
είς τό νομισματοκοπεΐον τής Κωνσταντινουπό
λεως τώ 337 - 340 μ.Χ.

3) Είκοσανοόμιον τών αύτοκρατόρων ’Ιουστί
νου καί Σοφίας. Είναι έπίσης τοϋ νομισματοκο
πείου τής Κωνσταντινουπόλεως καί έκόπη τό 
τέταρτον έτος τής βασιλείας τών αύτοκρατόρων 
τούτων ( 570 - 1 μ.Χ.).

4) Τοϋ αύτοκράτορος Μανουήλ Α'(1143 -1180 
μ.Χ.). Έκόπη έπί έτέρου νομίσματος και είναι 
έφθαρμένον.

Ζώνη δ', βάθους 1.35 - 1.50 μ. Χώματα τά αύτά. 
Τό συνολικόν βάθος άπό τής κορυφής τοϋ τοί
χου A3 είναι 1.70 μ.

Ζώνη ε . βάθους 1.50 - 1,55 μ. Χώματα τά αύτά.
Ζώνη στ'., 1.55 - 1.60 μ. Χώματα τά αύτά. Ό

στρακα άνευ Ιδιαιτέρας σημασίας.
Ζώνη ζ'. βάθους 1.60 - 1.65 μ. Αί αύταί παρατη

ρήσεις.
Ζώνη η', βάθους, 1.65 - 1.70 μ. Όμοίως.
Ζώνη θ', βάθους 1.70 - 1.75 μ. Χώματα τά αύτά. 

Μεταξύ τών όστράκων: δύο θραύσματα έρυθρο- 
βαφοϋς άγγείου μετ’ έγχαράκτων κοσμημάτων: 
8ν θραϋσμα άγγείου χρώματος κίτρινου μετ’ έρυ- 
θρών γραμμών καί έν θραϋσμα μελαμβαφοΰς άγ
γείου.

Νομίσματα: 1) Τοϋ αύτοκράτορος Άδριανοϋ. 
Είς τήν πρόσοψιν, ένθα ή προτομή τοϋ αύτοκρά
τορος ή έπιγραφή, ΑΔΡΙΑΝΟΝ KAICA- 
ΡΑ ©ECCAAOI. Είς τήν όπισθεν όψιν είκο- 
νίζεται ή Ίτωνία Άθηνά μετά τής έπιγραφής 
ΝI Κ Ο Μ A X Ο Υ. 2) Τοϋ Κοινοΰ τών Θεσσα-

λών μετά προτομής καί έπιγραφής τής Κ Ο Ρ Ν Η Σ 
ΟΑΛΟΝΙΝΗΣ (Πίν. 309γ).

Ζώνη ι. βάθους, 1.75 - 1.90 μ. Χώματα τά αύτά. 
Θραύσματα μελαμβαφοΰς άγγείου.

Ζώνηια'. βάθους 1.90-2 μ. Χώματα σκοτει- 
νόχροα. Υπολείμματα πυρκαϊας καθ’ δλην τήν 
έκτασιν τής ζώνης. Όστρακα έλάχιστα μεταξύ 
τών όποιων βάσις μικροϋ άγγείου καί θραϋσμα 
μετά διχρώμου—κίτρινου, έρυθροϋ—διακόσμου.

Ζώνη ιβ'. βάθους 2.10 μ. Ή ποσότης τών 
χωμάτων έλαττοϋται καί έμφανίζεται άμμος θα
λάσσης. Συνεχίζονται τά ύπολείμματα πυρ- 
καϊάς. Όστρακα έκ μελαμβαφών άγγείων μετ’ 
έρυθροϋ διακόσμου.

’Ανευρίσκονται τεμάχια ώμών πλίνθων. Είς τό 
βάθος τών 2.10 μ. άπεκαλύφθησαν οί δύο τοίχοι 
οί άνήκοντες είς κτήριον τής παλαιοτέρας οίκο- 
δομικής φάσεως, περί τών όποιων έγένετο ήδη 
λόγος.

Ζώνη ιγ . βάθους 2.10 - 2.20 μ. Αί αύταί παρα
τηρήσεις περί τών χωμάτων. Περισυνελέγη εν 
μόνον θραϋσμα μελαμβαφοΰς άγγείου μετ’ έρυθροϋ 
διακόσμου.

Ζώνη ιδ'. βάθους 2.20 - 2.40 μ. Χώματα μετά 
άμμου, άνευ όστράκων, Έλαττοϋνται τά ίχνη πυρ- 
καϊάς.

Ζώνη ιε'. βάθους 2.40 - 2.60 μ. Έλαττοϋται ή 
ποσότης τών χωμάτων καί κυριαρχεί ή άμμος. 
Τά ίχνη τής πυρκαϊας γίνονται άραιά.

Ζώνη ιστ'. βάθους 2.60 - 2.80 μ. Τό έδαφος 
είναι πλέον άμμώδες. Περισυνελέγη έν μόνον 
θραϋσμα μελανόμορφου άγγείου.

Ζώνη Ιζ'. βάθους 2.80 - 3 μ. Έδαφος άμμώδες 
μετά χαλίκων, όστράκων.

Ζώνη ιη'. βάθους 3 - 3.25 μ. Όμοίως. Είναι 
προφανές ότι ή θάλασσα έφθανε παλαιότερον έως 
τοϋ κτηρίου είς δ άνήκουν οί δύο τοίχοι οί άπο- 
καλυφθέντες είς τόν τομέα Μ.

Ό τρόπος κατασκευής καί συνθέσεως τών τοί
χων Λ2 καί A3 κατά ζώνας έκ τών κάτω πρός τά 
άνω έχει ώς άκολούθως:

α'. ζώνη, ύψους 0,40 μ. Λίθοι φαιοϋ χρώματος, 
άκατέργαστοι άλλά μέ λείαν τήν έπιφάνειαν, ύ
ψους 0,05 - 0,12 μ. καί μήκους 0,15 - 0,25 μ. Συνδε
τικόν μείγμα έξ άσβέστου καί χονδρής άμμου.

β'. ζώνη, ύψους 0,25 μ. Τέσσαρες έπάλληλοι 
σειραί όπτών πλίνθων μέ ίσόπαχον συνδετικόν 
μείγμα μεταξύ αύτών.

γ’. ζώνη, ύψους 0,26 μ. Όμοια κατασκευή πρός 
τήν α ζώνην.

<5'. ζώνη, ύψους 0,27 μ. Όμοια κατασκευή πρός 
τήν β' ζώνην.
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ε . ζώνη, ύψους 1 μ. Κοινή τοιχοποιία έκ λίθων 
άκατεργάσιων μικρών διαστάσεων καί συνδετι
κού μείγματος έξ άσβέστου καί χονδρής άμμου.

Είς τήν ΒΑ. γωνίαν τοϋ άνασκαπτομένου κοσμι
κοί) κτίσματος, είς τόν χώρον δηλαδή τόν περι- 
βαλλόμενον ύπό τών τοίχων A3, Λ4, Λ καί Λ5 
(Σχέδ. 1), ή σκαφή έφθασεν είς βάθος 3.50 μ. άπό 
τής έπκρανείας τοϋ έδάφους. Οί τοίχοι Λ καί Λ5 
άπεκαλύφθησαν είς ϋψος 2.90 μ. ( Π ί ν. 310 α). 
Τά χώματα ήσαν έξ έπιχώσεων, άνευ στρωματο- 
λογικοΰ ένδιαφέροντος, μέ παντοειδή ευρήματα, 
έκ τών όποιων τά περισσότερον αξία λόγου είναι: 
1) λίθινος πέλεκυς παρασυρθείς, προφανώς, διά 
τών ύδάτων έκ τοϋ ύπερκειμένου λόφου τής Πυ- 
ράσου, 2) Άσσάριον τοϋ αύτοκράτορος Κωνσταν
τίνου τοϋ Β', κοπέν είς Κωνσταντινούπολη», περί 
τό 337 -360μ.Χ., 3) πήλινος λύχνος τοϋ 4ου αίώνος 
μ.Χ. καί 4) ό άνω δίσκος πήλινου λύχνου, έπί τοϋ 
όποιου είκονίζεται νέος άνήρ κρούων τάς χεΐρας 
καί δίδων ούτω τόν χρόνον είς τήν προ αύτοϋ χο- 
ρεύουσαν άρκτον (Π ί ν. 310 γ ).

Διεπιστώθη ότι ό τοίχος Λ5 (Σχέδ.1) είναι 
σύγχρονος πρός τούς τοίχους Λ4 καί Λ, ένφ ό 
τοίχος Λ5α ανήκει είς παλαιοτέραν οικοδομικήν 
περίοδον.

Έκ τών μέχρι τοϋδε έκτεθέντων καταδεικνύεται, 
ότι τό άνασκαπτόμενον κοσμικόν κτίσμα τών 
Φθιωτίδων Θηβών είναι λίαν σημαντικόν, ή πλή
ρης δέ άποκάλυψις αύτοϋ θά συμβάλη σπουδαίως 
είς τήν γνώσιν τής άρχιτεκτονικής τών μνημείων 
καί τής Ιστορίας τής θεσσαλικής ταύτης πόλεως 
τών πρώτων μετά Χριστόν αιώνων.

2. Στόμιον (τέως Τσάγεζι)

Μονή Παναγίας και 'Αγ. Δημητρών

Έγένετο έξέτασις τών έρειπίων τοϋ σημαντι- 
κωτάτου κτίσματος τής Μονής τοϋ Κομνηνείου 
παρά τό Στόμιον τής Θεσσαλίας καί προγραμμα
τισμός τής άναστηλώσεως αύτοϋ διά τό έρχόμε- 
νον έτος. Ή άποκατάστασις τοϋ μνημείου τούτου 
δέον νά χαρακτηρισθή ώς κατεπείγουσα καί ώς 
εν έκ τών κυριωτέρων μελημάτων τής Υπηρε
σίας, άφ’ ένός μέν διότι τοΰτο άποτελεϊ έν τών 
χαρακτηριστικωτέρων παραδειγμάτων τής βυ
ζαντινής άρχιτεκτονικής (Πίν. 311α), άφ’έτέρου 
διότι άποτελεϊ έτι καί νϋν σπουδαΐον Μουσεϊον 
γλυπτών (Πίν. 311 β) καί τοιχογραφιών (Πίν. 
311γ) ( βλ. Γ. Α. Σωτηρίου, Ή Μονή τής Πανα
γίας καί τοϋ Άγ. Δημητρίου παρά τό Τσάγεζι 
- Κομνήνειον - Κονομειό, έν Ε.Ε.Β.Σ. Τόμ. Ε' 
(1928) σ. 348-375). *

*

ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Σκόπελος

Ή νήσος Σκόπελος, ή άρχαία Πεπάρηθος, δέν 
έτυχε μέχρι σήμερον τής δεούσης προσοχής έκ 
μέρους τών έρευνητών, ώς πρός τά βυζαντινά καί 
μεταβυζαντινά αΰτής μνημεία. Τοΰτο ίσως όφεί- 
λεται είς τό ότι δέν είναι γνωστά έκ φιλολογικών 
ή ιστορικών πηγών σημαντικά κτίσματα έν τή 
νήσφ. Πράγματι, πλήν τής πολυτιμοτάτης δη- 
μοσιεύσεως ύπό τοϋ Καθηγητοΰ κ. Άνδρέου Ξυγ- 
γοπούλου τής Επισκοπής Σκοπέλου (Α.Ε. 1956, 
σ. 181 -198), περί ούδενός έτέρου μνημείου 
τής νήσου, καθόσον τούλάχιστον γνωρίζω, έχει 
γραφή τι άξιον λόγου.

Κατά μίαν όλιγοήμερον έπίσκεψίν μου είς τήν 
νήσον, έπεχείρησα καταγραφήν τών κυριωτέρων 
κτισμάτων καί τών άλλων σφζομένων άξιων λό
γου έργων τέχνης.Ή συγκομιδή ήτο πλούσια: Τεσ
σαράκοντα έννέα (49) ναοί, έξ ών οί 6 μέ τοι
χογραφίας, 14 ξυλόγλυπτα τέμπλα, 2 ξυλόγλυπτα 
προσκυνητάρια, 2 Επισκοπικοί Θρόνοι, 1 άνα- 
λόγιον, 1 «κασσέλλα», 1 Εύαγγέλιον έκδόσεως 
τοϋ έτους 1686, 1 σιγίλλιον τοϋ έτους 1636, 76 
έπιγραφαί (συμπεριλαμβανομένων καί τών έπί 
τών είκόνων) καί 750 εικόνες. Τά άντικείμενα 
ταϋτα χρονικώς έκτείνονται είς όλην τήν μετά 
Χριστόν περίοδον, τά πλεϊστα όμως χρονολο
γούνται άπό τών δύο πρό τής άλώσεως τής Κων
σταντινουπόλεως, ύπό τών Τούρκων, αιώνων μέχρι 
τοϋ τέλους τοϋ 18ου αίώνος.

Κατωτέρω παρέχεται κατάλογος όλων τών κα- 
ταγραφέντων άντικειμένων, ό όποιος σκοπόν έχει 
κυρίως νά άποτελέση εν Εύρετήριον, πρόχειρον, 
τών μετά Χριστόν μνημείων.Όσάκιςκρίνεταιάναγ- 
καϊον παρέχονται σύντομοι επεξηγήσεις καί 
παρατηρήσεις, διά νά βοηθήσουν είς τήν καλυτέ- 
ραν άντίληψιν τών πραγμάτων. Ένταϋθα παρέ
χεται άπλώς καί μόνον τό πρώτον υλικόν, ΐνα 
άποτελέση τήν άφετηρίαν διά πληρεστέραν καί 
συστηματικωτέραν μελέτην.

Αί παρατιθέμεναι φωτογραψίαι καί τά σχέδια 
οφείλονται, ώς συνήθως, είς τόν ύπογράφοντα.

Α'. Εντός τής πόλεως τής Σκοπέλου (Πίν. 312α ) 

1. Ναός ’Αγίου Νικολάου

Νέος ναός διαδεχθείς παλαιότερον έξαφανι- 
σθέντα. Τό ξυλόγλυπτον τέμπλον τοϋ παλαιοτέ- 
ρου ναοϋ διασωθέν κατά τό μεγαλύτερον αύτοϋ 
μέρος καί συμπληρωθέν κοσμεί τόν σημερινόν 
ναόν.

Είς τά βημόθυρα τής 'Ωραίας Πύλης είκονί-
35
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ζεται: ό Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου, είς ένα τύ
πον, ό όποιος, ώς θά Ιδωμεν, είναι λίαν συνήθης 
έν τή νήσφ. Τά δύο δηλαδή φύλλα κοσμούνται διά 
κληματίδος ή έτέρου πλουσίου φυλλώματος. Είς 
τό μέσον είκονίζονται άριστερά ό ’Αρχάγγελος 
Γαβριήλ, δεξιά ή Θεοτόκος- ύπέρ τούτους οί 
έστεμμένοι Προφήται Δαβίδ καί Σολομών- κά
τωθεν δέ, ύπό τόξα, οί τέσσαρες Εύαγγελισταί ή 
τέσσαρες άλλοι Άγιοι.

Είς τήν Ώραίαν Πύλην άναγιγνώσκομεν τήν 
έπιγραφήν :

«4HACHNAPOMHC ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜ(ΟΝΑΧΟΥ)».

Είς τό άνω μέρος τού τέμπλου, τού όποιου ό 
διάκοσμος είναι κληματίς, πτηνά, άγρια ζώα κ.ά., 
είκονίζεται τό Δωδεκάορτον καί ύψηλότερον 
ή Μεγάλη Δέησις, ήτοι έκατέρωθεν τών τριών 
κυρίων προσώπων—Χριστού, Θεοτόκου καί Ίωάν- 
νου—είκονίζονται δύο ’Αρχάγγελοι καί οί Δώ
δεκα ’Απόστολοι άνά εξ (18ου αίώνος).

Κατεγράφησαν 12 εικόνες, αί έξής :
1) Ή Θεοτόκος ένθρονος μετά τού Χριστού. 

Περί τόν θρόνον ό Μωϋσής, ό Δαβίδ, ό Σολομών 
καί ό Άαρών ( 18ου αίώνος). 2) Ό Άγιος Παν- 
τελεήμων. 3) Ό Άγιος Βασίλειος. 4) Ό Άγιος 
Αθανάσιος καί ό Άγ. Χαράλαμπος. 5) Ή Φιλο
ξενία. Είς τήν κάτω ζώνην οί Άγιοι: Άντύπας, 
Νικόλαος καί Διονύσιος (17ου αίώνος ). 6) Ό 
Χριστός ένθρονος, ώς Μέγας Άρχιερεύς. 7) Ή 
Θεοτόκος μετά τού Χριστού έπί θρόνου φερο- 
μένου ύπό έξαπτερύγων. Περί τόν θρόνον οί 
Προφήται: Δαβίδ, Σολομών, 'Ιερεμίας καί Δα
νιήλ (18ου αίώνος). 8) Ό Χριστός ώς Μέ
γας Άρχιερεύς. Είς τά τέσσαρα άκρα τού πολυ
ποίκιλτου θρόνου τά σύμβολα τών τεσσάρων Εύαγ- 
γελιστών ( Που - 18ου αίώνος). 9) Οί Άγιοι 
Πάντες, είς τό μέσον ό Χριστός ένθρονος καί γύ- 
ρωθεν οί άγιοι καί Προφήται εντός κύκλων είς 
χρυσοΰν βάθος (16ου - Που αίώνος ). 10) Ό Άγ. 
Νικόλαος ένθρονος. Κάτω τρία έκ τών θαυμά
των του. Λαϊκής τέχνης. 11) "Ετερος Άγ. Νικό
λαος ένθρονος. Άνω: άριστερά ό Χριστός 
προσφέρων Εύαγγέλιον, δεξιά ή Θεοτόκος 
προσφέρουσα Ώμοφόριον ( 18ου αίώνος ).
12) Ό Άγ. ’Ιωάννης ό Πρόδρομος ( 18ου αί.).

2. Ναός Κοιμήσεως τής Θεοτόκον ή Παναγίας
τον Παπαμελετίου

Κτίσμα τού Που αίώνος είς τόν τύπον τού σταυ
ροειδούς, συνθέτου, τετρακιονίου μετά τρούλλου 
ναού. Τό όκτάπλευρον τύμπανον τού τρούλλου 
είναι ύψηλόν, έκάστην δέ πλευράν αύτού, έπί τής

όποιας σχηματίζονται διπλαϊ άβαθεΐς κόγχαι, 
διατρυπά άνά είς φεγγίτης (Π ί ν. 312 β).

Άπό τής άνατολικής πλευράς τού κτηρίου προ
βάλλει πεντάπλευρος ή άψίς τού Ιερού, είς έκά
στην πλευράν τής όποιας, κατά τό άνω ήμισυ, 
σχηματίζεται άβαθής κόγχη. Τά τέσσαρα γωνιαϊα 
διαμερίσματα καλύπτονται δι’ ήμικυκλικών κα
μαρών, τών όποιων ό άξων είναι κάθετος πρός τόν 
κατά μήκος άξονα τού ναού. Αί στέγαι είναι έκ 
σχιστολιθικών φαιών πλακών (κατά κανόνα οί 
ναοί τής Σκοπέλου στεγάζονται διά σχιστολιθι- 
κών πλακών). Άρχικώς ό ναός έφωτίζετο διά 
στενών φεγγιτών άνοιγομένων είς τό άνω μέρος 
τών τοίχων, έσχάτως όμως ήνοιξαν, χαμηλά, τε
τράγωνα άκαλαίσθητα παράθυρα (Πίν. 312β). 
Είς τήν βορείαν του πλευράν είναι προσκεκολλη- 
μένον μονόκλιτον παρεκκλήσιον τών Άγ. Αναρ
γύρων, μετά τρούλλου, είς τάς πλευράς τού τυμ
πάνου τού όποιου σχηματίζονται όμοίως άβαθεΐς 
κόγχαι. Τοιχοποιία κοινή άνευ ένδιαφέροντος.

Ό νάρθηξ είς τήν άνωδομίαν έχει τήν συνήθη 
γνωστήν τριμερή διάταξιν. Ήτοι, είς τό μέσον 
μέν ύψηλοτέραν καμάραν είς τόν αυτόν άξονα 
πρός τόν τού ναού, είς τά πλάγια δέ χαμηλοτέρας 
καμάρας μέ κατεύθυνσιν άπό Β. πρός Ν.

Ύπέρ τήν νοτίαν θύραν τού ναού άναγιγνώσκο- 
μεν τήν έπιγραφήν:

« 1676 / ΒΕΝΙΑΜ(ΙΝ) ΙΕΡΟΜΟΝΑ

ΧΟΥ / ΙΩ (ANNOY) ΒΑΓΓΒΛΙΝΟΥ/ ΑΡ- 

XIEPATEVONTOC / Κ V- ΙΩΑΟΑΦ».

Τέμπλον ξυλόγλυπτον, ύψηλόν, πλουσίως δια- 
κεκοσμημένον διά κληματίδων, ζώων, πτηνών, 
έλίκων κ.λ.π., φέρει τήν Μεγάλην Δέησιν έξ 25 
μορφών καί τήν σειράν τών μεγάλων έορτών έξ 20 
εικονιδίων.

Ύπέρ τήν Ώραίαν Πύλην ή έπιγραφή: « Τό 
παρόν τέμπλεως έγλιπτώθει έν έτει ,Α X Π Γ δι 
εξόδου τοϋ Πανοσιωτάτου Παπά Κυρ Βενιαμίν. 
Έχρυσώθει δέ καί νστορίσθει παρ’ αυτού κατά ,ΑΧ 
Π Θ υπέρ ψυχικής αυτόν σ(ωτη)ρίας και τών γο
νέων αυτού Ίωάννου καί Μαρίας. Διά χειρός δέ 
καμοϋ ’Αντωνίου ’Αγοραστού τού Κρητός».

Κατά τήν έπιγραφήν λοιπόν ταύτην τό τέμπλον 
κατεσκευάσθη τό 1683 ύπό Αντωνίου Αγορα
στού έκ Κρήτης. Τό έπώνυμον Αγοραστός θά 
τό συναντήσωμεν πολλάκις έν τή νήσφ.

Πλήν τών 45 εικονιδίων τοϋ τέμπλου κατεγρά
φησαν καί αί έξής 27 εικόνες:

1) Αγία Πελαγία (17 - 18ου αίώνος). 2) Άγ. 
Γεώργιος, έφιππος φονεύων τόν δράκοντα, έπί 
χρυσού βάθους ( 17 - 18ου αίώνος ). 3) Άγ. Νικό
λαος, ένθρονος, άνω άριστερά ό Χριστός καί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΝΗΣΟΙ 275

δεξιά ή Θεοτόκος, κάτω παρά τούς πόδας τού θρό
νου δύο "Αγιοι έπίσκοποι (17-18ου αίώνος).
4) Ή Θεοτόκος, είς τόν τύπον τής Όδηγητρίας (α'. 
τέταρτον 20οϋ αίώνος). 5) Εύαγγελισμός είς τά 
Βημόθυρα τής Ωραίας Πύλης, εις τόν περιγρα- 
φέντα άνωτέρω, συνήθη, τύπον ( τού 1683 ή 1689 ).
6) Ό Χριστός, μέ τήν έπιγραφήν: «Διά δέ εξόδου 
και δαπά/νης τοϋ δούλου τον Θεού/ Δημητρών 
Φουκά και / διά χειρός δέ Ίωάννον / Φραγκοπού- 
λ.ου Ζακννθίου /1820 Μαρτίου 1». 7) Κοίμησις 
τής Θεοτόκου, πολυπρόσωπος, τό έπεισόδιον τού 
Ίεφωνία, οί ’Απόστολοι έρχόμενοι έπί νεφών, 
λαϊκής τέχνης. Ή χρονολογία 1681 είναι διά 
λευκού χρώματος. 8) ’Ιωάννης ό Πρόδρομος, εις 
τόν συνήθη τύπον, ήτοι άνω άριστερά ή χειρ Κυ
ρίου, κάτω, άριστερά ή κεφαλή, δεξιά ή άξίνη 
(17ου αίώνος ). 9) "Αγιοι ’Ανάργυροι, είκών έπι- 
ζωγραφημένη. Χρονολογία 1681. 10) Είς τήν βο- 
ρείαν πύλην τού τέμπλου ό ’Αρχάγγελος Μιχαήλ.
11) Είς τήν νοτίαν ό ’Αρχάγγελος Γαβριήλ. Χρο
νολογία 1704. 12) Άγ. Χαράλαμπος (17ου - 18ου 
αίώνος). 13) Θεοτόκος ενθρονος, είς τόν συνήθη 
τύπον μετά τών τεσσάρων Προφητών. ’Επιγραφή: 
«Διά χειρός ’Αντωνίου ’Αγοραστού τοϋ Κρητός 
1681». 14) Ό Άγιος Ρηγΐνος (18ου αίώνος).
15) Ό Χριστός ενθρονος ώς Μέγας Άρχιερεύς, είς 
τόν συνήθη τύπον μέ τά σύμβολα τών τεσσάρων 
Εύαγγελιστών. ’Επιγραφή: «Διά χειρός ’Αντωνίου 
’Αγοραστού τοϋ Κρητός 1681». 16) Κοίμησις τής 
Θεοτόκου, ήμικατεστραμμένη ( 17 - 18ου αίώνος). 
17) Έτέρα Κοίμησις (17 - 18ου αίώνος ). 18) Καί 
έτέρα Κοίμησις, λαϊκής τέχνης, ώς ή ΰπ’ άριθ. 
7 ( Που αίώνος). 19) Τρίπτυχον: είς τό μέσον ή 
Θεοτόκος μετά τού Χριστού, άριστερά ή Άγ. 
Παρασκευή, δεξιά ό Πρόδρομος (17-18ου αίώνος). 
20) Ή Θεοτόκος ενθρονος (18ου αίώνος). 21) Ό 
Χριστός ενθρονος ( 18ου αίώνος ). 22) «Ή παρρη
σία δπον έχουν οί άγιοι είς τόν Χριστόν». Είκονί- 
ζονται: άνω έντός δόξης ό Χριστός μετά δύο άγγέ- 
λων, εκατέρωθεν δέ αυτών ή Θεοτόκος καί ό 
Πρόδρομος· κάτω οί χοροί τών άγιων, δικαίων καί 
Αποστόλων (17-18ου αίώνος). 23) Ή Γέννη- 
σις τής Θεοτόκου (17 - 18ου αίώνος ). 24) Ή Θεο
τόκος ενθρονος ( 17 - 18ου αίώνος). 25) Είκών 
είς τρεις ζώνας : α.' Δέησις έπηυξημένη μέ δύο 
έπισκόπους άγιους, β.' δύο άγγελοι, έκατέρωθεν 
κενού κύκλου, γ.' οί άγιοι: Σπυρίδων, Νικόλαος καί 
Εύστάθιος (18ου αίώνος). 26) Τρίπτυχον. Είκο- 
νίζονται: τό συμπόσιον τού Ήρώδου, ή άποτομή 
τής κεφαλής τού Προδρόμου, ή Άγ. Βαρβάρα 
φέρουσα γυμνόν βρέφος, ό Άγ. Νικόλαος, ή Άγ. 
Παρασκευή, ό Άγ. Γεώργιος, ό Άγ. Δημήτριος, 
ό Άγ. Χαράλαμπος καί ό Άγ. Μερκούριος (17

-18ου αίώνος). 27) Ή Κοίμησις τής Θεοτόκου, 
κάτωθεν τής όποιας είκονίζονται ό Άγ. Γεώργιος, 
τρεις Ίεράρχαι άγιοι καί ό Άγ. Δημήτριος. Λαϊ
κής τέχνης τού 18 - 19ου αίώνος.

Κατεγράφη έπίσης εν προσκυνητάριον ξυλό- 
γλυπτον, τό όποιον φέρει τήν έπιγραφήν «Γέ- 
γονε διά συνδρομής κέ ( εξό ) δον Μελητίου 'Υε- 
ρομονάχον. AX^S"». ( 1696 ).

Τέλος, σημειοΰται ότι είς τό έκ μαρμάρου κω
δωνοστάσιο ν ύπάρχει πλάξ έπί τής όποιας είναι 
λαξευμένος δικέφαλος άετός καί ή χρονολογία 
172;.

3. Ναός ’Αγίου Σπυρίδωνος

’Εξ όλοκλήρου άνανεωθείς. Διετηρήθησαν είς 
τό σημερινόν τέμπλον τμήματα τού παλαιού. Τά 
εικονίδια τού Δωδεκαόρτου χρονολογούνται περί 
τό 1800. Κατεγράφησαν αί έξής 7 εικόνες: 1) Άγ. 
Σπυρίδων, χρονολογία ,ΑΨΛΕ ( 1735 ). 2) Άγ. 
Χαράλαμπος. ’Επιγραφή: «Δέησις τοϋ δούλου τοϋ 
Θεοϋ Ίωάννον τοϋ Κωναταντί Σταματάκι. άνα- 
καινίσθη τό 1857». 3) Άγ. ’Ιωάννης ό Πρόδρομος. 
’Επιγραφή: «Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ Ιωάν

ναν τοϋ ’Αντωνίου Ζωγράφου τοϋ Κρητικού ,ΑΨ 

ΚΓ»( 1723 ). 4) Ή Θεοτόκος ενθρονος, τού συνή
θους τύπου μέ τούς τέσσαρας Προφήτας: Μωΰσή, 
Δαβίδ, Σολομώντα, Άαρών (α'. ήμισυ 18ου αίώ
νος ). 5) Ό Χριστός «Ό Βασιλεύς των Βασιλευόν
των καί Μέγας Άρχιερεύς». Είς τόν γνωστόν τύ
πον μέ τά σύμβολα τών τεσσάρων Ευαγγελιστών 
(α'. ήμισυ 18ου αίώνος). 6) Τό λείψανον τού Άγ. 
Σπυρίδωνος. 7) Τεμάχιον διπτύχου. Είκονίζεται 
ό Χριστός μέ ήπλωμένας τάς χεϊρας καί κάτωθεν 
αύτοϋ: «Ευγενίου άρχιερέως, Ίωάννον ίερέως...» 
(περί τό 1800 ).

4. Ναός Άγιου Αθανασίου τοϋ έν τω ’Άθω ή
Άϊνάθωνας»

Απέριττος, μικρός ξυλόστεγος ναΐσκος ( Π ί ν. 
313α). Υπέρ τήν είσοδον ή χρονολογία ,ΑΨΗΕ 
( 1765 ).

Κατεγράφησαν αί έξής 9 εικόνες: 1) Ό Θρήνος. 
’Επιγραφή: «Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ Ία- 
κόβου Ίερομονάχου ΑΦΜΗ ( 1548 ) Ιουλίου 
ιθ: χειρ Δαβίδ Ίερομονάχου» ( Π ί ν. 313β ). Χαρα
κτηριστική είναι είς τήν είκόνα αυτήν ή ζωηρά 
καί διά χειρονομιών έκδήλωσις τής λύπης καί 
τού πόνου τών παρευρισκομένων είς τόν θρήνον 
όκτώ προσώπων. Αξιοσημείωτος είναι καί ή άνα- 
τομία τού σώματος τού νεκρού Χριστού. Τό βάθος 
είναι χρυσοΰν. 2) Άγ. Κωνσταντίνος, Ρωσικής 
προελεύσεως. 3) Άγ. ’Ιωάννης ό Πρόδρομος 
(περί τό 1800). 4) Ή Θεοτόκος, ενθρονος. Έπι-
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γραφή: «Δέησις τον δούλου τοϋ Θεού (Β)αγγελι- 
νοϋ κα'ι τής συζήγον αυτόν Μπονοφά». Τό όνομα 
Μπονοφά είναι γνωστόν έν Σκοπέλιρ μέχρι των 
αρχών τοϋ 20οϋ αίώνος. Ή οίκογένεια αΰτη άνήκε 
εις τά «μεγάλα σόγια» (α'. ήμισυ 18ου αίώνος). 
5) Ό Χριστός, ένθρονος, «ό Βασιλεύς των Βασι
λευόντων και Μέγας Άρχιερενς». Φέρει χρονολο
γίαν ,ΑΊΊΕ (1715). 6) Άγιος Αθανάσιος ό έν 
τφ Άθφ. ’Επιγραφή: «Δέησις τοϋ δούλου τοϋ 
Θεόν Χατζή.... Στεφάνή». 7) Άγ. Σπυρίδων. 
’Επιγραφή: «Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ Γεωρ
γίου Ραυτάκη». 8) Ή Θεοτόκος μετά τοϋ Χριστοϋ. 
Κατεστραμμένη. 9) Εις τά Βημόθυρα είκονίζεται 
ό Εύαγγελισμός, ώς συνήθως, μετά των Αγίων 
Χρυσοστόμου καί Βασιλείου.

ΕΙς τήν πλακόστρωσιν τοϋ δαπέδου έχει χρη- 
σιμοποιηθή μαρμάρινη πλάξ ( διαστάσεων 0,70 x 
0,46 μ. ) μέ άρχαίαν έπιγραφήν εις 25 στίχους.

5. Ναός Άγιου Παντελεήμονος

’Εξ όλοκλήρου άνακαινισθείς. Σφζονται μέρη 
τοϋ παλαιοϋ τέμπλου. Κατεγράφησαν αί έξής 23 
εΙκόνες :

1) Άγιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος. ’Επιγραφή: 
«Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ Δαβίδ Ίερομονά

χου και Νικολάου Ίερέως. Α Ψ Ζ» (1707 ). 2) Ή 
Θεοτόκος είς τόν τύπον τής Όδηγητρίας, «Ή 
Έλεοϋσα» (18 - 19ου αίώνος). 3) Ό Χριστός «δ 
Παντοκράτωρ», τής Ιδίας εποχής. 4) Άγιος Παν- 
τελεήμων, μέ σκηνάς έκ τοϋ μαρτυρίου του. Λαϊ
κής τέχνης. 5) Ή είς Άδου Κάθοδος ( 18 - 19ου 
αιώνος). 6) Ζωοδόχος Πηγή, τής ίδιας έποχής.
7) Τρίπτυχον, μεταγενέστερον. Είκονίζεται ή 
Δέησις. 8) Ή Θεοτόκος ενθρονος. 9) Άγιοι Ανάρ
γυροι (18ου αίώνος). 10) Ό Χριστός, «'Ο Βασι
λεύς των Βασιλευόντων και Μέγας Άρχιερεύς». 
Χρονολογία ,ΑΧΠζ' ( 1686). 11) Άγ. Παντελεή- 
μων, μέ έπένδυσιν άργυράν υπό τών «έν Βραΐλα, 
Σκοπελιτών 1885». Ή είκών όμως είναι παλαιο- 
τέρα. 12) Άγ. Γεώργιος (16-Που αιώνος).
13) Αγία Βαρβάρα, έπιζωγραφημένη (18 - 19ου 
αίώνος). 14) Ή Θεοτόκος ενθρονος (17 - 18ου 
αίώνος). 15) Είκών είς πέντε ζώνας: α' Δέησις. 
β' οί Άγιοι: Γεώργιος, Δημήτριος, Παντελεήμων 
καί ό Αρχάγγελος Μιχαήλ, γ' Οί Άγιοι: Βασί
λειος, Χρυσόστομος, Γρηγόριος καί Νικόλαος, 
δ' Οί Άγιοι: Αθανάσιος, Εύθύμιος, Λουκάς καί 
Άνδρέας, καί ε' Οί Άγιοι: Κωνσταντίνος, Ελένη 
Κυριακή, Παρασκευή. ’Επιγραφή: «Δέησις τοϋ
δούλου τοϋ Θεοϋ.....καί τών γονέων αύτοϋ ,ΑΧΝΑ'
(1651 ). 16) Άγιος Γεώργιος έφιππος (17 - 18ου 
αίώνος). 17) Ό Χριστός ενθρονος. ’Επιγραφή: 
«Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ.......» ( 17 - 18ου

αίώνος ). 18 - 22) Πέντε εικονίδια έκ τοϋ Δωδεκα- 
όρτου τοϋ τέμπλου. 23) Σταυρός έζωγραφημένος 
έκ τοϋ παλαιοϋ τέμπλου.

6. Ναός Άγιων Αναργύρων

Είς τόν τύπον τών άπλών δικιονίων μετά τρούλ- 
λου ναών, μέ μεταγενεστέρας όμως προσθήκας. 
Τέμπλον ξυλόγλυπτον κατασκευασθέν τό «ETOC 
ΑΨΓ'» (1703). Φέρει πλούσιον διάκοσμον μέ 
κληματίδας, λέοντας, πτηνά, περιστεράς έκατέ- 
ρωθεν κύλικος, δικεφάλους άετούς κ. ά. Τά είκονί- 
δια τοϋ Δωδεκαόρτου καί τοϋ Χριστοϋ, μετά τών 
12 Αποστόλων είς δύο σειράς, χωρίζονται μεταξύ 
των διά σπειροειδών κιονίσκων. Πλήν τών εικο
νιδίων τούτων τοϋ τέμπλου κατεγράφησαν καί αϊ 
έξής 14 εικόνες καί εν Εύαγγέλιον.

1) Ή Θεοτόκος, είς τόν τύπον τής Όδηγητρίας. 
2) Ό Ευαγγελισμός είς τά Βημόθυρα τής 'Ωραίας 
Πόλης είς τήν συνήθη μορφήν, μετά τών Προφη
τών Δαβίδ καί Σολομώντος καί τών τεσσάρων ιε
ραρχών. 3) «Ό Γλυκύς ’Ιησούς», έπιζωγραφημένη. 
4) Άγ. ’Ιωάννης ό Πρόδρομος. 5) Άγ. Γεώργιος, 
έφιππος, φονεύων τόν δράκοντα. ’Επιγραφή: «Χειρ 
Βίκτορος ,αχ ο» (1670). 6) Οί τρεις Ίεράρχαι 
(περί τό 1700). 7) Ή Θεοτόκος ενθρονος ( Που 
αίώνος ). Ό Χριστός «ό Παντοκράτωρ». 9) Άγια 
Βαρβάρα. ’Επιγραφή: «Δέησις τοϋ δούλου τοϋ 

Θεοϋ ΔΕ Ίερομονάχου». Κάτω, είς δευτέραν ζώ
νην ό ’Ιωάννης ό Πρόδρομος καί Άγ. ’Ιωάννης 
ό Δαμασκηνός. 10) Άναπαράστασις τοϋ Πανα
γίου Τάφου. Χρονολογία 1804. 11) Όμοια, μέ 
τήν έπιγραφήν: «Χ(ατζή) Άποστόλις Προσκηνυ- 
τής τοϋ Παναγίου Τάφου 1817». 12) Είκών είς 
έπτά ζώνας. α'. Δέησις καί έκατέρωθεν ό Άγ. 
Πέτρος, ό Αρχάγγελος Μιχαήλ, ό Αρχάγγελος 
Γαβριήλ καί ό Άγ. Παΰλος. β' Οί Άγιοι: Κοσμάς, 
Δαμιανός, Άνδρέας, Στέφανος, Φίλιππος, Λουκάς 
καί ’Ιωάννης ό Θεολόγος, γ'. Οί Άγιοι: Σπυρίδων, 
Αθανάσιος, Βασίλειος, Χρυσόστομος, Γρηγόριος, 
Νικόλαος καί Χαράλαμπος, δ'. Οί Άγιοι: Γεώρ
γιος, Δημήτριος, Μερκούριος, Θεόδωρος, Μηνάς, 
Προκόπιος καί Αρτέμιος, ε'. Οί Όσιοι: Θεοδό
σιος, Σάββας, Αντώνιος, Εύστάθιος, Εύθύμιος, 
Όνούφριος καί Αθανάσιος δ Αθωνίτης, στ'. Οί 
Άγιοι: Κοσμάς, Δαμιανός, Παντελεήμων, Τρύφων, 
Άννα, ’Ιωακείμ, Παρασκευή, ζ'. Οί Άγιοι: Ζω- 
σιμάς, Μαρία ή ΑΙγυπτία, Βαρβάρα, Κωνσταν
τίνος, Ελένη, Αικατερίνη καί Μαρίνα (17 - 18ου 
αίώνος). 13) Ή Θεοτόκος, είς τόν συνήθη τύπον 
(τοϋ έτους 1856). 14) Αγία Βαρβάρα, έπιζωγρα
φημένη.

’Επίσης κατεγράφησαν καί τά έξής: 15) Έν 
τεμάχιον έκ παλαιοϋ τέμπλου μέ τά είκονίδια τών
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12 ’Αποστόλων καί 16) Έν Εύαγγέλιον έκδόσεως 
τοϋ Ν ικολάου Γλυκέως του έξ Ίωαν νίνων, τοΟ έτους 
,αχπς' ( 1686).

Είς τό κωδωνοστάσιον άναγιγνώσκεται ή χρο
νολογία 1832.

7. Ναός 'Αγιον Μιχαήλ τοϋ Συννάδων

’Ανήκει είς τόν τύπον των συνθέτων τετρακιο- 
νίων μετά τρούλλου ναών ( Σ χ έ δ. 1 ), έξωτερικών

Τά γωνιαία διαμερίσματα στεγάζονται διά καμα
ρών, ό άξων τών όποιων είναι κάθετος πρός τόν 
κατά μήκος άξονα τοϋ Ναοϋ. Είς τό δάπεδον τοϋ 
Ίεροΰ έχουν χρησιμοποιηθή έγχρωμα πλακίδια, 
ώς τά ροδιακά.

Έπί τοϋ ξυλίνου, άνευ σημασίας, τέμπλου υπάρ
χει ή σειρά τών μεγάλων έορτών, άπαρτιζομένη 
έκ δέκα οκτώ είκονιδίων.

Κατεγράφησαν προσέτι αί έξης 24 εΙκόνες:

KUOVI Γ 0 050 ι_________ 2 ϊ

Σχέδ. 1. Σκόπελος. Ναός Άγ. Μιχαήλ τοϋ Συννάδων

διαστάσεων 12.40 x 8.10 μ. Έπί τής κυλινδρικής 
έξωτερικής έπιφανείας τοϋ τυμπάνου σχηματί
ζονται όκτώ τοξύλλια βαίνοντα έπί λεπτών ήμι- 
κιονίσκων (Π ί ν. 314α). Αίστέγαι καλύπτονται, ώς 
συνήθως, διά σχιστολιθικών πλακών. Όλαι αί 
έπιφάνειαι είναι κεκαλυμμέναι δι’ άσβεστοκονιά- 
ματος καί οΰτω δέν είναι δυνατόν νά καθορισθή 
τό είδος τής τοιχοποιίας. Φαίνεται, όμως, ότι 
εχει γίνει είς ταύτην άφθονος χρήσις μαρμάρινων 
γλυπτών μελών, ιδίως έκ σαρκοφάγων, τά σχή
ματα τών όποιων μόλις διακρίνονται ύπό τό άμμο
κονίαμα ( Π ί ν. 314α ). Είς τήν πεντάπλευρον, έξω- 
τερικώς, άψϊδα τοϋ Ίεροϋ είναι έντοιχισμένη έπι- 
τύμβιος στήλη μετά ροδάκων μέ τήν έπιγραφήν :

ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕ 
Λ ΟΥ ΧΡΗΣΤΕ ΧΑΙΡΕ

Είς τό έσωτερικόν, οί τέσσαρες κίονες βαίνουν 
έπί ύψηλών κυβικών βάσεων. Έπί τών κιόνων 
είναι τοποθετημένα λεβητοειδή απλά κιονόκρανα.

1) ’Αρχιστράτηγος Μιχαήλ. 2) Άγιος Ρηγΐνος 
μέ τά άρχικά γράμματα, πιθανώς τοϋ άναθέτου: 
Σ Κ Μ Λ ( 18ου αίώνος). 3) Άγ. Μιχαήλ ό Συν
νάδων, όμοια τή προηγουμένη. 4) Ή Θεοτόκος 
«ή Πάντων Χαρά» (17 - 18ου αίώνος ). 5) Ό 
Εύαγγελισμός,είς τά Βημόθυρα,τής συνήθους μορ
φής, μετά τών Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου.
6) Χριστός ό Παντοκράτωρ. ’Επιγραφή: + Δέησις 
τοϋ δούλου τοϋ Θεού Μανολάκη Κωνσταντη. Α Ω Γ'. 
’Ιουλίου Δ'. Χειρ Δαμασκηνού 'Ιερομονάχου».
7) Άγιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος. ’Επιγραφή: 
«Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ Νικηφόρου 'Ιερο
μονάχου» (17 - 18ου αίώνος ). 8) Οί ’Αρχάγγελοι 
Μιχαήλ καί Γαβριήλ.’Επιγραφή: «Δέησις τοϋ δού
λου τοϋ Θεοϋ ’Αλεξάνδρου τοϋ Βαροϋχα, Α.ΧΜΓ'» 
(1643 ). 9) Άγ. Αθανάσιος. Ό Άγιος, είκονιζό- 
μενος έπί χρυσοΰ βάθους, φέρει χρυσοποίκιλ- 
τον άρχιερατικήν στολήν, έπί τής όποιας είκο- 
νίζονται: ό Χριστός, ώς Μέγας Άρχιερεύς, ό
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Μωϋσής, ό Άαρών, ό Δαβίδ κρατών δργανον, ό 
Σολομών, ό 'Ιεζεκιήλ καί ή "Ακρα Ταπείνωσις είς 
τό έπιγονάτιον.

Ή είκών κατά πάσαν πιθανότητα έγένετο τόν 
17ον ή 18ον αΙώνα, άντιγράφει όμως παλαιό- 
τερον έργον τής έποχής τών Κομνηνών ή Παλαιο- 
λόγων. 10) Ή Θεοτόκος ενθρονος μετά τών Προ
φητών: Μωϋσέως, Δαβίδ, Σολομώντος καί Άαρών. 
Επιγραφή: <ιΔέησις τον δούλου τοϋ Θεού Δια
μαντή Ρεονζεϊ αμα συμβί(α) και τών τέκνων αυ
τών. Α ΨΕ'» (1705 ). 11) Είκών μέ άλληγορικήν 
παράστασιν έκ τοΟ βιβλίου τοϋ '/λσματος τών 
Ασμάτων τής Παλαιάς Διαθήκης.

Είκονίζεται ό Χριστός φέρων τόν Σταυρόν καί 
παρ’ αύτόν γυνή μέ ένδύματα βασιλίσσης, «ή 
'Α(γία) ’Εκκλησία». Είς τό τοπίον όρος, οίκία, 
γέφυρα, φοινικόδενδρον, δορκάς, περιστερά κ.ά.

Έπιγραφαί: «Φύγε, άδελφιδέ μου, καί όμοιώθητι 
τή Δ ορκάδι», «ή τώ Νευρώ τών έλάφων ίπί δρη 
τών αρωμάτων», ( Άσμα Ασμάτων 8,14), «αμπέ
λων μου έμός ενώπιον μου» (Άσμα Ασμάτων, 
8,12 ) ( 17ου αίώνος). 12) Ή Θεοτόκος ενθρονος.
13) Επίσης ή Θεοτόκος ενθρονος, ό Εύαγγελισμός 
καί οί Άγιοι: Αθανάσιος ό έν τώ Άθω, Μιχαήλ 
ό Συννάδων, ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, Γεώρ
γιος, Κωνσταντίνος καί Ελένη (περί τό 1800).
14) Άγ. Γεώργιος έφιππος. 15) Ό Χριστός, «δ Βα
σιλεύς τών Βασιλευόντων καί Μέγας Άρχιερεύς», 
μετά τών συμβόλων τών τεσσάρων Εύαγγελι- 
στών. Επιγραφή: «Δέησις τής δούλης τοϋ Θεοϋ 
Ουρανίας....» ( 18ου αίώνος ). 16) Άγιοι Πάντες 
(18ου αίώνος). 17) Μιχαήλ ό Συννάδων. Χρονο
λογία ,ΑΨΝ ( 1750). 18) Ό Χριστός ώς Μέγας 
Άρχιερεύς (19ου αίώνος ). 19) Άγιος Γεώργιος, 
έφιππος (18ου αίώνος). 20) Ή Θεοτόκος (18ου 
- 19ου αίώνος). 21) Είκών είς τρεις ζώνας: α.' οί 
Άγιοι Κωνσταντίνος καί Ελένη, β.' οΐ Άγιοι: 
Νικόλαος καί Άντύπας. γ.' Οί Άγιοι: Αντώνιος 
καί Εύστάθιος ό Πλακίδας. 22) Οί Άγιοι Θεό- 
δωροι, ολόσωμοι, ορθοί (18ου αίώνος). 23) Άγ. 
Γρηγόριος ό Παλαμδς ό Θεολόγος (18ου αίώνος). 
24) Ή Παναγία τοϋ Πάθους, «ή φοβερή προστα
σία».

8. Ναός ’Αγίων ’Αποστόλων του «Βράχου τής
Ρίζαινας»

Μονόκλιτος καμαροσκεπής μέ σφενδόνιον είς 
τήν καμάραν. Είς τό πλάτος τοϋ άνατολικοΰ τοί
χου σχηματίζονται είς τήν αυτήν ευθείαν αί τρεις 
ήμικυλινδρικαί κόγχαι, χωρίς όμως νά διαγρά- 
φωνται έξωτερικώς. Σφζονται σόνολα έκ τοϋ ζω
γραφικού διακόσμου, μέρος τοϋ όποιου έχει έπι- 
ζωγραφηθή. Είς τόν βόρειον τοίχον μία σειρά έκ

δέκα τεσσάρων, είς δέ τόν νότιον έκ 17 όλοσώ- 
μων άγιων, ύψους, 1.45 μ. Είς τόν δυτικόν τοίχον 
ή Δευτέρα Παρουσία. Είς τόέσωρράχιοντοϋσφεν- 
δονίου έννέα στηθάρια τών Προφητών καί χαμη
λότερα, είς μέν τό βόρειον ποδαρικόν αύτοΰ ό 
Άγιος Δανιήλ ό Στυλίτης, είς δέ τό νότιον ό Ά
γιος Συμεών ό Στυλίτης.

Είς τό ιερόν οί Ίεράρχαι μέ πολυσταύρια φελό
νια. Λόγφ τής καταστάσεως τών τοιχογραφιών 
δέν είναι δυνατόν νά μελετηθούν αί λεπτομέρεια! 
των, δι’ δ, πρός τό παρόν τοποθετοϋμεν αΰτάς είς 
τό πρώτον ήμισυ τοϋ 18ου αίώνος.

Κατεγράφησαν αί έξής 7 εικόνες: 1) Είς τό άνω 
μέρος τοϋ ξυλίνου τέμπλου, έπί μιας καί μόνης 
σανίδος τό Δωδεκάορτον. 2) Ή Θεοτόκος ( Που 
αίώνος). 3) Ό Ευαγγελισμός είς τά φύλλα τής 
’Ωραίας Πύλης. 4) Ό Χριστός «δ Παντοκράτωρ», 
έπιζωγραφημένη (17 - 18ου αίώνος). 5) Οί Από
στολοι Πέτρος καί Παύλος προσφέροντες τήν 
Έκκλησίαν.Άνω: σκηναίέκτοϋ μαρτυρίου αύτών. 
’Επιγραφή: «Διά χειρός Δανιήλ Μονάχον 1798». 
6) Άγ. ’Ιωάννης ό Πρόδρομος. Άνω: δύο σκηναί 
έκ τοϋ μαρτυρίου του (17 - 18ου αίώνος ). 7) Ή 
Φιλοξενία, λίαν έπιμελοϋς έργασίας (15 - 16ου 
αίώνος).

9. Ναός Παναγίτσας — Κοίμησις τής Θεοτόκον
«Καμπανέλια»

Μονόκλιτος καμαροσκεπής. Πρό τοϋ ναοϋκατε- 
γράφη τεμάχιον δωρικού κίονος καί άμφικιονί- 
σκος παραθύρου, διαστάσεων 0,80 x 0,50 μ. Είς 
τό πλάτος τοϋ άνατολικοΰ τοίχου άνοίγονται δύο 
κόγχαι, χωρίς νά διαγράφωνται έξωτερικώς. Έκ 
τών τοιχογραφιών, αί όποΐαι έκόσμουν άλλοτε 
τό έσωτερικόν, σήμερον σφζεται μόνον ή παρά- 
στασις τοϋ Εύαγελισμοϋ είς τό 'Ιερόν.

Κατεγράφησαν αί έξής 18 εικόνες: 1 -13 ) Δέκα 
τρία εικονίδια μέ τάς μεγάλας έορτάς είς τό τέμ- 
πλον. 14) Ή Θεοτόκος, «ή ελπίς τών χριστιανών». 
’Επιγραφή: «Άνιστορήθη ή θεία / καί ιερά είκών 
τής Ύπεραγίας Θεοτόκου / διά συνδρομής καί / ε
ξόδου δμον μέ τούς / Θείους καί 'Ιερούς ’Αποστό
λους πα/ρά τοϋ έν Μοναχοΐς Δανιήλ Iελάχιστου 
διά μνημόσυ /νον τών γονέων του /έτος Ζ Π Θ» 
( 1580). 15) Ό Εύαγγελισμός, ώς συνήθως, είς 
τά Βημόθυρα, μέ τόν διάκοσμον έκ κληματίδος 
καί κάτωθεν τούς τέσσαρας Αγίους. 16) Ό Χρι
στός «ό Παντοκράτωρ», έκατέρωθεν τοϋ όποιου 
είς μικροτέραν κλίμακα ή Θεοτόκος μέ είλητόν «δέ-
ξαι δέησιν....... » καί ό Πρόδρομος, όμοίως μέ είλη-
τόν «ήκουσας Χριστέ Μητρός........ ». Είναι τής
ιδίας τέχνης καί έποχής μέ τήν εικόνα τής Θεο
τόκου. 17) Ή Κοίμησις τής Θεοτόκου, μέ άργυ-
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ραν έπένδυσιν. 18) Ή 'Υπαπαντή, Ιδίας τέχνης καί 
έποχής μέ τήν εικόνα τής Θεοτόκου.

10. Ναός Άγιον ’Αθανασίου τοϋ Κάστρου

Μονόκλιτος καμαροσκεπής ( διαστ. 9 x 5.63 μ.) 
μέ έπικάλυψιν έκ σχιστολιΟικών πλακών, ώς όλοι 
οί ναοί τής νήσου καί μονόλοβον κωδωνοστάσιον 
είς τήν κορυφήν τοϋ δυτικοϋ τοίχου ( Πίν. 314 β). 
Χαρακτηριστική είναι ή τρίπλευρος διαμόρφω-

φή: + «Άνιστορίθη ό θείος καί Πάνσεπτος καί 
ιερός ναός

Οντος τον Άγιου ’Αθανασίου διά σννδρο-

μήζ.....
'Ιερέως τοϋ Φόκιαλι· Κ(αί) εξόδου των χριστια

νών......».
Αί τοιχογραφίαι δύνανται νά τοποθετηθοϋν 

είς τόν 17ον αιώνα.
Κατεγράφησαν αί έξής 20 είκόνες : 1 - 13)

).ιε ‘LJEJ--------- I______J---------ί____

Σχέδ. 2. Σκόπελος. Ναός Αγίου ’Αθανασίου τοϋ Κάστρου

σις τής έξωτερικής πλευράς τοϋ άνατολικοϋ τοί
χου, είς τό πλάτος τοΰ όποιου άνοίγονται, ώς 
συνήθως, αί τρεις κόγχαι, χωρίς νά διαγράφων- 
ταιέξωτερικώς (Σ χ έ δ. 2). Έτερον χαρακτηριστι
κόν είναι ή κατά 0,15 μ. έκατέρωθεν αϋξησις τής 
διαμέτρου τής καμάρας άπό τοϋ ϋψους τής γενέ- 
σεώς της.

Ό ναός, ό όποιος θεωρείται ώς ό πρώτος μητρο- 
πολιτικός ναός τής έντός τοΰ φρουρίου πόλεως, 
ήτο άλλοτε κατάγραφος. Έκ τοϋ ζωγραφικοϋ δια
κόσμου σφζονται σήμερον όλίγα σύνολα καί ταϋτα 
έν μέρει έπιζωγραφημένα. Κατά μήκος τοϋ βο
ρείου, δυτικοϋ καί νοτίου τοίχου είκονίζονται 
όλόσωμοι "Αγιοι. Είς τά σκέλη τής καμάρας σφ- 
ζονται κάτω μόνον άνά μία σειρά έκ τών θαυμά
των έντός τετραγΦνων πλαισίων. Τέλος μία ζώνη 
μέ άγίους είς στηθάρια σφζεται είς τόν δυτικόν 
τοίχον. Είναι όμως βέβαιον ότι καί είς τάς άλλας 
έπιφανείας τών τοίχων ύπάρχουν τοιχογραφίαι 
κεκαλυμμέναι νϋν ύπό τών έπιχρισμάτων. Είς τόν 
βόρειον τοίχον ύπάρχει έλλιπής ή έξής έπιγρα-

Δέκα τρία εικονίδια μέ τάς Μεγάλας έορτάς είς τό 
τέμπλον. 14) "Αγιος Νικόλαος (17 - 18ου αΐώνος).
15) Ή Θεοτόκος, «ή ’Ελεούσα», έν μέρει έπιζω- 
γραφημένη (17 - 18ου αίώνος ). 16) Ό Εύαγγελι- 
σμός είς τά Βημόθυρα, ώς συνήθως, μέ τούς ’Απο
στόλους Πέτρον καί Παϋλον κάτωθεν. 17) Ό 
Χριστός «ό Παντοκράτωρ», έν μέρει έπιζωγραφη- 
μένη ( 17 - 18ου αί. ). 18) Ό "Αγ. Άνδρέας καί ή 
'Αγία Ελένη (sic). 19) Ό "Αγιος ’Αθανάσιος. 
20) Ή Θεοτόκος κρατούσα είς τάς άγκάλας της 
τόν έσταυρωμένον Χριστόν είς μικράν κλίμακα 
(18ου αί.).

11. Ναός Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου

’Ανήκει είς τόν τύπον τών σταυροειδών δικιο- 
νίων μετά τρούλλου ναών. Τό τύμπανον τοϋ τρούλ- 
λου είναι έξωτερικώς όκτάπλευρον, άνευ διακό
σμου τινός (Πίν. 315 α). Αί στέγαι καλύπτονται 
διά σχιστολιθικών πλακών. Ή δυτική κεραία πα
ρουσιάζει τήν ιδιορρυθμίαν, ότι ή βορεία πλευρά 
αύτής έκτείνεται έως τοΰ βορείου έξωτερικοϋ τοί-
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χου. Τοϋτο ίσως όφείλεται εις μεταγενεστέραν 
τινά έπισκευήν τής στέγης.

Είς τό έσωτερικόν οί δύο μαρμάρινοι άρράβδω- 
τοι κίονες, ύψους 2 μ. βαίνουν έπί μαρμάρινων 
ιωνικών βάσεων, μεγάλων διαστάσεων (άνω δια
μέτρου 0,60 μ.) προερχομένων έξ αρχαίου τινός 
οικοδομήματος. Τά κιονόκρανα είναι απλά λεβη- 
τοειδή. Τά τέσσαρα γωνιαία διαμερίσματα στε
γάζονται διά καμαρών μέ κατεύθυνσιν άπό Βορρά 
πρός Νότον.

Τό ξυλόγλυπτον τέμπλον είναι, ώς συνήθως, 
ύψηλόν καί πλουσίως διακεκοσμημένον. Εις τήν 
κορυφήν ό Σταυρός, έκατέρωθεν δέ αύτοϋ δύο 
όφεις, δύο πτηνά-πελεκάνοι(;) μέ τήν έπιγραφήν: 
«ώσπερ Πελεκάν τετρωμένος τήν πλευράν σου Αό- 
γε» και δύο λέοντες. Χαμηλότερον έπΐ μιας καί 
μόνης σανίδος ή Μεγάλη Δέησις, ήτοι οί 12 
’Απόστολοι έκατέρωθεν τών τριών κυρίων προ
σώπων, τοΰ Χριστού, τής Θεοτόκου καί τού 
Ίωάννου. Έτι χαμηλότερον 19 είκονίδια μέ τάς 
μεγάλας έορτάς.

Έπΐ τού τέμπλου άναγιγνώσκομεν τήν έπιγρα
φήν :

«+ Δέησις τον δούλου τον Θεοΰ Θεμιστοκ(λή) 
Ίερέως και συνβίας / Πρεσβυτέρας πρός δέησιν 
Χριστόν / διά ψηχηκήν ωφέλειαν αύτοϋ 1669».

Πλήν τής Μεγάλης Δεήσεως καί τού Δωδεκαόρ- 
του κατεγράφησαν καί αί έξής 9 εικόνες: 1) ’Αρ
χάγγελος Μιχαήλ, είς τήν βορείαν πύλην τού 
Ιερού. 2) Οί Άγιοι: Αυξέντιος, Εύγένειος, Εύ- 
στράτιος, Μαρδάριος, Όρέστης. Άνω: ό Χριστός 
ευλογών (17 - 18ου αίώνος). 3) Μαρτύριον τού 
Αγίου Εύσταθίου καί τής συνοδείας αυτού ( 17 - 
18ου αίώνος ). 4) Ή Θεοτόκος (17-18ου αίώνος).
5) Ό Εύαγγελισμός είς τά Βημόθυρα, είς τόν συνή
θη τύπον (κληματίς, Δαβίδ, Σολομών, δύο Άγιοι).
6) Ό Χριστός «Παντοκράτωρ» ( 18ου αίώνος).
7) Εύαγγελισμός, άνευ σημασίας. 8) Άγ. ’Ιωάννης 
ό Πρόδρομος, είς τόν συνήθη τύπον, ήτοι άνω 
άριστερά ό Χριστός εόλογών, κάτω άριστερά ή 
κεφαλή, δεξιά ή άξίνη (16 - Που αίώνος). 
9) Εύαγγελισμός μέ τούς Αποστόλους Πέτρον 
καί Παύλον ( 16 - Που αίώνος ).

12. Ναός 'Αγίου Γεωργίου τον Κυρατσοϋ

Είναι σταυροειδής έγγεγραμμένος μετά τρούλ- 
λου ναός, άλλ’ είς τόν συνεπτυγμένον τύπον, ήτοι 
μονόκλιτος άνευ κιόνων, διαστ. 8.30 x 5 μ. (Σχέδ. 
3 ). Ό εύρύς τροΰλλος στη ρίζεται,τή μεσολαβήσει 
τών σφαιρικών τριγώνων, έπί τών έξωτερικών τοί
χων, ένισχυθέντων διά τεσσάρων έσωτερικών 
παραστάδων (Σχέδ. 3). Τό κυλινδρικόν έξωτερι- 
κώς τύμπανον διά τών σχηματιζομένων όκτώ άβα-

θών τοξωτών κογχών προσλαμβάνει όκτάπλευρον 
μορφήν (Πίν. 315 β). Ή άνατολική καί δυτική 
κεραία είναι κανονικαί, ήμικυκλικαί, μήκους 1.90 
μ. περίπου, ένώ ή βόρεια καί νοτία έχουν περιο- 
ρισθή είς άπλά τόξα ( Σ χ έ δ. 3).

Ό ναός έχει τήν πρωτοτυπίαν ότι τό δάπεδον 
αύτού είναι έπεστρωμένον διά χαλίκων. Έκ τού 
ζωγραφικού διακόσμου σφζονται μόνον έλάχιστα 
μέρη είς τόν δυτικόν τοίχον καί εις τό βόρειον 
ήμισυ τής δυτικής καμάρας. Ώς έχουν νύν δέν 
είναι δυνατόν νά μελετηθούν.

Είς τό ύψηλόν ξυλόγλυπτον τέμπλον ύπάρχουν 
είς δύο σειράς, άνω μέν έπί μιας σανίδος ή Μεγά
λη Δέησις μετά τών 12 Αποστόλων, κάτω δέ ύπό 
τοξύλλια 13 είκονίδια έκ τών μεγάλων έορτών. 
Κατεγράφησαν έπίσης αί έξής 5 εικόνες: 1) Ή 
Θεοτόκος, έπιζωγραφημένη (16 - Που αίώνος).
2) Ό Εύαγγελισμός είς τά βημόθυρα, ώς συνήθως 
(μετά τού Πέτρου καί Παύλου ). 3) Ό Χριστός 
όμοιος πρός τήν Θεοτόκον (16 - Που αίώνος). 
4) Άγιος Γεώργιος, έφιππος (18ου αίώνος). 5) Ό 
Εύαγγελισμός, Ρωσικής προελεύσεως.

13. Ναός 'Αγίου ’Αντωνίου

Μονόκλιτος, ξυλόστεγος, άνευ σημασίας.
Κατεγράφησαν αί έξής 3 εικόνες: 1) Ή Θεοτό

κος ( 17 - 18ου αίώνος). 2) Άγιος Γεώργιος, έφιπ
πος, έξαιρέτου τέχνης (16- Που αίώνος). 3) Ό 
Χριστός «ό Παντοκράτωρ» ( 17 - 18ου αίώνος ).

14. Ναός Άγιου Γεωργίου (Κ. Καστανή)

Μονόκλιτος, ξυλόστεγος, άνευ ένδιαφέροντος.

16. Ναός τής Γεννήσεως Χριστού, κοινώς «Χρι
στός» (Μητροπολιτικός Ναός)

Είναι σύνθετος τύπος, ήτοι τετρακιόνιος σταυ
ροειδής έγγεγραμμένος μετά τρικλίτου βασιλι
κής. Πλήν τού τρούλλου, τού ύψουμένου είς τήν 
διασταύρωσιν τών κεραιών τού σταυρού τής στέλ- 
γης, έτερος τροΰλλος ύψοΰται υπέρ τό Ιερόν. Οί 
όκτώ μαρμάρινοι κίονες, ύψους 2.25 μ., βαίνουν 
έπί ιωνικών βάσεων, ώς είς τόν Ναόν τού Εύαγ- 
γελισμοΰ. Τά κιονόκρανα είναι τεκτονικά, λεβη- 
τοειδή διακεκοσμημένα μέ κληματίδια καί πτηνά 
έκατέρωθεν κύλικος. Είς τήν Αγίαν Τράπεζαν 
έχει χρησιμοποιηθή δωρικόν κιονόκρανον, έτε
ρον δέ ιωνικόν εύρίσκεται έπί τής στέγης. Είς τήν 
νοτίαν πλευράν τού ναού ύπάρχει άνοικτή στοά 
μέ τοξοστοιχίαν, είς δέ τήν βορείαν κλειστός χώ
ρος ώς τέταρτον κλίτος. 'Υπό τό διά μεγάλων μαρ
μάρινων πλακών έστρωμένον δάπεδον σχηματί
ζεται κενός ύπόγειος χώρος, άγνώστων διαστά
σεων καί προορισμού. Πιθανώς έχρησιμοποιεΐτο
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ώς δεξαμενή ύδατος. Άπό τοΟ κεντρικού τρούλ- 
λου κρέμαται ξύλινος χορός μετ’ άμφιπροσώπων 
είκονιδίων μέ τάς μορφάς των προφητών καί τών 
’Αποστόλων. Τέμπλον ξυλόγλυπτον, υψηλόν, μέ 
τόν συνήθη διάκοσμον διά κληματίδος μετά 21 
εικονιδίων έκ τών μεγάλων έορτών. Υπέρ τά 
εικονίδια ταΟτα άναγιγνώσκομεν τήν έξης έπι- 
γραφήν: «+ έχρυσώθη καί τό παρόν διά συνδρο-

ΧριστοΟ, τήν κεφαλήν καί τήν άξίνην. Χρονολο
γία .ΑΨΑ ( 1701 ). 9) Τρεϊς Ίεράρχαι μέ πολυσταύ- 
ρια φελόνια. ’Επιγραφή: «Δ έησις Δη μητριόν Ίε- 
ρέως» (18ου αίώνος ). 10) Ό Καλός Ποιμήν (1800).
11) Ή Γέννησις τού Χριστού (18ου αίώνος).
12) Ή παράστασις τού Χριστού ώς άμπέλου. ’Επι
γραφή: «XC μεν έστίν άμπελος σωτηρίας! βό- 
τρυας δε.... βλνζωντα κοινωνί(ας)». Καλή τέχνη

Σχέδ. 3. Σκόπελος. Ναός Άγ. Γεωργίου τού Κυρατσού

μής καί έξόδον τον θεοφιλέστατου επισκόπου 
Σκιάθου καί / Σκοπέλου Κυρίου Δ ιονυσίου έκ τής 
αυτής νήσον έν έτει ΑΨΞΒ Σεπτεμβρίου . . . » 
(1762 ).

Πλήν τών 21 είκονιδίων τού τέμπλου κατεγρά- 
φησαν καί αί έξης 16 είκόνες:

1) "Αγιοι ’Ανάργυροι (1892). 2) "Αγιος Χαρά
λαμπος, έπιγραφή: «Δ ιά συνδρομής καί έξόδον τοϋ 
Κ. Δημητρίου Γεωργίου Κουμπή 1848». 3) "Αγιος 
Ρηγϊνος Σκοπέλου, έπιγραφή: «Διά χειρός Ενθυ
μίου μοναχού 1861». Ή Θεοτόκος ενθρονος, είς 
τόν γνωστόν τύπον μέ τούς Προφήτας καί τούς 
’Αποστόλους Πέτρον καί Παύλον (18ου αίώνος ). 
5) Ό Εύαγγελισμός είς τά βημόθυρα είς τόν γνω
στόν τύπον. 6) Ό Χριστός «Ό Βασιλεύς τών Βασι
λευόντων καί Μέγας Άρχιερεύς» είς τόν συνήθη 
έν Σκοπέλφ τύπον μέ τά σύμβολα τών τεσσάρων 
Εύαγγελιστών ( 18ου αίώνος). 7) 'Η Γέννησις τού 
Χριστού μέ τούς τρεις Μάγους έρχομένους έφιπ
πους, τήν προσκύνησιν τών Μάγων, τόν Ευαγγε
λισμόν ένός ποιμένος. Λείπει ή σκηνή τού λου
τρού (18ου αίώνος). 8) "Αγιος ’Ιωάννης ό Πρό
δρομος, είς τόν γνωστόν τύπον μέ τήν χεΐρα τού

τού Που αίώνος. 13) Ή παγκόσμιος ϋψωσις τού 
Σταυρού (18ου αίώνος). 14) Ή Γέννησις τού Χρι
στού. Ή Θεοτόκος καθημένη κρατεί τόν Χριστόν, 
ή προσκύνησις τών Μάγων έκ δεξιών, ό Ευαγγε
λισμός ένός ποιμένος, ένώ ό έτερος παίζει φλογέ
ραν, κάτω άριστερά ό ’Ιωσήφ μεθ’ ένός γέροντος 
ποιμένος, δεξιά ή σκηνή τού λουτρού (18ου αίώ
νος ). 15) Έτέρα Γέννησις τού Χριστού. 16 ) Οί 
"Αγιοι Πάντες. ’Επίσης κατεγράφησαν: Δεσποτι- 
κός θρόνος ξυλόγλυπτος, άμβων όμοίως καί «κασ- 
σέλλα» μέ γλυπτόν διάκοσμον τού 1803.

16. Ναός ’Αγίου Ίωάννον τοϋ Θεολόγου

Μικρός ξυλόστεγος άνευ σημασίας. Κατεγρά
φησαν αί έξης 2 είκόνες :

1) Ή Θεοτόκος, «Ή Παμμακάριστος», καλής 
τέχνης τού Που αίώνος, καί 2) Ή Γέννησις τού 
Χριστού (19ου αίώνος ).

17. Ναός Άγιον Άνδρέον

Μικρός καμαροσκεπής ανευ σημασίας. Κατε
γράφησαν αί έξης 5 είκόνες:

1) Ή Θεοτόκος, «ή έλεοΰσα».’Επιγραφή: «Δέη-
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σις τοϋ δούλου τον θεόν Τζάκ και τών γονέων 
και τής συμβίας και τών τέκνων. Χειρ.... έτος 
μωις' (1816). 2) Χριστός «δ Παντοκράτωρ», Ιδίας 
τέχνης καί έποχής. 3) Άγιος Άνδρέας, όμοια. 
4) Άγιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος είς συνήθη τύπον 
(18ου αίώνος). 5) Άγιος Νικόλαος, Ρωσικής 
προελεύσεως.

18. Ναός 'Αγίου Δημητρίου

Μονόκλιτος καμαροσκεπής μέ σφενδόνιον. 
Εσωτερικές είναι κατάγραφος διά τοιχογρα

φιών τών άρχών τοϋ 17ου αίώνος, ώς μαρτυρεί ή 
έξης έπιγραφή:

1. Άνηγέρθη καί άνεκαινίσθη έκ βάθρων δ πάν
σεπτος

2. και θείος ναός ούτος τοϋ 'Αγίου καί ενδό
ξου μεγάλομάρτυρος Δημητρίου

3. διά συνδρομής καί κόπου καί εξόδου παρά
τών .............

4.....................
5. Γεωργίου καί Μαστόρου Μανόλη
6 ..................... Ιωάννης Θεοδωρής ’Ιωάννης
7 ...................
8. (αρχιερατεύοντας) τοϋ θεοφιλεστάτου επι

σκόπου ημών κοϋ (Κυροϋ) Μητροφάνους .............
μχς’» (1606 ). Τά θέματα τών τοιχογραφιών είναι 
κυρίως μεμονωμέναι μορφαί άγιων, άρχιερέων κ.ά. 
έκ τών σκηνών ύπάρχουν οί 24 οίκοι, τό «Λάβετε 
φάγετε....» καί τό «Πίετε εξ αντοϋ πάντες....». 
Εις τήν κόγχην τοϋ ΊεροΟ, ή Θυσία τού Αβραάμ, 
ή Κοίμησις τής Θεοτόκου κ.ά.

Είς τό ξυλόγλυπτον τέμπλον, έπί μιας σανίδος, 
είκονίζεται ή Μεγάλη Δέησις, είς δέ τά βημόθυρα 
ό Εύαγγελισμός, είς τόν γνωστόν τύπον.

19, 20, 21. Ναοί 'Αγίου Βασιλείου, 'Αγίας Τριά- 
δος καί 'Αγίας Παρασκευής

Μονόκλιτοι, άνευ σημασίας.

22. Ναός 'Αγίου Ταξιάρχη

Μικρός ξυλόστεγος, άνευ σημασίας. Είς τό 
ξυλόγλυπτον τέμπλον έπί μιάς σανίδος είκονίζε- 
ται ή Μεγάλη Δέησις. Κατεγράφησαν αί έξής 5 
εικόνες : 1) Οΐ Ταξιάρχαι ( 17 - 18ου αίώνος ).
3) Ή Θεοτόκος «ή Κρυπτή», έπιζωγραφημένη.
2) Ό Εύαγγελισμός είς τά βημόθυρα, είς τόν 
συνήθη τύπον ( Που αίώνος ). 4) Χριστός «δ Παν- 
τοκράτωρ» (17 - 18ου αίώνος ). Ή ταφή τοϋ Χρι
στού (17 - 18ου αίώνος).

23. Ναός Ζωοδόχου Πηγής «ή Παναγίτσα»

Καμαροσκεπής, μονόκλιτος, άνευ σημασίας. 
Εικόνες δύο: 1) Ή Ζωοδόχος Πηγή (18 - 19ου 
αίώνος). 2) Ό Χριστός (18-19ου αίώνος).

24. Ναός 'Αγίου Νικολάου τοϋ Βράχου

Είναι τοϋ συνεπτυγμένου σταυροειδούς έγγε- 
γραμμένου τύπου, ήτοι μονόκλιτος μετά τρούλλου, 
(Σ χ έ δ. 4), δστις τή βοήθεια τών σφαιρικών τρι
γώνων στηρίζεται είς τάς κανό νικάς μέν ήμικυ- 
λινδρικάς κεραίας, άνατολικήν καί δυτικήν, είς τάς 
άτροφικάς δέ, μήκους μόλις 0,20 μ., βορείαν καί 
νοτίαν. Αί τρεις κόγχαι τοϋ ίεροϋ ανοίγονται εις 
τό πλάτος τοϋ άνατολικοϋ τοίχου, χωρίς νά δια- 
γράφωνταιέξωτερικώς (Σχέδ. 4).Κατεγράφησαν 
αί έξής 4 εικόνες : 1) Ή Θεοτόκος ( 17 - 18ου αίώ
νος ). 2) Χριστός «ό Παντοκράτωρ» (17 - 18ου 
αίώνος ). 3) Άγιος Νικόλαος ( 17 - 18ου αίώνος).
4) Θεοτόκος, είς τόν τύπον τής Όδηγητρίας, προ- 
ερχομένη έκ τριπτύχου. Είναι ήμικατεστραμμένη.

25. Ναός 'Αγίας Κυριακής

Μονόκλιτος, καμαροσκεπής μέ σφενδόνιον. Έκ 
τοϋ παλαιοϋ ξυλογλύπτου τέμπλου σφζεται μόνον 
ό κοσμήτης καί ή Μεγάλη Δέησις (16ου αίώνος). 
Εικόνες: 1) Ή Θεοτόκος, ή «Μέλουσα» (17 - 18ου 
αίώνος ). 2) ό Χριστός. Όμοια τή προηγουμένη.
3) Άγιος Βασίλειος (17 - 18ου αίώνος ). 4) Άγια 
Κυριακή ( 18ου αίώνος).

26. Ναός τών Είαοδίων τής Θεοτόκου ή «Πανα
γίτσα τοϋ Πύργου»

Τετρακιόνιος, σταυροειδήςμετάτρούλλου (Πίν. 
316 α). Έχει ύποστή έσωτερικώς μεταβολάς καί 
οΰτω ήλλοιώθησαν αί άναλογίαι του. Άπό τοϋ 
άνατολικοϋ τοίχου προβάλλει πεντάπλευρος ή 
άψίς τοϋ ίεροϋ. Οί μαρμάρινοι άρράβδωτοι κίο
νες, ύψους 2.30 μ., βαίνουν έπί μαρμάρινων βά
σεων. Είς τό ξυλόγλυπτον τέμπλον ή Μεγάλη 
Δέησις καί 17 εικονίδια μέ τάς μεγάλας έορτάς.

Κατεγράφησαν αί έξής 10 εικόνες: 1) Υπαπαν
τή. 2) Ή Θεοτόκος. 3) Ό Ευαγγελισμός είς τά 
βημόθυρα, είς τόν συνήθη τύπον μέ 4 'Ιεράρχας.
4) Χριστός ό «Παντοκράτωρ» ( 18 - 19ου αίώνος ).
5) Τά ΕΙσόδια, «διά χειρός Ευθυμίου Μοναχού 
1851», 6) Είκών δίζωνος: άνω, ή Γέννησις τοϋ 
Ίωάννου" κάτω, ή Άποκεφάλισις αύτοΰ (17-18ου 
αίώνος ). 7) Ή Θεοτόκος ( 18 - 19ου αίώνος).
8) Τό Μαρτύριον τοϋ Άγ. Εύσταθίου καί τής συνο
δείας αύτοΰ (18ου αίώνος). 9) Ή Ζωοδόχος Πηγή 
(18 - 19ου αίώνος). 10) Τά Είσόδια τής Θεοτό
κου μετά τών Άγιων : Βαρβάρας, Αρτεμίου καί 
τίνος άκαθορίστου. Είς τό Ιερόν σφζεται μικρόν 
μέρος τοϋ άρχικοΰ ζωγραφικού διακόσμου, τοΰ 
18ου αίώνος.

27. Ναός τών 'Αγίων Πάντων 

Μεταγενέστερος, μικρών διαστάσεων, μετά
τρούλλου άνευ σημασίας. Κατεγράφησαν αί έξής
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τέσσαρες εΙκόνες: 1) Εύαγγελισμός καί Ζωοδόχος 
Πηγή, εις δύο ζώνας, δνευ σημασίας. 2) Γενέθλιον 
τής Θεοτόκου καί Κοίμησις τής Θεοτόκου εις δύο 
ζώνας (18ου αίώνος). 3) Ή Σύναξις τών Άσωμά- 
των, οί "Αγιοι Πάντες, ό ’Αβραάμ, ό Ληστής καί 
ό ’Ιακώβ, είς τρεις ζώνας (18ου αίώνος ). 4) Τεμά-

τρον καί Παύλον (18 - 19ου αίώνος ). 4) Χριστός 
«δ Παντοκράτωρ» ( 19ου αίώνος ). 5) "Αγιος ’Ιωάν
νης ό Πρόδρομος μέ 12 σκηνάς έκ τής ζωής του 
( 19ου αίώνος ). 6) Άγιος Νικόλαος, άνω αριστερά 
ό Χριστός, δεξιά ή Θεοτόκος (18ου - 19ου αίώνος).
7) Φύλλον έκ διπτύχου, άνω ή Θεοτόκος, κάτω ό

Ο 050 I 2 3 4

Σχέδ. 4. Σκόπελος. Ναός Άγ. Νικολάου τού Βράχου

χιον έξ εΐκόνος παριστώσης τον ’Επιτάφιον Θρή
νον ( 18 - 19ου αίώνος ).

28. Ναός Άγιου Νικολάου «Πλάκα Παραλίας»

Μονόκλιτος, ξυλόστεγος, άνευ σημασίας. Είς 
τό άπλούν, έκ ξύλου, τέμπλον είκονίζεται ή Με
γάλη Δέησις. Κατεγράφησαν αί έξής 7 εΙκόνες: 
1) Άγιος Νικόλαος ό έν Μύροις (18 - 19ου αΐώ- 
νος ). 2) Θεοτόκος «ή Πάντων Χαρά» ( 18 - 19ου 
αίώνος). 3) Ό Ευαγγελισμός είς τά βημόθυρα, 
είς τόν συνήθη τύπον μέ τούς Αποστόλους Πέ-

Άγιος Ρηγΐνος καί ό Άγιος Νικόλαος ( 18 - 19ου 
αίώνος).

29. Ναός Άγιου ’Ιωάνναν Χρυσοστόμου

Τοΰ γνωστού συνεπτυγμένου τόπου, τόν όποιον 
πολλάκις συνηντήσαμεν, ήτοι σταυροειδής, έγγε- 
γραμμένος μετά χαμηλού τρούλλου (calotte). 
Ή άνατολική κεραία μακρυτέρα τής δυτικής. Αί 
δύο έγκάρσιαι άτροφικαί, μόλις σχηματίζονται. 
Είς τό πλάτος τού άνατολικοΰ τοίχου σχηματί
ζονται τρεις κόγχαι, χωρίς νά διαγράφωνται
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έξωτερικώς. Εις τό δάπεδον πήλιναι πλάκες.
Κατεγράφησαν αί έξης 6 εΙκόνες: 1) Ταξιάρχαι. 

Χρονολογία 1819. 2) Ή Θεοτόκος ένθρονος μετά 
τοΟ Χριστού. Χρονολογία ΑΧΟΔ ( 1674). 3) Ό 
Χριστός ένθρονος. Χρονολογία ΑΧΟΔ. 4) Άγιος 
’Ιωάννης ό Πρόδρομος, κατ’ ένώπιον. Γύρω 10 
σκηναί έκ τής ζωής του. Επιγραφή: «Χειρ Κων
σταντίνου (’Αγοραστού;) τού Κρητος ΑΧΟ Λ.
5) Άγιοι Πάντες ( 17 - 18ου αίώνος ). 6) Είκών 
είς τέσσαρας ζώνας : α'. Ή Θεοτόκος ένθρονος 
έν μέσψ έξ Αγίων καί δύο Προφητανάκτων. 
β.' Επτά Επίσκοποι Άγιοι, γ.' ’Εννέα Άγιοι. Είς 
τό μέσον ό Κωνσταντίνος καί ή Ελένη, δ'. Μία 
σειρά Αγίων, μή δυναμένων νά ταυτισθώσι ( 16 - 
Που αίώνος ).

30. Ναός 'Αγίου Ίωάννου τού Θεολόγου

Μονόκλιτος, καμαροσκεπής, μικρών διαστά
σεων άνευ σημασίας.

Εικόνες 4, αί έξής: 1) Άγιος ’Ιωάννης ό Θεολό
γος (17 - 18ου αίώνος ). 2) Ή Θεοτόκος ένθρονος 
( 17 - 18ου αίώνος ). 3) Ό Χριστός (17 - 18ου αίώ
νος ). 4) Άγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, μέ έπέν- 
δυσιν έξ άργύρου.

31. Ναός Άγιας Παρασκευής

Μονόκλιτος, ξυλόστεγος άνευ σημασίας. 
Είκόνες 5, αί έξής: 1) Ό Άγιος Έρμόλαος ( 17- 

18ου αίώνος). 2) Ή Θεοτόκος (18 - 19ου αίώνος ). 
3) Ό Χριστός, όμοία. 4) Αγία Παρασκευή, έπι- 
ζωγραφημένη ( 17-18ου αίώνος). 5) Άγιος ’Ιωάν
νης ό Πρόδρομος ( 17 - 18ου αίώνος ).

32. Ναός Άγιας Τριάδας

Μονόκλιτος, ξυλόστεγος άνευ σημασίας. Είκό
νες 4, αί έξής : 1) Δίζωνος, άνω Άγιος Κων
σταντίνος καί Άγιος Στυλιανός, κάτω Άγιος 
Γεώργιος καί Άγιος Δημήτριος. 2) Ή Θεοτόκος 
( 18 - 19ου αίώνος). 3) Ή Φιλοξενία (18 - 19ου 
αίώνος). 4) Έτέρα Φιλοξενία.Είς τό βάθος οίκημα,
δένδρα, όρος.’Επιγραφή:___ «ΖΡΗζ' ( 7166=1558)
Χειρ Ίωάννου Ίερέως». Καλής τέχνης.

33. Ναός Άγιου Βασιλείου

Μονόκλιτος, μικρών διαστάσεων, άνευ σημα
σίας. ΕΙκόνες 3, αί έξής : 1) Ή Θεοτόκος. Χρονο
λογία 1903. 2) Ό Χριστός 1908. 3) Άγιος Βασί
λειος. ’Επιγραφή: «Δέησις τού δούλου τού Θεού 
Γιαλή Κωνσταντίνου» Α. ψ Ξ (1760).

34. Ναός Φανερωμένης 

Μονόκλιτος, άνευ σημασίας.

Υπέρ τήν δυτικήν θύραν υπάρχει έπί μαρμάρου 
ή έξής έπιγραφή:

«Ό ναός ούτος τής Παρθένου Μαρίας / έπονο- 
μάσθη ό Ακάθιστος "Υμνος είςΜετ /όχιον γέγο- 
νεν τού Κυρ Δ ιονυσίου Βασιλι /κής Μονής κτίσμα 
Κυρ Αλεξίου διά συνδρομή/ς καί κόπων τε 
καί μόχθων Παχ(ω)μίου θήτου ο(ν)/τ(ο)ς Διο
νυσία τή έκ νήσον Πάρου έκ γερ (α;) /ρδέων 
διά δαπάνης πάντων τών/ευσεβών χρηστιανών 
των έν Σκοπέλω/έτη από Θεού ,ΑΨΙΑ» (1711).

Τέμπλον ξυλόγλυπτου ύψηλόν, είς τόν συνήθη 
έν Σκοπέλφ τύπον. Είς τήν κορυφήν έκατέρωθεν 
τού Σταυρού αί μορφαί των Αποστόλων καί χαμη
λότερου δέκα έννέα είκονίδια μέ τάς Μεγάλος 
Έορτάς.

Κατεγράφησαν 14 είκόνες, αί έξής: 1) Άγιος 
Νίφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κοι- 
νοβιάτης τού Διονυσίου. 2) Ή Σύναξις τών Αγγέ
λων. ’Επιγραφή: Νικολάου Ίερέως ( 18 - 19ου 
αίώνος). 3) Θεοτόκος ή Φανερωμένη. 4) Ό Εύαγ- 
γελισμός είς τά βημόθυρα, ώς συνήθως, μέ τέσ
σαρας Αγίους. 5) Ό Χριστός. ’Επιγραφή: Δέησις
τού δούλου τού Θεού Χατζηστεφανή Ίωάννου.......
,ΑΨΙΑ». 6) Άγιος ’Ιωάννης, σύγχρονος προη- 
γουμένης. 7) Άγιος Διονύσιος καί κτήτωρ τού 
Μοναστηριού. ’Επιγραφή: «Δέησις τού δούλου 
τού Θεού Παρθενίου Μοναχού». 8) Άγιος Χαρά
λαμπος. 9) Αρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ. 
Έπιγραφή: «Δέησις τού δούλου τού Θεού Γεωρ
γίου ,ΑΨΙΓ». 10) Άγιος Κωνσταντίνος καί Ελένη 
( 17 - 18ου αίώνος). 11) Δίζωνος. Άνω, ή Δέησις. 
Κάτω, οί Άγιοι: Νικόλαος, Αρχάγγελος Μιχαήλ, 
Θεόδωρος ό Τύρων (18 - 19ου αίώνος ). 12) Ό 
Χριστός ένθρονος (18 - 19ου αίώνος). 13) Άγιος 
Κωνσταντίνος καί Ελένη (1800). 14) Ή Θεοτό
κος ( 18 - 19ου αίώνος). ’Επίσης κατεγράφη μέ- 
γας Σταυρός έκ παλαιού ξυλογλύπτου τέμπλου.

35. Ναός Άγιου Μερκούριον

Καμαροσκεπής άνευ σημασίας. Είς τό έκ ξύ
λου άπλοϋν τέμπλον ή Μεγάλη Δέησις, ήμικα- 
τεστραμμένη. ΕΙκόνες 6, αί έξής: Ή Θεοτόκος, 
ένθρονος, ήμικατεστραμμένη (17 - 18ου αίώνος).
2) Ό Εύαγγελισμός είς τά βημόθυρα, είς τόν συ
νήθη τύπον μέ Πέτρον καί Παύλον. 3) Ό Χρι
στός (17 - 18ου αίώνος). 4) Άγιος Μερκούριος, 
έπιζωγραφημένη. 5) Αγία Αίκατερίνη, όμοίως.
6) Άγιος Αθανάσιος, ένθρονος ύπό τόξον (17- 
18ου αίώνος). ’Επίσης κατεγράφη μέγας Σταυ
ρός έκ παλαιού ξυλόγλυπτου τέμπλου.
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36. Ναός τής Γεννήσεως τής Θεοτόκου, «ή Ελευ
θερώτρια»

Μονόκλιτος μετά τρούλλου καί νάρθηκος. Τέμ- 
πλον έκ ξύλου, άπλοΰν, ΰπό χρονολογίαν 1904. 
Εικόνες 8, αί έξης : 1) "Αγιος Ευστάθιος, έφιπ
πος, μέ σκηνάς έκ τοΟ βίου του (17 - 18ου αίώ- 
νος). 2) Ή Θεοτόκος ένθρονος. 3) Ό Χριστός 
( 17 - 18ου αίώνος ). 4) Τό Γενέθλιον της Θεοτό
κου. 5) Οί "Αγιοι Τεσσαράκοντα. 6) "Αγιος ’Ιωάν
νης ό Πρόδρομος. 7) "Αγιος Ρηγϊνος, έπίσκοπος 
Σκοπέλου. Χρονολογία: 1741. 8) Ή Σταύρωσις 
( 17 - 18ου αίώνος).

37. Ναός Ταξιαρχών, Νεκροταφείου

Ξυλόστεγος, άνευ σημασίας, τοϋ έτους 1873.
Στερείται εικόνων.

38. Ναός Άγιων Πάντων τοϋ Άλούπη

Μονόκλιτος μετά τρούλλου. Είκόνες 4, τοΰ 
18ου αίώνος, ώς έξης: 1) Δέησις. 2) Ή Θεοτόκος 
ένθρονος. 3) Ό Χριστός ένθρονος. 4) "Αγιοι Πάν- 
τες.

39. Ναός Άγιον Νικολάου των Κήπων

Μονόκλιτος, καμαροσκεπής, μικρών διαστά
σεων. Κατεγράφησαν 18 είκόνες, αί έξης: 1) Ή 
Θεοτόκος, είς τόν τύπον τής Όδηγητρίας. Χρονο
λογία 1650 ’Ιουλίου 6. 2) Ό Εύαγγελισμός είς τά 
βημόθυρα, τά όποια άνήκον είς παλαιόν ξυλό- 
γλυπτον τέμπλον έτέρου Ναοΰ. Υπέρ τόν Εύαγ- 
γελισμόν οί δύο έστεμμένοι Προφήται, κάτωθεν 
αυτού τέσσαρες "Αγιοι. 3) Χριστός <r<5 Παντοκρά- 
τωρ» (Που αίώνος). 4) Άγ. Νικόλαος με φελό- 
νιον πεποικιλμένον δι’ άνθέων κυανών καί έρυ- 
θρών (17 - 18ου αίώνος ). 5) Τρίπτυχον, είς δ είναι 
άναγεγραμμένα τά πρός μνημόνευσιν ονόματα είς 
στήλας ύπό τόξα, βαίνοντα έπΐ κορινθιακών κιο- 
νοκράνων. Εις τήν κορυφήν όριζόντιον γεϊσον, 
ύπό τό όποιον είκονίζονται οί "Αγιοι Σπυρίδων 
καί Νικόλαος, ή Δέησις καί ό Εύαγγελισμός (15 - 
16ου αίώνος). 6) Ή Θεοτόκος, είς τόν τύπον τής 
Όδηγητρίας, σφζομένη κατά τό ήμισυ (17-18ου 
αίώνος ). 7) Άγ. Όνούφριος φέρων περί τήν όσφϋν 
δοράν προβάτου. ’Επιγραφή: «’Εάν μή άπατάξει- 
τε το~<ς πάσιν τοΰ κόσμου τούτου ου δείνασθαι 
γενέσθαι μοναχοί». 8) Άγιος Γεώργιος έπΐ μαρ
μάρινης πλακάς. Χρονολογία, 1829. ’Επιγραφή : 
MK.PS ΜΝΧ/ΝΣΚΜΠΡΜΔΣ. 9) Ό Χριστός έν
θρονος. ’Επί τοΰ άνοικτοΰ Εύαγγελίου «Δεύτε 
πρός με πάντες οί κοπιώντες....» (14-15ου
αίώνος). 10) Δίζωνος. Άνω: Δέησις. Κάτω : 
Τρεις Ίεράρχαι. Ό μεσαίος φέρει μίτραν. 11) Ό 
Χριστός φερόμενος έπΐ νέφους. ’Επιγραφή: «ή Ά-

νάλιψις». 12) Άγιος Δημήτριος. 13) Ό Χριστός, 
Ρωσικής προελεύσεως. 14) Άγιος Νικόλαος, 
όμοίως. 15) Ή Πεντηκοστή, έκ τοϋ Δωδεκαόρτου.
16) Άγ. Μερκούριος. "Ισταται όρθός, ένδεδυμέ- 
νος τήν στρατιωτικήν στολήν. Παρά τούς πόδας 
του Ίονλιανός ό Παραβάτης. ’Επιγραφή: Δέησις 
τοϋ δούλου τοΰ Θεού Δ ημητρίον (15 - 16ου 
αίώνος). 17) Άγιος Νικόλαος, ένθρονος. Άνω 
άριστερά, είς μικράν κλίμακα, ό Χριστός, δεξιά ή 
Θεοτόκος (17 - 18ου αίώνος). 18) Άγιος ’Ιωάν
νης ό Πρόδρομος, κατ’ ενώπιον μέ πτέρυγας, είς 
χρυσοϋν βάθος. Κάτω δεξιά ή κεφαλή, άριστερά ή 
άξίνη. ’Επιγραφή: «Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεού/ 
Αντωνίου 'Ιερέως / τοϋ έκ τής νήσον Τήνου» 
(16 - Που αί. ).

’Επίσης κατεγράφησαν: α.' ΕΙς ξυλόγλυπτος 
Σταυρός λιτανείας, άνευ βάσεως. Έπΐ τής μιας 
όψεως είκονίζεται ό ’Εσταυρωμένος Χριστός καί 
τά 4 Σύμβολα (16 - Που), έπΐ τής έτέρας ή είς 
"Αδου Κάθοδος, β'. Σταυρός παλαιοτέρου τέμ
πλου έτέρου Ναού (16ου αίώνος ).

Β.' Έκτος τής πόλεως Σκοπέλου, είς τήν ύπαιθρον

40. Ναός τον Χρίστον «ατά Πλατανάκια»

Μονόκλιτος, ξυλόστεγος μέ εύρεϊαν άψϊδα
Ιερού καλυπτομένην διά τεταρτοσφαιρίου. Κατε
γράφησαν 7 είκόνες: 1) Άγιος Σπυρίδων (18 - 19ου 
αίώνος). 2) Ή Θεοτόκος έπΐ πεποικιλμένου θρό
νου. Επιγραφή: «Δέησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ
Χατζηστεφανή»........ ,ΑΨΝΕ'». 3) Ό Εύαγγελι-
σμός είς τά βημόθυρα είς τόν γνωστόν τύπον. Υπέρ 
τόν Αρχάγγελον καί τήν Θεοτόκον δύο έστεμμέ- 
νοι Προφήται καί ύπέρ τούτους ό Χριστός ώς 
Μέγας Άρχιερεύς. 4) Χριστός «δ Βασιλεύς των 
Βασιλευόντων καί Μέγας Άρχιερεύς» όμοιας 
τέχνης καί έποχής πρός τήν Θεοτόκον. 5) Άγιος 
’Ιωάννης ό Πρόδρομος, κατ’ ένώπιον μέ πτέρυ
γας. ’Ιδίας τέχνης καί έποχής πρός τάς δύο προη- 
γουμένας. 6) Άγιος Γεώργιος, Ρωσικής προελεύ
σεως. 7) Χριστός, ώς Μέγας Άρχιερεύς, όμοίως 
Ρωσικής προελεύσεως.

41. Ναός Ζωοδόχου Πηγής ή Παναγίας ατό Λει-
βάδι

Μονόκλιτος, ξυλόστεγος μέ εύρεϊαν άψϊδα τού 
Τεροϋ καί όριζοντίαν ξυλίνην οροφήν, «ούρανίαν». 
(’Ανήκει είς τήν οικογένειαν Δουλίδη ).

Κατεγράφησαν αί έξης 13 είκόνες: 1) Πολυσύν
θετος είκών, διαστάσεων 0,75 x 0,48 μ., «σκαφω- 
τή». Είς τάς τέσσαρας πλευράς σχηματίζονται 22 
τετράγωνα, είς έκαστον τών όποιων είκονίζεται 
άνά είς τών 24 Οίκων τοΰ ’Ακαθίστου "Υμνου, τών 
δύο τελευταίων, ήτοι τοϋ Ψ καί τοΰ Ω τοποθετη-
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θέντων είς τό μέσον, ύπό τήν Κοίμησιν τής Θεο
τόκου (Σ χ έ δ. 5" Π ί ν. 317 ). Υπέρ τήν Κοίμησιν 
είκονίζεται ή Μετάστασις τής Θεοτόκου καί έντός 
τεσσάρων τετραγωνιδίων άνά τρεις οί 12 ’Από
στολοι, φερόμενοι έν νεφέλαις, τό αρχικόν γράμ
μα τοϋ όνόματος έκάστου σημειοϋται ύπέρ τήν 
κεφαλήν του.

Ή είκών είναι αχρονολόγητος, άλλ’ έκ τής «χρι
στής αύτής τέχνης, έκ των είκονιζομένων θεμά
των καί τών χρωμάτων δύναται αΰτη νά τοποθε- 
τηθή είς τόν 14ον αιώνα. 2) Οί Τρεις Ίεράρχαι. 
Χρονολογία ,ΑΩΓ' ( 1803 ). 3) Ή ‘Αγία Μαρίνα. 
Χρονολογία: 1793.4) ‘Αγία Αικατερίνη (18 - 19ου 
αίωνος). Ή Θεοτόκος ενθρονος. ’Επιγραφή: Διά 
συνδρομής και εξόδων τον Ενγενεστάτου Κνρίω 
Κυρίω ’Αποστόλη Βοαιβώνδα Σκοπέλου. Χρονο
λογία: 1793. 6) Ό Χριστός ενθρονος, άπό χρονο
λογίαν δμοίως 1793. 7) Ζωοδόχος Πηγή, τερα
στίων διαστάσεων (2.05 X 1.05 μ.) καλής άπο- 
δόσεως. ’Επιγραφή: «Χειρ καί σννθεαις ’Αντω
νίου Άγωραστοϋ τον Κρητός. ,ΑΧΟζ' ( 1674).
8) Ζωοδόχος Πηγή, άντίγραφον τής προηγουμένης.
9) ’Ιωάννης ό Πρόδρομος, είς προτομήν. Χρονολο
γία: 1755.10) "Αγιος Σάββας. Χρονολογία ΑΨΜζ' 
’Ιουνίου ΙΓ' (1746). 11) Ταξιάρχαι (18 - 19ου 
αίωνος). 12) Δίζωνος: ανω 'Αγία Μαρίνα, κάτω 
"Αγιος ’Ιωάννης ό Κλίμακος. Χρονολογία, ΑΨΜζ 
(1746). 13) Ή Θεοτόκος μετάτοϋ Χρίστου, είς τόν 
τύπον Παναγίας τοϋ Πάθους (15-16ου αίωνος).

42. ’Επισκοπή Σκοπέλων

Μονόκλιτος μικρά καμαροσκεπής βασιλική 
κτισθεΐσα κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 16ου ή τάς 
άρχάς τοϋ Που αίωνος έπί των έρειπίων έτέρας 
τρικλίτου βυζαντινής βασιλικής, χρονολογουμέ- 
νης συμφώνως πρός έπιγραφήν, είς τό έτος 1078. 
Τό σύμπλεγμα των κτηρίων τής ’Επισκοπής ήρεύ- 
νησε καί έδημοσίευσεν ό Καθηγητής κ. Άνδρέας 
Ξυγγόπουλος (ΑΕ 1956, σ. 181 -198 ).

Εικόνες 1-11). Είς τό τέμπλον 11 εικονίδια 
μέ τάς μεγάλας έορτάς, τό έν τούτων φέρει χρο
νολογίαν 1762. 12) Προφήτης Ήλίας, μεταγενε- 
στέρα. 13) Θεοτόκος, «ή ’Επισκοπή και 'Οδηγή
τρια» (18ου αίωνος). 14) Ή Μετάστασις τής Θεο
τόκου. 15) ’Ιωάννης ό Πρόδρομος, κατ’ ένώπιον. 
16) Οί Τρεις 'Ιεράρχαι. 17) Ή Πεντηκοστή. 
18) Οί "Αγιοι Χαράλαμπος καί Διονύσιος. 19) Οί 
"Αγιοι Νικόλαος καί Σπυρίδων. 20) Οί "Αγιοι 
Κοσμάς, Δαμιανός καί ’Αντώνιος.

43. Ναΐσκος ’Αγίου Γεωργίου

Παρά τήν Μονήν Εύαγγελισμοϋ, ής άποτε- 
λεϊ μετόχιον. Μονόκλιτος, καμαροσκεπής μέ

τρεις κόγχας τοϋ Ίεροϋ άνοιγομένας είς τό πλά
τος τοϋ άνατολικοϋ τοίχου, χωρίς νά διαγράφον
ται έξωτερικώς. Είκόνες: 1) Ή Θεοτόκος (18ου 
αίωνος). 2) "Αγιος Γεώργιος (18ου αΐώνος).
3) Άγιος Χαράλαμπος, έπιζωγραφημένη. 4) Ό 
Χριστός, έπιζωγραφημένη.

44. Μονή τοϋ Ευαγγελισμού

Είναι έκτισμένη έπί δυσπρόσιτου πλευράς φά- 
ραγγος, σχηματιζομένης είς τάς κλιτϋς των έναντι 
τής πολίχνης τής Σκοπέλου ύψουμένων βουνών. 
Τά βουνά ταϋτα ήλκυσαν, ώς φαίνεται, παλαιόθεν 
τήν προτίμησιν τών μοναχών πρός έγκαθίδρυσιν 
τών Μονών τής Μετάνοιας των. Διότι, πλήν τής 
Μονής τοϋ Ευαγγελισμού, έκεϊ άνηγέρθησαν, ώς 
θά ίδωμεν κατωτέρω, καί αί αλλαι τρεις μεγάλαι 
Μοναί τής νήσου, ήτοι τής Μεταμορφώσεως, 
τοϋ Τιμίου Προδρόμου καί τής Αγίας Βαρβάρας.

Ή Μονή τοϋ Εύαγγελισμοϋ, μέ τήν φρουρια- 
κήν αύτής έμφάνισιν, συνδέεται πρός τήν μεγά- 
λην καί εΰπορον οικογένειαν τών Δαπόντε, μέλη 
τής όποιας κατέστησαν γνωστά, ώς ό Στέφανος, 
ό όποιος διατελέσας έπί μακράν σειράν έτών, 
μέχρι τοϋ 1739, Πρόξενος τής ’Αγγλίας έν Σκο- 
πέλω ΐδρυσεν έν αύτή διά τήν μόρφωσιν τών 15 
τέκνων του σχολεΐον, σφζόμενον μέχρι τής σή
μερον παρά τόν ναΐσκον τοϋ Αγίου Νικολάου 
τών Κήπων, καί ό Κωνσταντίνος, υίός τοϋ Στε
φάνου, διατελέσας γραμματεύς τών ήγεμόνων τής 
Βλαχίας Μαυροκορδάτων, έκάρη βραδύτερον είς 
μοναχόν καί κατέστη γνωστός ώς ποιητής καί 
λόγιος ύπό τό όνομα Καισάριος (1713- 1784).

Έπί μαρμάρινης πλακάς, κοσμούσης κρήνην 
γλυκέος καί ψυχροΰ ϋδατος άριστερά τής εισόδου 
τής Μονής τοϋ Εύαγγελισμοϋ, άναγινώσκομεν 
τήν έπιγραφήν: Τοϋ κτήτορος τής / Άγιας Μο
νής ταύτ/ης Χατζηστεφα/νή Δαπόντε υίο(ν) 
Ίω(άν)νον Γραμματικοϋ /(τό) κτήριον κέ ή βρύ-
αις αυτή/...........  ,Α ΨIΒ (1712). Ή είσοδος
πρός τήν Μονήν γίνεται σήμερον διά μικράς θύ- 
ρας, τετραγώνου, άνοιγομένης είς τόν πανύψηλον 
βόρειον τοίχον τοϋ περιβόλου. Ή θύρα αυτή είναι 
έκ παχέος Ισχυροΰ ξύλου, έπενδεδυμένου διά ται
νιών σιδήρου, συγκρατουμένων έπί τοϋ ξύλου διά 
μεγάλων σιδηρών καρφιών, αί πυραμοειδεΐς κεφα- 
λαί τών όποιων άποτελοΰν άμυναν καί κόσμημα 
συγχρόνως. Μετά τήν είσοδον, άριστερά μέν είναι 
τό νεώτερον παρεκκλήσιον τοϋ Αγίου Νικολάου, 
δεξιά δέ τό μαγειρεΐον, ό φούρνος καί ή Τράπεζα 
τής Μονής. Τάς τέσσαρας πλευράς τοϋ ύψηλοΰ 
περιβόλου καταλαμβάνουν τά ξυλόστεγα, ταπεινά 
κελλία τών μοναχών. Είς τό μέσον τοϋ τετραγώ
νου τούτου χώρου ύψοϋται τό καθολικόν τής Μο-
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νής. Είναι εις τόν τύπον των σταυροειδών, έγγε- 
γραμμένων, τετρακιονίων μετά τρούλλου ναών, 
άνευ ναρθηκος (Σ χ έ δ. 6).

Τά τέσσαρα γωνιαία διαμερίσματα, καθώς καί 
ή Πρόθεσις μετά τού Διακονικού, καλύπτονται 
διά χαμηλών τρουλλίσκων - άσπίδων.

’Από τού άνατολικοϋ τοίχου προβάλλουν τρεις 
έπτάπλευροι κόγχαι, είς τό έσωτερικόν της με-

νας. Έν τφ Ναφ ύπάρχουν καί τά έξης ξυλόγλυπτα: 
α.' Προσκυνητάριον μέ διάκοσμον έκ «φιλδι- 
σίου». β.' Άναλόγιον, μέ δμοιον διάκοσμον, λε
πτής τέχνης ( 17 - 18ου αίΦνος ). γ.' Επισκοπι
κός θρόνος μέ τήν έπιγραφήν: <<"Ιωάννου Στεφά
νου Δαπόντε».

Πλήν τών 17 εικονιδίων τών έορτΦν, είς τό τέμ- 
πλον κατεγράφησαν καί αί έξης 16 είκόνες: 1)Ά-

ΜΤ 9» I Γ
Ο 050 1 2 ! 4 5

Σχέδ. 6. Σκόπελος. Καθολικόν Μονής Εύαγγελισμού

σαίας τΦν όποιων σχηματίζεται ό έπισκοπικός 
θρόνος. Αί δύο θύραι είσόδου είς τόν ναόν, ή μία 
είς τό δυτικόν άκρον τού βορείου τοίχου καί ή έτέ- 
ρα είς τόν δυτικόν τοίχον, είναι έκ μαρμάρινων 
πλαισίων, αί έπιφάνειαι τών όποιων είναι διακε- 
κοσμημέναι διά πλουσίου φυτικού διακόσμου. 
’Επί τής βορείου ύπάρχει ή έπιγραφή: «Δι’ εξό
δου Χατζιστεφανή Νταπόντε 1712». Τό δάπεδον 
τού ναού είναι έστρωμένον έν μέρει μέν διά μαρμά
ρινων πλακών, έν μέρει δέ διά πήλινων έσμαλτω- 
μένων πλακών, τού τύπου τών λεγομένων «Κιου- 
τάχιας».

Τό τέμπλον, ξυλόγλυπτον, έπίχρυσον, ώς συνή
θως, ύψηλόν φέρει πλούσιον καλής τέχνης διά
κοσμον. Καί τούτο προέρχεται έκ τής οικογένειας 
Δαπόντε, ώς μαρτυρεί ή έξής έπιγραφή: «Δέησις 
τοϋ δούλου τοϋ Θεού ’Ιωάννου Δαπόντε». Εις τήν 
κορυφήν είναι ώς συνήθως ό Μέγας Σταυρός, κα
τωτέρω είς έπαλλήλους σειράς: κληματίς μέ δρά
κοντας, 17 εικονίδια τών μεγάλων έορτών, πάλιν 
κληματίς καί τά άνοίγματα διά τάς μεγάλας είκό-

γιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος (17- 18ου αίώνος). 
2) Θεοτόκος, ενθρονος, «ή Παμμακάριστος» ( 15 - 
16ου αίώνος ). 3)Ό Ευαγγελισμός εις τά βημόθυρα, 
είς τόν συνήθη τύπον, μέ τούς 2 Προφητάνακτας 
Δαβίδ καί Σολομώντα καί τούς 4 Τεράρχας, Βασί
λειον, Χρυσόστομον, Γρηγόριον καί Ρηγΐνον.
4)Χριστός «δ Βασιλεύς τών Βασιλευόντων καί Μέ
γας Άρχιερεύς ( Που αίώνος). 5) Ό Εύαγγελι- 
σμός. "Ανω εχει τόν Θεόν Πατέρα, τή γήν καί ’Αγ
γέλους. Χρονολογία ,ΑΨΙΖ (1717). 6) Ή Θεοτό
κος ένθρονος ( Που αίώνος ). 7) Τρίπτυχον: Χρι
στός, Θεοτόκος, Πρόδρομος. 8) Κεφαλή τής Θεο
τόκου μέ θλιμμένην εκφρασιν, χρυσοΰν φωτοστέ
φανον, περιβαλλομένη ύπό πλουσίως διακεκο- 
σμημένου πλαισίου (Πίν. 318α). Είς τήν όπι- 
σθίαν έπιφάνειαν τής είκόνος είναι άναγεγραμ- 
μένη διά μελανού χρώματος ή έξής έπιγραφή:

1. ή παρούσα καί θεία είκών υπάρχει τοϋ 'Α
γίου ’Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου

2. καί τήν άφηέρωσεν ό Πατράσκος διά μνη- 
μόσυνόν του καί τών γονέων
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3. του ή ώπήα ήτουν τής δόμνας τοϋ δο(ύ)κα 
Βοηβόδα. καί οποίος την άποξενό

4. σι τής αυτής μονής έστω άψορεσμένος καί 
άσυχώρητος

5. εν τό νϋν αίώνι καί εν τό μέλοντη νά έχη 
τήν Παναγίαν διάδικο (;)

6. ’Αμήν ,αχπγ' (1683).
Κάτωθεν τής έπιγραφής ταύτης άκολουθεΐ έτέρα 

ιδιόχειρος τοδ Κωνσταντίνου Δαπόντε, δτε εις 
τό ,α ψ μ α' ( 1741 ) Νοεμβρίου ιγ' ή είκών περιήλ-

Κυρίλλου Β', έκδοθέν τό έτος 1636 καί άνακηρύσ- 
σον ταύτην σταυροπήγιον, θεωρεί αότήν ώς από 
πολλοϋ ΰφισταμένην (Ά. Σιγάλα, Συμβολή είς 
τήν ίστορίαν τής Μονής τοϋ Σωτήρος έν Σκοπέ- 
λφ, έν ΕΕΒΣ, ΙΣΤ.' σ. 364- 369). Τοϋτο άλ
λωστε συνάγεται καί έκ τοϋ καθολικού τής Μο
νής, τό όποιον είναι βεβαίως τοϋ ίδιου τύπου πρός 
τούς πλείστους ναούς τής νήσου, ήτοι τοϋ σταυ- 
ροειδοΰς έγγεγραμμένου συνθέτου τετρακιονίου, 
άλλ’ ώς πρός τάς άναλογίας, τήν διάταξιν των

Κ A Τ 0 ψ I Γ μ________ ι-------- 1— ι . .1-

Σχέδ. 7. Σκόπελος. Μονή Μεταμορφώσεως

θεν είς τήν κατοχήν του: «................ δ αμαρτωλός
καί ανάξιος δοΰλος καί λάτρις τής Θεοτόκου 
Κωνσταντίνος Στεφάνή αναγνώστης δαπόντες έκ 
τής νήσου Σκοπέλου».

9) Ή Θεοτόκος, δνθρονος (17-18ου αίώνος).
10) Ή Κοίμησις τής Θεοτόκου ( 17 - 18ου αίώνος ).
11) Ή Κοίμησις τής'Αγίας Άννης( 18ου-αίώνος).
12) Ό Εύαγγελισμός τής Θεοτόκου ( Που - 18ου 
αίώνος). 13) Άγιος Νικόλαος. ’Επιγραφή: «Δέη-
σις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ.................. μοναχού
,Αχης'» (1696). 14) Ή Θεοτόκος ( 18ου αίώνος).
15) Ό Χριστός δνθρονος (16- Που αίώνος).
16) Άγιος Νικόλαος (16 - Που αίώνος ).

45. Μονή Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος (Μετό
χων τής έν "Αθφ Μονής τοϋ Ξενοφώντος)

Εΰρίσκεται έναντι τής προηγούμενης.Ή ΐδρυσις 
αύτής πρέπει νά έγινε μεταξύ τοϋ 16ου καί Που 
αίώνος, διότι τό έν τή Μονή σφζόμενον είσέτι 
σιγίλλιον τοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

χώρων καί τόν τρόπον κατασκευής πλησιάζει 
περισσότερον τούς ναούς τοϋ τύπου τούτου κατά 
τήν κυρίως βυζαντινήν περίοδον ( Σ χ έ δ. 7 ). Είς 
τάς έξωτερικάς έπιφανείας τών τοίχων φέρει έξε- 
χούσας άντηρίδας, αίτινες άντιστοιχοΰν πρός τάς 
έσωτερικάς παραστάδας τάς άντικρυζούσας τούς 
κίονας. Αί έξωτερικαί αύται άντηρίδες ένοϋνται 
άνω διά τόξου, τό όποιον έπιστέφει άέτωμα 
(Π ί ν. 316 β ). Υπέρ τά τόξα τών άβαθών κογχών, 
αί όποΐαι κοσμούν τάς έπιφανείας τών όκτώ 
πλευρών τοϋ τυμπάνου τοϋ τρούλλου, είναι έντοι- 
χισμένα ρόδια πινάκια ( Π ί ν. 316 β ).

Τό ξυλόγλυπτον τέμπλον, φέρον χρονολογίαν 
1874, έχει τήν συνήθη μορφήν. Τήν σειράν τών 
μεγάλων έορτών άπαρτίζουν 19 είκονίδια. Πλήν 
τούτων κατεγράφησαν καί αί έξής 23 εικόνες:

1) Ζωοδόχος Πηγή (18 - 19ου αίώνος). 2) Ή 
Θεοτόκος δνθρονος μετ’ άπεικονίσεως τών 4 
Προφητών. ’Επιγραφή: «Δέησις τής δούλης τοϋ 
Θεοϋ Συμινής τοϋ Μουρεσάκη ,ΑΨζ'» (1706).

37
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3) Ό Χριστός. Επιγραφή: Δέησις τής δούλης 
τοϋ Θεοΰ Περμάχου τού Μονρεσάκη κα'ι των τέ
κνων αυτής ( 1706). 4) Ή Μεταμόρφωσις τοϋ 
Σωτήρος. ’Επιγραφή: Χειρ ’Αντωνίου ’Υποδια
κόνου Άγωραατον τον Κρητδς ,ΑΧΞΖ ( 1667).

τόκος έν μέσφ τοϋ Προδρόμου καί τοϋ 'Αγίου 
’Αθανασίου ’Αλεξάνδρειάς (Που αίώνος). 
9) Ή Μεταμόρφωσις τοϋ Σωτήρος. ’Αναλύεται εις 
τρεις σκηνάς (Πίν. 318 β). ’Επιγραφή: Δέησις 
τοϋ δούλου τοϋ Θεού............ (16-Που αίώνος ).

Ο OSO 1 2 3 4 5
ΚΑΤΟΨΙΣ. ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ* ' fa ■ I ------------- 1 | .........

Σχέδ. 8. Σκόπελος. Μονή Αγίας Βαρβάρας

5) Άγιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος, έπιγραφή:
Δέησις τον δούλου τοϋ Θεοϋ............. Ίκοϋ Παπα
Κυρ ’Ιγνατίου ,ΑΨΙ (ΠΙΟ). 6) Αγία Κυριακή. 
Χρονολογία ,αψκΓ (1721 ). 7) Ή κλήσις τοϋ Α
γίου Ευσταθίου. ’Επιγραφή: Ό "Αγιος Ευστά
θιος θεωρεί τον Χριστόν εσταυρωμένου έν μέσω 
των κεράτων τής έλάφου και παρ’ αυτού προκα- 
λείται εις την πίστιν καί Ή προσευχή τοϋ ’Α
γίου προς τον Χριστόν. Είς τό κάτω μέρος είκο- 
νίζονται οί Άγιοι: Ευστάθιος, Αγάπιος, Θεόπι- 
στος καί Θεοπίστη. Χρονολογία: 1774. 8) Ή Θεο-

10) Οί Άγιοι Κωνσταντίνος καί Ελένη.Έπιγραφή: 
Δέησις τοϋ δούλου τον Θεοϋ Νικολάου Πολύζου 
1806. 11) Ή Δέησις (Πίν. 319) (15ου αίώνος).
12) Άγιοι Ανάργυροι. ’Επιγραφή: Δέησις τοϋ 
δούλου τοϋ Θεοϋ (Μακα)ρίου Ίερομονάχου 1806.
13) Δίζωνος. Άνω οί Άγιοι: Κοσμάς, Δαμιανός 
καί Χαράλαμπος. Κάτω ό Άγιος Γεώργιος, έφιπ
πος, ώς συνήθως (18ου αίώνος). 14) Ή Άνάστασις 
τοϋ Λαζάρου (18ου αίώνος). 15) Οί τρείς Ίεράρχαι 
(18ου αίώνος). 16) Δέησις (18ου αίώνος).
17) Δίζωνος. Άνω τό λείψανον τοϋ Αγίου Σπυρί
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δωνος. Κάτω οί "Αγιοι: Χαράλαμπος, Νικόλαος 
καί ’Ιωάννης ό Πρόδρομος (18 - 19ου αίώνος).
18) Ό Χριστός ενθρονος (18ου αίώνος). 19) Ή 
Θεοτόκος είς τόν τύπον της Παναγίας τού Πά
θους. 20) Οί "Αγιοι Νικόλαος καί Χαράλαμπος 
(18ου αίώνος). 21) Οί Άγιοι Χαράλαμπος καί 
’Αντώνιος (18ου αίώνος). 22) Ή Άγια Τριάς 
(18-19ου αίώνος). 23) Ό Άγιος Ευστάθιος 
(18ου αίώνος).
46. Ναΐσκος Κοιμήσεως τής Θεοτόκου

Εΰρίσκεται μεταξύ της Μονής τού Εύαγγελι-
σμοϋ καί τής Μονής τού Τίμιου Προδρόμου. 
Είναι μονόκλιτος, μετά τρούλλου, ανευ σημασίας. 
Είκών τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Έκ τής έπι- 
γραφής άναγινώσκονται μόνον«... ΓΗΡΑΚΟΥ 
........1748».

47. Μονή Άγιας Βαρβάρας

Ή άκατοίκητος σήμερον, φρουριακή εις τήν 
έμφάνισιν Μονή τής Αγίας Βαρβάρας, εύρίσκε- 
ται έπί άναπεπταμένου ύψηλοϋ έδάφους πλησίον 
τής γυναικείας Μονής τού Τιμίου Προδρόμου 
( Π ί ν. 320α ). Καί τό μέν καθολικόν καί οί ύψη- 
λοί τοίχοι τού περιβόλου διατηρούνται ώς εί- 
χον, τά κελλία όμως είναι μεταγενέστεραι κατα- 
σκευαί. Αριστερά τής είσόδου είς τό καθολικόν 
άναγιγνώσκομεν έπί μαρμάρινης πλακάς τήν έξής 
έγχάρακτον έπιγραφήν: ”Ετος 1697. Ενξε υπέρ 
έ/μοϋ δέσποτα / τοϋ ταποινοΰ Παν/λου καί ’Ιωάν
ναν Μηνί Μαΐφ (Πίν. 320β). Είναι πιθανόν, ότι 
ή έπιγραφή αϋτη άναφέρεται είς έπισκευήν τινα 
τού καθολικού καί όχι είς τήν οίκοδόμησίν του. 
Ή είς σχήμα κεφαλαίου Τ κάτοψις τού καθολι
κού τούτου, διά πρώτην φοράν άπαντώσα έν Σκο- 
πέλψ, αί βαρεϊαι άναλογίαι, ό διαχωρισμός τών 
τριών μερών τού ίερού καί άλλα τινά στοιχεία 
οδηγούν είς έποχήν πολύ παλαιοτέραν. Ή έποχή 
αΰτη δέν δύναται, πρός τό παρόν τοόλάχιστον, νά 
προσδιορισθή, διότι αί έπιφάνειαι τής τοιχοποιίας 
είναι κεκαλυμμέναι διά παχέος άσβεστοκονιά- 
ματος. ’Εν πάση περιπτώσει τό σχέδιον τού Ναού 
τής Μονής αποτελεί μίαν έξαίρεσιν άπό τών μέχρι 
τοΰδε έξετασθέντων έν Σκοπέλω. Ή είσοδος γί
νεται άπό τής δυτικής κεραίας, ήτις είναι έλευ- 
θέρα (Σ χ έ δ. 8 ). Τά τρία μέρη τού 'Ιερού, ήτοι 
Πρόθεσις, κυρίως 'Ιερόν, καί Διακονικόν χωρί
ζονται διά συνεχούς τοίχου, πλάτους 0,52 μ., 
ούτως ώστε σχηματίζονται τρία ανεξάρτητα ίερά. 
Τά διαμερίσματα ταΰτα στεγάζονται διά καμα
ρών παραλλήλων, μέ κατεύθυνσιν άπό Άνατ. 
πρός Δυσμάς. Οΰτω ή έγκαρσία καμάρα τού Σταυ
ρού στηρίζεται άφ’ ένός είς τήν καμάραν τού δυ
τικού σκέλους καί τά έκατέρωθεν ταύτης τμήματα

τού δυτικού τοίχου, άφ’ έτέρου είς τά δυτικά τέρ
ματα τών τριών καμαρών τού ίερού καί είς τά 
μέτωπα τών μεταξύ τούτων διαχωριστικών τοί
χων. Είς τό σημεΐον τής διασταυρώσεως τών δύο 
κεραιών, δημιουργεΐται τετράγωνος έλεύθερος 
χώρος, ό όποιος τή βοηθείμ τεσσάρων σφαιρικών 
τριγώνων μετατρέπεται πρός τά άνω είς κυκλικόν. 
Έπί τού κύκλου τούτου έδράζεται τό κυλινδρικόν 
τύμπανον τού τρούλλου, αί άναλογίαι τού όποιου 
είναι βαρεϊαι (Πίν. 321 α). Τό ξυλόγλυπτον, έπί- 
χρυσον τέμπλον, διάφορον κατά τήν λεπτότητα 
τής έργασίας τών άλλων έξετασθέντων μέχρι τούδε 
έν τη νήσφ, είναι παλαιότερον τής χρονολογίας 
τής έπιγραφής. Άλλωστε, φαίνεται σαφώς, ότι 
δέν είναι κατεσκευασμένον είς τά μέτρα τού Ναού, 
ώς εχει σήμερον. Κατά τήν τοποθέτησίν του ήναγ- 
κάσθησαν νά άποκόψουν τμήματά τινα διά νά τό 
προσαρμόσουν είς δλον τό μήκος τής έγκαρσίου 
κεραίας, ώστε νά άποκρύπτη τελείως καί τούς τρεις 
χώρους τού 'Ιερού. Είς τήν κορυφήν τού τέμπλου 
εΰρίσκεται, ώς συνήθως, ό μέγας Σταυρός καί 
κάτωθεν τούτου εις έπαλλήλους σειράς: Ή Μεγά
λη Δέησις, κληματίς, 21 εικονίδια τών μεγάλων 
έορτών ύπό τοξύλλια, κληματίς μετά τών 12 Προ
φητών καί τής Θεοτόκου είς τό μέσον αύτών καί 
τέλος αί εικόνες τοϋ τέμπλου, αΐτινες είναι αί 
έξής: 1) Ή Θεοτόκος, όρθή, φέρουσα πρό τού 
στήθους τόν Χριστόν. 2) Ό Ευαγγελισμός, είς τά 
βημόθυρα τής Προθέσεως, είς τήν συνήθη μορ
φήν μέ τούς 2 Προφητάνακτας άνω καί κάτω, τούς 
Άγιους: Δημήτριον, Γεώργιον, Σπυρίδωνα καί 
Χαράλαμπον. 3) 'Ο Χριστός. 4) Αγία Βαρβάρα. 
Χρονολογία: 1864. 5) Ή Θεοτόκος δνθρονος μετά 
τού Χριστού καί τών άπεικονίσεων τών 4 Προφη
τών. Χρονολογία: ,ΑΧΝΘ ( 1659 ). 6) Ό Ευαγγε
λισμός, είς τά βημόθυρα τής ώραίας Πύλης, ώς 
συνήθως μέ τούς Αγίους: Πέτρον, Παύλον, Γρη- 
γόριον Θεολόγον, Χρυσόστομον, Βασίλειον καί 
Νικόλαον. 7) Ό Χριστός, ιδίας τέχνης καί έποχής 
μέ τήν Θεοτόκον ύπ’άριθ. 5. 8) Υπαπαντή, όμοίως. 
9) Άγιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος. 10) Ή Θεοτό
κος είς τόν τύπον τής Όδηγητρίας. 11) Ό Ευαγγε
λισμός είς τά βημόθυρα τού Διακονικού. 'Υπέρ τήν 
Θεοτόκον τό "Αγιον Πνεύμα καί κάτωθεν οί Ά
γιοι: Αθανάσιος καί Γρηγόριος ό Παλαμας. 
12) Ό Χριστός. 13) Άγιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος 
καί τέλος 14) είς χωριστόν προσκυνητάριον ό Ά
γιος Χαράλαμπος, ίδιας τέχνης καί έποχής μέ τήν 
Θεοτόκον ύπ’ άριθ. 5.

48. Μονή τον Τιμίου Προδρόμου

Εύρίσκεται περί τά 300 μ. άνατολικώς τής Μο
νής τής Αγίας Βαρβάρας (Πίν. 321 β ). Είς τό έν
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τή Μονή τής Μεταμορφώσεως φυλαττόμενον 
Σιγίλλιον τοΟ Πατριάρχου Κυρίλλου Β' τοϋ έτους 
1636, τοδ όποιου έγένετο ήδη μνεία έν τή έξετάσει 
τής Μονής έκείνης, άναφέρεται καί ή Μονή τοϋ 
Τιμίου Προδρόμου ώς μετόχιον τής Μεταμορ
φώσεως. Είς τήν πρό τοϋ 1636 περίοδον άνήκουν 
κατά τό πλεϊστον τά κελλία τής δυτικής καί βο-

σιμοποιηθή πήλινοι έσμαλτωμέναι πλάκες, ώς 
είς τήν Μονήν τοϋ Εύαγγελισμοϋ. Τό ξυλόγλυ- 
πτον, έπίχρυσον τέμπλον είναι, ώς συνήθως, υψη
λόν. Έν μέσφ πλουσίου διακόσμου κληματί
δων, ζώων, πτηνών κ.α. σχηματίζεται έκ 15 είκο- 
νιδίων ή σειρά τών μεγάλων έορτών.

Πλήν αύτών κατεγράφησαν καί αί έξής 42 ετε-

Σχέδ. 9. Σκόπελος. Μονή Τιμίου Προδρόμου

ρείου πλευράς, καί τό Ισόγειον μετά τοϋ πρώτου 
όρόφου τής άνατολικής πλευράς, είς τήν άρχικήν 
των μορφήν (Πίν. 322α). Περί τής άκριβοϋς 
χρονολογίας τοϋ καθολικού δέν δύναται πρός τό 
παρόν νά γίνη λόγος ένεκα τοϋ παχέος έπιχρί- 
σματος, τό όποιον καλύπτει τάς έπιφανείας τών 
τοίχων. Ή όπέρ τήν θύραν τοϋ Ναοϋ έπιγραφή: 
Δ έησις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ Φιλ(α)ρέτου 'Ιερο
μόναχου 1721 άναφέρεται πιθανώς είς τινα έπι- 
σκευήν. Είς έπισκευήν άσφαλώς όφείλεται καί 
ή σημερινή στέγη τοϋ καθολικού, ήτις ούδόλως 
άνταποκρίνεται πρός τήν έσωτερικήν διάταξιν 
τών χώρων (Πίν. 322 β).

Τό καθολικόν τής Μονής τοϋ Προδρόμου είναι 
είς τόν αύτόν σταυροειδή έγγεγραμμένον τετρα- 
κιόνιον τύπον τοϋ καθολικού τής Μεταμορφώ
σεως μέ μόνην διαφοράν τήν ϋπαρξιν έδώ δύο 
χορών είς τά πλάγια κατά τό άγιορειτικόν σύ
στημα (Σ χ έ δ. 9). Είς τό δάπεδον έχουν χρη-

ραι είκόνες: 1-2) Δύο εικονίδια άμφιπρόσωπα 
έκ χοροΰ. 3) Άγιος Βασίλειος. Υπέρ τόν Άγιον 
είκονίζονται έντός έλλείψεων φερομένων ύπό 
νεφών καί έξαπτερύγων, ό Χριστός καί ή Θεοτό
κος, κάτωθεν αύτών μοναχοί καί είς τό βάθος 
ναός μέ τροϋλλον. Χρονολογία ,ΑΨΕ ( 1705).
4) Αρχάγγελος Μιχαήλ, είς τό βόρειον βημόθυρον
έπιγραφή: Τούς μή καθαρά καρδίμ προσιόντας 
τψ καθαρφ θείφ ναώ τούτφ.................... κ.λ.π.
5) Άγιος Νικόλαος, ένθρονος (17 - 18ου αίώνος ).
6) Ή Θεοτόκος είς τόν τύπον τής Όδηγητρίας (16- 
17ου αίώνος). 7) Ό Εύαγγελισμός είς τά βημόθυρα 
τής ώραίας Πύλης, ώς συνήθως. 8) Ό Χριστός ό 
Παντοκράτωρ ( 16 - 17ου αίώνος). 9) Άγιος 
’Ιωάννης ό Πρόδρομος, κατ’ ένώπιον ( 17 - 18ου 
αίώνος ). 10) Άγιος Σπυρίδων ( 17 - 18ου αίώνος).
11) Πεντάζωνος είκών μέ 20 Αγίους είς στηθάρια 
( Που αίώνος). 12) Άγιος Γεώργιος ίστάμενος 
όρθός, δι’ άριστεράς κρατεί σκήπτρον, διά δε
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ξιάς υψηλόν σταυρόν ( 16 - Που αίώνος ). 13) Ό 
Πρωτομάρτυς Στέφανος, κρατών δι’ άριστερδς 
ναόν, διά δεξιάς θυμιατήριον (17 - 18ου αίώνος ).
14) ΟΙ Άγιοι: Παντελεήμων, Εόστάθιος, Άγια 
(Θεοπίστη;), ’Αγάπιος καί Θεόπιστος (Που 
αίώνος). 15) Άγιος Παρθένιος Λαμψάκου. Επι
γραφή: Δέηαις τοϋ δούλου τοϋ Θεόν Παρθενίου 
'Ιερόμονάχου (18ου αίώνος). 16) Πεντάζωνος 
είκών. ’Επιγραφή: Δέηαις τοϋ δούλου τοϋ Θεόν
Κυριάκου Γραμματικού.......... δόνα ο Ίω(άννης)
τό Μηχάλη τοϋ Πουλάκη τοϋ (υ)'ιον Κωνσταν
τίνου ,αχπε ( 1685 ). 17) Τρίπτυχον - Ζωοδόχος 
Πηγή. ’Επιγραφή: Δέηαις τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ
Δαμασκηνού "Ιερό μονάχου.......... άποστολίδει
(15-16ου αίώνος). 18) Άγιος ’Ιωάννης ό Πρό
δρομος κατ’ ένώπιον μέ 12 σκηνάς έκ τοϋ βίου του 
(15 - 16ου αίώνος ). 19) Ζωοδόχος Πηγή. 20 ) Δέη- 
σις (15ου αίώνος). 21) τό γενέθλιον τοϋ Προ
δρόμου ( 17 - 18ου αίώνος ). 22) Πεντάζωνος 
είκών, άνά τέσσαρες Άγιοι είς στηθάρια είς έκά- 
στην σειράν (Που αίώνος). 23-25) Τρία εικο
νίδια έκ χοροΰ. 26) Τρίπτυχον μέ Δέησιν καί όνό- 
ματα πρός μνημόνευσιν. 27) Είκονίδιον έκ χο- 
ροϋ. 28) Τρίπτυχον. Αριστερά, άνω ή Μεταμόρ- 
φωσις, κάτω ό Άγιος Γεώργιος. Είς τό μέσον τρεις 
ζώναι: α’ Αγία Τριάς μετά Αγγέλων, β' Πρόδρο
μος, Πέτρος, Παϋλος, Λουκάς καί Μελχισεδέκ. 
γ' Οί Άγιοι: Αντώνιος, Βασίλειος, Χρυσόστο
μος, Αθανάσιος καί ’Ιωάννης ό τής Κλίμακος. 
Δεξιά, άνω, Σταύρωσις' κάτω, Άγιος Δημήτριος 
(16ου αίώνος). 29) ’Επιτάφιος θρήνος, έπιζω- 
γραφημένος. 30) Οί Άγιοι: Σάββας καί Νικόλαος 
(17-18ου αίώνος). 31) Ή Πεντηκοστή ( έκ δι- 
πτύχου ) (16 - Που αίώνος). 32) Άγιος ’Ιωάννης

ό Πρόδρομος, έπιζωγραφημένη. 33) Τεμάχιον έκ 
Δωδεκαόρτου, παλαιοτέρου έπιχρύσου τέμπλου. 
Είκονίζονται: Μεταμόρφωσις, Σταύρωσις, είς 
Άδου Κάθοδος, Ψηλάφησις καί Άνάληψις ( 14 - 
15ου αίώνος). 34) Ή Θεοτόκος, είς τόν τύπον 
Παναγίας τοϋ Πάθους (15 - 16ου αίώνος ).

Είς τό παρεκκλήσιον τοϋ Αγίου Γεωργίου: 35) 
Ή Θεοτόκος, 36) Ό Χριστός. 37) Άγιος Γεώργιος.
38) Ό Ευαγγελισμός είς τά βημόθυρα. Είς έκα
στον φύλλον είκονίζονται άνά 6 Προφήται.
39) Είκονίδιον έκ χοροΰ.

Είς τό παρεκκλήσιον τών Ταξιαρχών: 40) Ή 
Θεοτόκος. ’Επιγραφή: χαϊρε τών ’Αποστόλων τό 
άσίγητον στόμα. 41) Ό Χριστός. 42) Οί Ταξιάρ- 
χαι. Είς τό ισόγειον τών κελλίων τής νοτίου 
πλευράς, ύπάρχει καμαροσκεπής χώρος, χρη
σιμοποιούμενος άλλοτε ώς τράπεζα. Είς τήν 
κόγχην τήν άνοιγομένην είς τόν άνατολικόν 
τοίχον είκονίζεται ή Δέησις καί έκατέρωθεν 
ταύτης ό Άγιος Χαράλαμπος καί ό φνλάρετος 
'Ιερομόναχος καί Κτήτωρ. Είναι τοϋ 18ου αίώνος.

49. Παρεκκλήσιον 'Αγίων Πάντων

Εύρίσκεται πρό τής Μονής τοϋ Τιμίου Προδρό
μου. Είναι μονόκλιτον μέ τροΰλλον. ’Εντός αΰ- 
τοϋ εύρίσκονται: 1 - 3 ) Τρία εικονίδια έκ χοροΰ 
καί 4) Σταυρός έκ παλαιοϋ τέμπλου.

Τέλος, σημειοϋται ότι έπί τών έρειπίων τής 
άκροπόλεως τής Αρχαίας Πεπαρήθου, τής κατα- 
στραφείσης ώς γνωστόν τό έτος 340 π.Χ. ύπό Φι
λίππου τοϋ Β' τής Μακεδονίας, έκτίσθη τό μεσαιω
νικόν φρούριον, μέρος τοϋ όποιου σφζεται είς τό 
βόρειον άκρον τής πολίχνης Σκοπέλου ( Π ί ν. 
322 γ).

Π. ΛΑΖΛΡΙΔΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

Μουσεΐον Θυρρείου

Εις τάς δύο αίθούσας αύτοΰ πλήν των έπιγρα- 
φών έξετέθησαν:

Τό άλλοτε έν Νικοπόλει έκ τής θέσεως Σπαρ- 
τάρι ήμίσειαν ώραν πρός Ν. τής Βονίτσης προερ- 
χόμενον μέγα μαρμάρινον έπιτύμβιον άνάγλυ- 
φον κόρης έν χιτώνι καί ίματίφ καθημένης έπί 
σκίμποδος πρός τά δεξιά' έλλείπει ή κεφαλή αυ
τής, ήτις ήτο Ιδιαιτέρως είργασμένη. ’Αττικόν 
εργον τού β' ήμίσεος τού 4ου αί. Ύψ. μετά τού 
έμβόλου 1.54, πλ. 0,86, πάχ. 0,265 μ. (ΑΔ 2 (1916): 
Παράρτημα, 50 είκ. 7 ). Ή έν τή Συλλογή Πρεβέ- 
ζης έκ Παλαίρου γυναικεία κεφαλή έξ έπιτυμβίου 
άναγλύφου (ΑΔ 5 (1919): Παράρτημα, 41 είκ. 1 ) 
προφανώς άπωλέσθη κατά τόν βομβαρδισμόν τής 
Πρεβέζης κατά τό 1940-41. Μαρμάρινον άνάγλυ- 
φον Νυμφών τοΰ 4ου αί. έκ Παλαίρου· ϋψ. μετά 
τοϋ έμβόλου 0,47, πλ. 0,59 - 0,63, πάχ. 0,09 μ.

Κορμός γυμνού άνδρός έκ τής θέσεως Λέκκα 
Βονίτσης.

Μαρμάρινον άγαλμα πεπλοφόρου κόρης άκέ- 
φαλον ύψ. 0,82 μ.

Άκέφαλον άγαλμα Άρτέμιδος (ΰψ. 0,70 μ.), 
άντίγραφον τού τύπου τής Άρτέμιδος έκ Λάρνα- 
κος είς τό Kunsthistorisches Museum τής Βιέν
νης ( Bieber, The Sculpture of the Hellenistic Age, 
είκ. 41). Τοΰ τύπου τούτου τής Άρτέμιδος έκτί- 
θεται καί άλλη παραλλαγή έκ Τριχονίου (Γα- 
βαλούς) είς τό Μουσεΐον Αγρίνιου.

Μαρμάρινον άνάγλυφον Ήρακλέους έκ σαρκο
φάγου εύρεθέν είς Μοναστήράκων ΰψ. 0,625, μήκ. 
0,75, πάχ. 0,075 μ.

Σύμπλεγμα Μίθρα έκ λευκού άσβεστολίθου 
άποκεκρουμένον τήν κεφαλήν καί ταύρου έκ Θυρ
ρείου.

Τό άνω τμήμα έπιτυμβίου στήλης έξ Άνακτο- 
ρίου μετ’ άετωματίου καί άναγλύφου ύδρίας έπί 
τοϋ τυμπάνου αύτοΰ, κοσμουμένης διά τριγλύφων 
καί μετοπών μετ’ άναγλύφων βουκράνων, κάτωθεν 
δ’ αύτών δι’ άναγλύφων κλάδων δρυός συμπλεκο- 
μένων ΰψ. 0,477, πλ. 0,18-0,24, πάχ. 0,13 μ.

Τμήμα έπιτυμβίου στήλης έξ Άνακτορίου έκ 
πολλών τεμαχίων συγκολληθείσης καί κοσμουμέ
νης δι’ άναγλύφου ταινίας άναδεδεμένης (ΰψ. 0,48, 
πλ. 0,58 - 0,60, πάχ. 0,16 μ.) ώς αί στήλαι έξ Άνα
κτορίου καί Κεφαλληνίας (Ρ. Μ. Fraser and Τ.

Ronne, Boeotian and West Greek Tombstones, 
πίν. 23 καί 24*).

Δύο τεμάχια ψηφιδωτού έκ χαλίκων λευκών, 
μελανών, άμαυρών καί έρυθρών μέ παράστασιν 
πάνθηρος καί γρυπός έκ Θυρρείου- α. ΰψ. 0,51, 
μήκ. 0,54 μ., β. ΰψ. 0,53, μήκ. 0,575 μ.

Κατετέθησαν είς τό Μουσεΐον καταχωρηθεΐσαι 
είς τό Εΰρετήριον ύπό τόν έντός παρενθέσεως άρι- 
θμόν έκ Παλαίρου τό έπίγραμμα καί ή έπιτύμβιος 
στήλη τής Σιμάδος IG IX I2 2, 462 καί 527 (Λ 1 
καί 8), έξ Άνακτορίου ή έπιτύμβιος στήλη τής 
Στρατνλλας IG αύτ. 225 (Λ 19), έκ Παλιαμπέ- 
λων αί έπιτύμβιοι στήλαι IG αύτ. 371 καί 380 
(Λ 22 καί 23 ), έκ Θυρρείου ή συμμαχία Θυρρείων 
καί Ρωμαίων τού 94 π.Χ., ή φέρουσα τήν έπιγρα- 
φήν Νικώ έπιτύμβιος στήλη καί τό έπιτύμβιον 
έπίγραμμα IG αύτ. 242, 273 καί 312 (Λ 39, 38 καί 
28 )' είσήχθησαν δέ νέαι έπιγραφαί έκ Θυρρείου, 
έπιτύμβιοι αί πλεϊσται, ώς καί άπότμημα παρά τήν 
άρχήν έπιτυμβίου έπιγράμματος καί άπότμημα κα
ταλόγου.

ΑΙΤΩΛΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ ΛΟΚΡΙΣ 

Μουσεΐον Θέρμου

Μετά τόν καθαρισμόν άναγιγνώσκονται όλα 
τά γράμματα τής έπί άποτμήματος χαλκού έλά- 
σματος έπιγραφής IG IX I2 1, 91, 3, ήτις άποδει- 
κνύεται προξενιά τών Αίτωλών είς Άθηναΐον, τά 
πρώτα γράμματα τού όνόματος τού όποιου είναι 
ΣΩ.

Μουσεΐον Αγρίνιου

Είσήχθησαν καί έξετέθησαν μαρμάρινη κεφα
λή έφήβου τεταινιωμένη (ΰψ. 0,18 μ.), εύρεθεΐσα 
παρά τό άεροδρόμιον Αγρίνιου, ώς καί άπότμη
μα παρά τήν άνω δεξιάν (;) γωνίαν μαρμάρινου έπι
τυμβίου άναγλύφου ρωμαϊκών χρόνων έκ Φοιτιών 
Ακαρνανίας διασωζον στρέφουσαν πρός τά δε
ξιά κεφαλήν μετά τμήματος τών ώμων γυναικός 
φερούσης χιτώνα καί ίμάτιον (ΰψ. 0,44, πλάτ. 
0,41 - 0,43, πάχ. 0,10, πάχ. πλακός τοϋ βάθους 
0,06 μ.).

Είσήχθη καί έξετέθη έπίσης είς τό Μουσεΐον 
ή έκ Βλαχομάνδρας Ναυπακτίας μενχιροειδής 
στήλη (ΰψ. 1.78, πλάτ. 0,15 - 0,255, πάχ. 0,15 μ.), 
ή φέρουσα τό είς τό γνωστόν έκ τών άποικιών 
τής Μεγάλης Ελλάδος άχαϊκόν άλφάβητον έπί
γραμμα τοΰ 7ου π.Χ. αί. Προμάθο τάδε σάμα φι
λόξενο Ανδρος. Ρωμαίος, ΑΔ 1 ( 1916): Παράρ-

1. "Ομοιοι ταινίαι, γραπταί, είναι συνήθεις είς Άττικάς 
καί δλλας στήλας καί είς στήλας γραπτάς έπί άγγείων 
τής Νοτίου ’Ιταλίας, Fraser - Ronne έ.ά. 191, 1.
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τη μα, 46 είκ. 1: Jeffery, The Local Scripts of 
Archaic Greece 225 άρ. 1 πίν. 44.

ΕΙσήχθησαν αί έπιγραφαί Φιστύου IG IX I2 
1, 95, 98, 103 καί 111, άποτοιχισθείσαι έκ τοΰ 
ναοΰ τής 'Αγίας Τριάδος είς Κρυονερό ώς καί αί 
έπιγραφαί Θεστίας Spaw, Phil. - hist. Klasse, 
1936 XXVII, 380 κ.έ. άριθ. 1 καί 2 έκ Στρατού ή 
τρίγλυφος έκ τής ’Αγοράς ή ήνωμένη μετά τής 
κοσμουμένης δι’ άναγλύφου βουκρανίου μετό
πης Courby - Picard, Recherches archeol. a Stratos 
d’Acarnanie, είκ. 61, ή βάσις ή φέρουσα τήν άφιέ- 
ρωσιν Άρτέμιτι IG IX I2 2, 396 ώς καί ή IG αύτ. 
397 βάσις άγαλμάτων.

Ναύπακτος

Είς τήν Παπαχαραλάμπειον Βιβλιοθήκην κατε- 
τέθησαν τά έν τφ αύτόθι Γυμνασίω καί τφ Μου- 
σείφ Πατρών φυλασσόμενα άρχαϊα ( ΑΔ 17 (1961/ 
2): Χρονικά, 183 ), αί άπελευθερωτικαί έπιγραφαί 
Lerat, Les Locriens de l’Ouest, I 92, άριθ. II a 
(ΰψ. 0,18, πλ. 0,49, πάχ. 0,51 μ.) καί IIb (ΰψ. 
0,152, πλάτ. 0,635, πάχ. 0,56 μ.), ώς καί άπότμη- 
μα έξ 29 στίχων σπουδαιοτάτης έπιγραφής είς 
στοιχηδόν φοράν (ΰψ. 0,54, πλάτ. 0,11-0,59, 
πάχ. 0,16 μ.) έξω τής άνω άκροπόλεως εύρεθέν 
παρά τοΰ κ. Γεωργίου Ίω. Κυριαζή. Χρονολογεί
ται περί τά μέσα τοϋ 5ου αίώνος, είς τούς πρώτους 
χρόνους τής έγκαταστάσεως τών Μεσσηνίων έν 
Ναυπάκτω,τήν όποιαν πρό όλίγου είχε κυριεύσει ό 
’Αθηναίος ναύαρχος Τολμίδης ( Θουκ. I 103, Διοδ. 
XI 84, 7 ). Είναι συμπολιτεία Μεσσηνίων καί Ναυ- 
πακτίων. ’Αναγράφει τήν φράσιν γυναίκας κατα- 
βιβάσαι έκ των όρεινών περιχώρων δηλ., όπου 
θά είχον καταφύγει οί Ναυπάκτιοι καί όρίζει διά 
τούς παραβάτας τής συμφωνίας τήν έπιβολήν χρη
ματικού προστίμου, τοϋ όποιου τά χρήματα θά 
είναι Ιερά τής ’Αβάνας τής Πολιάδος. ’Αναφέρει 
έπίσης καί σφυρηλάτους ανδριάντας. Τό ιερόν 
τής ’Αθήνας Πολιάδος γίνεται τό πρώτον γνωστόν.

Άνασκαφή Αγίου Ήλία - Μεσολογγίου (Ίθωρίας)

Παρά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας άνεσκά- 
φησαν τέσσαρες θολωτοί μυκηναϊκοί τάφοι καθ’ 
ύπόδειξιν τοϋ έκτάκτου Έπιμελητοϋ ’Αρχαιοτή
των κ. Χρ. Μαυρομμάτη, καθηγητοΰ τής Παλα- 
μαϊκής Σχολής Μεσολογγίου, καί είς θαλαμωτός 
εις θέσεις πέριξ τής άκροπόλεως έπί τοϋ κωνικού 
λόφου "Αγιος Ήλίας τής λοφοσειρας τοϋ Άρα- 
κύνθου ή Ζυγοϋ τής έκτεινομένης μεταξύ τοΰ 
Άχελφου καί τοϋ κόλπου Κανάλι τοϋ Αίτωλικοϋ. 
Τοΰ θαλαμωτού τάφου παρά τό δυτικόν πέρας τής 
περί τον ναόν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου πλα
τείας τοϋ όμωνύμου πρός τόν λόφον τής άκροπό

λεως χωρίου άνεσκάφη τμήμα μόνον (2.30χ 1.60 
μ.), διότι δέν κατέστη δυνατή ή διερεύνησις τοΰ 
ύπολοίπου κάτωθεν τής κεντρικής όδοϋ τοϋ χω
ρίου τμήματος, τό όποιον είχεν άποκαλυφθή κατά 
τήν διά γαιοπροωθητήρος ( bulldozer ) ίσοπέδω- 
σιν τής όδοϋ. ’Εντός αύτοϋ είχον ένταφιασθή τρεις 
νεκροί, τών όποιων τά όστά ήσαν διαλελυμένα 
έν μέρει ή παραμερισμένα. Παρουσίασε δέ 25 άγ- 
γεΐα κατατεθέντα είς τό Μουσεϊον ’Αγρίνιου, ήτοι 
άλάβαστρα κατά πλειονότητα άρτόσχημα: 1) άριθ. 
Εόρετ. Π 246, ΰψ. 0,054 μ. (Πίν. 323 α), 2) άριθ. 
Π 247, ΰψ. 0,049 - 0,055 μ. (Πίν. 323 β), 3) 
άριθ. Π 248, ΰψ. 0,05 μ. ( Π ί ν. 323 γ), 4) άριθ. Π 
249, ΰψ. 0,062 μ. (Πίν. 323 γ ), 5) άριθ. Π 250, 
ΰψ. 0,045 μ. (Πίν. 324γ), 6) άριθ. Π 251, ΰψ. 
0,052 μ. ( Π ί ν. 323 γ ), 7) άριθ. Π 252, ΰψ. 0,062 
μ. (Πίν. 324 γ), 8) άριθ. Π 256, ΰψ. 0,056 μ. 
(Πίν. 323 δ ), 9) άριθ. Π 254, ΰψ. 0,066 μ. ( Π ί ν. 
324 α ), 10) άριθ. Π 255, ΰψ. 0,064 μ. ( Π ί ν. 323 
δ ), 11) άριθ. Π 253, ΰψ. 0,054μ. (Πίν. 323 δ), 12) ά
ριθ. Π 257, ΰψ. 0,053 μ. (Πίν. 323 δ), 13) άριθ. Π 
258, ΰψ. 0,03 μ., 14) άριθ. Π 259, ΰψ. 0,032 μ. 
(Πίν. 323 β ), ή μετά καθέτων τοιχωμάτων, 15) 
άριθ. Π 260, ΰψ. 0,072 μ. (Π ί ν. 324 α ), 16) άριθ. 
Π 261, ΰψ. 0,064 - 0,069 μ. (Πίν. 324 δ), 17) 
άριθ. Π 262, ΰψ. 0,067 - 0,07 μ. (Πίν. 324 β ), 
18) άριθ. Π 263, ΰψ. 0,05 μ. (Πίν. 324 β ), 19) 
άριθ. Π 264, ΰψ. 0,074 μ. (Πίν. 324 β), 20) 
άριθ. Π 265, ΰψ. 0,068 μ. ( Π ί ν. 325 α ), 21) άριθ. 
Π 266, ΰψ. 0,077 μ. (Πίν. 325 β ), 22) άριθ. Π 
267, ΰψ. 0,076, 23) άριθ. Π 268, ΰψ. 0,114 μ. ( Π ί ν. 
324 α ), 24) τρίωτον άμφορίσκον άριθ. Π 269, ΰψ. 
0,076 μ. (Πίν. 324 δ ), καί 25) θήλαστρον άριθ. 
Π 270, ΰψ. 0,056 μ. μέχρι τοϋ στομίου, 0,094 μ. 
μέχρι τοϋ άκρου τής λαβής (Πίν. 325 α) κο
σμούμενα διά τών χαρακτηριστικών τής YE II 
διακοσμητικών θεμάτων πολλαπλών τεθλασμέ
νων γραμμών, δικτυωτοϋ, συστήματος όμορρό- 
πων άνιουσών γωνιών έντός ζώνης έκ δύο έκα- 
τέρωθεν εύθειών, φυλλοειδών πληρουμένων διά 
άτάκτου δικτυωτοϋ, τριπλών κυματοειδών γραμ
μών, έπαλλήλων συνεχών ήμικυκλίων διατετα
γμένων είς σχήμα φολιδωτού, σπειρών μετ’ 
άγκυλωτοϋ στελέχους, διπλών ή άντιθετικών 
σπειρών κατά ζεύγη, βραχώδους έδάφους (rock 
pattern ) μετά στίχων στιγμών, σιγμοειδών ή τό 
περίγραμμα αύτοϋ περιβάλλεται διά στίχου στι
γμών ή κυματοειδούς γραμμής, ώς καί διά κτενο- 
σχήμων κλάδων φυτών άντινώτων, φύλλων κισ
σού φερομένων άπό διπλού όφιοειδοϋς στελέχους 
μετά ή άνευ κρινοσχήμων άνθέων.

Πολυάριθμα ήσαν τά άνάμεικτα μικροευρήματα.
Μετάλλινα είναι μαχαιρίδια έκ χαλκοϋ μονό-
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στόμα καί γλωσσοειδή μέτριας διατη ρήσεως· 
χρυσαϊ ψηφίδες δρμου σφαιροειδείς 8, ών αί 5 
μετά καθέτων ραβδώσεων σφραγιδόλιθος φακοει
δής έκ στεατίτου μετά τετραπλών σπειρών ( Π ί ν. 
325 γ ) καί άπότμημα άλλου" διαφόρου μεγέθους 
καί σχήματος ψηφίδες όρμου έξ ύαλομάζης 110, 
ών μία υπό μορφήν βουκράνου κολοβή, καί έκ 
κορνεάλης 287, ών 6 μεγάλαι έλλειψοειδεϊς. 
Σφονδύλια άμφικωνικά καί κωνικά πήλινα ή έκ 
στεατίτου.

Πάντα χρονολογοΟνται είς τήν YE III Α περίο
δον διά τοΟ έπί δέλτου σκαραβαίου έκ τοϋ αύτοϋ 
τάφου άναγεγραμμένου όνόματος τοϋ Φαραώ 
Άμενόφιος τοΟ Γ' (Neb-maat-Ra, 1405- 1370 
π.Χ.· Π ί ν. 325 δ ) συμφώνως πρός τήν άνάγνω- 
σιν τοΟ Έπιμελητοϋ τής Αιγυπτιακής Συλλογής 
τοΰ Έθνικοϋ Μουσείου κ. Νικ. Μπουφίδου.

Οί θολωτοί τάφοι κατασκευασθέντες κατά τάς 
προκυψάσας ένδείξεις είς τήν YE II περίοδον άπο- 
τελοΰνται έκ τοϋ κυκλικοϋ θαλάμου καί κτι- 
στοϋ δρόμου καλυπτομένου καθ’ δλον αύτοϋ τό 
μέχρι 3.50 μ. μήκος δΓ όριζοντίων πλακοδοκών, 
δυναμένου δέ νά έκληφθή καί ώς στόμιον. Είναι 
έκτισμένοι κατά τό άκανόνιστον όρθογώνιον σύ
στημα δι’ όρθογωνισμένων, άλλ’ άνισομήκων πλα
κοειδών λευκών άσβεστολίθων τής Κλεισούρας, 
συνδεομένων διά πηλοϋ καί τεθειμένων κατά δό
μους άνίσου ΰψους (0,08 - 0,012 μ.). Είς τήν άρ- 
χήν τής γενέσεως τής θόλου ή 12η στρώσις, ή 
άμέσως όψηλοτέρα έκείνης, έπί τής όποιας έδρά- 
ζεται τό άνώφλιον (είς ύψος 1.15-1.27 μ.), είναι 
ταπεινότερα ( ϋψ. 0,06 - 0,07 μ. ) είς τρείς τάφους, 
ώς έπίσης καί ή 15η ή 16η είς τούς δύο έκ τών 
τριών αύτών, αί δ’ άνώτεραι έκφορικαί στρώσεις 
είναι λοξώς τετμημένοι. Δυστυχώς ό ούρανός 
δλων τών τάφων έχει καταπέσει. Ή έξωτερική 
έπιφάνεια τών λίθων είναι όμαλώς είργασμένη, 
έχει δμως ύποστή διαβρώσεις ύπότώνδιαρρεόντων 
όμβριων ύδάτων. Περιεβάλλοντο ύπό τύμβου με
τά «κύκλου», λίθινης κυκλικής κρηπϊδος. Αί δια
στάσεις τών θολωτών τάφων είναι μικραί.

Ό μεγαλύτερος έξ αύτών, κατωτέρας διαμέτρου 
5.27 μ., είναι λελαξευμένος έπί τοϋ μαλακοϋ πω- 
ρώδους πετρώματος τής έπιπέδου ράχεως τοϋ λό
φου έν θέσει Σερεμέτι περί τά 300 μ. πρός Ν. 
τής άκροπόλεως. Τό δάπεδον αύτοϋ εύρίσκεται 
χαμηλότερου τής έπιφανείας τοϋ έδάφους. Δια
τηρείται είς ύψος 8 δόμων ( 0,96 μ.), μειούμενον 
είς πάντα τά σημεία τοΰ κύκλου ένεκα τής κατα
στροφής τών τοιχωμάτων πρό διετίας, δτε ό σχη- 
ματισθείς τύμβος ίσοπεδώθη διά μηχανικού γαιο- 
προωθητήρος ( bulldozer) κατά τήν κατασκευήν 
τής δΓ αύτοϋ έν μέρει διερχομένης άγροτικής

όδοϋ. Συγχρόνως δέ κατεστράφη καί ό είς τόν 
κυκλικόν θάλαμον τοϋ τάφου άγων άπό ΝΔ. κτι
στός δρόμος διατηρούμενος είς ϋψος 0,555 μ. 
(Πίν. 326 α).

Είναι κατεσκευασμένος διά πλακοειδών λευκών 
άσβεστολίθων καί μαλακών πωρολίθων. Τήν 
χαμηλήν στρώσιν διά τήν στερεωτέραν σύνθεσιν 
τοϋ τοίχου άποτελοΰν ύψηλότεροι πωρόλιθοι, 
(Πίν. 326 β ) είς τών όποιων μεγαλύτερος έχειτο- 
ποθετηθή ώς κατώφλιον διά τήν έλάττωσιν τής 
κλίσεως τοΰ δρόμου. Πρός τόν αύτόν σκοπόν ό 
δρόμος κατά τήν είσοδον φέρει βαθμίδα έκ μιας 
στρώσεως πλακοειδών λίθων. Τό στόμιον ήτο τε- 
τοιχισμένον, σώζονται δ’ έν μέρει 4 στρώσεις τοϋ 
φράγματος αύτοϋ (Πίν. 327 α - β ).

Τό έσωτερικόν τοϋ τάφου έκάλυπτεν έπίχωσις 
τοϋ τυμβοειδώς έπικειμένου τής θόλου χώματος, 
ήκολούθει τό στρώμα τών λίθων τής συμπεσούσης 
θόλου άνάμεικτον μετά χωμάτων, τέλος δέ δύο 
σαφώς διακρινόμενα στρώματα, τό κατώτατον ΰψ. 
0,05 μ. έκ καστανομελανών καί τό δεύτερον ΰψ. 
0,25 μ. έκ καστανοφαίων χωμάτων (Πίν. 328 α).

Τά άνθρώπινα όστά εύρίσκονται ΰψηλότερον 
τοϋ δαπέδου διεσκορπισμένα, ώς άριστερά τής 
εισόδου, ή συσσωρευμένα καί άναμεμιγμένα μετά 
λίθων τής θόλου είς σημεΐον άπέναντι περίπου 
τής είσόδου καί είς τό δυτικόν ήμισυ τοΰ κυκλι- 
κοΰ θαλάμου (Πίν. 328 β )· είς τό άνατολικόν 
ήμισυ είς σκελετός έκειτο είς πλαγίαν στάσιν 
έστραμμένος πρός Δ. καί μέ έλαφρώς συνεσταλ
μένα τά σκέλη (Πίν. 329 α), εις δέ τόν δρόμον 
είς νεκρός είς τό κατώφλιον τοϋ στομίου καί παρ’ 
αύτόν τό παρά τόν λαιμόν άπότμημα άμφορέως 
YE III Γ ή πρόχου κοσμουμένης έπί τοϋ ώμου διά 
σειράς όμοκέντρων ήμικυκλίων (Πίν. 329 β).

Ό τάφος μολονότι σεσυλημένος ήτο πλούσιος 
είς κτερίσματα. Συνελέγησαν όστρακα έως 150 
άγγείων. Κατά τάς συνεχείς δμως συλήσεις καί 
χρησιμοποιήσεις τά χώματα είχον άναμοχλευθή, 
ώστε έκτός τριών άκεραίων ούδέν άγγεϊον εύρέθη 
διαλελυμένον κατά χώραν, μετά πολλοϋ δέ κό
που ύπό τοϋ δοκιμωτάτου τεχνίτου κ. Κωνστ. 
Παυλάτου άνασυνεκροτήθησαν μεθ’ ίκανών συμ
πληρώσεων περί τά 20, θ’ άποκατασταθοΰν δμως 
καί άλλα.

Τά άρχαιότερα, διά τών όποιων όρίζεται ή χρο
νολογία τής κατασκευής τοΰ τάφου, άνάγονται εις 
τήν YE II περίοδον, άφθονοϋν δέ μεταξύ αυτών 
τά σκληρότατα ώπτημένα άρτόσχημα άλάβαστρα. 
Θέματα διακοσμήσεως αύτών είναι τό βραχώδες 
έδαφος, τό περίγραμμα τοϋ όποιου περιβάλλει στί
χος στιγμών, ή άπλή καί διπλή κυματοειδής γραμ
μή, ή μέ λόφον έπί τοΰ μεταξύ τών λαβών κύμα-
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τος, ό κοκκιδωτός ρόδαξ μέ όλόβαφον τόν κύ
κλον εϊς τό κέντρον, τό σύστημα όμορρόπων άνιου- 
σών μέ καμπύλας τάς πλευράς γωνιών' στίχος στι
γμών περιθέει καί τήν όλόβαφον βάσιν τού λαι
μού. Όστρακα τής περιόδου αΰτής είναι κεκαυμέ- 
να καί μελανά έκ πυράς, συνεκολλήθησαν δ’ έξ 
αύτών μόνωτον κύπελλον, άλάβαστρον μετά κα
θέτων τοιχωμάτων, άλάβαστρον άρτόσχημον κο- 
σμούμενον διά βραχώδους έδάφους.

Έκ τών κεραμεικών εύρημάτων άποδεικνύεται, 
ότι ό τάφος έχρησιμοποιήθη καθ’ άπασαν τήν ΥΕ 
III περίοδον.

Έξ όστράκων τής πρώτης αύτής φάσεως ΥΕ 
III Α άπετελέσθησαν μόνωτον κωνικόν κύπελλον 
καί άλάβαστρον μετά καθέτων τοιχωμάτων κο
σμούμενα διά συνεχούς σπείρας καί σπειρών μετ’ 
άγκυλωτοϋ στελέχους, δύο άμφορείς-φλάσκαι, πα
ρεμφερείς πρός «τσίτσαν», κοσμούμενοι δι’ όμο- 
κέντρων κύκλων άμφοτέρωθεν καί συστήματος 
όμορρόπων γωνιών έντός ζώνης έκ δύο παραλλή
λων γραμμών. Τού σχήματος αύτού περιεΐχεν ό 
τάφος όστρακα 6-7 δειγμάτων ( Π ί ν. 330 α). 
Εϊς τήν φάσιν χρονολογείται άπόθραυσμα ψευδο- 
στόμου άμφορίσκου κοσμουμένου δι’ άγκυλωτών 
γραμμών (σχήματος U ), πιθανώς δέ καί άλλο κο- 
σμούμενον δι’ άλύσεως ριπιδιοσχήμων ( όστρέων) 
καί άλλος συμπληρωθείς ψευδόστομος άμφορί- 
σκος κοσμούμενος δι’ άνθέων.

Τού τέλους τής πρώτης ή τής έπομένης ΥΕ III 
Β φάσεως εύρέθησαν άλάβαστρον κοσμούμενον 
δι’ άντιθετικών σπειρών καί όστρακα εύμεγέθων 
άγγείων συμποσίου, ήτοι μεγάλων ύψιπόδων καί 
μετά χαμηλού ποδός κυλικών, μεγάλων άμφοροει- 
δών κρατήρων κοσμουμένων διά σπειρών, άνθέων 
ή κογχυλίων καθέτως διατεταγμένων ή πτηνών, 
δστρακον μεγάλου κυπέλλου φέροντος διακό- 
σμησιν έξ όμάδων βοστρυχοειδών γραμμών εις δύο 
ορόφους, ώς καί πούς τριποδικοΰ άγγείου. Ταΰτα 
είναι προφανώς εισηγμένα έκ Μυκηνών, διότι 
τής αύτής ποιότητος εύρέθη τό όπίσθιον άπό 
τού μέσου τού κορμού άπότμημα τού άριστερού 
ίππου έκ πήλινου ειδωλίου ζεύγους ίππων μετά 
τών ιππέων τού τύπου τού ειδωλίου τής άλλοτε 
συλλογής τού καθηγητοϋ A. Β. Cook (Wace, 
Chamber tombs at Mycenae, 216 πίν. XXIVa).

Ή πληθώρα τών άγγείων τού τάφου άνήκουν 
εις τήν όστάτην φάσιν τού μυκηναϊκού πολιτι
σμού YE III Γ εύκόλως διακρινόμενα έκ τού 
πηλού, τού όποιου ή συνοχή είναι μικρά ή έλα- 
χίστη καί τών ώχρών καί έφθαρμένων χρωμάτων. 
Τό πλήθος αυτών είναι τρίωτοι άμφορίσκοι καί 
μικρός άριθμός άλαβάστρων μετά καθέτων τοι
χωμάτων (Πίν. 329 α ) καί ψευδοστόμων άμφορί-

σκων, θέματα δέ διακοσμήσεως τό δικτυωτόν κα
τά προτίμησιν καί ή σπείρα. Εϊς τήν φάσιν αυτήν 
κατατάσσεται, ώς έκ τής ποιότητος τού πηλού, τό 
πρόσθιον τμήμα πήλινου συμπλέγματος διζύγων 
βοών ή ίππων μετά τμήματος τού ρυμοΰ (Πίν. 
330 β ).

Γύρωθεν τού τάφου περισυνελέγησαν όστρακα 
άγνώστου προελεύσεως εύμεγέθων άγγείων κα
λής ποιότητος, έν δέ κρατήρος ή καί ψευδοστό- 
μου άμφορέως φέρει διακόσμησιν κατά τόν πυ
κνόν λεγόμενον ρυθμόν διά τριγλύφων έκ πολλα
πλών τεθλασμένων καί πτηνών ίσως, τών όποιων 
διασφζονται μόνον αί ούραί.

Τά μικρά εύρήματα ήσαν ποικίλα καί πολύτιμα.
Μετάλλινα εύρέθησαν μικρά άποτμήματα χάλ

κινων όπλων, έν οίς καί αύλοΰ αιχμής δόρατος, 
κακής διατηρήσεως· χάνδραι χρυσαί μέ έκτυπον 
διάκοσμον βουκράνου, άνθεμίου, ζεύγους ροδά
κων, ήμιρρόδακος ( τού τύπου άνθους παπύρου), 
διπλών έλίκων άντιθετικών, ών δύο μετά κοκκι- 
δωτής διακοσμήσεως πεποικιλμέναι (Πίν. 331 
α - β ), σφαιρικοί ή έν σχήματι έλαιοπυρήνος, μι
κρά ταινία έκ φυλλαρίου χρυσού, δύο χρυσοί 
σφηκωτή ρες.

Πρός τούτοις περιείχε σφραγιδόλιθους φακοει
δείς έκ στεατίτου μέ παραστάσεις 1) όμοκέντρων 
ήμικυκλίων, 2) ζώου τού γένους τών έλάφων ή 
δορκάδων, 3) ρόδακος, 4) ιχθύων (έξ άμεθύστου), 
5) άμυγδαλοειδή έκ κορνεάλης μέ παράστασιν έκ- 
φυλισμένου ναυτίλου (Πίν. 325 γ ), ώς καί άπο- 
θραύσματα άλλων.

Χάνδρας έκ κορνεάλης ( 1444 ) διαφόρου μεγέ
θους καί σχήματος, ών μίαν ύπό μορφήν σκαρα
βαίου, έξ όρείας κρυστάλλου άκεραίας 5, πολλάς 
έξ ύαλομάζης, ών μίαν ύπό μορφήν πιθήκου κα- 
θημένου έπί τού όπισθίου τμήματος (Οψ. 0,02 μ., 
Πίν. 332α, 331 β ), τεκμήρια τής έπαφής πρός τήν 
Αίγυπτον' πλακίδια μέ άσπίδα ή σπειροειδές κό
σμημα, σφονδύλια πήλινα καί έκ στεατίτου κωνικά 
καί άμφικωνικά· τό πρός τήν άκωκήν τμήμα πε
ρόνης έξ έλεφαντοστού. Άποτμήματα έξ έλεφαν- 
τοστοΰ, μύκητας ίσως ξίφους (Πίν. 332 β - γ ), 
δύο χαυλία έκ περικεφαλαίας τριγωνικά καί αι
χμήν βέλους έκ πυριτόλιθου (Πίν. 332 δ ). Πή
λινα ειδώλια βοός (όλικόν ύψ. 0,05 μ., Πίν. 
332 ε ) καί άποτμήματα έκ ζεύγους ίππων ή βοών.

Οί άλλοι τρεις θολωτοί τάφοι είναι λελαξευμέ- 
νοι έν τή κατωφερείς λόφων έν θέσει Μαραθιά 
εις άπόστασιν 300 - 500 μ. πρός Δ. τής άκροπό- 
λεως.

Ό πλησιέστερον πρός τήν άκρόπολιν τάφος 
( διαμ. 4.14 μ.), όνομασθείς πρός διάκρισιν Μαρα
θιά 1 ( Π ί ν. 333 α - β ) διατηρείται εις όψος 19

38

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



298 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964): ΧΡΟΝΙΚΑ

δόμων (2.10 μ.) κατά άνατολικόν ήμιθόλιον μειού- 
μενον είς τά άλλα σημεία. Τό δάπεδον τοϋ τάφου 
άποτελούμενον έκ τοΟ λειανθέντος μαλακού κρο
καλοπαγούς βράχου εύρίσκεται 2.60 μ. χαμηλό- 
τερον τής έπιφανείας τοδ έδάφους. Τό άπέναντι 
τής εΙσόδου τμήμα ώς καί τμήματα τών όρθιων 
τοιχωμάτων τοδ στομίου έχουν καταστροφή παρά 
τών τυμβωρύχων, οΐτινες έχουν μετατοπίσει έκ 
τής άρχικής θέσεως τάς καλυπτούσας τόν δρόμον 
πλακοδοκούς. Κατά τό μέσον μήκος τού δρόμου 
σφζεται μία στρώσις τοδ φράγματος τού στομίου, 
είς δέ τήν άπό Ν. είσοδον τού δρόμου ήσαν τοπο
θετημένοι ώς θύρα δύο λεπταί πλάκες λίθινοι. 
Αί έπιχώσεις τού δρόμου ήσαν άδιατάρακτοι, άπο- 
τελούμεναι έξ έρυθρωπού μετά λιθαρίων χώματος, 
τό όποιον είχε σχεδόν άπολιθωθή.

Είς τόν θάλαμον, δστις ήτο σεσυλημένος παρά 
τών άρχαιοκαπήλων, εύρέθησαν πέντε μεγάλοι ψη
φίδες έκ κορνεάλης διαφόρου σχήματος, όστρα- 
κον άλαβάστρου κοσμούμενον διά σειράς όμοκέν- 
τρων ήμικυκλίων YE III Β καί άλλο ραμφοστόμου 
πρόχου, είς δέ τό στόμιον άλάβαστρον άποκατα- 
σταθέν διά μικράς συμπληρώσεως άρτιον (ΰψ. 
0,06 μ., Π ί ν. 329 β ), όστρακα άγγείων, μέγας 
άριθμός τών όποιων είναι πόδες ύψιπόδων κυλι
κών καί δύο έκ ποδών εύμεγέθων κρατήρων, χαλ
κούς δακτύλιος καί τό έκ στρεπτού χάλκινου σύρ
ματος ήμισυ πόρπης (μήκ. 0,08 μ., Π ί ν. 336 α ).

Τσης διαμέτρου πρός αυτόν είναι λελαξευμένος 
έπί γειτονικού λοφίσκου ό καλύτερον πάντων δια
τηρούμενος είς ύψος 19 δόμων (2 μ.) θολωτός 
τάφος Μαραθια 2 ( διαμ. 4.17 μ., Π ί ν. 334 α ). 
Τμήμα έναντι τής εισόδου έχει καταστροφή μέ
χρι τού 5ου δόμου (ΰψ. 0,52 μ.). Τό δάπεδον εύρί- 
σκεται είς βάθος 3 μ. περίπου άπό τής έπιφανείας 
τού έδάφους καί άποτελείται έκ τού φυσικού μα
λακού κροκαλοπαγούς βράχου έπιμελώς λειαν- 
θέντος καί έπαλειφθέντος διά λεπτού στρώματος 
ύποκιτρίνου πηλού. Ό δρόμος, ό όποιος μόνον 
είς τόν τάφον τούτον σφζεται πλήρης, καλύπτε
ται διά σειράς τεσσάρων όριζοντίων πλακοδοκών, 
έφαπτομένων άλλήλων κατά μήκος καί έδραζο- 
μένων έπί τής έκατέρωθεν αύτοΰ λιθεπενδύσεως 
( Π ί ν. 334 β καί 335 α ). Ή είσοδος έκλείετο διά 
μεγάλης πώρινης πλακός (Π ί ν. 335 β ), πρό τής 
όποιας ύπήρχον όστρακα. Έναντι τής είσόδου 
κατά τό άνατολικόν ήμισυ τού θαλάμου έκειντο 
τρεις νεκροί, ό είς είς ύπτίαν θέσιν μέ τά σκέλη 
συνεσταλμένα πρός Α. Ή έπίχωσις τού στομίου 
ήτο άθικτος, παρουσιάζει δέ τό άνώτερον στρώμα 
έκ κονιοχώματος καί τό κατώτερον έξ έρυθρωπού 
χώματος μέ λιθάρια, τό όποιον, ώς είς τόν δρόμον 
τού τάφου Μαραθια 1, είχε σχεδόν άπολιθωθή.

Τά όστά 8-9 νεκρών ήσαν συσσωρευμένα, έστοι- 
βαγμένα είς τόν χώρον τού στομίου μέχρι τού 
φράγματος αύτού, ούτινος μία στρώσις σώζε
ται.

Καί ό τάφος ούτος, ώς καί οί σύγχρονοι πρός 
αύτόν θολωτοί τάφοι Σερεμέτι καί Μαραθια, είχε 
συληθή καί χρησιμοποιηθή έκ νέου παρά τών 
άρχαίων. Ό θάλαμος, δστις είχεν ύποστή γενικήν 
σχεδόν σύλησιν, άπέδωσε μόνον όστρακα εύμεγέ
θων κρατήρων τής YE III Β περιόδου, φέροντα δια- 
κόσμησιν διά κογχυλίων καί άνθέων ( Π ί ν. 336 γ), 
ώς καί δστρακον παρά τήν λαβήν σκύφου κοσμου- 
μένου διά συστήματος όμορρόπων άνιουσών γω
νιών σμικρυνομένων καί ύπό τήν λαβήν διά δι
πλών ρόμβων, ό δέ δρόμος άγγεϊα τής YE III Γ 
περιόδου, ώς δύο ψευδοστόμους άμφορίσκους, ών 
οί χρωματισμοί κατέστησαν έξίτηλοι (ΰψ. α' 
0,104 μ., β' 0,113 μ., Π ί ν. 337 α), δύο ΰψίποδας 
κύλικας, μίαν άκεραίαν όλόβαφον έσωτερικώς καί 
έξωτερικώς διά αραιού καστανερύθρου χρώματος 
( ΰψ. 0,16 μ.) καί άλλην κολοβήν τόν πόδα όλό
βαφον δΓ έρυθρού χρώματος έξωτερικώς, έξιτή- 
λου νυν, καί έσωτερικώς διατηρουμένου έν μέρει 
(ΰψ. 0,105 μ., Πίν. 337 α), προχοΐσκην μετ’ 
άποκλινόντων χειλέων καί πλαστικού δακτυλίου 
κατά τήν βάσιν τού λαιμού κοσμουμένην κατά τόν 
ρυθμόν τού Σιτοβολώνος διά ζεύγους άντιθετικών 
σπειρών μετ’ άγκυλωτού στελέχους έκατέρωθεν 
κεντρικής τριγλύφου έκ παραλλήλων καθέτων 
γραμμών, πρός τάς άκραίας τών όποιων συνάπτον- 
ται συνεχή ήμικύκλια έν εΐδει φεστονιού (ΰψ. 
0,087 μ., Π ί ν. 337 β ) καί κωδωνόσχημον τού 
ρυθμού τού Σιτοβολώνος· κατά τήν πρόσφυσιν 
τών λαβών φέρει διακόσμησιν διά δύο πλατειών 
έπαλλήλων γραμμών άραιού καστανερύθρου ή 
έρυθρού χρώματος, διά τού αύτοΰ δέ χρώματος 
περιγράφεται ή βάσις καί τά χείλη, τό έπίπεδον 
δκρον τών όποιων περιθέουν συνεχή ήμικύκλια· 
έσωτερικώς όλόβαφον ( ΰψ. 0,122 μ., Πίν. 337 γ ).

Έκ τών όστράκων τού δρόμου σημαντικός άρι
θμός είναι πόδες ύψιπόδων κυλικών καί έξω καί 
έσω τής πλακός τής είσόδου εύρέθησαν καί όστρα
κα χονδροειδούς άγγείου, πίθου ίσως.

Μικροευρήματα περιείχε διάφορα. Μετάλλινα 
είναι χρυσή συμπεπιεσμένη σφαιρική ψηφίς όρ
μου, χαλκή τριχολαβίς, χαλκοί δακτύλιοι ήμικυ- 
κλικής τομής άκέραιοι 4 (Πίν. 336 α), άπο- 
τμήματα άλλων δακτυλίων, ώς καί λεπίδος μα
χαιριδίου καί σύρματος έκ πόρπης πιθανώς.

Σφονδύλιον έκ στεατίτου κωνικόν καί πήλινα 
άμφικωνικά.

Τρία πήλινα κομβία φέροντα δύο τρήματα κατά 
τήν περιφέρειαν: α) κωνικόν διαμ. 0,024 μ., β) καί
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γ) κολουροκωνικά διαμ. 0,023 καί 0,026 μ. ( Π ί ν. 
336 β).

Τεμάχια ήλέκτρου καί όρμοψηφΐδας διαφόρου 
μεγέθους καί σχήματος έκ κορνεάλης 20, έξ ύαλο- 
μάζης 2. Σφραγιδόλιθον φακοειδή έκ στεατίτου 
μελανοΟ έφθαρμένον καί άλλον όμοιον μέ παρά- 
στασιν ύψιλαίμου ζώου μετά μακρών κτενοσχή- 
μων κεράτων, έλάφου ή δορκάδος, στρέφοντος τήν 
κεφαλήν όπίσω ( Π ί ν. 325 γ ).

Εις άπόστασιν 30 μέτρων περίπου πρός Β. αύ
τοϋ μικρότερος πάντων (διαμ. 3.10 μ.) θολωτός 
τάφος Μαραθια 3 διατηρείται εις ύψος 13 δόμων 
(1.33 μ., Π ί ν. 338 α). Τό έκ τοϋ φυσικοΟ κρο
καλοπαγούς βράχου δάπεδον, τό όποιον έχει έκ- 
βαθυνθή παρά τών τυμβωρύχων, εύρίσκεται 2 μ. 
χαμηλότερον τής επιφάνειας τοϋ έδάφους. Αί 
καλυπτήριοι πλάκες τοϋ δρόμου, πλήν μιάς κει- 
μένης κατά χώραν, έχουν άφαιρεθή καί μετακινη- 
θή παραπλεύρως ( Π ί ν. 338 β ). Κυκλική κρηπίς 
(διαμ. 5.40 μ.) έκ σειράς μεγάλων άργολίθων περι
βάλλει τόν τάφον πρός συγκράτησιν τών χωμά
των τοϋ τύμβου ( Π ί ν. 339 α ). Ή άπουσία κερα- 
μεικής καί άλλων ένδείξεων μαρτυροϋν τήν πλή
ρη σύλησιν αύτοϋ. Εις τήν άρχήν τής άπό ΒΔ. 
εισόδου αύτοϋ εύρέθησαν όστρακα άγγείων κα
κής τών περισσοτέρων ποιότητος· μέγας άριθμός 
μεταξύ αύτών, ώς καί εις τούς τάφους Μαραθια 
1 καί 2, είναι πόδες κυλικών. Ή άνεύρεσις δέ 
αύτών εις τό στόμιον τών τάφων έπιβεβαιοΐ τήν 
γνώμην περί τελέσεως χοών μετά τό τέλος τοϋ 
ένταφιασμοϋ.

Δοκιμαστικοί ζητήσεις έπί τών γύρωθεν υψω
μάτων διά τήν άνεύρεσιν άλλων τάφων άπέβησαν 
άκαρποι.

Μεταξύ τών έν θέσει Μαραθια τάφων καί τής 
άκροπόλεως εις τόν πρό τής Κόκκινης Σπηλιάς 
χώρον περισυνελέγησαν μικρός λίθινος πέλεκυς 
έκ σερπεντίνου (ή όφίτου), λίθινα βέλη ( Π ί ν. 
339 β) καί πληθώρα όστράκων άρίστης ποιότητος 
νεολιθικών άγγείων, εύρυστόμων τών περισσο
τέρων. Τών μονοχρώμων ό πηλός είναι άνοικτός 
κεραμόχρους ή ύπότεφρος μέ τήν έσωτερικήν έπι- 
φάνειαν μελανήν. Τών γραπτών άγγείων εις τά 
περισσότερα μικρά όστρακα (τής κατηγορίας A 3 
β) δΤ έρυθροϋ χρώματος περιγράφονται μόνον 
τά χείλη έξωτερικώς καί έσωτερικώς· εις τινα πα
ραδείγματα ή έσωτερική μόνον έπιφάνεια καλύ
πτεται διά πορτοκαλίνου χρώματος ή έπιχρίσμα- 
τος. ΔΤ όλίγων όστράκων άντιπροσωπεύεται ή 
κατηγορία τών άγγείων, είς τά όποια ή έπιφάνεια 
φέρει έπίχρισμα ύπόλευκον καί κοσμήματα έρυ- 
θρά. Είς τόν χώρον άνω τής Κόκκινης Σπηλιάς 
εόρέθη λίθινος πέλεκυς, τοϋ όποιου αί εΰρεϊαι

πλευραί είναι όμοιόμορφοι καί έπί τής μιάς τών 
στενών πλευρών εύρίσκεται άβαθής κυκλική κοι- 
λότης ( Συλλογή τής Παλαμαϊκής Σχολής τοϋ Με
σολογγίου ), έπί δέ τής άνατολικής κλιτύος τής ά
κροπόλεως έν θέσει Άγουζές άλλος έρυθροϋ λίθου 
πέλεκυς τετραπλεύρου τομής, τοϋ όποιου ή έσω 
τών στενών πλευρών είναι ύπόκοιλος καί ή έξω, 
ώς καί αί όμοιόμορφοι εύρεϊαι πλευραί όξύνονται 
πρός τό άκρον καί σχηματίζουν τήν κόψιν, έπί 
τών τριών δ’ αύτών πλευρών υπάρχουν δύο αύλα- 
κώσεις, αί όποϊαι έχρησίμευον, ΐνα δΤ ίμάντος συν- 
δέηται άσφαλέστερον ό πέλεκυς μετά τοϋ στειλεοϋ. 
Ή πτέρνα είναι τετράπλευρος ( Μουσεϊον ’Αγρί
νιου Λ 16, μήκ. 0,116, πλ. 0,06, πάχ. 0,04 μ., Π ί ν. 
339 γ ).

Τμήμα τοϋ τείχους τής άνω άκροπόλεως πιθα
νόν είναι προϊστορικόν.

Έξωθι τών τειχών τής έπί τής άνατολικής πλευ
ράς τοϋ λόφου έκτεινομένης πόλεως περισυνελέ- 
γη έπιτύμβιος στήλη φέρουσα τήν έπιγραφήν Ξί- 
νωνος (τοϋ 4ου αί. π.Χ.) καί άλλη έπιτύμβιος 
στήλη φέρουσα τήν έπιγραφήν Εύθΰδαμε χαΐρε 
(τοϋ 1ου π.Χ. - Ιου μ.Χ. αί.) IG IXI2 1, 134 ( Μου- 
σεϊον ’Αγρίνιου) προέρχεται έξ 'Αγίου Ήλία. 
’Εκ δέ τοϋ λοφίσκου Καστέλλι Γουριάς έπί τής 
άριστεράς όχθης τοϋ ’Αχελώου παρά τόν χώρον 
διαπορθμεύσεως άπότμημα έτέρας στήλης φε- 
ρούσης τήν έπιγραφήν [S.L.] L. Strabo συμπλη- 
ρωθεϊσα συμφώνως πρός παλαιοτέραν δημοσίευ- 
σιν τοϋ ίστορικοΰ φιλολόγου κ. Κ. Σ. Κώνστα2, 
δτε ό λίθος ήτο άκέραιος, νΰν δέ τό άλλο τμήμα 
αύτό έχει οίκοδομηθή είς τήν οικίαν Σπ. Κολιά- 
τσα έν Γουριμ.

Ό λιμήν τής πόλεως κεϊται παρά τό μοναστήρι 
τών 'Αγίων Ταξιαρχών, ώς μαρτυροϋν τά έπί τών 
πλησίον παραλιακών άγρών όστρακα καί τά έν 
θέσει ’Αμπέλια ή Πετράκια κλυζόμενα ύπό τής 
θαλάσσης, κατά πληροφορίας αύτοπτών, έρείπια 
μώλου ή νεωσοίκων.

Τά έρείπια τειχών καί πόλεως έπί τοϋ κωνικοϋ 
λόφου μέ τό μοναστήριον τοϋ Προφήτου Ήλιοϋ 
έπί τής κορυφής έταυτίσθησαν παρά τών Leake, 
Bazin, Oberhummer καί Woodhouse3 πρός τήν 
Ίθωρίαν, ή όποια κατά τόν Πολύβιον έδέσποζε 
τής όδοϋ έκ τής Κωνώπης πρός τό Παιάνιον καί 
τούς Οίνιάδας. Διότι μόνη ή θέσις αϋτη κατά τήν 
περιγραφήν τοϋ Πολυβίου «όχυρότητι φυσική καί

2. Κ. Σ. Κώνστα, περ. Αίτωλοακαρνανικά Χρονικά, Α' 
1956, 33 -48.

3. W. Μ. Leake, Travels in Northern Greece (1835), III 
577. Bazin, Archives des missions, Ser. II, τόμ. I (1864) 
340. Oberhummer, Akarnanien (1887), 34. Woodhouse, 
Aetolia. Τελευταίως ό Κοντός, είς περ. Πλάτων.
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χειροποιήτω διαφέρει» καί έν τη περιφερείςι αυ
τής έν θέσεσι κατά μήκος τής άριστερας όχθης 
τοΟ Άχελφου σφζονται τά έρείπια τών ιρυλακτη- 
ρίων πύργων των κατεδαφισθέντων κατά διατα
γήν τού Φιλίππου τού Ε' κατά τόν Συμμαχικόν 
λεγόμενον πόλεμον (220 - 217 ), ότε ούτος κατέ- 
στρεψεν έντελώς καί τήν πόλιν (τό 219 π.Χ) 
συμφώνως πρός τόν αύτόν Ιστορικόν (Πολ. IV 
64, 9 ).

Ό βορειότερος έξ αυτών, γνωστός ώς «Ελληνι
κά» έν τή περιφερείςι τού χωρίου Σταμνά, εύρίσκε- 
ται εις άπόστασιν 300 μ. περίπου άπό τής όχθης 
τού ποταμού καί 800 μ. πρός Α. τού παρά τά ναΰ- 
δρια «Αυό έκκλησιές» χώρου διαπορθμεύσεως πρός 
τήν παρά τήν Παλαιομάνιναν Ξηρομέρου άρχαίαν 
πόλιν Σαυρίαν. Είναι τετράγωνος (7x7 μ.) κα
τά τό ΐσόδομον τραπεζιόσχημον σύστημα έξ άσβε- 
στολίθων μετά κατακορύφων διακοσμητικών βε
λονιών κατεσκευασμένος, σφζονται δ’ αυτού δύο 
δόμοι (ύψ. τού 2ου δόμου 0,66 μ. ) άντί τών τριών, 
τούς όποιους άναφέρει ό Woodhouse. Παρ’ αύ
τόν είναι ,έμφανή τά έρείπια καί άλλου οικοδομή
ματος, τά όποια παρετήρησε καί ό Woodhouse.

Τό βορειότερον τών «Δύο έκκλησιών» βυζαντι
νόν ναύδριον είναι μονόκλιτος βασιλική (4.90 x 
12.20 μ. τού 12ου αί. Π ί ν. 340 α - β), σφζεται 
δέ μέχρι τού ύψους τής στέγης.

Ώς ύπέρθυρα τής νοτίας καί δυτικής θύρας 
έχουν τοποθετηθή βάσεις (τελαμώνες ) στηλών έκ 
λευκού άσβεστολίθου (α' ύψ. 0,20, μήκ. 2.15, πλ. 
0,48 μ., β' ύψ. 0,205, μήκ. 1.80, πλ. 0,47 μ., ορθο
γώνιος τόρμος μήκ. 1.30 μ.). Τό άλλο ναύδριον 
είναι μικρότερον (7.10x4.20 μ. περίπου) καί οί 
τοίχοι του διατηρούνται είς μικρότερον ύψος.

'Αλλου πύργου (9.10 x 10 μ. ), γνωστού ώς «Ελ
ληνικά» έν τή περιφερείςι τού χωρίου Γουριά, εί
ναι όρατοί δύο δόμοι (ύψ. 0,99 μ.) έπίσης κατά τό 
ΐσόδομον τραπεζιόσχημον σύστημα (Πίν. 340γ).

ΤοΟ 2 χλμ. πρός Ν. αύτού πύργου παρά τό ναΰ- 
δριον Άγιος ’Ιωάννης, είς άπόστασιν 150 μ. άπό 
τού ποταμού λιθόπλινθοι μόνον ύπάρχουν — τού 
ναΐσκου τού Αγίου Ίωάννου διεσφζοντο τμήμα
τα τών τοίχων τής βορειοδυτικής καί νοτιοδυτι
κής γωνίας (Woodhouse, έ.ά., είκ. σ. 160).

’Εν θέσει «Λάκκα Μόσχου» περί τά 800 μ. ΝΔ. 
αύτού καί περί τά 400 μ. πρός Α. τού χωρίου 
Γουριά σφζεται ό κατώτατος δόμος άλλου μικρού 
πύργου καί τά έρείπια άλλων παρά τό ναύδριον 
Άγιος ’Αθανάσιος καί έν θέσει Ρουπακιά, 1500 μ. 
ΝΔ. τής άκροπόλεως, κατά τινας δέ πληροφορίας 
καί άλλος έν θέσει Καμίνι.

Ό Woodhouse υποθέτει, ότι ή Ίθωρία έκτίσθη 
έπί τής όμηρικής Ώλένου, τήν όποιαν οί Αίολείς 
τής Αιτωλίας κατέσκαψαν, πλησίον κειμένην τής 
νεωτέρας Πλευρώνος έν τή μεσογαίμ (Στράβ. 
X 2,6· 22). Νομίζω όμως, ότι θά έκειτο έπί τής 
Παραχελφΐτιδος ή τών έκβολών τού Άχελφου, 
άφοΰ ήμφεσβήτουν τμήμα τής χώρας οί Άκαρνά- 
νες κατά πληροφορίαν τού Στράβωνος (X 2,6). 
Θά είχομεν βεβαίως μαρτυρίαν τών άρχαίων σχε
τικήν πρός τήν ύπόθεσιν ταύτην τού Woodhouse, 
διά τούτο θά πρέπη ν’ άναζητηθή ή Ώλενος έπί 
τής πρός Ν. τής Ίθωρίας παραλίας τής Αιτωλίας, 
όπου έκτός τών έπί τής Παραχελφΐτιδος παρά τήν 
Μάστρου έρειπίων τού Παιανίου πρός τάς έκβο- 
λάς κατά τήν άριστεράν όχθην τού Άχελφου έπί 
τού νησοειδούς ύψώματος τού Σκοπά υπάρχει τό 
γνωστόν ώς Πόρτες μικρόν άρχαϊον τείχος, ό 
περίβολος τού όποιου (πάχ. 1.40 μ. ) έκ μεγάλων 
( ύψ. μέχρι 1.10 καί μήκ. μέχρι 1.50 μ.) πολυγωνι
κών, μέ φυσικήν ή είργασμένην τήν όψιν, άσβε- 
στολίθων δέν ύπερβαίνει τά 1500 μ., είναι δέ έφω- 
διασμένος δΓ ήμικυκλικών πύργων (χορδής μέ
χρι 6.20 μ.) έξεχόντων περί τά 2.50 μ. καί δέν 
διατηρείται καλώς.

Έπί τής δυτικής πλευράς τού Σκοπά, κατά πλη
ροφορίαν τού έκτάκτου Έπιμελητού ’Αρχαιοτή
των ΟΙνιαδών καί Παραχελφΐτιδος Διευθυντού τού 
Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου κ. Γεωρ. Κόκ- 
κα, εόρέθη χαλκούς άπλούς πέλεκυς ( σμίλη ).

Είς άπόστασιν 500 μ. πρός τόν Άραξον ύψού- 
ται έπί λοφίσκου τετράγωνος πύργος (πλευράς 
7.10 μ. ) γνωστός ώς «Ελληνικά» χωριζόμενος είς 
τρία διαμερίσματα. (Πίν. 340 γ). Ό Ρωμαίος 
συνάπτει τά έρείπια (ΑΔ 4 (1918) III κ.έ.) πρός τάς 
Αθήνας τής Ακαρνανίας, μνημονευομένας ύπό 
τού Δημητρίου τού έκ Σκήψιος (παρ’ Ήρωδιαν. 
I, 330 καί Στεφ. Βυζ. έβδομη ’Ακαρνανίας, ώς Δη- 
μήτριος, ’Αθηναίους έν τή Κουρήτιδι κτίσαντας 
πόλιν ’Αθήνας προααγορεΰσαι).

Δέν θά ήτο όμως άτοπον νά συνάψωμεν αύτά 
πρός τήν Ώλενον, διότι άρχαιόθεν είς τήν Παρα- 
χελωϊτιν αί προσχώσεις μεταθέτουν τά καθοριζό
μενα όρια Αιτωλίας καί Ακαρνανίας, είς τάς έκ- 
βολάς Ιδίως, όπου ό ποταμός συχνάκις άλλάζει 
κοίτην, ούτω δέ δυνάμεθα νά έρμηνεύσωμεν τήν 
φράσιν τής δέ χώρας (τής Ώλένου ) ήμφεσβήτουν 
’Ακαρνάνες (Στραβ. X 2,6 ).

Πρός τούτοις, τά έρείπια εύρίσκονται πλησίον 
τής παρά τόν Άραξον όμωνύμου Αχαϊκής πό- 
λεως, τής όποιας ίσως ήτο άποικία.

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
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Καρπενήσι

Συμφώνως πρός σχέδια καταρτισθέντα ύπό τής 
Διευθύνσεως Άναστηλώσεως έγένοντο αΐ έξης 
έργασίαι είς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τής 'Α
γίας Τριάδος: α'. Μικρά έπαύξησις τοΰ μήκους 
αύτοϋ πρός Άνατολάς καί β'. άποκατάστασις τής 
στέγης τοϋ κτηρίου άπό τής μορφής τής δικλι- 
νοΰς ένιαίας δΤ όλόκληρον τό κτήριον είς τήν 
μορφήν των στεγών των σταυροειδών έγγεγραμ- 
μένων μετά τρούλλου καί Νάρθηκος Ναών ( Π ί ν. 
341 α - β). Ή λεπτομερής εκθεσις τών έργασιών 
θά γίνη υπό τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως.

Μονή Τατάρνας

Μέ τήν περιώνυμον Μονήν Τατάρνας ήσχολή- 
θη πολλάκις κατά τό παρελθόν ή Υπηρεσία ( βλ. 
ΑΔ 16 (1960): Χρονικά,σ. 199 καί ΑΔ 17 (1961 /62): 
Χρονικά, σ. 185, Πίν. 213 - 214 β). Ή Μονή 
αϋτη δέν ύφίσταται πλέον. Κατά τάς κατολισθή
σεις τάς γενομένας τήν 23ην καί 24ην Φεβρουά
ριου 1963 είς τήν περιοχήν τοϋ Τριποτάμου ή 
Μονή μετετράπη είς άμορφον μάζαν έρειπίων

(Πίν. 342 - 344). Τό ξυλόγλυπτον τέμπλον τοϋ 
Ναοϋ κατεπλακώθη ( ε.ά. Πίν. 214 α ).

Τά κειμήλια τής Μονής, ήτοι: 7 Σταυροί, I 
Επιτάφιος (τοϋ έτους 1583 -4), 1 Άήρ ( 1583 - 
4), 2 Επιτραχήλια ( 1609 καί 1655 - 58), 1 ζεϋ- 
γος έπιμανικίων (τοϋ 16ου αίώνος), 1 Έπιγονά- 
τιον (τοϋ 17ου αίώνος), 12 εικόνες καί ή βιβλιο
θήκη μεθ’ απάντων τών βιβλίων αύτής μετεφέρ- 
θησαν έγκαίρως ύπό τών εύσεβών κατοίκων καί 
έτοποθετήθησαν έντός άσφαλοϋς οικήματος τοϋ 
χωρίου Τριπόταμον.

Έν τφ Ναώ τοϋ χωρίου, τιμωμένω έπ’ όνόματι 
τοϋ Άγ. Δημητρίου, κατέγραψα προσέτι καί τά 
έξής: 1) Εικόνα τοϋ Γενεθλίου τής Θεοτόκου 
(18ου αίώνος ), 2) Εικόνα τής Θεοτόκου τής 'Οδη
γήτριας, μέ χρονολογίαν 1810, 3) Εικόνα τής 
Θεοτόκου 'Οδηγήτριας (18ου αίώνος), 4) Μίαν 
άργυράν λειψανοθήκην μέ άπεικονίσεις Αγίων, 
κτήμα τοϋ Κωνσταντίνου Τζάλα 1824, 5) Ένα 
Σταυρόν, 6) Έν προσκυνητάριον, 7) Έν άναλό- 
γιον καί 8) Ένα Επισκοπικόν θρόνον. Τέλος, 
τήν καταγραφήν καί τόν έλεγχον τών βιβλίων τής 
Μονής ένήργησεν ό Δημοδιδάσκαλος τοϋ Τριπο- 
τάμου κ. Αναστάσιος Στάμος.

Π. ΛΑΖΛΡΙΔΗΣ
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Pylos: a. Walls projecting from scarp near southwestern end of steep edge of acropolis, from NE. 
b. Fresco of Blue Birds. Fitted together by Professor Lang and drawn by Mr. de Jong

CARL BLEGEN
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Πύλος. Κουκουνάρα: Άκόνας τ. 1: α. Έκ των άνω. Ύποστύλοχης ϊνα γίνη έφικτή ή άνασκαφή, 
β. Ύστερογεωμετρική μικρά πρόχους, γ. Μελαμβαφής κύαθος

ΣΠ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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Olympia: a. Oktogon vom Nordwesten, b. Ausgrabung mit Oktogon von SUdosten

EMIL KUNZE
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Olympia: a. Korinthischer Helm, B 5614, b. Korinthischer Helm, B 5613

EMIL KUNZE
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Olympia: a. Beinschiene, B 5756, Gesamtansicht, b. Beinschiene, B 5756, Detail, 
c. Korinthischer Helm, B 5614, Detail

EMIL KUNZE
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Olympia: a. Geometrischer Krieger, B 5600, b. Geometrischer Krieger, B 5700

EMIL KUNZE
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Olympia: a. Dreifussringhenkel B 5340+ B 5676. b. Bronzepferd von Ringhenkel B 5617. 
c. Dreifussbeinfragment B 5800. Herakles und die Hydra

EMIL KUNZE

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964) ΠΙΝΑΞ 171

Olympia: a. Omphalosschale B 5909 b. Becken B 5758

EMIL KUNZE
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Olympia: a. Phonikische Schale B 6049 Detail, b. Kannenhenkel B 5850 Vorderansicht, 
c. Kannenhenkel B 5850 Seitenansicht, d. Widderkopf, Kesselprotome B 5668

EMIL KUNZE
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Olympia: a. Einsatzsieb B 5917 Gesamtansicht, b. Einsatzsieb B 5917. Griff mit Inschrift, 
c. Ochengespann B 5618, d. Geometrischer Stier B 5616

EMIL KUNZE
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Olympia: a. Linkes Ohr des beissenden 
b. Fragment vom Mantel des Kladeos

Kladeos

Kentauren aus dem Westgiebel des Zeustempels Inv. S 107, 
aus dem Ostgiebel des Zeustempels S 104, c. Plinthe des 
mit angesetztem Fragment

EMIL KUNZE
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Olympia: a. Blitzschleudernder Zeus B 5550. b. Sprunggewicht aus Stein S 105. 
c. Rotfiguriger Kelchkrater

EMIL KUNZE
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Ηλεία. ’Ολυμπία ('Ιερά "Άλτις): α. Τό έσωτερικόν τής παλαιοχριστιανικής έκκλησίας, β. "Αποψις 
τοϋ έσωτερικοϋ τής έκκλησίας άπό τοϋ νάρθηκος

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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’Ηλεία. Όλυμπία: α. Ή προϊστορική εστία (;) παρά τό νέον Μουσεΐον ’Ολυμπίας, β. Προτομή 
γρυπός, γ. Τμήμα όχάνου φέροντος παράστασιν λέοντος καταβάλλοντος ταύρον, δ. Έπιπήχιον

χαλκοϋν
Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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’Ηλεία. 'Ολυμπία: α, γ. Κορινθιακά κράνη, β. ’Ιλλυρικόν κράνος

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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'Ηλεία. 'Ολυμπία: α. Πήλινον είδώλιον, β. Χαλκοϋν έλασμα εις σχήμα πτηνού (χηνίσκος;), γ. ΧαλκοΟν 
έλασμα έκ ταινίας όχάνου, δ. Χάλκη κνημίς

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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’Ηλεία. ’Ολυμπία: α. Πηλίνη ανδρική κεφαλή, β. Άναπαράστασις τοϋ ΰποκρατηρίου μετά τοϋ λέβητος αύτοϋ, 
γ. Ή έτέρα των πλευρών τοϋ άσσυριακοϋ ύποκρατηρίου

Ν. ΓΙΑΑΟΥΡΗΣ
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’Ηλεία. ’Ολυμπία. Μυκηναϊκός τάφος Ρένιας: α. Κύλιξ β. Ψευδόστομος άμφορίσκος γ. Οίνοχόη

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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Ηλεία. Τρύπες: α-β. Ψευδόστομοι άμφορεΐς έκ Μυκηναϊκού τάφου Α, γ. Σταμνίσκος τάφου Α, 
δ. Σταμνίσκος τάφου Β, ε. Άλαβαστροειδές άγγεϊον τάφου Β, ς'. Άμφορίσκος τάφου Β

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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Ηλεία. Τρύπες: α. ’Αλάβαστρον τάφου Γ, β. ’Αλάβαστρον τάφου Β, γ. Μόνωτον άγγεϊον τάφου Γ, 
δ. Τριποδική πυξίς μετά καλύμματος τάφου Δ, ε. Σταμνίσκος τάφου Δ, ς'. Ψευδόστομος άμφορίσκος

ΥΜ III Γ τάφου Δ
Ν. ΓΙΑΑΟΥΡΗΣ
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Ηλεία. Τρύπες: α. Κύαθος τάφου Δ, β. Κέρνος τάφου Ε, γ. ’Αμφορίσκος τάφου Δ, δ. Ψευδόστομος 
άμφορίσκος τάφου Ε, ε. Πήλινον είδώλιον μυκηναϊκής θεάς έκ τάφου Α, ς. Ξίφος χαλκοϋν έκ τάφου Δ

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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'Ηλεία: α. Τρύπες. Δρόμος καί θύρα τάφου Α πρό τής άφαιρέσεως τής ξηρολιθιάς, β. Τρύπες. Ό 
δρόμος τοϋ τάφου Γ μετά των έν αύτφ ταφών, γ. Τρύπες. Λακκοειδεΐς τάφοι εις τόν θάλαμον τού 

τάφου Ε, δ. Ζαχάρω. Παλαιοχριστιανικόν κιονόκρανον Άνηλίου, ε. Πύργος. Όξυπύθμενος 
άμφορίσκος, ς\ Πύργος. Οίνοχόη μετά διπλής λαβής

Ν. ΓΙΑΑΟΥΡΗΣ
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’Ηλεία. Δίβρη. Έκκλησίδιον 'Αγ. Τριάδος: α. Τμήμα τοιχογραφίας μέ παράστασιν τής Μεταλήψεως 
τ<δν ’Αποστόλων. Μεταβυζαντινής έποχής, β. Τμήμα τοιχογραφίας

Ν· Γ1ΑΛΟΥΡΗΣ
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Επίδαυρος: α. Αμαζών καταπίπτουσα έκ τοδ ίππου της, μετά τήν διά τριών νέων θραυσμάτων 
συμπλήρωσίν της, β. Πολεμιστής, συμπληρωθείς διά τριών μεγάλων τεμαχίων, γ. Σύμπλεγμα 

ανδρικής καί γυναικείας μορφής, συμπληρωθέν διά τριών μεγάλων τεμαχίων

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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’Επίδαυρος: α. "Ανω τμήμα κορμού πολεμιστοϋ, συμπληρωθέν έκ τριών μεγάλων τεμαχίων, β. Στήθος 
γυναικείας μορφής, συμπληρωθέν έκ δύο τεμαχίων, γ. Χαλκή υδρία Ε' αίώνος έκ τής περιοχής

Καλυβακίων Σκιλλουντίας
Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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Νομίσματα έκ τής άνασκαφής τοΰ Νέου Μουσείου ’Ολυμπίας

ΜΑΝΤΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
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'Αρχαία Ήλις: α. Τά αναλήμματα τής πρώτης καί δευτέρας φάσεως τής δυτικής πλευράς τοϋ κοίλου 
τοΰ θεάτρου, β. Τά τρία διαδοχικά αναλήμματα τής δυτικής πλευράς τοϋ κοίλου τοϋ θεάτρου μετά

τοϋ άκρου τής δυτικής παρόδου

Ν. Γ1ΑΛΟΥΡΗΣ
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Αρχαία Ηλις: α. Τά θεμέλια έδωλίων τοϋ κοίλου έπί του πρανούς αύτοϋ, διαγραφομένου σαφώς 
έπί τής «σκάρπας» τής τάφρου, β. Τάφος 1 μετά τόν πλήρη καθαρισμόν αύτοϋ

Ν. ΓΙΑΑΟΥΡΗΣ
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Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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’Αρχαία Ήλις: α. Τάφος 2 άποκαλυφθείς έσωτερικώς τοΰ πρώτου αναλήμματος τής Δ. παρόδου, 
β. Άμφορεύς τάφου 2, γ. Οΐνοχοΐσκαι (α τάφου 3 καί β τάφου 2)

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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Άχαΐα. Φρούριον Πατρών: α - β. Όψις τοϋ πολυγωνικού πύργου τής ανατολικής πλευράς πρό καί μετά
τήν στερέωσιν

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
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Άχαΐα. Πάτραι: α. Ή παρά τόν Άγιον Άνδρέαν κρύπτη μέ τό Άγιασμα κατ' Ιχνογράφημα τοΰ 
Pomardi (1805), β. Άνασκαφή τάφων έν τω οίκοπέδφ τοΰ Β' Γυμνασίου Θηλέων. Τάφος

(σαρκοφάγος) άρ. 3

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
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Άχαΐα. Πάτροα. Άνασκαφή τάφων έν τφ οίκοπέδψ τοϋ Β' Γυμνασίου Θηλέων: α. Τάφοι άρ. 1 καί 2, 
β. Τάφος όπτοπλίνθινος άρ. 2, γ. Τάφος (σαρκοφάγος) άρ. 1

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
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Άχαΐα. Πάτραι: α-β. Άνασκαφή τάφων έν τφ οίκοπέδψ τοϋ Β' Γυμνασίου Θηλέων. Μαρμάρινον 
τεφροδόχον λαρνακίδιον έκ τοϋ τάφου 3. Πρόσοψις καί πλαγία οψις, γ. ’Ανάγλυφος κεφαλή Διονύσου

έκ Μάγειρα (Ρυπικής)

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
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Άχαΐα. Τείχος Δυμαίων: Πήλινον είδώλιον Πανός αύλητοϋ, έκ τοΰ βωμοϋ, β. Προϊστορικός πίθος 
έκ τοΰ βωμοϋ, γ. YE III Γ οίνοχόη έκ τοϋ βωμοϋ, δ. Λιθίνη μήτρα δακτυλίου, ε. Λίθινον ΠΕ είδώλιον

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
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Άχαΐα. Τείχος Δυμαίων: α-β. Ή εξω παρειά τού εξωτέρου έγκαρσίου τοίχου (β. Τό βέλος δεικνύει 
τό έν σχήματι τριαίνης σύμβολον), γ. "Οστρακα νεολιθικών άγγείων, δ. Οικία ιστορικών χρόνων

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
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Άχαΐα. Τείχος Δυμαίων: α. Άπότμημα κεράμου στέγης φερούσης τήν σφραγίδα ΔΥΜ, β. Μυκηναϊκή
οικία άπό Ν.

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) ΠΙΝΑΞ 219

Άχαΐα. Τείχος Δυμαίων: α. Άπότμημα YE III πίθου, β. YE III Γ ψευδόστομος άμφορεύς μετά 
όριζοντίων λαβών, γ. YE III Γ ύδρία, δ-ε. YE III Γ σκύφοι

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ
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Θήβαι. Μουσεϊον: α. Ψευδόστομοι ένεπίγραφοι αμφορείς, β. Μεσοελλαδικός πίθος Εύτρήσεως

ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ
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Θήβαι. Οίκόπεδον Π. Θεοδώρου: α. Ταφή ύπό τό δάπεδον ΠΕ οικίας, β. Τοίχοι, δάπεδα καί βόθροι
ΠΕ οικίας

ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ
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Θήβαι. Ευρήματα από άνασκαφήν οικοπέδου Π. Θεοδώρου: α. Χαλκή τριχολαβΐς εύρεθεϊσα έντός ΠΕ 
τάφου, β. ’Ασκοειδής πρόχους εύρεθεϊσα έπί δαπέδου ΠΕ οικίας, γ. Έκτυπον σφραγϊδος έξ ύαλομά- 

ζης, δ. Μαρμάρινη στήλη εύρεθεϊσα κατά τήν άποχωμάτωσιν

ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ
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Θηβαι. Οίκόπεδον Ί. καί Γ. Τζώρτζη: α. 'Αψίς Νυμφαίου· έσωτερική δψις, β. Μαρμάρινον έπίκρανον, 
γ. Κιονόκρανον φέρον παλαιοτέραν έπιγραφήν έπϊ τοΟ άβακος

ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ
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01 ΚΟΠΕΔΟΝ (ΑβΓΑεζ), ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ,, εΠΥΡΙΔΟΝΟΣ ΤΖΠΡΤΖΗ-ΘΗΒΑΙ

ΙΡ *»10Α0Π KOI η,ίΙ

Θήβαι. ΟΙκόπεδον Ά. καί Σ. Τζώρτζη (Καδμείον). 1η φάσις άνασκαφών (άρχιτέκτων: Λουκία Πασια) 

ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ
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Θήβαι. Ευρήματα άνασκαφής οικοπέδου Ά. καί Σ. Τζώρτζη: α. Άγαλμάτιον μαρμάρινον ’Αθήνας έκ 
τοϋ κλασσικού κτηρίου, β. Κεφαλή μαρμάρινη έκ τοϋ αύτοϋ κτηρίου, γ. Πίθος μυκηναϊκός εύρεθείς

έντός τοΟ «δωματίου τοϋ θησαυροϋ»

ΕΒΗ ΤΟΥΑΟΥΠΑ
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Θήβαι. Οίκόπεδον Ά. καί Σ. Τζώρτζη: α-β. Λείψανα πλινθίνου μυκηναϊκού τοίχου εντός «δωματίου
θησαυρού»

ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ
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Θήβαι. Καδμεϊον: α - β (οίκόπ. Ά. καί Σ. Τζώρτζη). Μυκ. τοίχος εις τό βάθος θεμελίου διαμερίσματος 
τοϋ μεσαίων, κτηρίου, β. γωνία ΠΕ κτίσματος άποκαλυφθέντος εις τό έσωτερικόν τοϋ κλασσικού 

κτηρίου, γ. (οίκοπ. ’Αντωνίου). Συγκρότημα τοίχων αποτελούν τό Α. πέρας τού ανακτόρου

ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ
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Θήβαι. Οίκόπεδον Δ. Παυλογιαννοπούλου: α. Κτιστός ΜΕ τάφος, β. ’Αγγεία άπό δύο ΜΕ τάφους, 
γ. Χαλκά μυκηναϊκά σκεύη εύρεθέντα έντός ΜΕ τάφου

ΕΒΗ ΤΟΥΑΟΥΠΑ
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Θήβαι: α-γ. ’Αγγεία καί ειδώλια έκ τοΰ αρχαίου νεκροταφείου Κάστρου Κωπαΐδος

ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ
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Θήβαί: α - β, δ. Μουσεΐον. Ευρήματα (άγγεϊα καί χαλκά εγχειρίδια) άπό καταστραφέντας λαξευτούς 
μυκηναϊκούς τάφους έν Καλλιθέα, γ. Καλλιθέα. Είσοδος τάφου λαξευμένου είς τόν βράχον

ΕΒΗ ΤΟΥΑΟΥΠΑ
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Θηβαι. Μουσεΐον: α. ’Αγγεία έκ των έλληνιστικών τάφων Κλειδιού, β. ’Αγγεία έκ τοϋ μυκηναϊκοΟ 
τάφου Κλειδιού, γ. Πτφον. Καστράκι. Βάσις τρίποδος, δ. Κάνθαρος έκ των άνασκαιρών τοΟ Πτφου

ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) ΠΙΝΑΞ 235

Θηβαι. Καναπίτσα: α. Μαρμάρινος λέων, β. Παπυρόμορφον κιονόκρανον, γ. Ερυθρόμορφος κρατήρ,
δ. ’Ενεπίγραφος βάσις

ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ
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Θήβαι. Μουσεϊον. Έκ τοϋ νεκροταφείου τής Καναπίτσας: α. Τμήμα έπιτυμβίου θριγκού, β. Τμήμα
έπιτυμβίου επιστυλίου, γ. Γραπτόν έπίκρανον

ΕΒΗ ΤΟΥΑΟΥΠΑ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) ΠΙΝΑΞ 237

Θ
ήβ

αι
. Μ

ου
σε

ΐο
ν.

 Έκ
 τή

ς θ
έσ

εω
ς «Σ

τε
νή

» (ά
ρχ

. Ό
γχ

ησ
τό

ς;
): α

. Π
ώ

ρι
νο

ν δω
ρι

κό
ν κι

ον
όκ

ρα
νο

ν,
 

β.
 ’Α

να
θη

μα
τικ

ή ε
πι

γρ
αφ

ή έ
πί

 μα
ρμ

άρ
ιν

ου
 έπ

ισ
τυ

λί
ου

, γ
. Π

ρο
ξε

νι
κό

ν 
ψ

ήφ
ισ

μα
 έπ

ϊ μ
αρ

μά
ρι

νη
ς 

στ
ήλ

ης

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 238 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Θήβαι. Μουσεϊον: α. Τμήμα τραπεζοφόρου έκ τής θέσεως «Στενή», β. Χαλκή χειρ μετά τοϋ πήχεως 
άρχαϊκοϋ ειδωλίου έκ τής ίδιας τοποθεσίας, γ - δ. Μαρμάρινα άγαλμάτια γυναικών έκ Θεσπιών

ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ
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Θήβαμ Μουσειον: α. Κεφαλή ’Αφροδίτης έκ Μαυρομματίου, β. Κνήμη αρχαϊκού αγάλματος έκ τοϋ 
χωρίου Τάχι, γ. Επιτύμβιος κύβος μέ άνάγλυφον παράστασιν έκ Ξηρονομής

ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ
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Θήβαι. Μουσεϊον: α. Τμήμα επιτύμβιου αναγλύφου έκ Παλαιοκαραντα, β. Μαρμάρινη πλάξ μετ’ ανα
γλύφου άνδρικοϋ κορμού' έκ Παλαιοκαραντα, γ. Τμήμα μαρμάρινης στήλης μέ άνάγλυφον ίππέως' αγνώ

στου προελεύσεως

ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ
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Θήβαι. Μουσεΐον: α. Ενεπίγραφος έπιτυμβία στήλη έκ ©ηβών. ’Επιγραφή «Σιμάκων. . .», β. ’Ανά
γλυφος έπιτυμβία στήλη έκ Κάστρου Κωπαΐδος. ’Επιγραφή «Τρύφων», γ. Τμήμα όρθογωνίου βά- 

σεως μέ 4στιχον έπιγραφήν «Νουσοδόρω τάν. . .»

ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ
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Θήβαι. Μουσεΐον: α. Τμήμα ορθογωνίου βάσεως έκ Θεσπιών. Επιγραφή 4στιχος: — os· ’Αγαθο
κλής Όλυμπα—, β. "Ανω τμήμα έπιτυμβίας ένεπιγράφου στήλης έκ Θηβών. Επιγραφή Ά]πολλόδω[ρος

ΕΒΗ ΤΟΥΛΟΥΠΑ
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Βοιωτία. Τανάγρα: α. "Αγιος Ιωάννης Νεκροταφείου. ’Ανατολική οψις, β. 'Αγία Παρασκευή.
’Ανατολική δψις

Π. ΑΑΖΑΗΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 250 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Βοιωτία: α. "Υπατον. Ναός 'Αγ. Κωνσταντίνου. Μαρμάρινον έπιστύλιον τέμπλου, β. Μονή Σαγματα. 
Τά κελλία τής ανατολικής πλευράς, γ. Μονή Σαγματα. Τό καθολικόν άπό ΝΑ.

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Βοιωτία: α. Μονή Σαγματα. Κόγχη ύπέρ τήν θύραν τοϋ έξωνάρθηκος μέ τήν έπιγραφήν τής άνακαι- 
νίσεως (1675), β. Ό ναΐσκος τής 'Αγίας Μαρίνης

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Βοιωτία. 'Αγία Μαρίνα: α. Ή Γέννησις, β. Ή 'Υπαπαντή

Π. ΛΑΖΑΡ1ΔΗΣ
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Βοιωτία: α. 'Αγία Μαρίνα. Ή Κοίμησις τής Θεοτόκου, β. "Αγ. Γεώργιος Άκραιφνίου άπό ΒΔ.

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Βοιωτία. "Αγ. Γεώργιος Άκραιφνίου: α. Ή κόγχη τοϋ 'Ιεροΰ, β. Ό ναός άπό ΝΑ.

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964) ΠΙΝΑΞ 255

Εύ
βο

ια
: α.

 Χα
λκ

ίς.
 Ή

 στ
έγ

η τ
οϋ

 με
σα

ίο
υ κ

λι
το

ύς
 τή

ς Ά
γ.

 Πα
ρα

σκ
ευ

ής
, β. 

Π
ισ

σώ
να

ς.
 Ψη

φι
δω

τό
ν δ

άπ
εδ

ον
,

. Πι
σσ

ώ
να

ς.
 Ό 

πύ
ργ

ος
 το

ϋ Μ
όσ

τρ
α,

 δ. Β
ατ

ώ
ντ

ας
. Ε

ρε
ίπ

ια
 τή

ς π
αλ

αι
οχ

ρι
στ

ια
νι

κή
ς β

ασ
ιλ

ικ
ής

 τή
ς ‘Α

γ.
 Πα

ρα
σκ

ευ
ής

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 256 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Εύβοια. Πολιτικά: α. Πύργος, β. Ό ναός τής Περιβλέπτου, γ. Ναός Περιβλέπτου. Εντοιχισμένα
γλυπτά

Π. ΑΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Εύβοια. Βάθεια: α. Ό ναός τής Παναγίτσας άπό ΝΔ., β. Παλαιοχριστιανικόν κιονόκρανον, γ. Ό σταυ
ρεπίστεγος ναός τής Μεταμορφώσεως εις θέσιν Παλαιοχώρια, δ. Ό σταυρεπίστεγος ναός τής Κοιμή

σεως τής Θεοτόκου είς θέσιν Παλαιοχώρια

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Δελφοί: α-β. ΆργυροΟς δακτύλιος έκ τού θολωτού τάφου, γ-δ. Γυναικεΐαι προτομαί έκ τού αύτοϋ τάφου

I. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Δελφοί: α- β. Γυναικείοι προτομαΐ έκ τοϋ θολωτού τάφου, γ - δ. Ειδώλια γυναικών έκ τοΰ αύτοΰ τάφου

I. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Δελφοί: α-β. Ειδώλια γυναικών έκ τοϋ θολωτού τάφου, γ. Ληκύθια έκ τοΟ αύτοϋ τάφου

I. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Δελφοί: α. Ληκύθια έκ τοϋ θολωτού τάφου, β. Ύάλινα αλάβαστρα έκ τοϋ αύτοΰ τάφου

I. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Δελφοί: α - γ. Πήλινον είδώλιον ζώου, χαλκά κάτοπτρα καί όστεΐνη πόρπη έκ τοϋ αύτοΰ τάφου

I. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Medeon: a. L’acropole de St. Theodore, b. Bijoux d’or

ECOLE FRANCAISE D’ATHENES — I. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Άντίκυρα: α. Μέρος τοϋ έλαιώνος μετά των άποκαλυφθέντων λειψάνων αρχαίων κτισμάτων, 
β. Τό αυτό μέρος τοϋ έλαιώνος μετά τήν κοπήν των έλαιών

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Άντίκυρα: α. Τά έρείπια τοϋ άποκαλυφθέντος εις σχήμα σταυροΰ Πύργου από Β., β. Τό κτίσμα άπό 
Β. μετά τήν διάλυσιν τής βορείου κεραίας τοΰ Πύργου

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Άντίκυρα: α - β. Ή βόρεια καί νοτία πλευρά τοϋ διωρόφου κτίσματος μετά τήν διάλυσιν της κεραίας 
του πύργου. ’Αριστερά, κάτω, ό βράχος τής αρχαίας άκροπόλεως

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Αντίκυρα: α. Ό βόρειος τοίχος μετά τήν διάλυσιν τοΰ πύργου και των δύο αντηρίδων, β. Ή μεσαία
θύρα τοΰ βορείου τοίχου τοΰ ισογείου

Π. ΑΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Άντίκυρα: α. Γλυπτά τού οκταγωνικού ναού, β. Γλυπτά

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Άντίκυρα: α. Γλυπτόν έπίκρανον, β. Ό ναΐσκος του 'Αγ. Σπυρίδωνος

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Φθιώτις. Μονή Άγάθωνος: α. Νοτία δψις τοϋ καθολικού κατά τάς εργασίας, β. Ή άρχική καί ή 
μεταγενεστέρα νοτία κεραία, γ. Νοτία δψις τοϋ καθολικού μετά τάς εργασίας 

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Φθιώτις. Μονή Μαλεσίνης: α. Επιγραφή 13 - Μου αΐ. εις τήν καμάραν τοϋ Διακονικού, β. Μικρά 
κεφαλή άποκαλυφθεΐσα ύπό τήν παράστασιν «Πάσα Πνοή»

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Φθιώτις. Μονή Μαλεσίνης: α. Πρόθεσις. Χορός 'Αγίων έκ τοϋ «Πασα Πνοή», β. Πρόθεσις. Όμάς
Αποστόλων

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 280 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Φθιώτις. Μονή Μαλεσίνης: α - β. ‘Ιερόν. Έπουράνιος Λειτουργία

Π. ΑΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) Π1ΝΑΞ 281

Φθιώτις. Μονή Μαλεσίνης: α - β. Διακονικόν. Λεπτομέρειαι παοαβολης

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 282 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 0 964)

Μαριολάτα Παρνασσίδος: α. Τά έρείπια τής βασιλικής άπό τής άκροπόλεως τοϋ Βοίου, β. Τό δάπεδον 
τής βασιλικής καί οί δύο μεταγενέστεροι ναΐσκοι

Π. ΑΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Α. 19(1964) ΠΙΝΑΞ 283

Μαριολάτα Παρνασσίδος: α. Κιονόκρανον, β. Αί αψίδες των τριών ναών, γ. Τάφος έπί τοϋ ψηφιδωτού
δαπέδου τής βασιλικής

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΙ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 284 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Άρτοτίνα Δωρίδος: α. Ή κόγχη τοϋ 'Ιεροϋ τοϋ 'Αγίου Ίωάννου, β. Ό δυτικός τοίχος τοϋ 'Αγίου Ίωάννου,
γ. Τό κελλί τοϋ ’Αθανασίου Διάκου

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) ΠΙΝΑΞ 287

Θεσσαλία: α. Μελανόμορφος βοιωτική κύλιξ έξ Άβών (Έξάρχου), β. Κάνθαροι τής ’Αρχαιολογικής 
Συλλογής Ααμίας, γ. Ερυθρόμορφος λήκυθος έκ Λαμίας, δ. Ψήφισμα των Δημητριέων (Μαγνησίας),

εύρεθέν έν 'Ηράκλειά Τραχινία
Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΙΝΑΞ 288 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Θεσσαλία. Φίλια: α - β. "Αποψις των άνασκαφών, γ. "Αποψις ρωμαϊκού κτηρίου κατά τό βόρειον άκρον
τοϋ Ίεροϋ

Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964) ΠΙΝΑΞ 289

Θεσσαλία. Φίλια: α. Άποψις ρωμαϊκού κτηρίου, εύρεθέντος κατά τό βόρειον ακρον του 'Ιεροϋ,
β. Λεπτομέρεια ψηφιδωτού δαπέδου

Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 290 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964) ΠΙΝΑΞ 291

Θεσσαλία. Φιλία: α. Χαλκοΰν άγαλμάτιον, β. Όρειχάλκινον άγαλμάτιον, γ. Πτηνά έπί βάσεων, 
δ. Πόρπαι γεωμετρικοί, ε. Φιάλη όρειχαλκίνη

Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 292 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Θεσσαλία: α. Αιγυπτιακοί σκαραβαίοι έκ τού 'Ιερού τής Φιλίας, β. ’Αρχαϊκή πηλίνη κεφαλή έκ Φίλιας, 
γ. Ρυτόν τάφου Α (Μεγ. Μοναστηριού), δ. Πρόχους τάφου Β (Μεγ. Μοναστηριού), ε. Πήλινον είδώλιον 

άρματος έκ τού τάφου Β (Μεγ. Μοναστηριού)
Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΧ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964) ΠΙΝΑΞ 293

Φίλια-Καρδίτσης: α. Γενική άποψις των τετραγώνων 3 (A3, Β3, Γ3, Δ3), β. Τάφος τετραγώνου Δ5

Α. ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 294 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Φίλια-Καρδίτσης: α. Τάφος τετραγώνου Δ5, β. Ταφή (τετρ. B3/V1II) άριθ. σκελετού II, γ. Ταφή (τετρ.
Α4/ΙΙ) άριθ. σκελετού 4

Α. ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) Π1ΝΑΞ 295

Φίλια-Καρδίτσης: α. Ταφή; (τετρ. Δ4/ΙΧ) άριθ. σκελετού 27, β. Ταφή (τετρ. Δ4/ΥΙ) άριθ. σκελετού 28

Α. ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΙΝΑΞ 296 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) ΠΙΝΑΞ 297

Φίλια-Καρδίτσης: α. Εντοιχισμένα κομμάτια μαρμάρινου αγάλματος (τετρ. Α4/1) β. Γενική άποψις
άνασκαφής

Α. ΛΙΑΓΚΟΥΡΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑ- 298 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)
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Νομίσματα άνασκαφων Φιλίας

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΙΝΑΞ 300 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) ΠΙΝΑΞ 301

Θεσσαλία. Μέγα Μοναστήριον Λαρίσης: α. Κοσμήματα έξ ύαλομάζης τάφου Γ, β. Χρυσά κοσμήματα
τάφου Γ

Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 302 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Θεσσαλία. Μέγα Μοναστήριον Λαρίσης: α. Χρυσοϋς σφραγιστήρ δακτύλιος τάφου Γ, β. ’Αποτύπωμα 
σφραγιδοκυλίνδρου τοϋ τάφου Γ, γ. Είσοδος τοϋ τάφου Δ

Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΙΝΑΞ 304 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Θεσσαλία: α. Άγγεΐον έκ τοΰ τάφου Ε, β. Φάρσαλος. Πώρινον κιονόκρανον, γ. Μονόχρωμος σκύφος 
(Aj) τής Άρχαιοτ. Νεολιθικής έκ Σέσκλου, δ. Άρχαιότερον Νεολιθικόν άγγεΐον έκ Μαγούλας 'Αγ. 

’Αθανασίου (Τιρνάβου), ε. Μυκηναϊκόν άλάβαστρον έκ «Μπουνάρμπασι» Λαρίσης

Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964) ΠΙΝΑΞ 305

Θεσσαλία. Φάρσαλος: α. Πρωτογεωμετρικός τάφος, β. Πρωτογεωμετρικός παιδικός τάφος

Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

__
__
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Π1ΝΑΞ 306 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Θεσσαλία: α. Έγχειρίδιον μυκηναϊκού θολωτού τάφου Άγ. ’Αντωνίου (Φαρσάλων), β. Λεπτομέρεια 
άργυρας καρφίδος (Σχέδιον Ά. Παπαηλιοπούλου), γ. ’Αργυρά καρφίς έκ Προέρνης (Νέον Μοναστή ριον)

Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΙΝΑ- 308 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Θεσσαλία. Φθιώτιδες Θήβαι: α. Ή κλϊμαξ τής άπό Ν. εισόδου εις τό κοσμικόν κτίσμα, β-γ. Νόμισμα 
’Ιουστινιανού Α', δ. Ή πεταλοειδής δεξαμενή

Π. ΑΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΙΝΑΞ 310 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Θεσσαλία. Φθιώτιδες Θηβαι: α. Οί τοίχοι Λ καί Λ5, β. Λύχνος, γ. Άνω δίσκος λύχνου μέ παράστασιν
νέου μέ άρκτον

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 0 964) Π1ΝΑΗ 31

Θεσσαλία. Στόμιον. Μονή Κομνηνείου: α. Τά ερείπια τής Μονής, β. Πτυχωτόν κιονόκρανον τής Μονής,
γ. Τοιχογραφία τής Μονής

Π. ΛΑΖΑΡ1ΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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ΠΙΝΑΞ 31 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Σκόπελος: α. Πόλις, β. Ναός Παναγίας τοϋ Παπαμελετίου

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

*1
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) ΠΙΝΑΞ 313

Σκόπελος: α. Ναΐσκος τοΰ 'Αϊνάθωνα, β. Θρήνος. Είκών έν τφ ναΐσκορ του Άϊνάθωνα

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Σκόπελος: α. Ναός Εύαγγελισμοϋ, β. Ναός 'Αγίου Γεωργίου Κυρατσοϋ

Π. ΛΑΖΑΡ1ΔΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 316 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Σκόπελος: α. Ναός Παναγίτσας τοϋ Πύργου, β. Τό καθολικόν της Μονής Μεταμορφώσεως

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Σκόπελος: Είκών τοΰ Ναοΰ τής Ζωοδόχου Πηγής μέ τούς 24 Οίκους

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Σκόπελος: 'Η Δέησις τής Μονής τής Μεταμορφώσεως

Π. ΛΑΖΑΡ1ΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 320 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Σκόπελος: α. Ή Μονή τής 'Αγίας Βαρβάρας αριστερά, ή Μονή τοϋ Τιμίου Προδρόμου δεξιά, 
β. Ή έπιγραφή τής Μονής 'Αγίας Βαρβάρας

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964) ΠΙΝΑ- 321

Σκόπελος: α. Ό τροΟλλος τής Μονής Άγ. Βαρβάρας, β. 'Η Μονή τοΰ Τίμιου Προδρόμου

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 322 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Σκόπελος: α. Τά κελλία τής ανατολικής πλευράς τής Μονής του Τίμιου Προδρόμου, (). Ή στέγη τοϋ 
καθολικού τής Μονής τοϋ Τίμιου Προδρόμου, γ. Ή μεσαιωνική όχύρωσις έπΐ τών λειψάνων τής

άκροπόλεως τής αρχαίας Πεπαρήθου
Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964) Π1ΝΑΞ 323

Αιτωλοακαρνανία. Άνασκαφή 'Αγίου Ήλία Μεσολογγίου. Άρτόσχημα αλάβαστρα έκ τοϋ θαλαμωτού τάφου 
α. άριθ. Π. 246, β. άριθ. Π. 247, 259, γ. άριθ. Π. 251, 248 καί 249, δ. άριθ Π. 253, 257, 255, 256

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 324 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Αιτωλοακαρνανία. Άνασκαφή 'Αγίου Ήλία Μεσολογγίου. ’Αγγεία έκ τοϋ θαλαμωτού τάφου: α. άριθ. 
Π. 254, 260, 268, β. άριθ. Π. 262, 263, 264, γ. άριθ. Π. 250, 252, δ. άριθ. Π. 261, 269

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964) ΠΙΝΑΞ 325

Αιτωλοακαρνανία. Άνασκαφή 'Αγίου Ήλία Μεσολογγίου: α. ’Αγγεία έκ τοϋ θαλαμωτού τάφου, 
άριθ. Π. 265, 270, β. Πρόχους άριθ. Π. 266, γ. Σφραγιδόλιθοι μυκηναϊκών τάφων, δ. Δέλτος έπί

σκαραβαίου τοϋ Άμενόφιος τοϋ Γ'

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 326 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Αιτωλοακαρνανία: Ό θολωτός τάφος Σερεμέτι από Ν., εις τό βάθος ό λόφος τής άκροπόλεως τοϋ 'Αγίου 
Ήλία, β. Ό θολωτός τάφος Σερεμέτι καί ό κόλπος Κανάλι τοϋ Αίτωλικοϋ

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964) ΠΙΝΑΞ 327

Αιτωλοακαρνανία: α - β. Ό δρόμος τοϋ θολωτού τάφου Σερεμέτι άπό Β. καί άπό Ν.

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167
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ΓΊΙΝΑΗ 328 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Αιτωλοακαρνανία. Θολωτός τάφος Σερεμέτι 'Αγίου Ήλία: α. Ό κυκλικός θάλαμος κατά τήν άνασκαφήν,
β. Ταφαί

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964) ΠΙΝΑΞ 329

Αιτωλοακαρνανία: α. Ταφή θολωτοΟ τάφου Σερεμέτι Άγ. Ήλία, β. ’Αγγεία έκ των θολωτων τάφων
Σερεμέτι καί Μαραθια 1

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΗ 330 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Αιτωλοακαρνανία. Θολωτός τάφος Σερεμέτι 'Αγίου Ήλία: α. ’Αμφορείς - φλάσκαι, β. Τό πρόσθιον
τμήμα ειδωλίου διζύγων βοών ή ίππων

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) ΠΙΝΑΗ 331

Αιτωλοακαρνανία. Θολωτός τάφος Σερεμέτι ’Αγίου Ήλία: α. Χρυσαΐ ψηφίδες όρμου, β. Χρυσαΐ ψηφίδες 
όρμου, σφηκωτήρες και ψήφος έξ ύαλομάζης ύπό μορφήν πιθήκου

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 332 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Αιτωλοακαρνανία. Θολωτός τάφος Σερεμέτι 'Αγίου Ήλία: α. Πλακίδια έξ όαλομάζης, β-γ. Άποτμήματα 
έξ ελεφαντοστού (άνω καί κάτω πλευρά), δ. Χαυλία καί αιχμή βέλους, ε. Πήλινον είδώλιον βοός

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964) ΠΙΝΑΞ 333

Αιτωλοακαρνανία. Αγιος Ήλίας: α-β. Θολωτός τάφος Μαραθια 1 καί τό στόμιον αύτοϋ

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 334 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Αιτωλοακαρνανία. "Αγιος Ήλίας: α-β. Θολωτός τάφος Μαραθιά 2 καί ό δρόμος αυτού έκ των έσωθεν

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) ΠΙΝΑΞ 335

Αιτωλοακαρνανία. "Αγιος Ήλίας: α. Ό δρόμος τοϋ θολωτοΟ τάφου Μαραθια 2 έκ των έξωθεν, 
β. Ή κλειόμενη διά πλακάς είσοδος τοϋ δρόμου τοϋ ίδιου τάφου

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 336 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964)

Αιτωλοακαρνανία. Θολωτοί τάφοι Μαραθια 'Αγίου Ήλία: α. Χάλκη πόρπη καί δακτύλιοι έκ των τάφων 
1 καί 2, β. Πήλινα κομβία έκ τοϋ τάφου 2, γ. Όστρακα YE III Β άγγείων έκ τοϋ τάφου 2

ΕΥΘ. Μ ΑΣΤΡΟΚΩΣΤ ΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) ΠΙΝΑΞ 337

Αιτωλοακαρνανία. Θολωτός τάφος Μαραθια 2 Άγιου Ήλία: α. Αγγεία YE III Γ, β. YE III Γ προχοΐσκη 
έκ τοϋ δρόμου τοϋ τάφου, γ. Κωδωνόσχημον YE III Γ έκ τοϋ δρόμου τοΰ τάφου

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 338 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Αιτωλοακαρνανία. "Αγιος Ήλίας: α - β. Τμήμα τοΟ θολωτού τάφου Μαραθια 3 καί ό δρόμος αύτοϋ

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) Π1ΝΑΞ 339

Αιτωλοακαρνανία. "Αγιος Ήλίας. α. Ό «κύκλος», ή περιβάλλουσα τόν τάφον Μαραθια 3 λίθινη κυκλι
κή κρηπίς τοϋ τύμβου, β. Νεολιθικός πέλεκυς έξ όφίτου καί βέλος έκ πυριτόλιθου έκ τής Κόκκινης 

Σπηλιάς, γ. Νεολιθικός πέλεκυς έκ τής άκροπόλεως

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 340 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Αιτωλοακαρνανία: α. Τό βορειόχερον των έν θέσει «Δυό Έκκλησιές» ναΰδριον παρά τήν Σταμνάν, β. Ή ήμικυ- 
κλική άψίς τοΰ ναϋδρίου, γ. Ό επί τής κορυφής τοΟ λοφίσκου πύργος «Ελληνικά» παρά τό τείχος του Σκοπα

ΕΥΘ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 (1964) ΠΙΝΑΞ 341

Ευρυτανία. Καρπενήσι: α-β. Ό ναός τής 'Αγίας Τριάδος πρό καί μετά τάς έργασίας

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 342 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19 0 964)

Εύρυτανία: α-β. Ή Μονή Τατάρνας πρό καί μετά τήν καταστροφήν

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964) ΠΙΝΑΞ 343

Εύρυτανία: α-β. Τό καθολικόν τής Μονής Τατάρνας μετά τήν καταστροφήν

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167



ΠΙΝΑΞ 344 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 19(1964)

Εύρυτανία: α-β. Τά κελλία τής Μονής Τατάρνας μετά τήν καταστροφήν

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:51 EEST - 18.237.180.167


