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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ  ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μ Ο ΥΣ ΕΙΟ Ν  Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ

Κατά το 1964 ωλοκληρώθησαν σχεδόν αι οι- 
κοδομικαί εργασίαι του νέου Μουσείου Βέροιας 
και εξετελέσθησαν κατά το πλείστον αι εργασίαι 
εγκαταστάσεως κεντρικής θερμάνσεως. Ουχ ήτ- 
τον υπολείπονται έργα δια την αποπεράτωσιν 
αμφοτέρων, ώστε να καταστή δυνατή η έναρξις 
εργασιών εκθέσεως των αιθουσών του Μουσείου. 
Ε ν Π ιν .  473 α εικονίζεται η ως Μουσείον χρη- 
σιμοποιηθείσα μέχρι τούδε η ρειπωμενη εκκλησία 
της Παναγίας Κυριωτίσσης και εν Π ιν .  473 β 
το νέον Μουσείον Βέροιας. Αριστερά του προ- 
στώου της κυρίας εισόδου διακρίνεται η βυζαν- 
τινή αίθουσα, υπό την οποίαν υπάρχει αποθήκη 
αρχαίων και το λεβητοστάσιον της κεντρικής 
θερμάνσεως. Η  βυζαντινή αίθουσα ενούται ο- 
πτικώς δια τόξου προς αριστερά μετά του φυλα- 
κείου. Αθέατα εν τω Π ιν .  473 β, όπισθεν της 
βυζαντινής αιθούσης και χαμηλότερον, ευρίσκον- 
ται τα γραφεία της Εφορείας, κατοικία Εφόρου, 
εργαστήριον, αποθήκη, και βοηθητικοί χώροι. 
Δια του προστώου της κυρίας εισόδου εισέρχεται 
τις εις ευρύχωρον προθάλαμον, με θαυμασίαν 
θέαν προς την πεδιάδα, εκ τούτου δε είναι προσι- 
τοί δύο προς δεξιά συνεχόμεναι αίθουσαι εκ- 
θέσεως προχριστιανικών άρχαιοτήτων. Εννοεί- 
ται, μέγας άριθμός μάρμάρινων ογκωδών αντικει- 
μενων ( επιγραφαί, ανάγλυφα, σάρκοφάγοι, άρ- 
χιτεκτονικά μέλη και λοιπά ) θα πάραμείνουν εν 
υπαίθρω εις την αυλήν του Μουσείου, η οποία 
εκτείνεται περαιτέρω προς δεξιά του Π ιν .  473 β.

Αι εργασίαι επανεκθέσεως αρχαίων συνεχί- 
σθησαν κυρίως δια της επιστημονικής βοηθού 
κ. Αγγελικής Πέτσα - Πάντου, του σχεδιαστού 
κ. Αργυρίου Κούντουρα και του τεχνίτου κ. Ευ- 
αγγέλου Λύτου.

Ε ν  τω Μουσείω Βέροιας θα εκτεθούν αρχαιό- 
τητες από των παλαιολιθικών χρόνων μέχρι των 
χρόνων της Τουρκοκρατίας: Η  παλαιολιθική α- 
ξίνη, το άρχαιότερον επί ελληνικού εδάφους εύ- 
ρημα ( Π ιν .  502 α - β ), περί ου κατωτέρω1. 
Τα πλουσιότατα ευρήματα του πρωίμου νεολιθι- 
κού συνοικισμού της Νέας Νικομήδειας, ο όποιος 
είναι ο αρχαιότερος χρονολογημενος συνοικι- 
σμός γεωργικός εγκατέστημενων ανθρώπων επί

ευρωπαϊκού εδάφους2. Χρονικώς μεσολαβεί το 
κενόν της εποχής του χαλκού, η οποία σχεδόν 
ουδόλως αντιπροσωπεύεται μέχρι σήμερον εις 
το Μουσείον Βέροιας, μολονότι δεν λείπουν συν- 
οικισμοί της χαλκής εποχής εις την περιοχήν. 
Α ντιθέτως η πρώιμος εποχή του σιδήρου αντι- 
προσωπεύεται επάρκώς κυρίως δια των ευρημά- 
των του προϊστορικού νεκροταφείου της Βεργί- 
νης3 4 5. Ε κ  των κλασσικών, ελληνιστικών και μά- 
λιστα των ρωμαϊκών χρόνων το Μουσείον Βέ- 
ροιας απέκτησεν ήδη πλουσίαν συλλογήν δια- 
φόρων αντικειμενων εκ Βεργίνης - Παλατίτσης, 
εκ Λευκαδίων - Ναούσης, εκ της περιοχής και 
εξ αυτής της πόλεως Βέροιας, όθεν καθημερινώς 
έρχονται εις φως ενδιαφέρουσαι άρχαιότητες. 
Εις την βυζαντινήν αίθουσαν του Μουσείου θα 
εκτεθούν εικόνες, αρχιτεκτονικά μέλη, ανάγλυ- 
φα και άλλαι βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέ- 
χνης άρχαιότητες ως και έργα λαϊκής τέχνης. 
Μεταξύ αυτών και τα διατηρηθέντα εκ του καλού 
όντα της κατεδαφισθείσης οικίας του Σιόρ-Μα- 
νωλάκη εν Βεροία τμήματα εκ της ζωγραφικής 
και ξυλογλύπτου διακοσμήσεως4 5. Μερικαί από- 
ψεις του όντα προ της κατεδαφίσεως της οικίας 
εικονίζονται ενταύθα ( Π ιν .  488 α - β, 489 α - β, 
490 α - β ).

Α Ν Α Σ Κ Α Φ Η  Ο ΙΚΟ Π ΕΔΩ Ν Ε Ν  Β Ε Ρ Ο ΙΑ 5

α) Συνέχισις και αποπεράτωσις ανασκαφής  
 αδελφών Καραντουμάνη ( Π ιν .  473 γ ).

Κατά το 1964 συνεχίσθη και επερατώθη η 
ανασκαφή του οικοπέδου των αδελφών Κων- 
σταντίνου και Εμμανουήλ Κάραντουμάνη, επί 
της οδού Ε λευθ. Βενιζέλου αριθ 13 ( ΑΔ 19 
( 1963 ) : Χρονικά, σ. 353 κ.ε. ). Δια της εργα- 
σίας του 1964 απεκαλύφθη περαιτέρω προς Β. 
ο εξωτερικός τοίχος του αρχαίου κτηρίου, ο βαί- 
νων παραλλήλως προς την οδόν Βενιζέλου 
( Σ χ ε δ .  1) (πρβλ. ΑΔ 19(1963): Χρονικά, σ. 
353 κ.ε. Σχεδ. 6 ). Ο  τοίχος διακόπτεται από με-

1. Ε . H iggs εν A ntiquity  38 (  1964), σ . 54, R . R odden εν 
Balkan Studies 5 ( 1964), σ . 113 και π ιν . 2 Α.

54

2. R . R odden εν Proceedings o f  the  P reh isto ric  Society, 
XXVΙΙΙ ( 1962 )  267 κ .ε ., Α Δ 1 7 ( 1 9 6 1 - 6 2 ) :  Χ ρονικά, σ. 
231 κ .ε . Π ρ βλ . αυτ. σ . 218, IL N  11 και 18 Α πριλ ίου 1964, 
B alkan Studies 5  (1964) σ . 109 κ .ε.

3. Φ . Π έτσας εν Α Δ 17 ( 1961 - 6 2 ) :  Α ' , 218 κ .ε ., Α Δ 18 
( 1963 ) : Χ ρονικά, σ . 217 κ .ε. Π ρβλ . Μ . A ndronicos, Vergina 
κλ π . (S tu d ie s  in  M editerranean  A rchaeology ΧΙΙ Ι ) Lund 
1964.

4. Ι δέ Ν . Μ ουτσοπούλου, T o  Α ρχοντικό  του Σιόρ-Μ α- 
νω λάκη σ τη Βέροια, Ζ υγός 5 6 -5 7 , Ιο ύ λ ιο ς  - Α ύγουστος 
1960, 21 κ .ε .

5. Π ρ β λ . BCH  1954 C hron . σ . 274, 1955, σ . 315, 1956, σ . 
598, 1959 σ . 770, 1960 σ . 801 και  Α Δ 19 ( 1 9 64 ): Χ ρονι- 
κά , σ . 350 κ .ε . και  α λλού.
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ταγενέστερον βόθρον εις απόστασιν 7 μ. περίπου 
από της νοτιοανατολικής γωνίας του κτηρίου. 
Εντός του βόθρου ευρέθησαν σιδηρούν κιγκλί- 
δωμα κατιωμενον και άλλα αντικείμενα προσφά- 
των χρόνων. Αντιθέτως εκτός του κτηρίου και 
σχεδόν πάραλλήλως προς τον αρχαίον τοίχον

και την σύγχρονον οδόν βαίνει αρχαία πηλίνη 
υδραγωγός σωλήνωσις.

Α νεσκάφη επίσης μέχρι του πάρθένου εδάφους 
όλος σχεδόν ο χώρος του οικοπέδου, ο μεταξύ 
των αποκαλυφθέντων κατά το 1963 τοίχων του 
αρχαίου κτηρίου, εφ’ όσον τούτο ήτο δυνατόν 
να γίνη ανευ κινδύνων καταπτώσεως των πάρειών 
του σκάμματος. Τα αποκαλυφθέντα λείψανα α- 
νήκουν εις διαφόρους εποχάς.

Εις το κατώτατον στρώμα, επί του φυσικού ε- 
δάφους, ευρέθη περιχείλωμα εκ πηλού καμπυ- 
λόγραμμον ( Σ χ ε δ .  1 ), το όποιον έχει πλά- 
τος περί τα 5 μ. από Β. προς Ν. Το πήλινον τού- 
το περιχείλωμα, ύψους 0,15 - 0,20 μ., είχεν οπτη- 
θή μάλλον επί τόπου δια πυράς, της οποίας άφθο- 
να λείψανα πάρετηρήθησαν. Κατά το μέσον του 
πλάτους περίπου το περιχείλωμα τούτο κατε- 
στράφη κατά την κατασκευήν του αρχαίου κτη- 
ρίου, του οποίου λίθοι τινές ευρέθησαν κατά χώ- 
ραν σχηματίζοντες γωνίαν, της οποίας το από

Β. προς Ν. σκέλος διετηρείτο εις δύο αλλεπαλ- 
λήλους δόμους, ενώ του σκέλους από Δ. προς Α. 
διετηρείτο μόνον ο κατώτατος δόμος.

Υ περάνω των λειψάνων του αρχαίου κτηρίου 
ευρέθη, εδραζομενη επί χώματος, ύψους 1.20 μ. 
υπεράνω αυτών, άσχετος προς το αρχαίον κτή-

Σχεδ. 1. Α νασκαφή οικοπέδου αδελφών Κάραντουμάνη εν Βεροία.

ριον, κτιστή λεκάνη μεταγενεστέρων χρόνων 
( Π ιν .  474 α ). Κάτω έχουν στρωθή πήλιναι 
πλάκες, με μιαν οπήν διάρροής, και το περιτεί- 
χισμα κατεσκευάσθη δια πλίνθων μετά συνδετι- 
κής ύλης.

Η  επίχωσις μέχρι σχεδόν του φυσικού εδάφους 
ήτο τετάραγμενη κατά το πλείστον και εχάρα- 
κτηρίζετο από μαύρα χώματα με αραιά διάσπάρ- 
τα ευρήματα διαφόρων εποχών ως και νομίσμα- 
τα από των χρόνων του Κασσάνδρου μέχρι 
των ρωμαϊκών χρόνων. Εις το κατώτερον στρώ- 
μα, εις το ύψος των σωζομενων αρχαίων θεμε- 
λίων διετηρείτο ενιαχού αδιατάρακτον στρώμα 
εξ άργιλλώδους ερυθρωπού χώματος, σχηματι- 
σθέντος πιθανώς εκ της κατάρρεύσεως των πη- 
λοκτίστων μερών της ανωδομής. Εις το βάθος 
του αδιατάράκτου τούτου στρώματος ευρέθησαν 
όστρακα αγγείων κλασσικών χρόνων, ως τα εικο- 
νιζόμενα εν Π ιν .  474 γ. Εις τα ανώτερα, μάλ- 
λον τετάραγμενα στρώματα, ευρέθη λύχνος (Π ιν .
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474 ο και ε δεξιά), φέρων ανάγλυφον πάράστα- 
σιν Σιληνού βαδίζοντος προς αριστερά και κρα- 
τούντος δια της προβαλλομενης δεξιάς σταφυ- 
λήν, δια δε της άριστεράς ανθοφόρον κλάδον επί 
του ώμου.

Ο μοίως εκ των τετάραγμενων χωμάτων προήλ- 
θον αστρωμάτιστα αντικείμενα, ως το όστρακον 
ληκυθίου ( Π ιν .  474 ε, αριστερά) και το με- 
ταγενέστερον, μετ’ αραιάς εφυαλώσεως λευκα- 
ζούσης, ακέραιον αγγείον ( Π ιν .  475 ζ ). Ε κ  
των άλλων ευρημάτων αξιοσημείωτα είναι τμή-

ματα ελληνικών επιγραφών ρωμαϊκών χρόνων. 
Ε κ  τούτων μια σώζει μέρη τίτλων αυτοκράτο- 
ρος, ετέρα δε είναι επιτυμβία ( Π ιν .  474 β ), ως 
προκύπτει εκ των σωζομενων μερών των τεσσάρ 

ων τελευταίων στίχων. Ε ξ  άλλου τα ευρεθέντα 
νομίσματα εταυτίσθησαν υπό της συναδέλφου 
κ. Α δαμ. Οικονομίδου ως εξής:

1. Χαλκούν. Περιοχή Πάρώρειας ( εποχής 
Φιλίππου Ε' η Περσέως). Πρβλ. Gaebler, πιν. 
XXXVI, αριθ 27.

2. Χαλκούν Αλεξάνδρου Γ'. Πρβλ. 
DΝΜ, αριθ 1029 - 1033. Κοπή νομίσματος: 
310 - 300 π.Χ.

3. Χαλκούν βυζαντινόν νόμισμα σκυφωτόν 
13ου αι. μ. Χ.

Ε κ  των ανωτέρω αξιοσημείωτον, ιδιαιτέρως 
προς χρονολόγησιν των αρχιτεκτονικών λειψά-

νων, είναι το υπ’ αριθ 2, διότι ευρέθη εις το στρώ- 
μα καταστροφής του κτηρίου. Ό μοια νομίσμα- 
τα ευρέθησαν εις το κατώτατον στρώμα των αρ- 
χαίων λειψάνων εν τω οικοπέδω του Β' Δημοτι- 
κού Σχολείου ( ιδέ κατωτέρω ).

β) Δοκιμαστική ανασκαφή οικοπέδου Β' Δημοτι- 
κού Σχολείου Βέροιας6.

Το οικόπεδον άδελφών Καραντουμάνη κατα- 
λαμβάνει την νοτίαν πλευράν της οδού Α ριστο- 
τέλους, εις την ετέραν πλευράν της οποίας ευ-

Σχεδ. 2. Σκαρίφημα δεικνύον τας θέσεις, ένθα απεκαλύφθησαν αρχαία εν Βεροία.

ρίσκεται οικοδομικόν τετράγωνον ( Ο.Τ. 149 εν 
Σ χ ε δ .  2 ), εις ο περιλαμβάνεται και το Β' Δημο- 
τικόν Σχολείον Βέροιας μετά της αυλής του. Η  
παρουσία των σπουδαίων λειψάνων εν τω οικο- 
πέδω των αδελφών Καραντουμάνη και αι οικοδο- 
μικαί εργασίαι εν τω οικοπέδω του Β' Δημοτικού 
Σχολείου επέβαλλον δοκιμαστικήν σκαφήν και 
εν αυτώ προς διαπίστωσιν και λήψιν μέτρων 
προστασίας τυχόν διατηρουμενων αρχαίων λει- 
ψάνων. Προς τον σκοπόν τούτον εγένετο τομή, 
άρχικώς πλάτους 2 μ., αναπτυχθείσα ακανονί- 
στως εν συνεχεία αναλόγως των αναγκών και των 
κινδύνων της σκαφής εις μέγα βάθος, μέχρι 4 μ.

6. Ά λλοτε Μ ελέτειον Π άρθεναγωγεί ον, ι δέ Α .Ε . Χ ρ ισ το- 
δούλου, Ισ το ρ ία  τη ς  Β εροίας, Βέροια 1960, σ . 92 κ .ε ., 
Γ .Χ . Χ ιονίδη , Σύντομη Ισ το ρ ία  του Χ ρισ τιανισ μού σ τη ν 
π ερ ιοχή  τη ς  Β εροίας, Βέροια 1961, σ . 39 κ .ε .
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περίπου. Ε ν  τω Π ιν .  476 α διακρίνονται λεί- 
ψανα τοίχων και άλλα ερείπια υπεράλληλα, ανή- 
κοντα εις διαφόρους εποχάς ( Σ χ ε δ .  3 ).

Εις το βάθος της γενομενης τομής, ως ανεμέ- 
νετο, ευρέθησαν τμήματα τοίχων της αυτής τει- 
χοδομίας και του αυτού προσανατολισμού προς 
τους τοίχους εν τω οικοπέδω Κάραντουμάνη. 
Διακρίνονται εις το πρόσθιον μέρος της τομής 
εν Π ιν .  476 α και λεπτομερέστερον εν Π ιν .  
476 β και 476 ο ( από Α .) και εν Π ιν .  476 γ 
( από Δ. ). Τα αρχαία ταύτα τμήματα τοίχων σύγ- 
κεινται: α) εξ ενός τοίχου, πάχους 0,50 μ., βαί- 
νοντος κατά τον άξονα περίπου της γενομενης 
τομής και καθ’ όλον το ανασκαφέν μέχρι του βά- 
θους τούτου τμήμα αυτής, β) εκ τοίχου βαίνον- 
τος εγκάρσίως επί του προαναφερθέντος ( Π ιν .
476 α εμπρός, 476 β - ο ).

Δυτικώτερον η τομή δεν έφθασεν εις το βάθος 
των αρχαίων λειψάνων, διότι ημποδίσθη από 
επιπολαιότερα ερείπια. Δύο τοιούτοι επιπόλαιοι 
τοίχοι μεταγενέστεροι διακρίνονται εις το με- 
σαΐον τμήμα της τομής εν Π ιν .  476 α. Ούτοι 
πατούν επί χώματος εις ύψος 0,90 μ. από την άνω 
επιφάνειαν του υπ’ αυτούς αρχαίου τοίχου. Σχη- 
ματίζουν ορθάς γωνίας μετά τοίχου βαίνοντος 
κατά μήκος της νοτίας πάρειάς της τομής μας. 
Ε π ί του δυτικωτέρου εξ αυτών βαίνει σωλήνω- 
σις πηλίνη υδραγωγείου, η οποία έρχεται από Ν. 
και διακρίνεται ( άνοιγμα θραυσθέντος σωλήνος, 
ως στόμιον) εν Π ιν .  479 α, η οποία δεικνύει 
επίσης ανασκαφέντα μεταγενέστερα ερείπια προς 
Ν. της άρχικής τομής.

Τρίτον εγκάρσιον επιπόλαιον τοιχάριον εξ 
άρχαιότερου πώρινου υλικού εις δευτέραν χρή- 
σιν διακρίνεται και εν Π ιν .  476 α, εν μέρει εν 
Π ιν .  479 γ, πλήρως δε και ένάργώς εν Π ιν .
477 β. Τούς εγκάρσίους τούτους τοίχους συνέδεε 
κάθετος προς αυτούς και σχεδόν πάράλληλος 
προς τον άξονα της τομής μας τοίχος, αποκαλυ- 
φθείς εν μέρει μόνον κατά την βορείαν πάρειάν 
του σκάμματός μας ( Π ιν .  479 γ ). Σημειωτέον, 
προς αποφυγήν πάρεξηγήσεως, ότι αι ως τοίχος 
διακρινόμεναι εις το βάθος του Π ιν .  476 α πώ- 
ριναι πλίνθοι ως και ο άρράβδωτος κίων άριστε- 
ρά, ετοποθετήθησαν κατά την ανασκαφήν, ευ- 
ρεθέντες εις τα χώματα της επιχώσεως υψηλότε- 
ρον διάσπάρτοι. Ο  άρράβδωτος κίων, εκεί όπου 
εικονίζεται, βαίνει επί τοίχου ( Π ιν .  476 α, 
άνω αριστερά), ο όποιος ορίζει από Ν. δάπεδα 
καλυπτόμενα υπό μωσαϊκών. Ε κ  τούτων εν είναι 
κατά 0,10 μ. υψηλότερον ( Π ιν .  477 α άνω και 
Π ιν .  478 α ). Εις το κέντρον περίπου του απο- 
καλυφθέντος τμήματος του δαπέδου τούτου υπήρ-

χε πλαξ μάρμάρινη ενεπίγραφος ( Π ί ν. 478 α, 
κέντρον και Π ιν .  478 β ). Η  επιγραφή βεβαίως 
δεν ανήκει εις τους χρόνους του δαπέδου. Α να- 
γινώσκεται ευκόλως, ανήκει σαφώς εις την επο- 
χήν του Φιλίππου Ε' ( 221 - 179 π.Χ .) και πάρέ- 
χει την πολύτιμον πληροφορίαν, ότι ο γνωστός 
δια την ανάθεσιν στοάς εις το ιερόν του Απόλ- 
λωνος εν Δήλω κλπ., ανέθεσε τας στοάς και εις 
το Ιερόν Α θηνάς εν Βεροία, όθεν κατήγοντο οι 
Α ντιγονίδαι και πιθανώς είχον ανάκτορον μέχρι 
των εσχάτων χρόνων της μακεδονικής ακμής. 
Η  επιγραφή, η οποία μετεφέρθη εις το Μουσείον 
της Βέροιας, φέρει το έξης κείμενον: Βασιλεύς 
Φίλιππος \ Βασιλέως Δημητρίου \ τας στοάς | Α - 
θήνα1. Ε ν  τω Σ χ ε δ .  3 η θέσις της επιγραφής 
σημειούται δια του γράμματος Ε.

Το χαμηλότερον μωσαϊκόν δάπεδον ( Π ιν .  
477 α, δεξιά και Π ιν .  477 γ ) διετηρείτο μόνον 
εν μέρει. Κατά το πλείστον κατεστράφη δια την 
κατασκευήν λοξώς βαίνοντος οχετού, εστρωμέ- 
νου δια πήλινων πλακών κάτω και ακαλύπτου 
άνω.

Εις μεγαλύτερον βάθος ( Π ιν .  477 α, εις 
το κέντρον, πρβλ. Π ιν .  477 β και 476 α ) ευρέ- 
θησαν λείψανα άρχαιότερου υδραγωγείου και 
άλλα πήλινα συντρίμματα ανάμικτα εις στρώ- 
μα συμπαγές, ήτοι κεραμίδες λακωνικού κατά το 
πλείστον αλλά και κορινθιακού τύπου, τεμάχια 
συσσωρευμενα πίθου εξ αρχαίου υδραγωγείου 
κλπ7 8. Ό ταν εκαθάρίσθη το στρώμα τούτο η πε- 
ραιτέρω εις βάθος επίχωσις περιείχε μεταξύ κα- 
θάρών άργιλλωδών χωμάτων τα αρχαιότερα ό- 
στρακα της όλης τομής, δυνάμενα να αναχθούν 
μέχρι και των υστέρων κλασσικών χρόνων. Εις 
τα χώματα της ανασκαφείσης επιχώσεως εν γέ- 
νει, κατά το πλείστον αστρωμάτιστα, ευρέθησαν 
εις μεν το βάθος αραιά ελληνιστικά κυρίως όστρα- 
κα εκ μεγαρικών σκύφων ( Π ιν .  480 γ - ο ), εξ 
« αρρετινών » αγγείων ( Π ιν .  480 β ), εξ ων τινά 
μετά σφραγισμάτων ( Π ιν .  480 ε ), άλλα μετ’ 
αναγλύφου διακοσμήσεως δι’ επιθέτων μορφών 
( Π ιν .  480 α ) κλπ. Ευρέθησαν επίσης ακέραιον 
βαλσαμάριον ( Π ιν .  475 ς', δεξιά ), αγνύθες, 
εξ ων τινες μετά σφραγισμάτων ( Π ι ν .  481ε), 
θραύσμα αγγείου μετά χάράγματος γενομενου 
προ της οπτήσεως ( Π ι ν .  481 ο ), σώζοντος 
το πλείστον του ονόματος: Α ]μύντιχο[ς, ίσως

7. Η  λατρεία  τη ς Α θ η νάς π ροσ τίθετα ι εις άλλας επ ιγρα- 
φικώ ς μάρτυρουμενας λατρείας εν Β εροία, Μ αν. Α νδρονί- 
κου, Α ρ χ α ία ι  Ε π ιγ ρ α φ α ί Β έροιας, Θ εσσαλονίκη  1950, 
σ . 21.

8. Π ρ βλ . A rchaeology, 11 ( 1958 ), ε ικ . εν σ . 254, άνω δε- 
ξιά , 17 (1964 ), σ . 84, ε ικ . 17.
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εις την γενικήν πτώσιν. Επίσης μέρος καλύμμα- 
τος πυξίδος ( Π ιν .  481 ζ ), τεμάχια ειδωλίων 
( Π ιν .  481 ς', η ), και πήλινοι λύχνοι ( Π ιν .  
479 β, ο ) περιείχοντο μεταξύ των χωμάτων εις 
σχετικός μεγαλύτερον βάθος. Αντιθέτως, υψη- 
λότερον σχετικώς, ευρέθησαν διάσπάρτα μάρμάρ 

ινα αρχιτεκτονικά μέλη ( Π ιν .  481 α - γ ), 
τμήματα γλυπτών ( Π ιν .  492 γ ) και μέγα πλή- 
θος βυζαντινών και μεταβυζαντινών αγγείων 
( Π ιν .  475 α - ε και 475 ς '  αριστερά ), ως και 
σκελετοί νεκρών και απλοί τάφοι των χρόνων 
της Τουρκοκρατίας. Ε κ  του αυτού οικοπέδου 
προήλθε μαρμάρινον τεμάχιον σώζον μέρος επι- 
γραφής ( Π ιν .  480 ς' ).

-----Α υτοκράτ]ωρ Σεβα[στό ς ------
-----] Ξανδικ [ ------9

Τα ευρεθέντα νομίσματα εξ άλλου ( κατόπιν ταυ- 
τίσεως υπό της συναδέλφου κ. Α δαμ. Οικονομί- 
δου ) κλιμακώνονται από των χρόνων του Φι- 
λίππου Β' μέχρι των πρώτων ρωμαϊκών αιώνων.

Εις το Σ χ ε δ .  3 εικονίζονται πλην της κα- 
τόψεως του συνόλου και τομαί δεικνύουσαι την 
σχέσιν καθ’ ύψος των αποκαλυφθέντων λειψά- 
νων ως και την διαμόρφωσιν των στρωμάτων 
κατά το δυνατόν.

γ) Α νασκαφή οικοπέδου αδελφών Βασιλείου και 
Θωμά Γκαϊτατζή.

Ε κσκαπτομενου του οικοπέδου των αδελφών 
Γκαϊτατζή κατά την γωνίαν των οδών Μαλακού- 
ση και Π. Τσαλδάρη παρά την πλατείαν Αγίου 
Αντωνίου εν Βεροία10, απεκαλύφθησαν αρχαία 
λείψανα, τα οποία η ρευνήθησαν εν συνεχεία.

Υψηλότερον σχετικώς ευρέθη πλακόστρωτον 
κατά μέρη διατηρούμενον ( Π ιν .  482 α, ο - ε 
και Π ιν .  483 α, άνω δεξιά ). Το πάχος των 
πλακών κυμαίνεται από 0,05 -0,31 μ. Η  πλακό- 
στρωσις εδράζεται επί κονιάματος χονδρού πε- 
ριέχοντος και « τριμμένο κεραμίδι », ύψους 0,09 
μ. Τούτο ετέθη επί στρώματος λατύπης και άρ- 
γών λίθων ύψους 0,22 μ. Κατωτέρω υπήρχε στρω- 
ματισμενη επίχωσις παλαιοτέρα της κατασκευής 
του πλακοστρώτου ( ιδέ Σ χ ε δ .  4, άνω άριστε- 
ρά ). Ε π ί δύο εκ των πλακών και κατά την άνω 
επιφάνειαν αυτών πάρετηρήθησαν εγχάρακτοι 
δια γραμμάτων του αλφαβήτου οι άριθμοί ΙΖ επί 
της μιας ( Π ιν .  482 γ ) και ΙΗ επί της ετέρας 
( Π ιν .  482 β, πρβλ. Σ χ ε δ .  4 ). Ιδιαιτέρως

αξιομνημόνευτος είναι πλαξ σχεδόν τετράγωνος, 
πλευράς 0,90 μ. περίπου και πάχους 0,32 μ., φέ- 
ρουσα τόρμον κατά το κέντρον περίπου ( Π ιν .
482 ε, εμπρός). Βάσις πιεστηρίου ( Π ι ν .  484 α, 
πρβλ. Π ιν .  482 ε, κάτω αριστερά, και Σ χ ε δ .  
4 ) ευρέθη ουχί κατά χώραν.

Υ πό το πλακόστρωτον έβαινε λοξώς, ως εν 
Σ χ ε δ .  4 ( πρβλ. Π ιν .  483 α, άνω δεξιά, Π ι ν .  
484 β, άνω δεξιά, και Π ιν .  484 γ, κάτω δεξιά) 
πηλίνη σωλήνωσις υδραγωγείου με κλίσιν προς 
ΝΑ.

Το περιγραφέν πλακόστρωτον ευρίσκεται εις 
το αυτό ύψος μετά της άνω επιφανείας μνημεια- 
κής θεμελιώσεως, η οποία καταλαμβάνει το ανα- 
τολικόν άκρον του οικοπέδου συνεχιζομενη, ως 
φαίνεται, και προς το γειτονικόν οικόπεδον Κων- 
σταντίνου Δακελοπούλου ως και προς την οδόν 
Μαλακούση. Η  μνημειακή αυτή κατασκευή χάρ 
ακτηρίζεται δια των εξής:
Ω ς πρώτη θεμελίωσις ετέθη στρώμα ακανονί- 

στων θραυσμάτων πωρολίθου, σχετικώς μεγάλων, 
ερευνηθέν εν μέρει ( Π ι ν .  483 β, πρβλ. Π ι ν .
483 α, άνω αριστερά). Ε π ί του ακανονίστου 
αυτού στρώματος ετέθησαν κανονικώτεροι πω- 
ρόλιθοι και πώρινοι σφόνδυλοι δωρικών κιόνων 
αποξεσθέντες, ίνα αποτελέσουν άνω επίπεδον 
επιφάνειαν. Χάρακτηρίζονται σαφώς εν Σ χ ε δ .  
4 και διακρίνονται τινες αμυδρώς εν Π ι ν .  483 
α - β και 484 β. Το στρώμα τούτο περιορίζεται 
κατά την νοτίαν και δυτικήν πλευράν δια κανονι- 
κώς πάρ’ αλλήλους τοποθετημενων λίθων ( Σ χ έδ. 
4), οι όποιοι αποτελούν μέρος θεμελιώσεως, της 
οποίας διατηρούνται τρεις δόμοι συνολικού, ύ- 
ψους περίπου 1.50 μ. ( Π ι ν .  484γ ). Ε π ί της 
ούτω κατασκευασθείσης επιπέδου επιφανείας 
εστρώθησαν κανονικώς ορθογωνισμενοι πωρό- 
λιθοι, ύψους περίπου 0,45 μ. Αι οριζόντιοι διαστά- 
σεις των λίθων τούτων εμφαίνονται υπό κλίμακα 
εν Σ χ ε δ .  4, όπου εσχεδιάσθησαν οι ευρεθέντες 
κατά χώραν, μερικοί των οποίων συνεδέοντο και 
δια πελεκοσχήμων συνδέσμων, εξ ων εις διατη- 
ρείται ( μελανωμενος εν Σ χ ε δ .  4 ). Η  άνω 
επιφάνεια της στρώσεως ταύτης ευρίσκεται εις 
βάθος 2.50 μ. από του καταστρώματος της οδού 
Μαλακούση.

Α ξιοσημείωτον ότι δύο βόθροι, των χρόνων 
της Τουρκοκρατίας ίσως, έφθασαν εις βάθος με- 
χρι του φυσικού εδάφους, ήτοι 4.30 μ. από της 
επιφανείας του καταστρώματος της οδού Μαλα- 
κούση, διατρήσαντες την όλην κατασκευήν 
( ιδέ τα λευκά κενά εν Σ χ ε δ .  4 και πρβλ. Π ι ν .  
483 α και 484 β ).

Α τυχώς ουδέν ευρέθη, σημαντικόν χρονολο-

9. Α ν π ρόκ ειτα ι π ερ ί τη ς « εορτής Μ ακεδόνων » η του 
μηνός, ιδ έ J . K alléris , Les anciens M acédoniens, I, Α θή να ι 
1954, σ . 237 κ .ε ., κα ι II ( υπό εκτύπω σιν ) σ . 565 κ .ε .

10. Π ρ β λ . BCH  1956, C h ron . σ. 598.



430 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) : ΧΡΟΝΙΚΑ

Σχ
εδ

. 
5.

 Α
ρχ

αί
α 

οδ
ός

 ε
ντ

ός
 τ

ου
 ο

ικ
οπ

έδ
ου

 α
δε

λφ
ώ

ν 
Ζώ

κο
υ



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 431

γίας ή άλλως, μεταξύ των κατά χώραν λειψάνων 
της κατασκευής, πλην των σφονδύλων κιόνων 
και μάρμάρινης εικονιστικής κεφαλής ρωμαϊκών 
χρόνων, εφθάρμενης κατά το πρόσωπον ( Π ιν .  
503 ο ). Εικονίζει άνδρα φέροντα ούλην κόμην, 
γενειάδα και μύστακα ( μεγ. σωζ. ύψος 0,30 μ .). 
Ε ξ  άλλου η υπέρ τα αρχαία λείψανα επίχωσις 
( Π ιν .  482 α ) ήτο προφανώς ύστερων, μετάρ- 
ρωμαϊκών χρόνων, τετάραγμενη κατά καιρούς, 
ώστε ολίγον δύναται να διδάξη περί των χρόνων 
της αρχαίας κατασκευής. Εντός της επιχώσεως 
ταύτης υπό τας συνθήκας επειγούσης σωστικής 
ανασκαφικής ερεύνης ευρέθησαν ελάχιστα όστρα- 
κα ασήμαντα, τεμάχια μάρμάρινων αρχιτεκτονικών 
μελών και χαλκά νομίσματα διαφόρων εποχών.

Ουχ ήττον επετύχομεν ενδεικτικά χρονολογίας 
νομίσματα υπό το πλακόστρωτον του δυτικού τμή- 
ματος του οικοπέδου. Ε ν  τομή υπό το πλακό- 
στρωτον ευρέθησαν ( ταυτισθέντα υπό της συνα- 
δέλφου κ. Α δαμ. Οικονομίδου) νόμισμα Κασ- 
σάνδρου και έτερον εφθάρμενον αρχαίον ελλη- 
νικόν, αλλά και νόμισμα του αυτοκράτορος Ανα- 
στασίου Α', όπερ δύναται να χρησιμεύση ως 
terminus post quem δια την χρονολόγησιν του 
πλακοστρώτου. Εις βαθύτερα στρώματα της αυτής 
τομής ( Π ιν .  482 ε ) ευρέθησαν εν νόμισμα 
Αλεξάνδρου Γ'  έτερον Αλεξάνδρου Δ'.

ο) Αποκάλυψις λειψάνων αρχαίας οδού εν οικο- 
πέδω αδελφών Ζώκου και ετέρας παρά την εκ- 
κλησίαν του Αγίου Γεωργίου επί της οδού Α - 
καταμάχητου.

Κατά τα τελευταία δέκα έτη έσχον την ευκαι- 
ρίαν να διαπιστώσω, επ' ευκαιρία διαφόρων σκα- 
φικών εργασιών, λείψανα μνημειακών ρωμαϊκών 
οδών εντός της πόλεως Βέροιας. Δύο εξ αυτών 
βαίνουν σχεδόν κατά την κατεύθυνσιν των νεω- 
στί διανοιγεισών δύο άρτηριών της πόλεως, ήτοι 
της οδού Μητροπόλεως και της οδού Ε λ. Βενι- 
ζέλου ( Σ χ ε δ .  2 ). Ε κ  τούτων η πρώτη έχει 
αφετηρίαν την από Δ. ( αρχαίαν και νέαν) εί- 
σοδον της πόλεως, η δευτέρα την από Α. και Β., 
ήτοι από Θεσσαλονίκης και Πέλλης - Εδέσσης 
( επίσης αρχαίαν και νέαν) είσοδον. Τρίτη εί- 
σοδος της πόλεως νυν ( και κατά την άρχαιότη- 
τα ) είναι η από Ν., από της Πιερίας είσοδος. 
Αι αυταί γεωγραφικοί συνθήκαι κατά την άρ- 
χαιότητα και εις τους χρόνους μας επέβαλλον τας 
αυτάς λύσεις.

Την κατά μήκος της νυν οδού Μητροπόλεως 
αρχαίαν οδόν παρακολουθούμεν από το 195411.

11. BCH  1954, C h ro n . σ . 274, κ α ι εικ . 5, Π ρ βλ . C hron . 
1955, σ . 315.

55

Ε ν  συνεχεία την διεπιστώσαμεν εις τα ανασκα- 
φέντα κατά καιρούς οικόπεδα Κουφοπούλου 
( Μητροπόλεως 5), Κιτσοπούλου ( Μητροπό- 
λεως 7), Κυράνη ( Μητροπόλεως 17), Πάρά- 
σχου Παπαγεωργίου ( Μητροπόλεως 21 ) και 
Ισαάκ Τροχοπούλου (Μητροπόλεως 27). Η 
αρχαία οδός ολίγον λοξώς βαίνουσα εξέρχεται 
της οικοδομικής γραμμής και συμπίπτει μετά της 
νυν οδού Μητροπόλεως έναντι του Μητροπολι- 
τικού ναού και του Επισκοπικού Μεγάρου, όπου 
απεκαλύφθη το πρώτον το 1954. Κατά το 1964, 
ανασκαπτομενου οικοπέδου των αδελφών Ίωάν- 
νου και Αντωνίου Ζώκου ( Μητροπόλεως 1 και 
3, παρά την πλατείαν Ωρολογίου, έναντι του 
Δικαστικού Μεγάρο υ), απεκαλύφθη και νέον 
τμήμα της οδού ( Σ χ ε δ .  5’ Π ιν .  485 α - β, 
48 6 α - β )  εις βάθος 1.90-1.70 μ. από του κατα- 
στρώματος της πάραπλεύρως ασφαλτοστρωμενης 
οδού. Το συνολικόν μήκος του αποκαλυφθέντος 
τμήματος είναι περίπου 32 μ., αλλά το κατάστρω- 
μα της οδού διατηρείται πλήρως κατά μέρος μό- 
νον ( Π ιν .  486 α, εμπρός, πρβλ. Π ιν .  485 β ). 
Κατά τα λοιπά η πλακόστρωσις ή τα κράσπεδα 
ή αμφότερα είναι ελλιπή, ενιαχού δε φέρουν με- 
ταγενεστέρας επισκευάς εις χρόνους, καθ’ ους 
είχεν αχρηστευθή και η κατά τον άξονα της οδού, 
υπό το άρχικόν πλακόστρωτον, υπόνομος. Εις 
τας σωζομενας άρχικάς πλάκας είναι εμφανή τα 
ίχνη εκ της τριβής των τροχών, δηλωθέντα και εν 
τη κατόψει του Σ χ ε δ .  5. Ε ν  τω αυτώ Σχεδίω 
πάρέχονται τομή εγκάρσία και τομή κατ’ άξονα 
μετά προβολής του τοιχάρίου της υπονόμου, ό- 
που εκβάλλει πλινθοπερίβλητος οχετός. Υπό το 
βόρειον πεζοδρόμων ανευρέθησαν λείψανα πλει- 
όνων πήλινων σωληνώσεων υδραγωγείου. Α - 
ξιοσημείωτον, ότι εκείθεν του πεζοδρομίου, προς 
Β. ( Π ιν .  485 α, δεξιά κάτω ), ουδέν ίχνος κα- 
τοικίας η άλλο εύρημα κατά χώραν εγένετο. Ε κ  
των αστρωματίστων ελαχίστων ευρημάτων της 
σχετικώς αβαθούς επιχώσεως αναφέρεται βάσις 
ιωνική μάρμάρίνη και λίθινον προϊστορικόν ερ- 
γαλείον ( Π ιν .  487 ο - ε ).

Όμοιας κατασκευής οδός διεπιστώθη το πρώ- 
τον κατά το 1964 υπό την νυν οδόν Α καταμαχή- 
του επ’ ευκαιρία κατασκευής υπονόμων του Δή- 
μου ( Π ιν .  487 α - β· Σ χ ε δ .  6 ). Α κριβέ- 
στερον της αρχαίας οδού απεκαλύφθη μικρόν 
μέρος μόνον κατά την γωνίαν του περιβόλου της 
εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου εξωτερικώς 
( Π ιν .  487 α ), ήτοι κατά την διασταύρωσιν 
των οδών Ακαταμαχήτου και Αγίου Γεωργίου, 
εις μικρόν σχετικώς βάθος, περί τα 0,50 μ. Το 
αποκαλυφθέν τμήμα περιλαμβάνει μέρος των κρα-
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σπέδων και του πλακοστρώτου καταστρώματος 
μετά ιχνών εκ της τριβής των τροχών. Α ξιοση- 
μείωτον, ότι το υλικόν είναι λίθος σκληρός ουχί 
εγχώριος, εκ τούτου δε κατεσκευάσθησαν όλαι 
αι μέχρι τούδε γνωσταί ρωμαϊκής εποχής οδοί 
της Βέροιας, προφανώς κατά την εκτέλεσιν σχε- 
δίου μεγαλεπηβόλου εις τους χρόνους της μεγί- 
στης ακμής της πόλεως.

Περαιτέρω κατά την οδόν Ακαταμαχήτου 
( Π ιν .  487 β ), διανοιγομενου του λάκκου δια 
την τοποθέτησιν της υπονόμου, απεκαλύφθησαν

μέρη κτηρίων, τα οποία πιθανώς ήσαν πάρόδια 
κατά μήκος της προαναφερθείσης αρχαίας οδού, η 
οποία είχε κατεύθυνσιν προς την βορείαν ( προς 
Β. και προς Α .) έξοδον της πόλεως, προ της ο- 
ποίας ηνώνετο μετά της από της νυν οδού Βενι- 
ζέλου ερχομενης αρχαίας οδού. Περί των αποκα- 
λυφθέντων λειψάνων των οικιών, τα οποία πάν- 
τως ήσαν υστέρων ρωμαϊκών χρόνων, δεν είναι 
δυνατόν να γίνη εκτενέστερος λόγος εις την πάρ 

ούσαν βραχείαν έκθεσιν.
Τέλος νέον τι στοιχείον προσετέθη κατά το 

1964, εις όσα εγνωρίζομεν περί της κατά την κα- 
τεύθυνσιν της νυν οδού Βενιζέλου αρχαίας οδού. 
Κατά την εκσκαφήν δηλαδή οικοπέδου της Ό λ - 
γας Γεμιτζόγλου επί της οδού Βενιζέλου ( Ο.Τ.

218 εν Σ χ ε δ .  2), απεκαλύφθη μέρος του κρασ- 
πέδου της αρχαίας οδού ( Π ιν .  487 ς' ).

ε) Δοκιμαστική σκαφή παρά το οικόπεδον Δημ. 
Σιαφάρίκα εν τω συνοικισμώ Προμηθεύς.

Η  πόλις της Βέροιας συνεδέθη προσφάτως δια 
γεφύρας κατασκευασθείσης δια προεντεταμενου 
μπετόν μετά του αντικρύ, εκείθεν του Τριποτά- 
μου ( Μπάρμπούτας ), προς Δ. συνοικισμού, φε- 
ρομενου νυν υπό το όνομα Προμηθεύς ( άλλοτε 
Κάρσί - μαχαλάς). Υπέρ την γέφυραν διέρχεται

Σχεδ. 7. Αρχαία λείψανα παρά τον συνοικισμόν Προμηθεύς

νεωστί διανοιγείσα όδος. Κατά την διάνοιξιν 
της οδού δια μηχανικού προωθητήρος εθίγησαν 
ελαφρώς, μεταγενεστέρως δε ο πάρθικών Δημή- 
τριος Σιαφάρίκας απεκάλυψε περισσότερον, λεί- 
ψανα αρχαίας κατασκευής δι' υλικού εις δευτέραν 
χρήσιν ( Σ χ ε δ .  7. Π ιν .  487 γ ). Τα λείψανα 
ταύτα ηρευνήθησαν δοκιμαστικώς, εξήχθη δε 
μετ’ επιφυλάξεων το συμπέρασμα ότι αποτελούν 
μέρος οχυρώσεως υστέρων ρωμαϊκών χρόνων δι' 
άρχαιότερου εν μέρει μάρμάρινου υλικού, ως πα- 
ρετηρήθη εις πλείστα σημεία του περιβόλου των 
τειχών της πόλεως12.

12. Ι δ έ  τελευταίως Α Δ 17 ( 1961 - 62 ) :  Χ ρονικά, σ . 218 
Σ χεδ. 7 - 9   Π ιν . 2 6 0 -2 6 1  πρβλ. Enciclopedia dell’ arte  
an tica εν  λ . Vería.
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Ε κτός των προαναφερθέντων κινητών ευρημά- 
των εκ των ανασκαφέντων οικοπέδων, περισυνε- 
λέγησαν εις το Μουσείον Βέροιας εκ διαφόρων 
σημείων της πόλεως διάφορα αρχαία, μαρμάρινα 
κατά το πλείστον.

Παρά τον κινηματογράφον « Ζάππειον» ευ- 
ρέθη επιτύμβιον ανάγλυφον ( Π ιν .  492 α ), φέ- 
ρον επιγραφήν: Συνετός κ α ι  Φωτίς Ακτήν την  
θυγατέρα, ήρωα, Δίκαι[ο]ν τον υόν εαυτών/ 
ήρωα. Αξιοσημείωτος η χρήσις του αρσενικού

τύπου δια την νεκράν θυγατέρα, αντί ηρώισσα, 
ηρωίς (πρβλ. Π ι ν .  496 α)  η τι τοιούτον.

Ε κ  της εκκλησίας του Α γίου Βλασίου προήλ- 
θεν η επί αρραβδώτου κίονος επιγραφή ( Π ι ν .  
492 ο ), της οποίας το κείμενον μετά υπομνηματι- 
σμού, ελπίζω, θα δοθή συντόμως μετ’ άλλων ( ιδέ 
κατωτέρω και πρβλ. Π ιν .  491 α - β ).

Ε κ  της προαναφερθείσης εκκλησίας του Αγίου 
Γεωργίου (σ . 431) προήλθον διάφορα μάρμαρα 
( Σ χ ε δ .  8 ) και περισυνελέγησαν εις το Μου- 
σείον τα πολυτιμότερα και μάλλον ευμετακόμι- 
στα, ως το βυζαντινόν ανάγλυφον του Π ι ν .  
492 β και ο ενεπίγραφος αρράβδωτος κίων του 
Π ιν .  491 α.

Ε κ  της παραπλεύρως κειμενης οικίας του Στέρ- 
γιου Πασβάτη περισυνελέγη το επίκρανον του 
Π ι ν .  491 γ.

Ε κ  του Δημαρχείου, όπου εφυλάσσετο προσω- 
ρινώς, μετεφέρθη εις το νέον Μουσείον επίσης

το Ε καταίον εν Π ιν .  493 α και εκ του συνοι- 
κισμού Προμηθεύς, το τρίμορφον ανάγλυφον χο- 
ρευουσών περί κυλινδρικόν στέλεχος ( Π ιν .  
493 β ), ελθόν εις φως κατά την διάνοιξιν δημοτι- 
κών υπονόμων.

Ε κ  της οικοδομής αδελφών Σερεμέτα προήλθε 
το κάτω μέρος μαρμάρινου αγάλματος ( Π ιν .  
493 γ ), εκ δε της οικίας Σωτ. Μπινόλα η κακότε- 
χνος και ημιτελής κεφαλή εν Π ιν .  493 ο.

Α πετειχίσθη εκ γωνιακού τετραγώνου πεσσού 
κιγκλιδώματος του περιβόλου του προαναφερθέν-

Σχεδ. 8. Αρχαία μάρμαρα εκ της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου

τος ναού του Αγίου Γεωργίου επί της οδού Α - 
καταμαχήτου, του οποίου διακρίνεται η θεμελίω- 
σις εν Π ι ν .  487 α επί της αρχαίας οδού, το 
εν Π ι ν .  495 γ - ο μάρμαρον τετραγώνου το- 
μής. Είναι αποκεκρουμένον άνω και κάτω χάριν 
δευτέρας χρήσεως, εξ ης σώζονται και λείψανα 
κονιάματος. Σώζει πέρατα κατά τας άλλας τέσ- 
σαρας πλευράς. Μήκος πλευράς: κάτω 0,223, 
άνω 0,235, σωζ. υψ. 0,46 μ. Αποτελεί πιθανώς 
το άνω τμήμα βάσεως ερμαϊκής στήλης. Κατά 
την πλευράν της όψεως ( Π ι ν .  495 γ ) σώζει 
κάτω ίχνη αποκεκρουμένων γεννητικών οργάνων 
ίσως, άνω δε σώζει καμπύλην μετάβασιν από της 
βάσεως προς την προτομήν. Κατά την δεξιάν 
πλευράν φέρει ελαφρώς ανάγλυφον κηρύκειον 
( Π ιν .  495 ο ) και ίχνη του αποκεκρουμένου 
βραχίονος τετραγώνου τομής ( πλευράς 0,08 μ. ). 
Κατά την αριστεράν πλευράν ( Π ι ν .  495 γ ), 
έκτος των ιχνών όμοιου βραχίονος αποκεκρου-
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μένου, φέρει χάραγμα προς παράστασιν αδιαγνώ- 
στου αντικείμενου. Η  οπισθία πλευρά εφθαρμέ- 
νη εκ της δευτέρας χρήσεως.

Παρεδόθη υπό του Ε μμ. Κουτσουγιάννη, ευ- 
ρεθέν εις αγρόν του παρά τον σιδηροδρομικόν 
σταθμόν Βεροίας το εν Π ιν .  495 α - β πήλινον 
ειδώλιον.

Υ πό του Δημητρίου Τζίμα παρεδόθη προσω- 
πείον πήλινον ( Π ιν .  497 α - β ), διάτρητον 
κατά τους οφθαλμούς, τους ρώθωνας και το στό- 
μα. Φέρει επίσης εκατέρωθεν ανά μιαν οπήν με- 
ταξύ οφθαλμού και ωτός και ετέραν κατά το με- 
τωπον. Μήκος και ύψος 0,19 μ. Πιθανώς ελληνι- 
στικών χρόνων.

Παρά του Νικολάου Παπαφώτη, κατοίκου 
Μέσης, παρεδόθη μαρμάρινον τεμάχιον, σώζον 
ανάγλυφον κεφαλήν εν προτομή μετά μέρους 
του λαιμού, ελληνιστικών χρόνων. Προέρχεται 
εκ μεγαλυτέρας συνθέσεως πιθανώς. Ευρέθη υπό 
του προαναφερθέντος παρά τον Αλιάκμονα, ό- 
που, ως ούτος είπεν, απερρίφθη υπό ανατρεπο- 
μένου αυτοκινήτου μετά χωμάτων εξ ανασκαπτο- 
μένου οικοπέδου εν Βεροία πιθανώς. Μεγ. σωζ. 
υψ. 0,43, μεγ. σωζ. πλ. 0,33 μ.

Βαρβάρες Βεροίας

Κατά την ισοπέδωσιν δια μηχανικού προωθη- 
τήρος του Γυμναστηρίου του 337 Λόχου Ε π ι- 
σκευών κατά το χωρίον Βαρβάρες Βεροίας, απε- 
καλύφθη τάφος απλούς, ήτοι θήκη λαξευμένη 
εις τον μαλακόν βράχον, μήκους 2.05 μ. και πλά- 
τους 0,75 - 0,80 μ. Ε κ  των καλυμμάτων ευρέθη 
κατά χώραν μόνον μια πλαξ λιθίνη. Τα ολίγα 
πήλινα αγγεία εις τεμάχια χρονολογούν τον τά- 
φον εις τους ελληνιστικούς χρόνους.

Αλεξάνδρεια και Σταυρός

Ε κ  του περιβόλου του Δημοτικού Σχολείου 
Σταυρού Βεροίας περισυνελέγη εις το Μουσείον 
το μιλιάριον εν Π ιν .  491 β, εκ δε της Αλεξαν- 
δρείας (άλλοτε Γιδά ) μετεφέρθη όμοιος αρρά- 
βδωτος κίων, φέρων επαλλήλως ελληνικήν και 
λατινικήν επιγραφήν ( Πρβλ. ΑΔ 19 (1964): 
Χρονικά, σ. 359 ). Αι επιγραφαί αύται δεν είναι 
δυνατόν να δημοσιευθούν πλήρως εις την παρού- 
σαν βραχείαν έκθεσιν, όθεν γνωστοποιούνται 
απλώς με την ελπίδα, ότι θα δημοσιευθούν αλλού 
συντόμως.

Τρίλοφος

Ε κ  της περιοχής του χωρίου Τριλόφου (άλ- 
λοτε Κούκλαινα) προήλθον και παρεδόθησαν

υπό του Αντωνίου Καζάνα, κατοίκου Τριλόφου, 
διάφορα αρχαία, εν οίς και τα εν Πιν. 494 α - ο. 
Ε κ  τούτων το τραπεζοφόρον ( άλλως πλευρά 
κλίνης )13 ανάγεται εις χρόνους καλής ελληνι- 
κής τέχνης, ενώ το κιονόκρανον, η ιωνική βά- 
σις και το τμήμα πλευράς σαρκοφάγου ανήκουν 
εις προχωρημένους ρωμαϊκούς χρόνους.

Κομνήνιον Βεροίας

Ε κ  του χωρίου Κομνήνιον, βορειοδυτικώς της 
Βεροίας, επί του Βερμίου, περισυνελέγησαν διά- 
φορα ανάγλυφα και ενεπίγραφα επιτύμβια, μετα- 
ξύ των οποίων και τα εν Π ιν .  496 α - γ αντι- 
προσωπευτικά των δύο εποχών, εις τας οποίας 
ανήκουν τα περισυλλεγέντα, ήτοι της ρωμαϊκής 
εποχής και των τελευταίων αιώνων της Τουρκο- 
κρατίας. Δια την περιοχήν, εξ ης προέρχονται 
τα αρχαία ταύτα, ενδιαφέρουν από της απόψεως, 
ότι και κατά τας δύο περιόδους της ξένης κατο- 
χής ο πληθυσμός γράφει σχεδόν αποκλειστικώς 
ελληνικά.

Η  ρωμαϊκής εποχής επιγραφή ( Π ι ν .  496 α ) 
φέρεται επί μαρμάρινης βάσεως, διακρίνεται δε 
εις μεν τον πρώτον σωζόμενον στίχον ασφαλώς
μόνον όνομα γυναικός εις την αιτιατικήν:---- Ο -
λυ]μπιάδα[-----, εις δε τον τελευταίον, δια μεγα-
λυτέρων γραμμάτων: Η ρωίδα.

Ε κ  των νεωτέρων επιγραφών η μια είναι κτη- 
τορική ναού του Αγίου Αθανασίου, η ο’ ετέρα 
επιτάφιος.

Η κτητορική επιγραφή ( Π ιν .  496 β ) παρά 
τας ανορθογραφίας (χαρακτηριστική η απο- 
κλειστική σχεδόν χρήσις του η ) αναγιγνώσκεται 
πλήρως και ασφαλώς:

+  Ανακενήθη εκ θεμελήων ο θήος και 
πάνσεπτος ναός του εν αγήεις πατρός 
ημών Α θα<να>σήου αρ<χ >ή επησκώπου Αλε- 
ξανδρήας δηα σηνδρομής τον χωρήο<ν> και 
εξόδου αυτόν, δια δε κώπου  επητρώπου Π [α] 
ναγηώτι Νότα, αρχηερέος Βερροίας Ι ωάνν[ου].
Ετος ,αψκθ εν μηνή Α υ γούσου - ιε.

Θα είχε τις πολλά να παρατηρήση, ως π.χ. η εις 
δύο διαίρεσις των λέξεων: αγίοις ( στ. 2 ), αρ- 
χιεπισκόπου ( στ. 3 ), αρχιερέως ( στ. 6), τα 
σημεία συγκοπής λέξεως υπό το μη συγκεκομ- 
μενον συμπλεκτικόν και ( στ. 1 και 4 )  κλπ.

Ο  ενεπίγραφος επιτάφιος σταυρός ( Π ι ν .  
496 γ ) παρουσιάζει ενδιαφέρον και ως ανάγλυ-

13. Π ρ β λ . G . Bakalakis εν Essays in  M em ory o f  K . Leh- 
m ann, Ν έα  Υ όρκη 1964, σ . 29.
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φον: κυπαρισσόμορφα τα σκέλη του σταυρού, 
οφθαλμός κατά το σημείον διασταυρώσεως, σταυ- 
ρός μικρός άνω, ανάγλυφα γράμματα κλπ. Η  ε- 
πιγραφή αναγιγνώσκεται σαφώς:

Ξάνθο | Τζόμο, έτως 1810.

Μπαλτανέτο Ναούσης

Δαπάναις της Αρχαιολογικής Εταιρείας συνε- 
χίσθη κατά το 1964 η ανασκαφή του ρωμαϊκού 
κτηρίου εν θέσει Μπαλτανέτο της Ναούσης 
( πρβλ. ΑΔ 18 ( 1963): Χρονικά, σ. 213 κ .ε .). 
Κατά το 1964 ωλοκληρώθη η αποκάλυψις της 
αύλακος, η οποία από Δ. διοχέτευε το ύδωρ 
εντός της δεξαμενής ( Α2 εν Σ χ ε δ .  9 ). Α πε- 
καλύφθη, ως εν τω Σ χ ε δ .  9, ο στυλοβάτης του 
περιστυλίου βεβαιωθέντων εξ κιόνων κατά την 
ανατολικήν πλευράν και τριών αραιοτέρων κατά 
την βορείαν. Οι κίονες έφερον κιονόκρανα ως το 
εν Π ιν .  497 ε. Α νεσκάφησαν επίσης οι χώροι 
Θ, I, Κ, οι οποίοι δεν παρουσίασαν μωσαϊκά δά- 
πεδα. Οι χώροι Λ και Μ μόνον εν μέρει δια- 
τηρούνται. Ε βεβαιώθη επέκτασις του κτηρίου 
προς Ν., εκείθεν της οδού Κοπανού - Ναούσης, 
και προς Α. Ε κ  των κινητών ευρημάτων αξιο- 
σημείωτα δύο νομίσματα χαλκά, τα οποία εταυ- 
τίσθησαν υπό της συναδέλφου κ. Αδάμ. Οικο- 
νομίδου και απεδόθησαν εν εις τον Κωνστάν- 
τιον Β' ( 337 - 361 μ. Χ. ), το έτερον εις αυτοκρα- 
τορικούς χρόνους, της Θεσσαλονίκης. Λεπτομε- 
ρής έκθεσις θα δημοσιευθή εις ΠΑΕ 1964.

Στερέωσις μακεδονικών τάφων

Κατά το 1964 συνεχίσθησαν αι εργασίαι στε- 
ρεώσεως των μακεδονικών τάφων συμφώνως προς 
πρόγραμμα εγκεκριμενον υπό της Διευθύνσεως 
Α ναστηλώσεως της Υπηρεσίας (Πρβλ. ΑΔ 18 
(1963): Χρονικά, σ. 215 κ .ε .). Εργασίαι ε- 
πεμβάσεως επ’ αυτών των μνημείων εξετελέ- 
σθησαν κυρίως εις τον μέγαν μετά διωρόφου 
προσόψεως τάφον παρά τα Λευκάδια Ναούσης 
δια των τεχνιτών Η λία  Ζώργια, Βασιλείου 
Κοκκοράκη και Χαραλάμπους Μεσσήνη υπό 
την επίβλεψιν του ζωγράφου - συντηρητού κ. 
Φωτίου Ζαχαρίου. Ε ν  Π ιν .  498 α - β δεικνύ- 
εται η κατάστασις μερών της προσόψεως του τά- 
φου προ και μετά τον καθαρισμόν του κονιάμα- 
τος. Ε ν  Π ιν .  498 α εικονίζεται η μεσαία ει- 
κονική θύρα του άνω ορόφου της προσόψεως 
μετά τον καθαρισμόν. Την διαφοράν δεικνύει 
μέρος εις σχήμα ορθής γωνίας, αφεθέν ακαθάρι- 
στον κάτω δεξιά του πίνακος. Ε ξ  άλλου εν Π ιν .  
498 β εικονίζεται το κατά την τρίτην εξ αριστε-

ρών τρίγλυφον και μετόπην μέρος της ταινίας 
του επιστυλίου, καθαρισμένου από στρώμα λευ- 
κού κονιάματος Αρχαίας επισκευής, ίνα φανή 
το ερυθρόν χρώμα της αρχικής διακοσμήσεως 
της ταινίας. Ε γένοντο εξ άλλου στερεωτικαί των 
κονιαμάτων της ζωφόρου κλπ. εργασίαι.

Ε ν  Π ιν .  499 α - β παρέχονται δύο απόψεις 
του κατασκευασθέντος στεγάστρου του τάφου 
μετά κυλισμένης τετραφύλλου θύρας και της προσ- 
βάσεως προς το υπόγειον μνημείον.

Εργασίαι στερεώσεως, καθαρισμού, συντηρή- 
σεως κλπ. εξετελέσθησαν επίσης δια του τεχνί- 
του Ευαγγέλου Λύτου, βοηθουμενου υπό ειδικευ- 
μένων εργατών, εις άλλους τάφους ως ο ανασκα- 
φείς υπό του Kinch τάφος, λεγόμενος της Ναού- 
σης, ο παρά τα Λευκάδια τάφος Λύσωνος και 
Καλλικλέους, ο τάφος παρά το φράγμα Α λιά- 
κμονος και οι τάφοι Βεργίνης και Παλατιτσίων. 
Α πεικόνισιν των γενομένων εργασιών εις σχέ- 
δια εξετέλεσεν ο σχεδιαστής Α ργύριος Κούν- 
τουρας, ελήφθησαν δε και πλήθος φωτογραφιών, 
συμφώνως προς το εγκεκριμένον πρόγραμμα. Ε κ  
τούτων δημοσιεύονται ενταύθα τέσσαρες. Αι δύο 
εικονίζουν τον τάφον, τον ανασκαφέντα υπό του 
Kinch ( Π ιν .  500 α - β ). Ο  τάφος εφέρετο ως 
« εξαφανισμενος»14, αλλά την σημερινήν κατά- 
στασίν του δεικνύουν αι φωτογραφίαι του Π ιν .  
500 α - β, ληφθείσαι κατά την διάρκειαν των 
εργασιών. Τέλος, εν Π ιν .  501 α - β εικονί- 
ζεται μετά τον καθαρισμόν χάριν δείγματος της 
γενομένης εργασίας, το θύρωμα της εισόδου 
από τον προθάλαμον εις τον θάλαμον του τάφου 
παρά το φράγμα του Α λιάκμονος.

Νέα Νικομήδεια

Ε ν  τω νεολιθικώ συνοικισμώ της Νέας Νικο- 
μήδειας εγένοντο δαπάναις των ανασκαφέων και 
υπό την επιτόπιον επίβλεψιν του κ. R. J. Rodden 
εργασίαι καθαρισμού και συντηρήσεως του χώ- 
ρου δια της χρήσεως ζιζανιοκτόνου, καλύψεως 
των λειψάνων δια πλαστικής ύλης, αποχετεύ- 
σεως των υδάτων κλπ. Ε ξ  άλλου συνεχίσθη υπό 
την διεύθυνσιν του κ. και της κ. R. J. Rodden ο 
καθαρισμός, μελέτη κλπ. των ευρημάτων εν τω 
Μουσείω της Βέροιας15.

14. Κ .Α . Ρωμαίου, Ο  Μ ακεδονικός Τάφος τη ς Β εργίνας, 
Α θ ή ν α ι 1951; σ . 13. Ε χου ν π ρά γμ α τι εξαφ ανισθή από τη ς 
ανασκαφής των ο τάφος τη ς  Π έλλη ς, άλλος παρά το 4 1/2 
χ λ μ . τη ς σ ιδηρ οδρ ομ ικ ής  γραμμής από Θ εσ σα λον ίκη ς εις 
Φ λώ ριναν κλπ .

15. Ι δ έ  R . J . R odden , R ecent D iscoveries from  P reh is to - 
r ic  M acedonia, A n In terim  R epo rt, εν Balkan Studies 5 (1964), 
σ . 108, κα ι A ntiquity  38 ( 1964 ), σ . 294.
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Ροδοχώριον Ναούσης

Το γνωστόν ήδη εκ του νεολιθικού σπηλαίου 
Ροδοχώριον της Ναούσης ( άλλοτε Μέγα Ρεύμα, 
ιδέ ΑΔ 19 (1964): Χρονικά, σ. 356 κ.ε. και πρβλ. 
Balkan Studies 5 (1964) σ. 116 κ .ε .) παρέχει νυν 
ενδείξεις υπάρξεως και μεταγενεστέρων αρχαιο- 
τήτων, αι οποίαι επεσημάνθησαν εντός κτήματος 
του Βασιλείου Ι ασονίδου εν θέσει « Τανφόρ» 
( = προς τον ανήφορον). Δεν είναι δυνατόν να 
γίνη ενταύθα ευρύτερος λόγος, εφ’ όσον δεν εγέ- 
νετο ουδεμία έρευνα εις τα διαφανέντα λείψανα 
τοίχων. Παρέχεται μόνον εικών εν μέρει αποκα- 
λυφθέντος πίθου ( Π ιν .  497 ο ).

Παλαιόκαστρον Κοζάνης

Ε ν  Π ιν .  502 α - β παρέχεται εικών της πα- 
λαιολιθικής αξίνης εκ της περιοχής Παλαιοκά- 
στρου Κοζάνης ( Σ χ ε δ .  10). Αύτη είναι ως

γνωστόν το αρχαιότερον επί ελληνικού εδάφους 
αρχαιολογικόν εύρημα χρονολογούμενον εις την 
αχελαίαν περίοδον της παλαιολιθικής εποχής18. 
Το Μουσείον Αρχαιολογίας και Ανθρωπολο- 
γίας του Πανεπιστημίου του Cambridge εδώρη- 
σεν εις το Μουσείον Βέροιας ζεύγος όμοιων αξί- 
νών της αυτής εποχής, ίνα εκτεθούν μετά της 
εκ του Παλαιοκάστρου προς παραλληλισμόν. 
Ε κ  των δύο παλαιολιθικών εργαλείων εκ της 
Αγγλίας εικονίζεται εν Π ιν .  502 γ - ο το έτε- 
ρον.

Περιβόλι Γρεβενών

Ε κ  της θέσεως Παλαιομονάστηρο, πλησίον 
του χωρίου Περιβόλι Γρεβενών, προήλθον τυ- 
χαίως χαλκούς λέβης, δύο σιδηραί αιχμαί δορά- 
των, σαυρωτήρ και σιδηρούν ξίφος. Ο  λέβης

( διάμετρος χείλους περίπου 0,42 μ .) έφερε τέσ- 
σαρας πιθανώς ζωομόρφους λαβάς, εκ των ο- 
ποιων ευρέθησαν αι τρεις, ενώ εις την θέσιν της 
τέταρτης φαίνεται αρχαία επισκευή. Ε κ  τούτων 
δύο είναι σχεδόν όμοιαι και εικονίζουν κεφαλήν 
τράγου με αρκετήν σχηματικότητα, η δε τρίτη 
τράγον ίσως πάλιν, του οποίου ελλείπει η κε- 
φαλή. Όμοια θα ήτο και η ελλείπουσα τέταρτη 
λαβή. Ο  λέβης, ως και τα κατιωμενα σιδηρά όπλα, 
δεν εκαθαρίσθησαν εισέτι, ώστε να γίνουν δυνα- 
ταί ακριβέστεραι παρατηρήσεις. Οπωσδήποτε 
αι εν Π ιν .  503 α - γ ζωόμορφοι λαβαί έχουν 
τεχνοτροπικά στοιχεία αρχαϊκά, αλλ’ είναι δυνα- 
τόν να αποτελούν επιβιώματα εις κλασσικούς 
χρόνους μέχρι και του προχωρημένου 5ου αι. π.Χ. 
Αι σιδηραί αιχμαί έχουν μεγ. σωζ. μήκ. 0,66 
και 0,45, ο σαυρωτήρ 0,13 και το ξίφος 0,49 μ.

Ζιάκα Γρεβενών

Κατά την εκσκαφήν θεμελίων προς κατασκευήν 
του ναού του χωρίου απεκαλύφθη μωσαϊκόν δά- 
πεδον. Α νεστάλη πάσα περαιτέρω εργασία χά- 
ριν ερεύνης εν καιρώ.

Ά γιος Ελευθέριος Κοζάνης

Ανατολικώς της πόλεως Κοζάνης περί τα 5 
χλμ. υψούται το κωνοειδές ύψωμα, εφ’ ου υπάρχει 
ναός του Αγίου Ελευθερίου και εκ του οποίου 
προήλθον κατά ρους διάφορα αρχαία περισυλ- 
λεγέντα εις το Μουσείον Κοζάνης16 17. Κατά το 
1964, διανοιγομενης οδού, ευρέθησαν και περι- 
συνελέγησαν εις το Μουσείον Κοζάνης διάφορα 
αντικείμενα, ήτοι τεμάχια αγγείων με πλαστι- 
κήν διακόσμηση» διασώζοντα και μέρος των ονο- 
μάτων των αναγλύφων μορφών, εν οις και: - - ]αν- 
θιος, με γράμματα επίσης ανάγλυφα, οκτώ χαλ- 
κά και εν αργυρούν νόμισμα, επιγραφαί αναθη- 
ματικαί εις Δία Ύψιστον, τμήματα μαρμάρινων 
αγαλμάτων και αναγλύφων κλπ.

Κόμανος Εορδαίας

Παρά την θέσιν Σωληνάριον της περιοχής Κο- 
μάνου Εορδαίας απεκαλύφθησαν τυχαίως μω- 
σαϊκόν δάπεδον ( Π ιν .  497 γ ), λείψανα υδρα- 
γωγείου, πήλιναι πλάκες κυκλικαί εκ κιονίσκων 
υποκαύστου και άλλαι ενδείξεις υπάρξεως σημαν- 
τικών αρχαιοτήτων ρωμαϊκής εποχής.

Σιάτιστα

Χάριν υπομνήσεως του αυξανόμενου ενδιαφέ- 
ροντος της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων και Α -

16. E .S . H iggs εν A ntiquity  38 (1964), σ . 54. Π ρ βλ . R . 
R odden , Balkan Studies 5 (1964), σ . 113, Σ . Δάκαρη, Ο ι Γ ε- 
νεα λογικο ί Μ ύθ ο ι  των Μ ολοσσώ ν, Α θ ή ν α ι 1964, σ . 1, σ ημ . 1.

17. Π .χ . A E  1936, Χ ρονικά, σ . 6, α ρ ιθ . 7 ( πρβλ. αυτ. σ . 
13 ), B C H  1954, C h ro n . σ . 274.
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ναστηλώσεως προς τα νεώτερα Μνημεία, ως 
τα αρχοντικά της Δυτικής Μακεδονίας, παρέ- 
χονται ενταύθα τέσσαρες εικόνες ( Π ιν .  504 
α - ο ) εκ του αρχοντικού Νεραντζοπούλου εν 
Σιατίστη18.

Α σβεστόπετρα Εορδαίας

Εκ της περιοχής Α σβεστοπέτρας Εορδαίας 
περισυνελέγησαν εις Πτολεμαΐδα τα εξής: α) 
Μαρμάρινον κιονόκρανον εις δύο τεμάχια, απο- 
τελούμενον από άβακα, εχίνον και μέρος του κίο- 
νος ( Π ιν .  505 ο ). Μήκος άβακος 0,61, ύψος 
0,10, συνολ. ύψος 0,32, διάμ. κίονος 0,35 μ. β) 
Επίκρανον εκ μαρμάρου ερυθρού ( Π ιν .  505 ο, 
άνω δεξιά). Υψ. 0,29, μεγ. μήκ. 0,57, μεγ. σωζ. 
πλ. 0,50 μ.

Λικνάδες Βοΐου

Εις την Αρχαιολογικήν Συλλογήν εισήχθη- 
σαν τρία χαλκά νομίσματα  κορμός μαρμάρ- 

ινου αγάλματος γυναικός ενδεδυμενης, εκ της 
τοποθεσίας Γκορτσιά. Η  κεφαλή, η αριστερά 
χείρ και η δεξιά από του αγκώνος ήσαν ένθετοι. 
Μεγ. σωζ. υψ. 0,30 μ.

Καστοριά

Εις τον έκτακτον Επιμελητήν Αρχαιοτήτων 
κ. Αντώνιον Καλαφατίδην παρεδόθησαν διάφο- 
ρα χαλκά αγγεία, εν οις και τα εν Π ιν .  506 
γ - ς ' και 507 α - β, χρονολογούμενα εις τους 
μετά την γέννησιν του Χριστού χρόνους19. Με- 
τεφέρθησαν προσωρινώς εις το Μουσείον Βέ- 
ροιας προς καθαρισμόν κλπ., ελπίζεται δε ότι 
θα δημοσιευθούν συντόμως αλλαχού.

Νεστόριον Καστοριάς

Εντός αγρού του Χαραλάμπους Παπούρα εν 
τη περιοχή του ναού τ ο υ  Αγίου Γεωργίου απε- 
καλύφθη κατά την άροσιν του αγρού τάφος ρω- 
μαϊκής εποχής εις σχήμα απλής θήκης (2  x 
0,50 μ., βάθος 0,60 μ. ) λαξευμενος εις τον μαλα-

κόν βράχον ( Π ιν .  508 β ). Ή το κεκαλυμμέ- 
νος δια πλακών, εξ ων μια εις δευτέραν χρήσιν 
επιτυμβία στήλη εξ εγχωρίας « άσπρης πέτρας », 
ήτοι ασβεστόλιθου, διασωθείσα μόνον εν μέρει 
( Π ι ν .  508 α). Το πρώτον όνομα είναι ασφα- 
λώς : Α ρρα[βαίος20. Μεταξύ τρίτου και τέταρ- 
του στίχου κατανέμεται όνομα νεκράς θυγατρός, 
ίσως: Α ντι]γόνη. Ε κ  του περιεχομένου του ρω- 
μαϊκού τάφου διεσώθη υάλινον αγγείον, το ο- 
ποίον φυλάσσεται εις το Δημοτικόν Σχολείον 
μετά προϊστορικού λίθινου εργαλείου προελθόν- 
τος εκ της θέσεως « Κατήφορος » περί τα 200 μ. 
βορειοανατολικώς του νεκροταφείου του Αγίου 
Δημητρίου. Εις το δάπεδον του ναού του Αγίου 
Αθανασίου υπάρχει η εν Π ι ν .  508γ επιτα- 
φία πλαξ, καθ’ όσον γνωρίζω αδημοσίευτος. Φέ- 
ρει εις τέσσαρας στίχους μεταξύ σταυρών, την 
επιγραφήν :

+Μημόριον 
του περιβλέ- 
πτου Ρωμύλου 
Τριβούνου + 21

5 6

18. Έ γχρω μοι ε ικόνες εκ  των αρχοντικώ ν τη ς  Σ ια τίστη ς 
ε δημοσιεύθησαν εις Η μερολόγιον  1964 τη ς Ι ο ν ική ς  κα ι 
Λ α ϊκ ής Τ ραπέζης. Ι δ έ  κα ι Ν . Μ ουτσοπούλου, Τ α  Α ρ χο ντ ι- 
κά  τη ς Σ ιά τιστα ς, Ε π ισ τη μ ονική  Ε π ετηρ ίς  τη ς Π ολυτε- 
χ ν ικ ή ς  Σ χολή ς του Π ανεπ ισ τημίου Θ εσ σαλονίκης, τόμος 1, 
( 1961 - 6 4 )  σ . 31.

19. Ι δ έ  τελευταίως Ο .D . L okdripanidze, Italijskie bronzvye 
Izdelija najdennye na te rrito rii drevnej G ruzii, ρω σιστί, εν 
Sovetskaja A rcheologija, 1964 (1), 199 - 220, όπου κα ι άλλη 
β ιβλ ιογραφ ία . Ιδ ια ιτέρω ς παραβλητέα τα  ανάγλυφα τη ς λα - 
βής εν Π ι ν .  507 α προς τα εν ε ικ . 1 τη ς ρω σικής δημοσιεύ- 
σεως κα ι το  α γγείον  εν Π ι ν .  506 γ  - ο προς το  εν ε ικ . 13 
ρω σικόν.

20. Π ροχείρω ς Μ . Δ ήμιτσα, Η  Μ ακεδονία  κλπ ., Α θ ή ν α ι 
1896, σ . 166 κ .ε ., αρ ιθ . 199 κα ι 200, Ν . Π αππαδάκης εν Α - 
θη νά , 1913, σ . 447, α ρ ιθ. 46, Η . Berve, D as  A lexanderreich, 
II, M ünchen 1936 σ . 80, α ρ ιθ . 144, Α . Κ εραμόπουλλος εν 
Α Ε 1932, σ . 79 [ = L .  R obert, R E G r., 1936, σ . 369]. Π ρ βλ . J. 
K alléris, Les anciens M acédoniens, I, 1954, σ . 289 κ .ε ., σ πο- 
ράδην. Τελευταίως Κ . Lehm ann εν S am othrace, 4, II, The 
A lta r C ourt, N ew  Y o rk  1964, σ . 117 κ .ε ., Ιδίως σ . 122 και 
σημ . 43, όπου κα ι άλλη β ιβλ ιογραφ ία .

21. Π ερ ί τη ς εκ  τη ς  λα τιν ικ ή ς  γλώ σσης προελθούσης λέ- 
ξεως μημόριον ιδ έ  προχείρω ς Liddell - Scott - Jones εν λ . 
μεμόριον, παραλλαγάς δε εν Μ Α Μ Α , V, σ . 42, αρ ιθ . 77, Ν . 
Bees, D ie griech. - ch ristl. Inschriften  d . Peloponnes, I 
( 1941 ), σ . 127 κ .ε ., α ρ ιθ . 65 κα ι 66, SEG , XIX  ( 1963 ), 
αριθ . 9 0 9 -9 1 2 . Ε κ  τη ς μακεδονικής Ε δέσ σ ης, D elacoulon- 
che, M ém oire, σ . 172 κ .ε ., αρ ιθ . 8, 11 και 14 [ =  Δ ήμιτσα, 
ε .α ., σ . 48 κ .ε ., α ρ ιθ . 35, 36 κα ι 37, πρβλ. αρ ιθ . 34], Α . S truck 
εν A M  27 ( 1902), σ . 313, α ρ ιθ . 24 κα ι 25, M ord tm ann  εν 
A M  18 ( 1893), σ . 417, α ρ ιθ . 3 - 6 ,  P lassa rt εν  BCH 47 
( 1923 ), σ . 188 [= S E G  2 ( 1924), αρ ιθ . 404], BCH  C hron. 
1955, σ . 316. Ε κ  τη ς Β έροιας D elacoulonche ε .α ., αρ ιθ . 82 
κα ι 84, π ρβ λ . α ρ ιθ . 86 [= Δ ή μ ιτσ α , ε .α ., αριθ . 110 κα ι 111, 
π ρβ λ . αρ ιθ . 108 ], P lassa rt εν BCH 47 ( 1923 ), σ . 185 l= S E G  
2, ( 1924), α ρ ιθ . 399 ], R ostov t/ev  εν Bull. Inst. A rch . R u s- 
se, IV (3), σ . 178, αρ ιθ . 9. Π ερίβλεπτος, προχείρω ς εν F r. 
Preisigke, W örterbuch  d . griech. Papyrus-U rkunden , III, B er- 
lin 1931, σ. 199, εν  λ ., κα ι L iddell-Scott-Jones εν λ . Ά λλα 
παραδείγματα εν Preisigke, SG U , αριθ . 8988, 9153, 9368, 
9389, 9461, 9561 και 9598, όλα από του 5ου α ι . μ .Χ . κ .ε. 
OGIS, α ρ ιθ . 521, σ τ. 14, P . O xyr. XVI, σ . 333, σ τ. II. Π ερ ί 
του αντισ το ίχου  λα τινικού  spectabilis, ιδ έ  R E  III Α, 2, στ. 
1552, πρβλ. στ. 1565 εν λ . tribun i. Τ ο  όνομα Ρωμύλος δεν 
εύρον εν  Μ ακεδονία, χω ρ ίς  να εξαντλήσω  τη ν  ερευνάν. 
Τ ρ ιβ ούνος, προχείρω ς, Preisigke, W örterbuch , III, σ . 224, 
εν λ . τριβούνος κα ι P. O xyr., σποράδην, όλα  τα  παραδεί- 
γματα 6ου α ι . μ. Χ. κ .ε .
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Ε ν  Π ιν .  507 γ - ο παρέχεται εικών της περιο- 
χής και λεπτομέρεια των τειχών παρά το Κάτω 
Νεστόριον22.

Μαυροχώριον Καστοριάς

Ε ν  τω ναώ της Αγίας Παρασκευής περισυνε- 
λέγη σύνθετον ιωνικόν κιονόκρανον εξ ασβεστο- 
λίθου μεθ’ υψηλού επιθήματος φέροντος σταυρόν 
κατά την μιαν πλευράν. Μεταγενεστέρως ελαξεύ- 
θη, ίνα χρησιμεύση ως λεκάνη με στόμιον εκ- 
ροής κατά την δεξιάν πλευράν. Ε θραύσθη ο πυ- 
θμήν. Μεγ. πλάτος πρόσθιας όψεως 0,52, μήκος 
0,62, ύψος 0,43 μ.

Ε ν  τω χωρίω, εντός της αυλής του Θωμά Μί- 
γα, φυλάσσεται μέγας πίθος ακέραιος, ύψους 1.45 
μ., φέρων και πλαστικήν ζώνην ύψους 0,045 μ., 
διακεκοσμημενην δι' έγχαράκτων γωνιών.

Φλώρινα

Κατά το 1964 εγένετο έναρξις των εργασιών 
κατασκευής του Μουσείου Φλωρίνης ( Π ιν .  
505 α ), εις το οποίον θα συγκεντρωθούν όλαι 
αι αρχαιότητες του Νομοΰ από των αρχαιοτάτων 
μέχρι των νεωτέρων χρόνων. Το Μουσείον κτί- 
ζεται αριστερά της οδού από του σιδηροδρομι- 
κού στάθμου προς το κέντρον της πόλεως, επί 
οικοπέδου παραχωρηθέντος υπό του Δήμου και 
γειτνιάζοντος προς περιοχήν προοριζομενην να 
αποτελέση πάρκον, είναι δε ευπρόσιτον και δια 
τους από των συνόρων της Νίκης ερχομένους η 
προς το Ξενοδοχείον Ξενία της Φλωρίνης κατευ- 
θυνομενους. Ό ταν το Μουσείον της Φλωρίνης 
θα λειτουργήση, δεν θα είναι μόνον προθήκη 
της Ελλάδος εις το βορειοδυτικόν τούτο άκρον 
της χώρας, άλλα και στρατηγείον και ορμητήριον 
δια την αρχαιολογικήν εξερεύνησιν της περιοχής 
της Φλωρίνης, εις την οποίαν ύπαρχουν πλείστοι 
αρχαιολογικοί τόποι ελάχιστα γνωστοί, μεταξύ 
των οποίων και τρεις προϊστορικοί συνοικισμοί 
πλησίον της πόλεως23, ήτοι ο ομώνυμος προς την

πόλιν, το Πέρασμα και το Α ρμενοχώρι, του ο- 
ποίου ο από της νεολιθικής μέχρι της μέσης 
εποχής του χαλκού χρονολογούμενος συνοικι- 
σμός εικονίζεται εν Π ιν .  506 α - β21.

Ε ν  Π ιν .  505 γ εικονίζεται ενεπίγραφον επι- 
τύμβιον ανάγλυφον είσαχθέν εις το (προσωρι- 
νόν ) Μουσείον Φλωρίνης25.

Πρέσπα

Ε ν  Π ιν .  505 β εικονίζεται βωμός αναγλύ- 
φως διακεκοσμημενος, ευρισκόμενος εντός του 
χωρίου της νησίδος του Αγίου Α χιλλείου. Επι- 
γραφή δημοσιευθείσα εσφαλμενως υπό του κα- 
θηγητού Ν. Μουτσοπούλου28 διορθώνεται εις 
Μακεδονικά, 6 (1964 - 65) σ. 287 κ.ε.

Πέλλα

Ο  υπογράφων την παρούσαν Έφορος Αρχαι- 
οτήτων εξηκολούθησε την συνεργασίαν του εις 
την μελέτην και δημοσίευσιν των ευρημάτων εκ 
των ανασκαφών της Πέλλης. Μετά την δημοσί- 
ευσιν επιγραφών εκ Πέλλης27, εδημοσιεύθησαν 
ήδη άρθρον συνοπτικόν περί του έργου κατά τα 
τελευταία δέκα έτη εν Πέλλη28 και, εις ιδιαίτε- 
ρον τεύχος, εκλαϊκευτική μελέτη περί των σπου- 
δαιοτέρων εύρημάτων29. Συντόμως κυκλοφορούν 
τα Πρακτικά του Πρώτου Συμποσίου με θέμα το 
ελληνορωμαϊκόν ψηφιδωτόν (Παρίσιοι 1963)30, 
όπου περιέχεται και ανακοίνωσις περί των μω- 
σαϊκών της Πέλλης, και ο τόμος VI της Enciclo- 
pedia dell’ arte antica με το άρθρον Pella.

Φ. Π Ε Τ Σ Α Σ

22. Π ρβλ.. Π A E  1938, a . 61, και M . R obertson , JH S  1939, 
A rchaeol. in G reece, er. 201. ’I5e Kal A JA  1940, A rchaeol. 
N ew s, a .  239.

23. Π ρ β λ . W .H . H eurtley, P reh is to ric  M acedonia, Cam - 
bridge 1939, a .  X X II-X X III.

24. W . A . H eurtley, 8 .ά ., σ . 57 κ .ε . κ α ι σποράδην.

25. Π ρ β λ . Α Δ 14 ( 1931 - 3 2 ) , Π αράρτημα , σ . 40, α ρ ιθ. 20.

26. Ν . Μ ουτσοπούλου, Ε κ κ λ η σ ίε ς  του Ν ομού Φ λω ρίνης, 
Θ εσ σαλον ίκη  1954, σ . 6.

27. B alkan  Studies 4  ( 1963 ), σ . 155 κ .ε .

-28 . A rchaeology 17 ( 1964 ) σ . 74 κ .ε .

29. Pho tios Μ . P etsas, Pella [ =  Studies in  M editerranean 
A rchaeology X IV ], L und  1964.

30. Ε δ η μ ο σ ιεύ θη σ α ν  -ήδη υπό το ν  τίτλον, L a  m osaïque 
grécorom aine, P aris  1965.
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Α Ν Α ΣΚ Α Φ Η  Α Ν Α Κ ΤΟ ΡΟ Υ  ΒΕΡΓΙΝ Α Σ 
Κ Α Τ Α  ΤΟ  1964

Συνεχίσθη και κατά το 1964 η ανασκαφή εις 
το ανάκτορον Βεργίνας υπό την άμεσον και συ- 
νεχή εποπτείαν της ο. Δ. Χατζή, βοηθού της Β' 
έδρας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ- 
σαλονίκης. Αι εργασίαι περιωρίσθησαν εις την 
Ν. πλευράν του ανακτόρου, κατά μήκος του Ν. 
τοίχου και έως 7 μ. νοτίως αυτού, εντός του α- 
παλλοτριωθέντος αγρού του Γ. Κωτσοπούλου.

Η  ανασκαφή ήρχισεν από του σημείου, εις το 
όποιον είχε διακοπή πέρυσι, δηλαδή 6 μ. δυτι- 
κώς της προεκτάσεως του ανατολικού τοίχου, και 
επεξετάθη μέχρι και του δωματίου Ε. Σκοπός 
της εφετεινής ανασκαφής ήτο η αποκάλυψις του 
νοτίου εξωτερικού τοίχου, εν τμήμα του οποίου, 
μήκους 5.60 μ., είχεν αποκαλυφθή κατά το 1963, 
και η έρευνα εις την περιοχήν ταύτην του ανα- 
κτόρου.

Η  ανασκαφή εγένετο κατά στρώματα, αλλά ε- 
πειδή η επίχωσις ήτο μεγάλη, φθάνουσα τα 3 μ., 
εγένετο κυρίως αποχωμάτωσις, ώστε επετεύχθη 
η αποκάλυψις ενός μόνον τμήματος του νοτίου 
εξωτερικού τοίχου μέχρι του δωματίου Β και ε- 
νός άλλου μικρού τμήματος εις την τομήν Β, 
δηλαδή νοτίως του χώρου C ( δυτικώτερον η 
ανασκαφή δεν επεξετάθη εις βάθος μεγαλύτερον 
του 1.70 μ., αν και η επίχωσις εκεί ήτο μικροτέ- 
ρα ). Είναι βέβαιον ότι ο τοίχος υπάρχει και εις

το μεταξύ διάστημα και πιθανόν ότι προχωρεί 
και δυτικώς. Η  κατασκευή του είναι εκ πωρίνων 
δόμων ουχί κανονικών, τα δε όστρακα τα ανευ- 
ρεθέντα άνωθεν και εκατέρωθεν αυτού ελληνιστι- 
κά.

Εις όλην την ανασκαφείσαν έκτασιν παρετη- 
ρήθη ότι το έδαφος εδέχθη πίεσιν από Ν. προς Β. 
Τούτο συνάγεται τόσον εκ της υποχωρήσεως του 
νοτίου εξωτερικού τοίχου εις το σημείον νοτίως 
του δωματίου C, όσον και εκ της παρατηρηθείσης 
έξωθι του τοίχου τούτου ταραχής του φυσικού 
πηλώδους χώματος («  μούσγας » κατά τους εγ- 
χωρίους). Τα ευρήματα εις το δυτικόν τμήμα 
της ανασκαφής, νοτίως των δωματίων C , Ε, Ε, 
ήσαν ελάχιστα, ενώ ο υπόλοιπος ανασκαπτόμε- 
νος χώρος ήτο σχετικώς πλούσιος εις όστρακα, 
τα πλείστα ελληνιστικά εξ οικιακών σκευών. Α - 
νευρέθησαν ωσαύτως εις την αυτήν έκτασιν κέ- 
ραμοι, τεμάχια πηλίνης σίμης γραπτής και νομί- 
σματα ελληνιστικά και ρωμαϊκά, εκ των οποίων 
αξιοσημείωτα είναι: 1) χαλκούν Εδέσσης του 
Ιουλίου Φιλίππου του Άραβος, ευρεθέν εις βά- 
θος 0,45 μ. από της επιφανείας, Ν. του δωματίου 
V, 2) χαλκούν Περσέως, ευρεθέν εις βάθος 1.70 μ. 
νοτίως του δωματίου V και 3) αργυρούν αθηναϊ- 
κόν, ευρεθέν νοτίως του δωματίου C εις βάθος 
2.80 μ. Ό λα τα ευρήματα ευρίσκοντο εντός του 
μαλακού χώματος μεταξύ της «μούσγας » και του 
νοτίου τοίχου του ανακτόρου.

Μ. Α Ν Δ Ρ Ο Ν ΙΚ Ο Σ
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M A C E D O N IA  : N E A  N IC O M ED EIA , 1964

In  the summer of 1964, the British School 
of Archaeology undertook the cleaning and pre- 
servation of the Early Neolithic remains a t the 
site of Nea Nikomedeia which were exposed 
during the 1961 and 1963 excavation campaigns. 
Mr. Robert Rodden, Co-Director of the 1961 
and 1963 excavations, supervised the work. All 
structural features were cleaned. The surface 
of the area excavated in 1963 ( that part of the 
mound which was disturbed in 1958 - 59 by 
mechanical excavators digging for road-fill) 
was cleared of baulks where necessary, and 
sloped to facilitate surface-water drainage. A 
trench was cut on the eastern side of the 1963 
excavations in order to carry the surface-water 
clear of the site.

In  an attem pt to preserve the excavated re- 
mains of the structures found in 1961 and 1963, 
which are generally represented only by dis- 
colourations in the soil, two methods were 
adopted. In  one area, the excavated surface 
was covered with plastic sheeting and earth. 
Where this was not feasible, due to the presence 
of large pits and post-holes extending below 
the local water-table, the area was sprayed with 
chemicals which prevent the growth of vege- 
tation and consequential breakdown of the soil 
and destruction of the archaeological remains.

A reconstruction of an Early Neolithic house, 
built according to the methods, and with the 
materials indicated by the archaeological evi- 
dence is being erected around the excavated 
remains of one of the best preserved houses 
found during the excavation. This reconstruct- 
ion - cum - shelter will be left to stand as part 
of the project for the preservation of the site.

During the 1964 “cleaning-up” operation, 
the limits of the primary and secondary Early 
Neolithic settlements on the east side of the 
mound were defined. A final scraping of the 
deposits in the eastern half of the 1963 exca-

vations established that in this area the original 
settlement on the site was of rather limited ex- 
tent, and that the second building period probab- 
ly marked an increase in the size of the settle- 
ment. In the course of cutting the drainage 
trench just outside the area of the 1963 exca- 
vations, traces of two parallel walls attributable 
to the first building period were found. These 
represent the most substantial examples of mud- 
walling found on the site; to judge from their 
orientation, the walls circumscribed the origi- 
nal settlement, a t least on the land-ward side. 
The evidence from the drainage trench suggests 
that in the second building period, the original 
circumballations were replaced by an enclosing 
ditch, which probably served as a moat. As this 
ditch extended below the local water-table, it 
was utilized as a drainage ditch for the 1963 
excavations.

A number of burials pertaining to the first 
occupation phase of the site were discovered in 
the eastern part of the area excavated in 1963; 
these were single, contracted interments in 
shallow pits which were apparently dug into 
virgin soil outside the habitation area of the 
original settlement, but inside the village walls.

Remains of two intrusive trenches of Late 
Neolithic date were found. I t is now apparent 
that there is a series of concentric Late Neoli- 
thic trenches surrounding the highest point o f 
the mound.

Together with the Early Neolithic house re- 
construction already mentioned, a  second si- 
milar structure is being built outside the exca- 
vation area. This second Early Neolithic house 
reconstruction will be burnt down and then 
excavated in the spring of 1965, the results 
being compared with the evidence yielded by 
the 1961 and 1963 excavations. The “archaeo- 
logical experiment”, and the conservation and 
reconstruction measures described in this re- 
port, mark the completion of the present pro- 
gramme at the Nea Nikomedeia site.

R. J .  RODDEN
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ  ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ε ισαγωγικά

Κατά το έτος 1964 υπό της Εφορείας Αρχαιο- 
τήτων ΙΕ' Περιφέρειας διενηργήθησαν ανασκα- 
φαί και έρευναι εις Α μφίπολιν, Νεάπολιν ( Κα- 
βάλαν ), Οισύμην ( Νέαν Πέραμον Καβάλας), 
Κοινότητα Πετρούσσης (Δράμας) και εις τα Ά - 
βδηρα. Ω λοκληρώθη η έκθεσις των αρχαιοτή- 
των εις τας αιθούσας του ισογείου του νεοδμή- 
του Μουσείου Καβάλας, το όποιον και ήνοιξε 
δια το κοινόν και εγένοντο διάφοροι επανεκθε- 
τικαί εργασίαι εις το Μουσείον της Θάσου. Ε - 
γένοντο επίσης εργασίαι αναστηλώσεως, αποκα- 
ταστάσεως και συντηρήσεως μνημείων και αρ- 
χαίων οικοδομών των Φιλίππων, της Θάσου και 
της Καβάλας. Κατωτέρω δίδεται συνοπτική έκ- 
θεσις περί του όλου έργου της Εφορείας κατά 
το παρελθόν έτος.

ΑΝ ΑΣΚ ΑΦ ΑΙ - ΕΡΕΥΝ ΑΙ 

α) Αμφίπολις

Εις την Αμφίπολιν συνεχίσθησαν αι ανασκα- 
φαί της Α ρχαιολογικής Εταιρείας δια του Ε - 
φόρου Α ρχαιοτήτων κ. Δημητρίου Λαζαρίδη, 
βοηθουμένου υπό του λίαν ικανού και έμπειρου 
Α ρχιφύλακος του Μουσείου Καβάλας Α ριστ. 
Γανίτου και των φυλάκων Π. Φλωριά και Π. 
Τζιτζκράκου, αφ’ ενός μεν εις διάφορα σημεία 
της αρχαίας πόλεως, αφ’ ετέρου δε επί του λό- 
φου 133, κειμένου βορείως της Αμφιπόλεως, ως 
και εις την περιοχήν της νεκροπόλεως.

1. Είκοσι εξ δοκιμαστικαί τάφροι, διαφόρων 
διαστάσεων, εγένοντο εντός αγρών, ευρισκομένων 
εις την θέσιν της Αμφιπόλεως, ένθα κατά την 
καλλιέργειαν είχον ανευρεθή τυχαίως αρχαιό- 
τητες η υπήρχον πιθανότητες ανευρέσεως κτη- 
ρίων. Πολλαί εκ τούτων, απεκάλυψαν τοίχους οι- 
κοδομών ρωμαϊκών, ως επί το πλείστον, χρόνων 
( Π ιν .  509 α - β ). Εις την τοιχοδομίαν των, η- 
τις δεν είναι επιμελής, εχρησιμοποιήθησαν λο- 
γάδες λίθοι, πλίνθοι πωρολίθου και οπταί πλίν- 
θοι συνδεδεμέναι δι’ ασβεστοκονιάματος. Διε- 
πιστώθη προς τούτοις, ότι το δάπεδον ετέρας οι- 
κοδομής ρωμαϊκών χρόνων, καλύπτεται υπό κοι- 
νού μωσαϊκού εκ μικρών τεμαχίων λευκού μαρ- 
μάρου.

Ά λλαι δοκιμαστικαί τάφροι απεκάλυψαν ευ-

τελή τοίχον οικοδομής και παρ’ αυτόν πήλινον 
αγωγόν υδραγωγείου ( Π ιν .  509 γ ), αρράβδω- 
τον κίονα ( Π ι ν .  510α) και παρ’  αυτόν τοί- 
χον κτηρίου ( Π ι ν .  509 ο ), τμήμα τοίχου, εις 
την οικοδομήν του οποίου εχρησιμοποιήθησαν 
μαρμαρόπλινθοι αρχαιοτέρου κτηρίου και βάσις 
Ιωνικού κίονος μετά του κάτω τμήματος σφονδύ- 
λου εκ πωρολίθου ( Π ι ν .  510 β).  Ε ν  τέλει η 
διενεργηθείσα ανασκαφική έρευνα εις το δυτικώ- 
τερον σημείον της αρχαίας πόλεως, εγγύς του 
αποκαλυφθέντος κατά το παρελθόν περιβόλου 
του τείχους, απεκάλυψε κτήριον του 4ου π.Χ. 
αιώνος, διατηρούμενον όμως εις κακήν κατάστα- 
σιν λόγω της πολύ μικράς επιχώσεως και της κα- 
ταστροφής του κατά την μηχανικήν καλλιέργειαν 
του αγρού ( Π ι ν .  510γ). Πρόκειται πιθανώς 
περί μεγάλης οικίας, αποκαλυφθείσης επί μήκους 
13 περίπου μ. Εις τα χώματα της επιχώσεως, 
έκτος του πλήθους των θραυσμάτων μελαμβαφών 
αγγείων του 4ου π.Χ. αιώνος και ελληνιστικών 
χρόνων, τμημάτων επιχρισμάτων των τοίχων ζω- 
ηρού ερυθρού και κίτρινου χρώματος, άτινα περι- 
συνελέγησαν, ανευρέθη και η αετωματική επί- 
στεψις μεγάλης στήλης, δυστυχώς αποκεκρου- 
μένης, λίαν επιμελούς εργασίας ( Π ι ν .  511α).

Α λλ’ όμως το πλέον αξιόλογον κτήριον ήτο 
ο ναός παλαιοχριστιανικών χρόνων, ο αποκαλυ- 
φθείς εις την θέσιν « Μπεζεστένι» και εντός 
του αγρού Ι ωσήφ Ευθυμιάδη, ανατολικώς της 
αποκαλυφθείσης εν έτει 1961 κιονοστοιχίας 
( Α .Κ. Ο ρλάνδου, Το Έ ργον της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, σ. 72). Έκπληξιν προκαλεί το γεγονός, 
ότι τέσσαρες παλαιοχριστιανικοί βασιλικοί είχον 
οικοδομηθή εις τόσον μικράν απόστασιν η μια 
από της άλλης. Της βασιλικής Δ μικρόν μόνον 
μέρος απεκαλύφθη, ήτοι η ανατολική πλευρά ε- 
ξωτερικώς ( Π ι ν .  511 β)  και μέρος μόνον του 
βορείου και νοτίου τοίχου. Διεπιστώθη ότι πρό- 
κειται περί τρικλίτου βασιλικής, πλάτους 19.85 
και διαμέτρου κόγχης 6.75 μ. Η  νοτία πλευρά 
απεκαλύφθη επί μήκους 14.38, η δε βορεία 11.20 
μ. Οι εξωτερικοί τοίχοι έχουν πάχος 0,80-0,85 μ., 
ο δε τοίχος της κόγχης 1 μ. και ο στυλοβάτης 
0,73 μ. Δοκιμαστική τάφρος, γενομένη εις το κεν- 
τρικόν κλίτος, απεκάλυψε πλακόστρωτον δάπε- 
δον.

Κατά την έρευναν ταύτην ανευρέθησαν τμή- 
ματα θωρακίου με απλήν διακόσμησιν σταυρών 
( Π ι ν .  511 γ ) και διάφορα αρχιτεκτονικά μέλη, 
ήτοι τμήματα κιόνων και κιονόκρανον με διακό- 
σμησιν φυτών μαλακής ακάνθης και σταυρού εις 
το μέσον. Εις τα χώματα της επιχώσεως περισυνε- 
λέγησαν ψηφίδες και τμήματα εκ της καταστρα-
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φείσης μωσαϊκής διακοσμήσεως των τοίχων της 
βασιλικής.

Κατά τας έρευνας του έτους τούτου περισυνε- 
λέγησαν εντός των τάφρων πολλά θραύσματα ή 
μεγάλα τμήματα μελαμβαφών αγγείων του 4ου 
π.Χ. αιώνος και των ελληνιστικών χρόνων, όστρα- 
κα μεγαρικών σκύφων και του ρυθμού « δυτικής 
Κλιτύος», αγγεία ρωμαϊκής εποχής με ερυθρόν 
γάνωμα, τμήματα υαλίνων αγγείων, αγνύθες, εν- 
σφράγιστοι λαβαί αμφορέων, θασιακών εργαστη- 
ρίων ως επί το πλείστον, τμήματα ειδωλίων, λύ- 
χνοι και χαλκά νομίσματα διαφόρων εποχών.

2. Περί τα τρία χλμ. κατ’ ευθείαν γραμμήν βο- 
ρείως της Κοινότητος Α μφιπόλεως, εγγύτατα της 
ανατολικής όχθης του Στρυμόνος, υψούται ο φύ- 
σει οχυρός λόφος 133 ( Π ι ν .  512α). Το ενδια- 
φέρον μου δια την έρευναν τούτου προϋκάλεσε 
φιλική ανακοίνωσις του κ. Ε. Vanderpool, όστις 
επεσκέφθη τον λόφον μετά του καθηγητού κ. 
W. Pritchett το έτος 1960 και μετά των μελών 
της Α μερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών 
το έτος 1962. Κατά τας επισκέψεις του ταύτας ο 
κ. Vanderpool περισυνέλεξε λίαν ενδιαφέροντα 
όστρακα αγγείων όψιμου νεολιθικής εποχής και 
πρωίμου εποχής χαλκού, γεωμετρικής, αρχαϊκής 
και κλασσικής εποχής, άτινα, μετά του συνταχθέν- 
τος υπ’  αυτού καταλόγου και των παρατηρήσεών 
του, απέστειλεν εις το Μουσείον Καβάλας. (Τ ον 
κ. Vanderpool ευχαριστώ θερμώς και από της θέ- 
σεως τούτης). Η  κορυφή του λόφου είναι ομα- 
λόν υψίπεδον, χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. 
Εις την δυτικήν πλευράν του υψιπέδου τούτου 
και εις διάφορα σημεία απέχοντα αλλήλων προ- 
έβην εις την διάνοιξιν δώδεκα δοκιμαστικών τά- 
φρων, διαστάσεων 6 x 2 μ. Η  έρευνα επροχώρει 
μέχρι του αυτοφυούς βράχου, όστις ενεφανίζετο 
εις βάθος 0,30 μέχρι 2 μ. Ε ντός των ανωτέρω 
στρωμάτων της επιχώσεως περισυνελέγη πλήθος 
οστράκων αγγείων, γεωμετρικής και υπογεωμε- 
τρικής περιόδου και αρχαϊκής εποχής, άτινα 
συχνάκις ήσαν αναμεμειγμένα με όστρακα αγ- 
γείων προϊστορικών χρόνων. Η  κεραμεική των 
περιόδων αυτών περιλαμβάνει τα εξής είδη:

1) Όστρακα αγγείων με γραμμικήν γεωμε- 
τρικήν διακόσμησιν ομοκέντρων κύκλων και 
παραλλήλων γραμμών ( Π ι ν .  512 β ), ανήκοντα 
εις δύο διάφορα εργαστήρια. Εις τα δείγματα του 
ενός εργαστηρίου η επιφάνεια του αγγείου καλύ- 
πτεται με επίχρισμα ( engobe) υποκιτρίνου η 
ροδίνου χρώματος, δια δε την διακόσμησιν χρη- 
σιμοποιείται ερυθρόν η καστανόν χρώμα. Εις τα 
δείγματα του ετέρου εργαστηρίου, χρησιμοποι- 
είται μέλαν χρώμα, το όποιον τίθεται απ’ ευθείας

επί της επιφανείας του αγγείου. Το αυτό μέλαν 
χρώμα καλύπτει και το εσωτερικόν αυτού ( Π ι ν .  
513 α). Τα αγγεία αυτά του δευτέρου εργαστη- 
ρίου θα πρέπη να χρονολογηθούν εις το β' ήμι- 
συ του 7ου και τον 6ον π.Χ. αιώνα. Α γγεία του 
ίδιου εργαστηρίου, αποδιδόμενα εις την Θάσον, 
ανευρέθησαν κατά τας ανασκαφάς της Θάσου1.

2) Όστρακα κυλικών και άλλων αγγείων δια- 
φόρων ιωνικών εργαστηρίων ( Π ι ν .  513 β  -  γ  ).

3) Όστρακα μελανόμορφων και μελαμβαψών 
αττικών αγγείων ( Π ι ν .  514 α)  και 4) Όστρακα 
μεγάλων αγγείων ακαθορίστου, πιθανώς τοπικού 
εργαστηρίου, με διακόσμησιν ταινιών, δακτυ- 
λίων η καμπύλων γραμμών ερυθρού η καστανού 
χρώματος ( Π ι ν .  514 β ).

Μόνον 2 έως 3 όστρακα ανήκουν εις ερυθρό- 
μορφα αττικά αγγεία.

Η  κεραμεική των προϊστορικών χρόνων περι- 
λαμβάνει τας κάτωθι κατηγορίας : 1) Όστρακα 
χονδροειδών αγγείων με επιφάνειαν μέλαιναν η 
χρώματος του πηλού περισσότερον η ολιγώ- 
τερον λείαν άνευ οιασδήποτε διακοσμήσεως. 
2) Όστρακα αγγείων με εγχάρακτον διακόσμησιν 
( Π ι ν .  5 1 5 α - β )  και 3) Όστρακα αγγείων με 
γραπτήν γραμμικήν διακόσμησιν δια μελανού 
χρώματος επί του ερυθρού βάθους του αγγείου 
( Π ι ν .  515 γ - ο ). Προς τούτοις ανευρέθη εν 
μόνον όστρακον αγγείου, το όποιον έχει διακό- 
σμηση» δια γραφίτου, και εν όστρακον φέρον 
γραμμικήν διακόσμησιν δια καστανού χρώματος 
επί της υποκίτρινου επιφανείας του αγγείου, ο- 
μοιάζον με το υπ’ αριθ. Α. 1184 προερχόμενον 
εκ των ανασκαφών του Ντικελί - Τας. Τα δείγμα- 
τα αυτά της κεραμεικής του λόφου 133 είναι ό- 
μοια με τα ανευρεθέντα εις τας ανασκαφάς του 
Ν τικελί-Τ ας, ανήκουν δε προφανώς εις τα αυ- 
τά εργαστήρια1 2.

Προς τούτοις περισυνελέγησαν εις λίθινος πέ- 
λεκυς ( Π ι ν .  516α), πήλινα σφονδύλια ( Π ι ν .  
516 β ), αγνύθες, δύο σμίλαι, όστρεα της θαλάσ- 
σης και οδούς αγριοχοίρου. Θεμέλια οικημάτων 
η δάπεδα δεν ανευρέθησαν. Ε κ  του βάθους μόνον 
μιας τάφρου περισυνελέγησαν μικρά τμήματα 
ωμοπλίνθων με σαφή ίχνη καύσεως και ανθρά- 
κων επ’ αυτών, ανήκοντα πιθανώς εις εστίαν.

Συναρπαστική είναι η διατυπωθείσα με επιφυ- 
λάξεις, εις χειρόγραφον έκθεσιν, υπόθεσις του κ. 
Vanderpool, ότι επί του λόφου τούτου έκειτο πι- 
θανώς η θρακική πόλις Εννέα Ο δο ί, ήτις προϋ-

1. É tudes Thasiennes VII, L . G hali - K ahil, L a céram ique 
grecque, π ιν . X X  κα ι XXI, α ρ ιθ . 9  -  2 9 .

2 .  Bλ, A . K . O ρλάνδου, T ο Έ ρ γ ο ν  1 9 6 1 ,  a .  9 0 ,  ε ι κ .  8 7  

κ α ι  88.
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πήρχε της ιδρύσεως της Αμφιπόλεως8. Ίσως η 
μελλοντική έρευνα να επιβεβαιώση την υπόθε- 
σιν.

3. Έρευναι εις την περιοχήν της νεκροπόλεως

α) Εις απόστασιν ολίγων δεκάδων μέτρων ανα- 
τολικώς του λόφου αριθ. 133, εις την θέσιν « Κα- 
στάς », υπάρχει λοφίσκος, εις την κορυφήν του 
οποίου είχεν ανευρεθή, κατά το παρελθόν, τάφος 
εκ πωρολίθου, κάτωθεν δε του τάφου τούτου, 
ανευρέθη και δεύτερος τάφος παιδιού. Το κανονι- 
κόν σχήμα του λοφίσκου και το πλήθος των λα- 
τυπών μαρμάρου, αίτινες είχον ανευρεθή τότε 
εις τα χώματα της επιχώσεως, χωρίς να αποκα- 
λυφθή μέχρι σήμερον τάφος εκ μαρμάρου, ήσαν 
τα κίνητρα δια να επιχειρήσω μικράν ερευνάν, 
ήτις εγένετο εις δύο σημεία της δυτικής και της 
νοτίου πλευράς, παρά την βάσιν του λοφίσκου. 
Δια της ερεύνης, διεπιστώθη ότι η επίχωσις εί- 
ναι αμμώδης, εντός αυτής δε ανευρέθησαν τμή- 
ματα κεράμων. Πρόκειται άρα περί μεγάλου τε- 
χνητού τύμβου, όστις πιθανώς καλύπτει μέγα 
ταφικόν οικοδόμημα. Δια της μελλοντικής ερεύ- 
νης του τύμβου θα ελεγχθή η ορθότης της υπο- 
θέσεως ταύτης.

β) Εντός της Κοινότητος Α μφιπόλεως, όπι- 
σθεν της οικίας Γεωργίου Παπαδοπούλου, κατά 
την διάνοιξιν τάφρου θεμελίων δια την οικοδο- 
μήν εκκλησίας, είχε διαπιστωθή η ύπαρξις ορθο- 
γωνίου σκάμματος επί του μαλακού βράχου. Α - 
νασκαφική έρευνα διενεργηθείσα εις το σημείον 
τούτο απεκάλυψε την ύπαρξιν δρόμου και μικράς 
κλίμακος, λαξευτής επί του βράχου, αγούσης εις 
καμαροσκεπή υπόγειον νεκρικόν θάλαμον. Διε- 
πιστώθη ούτως, ότι πρόκειται περί λαξευτού τά- 
φου εκ των λεγομένων « μακεδονικών ». Ο  νε- 
κρικός θάλαμος ήτο πλήρης χωμάτων. Ταφή δεν 
διεπιστώθη ουδ’ ανευρέθησαν οστά. Εις τα χώ- 
ματα της επιχώσεως του δρόμου και του νεκρι- 
κού θαλάμου περισυνελέγησαν 4 ακέραιοι λύχνοι 
ελληνιστικών χρόνων και τμήματα άλλων λύ- 
χνων, τμήματα και 4 κεφαλαί πήλινων ειδωλίων, 
8 ενσφράγιστοι λαβαί οξυπυθμένων αμφορέων, 
μέγα πλήθος οστράκων μελαμβαφών η χονδροει- 
δών αγγείων, ως και μεγάλα τμήματα αγγείων ελ- 
ληνιστικών χρόνων, αγνύς, 3 χαλκά νομίσματα 
και τμήμα μαρμάρινης τραπέζης ελέγχου σταθμών 
χωρητικότητος ( Π ι ν .  517α).

γ) Την προτελευταίαν ημέραν των ανασκαφών 
κάτοικος της Αμφιπόλεως μοι υπέδειξεν εντός 
κοινοχρήστου εκτάσεως εις την περιοχήν της

νεκροπόλεως, σκάμμα επί του μαλακού βράχου, 
το οποίον εφαίνετο ως η είσοδος λαξευτού τά- 
φου. Η  επιχειρηθείσα ενταύθα ερευνά απεκάλυ- 
ψε λαξευτήν κλίμακα, της οποίας απεκαλύφθη- 
σαν 6 βαθμίδες. Εντός της επιχώσεως της κλί- 
μακος ανευρέθησαν μελαμβαφής πυξίς, ύψους 0,12 
μ., φέρουσα επί του καλύμματος διακόσμησιν ρυ- 
θμού West slope ( διπλούς βλαστός με φύλλα κισ- 
σού, γλώσσαι, δακτύλιοι) δια λευκού, ερυθρού 
και υποκίτρινου χρώματος, αγγείον, υψ. 0,115 μ., 
σχήματος γαμικού λέβητος με διακόσμησιν ρυ- 
θμού « δυτικής Κλιτύος» και μελαμβαφής λύ- 
χνος, μήκους 0,095 μ. ( Π ι ν .  517 β ). Είναι προ- 
φανές ότι η κλίμαξ ανήκει εις δρόμον « μακεδο- 
νικού τάφου ». Η  είσοδος του τάφου εκαλύφθη 
και πάλιν δια χωμάτων, η δε Ερευνα τούτου θα 
πραγματοποιηθή κατά το προσεχές έτος.

Τυχαία ευρήματα Αμφιπόλεως

Κατά το Ετος 1964 ανευρέθησαν τυχαίως υπό 
διαφόρων κατοίκων και παρεδόθησαν εις το Μου- 
σείον Καβάλας αι κάτωθι αρχαιότητες :

I. Ε Π ΙΓ Ρ Α Φ Α Ι

1. Επιτύμβιος μαρμάρινη στήλη με κυμάτιον. 
Φέρει την επιγραφήν:

ΑΠΟΛΛΟΦΑΝΗΣ
ΙΣΟΔΗΜ ΟΥ

ΑΙΝΙΟΣ

2. Τμήμα επιτυμβίου μαρμάρινης στήλης, φέ- 
ρον την επιγραφήν:

-----Α ΤΕ ΙΑ
-------ΟΔΩΡΟΥ

Γραφή στοιχηδόν.
3. Τμήμα επιτυμβίου αναγλύφου στήλης, σώ- 

ζον την άνω αριστεράν γωνίαν. Κατά τα πλάγια 
παραστάδες και άνω επιστύλιον φέρον την επι- 
γραφήν:

ΑΝΤΩΝΙΑ - Λ Υ -----
Γ ΥΝ Η  ΘΕΟΣ- - -

Α πό το εντός βαθύσματος ανάγλυφον σώζε- 
ται κεφαλή μετά του άνω τμήματος του κορμού 
γυναικός και το άνω τμήμα κεφαλής μορφής εν- 
δεδυμένης χιτώνα και ιμάτιον.

4. Τμήμα μαρμάρινης πλακός αποκεκρουμένον 
δεξιά και κάτω. Εις αμφοτέρας τας όψεις φέρει 
επιγραφάς - συμβόλαια α γοραπωλησίας.

3. Η ρ ο δ ό το υ  VII, 114 κα ι Θ ουκυδίδου I, 100, 3 κα ι IV, 
102.
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I I . Γ Λ Υ Π Τ Α

1. (Λ . 607) Άγαλμα πεπλοφόρου κόρης. Ε λ - 
λείπουν αι χεί ρες και η κεφαλή. Υ ψ . 1.61 μ. 
( Π ι ν .  520α).

2. ( Λ. 626 ). Α κέφαλον αγαλμάτιον γυναικός 
μετά της πλίνθου του, ελλιπές κατά την δεξιάν 
χείρα. Υ ψ . 0,70 μ.

3. ( Λ. 629). Ακέφαλον αγαλμάτιον γυναικός, 
κυπτούσης ισχυρώς προς τα εμπρός, μετά της 
πλίνθου του. Υ ψ . 0,45 μ. ( Π ι ν .  520 γ ).

4. ( Λ. 630 ). Κάτω της μέσης κορμός μετά των 
μηρών αγάλματος γυναικός φερούσης χιτώνα εζω- 
σμένον. Υ ψ . 0,59 μ. ( Π ι ν .  519α).

5. (Λ . 637). Τμήμα δεξιού μηρού αγάλματος 
γυναικός φερούσης χιτώνα και ιμάτιον, πτυχού- 
μενον πολλαπλώς κατά τα πλάγια. Υ ψ . 0,38 μ.

6. ( Λ. 638 ). Δεξιός ώμος αγάλματος υπερφυ- 
σικού μεγέθους. Υ ψ . 0,24 μ.

7. (Λ . 627). Κάτω κορμός μετά των μηρών 
αγαλματίου γυμνής γυναικός, ανήκοντος πιθανώς 
εις σύμπλεγμα Αφροδίτης και Πανός(;). Ε π ί της 
αίδούς του αγαλματίου σώζεται η δεξιά χειρ άλ- 
λης μορφής. Υ ψ . 0,17 μ. ( Π ι ν .  519 β).

8. (Λ.  631 ). Κορμός μετά της αριστεράς χει- 
ρός αγαλματίου γυναικός, φερούσης χιτώνα υψη- 
λά εζωσμένον και ιμάτιον αφήνον ακάλυπτον 
τον άνω κορμόν. Υ ψ. 0,20 μ.

9. ( Λ. 612 ). Κεφαλή αγαλματίου γυναικός με 
κόμμωσιν Melonenfrisur. Υ ψ . 0,097 μ. ( Π ι ν .  
518 α).

I II . Α Ρ Χ ΙΤ Ε Κ Τ Ο Ν ΙΚ Α

1. Πώρινον ιωνικόν κιονόκρανον αποκεκρου- 
μένον κατά τας έλικας. Ύψος 0,26. Ά βαξ 0,47 χ 
0,48 μ. ( Π ι ν .  518 β ).

β) Νεάπολις (Καβάλα)

Δια του Εφόρου Αρχαιοτήτων, βοηθουμέ- 
νου υπό της E πιμελητρίας κ. Εύγ. Λεβεντοπού- 
λου-Γιούρη, ηρευνήθη το επί της οδού Θεοδώ- 
ρου Πουλίδου αριθ. 49, εγγύς του Ι ερού της Παρ-

θένου, οικόπεδον Στεφάνου Σιμίτα, εκτάσεως 
96 μ2 περίπου, προκειμένου ο ιδιοκτήτης τούτου 
να προβή εις την ανέγερσιν οικοδομής. Η  επί- 
χωσις, εις το μεγαλύτερον μέρος του οικοπέδου 
ήτο μικρά και τεταραγμένη. Ούτω σχεδόν αμέ- 
σως απεκαλύπτετο ο βράχος και μόνον εις το 
νότιον τμήμα του οικοπέδου η έρευνα προϋχώρη- 
σε μέχρι βάθους 2.50 μ., ένθα και ανευρέθη ο φυ- 
σικός βράχος. Εις το νότιον τούτο τμήμα της α- 
νασκαφής απεκαλύφθη γωνία θεμελίων οικοδομής, 
αδήλου εποχής, της οποίας οι τοίχοι είναι εκτι- 
σμένοι δια μικρών λίθων γρανίτου άνευ ασβεστο- 
κονιάματος, εδραζομένων επί του βράχου ( Π ι ν .  
520 β ). Παρά το θεμέλιον και καθέτως προς την 
οδόν, ανευρέθη πήλινος αγωγός, κεκαλυμμένος 
δια κεράμων λακωνικού τύπου.

Κατά την ανασκαφήν του οικοπέδου τούτου 
περισυνελέγησαν τμήμα κυλικός με γεωμετρι- 
κήν διακόσμησιν, όστρακα ιωνικών κυλικών, 
θραύσματα κορινθιακών αγγείων, μελανόμορφων, 
ερυθρομόρφων και μελαμβαφών αττικών αγγείων, 
αρχαϊκών και κλασσικών χρόνων. Ε π ί του χεί- 
λους αρχαϊκής μελαμβαφούς κυλικός διεσώθησαν 
τα γράμματα ΠΑΡΘ[ΕΝΩΙ] και επί της βάσεως 
μελαμβαφούς κυαθίου τα γράμματα ΠΑΡ εν συμ- 
πλέγματι.

Ανευρέθησαν επίσης θραύσματα μελαμβαφών 
ομφαλωτών πινακίων, αγγείων ρυθμού « δυτικής 
Κλιτύος » ( West slope), μεγαρικών σκύφων, αγ- 
γείων του είδους terra sigillata, ως και θραύσματα 
βυζαντινών και μεταβυζαντινών αγγείων, τμήματα 
λύχνων αρχαϊκών, κλασσικών, ελληνιστικών 
και ρωμαϊκών χρόνων, ολίγα τμήματα ειδωλίων 
και 3 χαλκά νομίσματα.

Αι εγχάρακτοι επί των οστράκων αναθηματι- 
καί προς την Παρθένον επιγραφαί αποδεικνύουν 
ότι και το οικόπεδον τούτο ευρίσκεται εις τον 
χώρον του Ι ερού της θεάς. Της ανασκαφής τού- 
της εγένετο αποτύπωσις επί του τοπογραφικού 
σχεδίου του Ι ερού της Παρθένου.

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  I . Λ Α Ζ Α Ρ ΙΔ Η Σ
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γ' Οισύμη ( Νέα Πέραμος)

Υ πό της Ε πιμελητρίας Α ρχαιοτήτων Ευγ. 
Λεβεντοπούλου-Γιούρη εγένετο συστηματική α- 
νασκαφική έρευνα εις άγνωστον μέχρι τούδε αρ- 
χαίον νεκροταφείον πλησίον του χωρίου Νέα Πέ- 
ραμος, το όποιον κείται εις τον μυχόν του όρμου 
των Ε λευθερών, νοτιοδυτικώς της Καβάλας 
( Σ χ ε δ .  1).

Το ερευνηθέν νεκροταφείον ανήκει εις την υ- 
πάρχουσαν εκεί αρχαίαν πόλιν, ήτις ταυτίζεται 
με την Οισύμην, την «Θασίων αποικίαν»1.

Η  ακρόπολις της Οισύμης ήτο εκτισμένη επί 
λόφου υψηλού και φύσει οχυρού δεσπόζοντος 
της πέριξ περιοχής, κειμένου δε εις το μέσον 
περίπου του δυτικού σκέλους του όρμου των Ε - 
λευθερών ( Π ιν .  521 α - γ ). Ε π ί της βόρειας 
Κλιτύος του λόφου αυτού ο καθηγητής του Πανε- 
πιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπακαλάκης δι- 
ενήργησεν ανασκαφήν, τα αποτελέσματα της ο- 
ποίας εδημοσίευσεν εις τα Πρακτικά της Α ρ- 
χαιολογικής Εταιρείας, του έτους 1938. Λείψανα 
του αρχαίου τείχους σώζονται επί του λόφου της 
ακροπόλεως, ιδία εις την δυτικήν και νοτίαν κλι- 
τόν2. Το τείχος περιβάλλει τον λόφον σχηματί- 
ζον δύο δακτυλίους και ενισχυόμενον κατά δια- 
στήματα δια πύργων. Τα πλείστα σωζόμενα τμή- 
ματά του είναι εκτισμένα δια μεγάλων πλακών 
γρανίτου λίθου ( Π ιν .  521 ο - ε, 522 α ). Εις 
την νοτιοανατολικήν κλιτύν του λόφου σώζονται 
τα ερείπια πύργου εκτισμένου κατά τον ίδιον τρό- 
πον ( Π ιν .  522 β, 523 α )3. Το τείχος αυτό συμ- 
φώνως προς την τοιχοδομίαν του χρονολογείται 
εις την αρχαϊκήν εποχήν4. Εις την βορειοδυτικήν 
κλιτύν του λόφου σώζονται τα λείψανα ισοδομι- 
κού τείχους κατεσκευασμένου δια πλίνθων γρα- 
νίτου και τα ερείπια πύργου όμοιας τοιχοδομίας

( Π ιν .  523 β ) ( βλ. επίσης: Collart, πιν. 18, 1 )5. 
Εις το υψηλότερον επίπεδον του λόφου επί της 
βορειοανατολικής Κλιτύος σχηματίζεται άνδηρον 
με αναλημματικόν ισοδομικόν τοίχον κατά την 
ανατολικήν, βορείαν και δυτικήν πλευράν ( Π ιν .  
524 α )6. Εις τους Π ιν .  523 ο, 524 α διακρίνε- 
ται ο πρώτος δόμος του κρηπιδώματος κτηρίου, 
ίσως ναού. Η  κάτω πόλις εξετείνετο βορείως και 
ανατολικώς του λόφου της ακροπόλεως μέχρι 
της παραλίας7.

Εις την θέσιν της Οισύμης ανεπτύχθη η βυζαν- 
τινή πόλις Άνακτορούπολις8, το φρούριον της 
οποίας σώζεται επί χαμηλού λόφου πλησίον της 
θαλάσσης, νοτιοανατολικώς της αρχαίας ακρο- 
πόλεως ( Π ιν .  524 β, 525 α - γ ). Εις τον Π ιν .  
521 α - γ φαίνεται η σχέσις των δύο λόφων.

Το ερευνηθέν νεκροταφείον ευρίσκεται νο- 
τίως της αρχαίας ακροπόλεως -  εις απόστασιν 
διακοσίων περίπου μέτρων -  κατά μήκος της 
παραλίας επί μακράς σειράς άμμολόφων9 ( Π ι ν .  
526 α ). Η  ανασκαφή εγένετο εις δύο περιόδους, 
διήρκεσε δε εν συνόλω τριάκοντα ημέρας. Κατ’ 
αυτάς ηρευνήθη έκτασις τεσσάρων χιλιάδων τε- 
τραγωνικών μέτρων και ευρέθησαν εκατόν εβδο- 
μήκοντα επτά καύσεις και δέκα πέντε ταφαί. Οι 
τάφοι, αι λάρνακες και τα τεφροδόχα αγγεία ευ- 
ρίσκοντο εντός της άμμου, εις βάθος κυμαινόμε- 
νον από 0,50 - 2 μ. ( Π ι ν .  526 β ).

Καύσεις

Η  τέφρα του νεκρού τοποθετείται είτε εις λίθι- 
νους κιβωτιοσχήμους τάφους μικρού σχήματος, 
είτε εις τεφροδόχα αγγεία, ήτοι πίθους, αμφορείς, 
υδρίας, χύτρας η πρόχους, η εις μικρούς πήλινους 
κυλινδρικούς τάφους.

Λίθινοι κιβωτιόσχημοι τάφοι

Ε νίοτε τοποθετείται εντός αυτών αμφορεύς πε- 
ριέχων την τέφραν του νεκρού και τα κτερίσμα-

5 7

1. Ο  H euzey, βασ ιζόμενος εις τας π λη ροφ ορ ία ς  του σ χο- 
λ ια σ τού του Π τολεμαίου αφ' ενός κα ι του Κ α τα κουζη νού αφ’ 
ετέρου ετοποθέτησε τη ν  Ο ισ ύμην εις  τον κόλπον των Ε - 
λευθερών ( Heuzey, Η . D aum et, M ission A rchéologique 
de M acédoine, P aris  1876, σ . 31 - 32 ). Β λ. επ ίσ η ς : P. C ollart, 
Philippes, ville M acédoine, σ . 7 2 -1 0 1 . Γ . Μ πακαλάκη, Α -  
νασκαφή εν Κ α βάλα και το ις πέρ ιξ , Π Α Ε 1938, σ . 97 - 102 
( εδώ αναφέροντα ι τα  χω ρ ία  των αρχα ίω ν κ α ι βυζαντινών 
συγγραφέων, τα σ χετ ικ ά  με τη ν  π ό λ ιν  Ο ισ ύμην, σ . 101, σημ . 
2 ). A . W . Com m e, A H isto rica l C om m entary  on Thucydides, 
3, σ . 580.

2. Ο  C o llart ανεκάλυψε το πρώ τον τα  επ ί του λόφου τού- 
του ερείπ ια  του αρχα ίου τε ίχους  ( αυτόθι, σ . 86 ).

3. Ο  ίδ ιο ς  πύργος ε ικον ίζετα ι εις Γ . Μ πακαλάκη ε.α. σ. 
99, ε ικ . 1.

4. Ο  C ollart σ υγκ ρ ίνει τη ν  το ιχοδομ ία ν  του τε ίχους  αυτού 
 με τη ν  του τε ίχους τη ς  Ν εαπόλεω ς ( αυτόθ ι σ . 86, σημ . 

4 ).

5. Β λ. σχετικώ ς, C o llart, σ . 86 «U n m u r aux belles assises 
horizon tales, fait de p ie rres  taillées avec soin, et conservé 
en p lusieurs endro its  s u r  quelque h au teu r engravait le flanc 
N o r d . . . on  peu t le da ter, semble-t-il, du débu t du Ve s . avant 
n o tre  ère».

6. Η  βορεία  πλευρά του το ίχο υ  αυτού εικονίζετα ι εις Γ. 
Μ πακαλάκη ε.α. σ . 99, εικ . 2.

7. Β λ. σ χετ ικώ ς: Γ . Μ πακαλάκη , σ . 99 « ο μεταξύ των ΒΑ. 
πλευρώ ν του λόφου κ α ι των π ρος  το  βυζαντινόν φρούριον 
λα χανοκήπω ν χώ ρος, όπου προφανώ ς θα ή το  η  κάτω  πόλ ις  
κ α ι η εμπορική  αυτή ς  ζωή, ε ίνα ι π λή ρη ς οστράκω ν κα ι θραυ- 
σμάτω ν οξυπυθμένων αμφορέων».

8 .Β λ . σ χετικώ ς H euzey ε.α. σ . 3 1 -3 2 .

9. Ο  Γ . Μ πακαλάκης αναφέρει τη ν  ύπαρξ ιν  νεκροταφείου 
εις τη ν  νοτιοα να τολ ικ ή ν κλ ιτύ ν  του ΒΔ. τη ς  ακροπόλεως 
κειμένου λόφου ( αυτόθι, σ. 99 ).
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τα. Εις τους Π ιν .  526 γ, 527 α, εικονίζεται ο 
τάφος XXIV, όστις περιείχε λέσβιον (;) αμφορέα 
και κορινθιακόν αλάβαστρον ( Π ιν .  527 β ). 
Οι τάφοι αυτοί κατεσκευάζοντο δι’ εξ πλακών 
γρανίτου λίθου. Εις τον Π ιν .  527 γ εικονίζεται 
ο τάφος XVI, τυπικόν παράδειγμα του είδους, εις 
τον Π ιν .  528 α ο τάφος I άνευ του καλύμματος 
και εις τον Π ιν .  528 β ο τάφος XXII με κτερί- 
σματα, αττικήν μελαμβαφή κυλικα του τύπου των 
«κωμαστών», κοσμουμένην με ερυθράς ταινίας 
εξηρμένας ( Π ιν .  528 γ ) και μικράν κορινθιακήν 
κοτύλην με γραμμικήν διακόσμησιν. Τα κτερί- 
σματα των τάφων αυτών είναι συνήθως μικρά 
κορινθιακά αγγεία, ήτοι αλάβαστρα, αρύβαλλοι 
και κοτύλαι, και ενίοτε αττικαί κυλικες του 
τύπου των «κωμαστών» ή αβαφή αγγεία.

Πήλινοι κυλινδρικοί τάφοι

Τάφοι του είδους αυτού ευρέθησαν τρεις, εις 
τον Π ιν .  528 ο εικονίζεται ο τάφος X έχων ως 
κάλυμμα πήλινον δίσκον με λαβήν εις την μιαν 
πλευράν, ενώ εις την άλλην είχε λιθίνην κυκλι- 
κήν πλάκα ευρεθείσαν ερριμμένην πλησίον αυ- 
τού. Κάτωθεν της λίθινης πλακός ευρέθη μικρόν 
χαλκούν ψέλιον, εντός του τάφου ευρέθησαν οκτώ 
χαλκαί ψήφοι όρμου και εις την επίχωσιν άνω- 
θεν αυτού δύο αττικά μελαμβαφή αγγεία, αρυβαλ- 
λοειδής λήκυθος και κυάθιον του τέλους του 5ου 
αι. π.Χ.

Τεφροδόχα αγγεία

Πίθοι. Πίθοι ευρέθησαν εν συνόλω τριάκοντα 
τρεις. Τα συνήθη σχήματα είναι τρία, α) κυλιν- 
δρικός στενούμενος προς τα κάτω και καμπυλού- 
μενος ισχυρώς κατά τον ώμον ( Π ιν .  529 α ), 
β) πίθος μεγάλου σχήματος με γάστραν εξωγκω- 
μένην και πλατύ περιχείλωμα, απολήγων εις μι- 
κράν βάσιν ( Π ιν .  529 β ), γ) πίθος μεγάλου 
σχήματος με λαιμόν, πλατύ περιχείλωμα και γά- 
στραν εξωγκωμένην, απολήγων εις μικράν βάσιν 
( Π ιν .  529 γ ). Οι πλείστοι των πίθων περιείχον 
κτερίσματα, μικρά κορινθιακά αγγεία και αττι- 
κάς κυλικας μελαμβαφείς και μελανομόρφους 
με ανθεμωτήν διακόσμησιν. Εις τον πίθον 22 ευ- 
ρέθησαν δύο αττικαί μελανόμορφοι κυλικες με 
ανθεμωτήν διακόσμησιν, δύο χαλκοί δακτύλιοι, 
δύο μικραί κορινθιακοί κοτύλαι με γραμμικήν 
διακόσμησιν και μια κορινθιακή πυξίς με γραμ- 
μικήν διακόσμησιν ( Π ιν .  529 ο ), περιέχου- 
σα παχύρρευστον ουσίαν, πιθανώς ψιμύθιον, 
στερεοποιηθείσαν κατόπιν της επαφής με τον 
ατμοσφαιρικόν αέρα.

Αμφορείς. Ευρέθησαν εν συνόλω ογδοήκοντα

εξ. Α νήκουν εις τον 7ον, 6ον, 5ον και 4ον αιώνα, 
προέρχονται δε από την Θάσον, την Α ττικήν, 
την Χίον, την Λέσβον (;), την Ρόδον, την Κω και 
από εγχώρια εργαστήρια. Ολίγοι εξ αυτών περι- 
είχον κτερίσματα, μικρά κορινθιακά αγγεία, μι- 
κράς μελαμβαφείς κυλικας του τύπου «των κω- 
μαστών» και μικρά αβαφή αγγεία.

Υ δρίαι, πρόχοι, χύτραι. Αι υδρίαι ανήκουν εις 
τον 6ον αιώνα, προέρχονται δε από την Θάσον 
και από εγχώρια εργαστήρια. Η  πρόχους προ- 
έρχεται από την Θάσον, ένώ αι χύτραι από εγ- 
χώρια εργαστήρια.

Ταφαί

Ο  νεκρός εθάπτετο είτε εις λίθινους κιβωτιο- 
σχήμους τάφους είτε εις πηλίνας λάρνακας.

Λίθινοι κιβωτιόσχημοι τάφοι. Ευρέθησαν εν 
συνόλω εννέα τάφοι, κατεσκευασμένοι δια πλα- 
κών γρανίτου λίθου. Εις τον Π ιν .  530 α εικο- 
νίζεται ο τάφος XXXIV, τυπικόν παράδειγμα του 
είδους, εις τον Π ιν .  530 γ διακρίνονται τα κτε- 
ρίσματα τα ευρεθέντα εντός αυτού, ήτοι χαλκή 
στλεγγίς, πήλινον μελαμβαφές αλάβαστρον και 
αττική μελαμβαφής κοτύλη του δευτέρου ημί- 
σεος του 5ου αι. π.Χ.10 11 ( Π ιν .  530 ο ). Εις τον 
τάφον XXXV ευρέθησαν τα εξής κτερίσματα: 
Α λάβαστρον, χαλκή στλεγγίς, σιδηρά μάχαιρα 
και πλησίον αυτού αττική μελαμβαφής κύλιξ 
του τύπου C. Εις τον τάφον XXXVIII ( Π ιν .
530 β ) ευρέθη χαλκή πόρπη εις την θέσιν του 
αριστερού ώμου. Ο  τάφος XXXII ήτο εκτισμένος 
δια μικρών και μεγάλων ακανονίστων πλα- 
κών ( Π ιν .  531 α ). Ε ντός αυτού ευρέθησαν 
δύο σκελετοί τοποθετημένοι επαλλήλως ( Π ιν .
531 β ) και εξ χαλκοί οβολοί. Εις τον τάφον 
XXXVII ευρέθησαν τέσσαρες σκελετοί τοποθε- 
τημένοι επαλλήλως ( Π ιν .  531 γ ). Εις τον τά- 
φον XXXI ευρέθη λύχνος πρωίμου ελληνιστικής 
εποχής11.

Πήλιναι λάρνακες. Λάρνακες ευρέθησαν εν 
συνόλω εξ. Εις τον Π ιν .  532 α - β εικονίζεται 
η λάρναξ I, πλησίον της οποίας εις την επίχω- 
σιν ευρέθησαν δύο αττικοί μελανόμορφοι σκόφοι 
με παράστασιν τεθρίππου και εις αττικός μελαμ- 
βαφής σκάφος. Η  λάρναξ II κοσμείται κατά το 
περιχείλωμα εσωτερικώς και εξωτερικώς με Ιω- 
νικόν κυμάτιον. Εντός αυτής ευρέθη αβαφής 
αμφορίσκος. Η  λάρναξ V ήτο παλαιόθεν τεθραυ- 
σμένη και συγκεκολλημένη με μολυβδίνους συν-

10. Π ρ βλ . κοτύλην O xford  1927, 4063, CVA, π ιν . 65, 24, 
χρονολογουμένη ν μεταξύ των ετών 460 - 425 π .Χ .

11. Π ρ β λ . R . Η . H ow land, G reek  Lam ps, The A thenian 
A gora , τόμος 4, σ . 91, π ιν . 14, 41, N o  400.
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δέσμους, εκαλύπτετο δε δια πλακών γρανίτου 
λίθου ( Π ιν .  532 γ, 533 α ). Εντός αυτής ευρέ- 
θη αττική μελαμβαφής κύλιξ του τύπου C ( Π ιν .  
533 β ). Εις την λάρνακα VI ο σκελετός ευρέθη 
κατά το μάλλον η ήττον ακέραιος ( Π ιν .  533 γ ). 
Ε π ί της βόρειας εξωτερικής πλευράς της ευρέθη 
αττική μελαμβαφής κύλιξ άπους.

Τα σημαντικότερα ευρήματα είναι τα ακόλουθα:
1. (Λ  610). Μαρμάρινη ανθεμωτή στήλη τε- 

θραυσμένη το κάτω άκρον. Διαστάσεις: μεγ. σωζ. 
ύψος 0,605, πλ. άνω 0,084, πλ. κάτω 0,124, 
πάχ. άνω 0,06, πάχ. κάτω 0,089 μ. Μάρμαρον 
θάσιον. Α νθέμιον με δεκατρία φύλλα κυρτής επι- 
φανείας και τέσσαρας έλικας τριπλής ελίξεως. 
Το ανθέμιον κλίνει προς αριστερά. Συνεπεία της 
κινήσεως αυτής τα φύλλα παρουσιάζουν σημαν- 
τικός διαφοράς εις το ύψος, το πλάτος και τας 
μεταξύ αυτών αποστάσεις. Ε πίσης διαφοραί πα- 
ρατηρούνται εις τας έλικας, εις την θέσιν ως προς 
το ύψος και εις την διάμετρον. Χρονολογείται 
εις τους υστεροαρχαϊκούς χρόνους12.

2. (Α  1892). Μηλιακός αμφορεύς ελλιπής το 
πλείστον του λαιμού και την βάσιν, χρησιμοποι- 
ηθείς ως τεφροδόχος. Διαστάσεις: Μεγ. σωζ. 
υψ. 0,317, διάμ. λαιμού 0,162, διάμ. γάστρας 
0,267 μ.

Ε πί του άνω τμήματος της γάστρας εις την Α 
όψιν παριστάνονται δύο πτερωτοί ίπποι κινούμε- 
νοι προς δεξιά, όπου τρίπους, εις δε την Β όψιν 
παριστάνεται πτηνόν, πιθανόν αλέκτωρ. Εις τον 
λαιμόν εντός μετόπης παριστάνεται λέων ελλι- 
πής το άνω σώμα. Εις τα πλάγια μεταξύ των λα- 
βών δύο οφθαλμοί αποτρόπαιοι. Οι ίπποι είναι 
εζωγραφημένοι κατά την μελανόμορφον τεχνι- 
κήν, ο δε αλέκτωρ κατά τον περιγραφικόν τρό- 
πον. Χρονολογικώς τοποθετείται μεταξύ του αμ- 
φορέως του Α πόλλωνος και του αμφορέως του 
Η ρακλέους, εις την εποχήν των πρώτων αττι- 
κών μελανόμορφων άγγείων13.

3. ( Α 1891 ). Α ττικός μελανόμορφος αμφο- 
ρεύς με λαιμόν, χρησιμοποιηθείς ως τεφροδόχος. 
Διαστάσεις: υψ. 0,39, διάμ. χείλ. 0,174, διάμ. γά- 
στρας 0,243, διάμ. βάσεως 0,127 μ. Α. Παρά- 
στασις του μύθου της πάλης του Η ρακλέους 
με τον άλιον γέροντα Νηρέα14. Ο  Νηρεύς πα- 
ριστάνεται ως γέρων ανήρ. Ο  Ηρακλής συλ- 
λαμβάνει τον Νηρέα, όστις επιχειρεί να απαλ- 
λαγή του εναγκαλισμού του. Δεξιά ίσταται ο Πο- 
σειδών, αριστερά δύο Νηρηίδες φεύγουν έντρο- 
μοι. Β. Παράστασις διονυσιακής σκηνής, Μαινάς 
μεταξύ τεσσάρων Σατύρων. Περί το 490 π.Χ.

4. ( Α 1814). Α ττικός ερυθρόμορφος αμφορεύς 
χωρίς λαιμόν ευρεθείς εις τεμάχια. Διαστάσεις: υψ. 
0,481, διαμ. χείλ. 0,224, διαμ. γάστρας 0,324, διαμ. 
βάσ. 0,169 μ. Α. Α νήρ προς δεξιά επί ταινίας κο- 
σμουμένης δια μαιάνδρου. Φορεί  ιμάτιον, ταινίαν 
με « φυλλοειδές στόλισμα »15 εις την κεφαλήν και 
δια της δεξιάς χειρός κρατεί βακτηρίαν κάθετον 
επί του εδάφους. Β. Έφηβος προς αριστερά επί 
ταινίας κοσμουμένης δια μαιάνδρου. Φορεί ιμά- 
τιον, ταινίαν με « φυλλοειδές στόλισμα » εις την 
κεφαλήν και δια της δεξιάς χειρός κρατεί βακτη- 
ρίαν υπεράνω του εδάφους. Δια της τοποθετήσεως 
των μορφών επί ταινιών ο αγγειογράφος δίδει την 
αίσθησιν της τρίτης διαστάσεως και την εντύπω- 
σιν ότι πρόκειται περί αγαλμάτων. Πλησίον του 
ζωγράφου του Πανός. Τέλη του πρώτου τετάρτου 
του 5ου αιώνος π.Χ.

5. Αττική ερυθρόμορφος πελίκη ευρεθείσα εις 
τεμάχια εντός γάστρας οξυπυθμένου αμφορέως. 
Διαστάσεις: Υ ψ . 0,312, διαμ. χείλ. 0,143, διάμ. γά- 
στρας 0,226, διάμ. βάσ. 0,16 μ. Α. Παράστασις 
ανδρός και εφήβου συνομιλούντων. Β. Παράστα- 
σις ανδρός και νέας γυναικός συνομιλούντων. 
Του ζωγράφου του χοίρου ( Σ. Καρούζου ). Με- 
σα του δευτέρου τετάρτου του 5ου αιώνος π.Χ.

6. Αττική ερυθρόμορφος υδρία χρησιμοποιη- 
θείσα ως τεφροδόχος. Διαστάσεις: Υ ψ . 0,33, διάμ. 
χείλ. 0,136, διάμ. γάστρας 0,233, διάμ. βάσ. 0,12 μ. 
Παράστασις του μύθου Ποσειδώνος και Άμυ- 
μώνης16. Ο  Ποσειδών παριστάνεται κατ’ ενώ- 
πιον στρέφων την κεφαλήν αριστερά προς τον 
ερχόμενον προς αυτόν Έρωτα. Μικρά χλαμύς πε- 
ριβάλλει τα νώτα και κρέμαται από των βραχιό- 
νων. Φορεί φύλλινον στέφανον εις την κεφαλήν, 
κρατεί την τρίαιναν δια της αριστεράς χειρός και

12. Δ ια  τον  τύπον τη ς  σ τή λη ς  π ρβ λ . τα ς σ αμιακάς σ τήλας 
των ετώ ν 530 - 520 π .Χ . Ε . B uschor, A ltsam ische G rabstele , 
A M  58 ( 1933 ) σ . 31 - 34, Beil. X I - XII. Δ ια  το  σ χή μ α  του 
ανθεμίου π ρ β λ . τη ν  σ τή λη ν  του Α ντιφάνους, G . R ich ter, 
T he A rchaic G ravestones o f  A ttica, σ . 40, N o  55, ε ικ . 137.

13. Ο ι ίπ π ο ι δύνανται να  σ υγκριθούν με τους ίππους του 
κρ ατή ρος Β του Α ναγυρούντος (Σ. Κ αρούζου, Α γγε ία  του 
Α ναγυρούν τ ο ς ,  Α θή να ι 1963, π ιν . Δ ) .  Τ ο  σ χή μ α  τη ς  γά - 
στρας ομο ιάζε ι με του αμφορέως του Α π όλλω νος. Ο μ ο ίω ς  
έντονος ε ίνα ι η  καμπύλη τη ς  γά σ τρα ς τω ν κρα τή ρω ν Α  και 
Β του Α ναγυρούντος ( αυτόθι, π ιν . 1, 2, 1 2 ) . Η  γάσ τρα  
του κρα τή ρος Γ  δ ια φ έρει σημαντικώ ς « έ χ ε ι ρα δινότη τα  
κα ι περ ίγραμμα  μελωδικώς καμπύλον » ( αυτόθι, σ . 37, π ιν . 
1, 2 2 ) . Τ α  ίδ ια  γνω ρίσματα  έ χ ε ι  η  γά σ τρα  του αμφορέως 
τη ς  Ν εαπόλεω ς (Α Δ  17 ( 1 9 6 1 /6 2 ): Χ ρονικά, Π ιν . 280, 
α).

14. Β λ. σ χετ ικώ ς F ra n k  B rom m er, V asenlisten zu g rie- 
chischen H eldensagen, 2, σ . 118.

15. K . Ρω μαίου, « Ο  έφ ηβος του Μ α ρ α θ ώ νο ς», Α Δ 9 
( 1 9 2 4 -2 5 ) ,  σ . 155 - 157.

16. Β λ. σ χετ ικώ ς: F . B rom m er, A M  6 3 -  64 ( 1938 - 39 ), 
σ . 171 - 176.
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υψώνει την δεξιάν προ του προσώπου. Προ αυ- 
τού παριστάνεται δενδρύλλιον, επί του οποίου φαί- 
νεται ως να πατή ο Έρως. Η  Α μυμώνη παριστά- 
νεται εις νωχελικήν στάσιν προσβλέπουσα τον 
Έρωτα, τον φέροντα εις αυτήν φύλλινον στέφα- 
νον. Φορεί λεπτότατον χιτώνα και λεπτόν ιμάτιον 
και έχει την κόμην μακράν, κοσμουμένην δια 
διαδήματος. Προ αυτής επί του εδάφους παριστά- 
νεται η υδρία της. Εις το μεταξύ της λαβής δια- 
στημα παριστάνεται νέα γυνή, φέρουσα υδρίαν 
επί της κεφαλής. Εις την αντίστοιχον θέσιν όπι- 
σθεν του Ποσειδώνος παριστάνεται γυνή φέρου- 
σα υδρίαν, ελλιπής το άνω σώμα. Η  θαυμασία 
αυτή σκηνή εζωγραφήθη υπό αγγειογράφου δε- 
χθέντος την επίδρασιν του αγγειογράφου Πολυ- 
γνώτου. 430 - 420 π.Χ.17

Εις την επίχωσιν μεταξύ των τάφων, των λαρ- 
νάκων και των τεφροδόχων αγγείων, ευρέθησαν 
πολλά θραύσματα αγγείων αττικών, κορινθια- 
κών, κυκλαδικών, ροδιακών, χιακών και μικρα- 
σιατικών. Τα αττικά είναι μελανόμορφα, ερυθρό- 
μορφα, θραύσματα λευκών ληκύθων με γραμμι- 
κήν διακόσμηση» και κατά το πλείστον βάσεις 
και θραύσματα κυλίκων. Τα κορινθιακά ανήκουν, 
ως επί το πλείστον, εις μικρά αγγεία, ήτοι αλάβα- 
στρα, αρυβάλλους και κοτύλας. Τα κυκλαδικά 
είναι θραύσματα αμφορέων, ως επί το πλείστον, 
και πινακίων. Τα ροδιακά ανήκουν εις οινοχόας 
του τύπου των αιγάγρων του κλασσικού καμιραϊ- 
κού ρυθμού18.

Α πό τα ευρεθέντα αγγεία τα παλαιότερα ανά- 
γονται εις τα τέλη του τρίτου τετάρτου του 7ου 
αιώνος. Ούτω αποκτώμεν εν terminus ante quem 
δια την ίδρυσιν της πόλεως Οισύμης. Τα ευρή- 
ματα του Ιερού της Παρθένου δίδουν το αυτό 
terminus ante quem δια την ίδρυσιν της Νεαπό- 
λεως19. Αντιθέτως τα ολίγα τυχαία ευρήματα, τα 
προερχόμενα εκ της πόλεως Γαληψού, χρονολο- 
γούνται εις τα τέλη του 7ου και εις τον 6ον αι- 
ώνα20. Η  μετέπειτα ονομασθείσα « Θασίων ήπει- 
ρος » είλκυσεν ευθύς εξ αρχής την προσοχήν των 
Παρίων αποίκων της Θάσου, ήτοι από του τέ- 
λους του πρώτου τετάρτου του 7ου αι.21.

«À  peine les nouveaux venus étaient-ils in- 
stallés, maîtres encore peu sûrs de la fière acropo- 
le, qu’ils repartaient en quête de nouveaux do- 
maines. Ils allaient constituer l’empire continen- 
tal, la célèbre Perée qui s’appellerait un jour Θα- 
σίων ήπειρος, et ferait la fortune de la ville nou- 
velle» (Pouillout, Recherches, 1, σ. 32). Εις το 
τρίτον τέταρτον του 7ου αιώνος, συμφώνως με 
τα μέχρι τούδε δεδομένα των ανασκαφών Νεαπό- 
λεως και Οισύμης, οι Πάριοι επιτυγχάνουν να 
Ιδρύσουν τας πόλεις Νεάπολιν, Οισύμην, και, 
πιθανόν, Γαληψόν.

Ε Υ Γ Ε Ν ΙΑ  Λ Ε Β Ε Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  - Γ ΙΟ Υ Ρ Η

Δ. Κοινότης Πετρούσσης Ν. Δράμας

Κατά τον Μάιον του 1964 διεξήχθη μικράς 
διαρκείας ανασκαφική έρευνα εις την τοποθεσίαν 
« Μικρή Τούμπα » ( αγρός Γ. Κότιου ) του χω- 
ρίου Πετρούσσα. Η τοποθεσία ευρίσκεται εις από- 
στασιν 5 χλμ. Ν. του χωρίου Πετρούσσα και 2 
χλμ. ΒΔ. του χωρίου Μαυρότοπος ( Α ργυρού- 
πολις ). Πρόκειται περί μιας ελαφρώς εξηρμένης 
μαστοειδούς « τούμπας », ήτις δεν είναι λόγω 
του μικρού ύψους της ευδιάκριτος.

Α φορμήν δια την έρευναν έδωσαν τα παρατη- 
ρηθέντα εις την περιοχήν κρούσματα αρχαιοκα- 
πηλείας. Συγκεκριμένως, εις τον ως άνω αγρόν, 
κατά την διάρκειαν του χειμώνος, ανεσκάφη υπό 
των αρχαιοκαπήλων συστάς τάφων ( τεσσάρων ή 
πέντε ), οίτινες ευρίσκοντο εις βάθος 0,40 - 0,50 μ. 
από της επιφανείας. Κατόπιν τούτου διαταχθείσα 
διενήργησα σειράν μικρών δοκιμαστικών τομών 
και μέχρι βάθους 1.50-2 μ. εις όλην την έκτασιν 
του αγρού και εις την γειτονικήν περιοχήν. Παρά 
την εξαντλητικήν έρευναν ουδείς άλλος τάφος 
ευρέθη. Ε κ  της επιφανείας όμως, πλησίον των συ- 
ληθέντων τάφων, περισυνέλεξα θραύσματα αγγείων 
ανήκοντα χρονολογικώς εις τα μέσα του 4ου π.Χ. 
αιώνος μέχρι και του 3ου π.Χ. αι., τα οποία προ- 
ήρχοντο εκ των ως άνω τάφων. Ω ς δε εφαίνετο 
και εκ της θέσεως των συληθέντων τάφων, μόνον 
μια συστάς υπήρχεν εις το σημείον τούτο και ουχί 
εκτεταμένον νεκροταφείον. Η  ύπαρξις ετέρων 
τάφων εις τας γειτονικάς τοποθεσίας εφαίνετο 
πιθανή, πλην όμως λόγω του ακαταλλήλου της 
εποχής ( άπαντες οι αγροί ήσαν καλλιεργημένοι

17. Ο  χ ιτώ ν τη ς  Ά μ υμ ώ νη ς ομο ιάζε ι π ρος  τον  τη ς Ε - 
σ τία ς (;) του ανα τολ ικ ού αετώματος του Π αρθενώ νος, 
F . B rom m er, D ie  Sku lp tu ren  der P arthenon  - G iebel, M ainz 
1963, π ιν . 47.

18. X . Κ αρδαρά , Ρ οδιακή  αγγειογραφ ία , σ . 89.

19. Βλ. σ χετ ικώ ς Δ . Λ αζαρίδη , Ν εά π ολ ις , ΑΔ 17 (1961/62): 
Χ ρονικά , σ . 235 - 238, Π ιν . 280 - 284.

20. Β λ . επίσης α νασ καφήν νεκροταφείου Γ α λη ψ ού εις  ΑΔ 
16 ( 1960) : Χ ρονικά  σ . 218.

21. Δ ια  τη ν  απ ο ίκ ισ ιν  τη ς  Θ άσου βλ. σ χετικώ ς: J . Pouil-

loux, R echerches s u r  l’h isto ire  et les cultes de T hasos, É tudes 
Thasiennes 3, ct. 22 - 24, 32 - 34. F r . Salviat - N . W eill, BCH 
84 ( 1960), ct. 383, o m i. 1, F r . Salviat, BCH 86 ( 1962), ct, 
112. J . B éra rd , L’expansion e t la  co lonisation  grecque ju sq u ’ 
aux guerres m édiques, ct. 92 - 94. P . B ernard , BCH  88 ( 1964 ) 
ct. 142 - 146.
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δια καπνού ), η ερευνά δεν ηδύνατο να επεκταθή.
Κατά την διάρκειαν της διενεργείας δοκιμα- 

στικών τομών παρετήρησα, ότι τόσον επιφανεια- 
κώς όσον και εντός των τομών, ανευρίσκοντο ό- 
στρακα νεωτέρας νεολιθικής εποχής. Βεβαίως 
επαρκώς τεκμηριωμένος χρονολογικός ενδείξεις 
δεν δύναμαι να υποστηρίξω, καθ’ όσον αι στρω- 
ματογραφικαί παρατηρήσεις, λόγω του περιωρι- 
σμένου χρόνου και του ανιχνευτικού χαρακτή- 
ρος, δεν προσέφερον υλικόν ικανοποιητικόν. Η  
άξια όμως του υλικού τούτου είναι σημαντική 
από τοπογραφικής πλευράς. Ε νεκα τούτου πα- 
ραθέτω κατωτέρω τας παρατηρήσεις μου διό την 
κεραμεικήν του προϊστορικού συνοικισμού υπό 
μορφήν προσωρινήν.

Ε γένετο έρευνα μέχρι βάθους 2 μ., ένθα ανευ- 
ρέθη το φυσικόν αμμώδες έδαφος ( δικαιολογη- 
μένον από τας ενδείξεις υπάρξεως άφθονων υδά- 
των παλαιότερον εις την περιοχήν). Πρώτη γε- 
νική παρατήρησις, η οποία στηρίζεται εις την 
κεραμεικήν, είναι, ότι πολιτιστικώς έχομεν ενι- 
αίον στρώμα. Ά πασαι αι κατηγορίαι των οστρά- 
κων ανευρέθησαν τόσον εις τας ανωτέρας στρώ- 
σεις, όσον και εις τας κατωτέρας με την ίδιαν α- 
ναλογίαν πάντοτε. Επίσης αι στρώσεις περιεί- 
χον ολίγα, αλλά χαρακτηριστικά τεμάχια λεπί- 
δων εκ πυριτόλιθου ( silex ) κίτρινου χρώματος 
και αρκετά τεμάχια πηλού επαλείψεως στέγης 
φέροντα έκτυπα κοιλώματα καλάμων και κλά- 
δων ( τα μόνα αρχιτεκτονικά λείψανα ).

Γενικώς έχομεν κεραμεικήν μονόχρωμον με 
ελαχίστας εξαιρέσεις γραπτών και εγχαράκτων 
οστράκων. Τα τοιχώματα των αγγείων δεν είναι 
χονδρά και τα χείλη είναι κάθετα η ελαφρώς 
εισέχοντα. Αι βάσεις είναι επίπεδοι. Ευρέθησαν 
επίσης και τεμάχια μεγάλων πίθων.

Α. Κεραμεική μονόχρους

1) Όστρακα με επιφάνειαν μελανήν καλώς 
εστιλβωμένην. Πηλός τεφρόχους με μαρμαρυ- 
γίαν. Χείλη κάθετα η εισέχοντα.

2) Όστρακα με μελανήν στιλπνήν επιφάνειαν 
πέριξ του χείλους η και μέχρι του ώμου του 
αγγείου και με ερυθράν η κιτρινότεφρον ( ashy- 
buff) από του ώμου και κάτω, ήτοι ανήκοντα 
εις την κατηγορίαν των black - topped1. Τα σχή-

ματα των αγγείων της κατηγορίας αυτής είναι 
πρόχοι η σκύφοι με τομήν τροπιδοειδή (cari- 
nated )2. Αι λαβαί είναι πάντοτε κάθετοι ταινιό- 
σχημοι, με προεξοχάς ενίοτε κερατοειδείς η μα- 
στοειδείς ( Π ιν .  534 α ). Αι βάσεις των επίπεδοι.

3) Όστρακα καστανόχροα η τεφρόχροα με 
λείαν επιφάνειαν, αλλά ουχί εστιλβωμένην. Τα 
τοιχώματά των μάλλον χονδρά. Αι λαβαί των ως 
επί το πλείστον μαστοειδείς και κυλινδρικοί δια- 
τρητοι.

4) Όστρακα με μελανήν στιλπνήν επιφάνειαν, 
η οποία φέρει ελαφράν αυλάκωσιν ( rippled). 
Και τούτων η τομή των τοιχωμάτων είναι τε- 
θλασμένη ( carinated ) κάτωθεν του χείλους η 
περί τον ώμον.

5) Όστρακα με επιφάνειαν κιτρίνην ( buff) 
καλώς εστιλβωμένην ( Π ιν .  534 β ). Πηλός λε- 
πτόκοκκος με μαρμαρυγίαν. Τοιχώματα λεπτά. 
Χαρακτηριστική η ομοιότης των με τα αντί- 
στοιχα της Δήμητρας.

6) Όστρακα με επιφάνειαν εξωτερικώς ερυθρ- 
α ν  στιλπνήν και εσωτερικώς βαθείαν καστα- 
νήν. Πηλός ερυθρόχρους λεπτόκοκκος με μαρ- 
μαρυγίαν.

7) Όστρακα με κιτρινόχρουν αμαυράν επι- 
φάνειαν.

Γενικώς εις την μονόχρωμον κεραμεικήν πλε- 
ονάζουν τα σκοτεινά χρώματα.

Β. Κεραμεική με γραπτήν διακόσμηση

Η  αναλογία της είναι πολύ μικρά εν συγκρί- 
σει με τα μονόχρωμα. Τα όστρακα κοσμούνται 
κυρίως δια ταινιών η γραμμών παραλλήλων, 
ελαφρώς καμπύλων ( Π ι ν .  534γ).

1) Ε π ί κιτρινοφαίου στιλπνής επιφανείας, κί- 
τρινη διακόσμηση δια γραμμών. Πηλός κιτρι- 
νόφαιος λεπτόκοκκος.

2) Ε π ί ερυθράς στιλπνής επιφανείας, διακό- 
σμηση δι’ ερυθρών ταινιών. Η  εσωτερική επι- 
φάνεια είναι κιτρινόφαιος. Ο  πηλός ερυθρόχρους 
με μαρμαρυγίαν.

3) Ε π ί κίτρινης ( buff) λείας επιφανείας κα- 
στανή ταινιωτή διακόσμηση.

4) Ε π ί ερυθροκιτρίνου ( απόχρωσις του πη- 
λού ) επιφανείας ερυθρά ταινιωτή διακόσμησις.

5) Ε π ί ερυθροκιτρίνου ( απόχρωσις πηλού ) 
αστιλβώτου επιφανείας διακόσμησις δια παχέος 
ερυθρού χρώματος. Σπάνιον παράδειγμα. Το εί- 
δος τούτο, εξ όσων γνωρίζω, δεν έχει ευρεθή με- 
χρι τούδε εις τους άλλους συνοικισμούς της Α νατ. 
Μακεδονίας.

1. Κ α τη γορ ία  η  οπο ία  ευρ ίσ κετα ι εις Δράμαν, βλ . Ρ. 
F rench , A n a t. Studies V ol. X I ( 1961 ) σ . 107 ε ις  Ό λ υ ν θ ο ν  
βλ. G . M ylonas, O lynthus I, σ . 36, κ .ε ., εις Π ολύστυλον, 
Π Α Ε  1938, Γ . Μ υλωνά - Γ . Μ πακαλάκη σ . 110, ε ις  Ν. Ν ι- 
κομήδειαν βλ . R . J . R odden, B alkan S tudies, 5 ( 1964 ) σ.
116 κα ι προσφάτως εκ του σ υνο ικ ισ μού Λ αφρούδας ( Π όρ - 
το - Λ ά γ ο ) .  Δεν  αναφέρω το  Ν τ ικ ιλ ί - Τ α ς , δ ιό τ ι τα  ελά χι- 
σ τα  ευρεθέντα όστρακα  ή σα ν ασφαλώς επείσακτα. 2. Β λ. X . Τσούντα, Δ. - Σ . ε ικ . 214 - 216.
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6) Ε π ί  επιφανείας ερυθροκιτρίνου ( ομοίας 
με την απόχρωσήν του πηλού ) διακόσμηση δια 
λευκών, πορτοκαλλοχρόων και βαθέων καστα- 
νών γραμμών.

Γ. Κεραμεική με εγχάρακτον διακόσμηση

Ε ξ  αυτής ελάχιστα παραδείγματα έχομεν.
1) Τμήμα ποδός τριποδικού αγγείου με εγχά- 

ρακτον διακόσμηση1 ομοίαν προς εκείνην του 
Πολυστύλου, Α κροποτάμου3 και Δήμητρας.

2) Τεμάχιον με εγχαράκτους λοξάς γραμμάς 
σχηματιζούσας τετραγωνίδια. Εντός των χαρα- 
γμάτων ετέθη λευκόν χρώμα. Τεχνική όμοια προς 
τα εκ του Ντικιλί - Τάς4 και Νέας Μπάφρας προ- 
ερχόμενα παραδείγματα.

3) Τμήμα μεγάλου αγγείου με χονδροειδή εγ- 
χαρακτον διακόσμηση", συναντωμένην συχνά- 
κις εις τους συνοικισμούς της Α νατ. Μακεδονίας.

Ι διαιτέρως αξιόλογος είναι η αφθονία και ποι- 
κιλία των οστράκων της κατηγορίας black - top- 
ped, στοιχείον το όποιον συμβάλλει εις την με- 
λέτην της εξαπλώσεως της μελανής στιλπνής 
και black - topped κεραμεικής και των υπαρχου- 
σών σχέσεων μεταξύ ρυθμού Λαρίσης - Μακεδο- 
νίας - Θράκης και βορειοδυτικής Μ. Α σίας.

Ε πισημαίνω επίσης την ελλειψιν ειδωλίων, 
των οποίων όμως η ύπαρξις δεν πρέπει να απο- 
κλεισθή μέχρι της συστηματικής ερεύνης του 
συνοικισμού.

Α ΙΚ . ΡΩ Μ ΙΟ Π Ο ΥΛΟ Υ

Ε. Ά βδηρα
Αι αρξάμεναι από του έτους 1950 ανασκαφαί 

και έρευναι του αρχαιολογικού χώρου των Ά - 
βδήρων1 συνεχίσθησαν και κατά το έτος τούτο 
υπό την διεύθυνσιν του Ε φόρου Α ρχαιοτήτων 
της ΙΕ' Περιφέρειας Δημ. Λαζαρίδη και με την 
συμμετοχήν του Ε φόρου Α ρχαιοτήτων της ΙΣΤ' 
Περιφερείας κ. Α . Βαβρίτσα και της Ε πιμελη- 
τρίας Α ρχαιοτήτων της ΙΕ' Περιφερείας ο. Αίκ. 
Ρωμιοπούλου. Προσέφερον προς τούτοις τας υπη- 
ρεσίας των εις τας ανασκαφάς, ως επιστημονικοί 
βοηθοί, η τελειόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχο- 
λής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ο. Ε λ. 
Κιριμλίδου, η οποία εξεπόνησε και τα δημοσιευό- 
μενα ενταύθα σχέδια, και ο τελειόφοιτος της Φιλο- 
σοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης κ. Ι . Α τζακάς. Εις την επίβλεψιν των πολλών 
και απομεμακρυσμένων αλλήλων συνεργείων ερ- 
γατών και εις άλλας εργασίας των ανασκαφών 
πολύ εβοήθησαν οι φύλακες Α ρχαιοτήτων Κα- 
βάλας, Παν. Φλωριάς και Βασ. Σταμάτης. Αι ερ- 
γασίαι διήρκεσαν από της 7ης Σεπτεμβρίου μέχρι 
της 4ης Οκτωβρίου, απασχολήσασαι ενενήκοντα 
οκτώ εργάτας, κατά μέσον όρον, ημερησίως. Δια 
την απομάκρυνσιν δε των χωμάτων, εκτός του 
χώρου των ανασκαφών, εχρησιμοποιήθησαν δύο 
τρακτέρ. Αι ανασκαφαί διενηργήθησαν εις δια- 
φόρους τομείς τόσον εντός της αρχαίας πόλεως, 
όσον και έξω αυτής, μακράν των τειχών της. Κα- 
τωτέρω εκτίθενται εν συντομία αι κυριώτεραι ερ- 
γασίαι και τα αποτελέσματα αυτών:

1. Ο  αποκαλυφθείς το πρώτον κατά τας ανασκ- 
αφάς του 1961 εις το δυτικώτερον τμήμα της 

πεδινής εκτάσεως της πόλεως τοίχος2, απετέλεσε 
το αντικείμενον συστηματικής ερεύνης, εις την 
οποίαν απησχολήθη συνεχώς σημαντικός αρι- 
θμός εργατών. Η  ανασκαφείσα ενταύθα έκτασις 
έχει μήκος 39.75 και πλάτος από 9.30 -13.70 μ. 
Δια των εργασιών του έτους τούτου διεπιστώθη, 
ότι το αποκαλυφθέν τότε τμήμα τοίχου ανήκεν 
εις το δυτικόν τείχος της αρχαίας πόλεως, το ο- 
ποίον και απεκαλύφθη καθ’ όλον το μήκος της 
ανασκαφείσης εκτάσεως ( Π ιν .  535 α - β· Σ χ ε δ .  
1 ). Το τείχος έχει Ν.-Β. περίπου κατεύθυνσιν και 
είναι επιμελώς ωκοδομημένον δι’ ανισομεγέθων 
πλίνθων πωρολίθου, τοποθετημένων εις ανισοϋ- 
ψείς δόμους, εις τρόπον ώστε παρέχεται η εντύ- 
πωσις ψευδοϊσοδόμου τοιχοποιίας, ουχί αυστη- 
ρός ( Π ιν .  535 γ· Σ χ ε δ .  1). Α ποτελείται εκ 
δύο παραλλήλων τοίχων πλάτους 2.23 - 2.35 μ., 
εχόντων μεταξύ των κενόν, το όποιον έχει πληρω- 
θή δια χώματος και λιθορριπής ( Π ιν .  535 ο ). 
Εις τα καλύτερον διατηρούμενα σημεία, το ύψος 
του φθάνει τα 2 μ. Α πό του νοτιωτέρου ση- 
μείου της ανασκαφής το τείχος βαίνει ευθέως επί 
μήκους 23.50 μ. Είτα σχηματίζει αμβλείαν γω- 
νίαν, εκτρεπόμενον προς ΒΔ. κατεύθυνσιν ( Π ιν .  
536 α - γ ). Ε κ  της γωνίας ταύτης ανεσκάφη το 
τείχος προς Β. επί μήκους 11.15 μ. εισέτι, ήτοι εν 
συνόλω επί μήκους 34.65 μ.

Βορείως της γωνίας απεκαλύφθη πύργος δια- 
στάσεων 6.10x7.30 μ., του οποίου οι τοίχοι, επι- 
μελούς κατασκευής, έχουν πάχος 1.50 μ. ( Π ι ν .  
536 ο, 537 α - β· Σ χ ε δ .  2 ). Εις το βορειότερον 
τούτο σημείον της ανασκαφής κατά τας δύο τε- 
λευταίας ημέρας των εργασιών, κάτωθεν μεταγε- 
νεστέρων πενιχρών οικοδομών και αγωγών απο-

3. Β λ. G . Μ ylonas, Α J Α 1941, σ . 563, ε ικ . 6.

4. Β λ. Έ ρ γ ο ν  1961, σ . 90, ε ικ . 87.
1. Π Α Ε  1950, σ . 293 κ .ε . Π ερ ί των εργασ ιώ ν των ακολού- 

θων ετών βλ . Π Α Ε  1952, σ . 260 κ .ε ., 1954, σ . 160 κ .ε ., 1955, 
σ . 160 κ .ε ., 1956 σ . 139 κ .ε . Α Δ  17 (  1961/62) : Χ ρονικά, σ . 
245 κ .ε . Α Δ  19 ( 1963 ): Χ ρονικά, σ . 376 κ .ε . 2. ΑΔ 17 ( 1961 - 1962): Χ ρονικά, σ . 247, Π ιν . 296.
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χετεύσεως ( Π ιν .  537 γ, 538 α ) απεκαλύφθη 
το άνοιγμα πύλης του τείχους, πλάτους 2.50 μ.
( Π ιν .  537 ο ). Διεπιστώθη ότι το τείχος δια- 
τηρείται και βορείως της πύλης, μη ανασκαφέν 
εισέτι. Είναι πολύ πιθανόν, ότι εις την πύλην 
ταύτην οδηγεί η οδός της αρχαίας πόλεως3, της 
οποίας μικρόν μόνον τμήμα απεκαλύφθη μεταξύ 
της ελληνιστικής οικίας με το μωσαϊκόν δάπεδον 
των δελφίνων4 5 και της μη ανασκαφείσης εισέτι 
νοτίως ταύτης οικοδομής, καθόσον ευρίσκεται 
εις τον αυτόν περίπου με την πύλην άξονα.

Ε π ί του τείχους και εσωτερικώς αυτού απεκα- 
λύφθησαν πολλοί τάφοι, άνευ κτερισμάτων, α- 
νήκοντες εις τους υστερορρωμαϊκούς ή και τους 
βυζαντινούς χρόνους και θεμέλια πενιχρών οι- 
κοδομών, αίτινες εχρησιμοποίησαν κατά την 
οικοδομήν των το τείχος ( Π ιν .  538 β ). Οι 
τοίχοι των οικιών τούτων, κάθετοι επί του τείχους, 
διατηρούνται εις ύψη από 0,40 - 0,80 μ. Εις τας 
οικίας αυτάς, κειμένας εις επίπεδον πολύ υψη- 
λότερον του επιπέδου του τείχους, ανήκουν οι 
αποκαλυφθέντες ανατολικώς τούτου πλακόστρω- 
τοι χώροι και αγωγοί αποχετεύσεως ( Π ιν .  538 γ, 
539 α ), ως και ευτελές μωσαϊκόν δάπεδον, κατε- 
σκευασμένον εκ μικρών τεμαχίων λευκού μαρ- 
μάρου, το όποιον ανευρέθη εις βάθος 1 μ. από 
της επιφανείας ( Π ιν .  539 β ).

Δυτικώς του τείχους και εις απόστασιν μικρο- 
τέραν του μέτρου απ’ αυτού απεκαλύφθη, εν μέ- 
ρει, ορθογώνιος οικοδομή με ισχυρούς τοίχους 
πάχους 1.04 μ. αδήλου προορισμού ( Π ιν .  539 γ ). 
Η  οικοδομή αυτή, μεταγενέστερα προφανώς του 
τείχους, καθ’ όσον ο βόρειος τοίχος αυτής εφά- 
πτεται εν μέρει του νοτίου τοίχου του πύργου 
( Π ιν .  540 α ), αποκαλυφθείσα επί μήκους 6.25 
μ. έχει πλάτος 5.73 μ. και ανήκει πιθανώς εις τους 
ελληνιστικούς χρόνους. Εις απόστασιν 5.35 μ. 
από του ανατολικού τοίχου αυτής, απεκαλύφθη 
διαχωριστικός τοίχος, πάχους 0,52 μ. Η  οικοδο- 
μή αυτή, όπως και το τείχος, εχρησίμευσε κατά 
τους ρωμαϊκούς χρόνους ως τόπος ταφής, καθ’ ό- 
σον εις τα ανώτερα στρώματα της επιχώσεως ανε- 
σκάφησαν εξ τουλάχιστον τάφοι ( Π ιν .  539 ο ). 
Οι τρεις εκ των τάφων ήσαν κιβωτιόσχημοι και 
οι έτεροι τρεις σαρκοφάγοι εξ ασβεστολίθου, 
εκ των οποίων διεσώθη μόνον η κάτω πλευρά 
και μικρά τμήματα εκ των καθέτων πλευρών των. 
Ε ντός των σαρκοφάγων ανευρέθησαν ολίγα φύλ- 
λα χρυσού εκ διαλυθέντος πιθανώς στεφάνου, 
υάλιναι δακρυδόχοι και χαλκά νομίσματα.

Το αποκαλυφθέν τμήμα του τείχους, λίαν επι- 
μελούς τοιχοποιίας, εδράζεται επί δόμου εκ πω- 
ρολίθων, εξέχοντος κατά 0,20 μ. Η  επίχωσις του 
θεμελίου και του κάτωθεν αυτού στρώματος πε- 
ριείχε μέγα πλήθος θραυσμάτων ιωνικών κυλι- 
κών του τέλους του 6ου π.Χ. αιώνος, όπως και 
μελαμβαφή όστρακα αγγείων αρχαϊκής ή κλασ- 
σικής εποχής με στιλπνόν γάνωμα ( Π ιν .  540 
β -7  )·

Μεταξύ των οστράκων τούτων υπάρχει θραύ- 
σμα αγγείου Κλαζομενών με φολιδωτήν διακό- 
σμησιν, θραύσματα ροδιακών αγγείων ( Π ιν .
540 ο ), θραύσματα ιωνικών κυλικών με εγχάρα- 
κτα τα γράμματα ΑΒΔ [ ΗΡΩΝ ] και θραύσματα 
μελανόμορφων και ερυθρομόρφων αγγείων ( Π ιν .
541 α ).

Ε κ των υψηλοτέρων στρωμάτων της επιχώσεως 
περισυνελέγησαν εν αφθονία όστρακα μελαμβα- 
φών αγγείων με εμπίεστον διακόσμηση» ανθε- 
μίων, ελληνιστικών αγγείων του ρυθμού « δυτι- 
κής Κλιτύος » ( West slope), η δε επίχωσις των 
επιφανειακών στρωμάτων περιείχεν όστρακα 
ρωμαϊκών αγγείων του είδους terra sigillata.

Ε κτός των ανωτέρω ανευρέθησαν είκοσι εξ εν- 
σφράγιστοι λαβαί οξυπυθμένων αμφορέων ( Π ιν .  
541 β - γ ) η ενσφράγιστοι κέραμοι, δέκα τέσσαρες 
λύχνοι η μεγάλα τμήματα τοιούτων, διαφόρων 
εποχών ( Π ιν .  542 α - γ ), ένδεκα τμήματα ει- 
δωλίων, κεφαλαί ως επί το πλείστον, μεταξύ των 
οποίων και κεφαλή κόρης αρχαϊκής εποχής 
( Π ί ν 543 α - β ), δύο ακροκέραμοι ελληνιστι- 
κών χρόνων με ανάγλυφον διακόσμηση» ελίκων 
και ανθεμίων ( Π ιν .  543 γ ), δύο υάλιναι δακρυ- 
δόχοι ( Π ι ν .  544α), αγνύθες διαφόρων σχη- 
μάτων, ενενήκοντα επτά χαλκά νομίσματα δια- 
φόρων εποχών και πόλεων, δύο χαλκά ψέλια 
( Π ι ν .  544 γ ), χαλκοί δακτύλιοι, άγκιστρα, 
«σπάτουλαι», κοχλιάρια ( Π ι ν .  544 ο, ε ), ακί- 
δες και βελόναι εκ χαλκού η εξ οστού ( Π ι ν .  
544 β).

2. Ανατολικώς του τείχους κατά τας δοκιμα- 
στικάς ανασκαφάς των ετών 1954 και 1955s εί- 
χεν ανευρεθή ενδιαφέρουσα οικοδομή του 4ου 
π.Χ. αιώνος. Η  οικοδομή αυτή απετέλεσε κατά 
το έτος τούτο αντικείμενον συστηματικής ερεύ- 
νης. Κατ’ αυτήν ανεσκάφη εν ορθογώνιον τμήμα 
διαστάσεων 18.85x16.10 μ. ( Π ι ν .  545α). Ε - 
σωτερικώς του δυτικού τοίχου του κτηρίου απε- 
καλύφθησαν τοίχοι διαμερισμάτων, κάθετοι εις 
τον τοίχον της προσόψεως. Διεπιστώθησαν δύο 
καταστάσεις: Οι αποκαλυφθέντες εις επίπεδον

3. Α Δ 19 ( 1964 ): Χ ρονικά, σ . 376.

4. Π ερ ί της  οικ ίας ταύτης βλ. Π Α Ε  1955, σ . 161. 5. Π Α Ε  1954 σ . 167, Π Α Ε  1955, σ . 160, 161, π ιν . 52 ο, β.
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υψηλότερον ευτελείς τοίχοι, Ανήκουν εις οικίαν 
υστεροελληνιστικής ή ρωμαϊκής εποχής. Εις το 
επίπεδον τούτο διεπιστώθη η ύπαρξις φρέατος η 
βόθρου ( Π ιν .  545 β ) και εγγύς τούτου, παρά 
τον τοίχον διαχωρίσματος, τετράγωνος μικρά 
κατασκευή -  διαστ. 1.27 x 0,90 μ. -  εκ πλίνθων 
ασβεστολίθου, ανήκουσα πιθανώς εις εστίαν 
( Π ιν .  545 γ ).

Εις βάθος 2.05 μ. από της επιφανείας του αγρού 
και υπό τους μεταγενεστέρους τοίχους Απεκαλύ- 
φθησαν οι τοίχοι της αρχαιοτέρας οικοδομής, πι- 
θανώς του 4ου π.Χ. αιώνος ( Π ιν .  546 α - γ ). 
Εις το επίπεδον αυτό απεκαλύφθη μικρά αποθήκη 
οξυπυθμένων αμφορέων ( Π ιν .  547 α - β ), έτι 
δε βαθύτερον, παρά την ΝΔ. γωνίαν του δυτικω- 
τέρου εκ των δωματίων της προσόψεως, μικρός 
λίθινος πέλεκυς, προϊστορικών χρόνων ( Π ιν .  
549 β, κάτω αριστερά). Οι Αρχαιότεροι ούτοι 
τοίχοι είναι επιμελούς κατασκευής εξ επιμήκων 
λογάδων λίθων, έχουν πάχος 0,40 μ. και το ύψος 
των, εις τα καλλίτερον διατηρούμενα σημεία, εί- 
ναι 0,65 μ.

Εις απόστασιν 5 μ. εσωτερικώς του δυτικού 
τοίχου της προσόψεως και εις βάθος 0,90 μ. από 
της επιφανείας του εδάφους, απεκαλύφθη πλακό- 
στρωτον δάπεδον, το όποιον ανήκει πιθανώς εις 
οδόν η μεγάλην αυλήν ρωμαϊκών χρόνων ( Π ιν .
547 γ ). Το πλακόστρωτον τούτο δάπεδον απεκ- 

αλύφθη επί μήκους 12.50 μ., διεπιστώθη δε ότι 
το Ανατολικόν του τμήμα έχει καταστραφή, ενώ 
συνεχίζεται δυτικώς, μη αποκαλυφθέν εισέτι. Εις 
την νοτίαν παρυφήν του πλακοστρώτου τούτου 
χώρου, απεκαλύφθη Αγωγός αποχετεύσεως, πλ. 
0,55 μ. και σφόνδυλος δωρικού κίονος εκ πωρο- 
λίθου ( Π ι ν .  547 ο ), ύψους 1.50 και διαμέτρου 
0,44 μ.

Νοτίως του πλακοστρώτου τούτου χώρου και 
εις το αυτό επίπεδον απεκαλύφθησαν ευτελείς 
τοίχοι κτηρίων, πιθανώς ρωμαϊκών χρόνων.

Η  ανασκαφή του χώρου τούτου Απέδωσε μέγα 
πλήθος θραυσμάτων Αγγείων ρωμαϊκών χρόνων 
του είδους terra sigillata, ελληνιστικών χρόνων, 
ήτοι του ρυθμού « δυτικής Κλιτύος» ( Π ι ν .
548 α ) και μεγαρικών σκύφων ( Π ι ν .  548 β ) 
και πλήθος οστράκων μελαμβαφών Αγγείων, με- 
ρικά των οποίων φέρουν εμπίεστον διακόσμησιν 
Ανθεμίων η εγχάρακτα ονόματα όπως και τα τρία 
Αρχικά γράμματα της πόλεως ( ΑΒΑ  ) ( Π ι ν .  
548 γ ).

Περισυνελέγησαν επίσης πολλά ενδιαφέροντα 
όστρακα Αρχαϊκής και κλασσικής εποχής, ιω- 
νικών κυλικών και Αγγείων Κλαζομενών, μελανό- 
μορφων και ερυθρομόρφων Αγγείων ( Π ι ν .  549 α,

β, ο, ε ). Εις όψιμους ελληνιστικούς η ρωμαϊκούς 
χρόνους Ανήκει λαβή μεγάλου Αγγείου (κρα- 
τήρος ; ), φέρουσα δύο αναγλύφους όφεις ( Π ι ν .  
549 γ ).

Τα σπουδαιότερα ευρήματα εκ της θέσεως ταύ- 
της ήσαν τα κάτωθι:

1. Δέκα τέσσαρα ειδώλια η τμήματα ειδωλίων 
ελληνιστικών χρόνων ( Π ι ν .  550 α ). Τα πλέον 
Αξιόλογα εξ αυτών είναι κεφαλή και θραύσματα 
ειδωλίου γυναικός, ευρεθείσης ομού με ειδώλιον 
Έρωτος, πιθανώς εκ συμπλέγματος Α φροδίτης 
και Έρωτος ( Π ι ν .  550 β ), στεφανηφόρος κε- 
φαλή μεγάλου ειδωλίου γυναικός ( Π ι ν .  550 γ ), 
ειδώλιον παιδίσκης ( Π ι ν .  550 ο ) και ειδώλιον 
Πανός η Σατύρου παίζοντος σύριγγα ( Π ι ν .
551 α).

2. Μαρμάρινη κεφαλή αγαλματίου έφηβου, 
λίαν εφθαρμένη, υψ. 0,135 μ. Ελληνιστικών χρό- 
νων ( Π ιν .  551 β ).

3. Κορμός αγαλματίου Α φροδίτης, υψ. 0,095 
μ. Ελληνιστικών χρόνων ( Π ι ν .  551 γ ).

4. Εκατόν τεσσαράκοντα επτά νομίσματα δια- 
φόρων τύπων, πόλεων και εποχών.

5. Είκοσι ενσφράγιστοι λαβαί αμφορέων 
( Π ι ν .  551 ο, ε )  διαφόρων εργαστηρίων, κέ- 
ραμοι και εν σφράγισμα με παράστασιν γρυπός, 
συμβόλου της πόλεως.

6. Δύο τμήματα ακροκεράμων με ανάγλυφον 
διακόσμησιν ελίκων και ανθεμίων ( Π ι ν .  551 
< )·

7. Πολλοί λύχνοι η τμήματα λύχνων ( Π ι ν .
552 α ).

8. Τμήμα στρωτήρος κεράμου με γραπτήν δια- 
κόσμηση μαιάνδρου.

9. Αγνύθες εκ πηλού η μολύβδου φακοειδείς η 
σχήματος κολούρου πυραμίδος.

10. Μικρά αντικείμενα εκ χαλκού η οστού, 
ήτοι βελόναι, άγκιστρα, δακτύλιοι, « σπάτουλαι», 
τριχολαβίς κ.λ.π., και

11. Τμήμα εκ της βάσεως περιρραντηρίου (;) 
με ανάγλυφα ανθέμια και άνθη λωτού ( Π ι ν .  
552 β).

3. Εκτεταμένη έρευνα διενηργήθη και εντός 
αγρού, εις τον όποιον απεκαλύφθη κατά την δο- 
κιμαστικήν ανασκαφήν του έτους 1956, αποθήκη 
Αμφορέων6. Η  ερευνηθείσα ενταύθα έκτασις έχει 
μήκος 20.20 και πλάτος 8 μ. Εντός της τάφρου 
ταύτης απεκαλύφθησαν τοίχοι δύο επαλλήλων 
κτηρίων ( Π ι ν .  553 α).  Οι τοίχοι του νεωτέ- 
ρου κτηρίου, χρονολογουμένου εις τους όψιμους 
ελληνιστικούς χρόνους, ανευρεθέντες εις βάθος

6. Π Α Ε 1956, σ . 139, π ιν . 46.
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1.25 μ. από της επιφάνειας του αγρού, έχουν πά- 
χος 0,60 μ. και διατηρούνται εις ύψος 0,32 μ.

Οι τοίχοι της παλαιοτέρας οικοδομής της ο- 
ποίας απεκαλύφθησαν τρία δωμάτια, ανευρέθησαν 
εις βάθος 2.90 μ. από της επιφανείας. Ο  ανατο- 
λικός τοίχος ταύτης, ο και επιμελεστέρας κατα- 
σκευής, είναι ωκοδομημένος εξωτερικώς δια πλίν- 
θων πωρολίθου και εσωτερικώς δια μικρών λο- 
γάδων λίθων συνδεομένων δια πηλού, έχει πά- 
χος 0,45 μ. και διατηρείται εις ύψος 1 μ. Εγγύς 
τούτου περισυνελέγησαν τμήματα ασβεστοκο- 
νιαμάτων ερυθρού χρώματος.

Κατά την ερευνάν του χώρου τούτου ανευρέθη 
μέγα πλήθος θραυσμάτων αγγείων μελαμβαφών, 
ρυθμού « δυτικής Κλιτύος », μεγαρικών σκύφων 
με ποικιλίαν θεμάτων, λαγήνων η πολυχρώμων 
αγγείων, πινακίων και ολίγα όστρακα ρωμαϊκών 
αγγείων, του είδους terra sigillata. Όστρακα τινά 
φέρουν επιγραφάς, εξ ων διεσώθησαν τα γράμμα- 
τα Μ ΕΤΡ  και ΡΜΕ.

Περισυνελέγησαν επίσης δέκα επτά αξιόλογα 
τμήματα ειδωλίων ελληνιστικών χρόνων, δέκα 
ενσφράγιστοι λαβαί οξυπυθμένων αμφορέων και 
εν σφράγισμα, φέρον το έμβλημα της πόλεως, 
τον γρύπα, εξ λύχνοι, πεντήκοντα τρία χαλκά 
νομίσματα και εν αργυρούν, διαφόρων πόλεων 
και εποχών, οκτώ αγνύθες εκ πηλού, πέντε με- 
γάλα τμήματα ακροκεράμων με ανάγλυφον δια- 
κόσμησιν ανθεμίων και ελίκων, τμήμα πηλίνης 
σίμης με διακόσμησιν μαιάνδρου, αντικείμενα 
οικιακής χρήσεως εκ χαλκού ή οστού, βελόναι, 
κοχλιάριον, χαλκά κοσμήματα ( πόρπαι, δακτύ- 
λ ιο ι) και εις σιδηρούς πέλεκυς.

4. Δοκιμαστική έρευνα διενηργήθη εις το νό- 
τιον τμήμα της αποκαλυφθείσης εν μέρει κατά 
τας εργασίας του 1961 νησίδος οικιών7, ΝΑ. της 
πλακοστρώτου αυλής, ήτις απεσκόπει εις την 
περισυλλογήν οστράκων αγγείων και χρονολο- 
γικών στοιχείων ( Π ιν .  553 β ). Εις τα ανώτε- 
ρα στρώματα της επιχώσεως της γενομένης εν- 
ταύθα τάφρου, περισυνελέγησαν όστρακα και 
ακέραια αγγεία του είδους terra sigillata, όστρακα 

 μελαμβαφών και ελληνιστικών, με αναγλύφους 
ραβδώσεις, αγγείων ως και του ρυθμού « δυτικής 
Κλιτύος», θραύσματα μεγαρικών σκύφων και 
πολυχρώμων αγγείων εξ υάλου. Εις βάθος δε 
3 - 3.20 μ. από της επιφανείας, ανευρέθη πλήθος 
οστράκων αρχαϊκών ιωνικών κυλικών, εν όστρα- 
κον μελανόμορφου αγγείου και άφθονα θραύσμα- 
τα μελαμβαφών αγγείων αρχαϊκής και κλασσι- 
κής εποχής με στιλπνόν γάνωμα. Ά λλα ευρή-

ματα της τάφρου ήσαν δέκα οκτώ χαλκά νομί- 
σματα, πέντε αγνύθες εκ μολύβδου και λίθινος 
προϊστορικός πέλεκυς.

5. Δοκιμαστική τάφρος 4 x 6 μ. εγένετο εντός 
του αγρού του Ο δυσσέως Δερμετζόγλου εις την 
θέσιν της διαπιστωθείσης κατά τας έρευνας του 
1956 καμίνου8. Η  έρευνα ενταύθα ανεστάλη εις 
βάθος 1.50 μ., καθ’  όσον εν τω μεταξύ ετερματί- 
σθησαν αι ανασκαφαί. Απεκαλύφθη τοίχος οικοδο

μής και δύο πλινθόκτιστοι πεσσοί ( Π ι ν .  
553 γ ).

6. Δύο δοκιμαστικοί τάφροι εγένοντο και επί 
του δυτικού τμήματος του ΝΔ. λόφου των Α βδή- 
ρων, γνωστού ως λόφου « Πολυστύλου» η με 
το τουρκικόν όνομα « Καλές». Η  ανατολική 
τάφρος ( αριθ. 1 ) διαστάσεων 12.50x2 μ. συ- 
νήντησε τον βράχον εις βάθος 2 μ. εις την ανα- 
τολικήν πλευράν και 3 μ. εις την δυτικήν πλευ- 
ράν. Εντός αυτής απεκαλύφθη γωνία κτηρίου με 
ισχυρούς τοίχους πάχους 1 μ., διατηρουμένους 
εις ύψος 1.40 μ. ( Π ι ν .  554α). Εις την οικο- 
δομήν τούτων εχρησιμοποιήθη ασβεστοκονία- 
μα. Εις την επίχωσιν της τάφρου περισυνελέγη- 
σαν πολλά και μεγάλα τμήματα αγγείων βυζαντι- 
νών χρόνων, με υαλώδες στιλπνόν γάνωμα πρα- 
σίνου και κίτρινου χρώματος, φέροντα φυτικήν 
η γραμμικήν διακόσμησιν η τοιαύτην πτηνού, 
θραύσματα υαλίνων αγγείων, εν όστρακον του 
είδους « terra sigillata », ολίγα όστρακα όψιμων 
ελληνιστικών χρόνων με αμαυρόν γάνωμα, εν 
όστρακον αγγείου Κλαζομενών με φολιδωτήν 
διακόσμησιν και πολλά θραύσματα Ιωνικών κυ- 
λικών. Προς τούτοις ανευρέθησαν χαλκούς δα- 
κτύλιος, φέρων ερυθρόν λίθον και 5 χαλκά νο- 
μίσματα.

Η  δυτική τάφρος ( αριθ. 2 ) διαστάσεων 11 x 
2 μ. συνήντησε τον βράχον εις βάθος 3.10 μ. 
( Π ι ν .  554 γ ). Εις το μέσον αυτής περίπου, απε- 
καλύφθη ασβεστόκτιστος ευτελής τοίχος οικοδο- 
μής, πάχους 0,55 μ., διατηρούμενος εις ύψος 1 μ. 
( Π ι ν .  554 β ). Ε κ  της επιχώσεως περισυνελέ- 
γησαν πολλά τμήματα χονδροειδών αγγείων ως 
και όστρακα βυζαντινών αγγείων με στιλπνόν 
υαλώδες γάνωμα πρασίνου και κίτρινου χρώμα- 
τος, ελάχιστα δε μελαμβαφή η όστρακα ιωνι- 
κών κυλικών.

Αι γενόμεναι δύο τάφροι επί του ΝΔ. λόφου των 
Α βδήρων, επί του οποίου κυρίως εκτίσθη η βυ- 
ζαντινή πολίχνη Πολύστυλον, παρέσχον τας 
πρώτας αποδείξεις ότι και ο λόφος ούτος, ως άλ- 
λωστε ανεμένετο, καθ’ όσον είναι ο πλέον οχυρός

7. ΑΔ 17 ( 1961/62 ): Χρονικά, σ. 247, Π ι ν .  295. 8. ΠΑΕ 1956, σ. 139.
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και ευρίσκεται Εγγύς του αρχαίου λιμένος, κατω- 
κήθη κατά τους αρχαϊκούς και κλασσικούς χρό- 
νους, ενώ αι τάφροι των παρελθόντων έτων δεν 
είχον προσφέρει τοιαύτας άποδείξεις9 10 11.

7. Νοτίως και νοτιοανατολικές της ελληνι- 
στικής οικίας του μωσαϊκού των δελφίνων10 11 εί- 
χεν αποκαλυφθή δια των εργασιών του παρελ- 
θόντος έτους οδός φέρουσα κεντρικήν υπόνομον 
και γωνία ετέρου οικοδομήματος11. Κατά το έτος 
τούτο επεξετάθη κατά μήκος και πλάτος η γενο- 
μένη τότε τάφρος ανατολικές της νέας οικοδο- 
μής ( Π ιν .  555 α ) και απεχωματώθη τμήμα της 
μεταξύ των δύο οικοδομών οδού, ήτις πιθανές 
φέρει εις την αποκαλυφθείσαν κατά τας εφετει- 
νάς εργασίας πύλην του τείχους. Περισυνελέγη- 
σαν ενταύθα πολλά μελαμβαφή όστρακα και 
θραύσματα μεγαρικέν σκύφων, τρία χαλκά νο- 
μίσματα και ενσφράγιστος λαβή οξυπυθμένου 
αμφορέως.

8. Μικρά δοκιμαστική έρευνα εγένετο και εις 
αγρόν του ανατολικού τμήματος της αρχαίας 
πόλεως, εντός του οποίου, συμφώνως προς πλη- 
ροφορίας χωρικών, υπήρχον βαθμίδες, άνευ όμως 
αποτελέσματος.

Α νασκαφαί έξω της πόλεως

1. Έ ρευναι εις την θέαιν « Βάλτα Ζαμπάκη »

Περί τα 2 χλμ. ΒΔ. των Α βδήρων άπλούται 
εις βάθος χιλιομέτρων τινέν χαμηλή πεδινή 
έκτασις, εις την οποίαν λιμνάζουν ύδατα κατά 
τους χειμερινούς μήνας, γνωστή με το όνομα 
« Βάλτα Ζαμπάκη » ( Π ιν .  555 β - γ ). Και
άλλοτε είχον στρέψει την προσοχήν μου εις την 
θέσιν ταύτην και διενήργησα μικράν και άνευ 
αποτελέσματος έρευναν, παρορμηθείς εκ του γε- 
γονότος ότι οι χωρικοί ανευρίσκουν Ενταύθα, 
κατά την καλλιέργειαν, τοίχους οικοδομέν, νο- 
μίσματα και άλλας αρχαιότητας.

Α φορμή εις την διενέργειαν μεγάλης δοκιμα- 
στικής ερεύνης κατά το έτος τούτο ήτο η παρά- 
δοσις υπό του Κοινοτικού συμβούλου Αβδήρων 
κ. Παπαργύρη τμήματος αρχαϊκής πηλίνης σί- 
μης, αποκεκρουμένης άνω και δεξιά, φερούσης Εν- 
δεδυμένην γυναικείαν μορφήν τρέχουσαν. Διαστά- 
σεις: μήκος 0,28, ύψος 0,25, πάχος 0,10 μ. 
( Π ιν .  556 α ). Η  σίμη αυτή, συμφώνως προς τας 
πληροφορίας του παραδώσαντος, ανευρέθη εις 
τον Εν τη θέσει « Βάλτα Ζαμπάκη » αγρόν του

Στεφάνου Τσάκου. Εντός του αγρού τούτου εγέ- 
νοντο τρείς μεγάλαι τάφροι ( Π ι ν .  556 β ), 
τέταρτη δε Εντός του γειτονικού αγρού του Σταύ- 
ρου Τσάκου ( Π ι ν .  557 α ).

Τ ά φ ρ ο ς  1. Διαστάσεις 8.60x2.70 μ. Εις 
βάθος 1.80 μ. από της Επιφάνειας του αγρού απε- 
καλύφθη ευτελές θεμέλιον τοίχου, πάχους 0,65 μ. 
( Π ι ν .  557 β ). Εις βάθος 1.90 μ. ανεφάνη άφθο- 
νον ύδωρ και ως εκ τούτου η συνέχεια της έρευ- 
νης ήτο αδύνατος. Εις την επίχωσιν της τάφρου 
ανευρέθη μέγας αριθμός οστράκων μελαμβαφέν 
αγγείων -  κανθάρων, κυαθίων -  όστρακα ιωνικών 
κυλικών και άλλων αγγείων με γραμμικήν δια- 
κόσμηση: ( Π ι ν .  558 α - γ ), δύο κυάθια ιω- 
νικού εργαστηρίου, φέροντα υποτυπώδεις λαβάς 
και διακόσμηση: ομοκέντρων κύκλων Ερυθρού 
χρώματος ( Π ι ν .  558 ο ) και όστρακα ερυθρό- 
μορφων αγγείων ( Π ι ν .  558 γ, ε ). Επίσης ανευ- 
ρέθησαν δύο εφθαρμένα χαλκά νομίσματα, εν 
άγκιστρον και τρεις Ενσφράγιστοι λαβαί αμφο- 
ρέων.

Τ ά φ ρ ο ς  2. Α ρχικοί διαστάσεις 11.10 χ 
4.60 μ. Διεύρυνσις της τάφρου προς Α. 6 χ 3.50 
μ. Θέσις περί τα 6 μ. βορείως της τάφρου
1 ( Π ι ν .  559 β ). Εις βάθος 0,90 μ. απεκαλύφθη 
Επί μήκους 10.90 μ. ισχυρός τοίχος εξ ογκωδών 
ακατεργάστων λίθων γρανίτου ( Π ι ν .  559 α ). 
Του τοίχου τούτου μόνον η κυρία όψις, η βορεία, 
είναι ευθυγραμμισμένη, ενώ η νοτία πλευρά εμ- 
φανίζει όψιν λιθορριπής ( Π ι ν .  559 γ ). Το πλά- 
τος του είναι 1.70 - 2.70 μ., αι δε διαστάσεις του 
μεγαλυτέρου εκ των αποκαλυφθέντων ογκολί- 
θων 1.40x0,85x0,35 μ. Ολόκληρος η επίχωσις 
ήτο αμμώδης, εις βάθος δε 1.20 μ. ενεφανίσθη 
άφθονον ύδωρ και η έρευνα κατέστη αδύνατος. 
Μου είναι άδηλος ο προορισμός του τοίχου τού- 
του, εάν δηλαδή είναι θεμέλιον μεγάλης οικοδο- 
μής η αναλημματικού τοίχου. Όστρακα αγγείων 
η άλλα ευρήματα δεν ύπαρχουν.

Τ ά φ ρ ο ς  3. Διαστάσεις 6 x 3  μ. Περί τα 
15.50 μ. ανατολικές της τάφρου 1. Εις βάθος 1.50 -
2 μ. η έρευνα ετερματίσθη, αποκαλυφθέντος του 
αυτοφυούς βράχου. Εις την νοτίαν παρυφήν της 
τάφρου και εις βάθος 1.10 μ. απεκαλύφθη σειρά 
καλυπτήρων κεράμων, διαστάσεων 0,63x0,50 
( Π ι ν .  560 α ). Παρά την ανατολικήν πλευράν 
της τάφρου ανευρέθη πυθμήν μεγάλου πίθου 
( Π ι ν .  560 β ). Θεμέλια οικοδομών δεν ανευρέ- 
θησαν. Ολόκληρος η επίχωσις της τάφρου ήτο 
πλήρης οστράκων αγγείων αρχαϊκής, κλασσικής 
και ελληνιστικής εποχής. Περισυνελέγησαν πολ- 
λά όστρακα ιωνικών κυλικών ( Π ι ν .  561 β, 
γ )  και διαφόρων άλλων αγγείων ιωνικών έργα-

9. Π Α Ε  1954, σ . 169.

10. Π Α Ε  1955, σ . 161, π ιν . 53.

11. Α Δ 1 9 (  1964): Χ ρονικά, σ . 376.
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στηρίων αρχαϊκής εποχής ( Π ι ν .  561α), εν 
τμήμα εκ μεγάλου αρχαϊκού πίθου με έγχαρακτον 
γεωμετρικήν διακόσμηση παραλλήλων γραμμών, 
διαγώνιων και κύκλων ( Π ι ν .  561 ο )12, πλήθος 
οστράκων ερυθρόμορφων αγγείων ( Π ι ν .  561 α, 
ε, ς' ) και μελαμβαφών με εμπίεστον διακόσμησιν 
ανθεμίων ( Π ι ν .  561 γ ), δακρυδόχοι ( Π ι ν .
562 α)  και πολλά άλλα χαρακτηριστικά θραύ- 
σματα αγγείων.

Προς τούτοις ανευρέθησαν και αι κάτωθι αρ- 
χαιότητες: Δέκα τρεις ενσφράγιστοι λαβαί οξυ- 
πυθμένων αμφορέων, μια των οποίων φέρει το 
έμβλημα της πόλεως, τον γρύπα ( Π ι ν .  562 β ), 
μικρόν σφαιρικόν σφράγισμα με παράστασιν 
γρυπός, κυλινδρική πυξίς εκ μολύβδου, φακοει- 
δείς αγνύθες εκ πηλού, ένδεκα εφθαρμένα χαλκά 
νομίσματα, τέσσαρα ειδώλια και τμήματα ειδω- 
λίων. Τα ειδώλια είναι εv ακέφαλον καθημέ- 
νης γυναικός, αρχαϊκών χρόνων, δύο άνδρικαί 
κεφαλαί, εξ ων η μια φέρει κωνικόν πίλον ( Π ι ν .
563 β ) και ακέφαλον ειδώλιον καθημένου παι- 
δός, κρατούντος δια της αριστεράς πτηνόν ( Π ι ν .  
563 α).

Τ ά φ ρ ο ς  4. Ε ντός του αγρού Σταύρου Τσά- 
κου, περί τα 42.50 μ. ΒΔ. της τάφρου 3. Ε ντός 
της λασπώδους επιχώσεως περισυνελέγησαν ολί- 
γα όστρακα αγγείων ιωνικών εργαστηρίων, εν 
μελαμβαφές με εγχάρακτα τα γράμματα ΕΚΑ 
( Π ι ν .  561 ο ) και εν θραύσμα αγγείου, φέροντος 
εγχάρακτον διακόσμησιν τεθλασμένων και παραλ- 
λήλων γραμμών ( Π ι ν .  563 γ ) και ανήκοντος 
εις την κατηγορίαν bucchero της Αιολίδος13. Πη- 
λός φαιός, ουχί καθαρός. Προς τούτοις ανευρέ- 
θησαν 4 ενσφράγιστοι λαβαί αμφορέων.

2. Λόφος των λαγών (  Ταουσάν Τεπέ )

Συνεχίσθη και κατά το έτος τούτο δια της 
Ε πιμελητρίας Α ρχαιοτήτων Αικ. Ρωμιοπού- 
λου η αρξαμένη το πρώτον κατά το 195414 και 
συνεχισθείσα κατά το 196315 έρευνα τύμβων 
τινών, υψουμένων εις την ως άνω θέσιν, περί τα 
2 χλμ. βορείως της αρχαίας πόλεως. Κατά το 
έτος τούτο συνεχίσθη η έρευνα του εν μέρει μό-

νον κατά τον Δεκέμβριον του 1963 ερευνηθέντος 
τύμβου και ηρευνήθησαν έτεροι 4 τύμβοι.

Τ ύ μ β ο ς  1. Παρά το κέντρον του τύμβου 
η έρευνα επροχώρησεν από βάθους 1.80 μέχρι 
3.60 μ. και διηυρύνθη η διανοιγείσα τάφρος 
προς Α. και Δ. Εις βάθος 2.20 μ. παρετηρή- 
θησαν ίχνη άνθράκων. Τάφος δεν ανευρέθη. 
Μέγα είναι το πλήθος των ανευρεθέντων θραυ- 
σμάτων αγγείων, κυλικών, σκύφων και διαφό- 
ρων άλλων ιωνικών εργαστηρίων, κυκλαδικών, 
των λεγομένων « ροδιακών » με διακόσμησιν 
ρόμβων, παραλλήλων γραμμών και πτηνών, κο- 
ρινθιακών, μελαμβαφών και χονδροειδών άνευ 
γανώματος ή χρώματος. Α νευρέθησαν επίσης ό- 
στρακον αγγείου Φικελλούρας με διακόσμησιν 
μηνίσκων και όστρακον αγγείου Κλαζομενών με 
φολιδωτήν διακόσμησιν. Προς τούτοις περισυνε- 
λέγησαν χαλκή πόρπη και πήλιναι αγνύθες φα- 
κοειδείς η κωνικαί.

Τ ύ μ β ο ς  2. Δίδυμος μαστοειδής, όμοιος με 
τον τύμβον 1. Η ρευνήθη δια τάφρου εκ της πε- 
ριφέρειας, από Α. προς το κέντρον, μέχρι βά- 
θους 1.50 μ. Τάφος δεν ανευρέθη. Ε ντός της 
επιχώσεως του τύμβου περισυνελέγησαν όμοια 
προς τα ανευρεθέντα εντός του τύμβου 1 όστρακα 

, ήτοι πλήθος θραυσμάτων αγγείων ιωνι- 
κών εργαστηρίων, ιδία κυλικών, μελαμβαφών, 
εκ των λεγομένων « ροδιακών », με διακόσμησιν 
γραμμικήν ρόμβων και παραλλήλων γραμμών, 
λαβή ροδιακής οινοχόης, εν όστρακον αγγείου 
Κλαζομενών με φολιδωτήν διακόσμησιν, δύο με- 
λανόμορφων αγγείων -  το εν διασφζει μορφήν 
καθημένην επί δίφρου -  και πλήθος χονδροει- 
δών και άνευ γανώματος αγγείων.

Τ ύ μ β ο ς  3. Ευρισκόμενος περί τα 207 μ. ΒΑ. 
των δύο μαστοειδών τύμβων 1 και 2 και εντός 
του αγρού Μαξίμου Κλαψινάκη η ρευνήθη δια 
τάφρου εκ της περιφερείας προς το κέντρον, ένθα 
η έρευνα έφθασε μέχρι του βάθους των 3.50 μ. 
από της κορυφής. Τάφος δεν ανευρέθη και εδώ. 
Η  επίχωσις του τύμβου περιείχε -πλήθος οστρά- 
κων ιωνικών κυλικών, μελαμβαφών και άνευ γα- 
νώματος αγγείων, ως και όστρακον κορινθιακού 
αγγείου.

Τ ύ μ β ο ς  4. Περί τα 30 μ. ανατολικώς του 
τύμβου 3. Η  γενομένη εκ της περιφερείας προς 
το κέντρον τάφρος απεκάλυψεν εις βάθος 1.05 μ. 
από της κορυφής του τύμβου σαρκοφάγον ( Π ι ν .  
564 α ) εκ ψαμμολίθου μετά καλύμματος αετωματι- 
κού αποκεκρουμένου. Διαστάσεις: μήκ. 2.10, πλ. 
0,60, υψ. 0,74 μ. Ε ντός της σαρκοφάγου ανευρέ- 
θησαν ολίγα οστά κεκαυμένα και ασβεστοποιημέ- 
να και δύο μελαμβαφή κυάθια. Η  άνω του τάφου

12. Π ολλά  τμήματα όμοιω ν π ίθω ν ανευρέθησαν εις τας 
ανασ καφάς τη ς  Θ άσου βλ. Lilly G hali - K ahil, L a céram ique 
grecque, π ιν . X X IX , α ρ ιθ . 116- 118 κ α ι σ . 70. Χ ρονολογία  
τέλος 6ου π .Χ . α ιώ νος.

13. Α γγεία  τη ς κα τηγορ ίας  αυτή ς  ανευρέθησαν κα ι ε ις  τη ν  
γε ιτο ν ικ ή ν  Θ άσον. Β λέπε σ χετικώ ς Lilly G hali - K ahil, L a 
céram ique grecque, σ . 45 κα ι 51, π ιν . XV, 24 - 26 κα ι XXIII, 
49 κ α ι P . B ernard , C éram ique de la  p rem ière m oitié  du  VII 
siècle à  T hasos , εν  B C H  1964, σ . 109, ε ικ . 24 - 26.

14. Π Α Ε  1954, σ . 170 -171 .

15. Α Δ 1 9 (1 9 6 4 ) : Χ ρονικά, σ . 377 κ .ε .
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επίχωσις έδωκεν εν αφθονία όστρακα ιωνικών 
κυλίκων με γραμμικήν διακόσμηση» δακτυλίων 
και τεθλασμένων γραμμών, τμήματα αγγείων με 
επίχρισμα ( είσοδε ) και διακόσμηση» κυματίων 
και ελίκων, μελανόμορφα και άχρωμα χονδροειδή 
θραύσματα.

Άνωθεν του τάφου παρετηρήθη στρώμα τέ- 
φρας.

Τ ύ μ β ο ς  5. Περί τα 27 μ. βορείως του τύμ- 
βου 3. Η  γενομένη ενταύθα τάφρος απεκάλυψεν 
εις βάθος 0,70 μ., πηλίνην λαρνακα ( Π ιν .  564 
β ), κεκαλυμμένην δια κεράμων ( διαστ. λαρνα- 
κος 0,83x0,38x0,19 μ.). Η  λαρναξ περιείχεν 
ελάχιστα κεκαυμένα οστά, ουδέν δε ευρήμα ανευ- 
ρέθη εντός αυτής. Έξω της λάρνακος ανευρέθη- 
σαν κυάθιον και σφαιρικόν μελαμβαφές αγγείον 
μετά λαβής -υψ. 0,075 μ.- ομοιάζον προς αρύβαλ- 
λον. Εις βάθος 0,50 μ. από της κορυφής παρετη- 
ρήθη στρώμα τέφρας. Περισυνελέγησαν όστρακα 

 ιωνικών κυλίκων και χονδροειδών αγγείων.
Ε κ  των γενομένων εις την θέσιν « Ταουσάν 

Τεπέ » μέχρι τούδε ερευνών, διεπιστώθη η ύπαρ- 
ξις ενός εκτεταμένου αρχαϊκού νεκροταφείου του 
τέλους του 6ου και των αρχών του 5ου π.Χ. αιώ- 
νος, ένθα εθάπτοντο εντός τύμβων.

Κατά την διάρκειαν των ανασκαφών εγένετο 
καθαρισμός και εργασίαι συντηρήσεως των κτη- 
ρίων των αποκαλυφθέντων κατά τας ανασκαφάς 
των προηγουμένων ετών.

Τυχαία ευρήματα Αβδήρων

Υπό κατοίκων των Αβδήρων παρεδόθησαν 24 
χαλκά νομίσματα διαφόρων τύπων και εποχών 
και επιτυμβία αετωματική στήλη φέρουσα την 
επιγραφήν:

ΜΗΝΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΟΥΣ

ΡΕ

Διαστάσεις: Ύψος 0,75, πλάτος 0,26, πάχος 0,14 
μ. Εντός σωρού λίθων έξωθι οικίσκου της πα- 
ραλίας περισυνελέγη τράπεζα έλέγχου μέτρων 
χωρητικότητος ( Π ιν .  564 γ ).

Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ  I. Λ Α Ζ Α Ρ ΙΔ Η Σ

3. Προϊστορικός συνοικισμός Λαφρούδας (Ν. 
Ξάνθης )

Εις την νοτιοδυτικήν όχθην της λίμνης Λα- 
φρούδας ( περιοχή λιμνοθαλάσσης Βιστωνίδος - 
Πόρτο - Λάγο), εις απόστασιν 6 περίπου χλμ. ΝΑ. 
του χωρίου Μάνδρα του νομού Ξάνθης, ένετοπισθη

προϊστορικός συνοικισμός1 ( Π ιν .  565 α ), του 
οποίου αι διαδοχικαί φάσεις ( βάσει των κερα- 
μεικών ευρημάτων) είναι μεγάλης σημασίας 
δια την μελέτην της προϊστορικής εποχής εις 
την περιοχήν αυτήν. Η  δοκιμαστική ανασκαφή 
ήτο δυστυχώς πολύ περιορισμένη λόγω καιρι- 
κών και τεχνικών δυσχερειών. Μελλοντικώς ό- 
μως θα πρέπη να ανασκαφή εις μεγάλην έκτασιν 
ο συνοικισμός.

Η  νεολιθική περίοδος εις την Δ. Θράκην εί- 
ναι γνωστή κυρίως εκ των ευρημάτων των ανασκ

αφών της Παραδημής, τα οποία παραμένουν 
μέχρι της στιγμής αδημοσίευτα, και εξ επιφανεια- 
κών οστράκων περισυλλεγέντων υπό διαφόρων 
ερευνητών1 2, μεταξύ των οποίων τα σχετικώς προσ- 
φάτως ευρεθέντα όστρακα του σπηλαίου της Στρύ- 
μης3. Ό λαι όμως αι ανακοινώσεις δια τα ανωτέ- 
ρω ευρήματα έχουν προκαταρκτικόν χαρακτήρα 
και τα παραδείγματα της κεραμεικής, τα οποία 
δημοσιεύονται είναι ολίγα και κυρίως άνευ στρω- 
ματογραφικών ενδείξεων. Το παρουσιαζόμενον 
κατωτέρω υλικόν αφ’ ενός ανήκει εις άγνω- 
στον μέχρι τούδε συνοικισμόν, αφ’ ετέρου δε 
προέρχεται από μικράν δοκιμαστικήν στρωμα- 
τογραφικήν τομήν.

Η  κορυφή του χαμηλού υψώματος, η οποία 
αποτελεί το κέντρον του προϊστορικού συνοικι- 
σμού, απέχει μόνον ολίγα μέτρα από την νοτιο- 
δυτικήν όχθην της λίμνης. Μέρος του συνοικι- 
σμού έχει παρασυρθή υπό των υδάτων και εις την 
κάθετον τομήν της όχθης διακρίνονται επάλλη- 
λα στρώματα της επιχώσεως ( Π ιν .  565 β ). Ε - 
πίσης όταν είναι νηνεμία, διακρίνει κανείς τε- 
μάχια μεγάλων αγγείων εντός της λίμνης.

Η  δοκιμαστική ανασκαφή έγινε κατά μήκος 
της τομής της όχθης ( τομή μήκους 6 μ. και πλά- 
τους 2 μ .). Μετά την αφαίρεσιν του τεταραγμέ- 
νου χώματος ( πάχους 0,30 - 0,35 μ .), η επίχω- 
σις ( συνολικού ύψους 3 μ .) ανεσκάφη εκ των 
άνω μέχρι της στάθμης των υδάτων της λίμνης και

1. Α φ ορμήν δ ια  τη ν  έρευναν έδωσαν α ι δημοσιευθεί σαι 
π λη ροφ ορ ία ι παρά του κ . Ρ . Κ οψ ίδη  εις τα  Θ ρακικά Χ ρονι- 
κά , τεύχος 15, σ . 171 κ .ε . Η  έρευνα επραγματοποιήθη κατά 
το δ ιάστημ α  τη ς παραμονής μου εις τας ανασκαφάς των γ ε ι- 
τονικώ ν Α β δ ή ρ ω ν  το φθινόπω ρον του 1964, χά ρ ις  εις το 
θερμόν ενδιαφέρον  τη ν  τεχν ικ ή ν  βοήθειαν του κ . Ν ομ αρ- 
χου Ξάνθης.

2. Β λ. Schacherm eyer, P räh is to rische  K u ltu ren  G riechen- 
lands in R E  X XII 2, 1394, του ι δίου, D ie Ä ltesten K ul- 
tu ren  G riechenlands, 132. D . F rench  εις A nato lian  Studies 
X I (1961 ), 103.

3. Γ . Μ πακαλάκη , Α ρ χα ιολογ ικές έρευνες στή  Θ ράκη, 
1961, 5 κ .ε .  15, ε ικ . 1, 2  κα ι π ιν . 1, β - γ. Του ίδιου 
εις  Α Δ 17 ( 1961/62): Χ ρονικά, σ . 2 5 9 -6 0  κα ι Π ιν . 316 γ, 
317.
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εφάνη ότι εχωρίζετο εις δύο στρώματα κυρίως : 
Το ανώτερον, πάχους 1.50 μ., απετελείτο εκ 

γης καστανής η καστανοκιτρίνου και ολίγων δι- 
εσκορπισμένων λεπτών ανθράκων. Εις όλον δε 
το βάθος του στρώματος ευρέθησαν συμπαγείς

ευρέθησαν εις το κατώτερον μέρος του στρώματος.
Το βαθύτερον στρώμα, πάχους 1.10 μ., εκ γης 

αμμώδους κιτρινωπής μετά άφθονων λεπτών αν- 
θράκων και στρώσεων τέφρας εις ωρισμένα ση- 
μεία του κατωτέρου μέρους του ( εις τα δύο άκρα

Σχεδ. 1. Λαφρούδα. Τομαί οστράκων τύπου black-topped με γραπτήν κόσμησιν ( αριθ. 1-3 και 5,6)
(Σχ. Η . Α θανασιάδου)

στρώσεις υπολειμμάτων οστρέων, άτινα ήσαν 
ασφαλώς η βασική τροφή των κατοίκων. Μετα- 
ξύ βάθους 0,40 - 0,65 μ. ευρέθησαν και τα μόνα 
αρχιτεκτονικά λείψανα εξ ηχυρωμένου πηλού 
επαλείψεως, ισχυρώς κεκαυμένου μετά εκτύπων 
κοιλωμάτων καλάμων. Η  κεραμεική του στρώμα- 
τος τούτου περιελάμβανεν αγγεία μονόχρωμα και 
γραπτά και ελάχιστα δείγματα εγχαράκτων, άτινα

της τομής) και σποραδικών οστρέων μόνον, 
περιελάμβανε κεραμεικήν μονόχρωμον, εστιλ- 
βωμένην ως επί το πλείστον, αλλά και ετέραν 
κάπως χονδροειδή. Γενικώς επρόκειτο περί κε- 
ραμεικής σκοτεινών αποχρώσεων μελανού και 
καστανού χρώματος συνήθως, καλώς ωπτημένης. 
Το ποσοστόν όμως των ευρεθέντων οστράκων ήτο 
μικρότερον του ανωτέρου στρώματος.
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Ε κ  των παρατηρήσεων της κεραμεικής δεν απο- 
δεικνύεται έντονος πολιτιστικός διαχωρισμός 
( καταστροφή ) μεταξύ των δύο στρωμάτων, άλλα 
εξέλιξις. Τα σχήματα των αγγείων παραμένουν 
τα ίδια, καθώς και η τεχνική της στιλβώσεως και

του κιτρινωπού. Η  στιλβωσίς των είναι επιμε- 
λής. Τα σχήματα των αγγείων είναι όμοια με των 
μονοχρώμων του ανωτέρου ( νεωτέρου χρονι- 
κώ ς) στρώματος, ευρύστομα με κάθετα χείλη 
η με κλίσιν προς τα έσω, με τοιχώματα συγκλί-

Σχεδ. 2. Λαφρούδα. Ό στρακα τύπου black - topped με ξεστήν κόσμησιν (1 -2). Όστρακα ( 3 - 6 )  με 
γραπτήν η εμπίεστον κόσμησιν. Ό στρακα 7-8.  Τομαί μεγάλων μελανών αγγείων

(Σχ. Η . Αθανασιάδου)

οπτήσεως, αλλά εις το ανώτερον στρώμα έχομεν 
μεγαλυτέραν ποικιλίαν ειδών και κοσμήσεως.

Κατηγορίαι κεραμεικής 

Α. Βαθύτερον στρώμα: Α γγεία μονόχρωμα 
Ο  χρωματισμός της επιφανείας κυμαίνεται από 

του μελανού η τεφρού μέχρι του υπερύθρου και

νοντα αποτόμως προς την επίπεδον βάσιν ( ca- 
rinated ). Αι λαβαί των είναι κυρίως μαστοειδή 
εξογκώματα, έχομεν όμως και οριζοντίους η κα- 
θέτους, κυλινδρικής διατομής, διατρήτους.

Α ρκετά μεγάλου σχήματος αγγεία ευρέθησαν 
τόσον μελανόχροα εστιλβωμένα, όσον και χον- 
δροειδή ( με αδράν επιφάνειαν) κεραμόχροα.

59
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Υ π αρχουν αρκετά δείγματα της κατηγορίας 
black - topped red, καλώς εστιλβωμένα. Ε κ  των 
διαφόρων οστράκων αναφέρομεν τεμάχιον με- 
γάλου ευρυστόμου αγγείου, έχοντος αμφοτέρας

Αι διαστάσεις του είναι: Υ ψ . 0,56, διάμ. στο- 
μίου 0,40 μ.

Ο  πηλός των αγγείων είναι γενικώς τεφρό- 
χρους, μάλλον χονδρόκοκκος.

Σχεδ. 3. Λαφρούδα. Πώμα (;) αγγείου με εγχάρακτον διακόσμησιν. 
(Σχ. Η . Α θανασιάδου)

τας επιφανείας λαμπρώς εστιλβωμένος με από- 
χρωσιν ερυθροκιτρίνην. Α νευρέθη επίσης εις 
βάθος 2.50 μ. από της επιφανείας, πιθοειδές αγ- 
γείον με υψηλόν λαιμόν, του οποίου τα τοιχώμα- 
τα από του ύψους του ώμου συνέκλινον αποτό- 
μως προς τον επίπεδον πυθμένα ( carinated). 
Ε πί του ώμου φέρει τέσσαρας καθέτους κυλιν- 
δρικός διατρήτους λαβάς. Η  εξωτερική του επι- 
φάνεια είναι μελανή, εστιλβωμένη4 ( Π ιν .  565 γ ).

Β. Ανώτερον στρώμα: 

α) Μονόχρωμος κεραμεική

Α γγεία καλής ποιότητος και τα περισσότερα 
επιμελώς εστιλβωμένα, έχουν την επιφάνειαν 
μελανήν συνήθως η καστανήν. Εις το ίδιον στρώ- 
μα, βαθύτερον, ευρέθησαν και όστρακα με ερυ- 
θράν επιφάνειαν. Τα σχήματα των αγγείων είναι 
κατά το πλείστον σκύφοι ευρύστομοι, βαθείαι 
φιάλαι ( bowls) και αβαθή πινάκια, δεν ελλεί- 
πουν όμως και μεγαλύτερα χονδροειδούς κατα- 
σκευής πιθοειδή. Αι λαβαί των είναι κυρίως μονά

4. Ε ν θ υ μ ίζε ι τύπον τη ς V inca B l ( βλ . V. M ilo jc ic , C h ro - 
nologie d e r jüngeren  S teinzeit M ittel- und  S üdeuropas, 
π ιν . 31 ).
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η δίπλα μαστοειδή εξογκώματα, έχομεν όμως και 
καθέτους λαβάς με κερατοειδείς απολήξεις ή της 
παραλλαγής « thumb handle ». Αι πλευραί των 
αγγείων είναι κατά το πλείστον τροπιδοειδείς 
( carinated). At βάσεις γενικώς επίπεδοι. Τα 
χείλη κάθετα η με κλίσιν ελαφρώς προς τα μέσα5.

Ι διαιτέρως αξιόλογος εις αριθμόν και ποικι- 
λίαν είναι η ομάς των μελανών εστιλβωμένων τύ- 
που black - topped red και με παραλλαγάς brown - 
topped black και red - topped black. Ε σωτερικώς 
είναι μελανόχροα, ουχί πάντοτε καλώς εστιλ- 
βωμένα. Σπανίως το χείλος κλίνει προς τα έξω6. 
Τα τοιχώματα συγκλίνουν αποτόμως προς την 
βάσιν (carinated). Τα σχήματα είναι κυρίως φιά- 
λαι ( bowls ), πρόχοι, κυάθια. Αι βάσεις επίπεδοι 
( Σ χ ε δ .  2, 7 - 8· Σ χ ε δ .  4, 10 - 11 -12). Αι λα- 
βαί κάθετοι με κερατοειδείς απολήξεις η μαστοει- 
δή εξογκώματα ( Σ χ ε δ .  1, 1, 3, Π ιν .  567 α, 1 ).

β) Γραπτή κεραμεική

Τα παραδείγματα εν συγκρίσει με τον αριθμόν 
των οστράκων της μελανής εστιλβωμένης ( μο- 
νοχρώμου) κατηγορίας είναι ολίγα αλλά χαρα- 
κτηριστικά δια την ποικιλίαν των συνδυασμών 
των.

1) Η  αναφερθείσα ομάς των black - topped 
red εμφανίζεται με διακόσμηση μελανών ταινιών, 
( Σ χ ε δ .  1,6'  Π ι ν .  566 α, 1 ). Ενθυμίζει ούτω 
παραλλαγήν της γραπτής διακοσμήσεως black on 
red, γνωστής εκ πολλών συνοικισμών της Μακε- 
δονίας. Η  διακόσμηση γίνεται επίσης και δια 
ταινιών ερυθρών η καστανών. Αι λαβαί της κα- 
τηγορίας αυτής είναι μαστοειδείς και τα τοιχώ- 
ματα πάντοτε « carinated ».

2) Όστρακα τύπου black - topped red με ξε- 
στην διακόσμηση» ( Σ χ ε δ .  1,5' Σ χ ε δ .  2, 1 - 2  
Π ι ν .  566 α, 5 ). Η  ερυθρά εστιλβωμένη επιφά- 
νεια του αγγείου αποξέεται και ούτω σχηματί- 
ζονται παράλληλοι κάθετοι ταινίαι.

3) Ε π ί καστανής η ερυθράς στιλπνής εξωτερι- 
κής επιφανείας κόσμησις δια ταινιών μελανών η 
καστανών διαφόρων αποχρώσεων. Η  εσωτερική 
επιφάνεια του αγγείου είναι καστανή στιλπνή η 
μελανή αμαυρά (mat t )  ( Σ χ ε δ .  1, 4, Σ χ ε δ .  
4, 4' Π ιν .  566 α, 4).

4) Ε π ί εξωτερικής ερυθράς επιφανείας ταινίαι 
παράλληλοι καστανόλευκοι. Η  εσωτερική επι- 
φάνεια είναι μελανή στιλπνή ( Σ χ ε δ .  4, 2).

5) Ε π ί καστανής στιλπνής εξωτερικής επι- 
φανείας διακόσμηση δια μελανών ταινιών. Η  
εσωτερική επιφάνεια καστανή αμαυρά ( matt). 
Μοναδικόν παράδειγμα.

6) Ε π ί ερυθράς ανοικτής επιφανείας, αμαυράς 
( m att), κόσμησις στιλπνή δια ταινιών ερυθρού 
βαθέος χρώματος.

7) Ε π ί καστανοκιτρίνης στιλπνής επιφανείας 
διακόσμηση; δια ταινιών ερυθρού χρώματος. Χα- 
ρακτηριστική η τεχνική του αραιωμένου ερυθρού 
χρώματος εις το κέντρον της ταινίας, ενώ τα πε- 
ριγράμματα διαγράφονται εντόνως ερυθρά. Η  
τομή του οστράκου τροπιδοειδής.

8) Ε π ί μελανής μετρίως εστιλβωμένης επιφα- 
νείας ταινίαι δια παχέος ερυθρού χρώματος.

9) Ε π ί κιτρινόλευκου στιλπνής επιφανείας, 
κόσμησις δια μελανών γραμμών.

10) Ε π ί κίτρινης (buff)  αμαυράς επιφανείας 
κόσμησις μόνον επί της εξωτερικής επιφανείας 
δια παραλλήλων καμπύλων γραμμών καστανού 
χρώματος ( Σ χ ε δ .  4, 6' Π ι ν .  566 β, 8).  Ο  
πηλός είναι κίτρινος λεπτός. Μοναδικόν παρά- 
δειγμα. Πιθανώτατα έχει εισαχθή.

γ )  Κεραμεική με εγχάρακτον διακόσμηση

Ελάχιστα δείγματα έχομεν, αλλά είναι χαρα- 
κτηριστικά. Η  τεχνική των διαφέρει από την της 
αντιστοίχου κατηγορίας της Α νατ. Μακεδονίας. 
Ε π ί εξωτερικής επιφανείας καστανής η μελα- 
νής στιλπνής και εσωτερικής αμαυράς ( mat t ) 
κόσμησις δι’ εγχαράκτων επαλλήλων γωνιών 
( Π ι ν .  567 α, 3' Σ χ ε δ .  4, 9 ) και άλλων γραμ- 
μικών κοσμημάτων. Συνήθως εντός των χαραγμά- 
των ύπαρχει λευκόν χρώμα. Αναφέρομεν παρά- 
δειγμα πώματος( ; )  αγγείου (διαμ. 0,14 μ .) με 
εγχάρακτον διακόσμησιν ( Σ χ ε δ .  3 ). Αμφότε- 
ραι αι επιφάνειαί του έχουν καστανότεφρον από- 
χρωσιν ομοίαν με την του πηλού αγγείου και δεν 
είναι εστιλβωμένοι.

Ε πίσης έτερον δείγμα, όστρακον τόπου black - 
topped red με εγχάρακτον διακόσμησιν επί της 
ερυθράς επιφανείας και λευκόν χρώμα εντός των 
χαραγμάτων ( Π ι ν .  567 α, 6' Σ χ ε δ .  4, 7 ).

Όστρακον επίσης με ελαφρώς εξέχον χείλος 
και με συγκλίνον προς τον πυθμένα τοίχωμα ( ca- 
rinated ), φέρει επί της σχηματιζομένης ακμής 
αβαθείς εγκοπάς και κάτωθεν λοξάς, ελαφράς αυ- 
λακώσεις ( rippled). Αμφότεραι αι επιφάνειαί 
του είναι αμαυραί χρώματος καστανού ( Σ χ ε δ .  4, 
3· Π ι ν .  567 α, 4).

Ο  πηλός των αγγείων του στρώματος τούτου 
είναι γενικώς δια τα μονόχρωμα τεφρόχρους, μάλ- 
λον χονδρόκοκκος, ενώ δια τα γραπτά ερυθρών

5. Σ υγγενεύουν προς τα  σ χήματα  τη ς  Π αραδημής π ερ ισ - 
σ ότερον, βλ. D . F rench  A n. St. X I ( 1961 ), σ . 127  ολ ι- 
γώ τερον π ρος  τα  τη ς Ο λ ύ ν θ ο υ , βλ. O lynthus I, εικ . 71, πρά - 
γμα απολύτω ς δ ικα ιολ ογη μ ένον .

6. Β λ. D . F rench , ε.α . ε ικ . 7, 2 - 4 ,  9.
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Εις βάθος 0,45 μ. ευρέθη λιθίνη διάτρητος ψηφίς 
( Π ι ν .  565 ο ).

Διάφορα ευρήματα

Ευρέθησαν λεπίδες και θραύσματα πυριτολί-

θου κίτρινου, ως των συνοικισμών της Άνατ. Μα- 
κεδονίας, αλλά επίσης και μελανοτέφρου αποχρώ- 
σεως. Έπίσης, εις το ανώτερον στρώμα ευρέθη- 
σαν λίθινα εργαλεία, τριπτήρες, άξίναι ( Π ιν .  
567 β ). Τα περισσότερα εις βάθος 0,80 -1 μ.

Πλησίον της όχθης, προφανώς εκ της παρα- 
συρθείσης επιχώσεως, ευρέθησαν λίθινα Ιγδία.

Παρατηρήσεις

Χωρίς να δύνανται να είναι οριστικά τα εκ της

δοκιμαστικής σκαφής προκύψαντα συμπεράσμα- 
τα δια την κεραμεικήν, δεν παύουν όμως να έχουν 
σημασίαν ιδίως τοπογραφικήν.

1) Παρατηρείται παντελής έλλειψις σπειρο- 
ειδούς και δια γραφίτου κοσμήσεως. Τούτο οδη- 
γεί εις την σκέψιν, ότι πρόκειται ίσως περί πα- 
λαιοτέρου χρονικώς συνοικισμού εν συγκρίσει

αποχρώσεων κατά κανόνα και χονδρόκοκκος 
επίσης, ενίοτε δε με μαργαρυγίαν.

Σχεδ. 4. Λαφρούδα. Όστρακα με γραπτήν και εγχάρακτον κόσμησιν. Τομαί αγγείων.
(Σχ. Η . Αθανασιάδου)
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με τους γειτονικούς θρακικούς συνοικισμούς, 
οίτινες έχουν το είδος αυτό των διακοσμήσεων7. 
Παρ’ όλα ταύτα δεν παύει να ύπαρχη συγγένεια 
με αυτούς τους συνοικισμούς, ιδίως ως προς τα 
σχήματα των αγγείων, την τεχνικήν των μελανο- 
χρώμων στιλπνών αγγείων και την κατηγορίαν 
των black - topped.

2) Παρ’ όλον ότι η μελανόχρωμος κεραμεική, 
ως προς την τεχνικήν και το σχήμα των αγγείων, 
παρουσιάζει συγγένειαν με της Δ. Μικράς Α σίας 
( Kum tepe I b αλλά και Τροία I ), της Θερμής II8 
και της Πολιόχνης ( periodo Azzuro )9, δεν έχει 
ιδιαιτέρως στενάς ομοιότητας.

3) Ε πισημαίνονται επίσης σχέσεις με τον πο- 
λιτισμόν της Vinca A - Β 1 και της Salcuta II α - β 
και βεβαίως με την Βουλγαρίαν, Ιδίως εις τα σχή- 
ματα και τας λαβάς των αγγείων10.

4) Α πό τους συνοικισμούς της Άνατ. Μακεδο- 
νίας στενώτεραι σχέσεις παρατηρούνται με την 
κεραμεικήν του Πολυστύλου ( black - topped ), 
της περιοχής Δράμας συμπεριλαμβανομένης και 
της Πετρούσσης, και δυτικώτερον με την Όλυν- 
θον ( μονόχρωμα αγγεία )u .

Με την Θεσσαλίαν ίσως σχετίζεται με τα νεο- 
λιθικά « αμαυρόχρωμα »12, αν και η χρονολό- 
γησίς των ίσως να είναι υψηλοτέρας, και με τον 
ρυθμόν Λαρίσης.

5) Α ξιοσημείωτος η έλλειψις εδωλίων.
6) Χαρακτηριστική η ύπαρξις της «ξεστής» 

( scraped) τεχνικής, δείγματα της οποίας δεν 
έχομεν εξ άλλων συνοικισμών της περιοχής.

Ε κ  των ανωτέρω παρατηρήσεων μετά αρκετής 
βεβαιότητος δυνάμεθα να υποστηρίξωμεν, ότι 
πρόκειται περί συνοικισμού της νεωτέρας νεολι- 
θικής περιόδου.

Α ΙΚ . Ρ Ω Μ ΙΟ Π Ο ΥΛΟ Υ 7 8 9 10 11 12

Τ Υ Χ Α ΙΑ  Ε Υ ΡΗ Μ Α ΤΑ

1. Νομός Καβάλας

1 ) Ξ ε ρ ι α ς :  Εις θέσιν « Γενή Μαχαλά», εν- 
τός αγρού νεωστί αροθέντος ευρέθησαν εκατόν 
ογδοήκοντα αργυρά ρωμαϊκά νομίσματα εποχής 
Δημοκρατίας και πρώτων αυτοκρατορικών χρόνων.

2 )  Ε λ ε υ θ ε ρ α ί :  Εις την αυλήν του Ίω- 
άννου Μανδαλιανού ευρέθη τυχαίως βυζαντινόν 
« κολουροπυραμιδοειδές » κιονόκρανον φέρον α- 
νάγλυφον διακόσμησιν επιμελούς εργασίας. Σταυ- 
ρός, φύλλα άκανθης και έλικες κοσμούν δύο αντι- 
στοίχους πλευράς ( Π ι ν .  568 α ), ρόδαξ και 
φύλλα κισσού ως παραπληρωματικά κοσμούν 
την τρίτην ( Π ι ν .  568 β ), διπλούς σταυρός 
εγγεγραμμένος εις κύκλον ημίεργος κοσμεί την 
τέταρτην πλευράν. Κατά τας ακμάς πλοχμός πε- 
ποικιλμένος με ρόδακας και σταυρούς εναλλάξ. 
Μετεφέρθη εις το Μουσείον Καβάλας.

3 )  Ε ι ς  Ν τ ι κ ε λ ί - Τ α ς, Π ο λ ύ σ τ υ λ ο ν ,  
Κ α λ λ ί φ υ τ ο ν  και Κ ε φ ά λ α ι ο ν  ευρέθη- 
σαν τυχαίως επί της επιφανείας του εδάφους 
θραύσματα αγγείων προϊστορικής εποχής. Παρε- 
δόθησαν εις το Μουσείον Καβάλας.

4 )  Α κ ρ ο β ο ύ ν ι ο ν  Π α γ γ α ί ο υ :  Άν-
ευρέθη μαρμάρινη πλαξ, φέρουσα λατινικήν επι- 
γραφήν.

2. Θάσος

Κατά τας εργασίας καθαρισμού και βαθύνσεως 
του αρχαίου λιμένος Θάσου ευρέθησαν αι κάτωθι 
αρχαιότητες:

1. Κεφαλή γυναικός με κόμμωσιν Melonenfri- 
sur και καλύπτραν. Α ντίγραφον έργου 4ου αι- 
ώνος π.Χ. κατασκευασθέν κατά την ρωμαϊκήν 
εποχήν ( Π ι ν .  569 α ).

2. Κεφαλή ανδρός με κράνος, ρωμαϊκής εποχ 
η ς  ( Π ι ν .  568 γ - ο ).

3. Ακέφαλον άγαλμα ανδρός φέροντος χλα- 
μύδα και κράνος, από το όποιον σώζεται το άκρον 
του λοφίου επί του τραχήλου. Ρωμαϊκής εποχής 
( Π ι ν .  569 β - ο ).

Τα υπ' αριθ. 2 και 3 πιθανόν συνανήκουν.
4. Α κέφαλος προτομή ανδρός επί ελλειψοει- 

δούς βάσεως. Ρωμαϊκής εποχής ( Π ι ν .  569 ε ).
5. Α νάγλυφος πλαξ, αποτελεσθείσα εκ δύο 

συγκολληθέντων τεμαχίων με παράστασιν ανδρός. 
Ρωμαϊκής εποχής ( Π ι ν .  570 α, γ ).

6. Α νάγλυφος πλαξ με παράστασιν παιδός. 
Ρωμαϊκής εποχής ( Π ι ν .  570 α ).

7. Τμήμα ιματίου αγάλματος γυναικός ρωμαϊκής
 εποχής. Πιθανόν συνανήκει μετά του υπ' 

αριθ. 1 ( Π ι ν .  570 β).

7. Π αραδημή , Στρύμη κ .λ .π . επ ίσ η ς  κα ι ο ι π ερ ισ σ ότερο ι 
τη ς  Α . Μ ακεδονίας.

8. W . Lam b, Excavations a t  Therm i.

9. L . B ernabö  - B rea, Poliochni ( 1964 ) τ . I, 2 κ α ι π ιν . 
XV, f  το  όπ ο ιον  ομοιάζε ι με Σ χ ε δ .  2, 7, π ιν . XVII, g - i 
κα ι π ιν . XII, ένθα ύπαρχουν λα βα ί ομοιάζουσα ι προς την 
του Σ χ  έ ο· 4  υπ' αρ ιθ . 1.

10. D . Berciu, C on tribu tii la  problem ele neoliticului in  
R om în ia in lam ina n o ilo r cercetari, ε ικ . 3, 3, το  ε ικονιζόμε- 
νον  εκ Vinca ομοιάζε ι ως προς το θέμα κ οσ μ ή σ εω ς με το πώμα 
του Σ χ ε δ .  3, και α ι κερατοειδεί ς λαβαί τη ς Salcuta Ha κα ι β 
σ . 259 και σ . 265, εικ . 97, 3, 1. Τ α  εκ B oian II a  ε ιδώ λια με 
το  δ ια κοσ μη τικόν τους θέμα συγγενεύουν με το  ως άνω πώ- 
μα, βλ. ε ικ . 192 G aul, T he neolithic period  in  B ulgaria, π ιν . 
X L, X LI, X LII, X LIII, XLVIII, LX IX .

11. G . M ylonas, O lynthus I, 34 κ.ε.

12. V. Milojfcifc, E rgebnisse der deutschen A usgrabungen 
in  Thessalien 1953 - 1958.
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8. Α ρχιτεκτονικά μέλη: Δύο τμήματα καμπύ- 
λου ιωνικού γείσου με γεισίποδας και ιωνικόν 
κιονόκρανον ρωμαϊκής εποχής ( Π ιν .  570 ο ).

9. Βωμός ενεπίγραφος με τιμητικόν ψήφισμα. 
Ρωμαϊκής εποχής.

3. Νομός Σερρών

1) Ά  λ ι σ τ ρ ά τ η : Εις θέσιν « Φανάρι της 
Αγίας Κυριακής » κατά την διάρκειαν ανασκα- 
φής δι' ανεύρεσιν θησαυρού, απεκαλύφθη μαρ- 
μαρινος κιβωτιόσχημος τάφος. Εντός αυτού ευ- 
ρέθη αττικός ερυθρόμορφος κωδωνοειδής κρα- 
τήρ εις τεμάχια. Α. Παριστάνεται γυναικεία πτε- 
ρωτή μορφή κρούουσα κύμβαλον, υπό τους ήχους 
του οποίου δύο γυναίκες χορευουν εκατέρωθεν 
αυτής. Β. Τρεις ιματιοφόροι νέοι. Γ' τέταρτον 4ου 
αιώνος π.Χ. Μετεφέρθη εις το Μουσείον Καβά- 
λας.

2) Ν έ ο  Σ ο ύ λ ι :  Εντός αγρού ευρέθη τυ- 
χαίως μαρμάρινη επιτύμβια στήλη φέρουσα την 
άκόλουθον επιγραφήν:

Φ Λ ]A B IO C  A IO C K O YP  [  I  
A H C  Ο ΥΛΠ ΙΟ Ο  Μ Α  
ΝΤΟ) Κ Ο ΙΝ ΤΑ  
Φ ΛΑΒΙΩ  Π Ρ Ο Κ Λ ω  T U  
ΑΔΕΛΦΟ) K A I  AIO CKO YPIA  
Η  Π Υ Λ Η  T U  Π Α Π Π ω  
M NH M H C Χ Α Ρ ΙΝ

Γράμματα ύστερων ρωμαϊκών χρόνων. Διαστά- 
σεις: υψ. 1.53, πλ. 0,60 μ. Ευρίσκεται εις την αρ- 
χαιολογικήν Συλλογήν Σερρών, ήτις φυλάσσεται 
εις το κτήριον «Μπεζεστένι».

3) Ν έ α  Ζ ί χ ν η :  α) Τμήμα αναγλύφου ρωμαϊκής
 εποχής με παράστασιν άνω σώματος γυ- 

ναικός, εικονιζομένης κατ’ ένώπιον.
β) Α ττική μελανόμορφος λήκυθος με παρά- 

στασιν τριών ιματιοφόρων ανδρών αμελώς εσχε- 
διασμένων. Ε πί του ώμου ανθέμιον και δύο φύλ- 
λα κισσού ( βλ. Haspels, σ. 16-17).

γ) Μελαμβαφή αγγεία του 4ου αιώνος π.Χ.
ο) Α γγεία του ρυθμού « δυτικής Κλιτύος » 

( West - slope).
ε) Νομίσματα του Μ. Α λεξάνδρου και ρωμαϊκ

ών χρόνων.
ς') Σφονδύλιον προϊστορικής εποχής.
4) Μ ε σ ο ρ ρ ά χ η : Εις την θέσιν « Ά γιος 

Γεώργιος», κατά την διάρκειαν ανασκαφής δι' 
ανεύρεσιν θησαυρού, απεκαλύφθησαν τάφοι λακ- 
κοειδείς και κιβωτιόσχημοι. Ε ντός αυτών ευρέ- 
θησαν αγγεία αβαφή και αγγεία με εφυαλωμένον 
γάνωμα χρώματος πρασίνου.

Ε Υ Γ . Λ Ε Β Ε Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  - Π Ο Υ Ρ Η

Μ Ο Υ ΣΕΙΑ   ΣΥ Λ Λ Ο ΓΑ Ι

1. Το νέον Μουσείον Καβάλας

Περατωθείσης της εκθέσεως των αρχαιοτήτων 
εις τας αιθούσας του ισογείου, τα περιστύλια και 
τας στοάς του νέου Μουσείου Καβάλας, ήνοιξε 
τούτο δια το κοινόν την 27ην Δεκεμβρίου. Το 
Μουσείον Καβάλας είναι το κεντρικόν Μουσείον 
της Άνατ. Μακεδονίας και εν μέρει της Θράκης 
και εις αυτό συνεκεντρώθησαν αρχαιότητες εκ 
διαφόρων αρχαίων πόλεων και αρχαιολογικών 
χώρων ολοκλήρου της περιοχής. Έκτίσθη επί 
οικοπέδου εκτάσεως 4524 μ.2 κειμένου επί της νέας 
παραλιακής λεωφόρου, της δημιουργηθείσης κατά 
τα τελευταία έτη δι’ επιχωματώσεως της θαλάσσης 
εις τον έμπροσθεν των παλαιών καπναποθηκών 
θαλάσσιον χώρον και δωρηθέντος εις το Κράτος 
υπό του Λιμενικού Ταμείου Καβάλας. Τα σχέδια 
της οικοδομής εγένοντο υπό του καθηγητού της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσ- 
σαλονίκης κ. Δημ. Φατούρου και του αρχιτέκτο- 
νος κ. Ί ω ν . Τριανταφυλλίδη, το δε κτήριον κα- 
ταλαμβάνει χώρον 1663.50 μ2. Πλην του ισογείου 
έχει και όροφον, εις τον όποιον έκτος των γρα- 
φείων, της βιβλιοθήκης και της κατοικίας του 
Ε φόρου, ύπαρχει μεγάλη αίθουσα διαστάσεων 
31.70 χ 11.40 μ.

Τόσον εις τας αιθούσας της Νεαπόλεως και 
Α μφιπόλεως ( Π ιν .  571 α - β ), όσον και εις την 
στοάν της προϊστορικής συλλογής και τας εσω- 
τερικάς αυλάς και στοάς των, αι εκτιθέμεναι αρ- 
χαιότητες έλαβον την οριστικήν των θέσιν.

Προς τούτοις εσημείωσε σημαντικήν πρόοδον, 
ευρισκομένη προς το τέλος των εργασιών, και η 
έκθεσις, εντός της μεγάλης αιθούσης του ορόφου, 
των αρχαιοτήτων των αποικιών της Θάσου επί 
των ακτών της Θράκης, Γαληψού, Οισύμης και 
Στρύμης, ως και εκ των πόλεων Αβδήρων, Με- 
σημβρίας, Φιλίππων, τύμβου Νικησιάνης και 
διαφόρων άλλων αρχαίων πόλεων της περιοχής.

Τα επίσημα εγκαίνια δεν ετελέσθησαν εισέτι.

2. Μουσείον Θάσου
Ε ξετέθη επί βάθρου προ κόγχης της μεγάλης 

αιθούσης του Μουσείου ο ανευρεθείς κατά τας 
ανασκαφάς της Θάσου εν έτει 1962 ανδριάς του 
αυτοκράτορος Α δριανού16 και εξετέθησαν δια- 
φορα γλυπτά επί βάθρων η ρυμών του τοίχου.

3. Αρχαιολογική Συλλογή Σερρών
Η  αρχαιολογική Συλλογή Σερρών, ήτις περι- 

λαμβάνει περί τας 70 αρχαιότητας, γλυπτά και

16. BCH  1962, C hronique des Fouilles, σ . 845, ε ικ . 2.
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επιγραφάς κυρίως, στεγαζομένη κακώς μέχρι τού- 
δε εις τα υπόγεια του Γυμνασίου Α ρρένων Σερ- 
ρών, μετεφέρθη εις το ιστορικόν μνημείον «Μπε- 
ζεστένι», όπου και θα εκτεθή, ώστε να είναι επι- 
σκέψιμος.

ΔΗ Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ I. Λ Α Ζ Α Ρ ΙΔ Η Σ

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Κ α β ά λ α .  Κατ’ ανάθεσιν της Α ρχαιολο- 
γικής Υπηρεσίας ο επιβλέψας τας εργασίας ανε- 
γέρσεως των δύο Μουσείων Καβάλας και Φιλίπ- 
πων πολιτικός μηχανικός κ. Νικόλαος Ποτήρης, 
συνέταξε πλήρη μελέτην, μετά τοπογραφικού δια- 
γράμματος, αποτυπώσεως και φωτογραφιών, επι- 
σκευών και εργασιών συντηρήσεως του μεσαιω- 
νικού τείχους Καβάλας, του οποίου πλείστα ση- 
μεία ηπειλούντο με κατάρρευσιν. Συμφώνως προς 
την συνταχθείσαν τεχνικήν έκθεσιν επεσημάνθη- 
σαν 50 θέσεις, έχουσαι ανάγκην εργασιών επι- 
σκευής και συντηρήσεως, καθ’ όσον το τείχος αυ- 
τόθι ενεφάνιζε ρήγματα, ρωγμάς, αποκολλήσεις 
τμημάτων, διογκώσεις, σοβαράς αποκλίσεις από 
της κατακορύφου κ.λ.π. Αι θέσεις αυταί αναλό- 
γως της σοβαρότητος της καταστάσεως και του 
κινδύνου κατάρρεύσεως και προκλήσεως ατυχη- 
μάτων διηρέθησαν εις τέσσαρας κατηγορίας: 1) 
Ε ξαιρετικώς επικινδύνους θέσεις, 2) λίαν επικιν- 
δύνους, 3) επικινδύνους και 4) ουχί επικινδύνους 
επί του παρόντος. Ως εξαιρετικώς επικίνδυνοι 
εχαρακτηρίσθησαν δεκαοκτώ και ως λίαν επικίν- 
δυνοι ένδεκα θέσεις.

Κατά το έτος τούτο, δια της διατεθείσης υπό 
της Υπηρεσίας Α ρχαιοτήτων και Α ναστηλώ- 
σεως πιστώσεως 490.000 περίπου δραχμών, ε- 
γένοντο εργασίαι συντηρήσεως συμπληρώσεως 
η ανακατασκευής των εικοσιεπτά εκ των ει- 
κοσιεννέα θέσεων. Αι εργασίαι αυταί εξετελέ- 
σθησαν υπό συνεργείου πεπειραμένων εργατο- 
τεχνιτών με επικεφαλής τον αρχιτεχνίτην κ. 
Σπύρον Γελαδαρην, υπό τας τεχνικάς οδηγίας 
του επιβλέποντος μηχανικού κ. Νικ. Ποτήρη και 
υπό την συνεχή επίβλεψιν του Ε φόρου και των 
Ε πιμελητριών Α ρχαιοτήτων της ΙΕ’ Περιφέρειας, 
ελήφθη δε μέριμνα αναπαλαιώσεως των οικοδο- 
μηθέντων τμημάτων ( Π ιν .  572 α - γ, 573 α - ο, 
574 α - β ).

2. Θ ά σ ο ς .  Δαπάναις της Γαλλικής Α ρχαιο- 
λογικής Σχολής και της Α ρχαιολογικής Υ πη- 
ρεσίας, υπό την επίβλεψιν και καθοδήγησιν της 
Ε φορείας Α ρχαιοτήτων, εγένοντο υπό συνεργείου 
ειδικών μαρμαροτεχνιτών, του οποίου προϊστα- 
το ο αρχιτεχνίτης κ. Σπυρίδων Καρδάμης, έργα-

σίαι συντηρήσεως εις τα κάτωθι μνημεία της Θα- 
σου:

1) Ιερόν Αλυκής Θάσου. Ο  νότιος τοίχος της 
αποκαλυφθείσης κατά τας ανασκαφάς του 1963 
νέας αρχαϊκής οικοδομής του Ιερού της Α λυ- 
κής παρουσίαζεν επικίνδυνον απόκλισιν προς το 
εσωτερικόν17. Δια των γενομένων εργασιών αι 
μετακινηθείσαι πλίνθοι μαρμάρου ετοποθετήθη- 
σαν εκ νέου εις την θέσιν των, και εστερεώθησαν 
δια τσιμεντοκονιάματος εσωτερικώς, ο δε τοίχος 
έλαβε κατακόρυφον γραμμήν.

2) Α ρ χαίον Ι ε ρ ό ν  Έ β ρ α ι ο κ ά σ τ ρ ο υ .  
Ο  αναλημματικός τοίχος του ανδήρου του Ι ερού 
των πατρώων Θεών, εις την θέσιν Εβραιόκαστρον18, 
παρουσίαζεν ήδη από της αποκαλύψεώς του κατά 
το παρελθόν έτος επικίνδυνον απόκλισιν προς τα 
έξω, ιδία εις το δυτικόν τμήμα του. Κατά την 
διάρκειαν του χειμώνος και συνεπείς κατάρρα- 
κτώδους βροχής κατέπεσε το ανατολικόν άκρον 
του τοίχου επί μήκους 10 μ. περίπου. Χάρις εις 
την γενομένην αποτύπωσιν του τοίχου και τας 
ληφθείσας φωτογραφίας προ της κατάρρευσεώς 
του κατέστη δυνατή η επανατοποθέτησις εις την 
αρχικήν των θέσιν όλων των μαρμαρινων πλίν- 
θων του τοίχου ( Π ιν .  574 γ - ο ). Όπισθεν του 
αναλημματικού τοίχου του Ι ερού κατεσκευάσθη- 
σαν τοιχία εκ ξηρολιθιάς δια την συγκράτησιν 
των χωμάτων της επιχώσεως. Προς τούτοις εγέν

οντο εργασίαι στερεώσεως του μαρμαρινου ε- 
δράνου, του αποκαλυφθέντος εντός αρχαίας οικο- 
δομής εις την ΝΑ. γωνίαν του Ι ερού και ετοπο- 
θετήθησαν επί των βάσεών των, επί του βορείου 
στυλοβάτου, δύο κίονες της παλαιοχριστιανικής 
εκκλησίας, της ανεγερθείσης εις τον χώρον του 
αρχαίου Ι ερού ( Π ι ν .  575 α).

3) Τοίχοι πολλών κατοικιών αρχαϊκής ή κλασ- 
σικής εποχής εις τον αγρόν Δημητριάδη, οίτινες 
παρουσίαζον διογκώσεις ή αποκλίσεις, αποκατε- 
στάθησαν εις την αρχικήν των θέσιν δια της άφαι- 
ρέσεως των όπισθεν αυτών ωθήσεων, καθαρισμού 
των αρμών των δόμων εκ των χωμάτων και κοπής 
της βλαστήσεως ( Π ι ν .  575 β - γ ). Προς τού- 
τοις, όπου ήτο ανάγκη να συγκρατηθή η όπισθεν 
των τοίχων επίχωσις δια την διατήρησιν του αρ- 
χαίου επιπέδου των οικοδομών, συνεπληρώθησαν 
οι αρχαίοι τοίχοι δια τοιχίων εκ ξηρολιθίας 
( Π ι ν .  576α).

4) Λόγω της άγριας βλαστήσεως και των ωθή- 
σεων των επιχώσεων, άκρως επικίνδυνον διόγκω- 
σιν ένεφάνιζεν εν των αρχαιότερων τμημάτων

17. BCH  1963, C hronique des Fouilles, a .  893, ε ικ . 14.

18. BCH 1963, C hronique des Fouilles, ct. 858 κ .ε . κα ι 1964 
ct. 866 K.é., ε ικ . 3 - 7 .
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του ανατολικού περιβόλου του τείχους, φκοδο- 
μημένον συμφώνως προς ώραίαν και λίαν επιμε- 
λή πολυγωνικήν τοιχοποιίαν. Δια του γενομένου 
όπισθεν του τοίχου τούτου καθαρισμού και της 
αρσεως των ώθήσεων έπετευχθη η πλήρης απο- 
κατάστασις του τείχους ( Π ιν .  576 β ).

5) Όπισθεν της ανατολικής γωνίας της Α γο- 
ράς ήτο 6τοιμος να κατάρρεύση τοίχος εκ της 
προσόψεως καταστημάτων του 4ου π.Χ. αιώνος. 
Αι πλίνθοι της οικοδομής ταύτης μετεκινήθησαν 
εις τας αρχικάς των θέσεις και εγένετο αρμολό- 
γησις δια τσιμεντοκονίας ( Π ιν .  576 γ ).

6) Ε ν  τέλει εστερεώθη και αποκατεστάθη εις 
την θέσιν της η φέρουσα το περίφημον ανάγλυ- 
φον μονολιθική παραστάς της πύλης του Διός 
( Π ί V; 577 α ).

3. Φ ί λ ι π π ο ι .  Εις τον αρχαιολογικόν χώ- 
ρον των Φιλίππων εγένοντο αι κάτωθι εργασίαι 
αναστηλώσεως και συντηρήσεως.

1) Αποκατεστάθη εις την αρχικήν του θέσιν 
τμήμα της πλακοστρώσεως του Forum, παρά την 
ΝΑ. πλευράν της πλατείας ( Π ιν .  577 β ).

2) Αποκατεστάθη σαν τμήματα της διαλυθεί- 
σης κατά μέγα μέρος πλακοστρώσεως του παλαιο- 
χριστιανικού οκταγώνου Φιλίππων. Το σαθρόν 
υπόστρωμα της πλακοστρώσεως, συγκείμενον αρ- 
χικώς εκ κουρασανιού, αντικατεστάθη δι’ ισχυ- 
ράς τσιμεντοκονίας και επ' αυτής ετοποθετήθησαν 
εκ νέου αι πλάκες μαρμάρου και τα διασωθέντα 
τμήματα των σχιστόλιθων, χρησιμοποιηθέντων 
και όλων των δυναμένων να χρησιμοποιηθούν 
απολεπισμάτων των σχιστόλιθων δια την συμ- 
πλήρωσιν των κενών ( Π ιν .  577 γ, 579 α - γ ).

3) Ανεστηλώθησαν αι παραστάδες και το υπέρ- 
θυρον μιας εισόδου διαμερίσματος της βιβλιοθή- 
κης ( Π ι ν .  578 α).

4) Αποκατεστάθησαν μαρμαροθετήματα του 
δαπέδου του βαπτιστηρίου της βασιλικής Α, άτι- 
να είχον διαλυθή. Τα μάρμαρα της πλακοστρώ- 
σεως ετοποθετήθησαν επί νέας ισχυράς τσιμεντο- 
κονίας ( Π ι ν .  578 β - γ, 579 ο ).

5) Ε τοποθετήθησαν εις τας θέσεις των οι δύο 
μονολιθικοί πεσσοί του βαπτιστηρίου της βασι- 
λικής Α ( Π ι ν .  580 α - β ).

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  I. Λ Α Ζ Α Ρ ΙΔ Η Σ

THASOS

Sondage Tokatlis

Un sondage entrepris en juillet 1964 sur la 
demande du service archéologique grec, dans le 
jardin de M. Diamantis Tokatlis, à  mi-chemin

environ entre la Plateia et l’Héraklion, a entraîné 
le dégagement d ’un complexe architectural 
comportant:

1) Une cour dallée ( P L  5 8 1 a )  occupant 
un espace rectangulaire de 8 m. 30 sur 6 m. 
60 ( fouille interrompue à la limite du jardin ), 
bordée au NE et au SO par une rangée de 
trois colonnes à fût lisse, hautes de 3 m. 28 et 
reposant sur des piédestaux hauts de 71 cm. 
( P I .  581 b ), et limitée aux angles N et S 
par un mur en équerre; sur le côté NO existait 
primitivement une colonnade comparable aux 
précédentes, mais qui fut enrobée postérieure- 
ment dans un mur plein.

2) En bordure de la cour ont été dégagés les 
portiques du NE et du NO dont le sol est re- 
vêtu d ’une mosaïque à décor géométrique.

3) Sur le portique du NO donnaient deux 
salles, une première ( P L  581 c ) où était con- 
servée de façon satisfaisante une mosaïque à 
bordure et tapis géométriques décorés de trois 
tableaux: un tableau central occupant un carré 
de 61 cm. 5 de côté, représentant deux Eros 
en position de lutteurs ( P L  582 ), de couleur 
ocre rouge et ocre jaune sur fond blanc, et, 
accolés de part et d’autre au précédent, deux 
petits tableaux occupant un carré de 37 cm. 
de côté et représentant deux oiseaux. Une se- 
conde salle, qui fut l’objet de nombreux réa- 
ménagements tardifs, était une annexe de ca- 
ractère étroitement utilitaire.

A l’intérieur de la cour et dans les portiques 
a été trouvée une quantité considérable de 
marbres architecturaux: entre autres 6 grandes 
colonnes à fût lisse, des chapiteaux; des impo- 
stes, dix-sept meneaux hauts de 178 à 188 cm. 
( Pl. 583 a ) ,  16 colonnettes ( Pl. 583 b ) se ré- 
partissant en deux groupes de dimension et de 
travail différents, sept corbeaux, de nombreuses 
plaques de grande corniche dont la tranche est 
ornée de baguettes, des plaques de petite corni- 
che à tranche ornée de motifs géométriques, au 
moins dix plaques de chancel également à dé- 
cor géométrique. L ’abondance de ces éléments 
architecturaux permettra sans doute d ’aboutir à 
une reconstitution précise de l’édifice. D’ores et 
déjà, on peut mettre en place les plaques de 
chancel entre les meneaux, qui présentent des 
rainures d ’encastrement, placer ces meneaux 
sur un certain type de grande corniche, etc.

En ce qui concerne l’histoire de cet édifice, 
on peut distinguer plusieurs moments. Les mo- 
saïques, qui datent probablement de la fin du
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I le  ou de la première moitié du I l le  siècle, 
constituaient le revêtement d ’une maison ro- 
maine dont les murs et la cour furent recon- 
struits à la haute époque paléochrétienne, lors 
de l’implantation en cet endroit d ’un bâtiment 
plus grand et orienté de façon légèrement diffé- 
rente. On peut avancer l’hypothèse que ce bâ- 
timent a été une basilique, à en juger surtout 
d ’après le plan, l’élévation et certains ornements 
architecturaux ( croix et chrismes ornant la 
tranche sculptée de certaines grandes corniches ). 
De cette basilique n ’auraient été découverts que 
l’atrium et une partie des dépendances. Il semble, 
d ’après les monnaies et la céramique qui 
furent recueillies au cours de fouilles, qu’après 
de multiples réparations et réaménagements, 
puis un moment de désaffection, le bâtiment s’ 
effondra, naturellement ou sous l’effet d ’un 
séisme, sans incendie en tout cas, à la fin du 
V ie ou au début du V ile  siècle et que ses 
ruines ne furent jamais par la suite l’objet 
d ’une exploitation systématique.

Sanctuaire d’Evraiocastro

La campagne de 1964 a permis d ’achever la 
fouille du sanctuaire d ’Evraiocastro ( v. AD 
19 ( 1964): Chron. PI. 443 a ) :  vue générale 
en fin de fouille, prise de la pointe Nord ).

Au pied du grand m ur de terrasse, la fouille 
de 1963 avait été arrêtée au sol sur lequel ont 
été jetées les figurines classiques et hellénistiques. 
La fouille a été poursuivie jusqu’au rocher, 
permettant de préciser l’histoire de la petite 
terrasse dont le « calderim » de galets ronds, 
dégagé en 1963, marque l’accès ( v. AD 19 
( 1964):  Chron. PI. 443 a )  à gauche, après 
remblaiement partiel. Trois états successifs 
ont été reconnus. Le premier, contemporain du 
premier état de la grande terrasse, date de la 
fin du V ie siècle; il en subsiste le muret le plus 
proche du grand mur, et celui qui lui est per- 
pendiculaire. Sous le sol du second état, outre 
les fragments d ’un canthare attique de la fin 
du Ve siècle ( P I .  584 a  - b ), se trouvait un 
fragment qui recolle avec trois fragments re- 
cueillis dans la partie supérieure du remblai de 
la grande terrasse, et datant de 390 - 370. Le 
troisième état est marqué par le « calderim » 
et le muret contigu.

Le grand m ur de terrasse a été restauré à 
son extrémité Ouest. C ’est lors de ce travail 
qu’ont été trouvés les deux fragments de reliefs 
de terre cuite ( P 1. 584 c ) : personnage féminin

courant vers la gauche et Déméter assise sur la 
ciste. La moitié Est de la grande terrasse a  été 
à peu près entièrement fouillée jusqu’au rocher, 
confirmant et précisant les observations faites 
en 1963. Il semble que le mur de soutènement, 
beaucoup moins soigné de ce côté, n ’était pas 
visible dans le premier état de la terrasse: il 
était dissimulé par une rampe d’accès. Quand 
la terrasse fut surélevée, cette voie fut coupée, 
et on arrivait à la plate-forme supérieure par 
l’Ouest, à l’endroit où se trouve la porte de 1’ 
église paléochrétienne.

Dans le reste du sanctuaire, outre la restau- 
ration de deux colonnes de l’église ( P I .  585 b ) ,  
les travaux ont porté sur l’angle Sud-Est de la 
plate-forme. La fouille y a d ’abord rencontré 
trente-deux tombes, contemporaines de l’église. 
Les plus anciennes avaient été creusées au con- 
tact du rocher, qu’elles entament même souvent 
sur la moitié Nord de l’espace disponible ( c’ 
est-à-dire en dehors du portique : P 1. 586 a, 
au premier plan ) . Des tombes plus récentes, 
seulement à l’intérieur du portique, se superpo- 
saient aux précédentes. La date de ces tombes 
est confirmée par les vases contenus par trois 
des tombes de la couche inférieure ( Ve siè- 
cle ). Trois autres, également parmi les plus 
anciennes, remployaient des reliefs funéraires 
romains en très mauvais état.

Dans l’antiquité, ce secteur était occupé par 
un portique ( P I .  586 a en haut, et P 1. 
586 b ) . Le rocher a  été recreusé pour former 
une plate-forme où a été construit un bâtiment 
qui comporte trois meus pleins et une colonnade 
de façade, ouvrant en direction du sanctuaire. 
Au pied des trois murs, court une banquette, 
construite en même temps que les murs, et 
couverte de plaques de marbre. Le parement 
vertical de la banquette et celui des murs font 
alterner de minces plaques de marbre et des 
blocs de gneiss, d ’épaisseur variable. De la co- 
lonnade de façade, seule a été retrouvée la 
fondation, ainsi qu’un bloc de stylobate, rem- 
ployé dans une tombe. Les trouvailles faites 
dans le remblai de pierraille sur lequel s’appuient 
murs et banquette datent la construction de la 
fin du IVe siècle ou du début du M e .

Le bâtiment fut endommagé par un incendie, 
et remanié, les deux entrecolonnements latéraux 
étant fermés, et les murs latéraux prolongés de 
façon à enfermer l’espace compris devant le 
portique. Les nombreux fragments de figurines 
livrés par la couche d ’incendie datent tous du

60
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I l le  siècle; la même couche a livré un grand 
morceau d’une antéfixe à palmettes et volutes 
encadrant une tête d ’Athéna casquée, du type 
dont huit exemplaires avaient été recueillis en 
1963 au pied du grand mur de terrasse ( cf.

BCH 1964, p. 871, fig. 10 ) : ces antéfixes pro- 
viennent donc du portique, auquel on supposera 
un toit à simple pente. La figurine ( P 1. 585 a ) 
se trouvait au-dessus, dans la couche boulever- 
sée par les tombes chrétiennes.

É C O L E  F R A N Ç A I S E  D ’A T H È N E S
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Εισαγωγικά: Τον Ι ούλιον 1963 ετοποθετήθη 
εις την Β' Ε φορείαν Βυζαντινών Α ρχαιοτήτων ο 
Ε πιμελητής Μύρων Μιχαηλίδης, μετατεθείς εκ 
της Δ' Εφορείας ( Κρήτη ).

Κατά το διαρρεύσαν χρονικόν διάστημα έργον 
της Ε φορείας υπήρξεν η προστασία των μνη- 
μείων, η ανασκαφική έρευνα, η συγκέντρωσις 
αρχαιολογικών ειδήσεων και η στερέωσις μνη- 
μείων.

Αναλυτικώς και κατά περιοχάς το έργον της 
Ε φορείας έχει ως εξής:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α. Α γία Σοφία

Διευθετηθείσης της μεταξύ του Δήμου Θεσσα- 
λονίκης και της Υπηρεσίας διαφωνίας ως προς 
το πλάτος της προς Β. του περιβόλου του ναού 
οδού, συνεχίσθησαν και επερατώθησαν αι εργα- 
σίαι διαμορφώσεως του περιβολοτοίχου. Καθη- 
ρέθησαν τα παλαιά υψηλά και βαρέα κιγκλιδώ- 
ματα τα ερειδόμενα επί υψηλού επίσης τοιχίου, 
τοποθετηθέντος άντ’ αυτού χαμηλού ελαφρού και 
άνευ τοιχίου κιγκλιδώματος, βάσει σχεδίου εκ- 
πονηθέντος υπό της Διευθύνσεως Αναστηλώσεως, 
καθ’ όλον το μήκος της βορείας πλευράς του πε- 
ριβόλου. Ούτως έπετευχθη η κατά 0,90 μ. διαπλά- 
τυνσις της οδού, διατηρηθέντος ακεραίου του 
προς Β. του ναού χώρου του περιβόλου. Δια της 
κατασκευής και του δυτικού τμήματος του τοι- 
χίου εκ πλακών εκ σχιστολίθου, συμφώνως προς 
την εγκεκριμένην υπό της Α ρχαιολογικής Υ πη- 
ρεσίας μελέτην, ωλοκληρώθη η διαμόρφωσις του 
περιβόλου του μνημείου.

Ούτως ο ναός προεβλήθη, απαλλαγείς των υψη- 
λών παλαιών κιγκλιδωμάτων, τα οποία απέκρυ- 
πτον αυτόν, λόγφ και της σημαντικώς χαμηλοτέ- 
ρας στάθμης αυτού εν σχέσει με την της προ αύ- 
του πλατείας.

Β. Ά γιος Νικόλαος Ορφανός

Εργασίαι επισκευής της στέγης εγένοντο εις 
το μνημείον δια στερεώσεως των κεράμων αυ- 
τής, διότι παρετηρήθη ότι εισήρχοντο τα όμβρια 
ύδατα κατά τας ισχυράς νεροποντάς.

Παραλλήλως αφηρέθησαν τα εις το προ του 
ναού κρηπίδωμα τοποθετημένα πλακίδια, άτινα 
ετοποθετούντο παλαιότερον εις τας οικίας και 
αντ’ αυτών κατεσκευάσθη λιθόστρωτον ( καλ-

ντιρίμι) παρόμοιον του κατά τας εργασίας ανα- 
στηλώσεως του μνημείου κατασκευασθέντος εις 
τα πλάγια τμήματα του εξωτερικού του ναού.

Τέλος μικρός εκτάσεως εργασίαι καθαρισμού 
και συντηρήσεως των κεράμων εγένοντο εις τα 
μνημεία Ό σιον Δαυίδ και ναόν του Σωτήρος, 
όπου επίσης εισήρχοντο τα όμβρια ύδατα.

ΣΕΡΡΑΙ

Α πό ρου είχον παρουσιασθή ρωγμαί, συνέ- 
βησαν δε και μερικαί κατολισθήσεις του βυζαν- 
τινού τείχους του Κάστρου των Σερρών ( βλ. 
περί αυτού εις την προσφάτως εκδοθείσαν με- 
λέτην υπό του Καθηγητού Ά . Ξυγγοπούλου, Έ - 
ρευναι εις τα βυζαντινά μνημεία των Σερρών, 
Θεσσαλονίκη 1965, σ. 1-21 ). Η  θέσις του τεί- 
χους εις τας αποτόμους κλιτύς του λόφου και η 
ύπαρξις κάτωθεν αυτού ολοκλήρου συνοικίας, 
επέβαλε την άνευ καθυστερήσεως επέμβασιν της 
Υπηρεσίας.

Αι εργασίαι εστράφησαν κυρίως εις την έμ- 
φραξιν ρωγμών και εις την υποθεμελίωσιν πολ- 
λών τμημάτων, εις τα οποία είχε παρουσιασθή 
διάβρωσις των υποκειμένων βράχων ( Π ιν .  
587 α - β ).

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ

Η  αυτή με την προηγουμένην κατάστασις είχε 
παρουσιασθή και εις το βυζαντινόν τείχος του 
Διδυμοτείχου. Ρωγμαί επικίνδυνοι, απειλητικαί 
δια τους κάτωθεν αυτού κατοικούντας τρωγλο- 
δύτας, δημιούργησαν την ανάγκην εσπευσμένης 
επεμβάσεως. Δι’ ειδικώς διατεθείσης υπό της 
Υπηρεσίας πιστώσεως επραγματοποιήθησαν στε- 
ρεώσεις και εμφράξεις ρωγμών, εις τα πλέον επι- 
κίνδυνα σημεία. Αι αναγκαίαι εργασίαι ωλοκλη- 
ρώθησαν και δέον όπως συνεχισθούν.

ΚΑΒΑΛΑ

Μεγάλης σχετικώς εκτάσεως εργασίαι συντη- 
ρήσεως εγένοντο και εις τα τείχη της πόλεως τού- 
της. Πολλά τμήματα ήσαν επικινδύνως ετοιμόρ- 
ροπα και δια των εκτελεσθεισών εργασιών, υπό 
την επίβλεψιν της ΙΕ' Ε φορείας Α ρχαιοτήτων, 
απεσοβήθη η περαιτέρω φθορά.

ΒΕΡΟΙΑ

Μετά την Καστοριάν η πόλις της Βέροιας πα- 
ρουσιάζει το δεύτερον εις σημασίαν δια την Β. 
Ελλάδα συγκρότημα τοιχογραφημένων ναών αν- 
ερχομένων εις 42 τον αριθμόν.

Διττόν ανακύπτει εκ τούτου το πρόβλημα: της 
διατηρήσεως αυτών, ερχομένης εις αντίθεσιν
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προς την εις έντονον ρυθμόν παρουσιαζομένην 
ανοικοδόμησιν της πόλεως, εις ην συντελεί η 
οικονομική ευεξία αυτής, και της συντηρήσεως 
των μνημείων, τα οποία και πολλά, ως ελέχθη, 
είναι και φθοράς εκ του χρόνου και της κακής 
ανεκαθεν μεταχειρίσεως έχουν υποστή.

Δια το πρώτον ελήφθησαν τα κάτωθι μέτρα:
α) Κ ηρύχθηκαν διατηρητέα μνημεία άπαντες 

οι τοιχογραφημένοι ναοί και άλλα ιστορικά μνη- 
μεία (τεμένη και τείχη ) και β) ήρχισε και προ- 
χωρεί η μελέτη της αναθεωρήσεως του ρυμοτο- 
μικού σχεδίου της πόλεως, καθ’ ότι, συμφώνως 
προς το ισχύον, πολλοί εκ των ναών ρυμοτομούν- 
ται εν όλω η εν μέρει. Η  μελέτη τροποποιήσεως 
ανετέθη εις την αρχιτέκτονα του Τ.Α.Π. ο. Ά . 
Μουτσοπούλου.

Ως προς το δεύτερον θέμα, το της συντηρήσεως 
δηλ. των ναών, δια διατεθείσης πιστώσεως εστε- 
ρεώθησαν οι κάτωθι:

Α. Ά γιος Προκόπιος

Ο  ναός ούτος, κατάγραφος εις το μέσον κλι- 
τός και το Ι ερόν Βήμα, φέρων κτητορικήν επι- 
γραφήν με χρονολογίαν 1608, είχεν υποστή καθί- 
ζησιν της στέγης και φθοράς των εξωτερικών 
τοίχων, κυρίως του βορείου, οίτινες και δεν έφε- 
ρον τοιχογραφίας.

Η  στέγη ανακατεσκευάσθη ως ήτο, αι κέραμοι, 
όσαι είχον θραυσθή, αντικατεστάθησαν δι' άλ- 
λων επίσης παλαιών του αυτού τύπου ( η πόλις 
διατηρεί ευτυχώς πολλάς παλαιάς κεραμοσκεπείς 
οικίας και η προμήθεια παλαιών κεράμων εκ κατε- 
δαφίσεων είναι ευχερής ) ( Π ιν .  587 γ ), οι
τοίχοι εστερεώθησαν διατηρηθείσης της πα- 
λαιάς μορφής αυτών και ο ναός διεσώθη πλέον 
οριστικώς.

Δέον να σημειωθή ότι ο νάρθηξ του ναού εχρη- 
σιμοποιείτο μέχρι τότε ως αποθήκη αχρήστων 
υλικών, τώρα δε αποτελεί επισκέψιμον άριστα 
διατηρημένον μνημείον.

Β. Ά γιος Ι ωάννης ο Θεολόγος

Η  κατάστασις του μνημείου τούτου ήτο αυτό- 
χρημα τραγική. Η  στέγη είχε κατάρρεύσει εξ 
ολοκλήρου- οι πλάγιοι εξωτερικοί τοίχοι όμοιως. 
Ο  ναός ήτο ερείπιον. Τοιχογραφίας διέσωζε μόνον 
το Ι ερόν Βήμα, εξ ων αι μεν του κυρίως Βήματος 
παλαιολόγειοι, αι δε των πλαγίων (Προθέσεως 
και Διακονικού ) της Τουρκοκρατίας, άλλ’ υπό 
αυτάς διεκρίνετο παλαιότερον στρώμα.

Χάριν των τοιχογραφιών του Ίερού Βήματος 
απεφασίσθη η διατήρησις του μείζονος τμήματος 
του ναού -  το ύπόλοιπον εξ άλλου κατέκειτο

εις ερείπια -  συνεπληρώθησαν οι πλάγιοι εξω- 
τερικοί τοίχοι, οι όποιοι δεν έφερον τοιχογραφίας 
και ανακατεσκευάσθη η στέγη, καλυφθείσα δια 
παλαιών κεράμων όμοιων προς τας προϋπαρχού-σας 

 ( Π ιν .  588 α ).
Ούτω και το μνημείον τούτο, όπερ προς στι- 

γμήν εφαίνετο απολεσθέν οριστικώς, διεσώθη.

Γ. Ά γιος Γεώργιος

Ο  ναός ούτος φέρων εις τον νάρθηκα τοιχογρα- 
φίας του έτους 1519, κατά την επί του υπερθύρου 
κτητορικήν επιγραφήν, είχε φθοράς εις την στέ- 
γην και τον νότιον τοίχον, μη τοιχογραφημένον 
( Π ι ν .  588 β).

Εγένετο και ενταύθα στερέωσις του τοίχου και 
μερική ανακεράμωσις της στέγης προς αντιμετώ- 
πιση/ των αμέσων αναγκών ( Π ι ν .  588 γ ).

Δ. Μερικαί επισκευαί της στέγης, προς προ- 
φύλαξη/ από περαιτέρω φθορών, κατά τον επερ- 
χόμενον χειμώνα, εγένοντο και εις τους ναούς 
Ά γιον Κήρυκον, Ά γιον Βλάσιον και Ά γιον 
Πατάπιον. Του τελευταίου τούτου εγένετο ανα- 
κατασκευή του κατάρρευσάντος δυτικού εξωτε- 
ρικού τοίχου μη φέροντος τοιχογραφίας.

Ε. Εις τον, παλαιότερον, αναστηλωθέντα ( βλ. 
ΑΔ 16 ( 1960): Χρονικά, σ. 225 ) ναόν της Α να- 
στάσεως του Χριστού προέκυψεν ανάγκη στερεώ- 
σεως των κεράμων της στέγης, εξ ης εισήρχοντο 
τα όμβρια ύδατα. Και η εργασία αυτή συνετε- 
λέσθη.

Εις τον αυτόν ναόν από του συνεργείου του καλ- 
λιτέχνου - συντηρητού κ. Φωτίου Ζαχαρίου εγέν

ετο καθαρισμός των τοιχογραφιών.
Κατά τας εκτελουμένας, ως ήδη συντόμως εξε- 

τέθη, εργασίας επί των μνημείων και κατά τας 
επομένας υπηρεσιακής μεταβάσεις εις Βέροιαν 
ευρομεν την ε υ ρίαν να περισυλλέξωμεν στοι- 
χεία και να μελετήσωμεν τους ναούς της πόλεως, 
περί των οποίων θα ασχοληθώμεν, εις το μέλλον, 
ιδιαιτέρως.

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Λήγοντος του θέρους του προηγουμένου έτους 
είχον αρχίσει αι εργασίαι στερεώσεως του παρά 
τον αρσανάν της μονής Χελανδαρίου κειμένου 
Πύργου Μυλουτίν.

Ο  πύργος ούτος είχεν, εκ της μακροχρονίου 
εγκαταλείψεως, υποστή πολλάς φθοράς εις την 
τοιχοποιίαν από της βάσεως μέχρι της κορυφής, 
τόσον εξωτερικώς όσον και εσωτερικώς. Εις τού- 
το συνέβαλε και το γεγονός ότι αι πλάκες αι κα- 
λύπτουσαι την στέγην είχον κατάρρεύσει, είχε 
ο’ εξ αυτής απομείνει μόνον ο ξύλινος σκελετός.
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Δεδομένου δε, ότι ο πύργος ορθούται εις ύψος 30 
περίπου μ. εν μέσω κοιλάδος Ανοικτής προς την 
θάλασσαν προσβαλλομένης υπό των σφοδρών 
άνεμων, έχρηζεν ούτος γενικής αντιμετωπίσεως, 
στερεώσεως τούτεστιν των εκ των εκτεθεισών 
συνθηκών δημιουργηθέντων ρηγμάτων και όπών 
εις την τοιχοποιίαν. Αι διακοπείσαι, λόγοι του 
επελθόντος χειμώνος, εργασίαι συνεχίσθησαν, α- 
ποκατασταθέντων όλων των ρηγμάτων, των οπών 
και των λοιπών φθορών καθ’ όλην την έκτασιν 
του κτίσματος. Εις το Κυριάκόν της ρουμανικής 
Σκήτης του Προδρόμου εγένοντο εργασίαι μερι- 
κής αντικαταστάσεως μολυβδίνων φύλλων της στέ- 
γης, πολλά των οποίων είχον φθαρή με αποτέ- 
λεσμα να εισέρχωνται εν τω ναώ τα όμβρια ύδατα.

Εργασίαι εγένοντο και εις την μονήν του Παντο- 
κράτορος ιδία εις την, παλαιότερον, υπό της Α ρ- 
χαιολογικής Υπηρεσίας, αναστηλωθείσαν πτέρυ- 
γα της μονής, ένθα νυν στεγάζεται η βιβλιοθήκη 
και το σκευοφυλάκων αυτής. Η  πτέρυξ αυτή, 
βλέπουσα προς την θάλασσαν, προσβάλλεται 
υπό της άλμης. Ω ς εκ τούτου είχον διαβρωθή 
τα επιχρίσματα και η υγρασία εντός της βιβλιο- 
θήκης και του σκευοφυλακίου ήτο διαρκής απει- 
λή κατά των χειρογράφων και κειμηλίων.

Δια τον λόγον τούτον απεξέσθησαν τα εκ κοι- 
νού ασβεστοκονιάματος επιχρίσματα της προς την 
θάλασσαν όψεως και κατεσκευάσθησαν στεγανά 
με πρώτον στρώμα εξ ισχυράς σιμεντοκονίας και 
δεύτερον εκ « πορσελάνης ». Τοιουτοτρόπως, ως 
απεδείχθη κατά τον επόμενον χειμώνα, η υγρα- 
σία εξουδετερώθη πλήρως.

Εργασίαι αποκαταστάσεως εγένοντο και εις το 
σεσαθρωμένον δάπεδον της Τραπέζης της μονής.

Τέλος εις την μονήν Ι βήρων και εις το υπό 
της Α ρχαιολογικής Υπηρεσίας παλαιότερον δια- 
σκευασθέν και μη χρησιμοποιηθέν σκευοφυλά- 
κων της μονής κατεσκευάσθησαν σιδηρά κιγκλι- 
δώματα άσφαλείας εις τα παράθυρα και σιδηραί 
θύραι και ούτω κατέστη τούτο κατάλληλον δια 
την προφύλαξιν των, δι’ ους προορίζεται, θησαυ- 
ρών της μονής.

ΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ 

Άγια Παρασκευή Κοζάνης

Εις μικράν απόστασιν έξωθι του ομωνύμου χω- 
ρίου και εγγύτατα μικρού, εν χρήσει σήμερον, 
ναΐσκου, χωρικοί ανασκάπτοντες ανεύρον ψη- 
φιδωτόν δάπεδον. Μεταβάς κατ’ έντολήν της Υ - 
πηρεσίας ηρεύνησα τον χώρον όσον είχον ανα- 
σκάψει, ήτοι λωρίδα μήκους 8 περίπου και πλά- 
τους 3 - 4 μ.

Ε κ  της ερεύνης ταύτης απεκαλύφθη τμήμα ψη- 
φιδωτού δαπέδου παλαιοχριστιανικής προφανώς 
βασιλικής, εις το Ν. κλιτός της οποίας θα ανήκη 
τούτο. Το δάπεδον, όσον ανεσκάφη, διήκει με- 
χρι του δυτικού τοίχου, συνεχίζεται δε υπό την 
επίχωσιν προς τον ύπόλοιπον χώρον της βασιλι- 
κής.

Το αποκαλυφθέν τμήμα του ψηφιδωτού δαπέ- 
δου κατανέμεται, ως συνήθως, εις διάχωρα δια- 
κοσμούμενα υπό γεωμετρικών σχημάτων ( ρο- 
δάκων, ρόμβων, διατεμνομένων κύκλων ), ανθέων 
και ζωικών παραστάσεων, εν αις δύο πέρδικες, 
παγώνιον και έλαφος ( Π ιν .  589 α ). Ε ν δια- 
χωρον κοσμείται υπό του συνήθους φολιδωτού 
σχήματος ( Π ιν .  589 β ).

Τα χρώματα των ψηφιδωτών είναι λευκόν ( του 
βάθους), ερυθρόν, κυανούν, κίτρινον.

Ε ν  κιονόκρανον ( Π ιν .  590 α - β ), φυλασσό- 
μενον από ετών εντός του εγγύς της βασιλικής 
ναΐσκου, προέρχεται, κατά τας μαρτυρίας των 
χωρικών, εκ του χώρου της βασιλικής.

Το ανασκαφέν τμήμα εκαλύφθη και πάλιν δια 
χώματος εις όλον το βάθος.

Παλαιοχριστιανική βασιλική Λόγγου Ε δέσσης

Κατά τον μήνα Οκτώβριον, δια προς τούτο 
διατεθείσης υπό της Α ρχαιολογικής Υπηρεσίας 
πιστώσεως, εγένετο συστηματική ανασκαφή της 
δοκιμαστικώς ερευνηθείσης, κατά το προηγού- 
μενον έτος, παλαιοχριστιανικής βασιλικής εις 
θέσιν Λόγγον Εδέσσης, ήτις είχεν αποκαλυφθή 
τυχαίως κατά τα εκτελούμενα εκεί έργα υπό της 
Δ.Ε.Η. ( βλ. ΑΔ 18 ( 1963 ): Χρονικά, σ. 251 - 2).

Κατά την υφ' ημών γενομένην ανασκαφήν άπε- 
καλύφθησαν πλήρως τα τρία κλίτη της βασιλικής, 
μέρος του νάρθηκος και το Ιερόν Βήμα, εις ο δια- 
σώζονται και αι βαθμίδες του σύνθρονού εις σχή- 
μα Π εις τον χώρον της αψίδος ( Π ιν .  591 α ).

Προς ολοκλήρωσιν της ανασκαφής Απομένει 
εισέτι η διερεύνησις του υπολειπομένου μέρους 
του νάρθηκος, και του μετά βεβαιότητος υφιστα- 
μένου εξωνάρθηκος, καθώς και η εξακρίβωσις 
υπάρξεως αίθριου, όπερ δεν φαίνεται πιθανόν, 
και βοηθητικών χώρων.

Τας λεπτομέρειας της ανασκαφής εκθέτομεν 
εις ιδιαιτέραν περί του θέματος εργασίαν, αρκού- 
μενοι ενταύθα ν’ αναφέρωμεν ότι το δάπεδον του 
μέσου κλιτούς καλύπτεται νυν δια μεγάλων μαρ- 
μαρινων πλακών, κάτωθεν του οποίου διεπιστώθη 
η ύπαρξις ψηφιδωτού δαπέδου συγχρόνου προς 
την ίδρυσιν της βασιλικής ( Π ιν .  591 β - γ ). 
Τούτο απεκαλύφθη εις το Ι ερόν Βήμα ( Π ιν .  
592 α - β ) και εις σημεία τινά του μέσου κλιτούς.
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Τvν πλαγίων κλιτών και των ναρθήκων τα δά- 
πεδα καλύπτονται δια μεγάλων, ακανονίστων 
σχημάτων, ψηφίδων εκ σχιστόλιθου σχηματιζου- 
σών γεωμετρικόν διάκοσμον.

Η  βασιλική απέδωσε πλούτον κινητών ευρημά- 
των, αρχιτεκτονικών μελών εκ θωρακίων ( Π ιν .
593 α - β ), κιονοκράνων, κιόνων, κιονίσκων κλπ., 
τα οποία συναρμολογηθέντα επιτρέπουν την κατά 
το μείζον μέρος αποκατάστασιν του τέμπλου και 
των στυλοβατών.

Βασιλικαί Αγίας Τριάδος και Αγίου Νικολάου 
( πρβλ. ΑΔ 18 ( 1963 ) : Χρονικά, σ. 252).

Εις τον χώρον των εις μικράν απόστασιν από 
της ανασκαφείσης ως άνω βασιλικής, επισημαν- 
θεισών άλλων δύο βασιλικών ανευρέθησαν κίο- 
νες ( Π ιν .  594 α - β ) και κιονόκρανα ( Π ιν .
594 γ, 595 α ), επεσημάνθησαν δε και τοίχοι

( Π ιν .  593 γ ) και εις στυλοβάτης με κατά χώραν 
σωζομένην βάσιν κίονος ( Π ιν .  594 ο ). Ε κ  
των επιφανειακώς σωζομένων στοιχείων ( Π ιν .  
595 β ) καταλήγει τις εις το συμπέρασμα ότι εις 
την περιοχήν του Λόγγου της Ε δέσσης υπήρξε, 
κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους, εκτετα- 
μένη πόλις, της οποίας πλείστα κτίσματα θα 
πρέπη να σώζωνται υπό τους αγρούς, λόγω της 
υψηλής επιχώσεως, εις την οποίαν οφείλεται και 
η μη καταστροφή αυτών κατά την καλλιέργειαν, 
καθ’ ότι δεν εκτελείται εις την περιοχήν ταύτην 
βαθεία άροσις.

Μελλοντικαί ανασκαφαί θα αποδώσουν, πι- 
θανώτατα, πλούσια ευρήματα και θα διαφωτίσουν 
σημαντικώς την ιστορίαν της πόλεως, ήτις, κατά 
την περίοδον ταύτην, ουδόλως η ελάχιστα έχει 
ερευνηθή.

Μ. Μ ΙΧΑΗ ΛΙΔΗ Σ
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Ν Α Σ Κ Α Φ ΙΚ Α Ι ΕΡΕΥ Ν Α Ι 
ΕΙΣ ΔΙΟ Ν  Π ΙΕΡΙΑ Σ

Το έτος 1964 συνεχίσθησαν υπό της Φιλοσοφι- 
κής Σχολής του Α ριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης αι ανασκαφαί εις την χριστιανι- 
κήν βασιλικήν υπό την διευθυνσίν μου τη συνερ- 
γασία του βοηθού της έδρας της βυζαντινής Α ρ- 
χαιολογίας κ. Ν. Νικονάνου.

Α πό της ενάρξεως της δευτέρας περιόδου των 
ανασκαφών ( Οκτώβριος 1963 ), ένεκα της ύ- 
παρξεως δύο επαλλήλων βασιλικών, παρουσιά- 
σθη το πρόβλημα: τίνι τρόπω θα ηρευνώντο με 
πάσαν λεπτομέρειαν αμφότεραι χωρίς να κατα- 
στροφή τι εκ των διατηρουμένων τμημάτων της 
νεωτέρας βασιλικής ( Β ).

Ή δη ο Γ. Σωτηριάδης κατά τα έτη 1928, 1929, 
1930 είχε προχωρήσει κάτωθι του κεντρικού κλί- 
τους και του νάρθηκος της βασιλικής Β, διαπιστώ- 
σας το ψηφιδωτόν δάπεδον της αρχαιοτέρας, την 
οποίαν εξέλαβεν ως αίθουσαν Ιδιωτικής οικίας 
μετατραπείσαν εις ευκτήριον χριστιανικόν οί- 
κον (βλ. ΠΑΕ 1930, 50).

Τα σημεία, τα οποία ηρεύνησεν ο Σωτηριάδης, 
παρέσχον εις ημάς, χωρίς ετέραν καταστροφήν 
της βασιλικής Β, την δυνατότητα της περαιτέρω 
ερεύνης και αποκαλύψεως της παλαιοτέρας βα- 
σιλικής ( Α ).

Ούτως ήλθον εις φως το μεγαλύτερον μέρος του 
κεντρικού κλιτούς και ολόκληρος ο ναρθηξ της 
βασιλικής Α, εκ δε της βασιλικής Β παρέμειναν 
άθικτα και ηρευνήθησαν συστηματικώς τα πλά- 
για κλίτη και το όπερ εξέχον της βασιλικής Α 
ανατολικόν τμήμα αυτής μετά της κόγχης και 
των παραβημάτων.

Βασιλική Α

Ο  κυρίως ναός, σχήματος ορθογωνίου ( εσωτ. 
διαστάσεων 22.40x 18.10 μ .), απολήγει δυτικώς 
μεν εις στενομήκη νάρθηκα ανισόπλευρου πα- 
ραλληλογράμμου σχήματος, ένεκα της επιμηκύν- 
σεως της βόρειας πλευράς αυτού κατά 1 μ. ( μή- 
κος βόρειας πλευράς 5 μ., μήκος νοτίας πλευράς 
4 μ .) ανατολικώς δε εις ημικυκλικήν εσωτερικώς 
και εξωτερικώς κόγχην.

Ο  νάρθηξ επικοινωνεί μετά του μη αποκαλυ- 
φθέντος εισέτι αίθριου δια δύο θυρών κατά το 
Β. και Ν. άκρον του δυτικού τοίχου, μετά του κυ- 
ρίως δε ναού δια τριών εισόδων, εκάστης εξ αυτών 
αντιστοιχούσης προς τας εσωτερικάς διαιρέσεις 
του κυρίως ναού, ήτοι προς το κεντρικόν και τα

δύο πλάγια κλίτη. Κατά την ΒΔ. γωνίαν του ναρ- 
θηκος διεπιστώθη βόθρος τετράγωνος, πλευράς 
1.60 μ., σύγχρονος προς την ίδρυσιν του ναού, 
ως τεκμαίρεται εκ των περί αυτόν ομαλών και δια 
παρυφής περιβαλλομένων περάτων του ψηφιδω- 
τού δαπέδου.

Ο  κυρίως ναός διαιρείται εις τρία κλίτη, του 
μεσαίου έχοντος υπερδιπλάσιον πλάτος των πλα- 
γίων. Το κεντρικόν κλίτος αποβαίνει πλατύτερον 
κατά το ύψος της ανατολικής πλευράς, ήτις, ως 
ελέχθη, απολήγει εις ημικυκλικήν κόγχην. Ταύ- 
την εσωτερικώς περιέτρεχεν ομόκεντρον κτιστόν 
σύνθρονον, πλατ. 1 μ., φέρον άλλοτε, ως εκ των 
υπολειμμάτων των κατά χώραν πλακών διαπιστού- 
ται, εις την οριζοντίαν επιφάνειαν απλούν μαρ- 
μαροθέτημα.

Το ύψος των διασωθέντων τοίχων της βασιλι- 
κής είναι 1.70 μ. Ε π’ αυτών εστερεώθησαν αργό- 
τερον οι τοίχοι του νεωτέρου ναού. Η  τοιχοδο- 
μια συνίσταται εξ αργολιθοδομής μετά ζωνών 
εξ οπτόπλινθων. Ουχ ί σπανίως παρεμβάλλονται 
εις την αργολιθοδομήν και μαρμάρινα αρχιτε- 
κτονικά μέλη προερχόμενα εξ αρχαιοτέρων κτι- 
σμάτων. Η  κόγχη μόνον συνίσταται εξ ολοκλή- 
ρου εκ πλίνθων μετ’ ισχυρού κεραμεικού κονιά- 
ματος.

Τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α ι

Όλους τους τοίχους του νάρθηκος εκάλυ- 
πτον άλλοτε τοιχογραφίαι, ως μαρτυρείται εκ 
των αποκαλυφθέντων κατά χώραν υπολειμμάτων 
( Π ιν .  596 α - β ). Αύται διετηρήθησαν εις ύψος 
0,60 - 0,90 μ.

Ε πί χαμηλής βάσεως εδράζονται κίονες, οί- 
τινες φαίνονται ως ιστάμενοι έμπροσθεν του καθέ- 
του τοίχου. Έ τσ ι δημιουργείται η εντύπωσις, 
παρά την επίπεδον άποδοσιν, ότι οι τοίχοι εισέ- 
χουν ως και τα επ' αυτών διάχωρα, τα οποία πε- 
ριβάλλονται δια βαθέος ερυθρού πλαισίου. Η  
επιφάνεια των διαχώρων τούτων ( ροδίνη - κί- 
τρινη ) ποικίλλεται δια διαφόρων ελευθέρων η 
εγγεγραμμένων εις ρόμβους κοσμημάτων. Ε πίσης 
εις τας τέσσαρας εσωτερικάς γωνίας του διαχώ- 
ρου σχηματίζονται ορθογώνια τρίγωνα. Μόνον 
το μεσαίον διάχωρον εκάστης πλευράς, εκατέρω- 
θεν της β α σ ι λ ε ί ο υ  π ύ λ η ς ,  κοσμείται 
δια φυσικού τοπίου. Κάτω και εις το κέντρον του 
διαχώρου εικονίζεται σπηλαιώδης κωνικός βρά- 
χος. Εις τας δύο κάτω γωνίας επίσης παριστά- 
νονται βράχοι. Ό λην την άλλην επιφάνειαν κα- 
ταλαμβάνει ειδυλλιακόν τοπίον με δύο πτωχικάς 
καλύβας λευκού χρώματος συμμετρικώς τοποθε- 
τημένος επάνω και εκατέρωθεν του κεντρικού
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σπηλαίου, δένδρα και, εάν διακρίνω καλώς, και 
μια ανθρωπίνη μορφή.

Το σύνολον της διακοσμήσεως τούτης αποτε- 
λεί επιβίωσιν της ιδίας καλλιτεχνικής αρχής της 
δευτέρας πομπηϊανής τεχνοτροπίας (S til).

Η  κεντρική πύλη εις τον ανατολικόν τοίχον 
του νάρθηκος της βασιλικής Α του Δίου, με την 
διάταξιν των γραπτών κιόνων και των διαχώρων 
( παρόμοιαι γραπτοί αρχιτεκτονικαί παραστά- 
σεις διεπιστώθησαν και εις κτίσματα του αίθριου 
της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, της βασιλικής 
Βραυρώνος Α ττικής, της Ακυληΐας και της Skhi- 
ra  της Τυνησίας) εκατέρωθεν αυτής, αντικατέ- 
στησε τας εζωγραφημένας εις τας πομπηϊανάς 
τοιχογραφίας πύλας, αι οποίαι καταλαμβάνουν 
το κέντρον της παραστάσεως. Επίσης η παρεμ- 
βολή του τοπίου μεταξύ των μετακιονίων εις το 
Δίον είναι χαρακτηριστικόν της τρίτης φάσεως 
της δευτέρας πομπηϊανής τεχνοτροπίας. Λείψα- 
να τοιχογραφιών διεπιστώθησαν και εις τα κλι- 
τη και εις τι διαμέρισμα ΝΔ. του ναού μη ερευ- 
νηθέν εισέτι. Τα χρώματα είναι: κυανούν, πρά- 
σινον, πορφυρούν, κίτρινον, ρόδινον και λευκόν. 
Η  εκτέλεσις του σχεδίου και η σύνθεσις των χρω- 
μάτων είναι άρτια.

Ψ η φ ι δ ω τ ά

Ό λα  τα δάπεδα της βασιλικής εκοσμούντο 
δια ψηφιδωτού αρίστης τέχνης, το οποίον εν 
πολλοίς διατηρείται άνεπαφον.

Καθ’ όλον το μήκος και το πλάτος του νάρθη- 
κος εκτείνεται εν είδει τάπητος το ψηφιδωτόν, 
το όποιον διαιρείται δια πλοχμού εις πέντε διά- 
χωρα ( Π ιν .  596 α ). Έκαστον τούτων φέρει 
διάφορα του άλλου κοσμήματα, ως επί το πλεί- 
στον γεωμετρικά. Το σύνολον περιβάλλει πλαί- 
σιον εξ ελικοειδώς βαίνοντος βλαστού μετά κισ- 
σοφύλλων, διατεταγμένων κατά κάθετον και αν- 
τίστροφον φοράν. Η  ταινία αυτή διακόπτεται 
έμπροσθεν της βασιλείου πύλης, ένθα εν ορθογω- 
νίω πλαισίω εγγράφονται τα αποκαλυπτικά γράμ- 
ματα Α Ω ( Π ιν .  596 γ ).

Δια ψηφιδωτού όμοιας τέχνης και ποικιλίας, 
κοσμείται και το δάπεδον του κεντρικού κλιτούς 
μέχρι του δυτικού άκρου της σολέας ( Π ιν .  
598 α ). Ό λον το δάπεδον το περιλαμβανόμενον 
εντός αυτής καλύπτεται δια καθέτως τοποθετημέ- 
νων πλίνθων συνθετουσών ποικιλόμορφα κατά 
παράταξιν τοποθετημένα κοσμήματα (Ιχθυάκαν- 
θαν, ομόθετα τρίγωνα, ρόμβους, χιαστά κ. ά .) 
( Π ι ν .  597 α - β ) .

Βασιλική Β

Ε π ί των υπολειφθέντων τοίχων της βασιλικής 
Α και εις ύψος 1.70 μ. από του δαπέδου αυτής, 
μετά πλήρωσιν του χώρου δια κρημνισμάτων εκ 
του αρχαιοτέρου ναού και μεταφερθέντος καθαρού 
χώματος προς ανύψωσιν της στάθμης του παλαιού 
εδάφους, ανηγέρθη η βασιλική Β.

Ο  νεώτερος ναός ηύξήθη κατά 5 μ. εις μήκος, 
προσετέθησαν δε εκατέρωθεν της κόγχης η πρό- 
θεσις και το Διακονικόν και ο νάρθηξ διεμορφώ- 
θη ως ορθογώνιον παραλληλόγραμμον.

Οι τοίχοι της δευτέρας αυτής βασιλικής σώζον- 
ται εις ύψος από 0,20 - 0,40 μ. Ο  δυτικός τοίχος 
του νάρθηκος κάτωθι του δαπέδου έχει πάχος 1.75 
μ. και άνω αυτού 0,85 μ., σχηματίζων εξωτερικώς 
δύο αντηρίδας πλάτους 1.50 μ. Ένεκα της κατα- 
στροφής του δυτικού τοίχου δεν εξακριβώθηκαν 
αι θέσεις των εξωτερικών εισόδων του νάρθηκος, 
ενώ αι είσοδοι, αι οδηγούσαι εξ αυτού εις τον κυ- 
ρίως ναόν, διεπιστώθησαν εις την αυτήν προς τας 
εισόδους της βασιλικής Α θέσιν εις υψηλοτέραν 
όμως στάθμην. Ο  κυρίως ναός διαιρείται εις τρία 
κλίτη. Ω ς ελέχθη, το δάπεδον του κεντρικού κλί- 
τους ευρέθη κατεστραμμένον. Ω ς εκ τούτου η 
ανασκαφή εις τον χώρον τούτον ήτο επιτρεπτή 
και η γενομένη έρευνα διηυκρίνησε πλείστα ση- 
μεία της αρχαιοτέρας βασιλικής. Εθεωρήθη ό- 
μως σκόπιμον όπως μικρόν τμήμα του δαπέδου 
αυτού παραμείνη ως είχεν, ίνα χρησιμεύση δια 
στρωματογραφικάς κυρίως παρατηρήσεις. Το 
αυτό εφηρμόσθη και εις την ΒΔ. γωνίαν του νάρ- 
θηκος.

Γενομένου καθαρισμού εις τα πλάγια κλίτη 
ανεφάνη το εκ μαρμαροθετήματος δάπεδον κατε- 
στραμμένον κατά το μεγαλύτερον αυτού μέρος 
( Π ι ν .  598 β ). Τούτο φέρει γεωμετρικά κοσμή- 
ματα, ενώ το ελάχιστα επίσης διατηρούμενον 
μαρμαροθέτημα του νάρθηκος είναι αδιακόσμη- 
τον και αμελούς κατασκευής.

Ι διαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζουν αι κιονο- 
στοιχίαι ένεκα της ιδιαζούσης διατάξεως αυτών. 
Παραλλήλως και εν έπαφή προς τους στυλοβά- 
τας αυτών, εις ίσας ο’ άπ’ αλλήλων αποστάσεις, 
είναι τοποθετημένα παραλληλόγραμμα βάθρα, 
έφ’ ων ηδράζοντο ανά δύο κίονες. Η  υποδομή 
των βάθρων τούτων, ως και των στυλοβατών, άρ- 
χεται από του δαπέδου της βασιλικής Α, ούτως 
ώστε τα βάρη της ανωδομής να μεταβιβάζωνται 
επί απολύτως σταθερού και ασφαλούς εδάφους. 
Η  τοιαυτή διαμόρφωσις των κιονοστοιχιών της 
βασιλικής Β, ήτις είναι, εξ όσων γνωρίζω, μο- 
ναδική, υπεστηρίχθη ότι προέρχεται εκ μεταγε-
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νεστέρων επισκευών. Ά λλ’ ουδεμίαν ένδειξις περί 
αυτού ύπαρχει. Αντιθέτως, εκ της ερεύνης διε- 
πιστώθη ότι η κατασκευή και των συνεχών στυ- 
λοβατών και των προ αυτών βάθρων είναι σύγχρο- 
νος.

Κατά το ανατολικόν τμήμα των πλαγίων κλι- 
τών διαμορφούται ανά εν τετράγωνον διαμέρισμα. 
Τα παραβήματα ταύτα, επικοινωνούντα δι’ εισό- 
δων μετά του Ι ερού Βήματος και των κλιτών, εχρη- 
σίμευον πιθανώς ως Πρόθεσις και Διακονικόν.

Η  κόγχη κατά την εξωτερικήν αυτής παρειάν 
φέρει ακτινηδόν πέντε ενισχυτικάς αντηρίδας, 
ως τούτο παρατηρείται και εις άλλας παλαιοχρι- 
στιανικάς βασιλικός.

Διάφορα ευρήματα

Κατά την ανασκαφήν ευρέθησαν πολλοί κίο- 
νες ακέραιοι και εν τεμαχίοις, κιονόκρανα, επί- 
κρανα, τμήματα γείσων, πλίνθοι ενεπίγραφοι 
( ΔΙΟΥ ~  ΚΕ +  ) και τμήμα κυκλικής ή ημικυ- 
κλικής τραπέζης αγαπών μετά γεγλυμμένων κατά 
την περιφέρειαν του κύκλου εν αναγλύφω συνε- 
χομένων πεταλομόρφων πινακίων.

Καθ’ όλας τας πλευράς της βασιλικής διεπι- 
στώθησαν έκτος του αίθριου και άλλα πολύμορ- 
φα κτίσματα. Η  ανασκαφή αυτών ως και η περαι- 
τέρω έρευνα των δύο βασιλικών θα συνεχισθή, 
ελπίζομεν, και κατά την επομένην ανασκαφικήν 
περίοδον.

*

Α Ν Α Σ Κ Α Φ Η  Ο Κ Τ Α Γ Ω Ν Ο Υ  Φ ΙΛ ΙΠ Π Ω Ν

Η  κατά το έτος τούτο ανασκαφή του συγκροτή- 
ματος του Οκταγώνου των Φιλίππων άπέβλεψεν:
1) εις την διαπίστωσιν των ορίων αυτού δια της 
αποκαλύψεως τμήματος της οδού Ε γνατίας και 
της επ' αυτής καθέτου παρόδου, ήτις ανεφάνη πέ- 
ρυσι, 2) εις τον καθορισμόν της αρχιτεκτονικής 
μορφής της δυτικώς των προπυλαίων αρχομένης 
και προς την ρωμαϊκήν Α γοράν εκτεινομένης 
στοάς, 3) εις την έρευναν των προ του νάρθηκος 
ως και ανατολικώς της αψίδος της οκταγώνου 
εκκλησίας χώρων και 4) εις την λεπτομερή διε- 
ρευνησιν και μελέτην του προ έτους πλήρως απο- 
καλυφθέντος λουτρώνος.

Η  περαιτέρω αποκάλυψις της οδού Ε γνατίας, 
εβεβαίωσεν ότι αυτή προχωρεί προς Α. υπό την 
αυτήν πάντοτε μορφήν, το αυτό λιθοστρωτον 
και το αυτό πλάτος. Μόνον εις απόστασιν 9 μ. 
από του τέρματος της κατά την ανατολικήν 
πλευράν των προπυλαίων εξέδρας - στοάς, η οδός 
στενούται, διότι τμήμα του πλάτους αυτής κατα-

λαμβάνει νεωτερικόν πρόχειρον κτίσμα, το ό- 
ποιον ερευνηθέν ουδέν το αξιόλογον απέδωκε. 
Μετά το κτίσμα τούτο η Ε γνατία επανακτά το 
πραγματικόν αυτής πλάτος.

Δυτικώς των προπυλαίων αμέσως δε μετά τον 
πεσσόν τον συνεχόμενον του ακραίου κίονος 
αυτών και κατά μήκος της Ε γνατίας απεκαλύ- 
φθησαν μέρος του στυλοβάτου, δύο κατά χώ- 
ραν βάσεις, δύο κίονες τεθραυσμένοι και τα συν- 
ανήκοντα αυτοίς σύνθετα ιωνικά κιονόκρανα 
κιονοστοιχίας, ήτις εκτείνεται προς Δ. Εις το δεύ- 
τερον μετακιόνιον, καλύπτον σχεδόν την βάσιν 
κίονος, ευρέθησαν κατακείμενα, ακέραιον το μεν, 
κολοβωμένον το έτερον, δύο τόξα εξ οπτοπλίν- 
θων εκ των γεφυρούντων τα μετακιόνια ( Π ιν .  
599 α ). Τίνι τρόπω συνεχίζετο η τοξοστοιχία 
αυτή της στοάς προς Δ. είναι δύσκολον εκ των 
προτέρων να όρισθή· διότι από του σημείου σχε- 
δόν τούτου η Ε γνατία παρουσιάζει αισθητήν κα- 
τωφέρειαν δια να φθάση εις χθαμαλοτέραν στά- 
θμην, εις την οποίαν ευρίσκεται βαίνουσα παραλ- 
λήλως της ρωμαϊκής Α γοράς. Δυστυχώς η ανασκ

αφή δεν ήτο δυνατόν να προχωρήση περαιτέρω 
δια να μη αχρηστευθή η εκ του σημείου τούτου 
διερχομένη μοναδική αγροτική οδός, η οδηγούσα 
προς τον «Βάλτον». Ό πισθεν της αποκαλυ- 
φθείσης τοξοστοιχίας και εις απόστασιν 3 μ. 
άπ’ αυτής ύπαρχει τοίχος σχηματίζων μετά της 
τοξοστοιχίας στοάν. Ούτω λοιπόν εκατέρωθεν 
των προπυλαίων των οδηγούντων εις την μεγα- 
λοπρεπή τρίκλιτον στοάν και δι’ αυτής εις τον 
οκταγωνικόν ναόν, σχηματίζονται δύο στοαί - 
 εξέδραι. Ε κ  τούτων της μεν ανατολικής το μή-κος 

 είναι 28.05 και το πλάτος 2.40 μ., της δε δυ- 
τικής το μήκος εισέτι άγνωστον, το δε πλάτος 
3 μ.

Ανατολικώς του συγκροτήματος του Οκτα- 
γώνου συνετελέσθη η πλήρης αποκάλυψις της 
κατά το παρελθόν έτος διαπιστωθείσης καθέτου 
προς την οδόν Ε γνατίας παρόδου ( Π ιν .  599 β ). 
Αύτη κατά το βόρειον τμήμα έχει πλάτος 3.50 μ. 
κατά δε το νότιον διαπλατυνομένη ομαλώς, και 
χωρίς τούτο να γίνεται αισθητόν, φθάνει εις πλά- 
τος 5.20 μ., απολήγουσα εις πύλην, της οποίας 
ο ουδός ευρέθη κατά χώραν. Κατά τον άξονα της 
παρόδου ύπαρχει μέγας κτιστός αγωγός, τομής 
τετραγώνου, καλυπτόμενος υπό των όγκολίθων 
του καταστρώματος. Εις τον οχετόν τούτον, ο 
όποιος έχει κατευθύνσιν εκ Β. προς Ν., συν- 
ηθροίζοντο τα εκ των στεγών των εκατέρωθεν 
της παρόδου κτισμάτων όμβρια και τα εκ του 
λουτρώνος απορρέοντα ύδατα. Προς τούτο ύπήρ- 
χον δύο μορφαί αγωγών: Ο  αγωγός, όστις διατρέ-
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χων την βάσιν των κτισμάτων, συνίστατο εκ κε- 
ραμεικού κονιάματος και πλίνθων σχηματιζόντων 
μικραύλακα, τομής τετάρτου κύκλου, ήτις, ανερ- 
χομένη εις ύψος 0,30 μ. επί των παρειών του τοί- 
χου, παρελάμβανε τα εκ των στεγών καταπίπτον- 
τα ύδατα οδηγούσα ταύτα εις το κέντρον της πα- 
ρόδου, ένθα ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός 
( Π ιν .  600 α ). Ούτω παρημποδίζετο η διείσδυ- 
σις των υδάτων εις τας βάσεις των τοίχων και εις 
τα θεμέλια των κτηρίων. Η  άλλη μορφή αγωγών 
ήτο η συνήθης, ήτοι εντοίχιοι κτιστοί η πήλινοι 
η μολύβδινοι σωλήνες, μικράς σχετικώς διατο- 
μής, οίτινες έφερον τα εκ του λουτρού και των 
άλλων χώρων ύδατα η υδαρή απορρίμματα εις 
τον κεντρικόν αγωγόν.

Η  εις το νότιον τέρμα της παρόδου πύλη οδη- 
γεί εις τον όπισθεν της κόγχης και γενικώς της 
ανατολικής πλευράς χώρον. Ούτος διαμορφώνεται 
κατά τρόπον λίαν πρωτότυπον. Εις απόστασιν 
3.90 μ. περίπου από των ανατολικών τοίχων του 
Οκταγώνου απεκαλύφθη τοίχος πάχους 0,60 μ., 
ο όποιος βαίνει παραλλήλως και με την αυτήν 
διάρθρωσιν προς την ανατολικήν πλευράν του 
ναού. Ούτω παρουσιάζεται η σπανιωτάτη μορφή, 
η αψίς του ιερού Βήματος να εγγράφηται εντός 
ομοκέντρου ημικυκλίου, όπως περίπου και εις 
την βασιλικήν της Μιλήτου, με την διαφοράν ότι 
ενώ εις την Μίλητον όλον το ανατολικόν τμήμα 
του ναού έγγραφεται εντός ημιελλείψεως ( βλ. 
Th. Wiegand, Abhandl. d. Preuss. Akademie der 
Wissenschaften, 1908, 28 ), εις το Ο κτάγωνον 
των Φιλίππων ο αποκαλυφθείς τοίχος διαρθρού- 
ται ακριβώς ως και ο παράλληλος τοίχος του κτί- 
σματος. Ε ξ  όσων τουλάχιστον έχω υπ' όψει μου 
είναι το δεύτερον μετά την βασιλικήν της Μιλή- 
του παράδειγμα εν ημικυκλίω έγγεγραμμένης α- 
ψίδος.

Κατά την απομάκρυνσιν εκ του χώρου τούτου 
των κρημνισμάτων ευρέθησαν μεταξύ αυτών: 1) η 
βάσις ενός εκ των τεσσάρων αμφικιόνων των 
παραθύρων της κόγχης, το όποιον μετά του επι- 
κράνου του κατέκειτο παρά την εξωτερικήν πα- 
ρειάν της κόγχης. Τα άλλα τρία ευρέθησαν εν- 
τοιχισμένα εις το μεταγενέστερον Ναΰδριον, το 
ιδρυθέν κατά την ανατολικήν πλευράν του Ο- 
κταγώνου, 2) το πλαίσιον τεθραυσμένου διατρή- 
του ορθογωνίου μαρμάρινου θωρακίου, ως και 
πολλά τεμάχια εκ του λεπτού αυτού διακόσμου 
( Π ιν .  600 β, 601 α ), άλλα τινά αρχιτεκτονικά 
μέλη και 4) πολλαί ψηφίδες εντοιχίων ψηφιδω- 
των.

Δυτικώς του νάρθηκος συνεχίσθησαν αι κατά 
το παρελθόν έτος αρξάμεναι δοκιμαστικοί έρευναι,

αι οποίαι ωδήγησαν εις την διαπίστωσιν ότι εν 
συνεχεία του δυτικού τοίχου του νάρθηκος και 
εις βάθος 0,20 μ. από του δαπέδου αυτού εξετεί- 
νετο μαρμαροθέτημα, πλάτους 3.80 και διατηρη- 
θέντος μήκους 8 μ. Κατά την δυτικήν πλευράν το 
δάπεδον ορίζεται υπό τοιχαρίου, πάχους 0,55 μ. 
εξέχοντος ελαφρώς της επιφανείας του δαπέδου.

Α μέσως μετά το τοιχαριον τούτο και εις βάθος 
1 μ. διεπιστώθη αρχαιότερον δάπεδον εστρωμένον 
δια μεγάλων παραλληλογράμμων και άνισομεγέ- 
θων πλακών. Το δάπεδον τούτο, ερευνηθέν εις έκ- 
τασιν 10 χ 8 μ. προχωρεί κάτωθι του μετά μαρ- 
μαροθετήματος δαπέδου, ήτοι προς τον νάρθηκα 
του Ο κταγώνου και εκτείνεται άγνωστον εισέτι 
πόσον προς Β. και Ν. Η  σκαφή του τμήματος 
τούτου, όπου παρετηρήθησαν και συνεχή ίχνη 
πυρός και απηνθρακωμένα ξύλα, άπεδωσεν είτε 
συμπεφυρμένα εις τα κρημνίσματα είτε κατακεί- 
μενα επί του πλακοστρώτου δαπέδου πολλά αρχι- 
τεκτονικά μέλη: τεμάχια μεγάλων κιόνων και 
κορινθιακών κιονοκράνων καλής τέχνης, βάσεις 
κιόνων, τετραγώνους πεσσίσκους μετά ημιωοει- 
δούς άνω απολήξεως και εγκοπής κατά την μιαν 
η και κατά τας δύο πλευράς, ανάγλυφα θωράκια 
κ.ά. ( Π ιν .  601 β ). Τίνα σκοπόν εξυπηρέτει ο 
ανασκαπτόμενος χώρος, εις ποιον κτίσμα ανήκει 
και εάν σχετίζεται προς το Ο κτάγωνον είναι ε- 
ρωτήματα, εις τα οποία την άπαντησιν θα δώση 
η περαιτέρω έρευνα.

Κατά την ανατολικήν πλευράν του λουτρώνος 
ηρευνήθη και πάλιν το κατά το παρελθόν έτος 
αναφανέν δωμάτιον, του οποίου το δάπεδον εκα- 
λύπτετο δι' ημικατεργασμένων χονδρών μαρμάρων

, χρησιμοποιηθέντων ενταύθα το δεύτερον. 
Τότε παρετηρήθη ότι κάτωθι του πρώτου ύπήρ- 
χεν αρχαιότερον δάπεδον, το όποιον, ως διεπι- 
στώθη εφέτος, ευρίσκεται εις βάθος 0,55 μ. υπό 
το νεώτερον, συνίσταται εκ μεγάλων μαρμαρίνων 
πλακών πάχους 0,03 μ. και έχει ισχυράν κλίσιν 
προς τον βόρειον τοίχον. Οι τοίχοι του δωματίου 
μέχρις ωρισμένου ύψους ήσαν επικεχρισμένοι δια 
παχέος κεραμεικού κονιάματος, το όποιον εις την 
κάτω απόληξιν, σχηματίζον αμβλείαν γωνίαν, ε- 
πεκάθητο επί των περάτων της πλακοστρώσεως 
και του δαπέδου. Ε πίσης ανευρέθη σύστημα α- 
ποχετευσεως ύδατος.

Αι ανωτέρω ενδείξεις συνηγορούν υπέρ της α- 
πόψεως ότι ο χώρος ούτος εχρησίμευεν ως δε- 
ξαμενή των λουσμένων. Εις ύψος 1.60 μ. περίπου 
ήνοίγοντο εις μεν τον ανατολικόν τοίχον αυτού 
μια, εις δε τον βόρειον δύο κογχωταί φωτιστικαί 
θυρίδες, αι οποίαι κατά την μετασκευήν του δια- 
μερίσματος, εις την οποίαν ανήκει και το νεώ-
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τερον δάπεδον, κατηργήθησαν εντειχισθείσαι. 
Ι διαιτέρως πρέπει να μνημονευθή η ευρέσις επί 
της οριζοντίας ημικυκλικής και δια μαρμάρου ε- 
πενδεδυμένης επιφανείας ( ποδιάς ) της μιας εκ 
των δύο εις τον βόρειον τοίχον υπαρχουσών, ως 
ελέχθη, φωτιστικών θυρίδων, νομίσματος, το ό- 
ποιον μαρτυρεί τον χρόνον της μνημονευθείσης 
μετασκευής ( Π ιν .  601 γ ).

Μεταποιήσεις επίσης συχναί και επάλληλοι 
διεπιστώθησαν και εις την εστίαν ως και εις τον 
βόρειον τοίχον του ένδον οίκου (Caldarium), 
ο όποιος και κατά το ανατολικόν αυτού τμήμα 
απολήγει εις ημικύκλιον.

Ουχί ολιγώτεραι μετασκευαί εγένοντο και εις 
τον χώρον, τον περικλείοντα την κόγχην του έν- 
δον οίκου. Ενταύθα, μετά επισταμένην έρευναν 
του δαπέδου, ήλθεν εις φως πολύπλοκον αποχε- 
τευτικόν σύστημα, το όποιον επικοινωνεί μεθ’ 
όλων σχεδόν των εγκαταστάσεων του βαλανείου 
και δια μεγάλου κτιστού αγωγού, τετραγώνου δια- 
τομής, διατρέχοντος τον βόρειον τοίχον του χώ- 
ρου τούτου, απολήγει εις έτερον επίσης ευρύν 
αγωγόν, όστις ενούται μετά του δυτικού κεντρι- 
κού υπονόμου.

Σ Τ Υ Λ . Π Ε Λ Ε Κ Α Ν ΙΔ Η Σ
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ  ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ

Κομοτηνή

Εις τας αιθούσας του προσωρινού Μουσείου 
εξετέθησαν τα αρχαιολογικά ευρήματα της Πε- 
ριφέρειας, προερχόμενα εκ τυχαίων και μόνον 
περιπτώσεων, καθ’ όσον πλην της ανασκαφής εις 
Παραδημήν, κατά το 1933, υπό των αειμνήστων 
Καθηγητών Σ. Κυριακίδη και Σ. Πελεκίδη, της 
οποίας τα προϊστορικά ευρήματα μετεφέρθησαν 
εις το Μουσείον Θεσσαλονίκης, ως και της ανασκ

αφής εις Στρύμην (Μολυβωτή ), κατά το 1959 - 
1960, υπό του Καθηγητού Γ. Μπακαλάκη, τα 
ευρήματα της οποίας φυλάσσονται εις το Μου- 
σείον Καβάλας, ουδεμία άλλη συστηματική ανα- 
σκαφή εγένετο μέχρι σήμερον, εις τους Νομούς 
Ροδόπης και Έβρου, εξαιρέσει, φυσικά, της Σα- 
μοθράκης.

Η  εργασία εγένετο υπό του εκλεκτού αρχιτε- 
χνίτου του Εθνικού Μουσείου Τρ. Κοντογιώργη, 
βοηθουμένου υπό του Χρήστου Σταύρακα. Με 
ιδιαίτερον ζήλον ειργάσθη και ο φύλαξ Α ρχαιο- 
τήτων Έ . Μεντεσίδης.

Δια την συγκρότησιν της φωτοθήκης του Μου- 
σείου, εγένετο φωτογράφησις των εκθεμάτων υπό 
του φωτογράφου του Έθν. Μουσείου Κ. Κων- 
σταντοπούλου, ενώ υπό της φιλολόγου Κ. Νικο- 
λαίδου εγένετο εκ νέου η καταγραφή απάντων 
των ευρημάτων του Μουσείου, δια την σύνταξιν 
του οριστικού Καταλόγου.

Άπασαι αι εργασίαι εξετελέσθησαν υπό την 
άμεσον επίβλεψιν του Ε φόρου Α ρχαιοτήτων 
Θράκης.

Ούτω, από του φθινοπώρου, το Μουσείον ήτο 
εις την διάθεσιν του Κοινού, ελπίζεται δε να γί- 
νη λίαν συντόμως η επίσημος έναρξις λειτουρ- 
γίας τούτου.

Τα ευρήματα κατενεμήθησαν εις τας τέσσα- 
ρας μικράς σχετικώς αιθούσας, ως και εις τον 
στενόν διάδρομον, ως ακολούθως:

Εις την αίθουσαν Α' εξετέθησαν τα αρχαιότε- 
ρα γλυπτά ( Π ιν .  602 α - β ), ως η επιτυμβία 
ανθεμωτή στήλη, η Πεπλοφόρος, ανάγλυφον 
Ορφέως, επιτύμβιον ανάγλυφον εκ της Μέσσης 
Ροδόπης κλπ.

Εις την αίθουσαν Β' ( Π ιν .  603 α - β ) εκτί- 
θενται άπασαι σχεδόν αι επιγραφαί, ενώ εις την 
αίθουσαν Γ' τα πορτραίτα, εις προθήκας δε προϊστ

ορικοί πελέκεις, νομίσματα, πήλινα αγγεία, 
διάφορα χαλκά και μικροαντικείμενα ( Π ιν .  
604 α ).

Εις την αίθουσαν Δ' εκτίθενται διάφορα ευρή- 
ματα χριστιανικών χρόνων, ως και τίνες επιγρα- 
φαί ( Π ιν .  604 β, 605 α ). Εις τον διάδρομον, 
τέλος, εκτίθενται το κάτω μέρος της περιφήμου 
αμφιγλύφου στήλης Α θηνών - Κομοτηνής αριθ. 
40, συμπληρωθείσης κατά το άνω μέρος δια γυ- 
ψίνου αντιγράφου ( Π ιν .  605 β ), το αρχαιότε- 
ρον ενεπίγραφον βάθρον ( 5ος αι. π.Χ. ) επιτυμ- 
βίας στήλης, ανάγλυφον Θρακός ιππέως, ο διο- 
νυσιακός βωμίσκος Πολυάνθου, ενεπίγραφα βά- 
θρα επιτύμβιων στηλών εκ Μεσημβρίας Έβρου 
κλπ.

Τα βαρύτερα και ογκωδέστερα εκ των ευρημά- 
των ( σαρκοφάγος, κιονόκρανα, κίονες κλπ.) εκ- 
τίθενται προσωρινώς εις την καταλλήλως διαρρυ- 
θμισθείσαν ΝΔ. γωνίαν του περιβόλου του Γυ- 
μνασίου Αρρένων ( Π ιν .  606 α ), ενώ μερικά 
άλλα ( κιονόκρανα, ανάγλυφα) μετεφέρθησαν 
εις τον μεταξύ του Μουσείου και της Ε θνικής 
Τραπέζης περιοριζόμενον υπαίθριον χώρον ( Π ιν .
606 β ).

Τραϊανουπολις

Εις την ημικατεστραμμένην οικοδομήν, Φυλά- 
κιον - Σταθμός, της Ε γνατίας οδού ( Π ιν .  607 α ), 
παρά τον χώρον της αρχαίας Τραϊανουπόλεως, 
συνεκεντρώθησαν, με την θερμοτάτην συμπαρά- 
στασιν και φροντίδα του εκπαιδευτικού Α γγέλου 
Ποιμενίδου, έκτακτου Επιμελητού Α ρχαιοτή- 
των Αλεξανδρουπόλεως, επιγραφαί και διάφο- 
ρα αρχιτεκτονικά μέλη, τόσον εκ του χώρου της 
Τραϊανουπόλεως, όσον και εκ του γειτονικού χω- 
ρίου Λουτρά, αποτελεσθείσης ούτω μιας μικράς, 
αλλά λίαν χρησίμου τοπικής συλλογής.

Διδυμότειχον

Δια πιστώσεων εκ του έκτακτου κονδυλίου Βο- 
ρείων Ε παρχιών Ελλάδος, ήρχισεν, υπό την επί- 
βλεψιν του Επιμελητού Βυζαντινών Α ρχαιοτή- 
των Μ. Μιχαηλίδου, η στερέωσις τμήματος της 
δυτικής πλευράς του τείχους της πόλεως ( Π ιν .
607 β ), ύπαρχει δε βάσιμος ελπίς ότι κατά το 
προσεχές έτος αι εργασίαι θα συνεχισθώσιν εις 
μεγαλυτέραν κλίμακα, προς συντήρησιν και στε- 
ρέωσιν των κυριωτέρων, ως και των πλέον επι- 
κινδύνων δια κατάρρευσιν σημείων του τείχους.

Ε ξ  άλλου, κατά την εκεί μετάβασιν του Ε φ ό- 
ρου Α ρχαιοτήτων, εγένετο περισυλλογή διαφό- 
ρων αρχαιοτήτων και μεταφορά τούτων εις την 
στεγαζομένην εις το Γυμνάσιον της πόλεως συλ- 
λογήν με την πρόθυμον πάντοτε συμπαράστασιν 
του έκτακτου Επιμελητού Α ρχαιοτήτων της 
περιφερείας καθηγητού Σωτηρίου Φυντάνη.
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Σαμοθράκη

Συνεχίσθησαν και εφέτος αι ανασκαφαί εις την 
νοτίαν Νεκρόπολιν υπό του Α νδρέου Βαβρίτσα 
και της Αμερικανίδας Elsbeth Dusenbery, εις 
τα Προπύλαια δε του Πτολεμαίου, ως και την 
Στοάν, υπό της Α μερικανικής Α ποστολής του 
Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και υπό την 
γενικήν διευθυνσίν της κ. Phyllis Lehmann, της 
οποίας έκθεσιν βλ. κατωτέρω.

Διατηρητέα μνημεία

Κατόπιν προτάσεως της Εφορείας ανεκηρύ- 
χθησαν ιστορικά διατηρητέα μνημεία και αρ- 
χαιολογικοί χώροι ( ΦΕΚ 239/Β' 30-6-64), της 
περιφερείας Θράκης, διάφορα μνημεία και χώ- 
ροι, άτινα δεν είχον περιληφθή εις γενομένας κα- 
τά το παρελθόν ανακηρύξεις.

Περισυλλογή αρχαίων - Τυχαία ευρήματα

Κατά τας μετακινήσεις εις την περιφέρειαν, 
περισυνελέγησαν υπό του Ε φόρου Α ρχαιοτήτων 
διάφοροι αρχαιότητες, αίτινες μετεφέρθησαν εις 
τα πλησιέστερα Μουσεία και συλλογάς.

Ε κ  του χωρίου Νέα Στρύμη προέρχεται λιθίνη 
αξίνη ( Π ι ν .  608 β - γ ) του τέλους της νεο- 
λιθικής εποχής, την οποίαν ο Κωνστ. Λουρντά- 
νης ανεύρεν εσχάτως κατά την καλλιέργειαν του 
αγρού του, κειμένου περί τα 30' ΒΔ. του χωρίου 
και παρά τον συνοικισμόν Τζαρου.

Αίγειρος Ροδόπης

Α πό ετών ευρίσκετο εις την οικίαν της Βαρβάρας
 Α δαμακίδου τμήμα κίονος παλαιοχριστιανι- 

κού ναού ( Π ι ν .  609 α ), το όποιον, όσον ενθυ- 
μείται η ίδια, προέρχεται εκ της παρά την Κομο- 
τηνήν Μαξιμιανουπόλεως η Μοδυνοπόλεως, πρω- 
τευούσης του θέματος Βολερού κατά τους βυζαν- 
τινούς χρόνους.

Εις το χωρίον Αμαξάδες, ο Χριστόδουλος 
Παϊκόπουλος, καλλιεργών αγρόν του πλησίον της 
βυζαντινής πόλεως Α ναστασιουπόλεως η Περι- 
θεώριον, παρά την λίμνην Βιστονίδα, ανεύρεν ανα- 
θηματικόν ανάγλυφον « Θρακός ιππέως», λίαν 
εφθαρμένον, εκ κυανού μαρμάρου, εις το όποιον 
εικονίζεται, ως συνήθως, έφιππος μορφή, ως και 
όφις περιειλιγμένος εις δένδρον ( Π ιν .  608 α ). 
Διαστάσεις : υψ. 0,75, πλατ. 0,88, πάχ. 0,18 μ. 
Μεταβάς επί τόπου παρετήρησα εις το σημείον 
τούτο ίχνη αρχαίου νεκροταφείου, προφανώς της 
Α ναστασιουπόλεως.

Ε κ  της Μαξιμιανουπόλεως προέρχεται επί- 
σης, ως έδήλωσεν ο εκ του χωρίου Υ φανταί Α να-

στάσιος Ξενοδοχείδης, τμήμα διαχωριστικού κιο- 
νίσκου, εκ λευκού μαρμάρου, διλόβου παραθύ- 
ρου παλαιοχριστιανικού ναού μετ’ αναγλύφου 
χρίσματος ( Π ιν .  608 ο ). Διαστάσεις : υψ. 0,75, 
πλατ. 0,47, πάχ. 0,13 μ.

Μαρώνεια

1. Στήλη μετ' επιγράμματος επιτύμβιου ( Π ιν .  
611 α - β )  εκ μαρμάρου. Ευρέθη εις τον αγρόν 
Χατζηθωμά εντός του αρχαιολογικού χώρου Μα- 
ρωνείας.

Φέρει απλούν κυμάτιον προεξέχον αρκετά εις 
το άνω μέρος, καθώς και εις την βάσιν. Εις την 
βάσιν προς δεξιά είναι αποκεκρουμένη, φέρει δε 
και τετράγωνον οπήν - τόρμον άνωθεν του κυ- 
ματίου. Διαστάσεις : υψ. 0,59, πλατ. 0,35 ( κάτω) 
και 0,30 ( άνω), πάχ. 0,19 μ. Υ πό το κυμάτιον 
υπάρχει επίγραμμα εκ 10 στίχων :

Π Α Τ Ρ Ο Σ Α Τ Ε Υ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Β Ρ Ι Κ Κ Ω Ν  
Ο Δ Ε Τ Η Ι Δ Υ Π Ο Γ Α Ι Η Σ Κ Ε Ι Μ Α Ι  
Α Π Α Μ Ε Ι Α Σ Π Α  Τ Ρ Ι Α  Ο Σ Ε Κ Π Ρ Ο Μ  
Ο Λ Ω Ν Η Λ Θ Ο Ν Δ Η Γ Η Τ Ω Ρ Γ Α Λ Α

5 Τ Ω Ν Κ Λ Ι Μ Ο  Υ  Ν  Ο Σ  <- ) Ν Α Ι Χ Μ Α Ι
Δ Α Ι Ο Ν Ε Ν Π Ρ Ο Μ Λ Χ Ο Ι Σ Α Ρ Ε Α Μ Α Ρ  

Ν Α Μ Ε Ν Ο Σ  (κενόν) Λ Ε Ι Π Ο Μ Α Ι  . Ε Υ Σ Ε  
Β Ε Ω Ν  Δ Ε Τ Ο Μ Υ Ρ Ι Ο Ν Ι Ξ Ο Μ Α Ι Α Σ  

Τ Υ Ε Ι Τ Ι Ε Ι Ν  Α Ι  Δ Η Ι Τ Ι Μ Ι Ο Ν Ε Σ  
10 Τ Ι Β Ρ Ο Τ Ο Ι Σ .

Υψ. γραμμ. 0,012 - 0,013 μ.

1 . Πατρός Α τευρίστου Βρίκκων 
οι5ε τήδ’ υπό γαίης κείμαι 

Α παμείας πατρίδος εκ προμ- 
ολών ήλθον ο’ ήγήτωρ Γαλα-

5 . των  μούνος < έ >ν αίχμα,
δαίον εν προμάχοις ’Άρεα μαρ- 
νάμενος (  κενόν ). Λείπομαι, ευσε- 
βέων δε το μυρίον ίξ(ο)μαι άσ- 
τυ, εί τι  είν Α ί δη τίμιον έα- 

10 . τι βροτοίς.

Το επίγραμμα τούτο είναι επιτύμβιον, υπέρ του 
Βρίκκωνος, υιού του Α τευρίστου, όστις φέρε- 
ται ως « ηγήτωρ των Γαλατών».

Η  έξαρσις εις τον α' στίχον του « πατρός » αύ- 
του οδηγεί εις την σκέψιν ότι ο Α τεύριστος 
ήτο γνωστόν πρόσωπον. Το όνομα Βρίκκων τυγ- 
χάνει παντελώς άγνωστον, συναντώμενον δια 
πρώτην φοράν εδώ.

Στίχος 4: « ηγήτωρ Γαλατών». Ο  απλούς τί- 
τλος « ηγήτωρ » μάλλον εις αρχηγόν μισθοφόρων 
δύναται να αποδοθή. Τοιαύτα στρατεύματα εμί- 
σθωνον και οι Ρωμαίοι, η χρονολόγησις δε του 
επιγράμματος εις τον Ιον π.Χ. αι., συμφωνεί και 
ιστορικώς προς την κατάλυσιν του κράτους των
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Γαλατών και την πρόσληψιν τούτων εις στρα- 
τιωτικής επιχειρήσεις εις την Θράκην και αλλα- 
χού. Κατά την διάρκειαν μιας μάχης έπεσεν, ως 
λέγει το επίγραμμα, η ρωίκώς « μούνος εν αίχμα » 
ο Βρίκκων Άτευρίστου. Ω ς πατρίς του Βρίκκωνος 
( στίχ. 3 ) ευχερώς δύναται να θεωρηθή η Άπά- 
μεια της Μικρας Ασίας, ένθα εγκατεστάθη μέρος 
των Γαλατών, μετά την διάλυσιν του περί τον Αι- 
μον Γαλατικού κράτους, εις την κληθείσαν Γα- 
λατίαν χώραν, ήτις εγένετο Ρωμαϊκή επαρχία.

2. Ά νω  μέρος ενεπίγραφου στήλης μετ’ αε- 
τώματος ( Π ιν .  612 α ) εκ μαρμάρου λευκού. 
Ευρέθη εις την θέσιν Παναγούδα της περιοχής 
της αρχαίας Μαρωνείας.

Είναι ελλιπής κατά τας πλευράς και κάτω. Ε πί 
της κορυφής της στήλης σώζεται αποκεκρουμένον 
ανθέμιον, ενώ εντός του τυμπάνου ρόδαξ.

Διαστάσεις : υψ. 0,63, πλατ. 0,42, πάχ. 0,15 μ.
-  Εις το κάτω μέρος του κυματίου αναγράφεται 
η γνωστή επίκλησις ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ. Υ ψ . γραμμ. 
0,03 μ. Υ πό το κυμάτιον σώζονται επτά στίχοι 
ελλιπείς :

Α Γ Α Θ Η  Τ Υ X Η
--- Τ Ω Δ Η Μ Ω Ε Π Ε Ι Δ Η Η Ε Ι Σ Τ Ο Ν - - -

--- Ο Ρ Ν Η Λ Ι Ο Ν I I Ρ Α Κ Λ Ε Ι Δ Η Ν Ε Υ Χ ---- .
' - - - Η Μ Ω  Ν  Κ  Α Ι Τ  Α Χ Ε Ι  Ο Ν  Μ  - - - 

5.  Π Ι Τ Α Φ Ι Ο  Υ Τ Ε Ι Μ  Η Σ - - -
- - - Ι Ω Σ Σ Τ Ε ---

--- Μ  Ω Τ ----
Υψ. γραμμ. 0,15 -0,02 μ.

Α γ α θ ή  Τ ύ χ η

[ Έ δ ο ξ ε ν ]  τω δ ή μ ω .  Ε π ε ι δ ή  η  ε ι ς  τ ο ν -----
[ Κ ] ο ρ ν ή λ ι ο ν  Η ρ α κ λ ε ί δ η ν  ε ν χ -----

-----η μ ώ ν  κ α ι  τ ά χ ε ι ο ν  Μ ------
----- έ ] π ι τ α φ ί ο υ  τ ε ι μ ή ς ------

----- [ α ξ ] ί ω ς  σ τ ε [ φ α ν ω σ α ι ] ------
-----Μ ω τ ------

Πρόκειται περί ψηφίσματος του δήμου Μα- 
ρωνείας (;), υπέρ του Κορνηλίου Ηρακλείδου, 
δι' ευεργεσίαν προς αυτόν.

Στιχ. 4. Τάχειον. Εις τα γνωστά παραδείγματα 
τα αναφερόμενα υπό του L. Robert (Hellenica 
XI-XII, 6), προστίθεται εν εισέτι.

3. Στήλη επιτύμβια ( Π ιν .  609 β ) εκ λευκού 
μαρμάρου. Ευρέθη εις την θέσιν Παναγούδα της 
αρχαίας Μαρωνείας. Είναι αποκεκρουμένη κατά 
τας τρεις γωνίας.

Διαστάσεις : υψ. 0,335, πλατ. 0,275, πάχ. 0,09 μ.
Φέρει επιγραφήν εκ τριών στίχων :

Ε Υ Φ Ρ Ο Σ Υ Ν Η  
Π Ρ Ο Σ Φ Ι Λ Η  [ Σ ]

Χ Α Ι Ρ Ε

( φύλλον κισσού )
Υ ψ. γραμμ. 0,03 μ.

Ελλείπει το πατρώνυμον της νέκρας.
Χρονολογείται εις τους πρώτους αυτοκρατορι- 

κούς χρόνους.
4. Βωμίσκος Αναθηματικός ( Π ιν .  610 a  ) εκ 

λευκού μαρμάρου. Ευρέθη εις τον Ά γιον Χαρά- 
λαμπον της αρχαίας Μαρωνείας. Έ χει σχήμα Ορ- 
θογώνιον με κυμάτιον άνω και κάτω.

Διαστάσεις : υψ. 0,175, πλατ. 0,14, μήκ. 0,275 μ.
Φέρει επιγραφήν εκ τριών στίχων :

Α Ι Ο Σ  
κ  Α Ι Ρ Ω  

Μ Η  Σ

Υψ. γραμμ. 0,15 - 0,02 μ.
Δ ι ό ς  κ α ι  Ρ ώ μ η ς

Η  επιγραφή χρονολογείται εις τον 2ον μ.Χ. 
αι., οπότε έχομεν την λατρείαν της θεάς Ρώμης.

5. Βάσις αναθηματική ( Π ιν .  612 β ) εκ λευκού 
μαρμάρου. Ευρέθη εις την θέσιν Παναγούδα της 
αρχαίας Μαρωνείας. Είναι ελλιπής κάτω, άνω, ως 
και εις την αριστεράν πλευράν. Διαστάσεις : υψ. 
0,21, πλατ. 0,36, πάχ. 0,20 μ. Σώζονται τρεις στί- 
χοι :

--------Ι Ο Ν Δ Ι Α Π Α ---------

--------Κ Α 1 Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Η Ν Γ - - -

- -  - Ο Λ Ε Ω  Σ  Β Α Σ  I Λ Ε --------

Υ ψ. γραμμ. 0,02 μ.

----- ι ο ν  δ ι  ά π ά [ ν τ ω ν ] ------
-----κ α ι  ε υ ε ρ γ έ τ η ν  γ [ ε ν ό μ ε ν ο ν ]

---- π ] ό λ ε ω ς  β α σ ι λ έ [ α  ό ν ο μ α ]  ( κ ε ν ό ν )

Η  ως άνω επιγραφή Ανάγεται εις τον Ιον η 
2ον μ.Χ. αι.

Εις το Φυλάκιον- Σταθμόν της ιστορικής Ε γνα- 
τίας οδού, εις τον χώρον της Τραϊανουπόλεως, 
συνεκεντρώθησαν, ως ανεφέρθη, διάφορα αρχιτε- 
κτονικά μέλη, ευρεθέντα υπό των χωρικών και 
μεταφερθέντα προ ετών εις το γειτονικόν χωρίον 
Λουτρά. Μεταξύ τούτων είναι και ενεπίγραφος 
στήλη, εκ τοπικού πωρολίθου, ρωμαϊκών χρόνων 
( Π ιν .  610 β). Δύτη είναι αποκεκρουμένη άνω, 
χονδροειδώς δε λαξευμένη εις τας τρεις πλευράς. 
Διαστάσεις: υψ. 1.20, πλατ. 0,58 (κάτω) και 
0,52 ( άνω), πάχ. 0,58 ( κάτω) και 0,48 μ. ( άνω). 
Εις την καλώς ειργασμένην προσθίαν πλευράν 
ύπαρχει επιγραφή εξ εννέα στίχων :

Χ Α Ι Ρ Ε  
Τ Υ Ν Β Ο Ν Τ Ο Υ  

Τ Ο Ν  Ε Τ  Ε Υ  S E N  
Η  Β  A X  I  Ο Υ  Δ I  
Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Α  Υ  

Τ Η Π Α Ι Δ Ι  
Κ  A l l  Ο Υ  Λ Ι Α Ν  Ω
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Σ Υ Ν Ο Μ Ε Υ Ν Ω  
Π Α Ρ Ο Δ Ε Ι Τ  Λ

Υ ψ . γραμμ. 0,07.

χα[ ύβε, 
τύνβον τού- 
τον ετευξεν 

-η Βαχίου Δ ι- 
ογένεια, αυ- 
τβ  παιδί 
και Ιουλιανώ

ξυνομευνιο
παροδείτα.

Πρόκειται περί οικογενειακού τύμβου, τον 
όποιον κατεσκεύασεν η Διογένεια, θυγάτηρ του 
Βακχίου, χάριν των προαποθανόντων, τέκνου και 
συζύγου της Ιουλιανού. Προφανώς, ο « τύμβος » 
ούτος έκειτο επί τίνος δημοσίας οδού, ως φαίνε- 
ται εκ της τυπικής φράσεως του χαιρετισμού προς 
τους διερχομένους.

Χρονολογείται εις τον 2ον μ.Χ. αι.

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Β Α Β Ρ ΙΤ Σ Α Σ
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EXCAVATIONS ON SAMOTHRACE 
IN  1964

The Archaeological Research Fund of the 
Institute of Fine Arts, New York University, 
carried out excavations on Samothrace of the 
American School of Classical Studies a t Athens 
between May and August 1964. The staff was 
headed by Prof. Phyllis Williams Lehmann, Acting 
Director of the Archaeological Research Fund.

Excavation of the South Nekropolis conti- 
nued in a brief campaign of three and a half 
weeks in May and June. As in previous years, 
the work was under the direction of Mrs. Els- 
beth Dusenbery, representing the Institute of 
Fine Arts, and Mr. Andreas Vavritsas of the 
Antiquities Service. The digging was chiefly 
concentrated in a small area where a number 
of fragments of marble tomb monuments had 
previously been found and some foundations 
had long been known. During the clearing 
of this area we found a fragment of the ancient 
terrace wall of the cemetery, as well as a num- 
ber of tombs. The burials included cremations 
of the 6th and 5th centuries B.C., some of 
which utilized figured Attic vases, inhumation 
burials of the early and middle Hellenistic 
periods, which contained ceramics, jewelry, 
and other gifts, and cremation burials of the 
early Roman Imperial period, which yielded 
some fine glass vessels. Altogether, twenty tombs 
and a number of burial deposits were exca- 
vated. O ther interesting finds came from the fill 
around the tombs and included an inscribed lead 
tablet of the late 4th century B.C. ( P I .  613 a ).

In  the Sanctuary of the Great Gods exca- 
vation in the areas of the Hellenistic Stoa and 
of the Propylon of Ptolemy II  was carried out 
between June 22 and August 1, 1964, by Prof. 
James R. McCredie, Field Director, students of 
the Institute of Fine Arts and of the American 
School of Classical Studies, and the architects 
Alfred Frazer and Nicholas Ohly. M r. Andreas 
Vavritsas represented the Antiquities Service.

Excavation of the entire interior of the Stoa 
and its immediate periphery to a level slightly 
below that of the top surface of the Stoa found- 
ation was completed ( P I .  6 1 3 b )  except for 
a strip along the inner side of the east found- 
ation of the Stoa which has been left for any 
subsequent check of stratigraphy. Deeper tests 
have been made a t selected points, and, in parti- 
cular, the northernmost 12 m. of the building’s

interior has been excavated to bedrock, 5.30 m. 
below the top surface of the foundation. In the 
process of clearing the building and its peri- 
phery, 1451 fallen blocks of the Stoa super- 
structure have been collected and recorded.

Deep excavation within the north end of the 
building showed that there the exterior found- 
ations are as deep as ca. 5.30 m. and are built 
in 17 courses ( P I .  613c ) ,  contrasting with 
the south foundation, which has only one 
course. Tests indicated that the increase in depth 
of the foundation from south to north is gene- 
ral and becomes more rapid in the northern 
part of the building. Before the Stoa was built, 
the Western Hill was considerably smaller and 
fell more sharply to the north, east, and west; 
it was artificially raised and extended to accom- 
modate the long Stoa. Ceramic material found 
in the fill used in the creation of this higher le- 
vel contained quantities of sherds as late as 
the first half of the third century B.C., but 
further study is needed to determine whether 
any later material is present. The fill yielded 
many vessels of the sort used in the rites of the 
Sanctuary, and one ( P L  6 1 4 a - b )  was 
stamped Θεών, confirming K arl Lehmann’s in- 
terpretation of the abbreviations with which 
such vessels are often marked ( cf. Samothra- 
ce, 2, II, p. 21 ). Fragmentary walls belonging 
to the earlier period of the hill appeared be- 
neath the northern end of the Stoa, but none 
seems to belong to a monumental structure, and 
there is no evidence that the Hellenistic Stoa 
had a predecessor.

Four additional fieldstone platforms, which 
served as sub-foundations for the Ionic interior 
central colonnade of the building, appeared at 
levels of ca. 0,25 - 0,35 m. below the top sur- 
face of the outer foundations. There are, in all, 
seven such sub-foundations, spaced 6 m. apart 
( twice the intercolumniation of the Doric ex- 
terior colonnade ), upon which cut-stone found- 
ations ( now entirely missing ) would have rest- 
ed; these platforms supported the seven northern- 
most columns of the colonnade over the arti- 
ficially raised portion of the hill. No trace of 
sub-foundations for the remaining nine columns 
to the south was found, and the cut-stone found- 
ations for these would have rested directly on 
virgin soil, which there lay at so high a level 
that no sub-foundations were needed (PI. 614c).

Excavation of the terrace walls which sup- 
port higher ground to the south and west of
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the Stoa revealed that they had been rebuilt 
and repaired several times. A succession of 
water-channels ( P I .  61 5 a )  was connected 
with them; the earliest system was well built 
and included an interesting pithos silt-trap at 
its corner ( P I .  615 b ), but the later channels 
were of poor workmanship. A t least one phase 
of these walls and water-works can be assigned 
to a period after the Stoa had suffered partial 
destruction but before its total collapse. I t attests 
the continued habitation of the Western Hill 
of the Sanctuary in late-antique and post-anti- 
que times.

Excavation in the area of the Propylon of 
Ptolemy II  was carried out in the vaulted pas- 
sage of the building’s foundation, on the north 
and west sides of the building, and at the edge 
of the Eastern Hill of the Sanctuary, opposite 
the Propylon.

The interior of the vaulted passage was clear- 
ed to its original level ( P I .  615c) ,  and re- 
mains of a fieldstone channel were uncovered 
both north and south of the passage. The pas- 
sage slopes downward from south to north, and 
though no certain traces of the action of water 
are visible, its irregular floor makes it certain 
that the purpose of the passage was to carry part 
of the flow or overflow of the adjacent stream.

The northern side of the Propylon’s found- 
ation was exposed ( P I .  616a ) .  Though its 
northwest corner had collapsed, the plan of the 
building is still preserved in its lower courses. 
To the west of the vaulted passage on this 
northern side of the building, remains of a 
rubble-packed platform or terrace, 1.45 m. wi- 
de, abut the foundation, and traces of a corres- 
ponding structure appeared to the east of the 
passage. Though fragments of marble basins, 
of a marble male statue, and of at least one 
Corinthian capital were found in this area, the 
purpose of the terrace remains uncertain.

Investigation of the spur-walls bonded into 
the foundation of the Propylon and running 
westward from it indicated that they served to 
contain a stone and earth packing which form- 
ed a high platform to the west of the building 
proper, toward the river which separates the 
Propylon from the Sanctuary. This platform 
can be traced to 4.70 m. west of the Propylon, 
and it certainly continued further, but all trace 
of its western termination seems to have been 
swept away by the river.

Excavation of the opposite bank of the river, 
on the Eastern Hill of the Sanctuary, revealed 
the southeast corner of a similar platform, com- 
posed of earth and stone packing retained by 
poros walls. These two separate platforms must 
have served as supports for a wooden bridge 
which led from the Propylon into the Sanctua- 
ry proper across the riverbed, and the puzzling 
problem of the means by which the Propylon 
was connected with the Sanctuary is thus solved 
( P I .  616b) .

Incorporated in the platform on the Eastern 
Hill of the Sanctuary, and covered by it, were 
found two arcs of the foundation of a round 
building, ca. 14.60 m. in diameter, located on 
the very eastern edge of the hill. The found- 
ation is of poros, and the single preserved wall- 
course of marine limestone. A course of marble, 
probably paving, lines the inner side of the 
foundation ( P I .  617a ) .  While the building 
has been left for complete excavation in another 
campaign, it already seems possible that it will 
prove to be the immediate predecessor of the 
great Rotunda of Arsinoe, which was built at 
about the same time that the newly-discover- 
ed building was covered in the construction of 
the bridge belonging to the Propylon of Pto- 
lemy II. If  this hypothesis proves true, the build- 
ing will be important both for the architectural 
and religious history of the Sanctuary and for 
the chronological link that it will establish 
between the Rotunda of Arsinoe and the Pro- 
pylon of Ptolemy II.

In the same area were discovered fragments 
of a large-scale Doric entablature as well as 
fragments of Corinthian capitals ( P I .  617 b ) .  
These elements would seem to come from a 
hitherto unknown structure or structures on the 
Eastern Hill of the Sanctuary opposite the Pro- 
pylon of Ptolemy II, and they re-emphasize 
the need for our further exploration of this 
area.

Samothrace, 4, II, The Altar Court- ( Bollingen 
Series LX : 4, II  ) by Karl Lehmann and Denys 
Spittle was published in 1964. Work in the 
South Nekropolis is reported by Elsbeth Du- 
senbery in Archaeology, X V II, 1964, pp. 185- 
192, and a preliminary report on the excavations 
in the Sanctuary of the Great Gods in 1962 - 
1964 appears in Hesperia, XX XIV , No. 2.

JA M E S R. McCREDIE

62
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ  ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Α . Μ Ο ΥΣ Ε ΙΑ Κ Α Ι  Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ι

1. Μουσείον Μυτιλήνης

Τον Αύγουστον εγένετο η μετακόμισις και εγ- 
κατάστασις του Μουσείου εις νέον επ' ενοικίω 
κτήριον, την παρά το Κιόσκι οίκιαν Βουρνάζου, 
εν από τα μεγάλα αρχοντικά των αρχών του αιώ- 
νος της Μυτιλήνης, όπου και προτείνεται να 
παραμείνη οριστικώς το Μουσείον δια της ανε- 
γέρσεως προσθέτου κτηρίου εις τον όπισθεν της 
οικίας χώρον.

Εις το οίκημα τούτο ωργανώθη προσωρινή έκ- 
θεσις, η οποία, ως εκ της φύσεως και του φωτι- 
σμού των διαθεσίμων αιθουσών και εν αναμονή 
της αφίξεως των παραγγελθεισών δια του Υπουρ- 
γείου νέων προθηκών, περιωρίσθη κυρίως εις εκ- 
θέματα νεοελληνικής τέχνης. Εις τον τομέα αύ- 
τον εσχηματίσθη εσχάτως μια σημαντική συλλο- 
γή, ιδιαιτέρως πλούσια εις ξυλογλύπτους κασέ- 
λας. Εκατόν τεμάχια, εκ των οποίων ογδοήκοντα 
ακέραιαι και είκοσι ξύλα της ( κεκοσμημένης ) 
όψεως ηγοράσθησαν παρά του συλλέκτου κ. Χαρ. 
Μπίνου* 1, άλλα δε εξ τεμάχια προέρχονται εξ αγο- 
ρών η δωρεών.

Η  καλλιτεχνική άξια του διακόσμου των υπερ- 
βαίνει τα όρια του ενδιαφέροντος δια τα προϊόντα 
της λαϊκής τέχνης, τούτο δε καταδεικνύεται από 
τα ολίγα δείγματα τα παρατιθέμενα εις τους Π ιν .  
618 - 622, επιλεγείσας με πολλήν δυσκολίαν από 
τας απεικονίσεις άλλων Ισαξίων, πάντοτε όμως 
ποικιλλόντων εις σύνθεσιν και λεπτομέρειας 
έργων.

Μεταλλικά σκευή ( σινιά, σεφερτάδες, καστα- 
νιές, λεγκέρια) συνεπλήρωσαν εν συνεχεία την 
συλλογήν. Εις μιαν πλευράν των αιθουσών εγένετο 
μερική αναπαράστασις του εσωτερικού οικίας των 
αρχών του παρελθόντος αιώνος με υλικά από τον

κατεδαφισθέντα άνω όροφον της οικίας Μάνδρα 
εις το χωρίον Λουτρά, παραχωρηθέντα εις το 
Μουσείον φροντίδι του κ. Τζαννή Καμπούρη.

Την έκθεσιν συμπληρώνουν μεταβυζαντινοί, 
κατά το πλείστον λαϊκιζούσης τεχνοτροπίας, ει- 
κόνες, τας οποίας απέκτησε συν τω χρόνψ το 
Μουσείον, κυρίως εκ κατασχέσεων εις χεί ρας πα- 
λαιοπωλών.

Εις τον όπισθεν του κτηρίου κήπον εστήθησαν 
τουρκικοί επιτύμβιοι στήλαι ( μεζαρια ) και άλλα 
συναφή γλυπτά, τα οποία συνεκεντρώθησαν από 
του 1960, ενώ εις διάφορα κατάλληλα σημεία 
εντός και έκτός του κτηρίου εστήθησαν ολίγα 
αρχαία αρχιτεκτονικά και γλυπτά, καθώς και τα 
αποκεκολλημένα πλαίσια εκ των μωσαϊκών της 
Χωράφας1.

2. ‘Αρχαιολογική συλλογή Ερεσού

Ωλοκληρώθη εφέτος η εντός ίδιου κτηρίου, 
ολίγον προς Α. της παλαιοχριστιανικής βασιλι- 
κής του Αγίου Α νδρέου (πρβλ. ΑΔ 18 (1963 ) : 
Χρονικά, σ. 269) ιδρυμένου, εγκατάστασις της 
αρχαιολογικής συλλογής Ερεσού, η οποία επλου- 
τίσθη κυρίως με τεμάχια ευρεθέντα κατά τας εργασ

ίας διαμορφώσεως της βασιλικής το 1962 ( βλ. 
ε.α. Πιν. 309 α, β ). Πρώτην φοράν επίσης εστή- 
θη η άλλοτε εις τα υπόγεια του δημοτικού σχο- 
λείου αποκειμένη επιγραφή περί των τυράννων 
της Ερεσού ( ΙΩ ΧΠ 2,526 ).

Μερίμνη του νέου έκτακτου Επιμελητού της 
Ερεσού κ. Μιλτιάδου Λαμπρινίδου προσεκομί- 
σθη εις την συλλογήν και η επιτυμβία στήλη2 
του Π ιν .  623 α.

Β . Σ Τ Ε Ρ Ε Ω Σ ΙΣ  Μ ΝΗ Μ ΕΙΩ Ν

1. Α ρχοντικόν της Βαρελτζίδενας εν Πέτρα

Συνεχίσθη η στερέωσις και αναστήλωσις της 
χαρακτηριστικής ταύτης οικίας ( βλ. ΑΔ 19 
( 1964) : Χρονικά, σ. 399), με την ανανέωσιν 
ολοκλήρου της φθαρμένης εκ της π ο λ υ ρ ία ς  
ξύλινης εξωτερικής επενδύσεως ( Π ι ν .  623 β ) 
μετά του ( παλαιότερον κατεστραμμένου) εξώ- 
στου, των εξωτερικών θυρών και των παραθύρων, 
καθώς και με την επισκευήν της κλίμακος, του 
δαπέδου, της οροφής, των εσωτερικών θυρών και 
θυρωμάτων. Έ π’ ευκαιρία παρέχω και φωτογρα- 
φίας ( Π ι ν .  623γ, 624 α - β, 625 α ) των τοιχο- 
γραφιών του αρχοντικού, ληφθείσας υπό του Έ -

* Β λ. και το  άρθρον του συλλέκτου « Ξ υλόγλυπτες λεσβ ια - 
κές κασέλες » ε ις  το  π ερ ιοδ ικόν Ζυγός 9 (1965) τεύχος 11 σ . 
46 - 56, με τρ ιακοντάδα  κασελώ ν, α ίτινες α πεικ ονίζοντα ι, συ- 
χ ν ά  όμως εις  πολύ μ ικράν κλ ίμα κα  μη επ ιτρέπουσαν επαρκή 
εκτ ίμ η σ ιν  τη ς τελειό τητος  κα ι τη ς  ζω ντάνιας τη ς εργα σ ίας.

Ο  συντάκτης του άρθρου δέχετα ι ως δεδομένην τη ν  επί 
τη ς νήσ ου κατασκευήν των κασελώ ν, ενώ ακριβώ ς το πρό- 
βλημα τη ς  προελεύσεως κα ι των εργαστηρ ίω ν καταγω γής 
των ανά το  Α ιγα ίον  κ α ι αλλαχού τη ς  Ε λ λ ά δ ο ς  ξυλογλύπτων 
ε ίνα ι από τα  μάλλον ενδιαφέροντα  τη ς ισ τορ ία ς  τη ς νεοελ- 
λη ν ικ ή ς  τέχνη ς, η  λύσ ις  δε τούτου μόνον με τη ν  συστηματι- 
κή ν σ υναγω γήν κ α ι κατάταξιν του υλικού δύναται να επ ιτευ- 
χθ ή .

1. Β λ. κυρίω ς εις Τ ο  Έ ρ γ ο ν  τη ς  Α ρ χα ιολογ ική ς  Ε τ α ι- 
ρείας κατά το 1962, σ . 155-159.

2 . Π ερ ί τη ς  επ ιγραφ ής βλ . εις Α Ε  1964 (Π ρβλ. κα ι κατωτ. 
σ ημ . 12).
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Επιμελητού Α ρχαιοτήτων κ. Π. Βοκοτοπούλου.
Παρόμοια πλουσίως κεκοσμημένα αρχοντικά 

υπήρχον, ασφαλώς, περισσότερα άλλοτε, δείγμα- 
τα των οποίων σώζονται και εις τον γειτονικόν 
Μόλυβον, την αρχαίαν Μήθυμναν. Η  επίσης τοι- 
χογραφημένη και εις το 1834 πιθανώτατα χρονο- 
λογημένη οικία Κομνηνάκη Κράλλη χρησιμο- 
ποιείται σήμερον ως Σταθμός της Σχολής Καλών 
Τεχνών. Ά λλη αξιόλογος οικία είναι η προς το 
νότιον μέρος της κώμης οικία Γιαννάκου, της 
οποίας σώζονται δύο δωμάτια με πλουσίως κεκο- 
σμημένην οροφήν. Το δωμάτιον με την οροφήν 
εις Π ιν .  625 β είχε και τοιχογραφίας κονια- 
σθείσας, αίτινες και μερικώς απεκαλύφθησαν υπ' 
αυτών των ιδιοκτητών. Τον χώρον κάτωθι των 
εις το άνω μέρος των τοίχων εικονιζομένων τοπίων 
καταλαμβάνει αρχιτεκτονική διακόσμησις, ενθυ- 
μίζουσα τας πομπηϊανάς, διαμορφουμένη εις ίσο- 
δομικούς τοίχους με ορθοστάτας κλπ.

2. Μωσαϊκόν Λουτρών

Εστερεώθησαν τα υπολείμματα του εις θέσιν 
Τσεσμέδες παρά τα Λουτρά μωσαϊκού δαπέδου 
(βλ. ΑΔ 17(1961/2) : Χρονικά, σ. 263).

Πλησιεστέρα του μωσαϊκού, προς Ν., ευρέθη 
κομψόν υπέρθυρον ελληνιστικών πιθανώς χρό- 
νων εκ κιτρινωπού τραχείτου ( Π ιν .  625 γ ), με 
αστράγαλον εις την ανωτέραν ζώνην του μετώπου.

3. Κάστρον της Μυτιλήνης

Πρώτην φοράν εφέτος ανελήφθησαν ευρείαι 
στερεωτικοί εργασίαι του μνημείου3. Εκλείσθησαν 

 κατά πρώτον δύο μεγάλα ( Π ιν .  626 α - β ) 
και πολλά μικρότερα ( Π ιν .  626 γ - ο ) ρήγμα- 
τα εντός του πάχους του εσωτερικού δυτικού τεί- 
χους ( Π ιν .  626 β ). Το μεγαλύτερον τούτων ευ- 
ρίσκεται όπισθεν του Μεντρεσέ, τα υλικά δε της 
προσφάτου, σχετικώς, πτώσεώς του απέκρυπτον 
όλον το κάτω μέρος του τείχους εις Ικανόν μήκος 
( Π ιν .  626 α ). Το τμήμα τούτο περιελάμβανε 
και κλίμακα ανόδου εις τον περίδρομον και την 
έξοδον μεγάλης υπονόμου, αίτινες και ανακατε- 
σκευάσθησαν με υλικά όμοια προς τα της αρχι- 
κής κατασκευής των. Εις το σημείον τούτο ήτο 
εντετειχισμένη και αετωματική επιτύμβιος στήλη 
του 1ου μ.Χ. αι. με την επιγραφήν : Ζωίλε Μαρ- 
κον /χαίρε. Εφράχθησαν, επίσης, δύο ανοικτά 
τμήματα προς το βόρειον άκρον του ανατολικού 
τείχους ( Π ιν .  627 α - β ). Εις το νότιον άκρον 
του βορειοτέρου εξ αυτών διεπιστώθη η ύπαρξις

πυλίδος, πλάτους 1.30 μ ., προ της οποίας είχε χρη- 
σιμοποιηθή, ως βαθμίς, αμφικιονίσκος παραθύ- 
ρου παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Ε στερεώθη- 
σαν, εν συνεχεία, τα παρακείμενα τόξα των κανο- 
νιοστασίων ( Π ιν .  627 γ ), ενώ άλλαι επισκευαί 
και στερεωτικοί εργασίαι εγένοντο νοτιώτερον, 
τόσον εις το δυτικόν όσον και εις το ανατο- 
λικόν τείχος, καθώς και εις άλλα κινδυνεύοντα 
σημεία του κάστρου, ως εις το παρά την Ο ρτά- 
καπού, την βορειοδυτικήν πύλην, εσωτερικόν 
ΝΔ. τείχος ( του Φραγκίσκου Γατελούζου), κα- 
θώς και εις την τάφρον.

Ι διαιτέρας, τέλος, φροντίδος αντικείμενον έ- 
τυχε το κομψόν κτήριον του Μεντρεσέ4 (Π ιν .  
627 ο ), στερεωθέν εξωτερικώς και εσωτερικώς.

Εις την γενομένην στερέωσιν ετηρήθη αύστη- 
ρώς η αρχή να μη συμπληρούνται παρά τα αμέ- 
σως κινδυνεύοντα τμήματα, και όσων η κατακρή- 
μνισις ήθελε συμπαρασύρει και τα παρακείμενα 
μέρη. Ω ς υλικόν εχρησιμοποιήθη πάντοτε το εκ 
του κατεστραμμένου τμήματος προερχόμενον, 
όταν δε τούτο δεν επήρκει, επελέγετο το καταλ- 
ληλότερον εκ του ανά το κάστρον διεσπαρμένου. 
Συχνά εχρησιμοποιήθη επωφελώς εις το συνδε- 
τικόν υλικόν και το απότριμμα της κονίας των 
κατεστραμμένων τμημάτων.

Η  τοιχοδομία ηκολούθει πιστώς το υπόδειγμα 
των πλησιεστέρων σωζομένων τμημάτων, η δε 
ανακατασκευή δεν προυχώρει εις ύψος πέραν 
του απολύτως απαραιτήτου δια την στερεότητα 
και την αισθητικώς ανεκτήν σύνδεσιν των έκατε- 
ρωθεν σωζομένων τμημάτων ( πρβλ. Π ιν .  626 ο, 
627 β ).

Γ . ΤΟ Π Ο ΓΡΑΦ ΙΚ Α Ι  Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε ΙΣ   Ε Υ Ρ Η Μ Α Τ Α

1. Προϊστορικοί συνοικισμοί

Και έτερος συνοικισμός προσετέθη εις την πε- 
ριοχήν της ΝΑ. ακτής του κόλπου της Καλλονής. 
Κείται ούτος επί δικορύφου υψώματος εις μικράν 
προς Ν. του Λισβορίου απόστασιν, δεξιά της 
προς Πολυχνίτου οδού και εις το ύψος της προς 
Δαμάνδρι5 * * διακλαδώσεως ( Π ιν .  628 α ), με πυ- 
κνοτέρας μάλιστα ενδείξεις χρήσεως εις τον μετα- 
ξύ των δύο κορυφών αυχένα (πράγμα οφειλόμε-

3. Π ερ ί των πρώτων εργασ ιώ ν συντηρήσεω ς, ως κα ι περ ί 
των κυριωτέρων ο ικοδομ ικώ ν φάσεων του κάστρου τη ς 
Μ υτιλή νη ς βλ . Α Δ 16 ( 1960): Χ ρονικά, σ . 239 -2 4 3 .

4 . Β λ. *Α.Κ. Ο ρ λ ά νδ ο ς , Ο  Μ ενδρεσές του Κ άστρου της 
Μ υτιλήνης, Η μ ερ ο λ ό γ ιο ν  Μ εγάλης Ε λ λ ά δ ο ς  8 (1 9 2 9 ) , σ . 
121 - 128.

5. Π α λα ιόν  μοναστήριον χρ η σ ιμ εύον νυν ως εκκλησ ια-
σ τικ όν Γ η ροκομείον. Π ερ ί των το ιχογραφ ιώ ν του εκκλη-
σ ιδ ίου  του Ταξιάρχου βλ . BCH  84 (1 9 6 0 ) , σ . 808, ε ικ . 2, 
περ ί δε των παρά τη ν  μονήν αρχαίω ν λειψάνω ν βλ. κατωτ. 
σ ημ . 14.
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νον ίσως και εις την μάλλον αδιαταρακτον επί- 
χωσιν ).

Ο  συνοικισμός ούτος, εν αντιθέσει προς τους 
δύο άλλους γειτονικούς παραλιακούς ( Κρου- 
τηριού Λισβορίου και Χαλακιών Πολιχνίτου6) 
ευρίσκεται εις ικανήν, σχετικώς, απόστασιν από 
της θαλάσσης. Α νάλογος, τοπογραφικώς, είναι 
και ο προ ετών εντοπισθείς παρά την αρχαίαν 
Α ρίσβην ( πλησίον της Καλλονής ) από του πα- 
λαιού Εφόρου κ. Στρ. Παρασκευαίδη συνοικι- 
σμός, του οποίου η μνεία είναι ε π ί ρ ο ς ,  διότι 
εφέτος προσεκόμισεν ούτος εις το Μουσείον Μυ- 
τιλήνης 1 -2  χαρακτηριστικά όστρακα, συλλε- 
γέντα άλλοτε επί της επιφανείας του λόφου.

2. Α ρχαίοι οικισμοί, λατομίαι και τάφοι

α. Εις Δ α μ ά ν ο ρ ι, εις μικράν απόστασιν 
ανατολικώς των περί το εκκλησίδιον του Ταξιαρ- 
χού εγκαταστάσεων, είναι ορατά εις ικανήν έκ- 
τασιν λαξεύματα επί των βράχων και ειργασμε- 
νοι λίθοι -  σαφείς ενδείξεις υπάρξεως αρχαίου 
οικισμού. Ολίγον βορειότερον, επί μικρού πλα- 
τώματος υπεράνω ρύακος με νεωτέραν κρήνην, 
σώζεται εν μέρει ο κάτω δόμος περιβόλου εκ 
μεγάλων ακανονίστων λίθων ( Π ιν .  628 β ).

β. Π ε ρ ι ο χ ή  Σ κ ά λ α ς  Λ ο υ τ ρ ώ ν .  Πολ- 
λαπλοί ενδείξεις υπάρξεως σημαντικού οικισμού 
της κλασσικής εποχής εσημειώθησαν περί τον 
μυχόν του προς την εσωτερικήν εκβολήν του 
στομίου του κόλπου της Γέρας ορμίσκου, όπου 
το γραφικόν επίνειον των Λουτρών7.

Ε πί του αποτόμου βραχώδους υψώματος προς 
τα ΝΑ. σώζεται αρχαίον οχυρόν με τείχος εξ 
ακανονίστων και άνευ συνδέσμων λίθων ( Π ιν .  
628 γ ) , βαίνον κατά την δυτικήν και εν μέρει 
την νοτίαν πλευράν, ενώ προς τας λοιπάς δεν 
ύπαρχουν ίχνη οχυρώσεως, είτε διότι αυτή ηφα- 
νίσθη είτε διότι ουδέποτε κατεσκευάσθη, της 
αμύνης στηριχθείσης εις τους αποτόμους βρά- 
χους. Τεμάχια κεράμων πείθουν περί της αναμφι- 
σβητήτου, και εκ πρώτης όψεως, παρά το πρόχει- 
ρον και ακανόνιστον της κατασκευής, αρχαιό- 
τητος του τειχίσματος.

Κατά την ΝΑ. υπώρειαν του υψώματος είναι 
εμφανή τα χαρακτηριστικά λαξεύματα αρχαίου 
λατομείου ( Π ιν .  629 α ), προς εξόρυξιν του 
καλής ποιότητος ασβεστολίθου (πρβλ. και κα- 
τωτέρω ΑΔ 18 (1963): Χρονικά, σ. 268 κ.ε.). Ση- 
μειωτέον ότι εκ της θαλάσσης εις το Ταρτ, όπου

μεγάλαι αρχαίαι λατομίαι8, ανελκύσθηκαν, κατά 
την δήλωσιν του κατόχου των, ημίεργοι κίονες 
και άλλα αρχαία και παλαιοχριστιανικά αρχιτε- 
κτονικά μέλη, χρησιμοποιούμενα ως αντίβαρα 
της εσχάρας καθελκύσεως πλοίων του εις Σκάλαν 
μικρού ναυπηγείου, άτινα και αφαιρεθέντα εκεί- 
θεν μετεφέρθησαν εις το Μουσείον Μυτιλήνης.

Ε π ί της Κλιτύος του κατά την έναντι, την βο- 
ρείαν, πλευράν του ορμίσκου βουνού, το όποιον 
ονομάζεται Δίβολο, και κατά την κατασκευήν άπο-

Σχεδ. 1. Δίβολον Λουτρών. Ε σωτερική όψις 
ανατολικής στενής πλευράς τάφου Α και 

κάτοψις αυτού

θηκών καυσίμων της εταιρείας Μαμιδάκη, ευρέ- 
θησαν εξ αρχαίοι τάφοι, ων οι τέσσαρες τεταρα- 
γμένοι, με όστρακα του τέλους του 5ου και των 
αρχών του 4ου π.Χ. αι., και δύο ερευνηθέντες κα- 
νονικώς. Α μφότεροι έχουν τούτο το κοινόν χα- 
ρακτηριστικόν, ότι αι πλευραί των είναι εκτισμε- 
ναι δι' αργών λίθων,9 ήσαν δε κεκαλυμμένοι δια

6. Β λ. ΑΔ  16 ( 1960 ): Χ ρονικά, σ . 237.

7. Π ερ ί των εξ αυτού του χω ρ ίου  ευρημάτων βλ. Α Δ 16
( 1960 ): Χ ρονικά, σ . 236.

8. Α Δ 18 ( 1963 ): Χ ρονικά, σ . 269.

9. Κ τισ τά ς  επ ίσ η ς πλευράς, κανονικω τέρας όμως κατα- 
σκευής, ε ίχ ε  κ α ι ε ις  των τάφων τη ς Μ ηθύμνης ( Α Δ 17 
( 1961/62): Χ ρονικά, σ . 2 6 4 ).
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πλακών, αίτινες δεν είχον ανθέξει εις την πίεσιν 
των χωμάτων και την διάβρωσιν των ριζών και 
μετά την θραύσιν των είχον βυθισθή εντός του 
τάφου, και μόνον μια, η ακραία, εις εκάτερον των 
τάφων, είχε διατηρηθή ανέπαφος. Οι τάφοι διε-

επιχώσεως όστρακα, μαρτυρούν πολλάς προσφο- 
ράς επί του τάφου. Οι επί της καλυπτήριου πλα- 
κάς κατά την ΝΔ. γωνίαν του τάφου λίθοι απο- 
τελούν πιθανώς υπόλειμμα λιθοσωρού εν είδει 
τύμβου και σήματος.

Σχεδ. 2. Τομή κατά μήκος τάφου Α.

φερον κατά τον προσανατολισμόν και τα κτερί- 
σματα. Ο  τάφος A ( Σ χ ε δ .  1- 2) ,  ο δυτικώ- 
τερος όλων, είχε προσανατολισμόν Α. - Δ. με την

κεφαλήν του νεκρού προς Α. Μικρός εγχώριος 
τεφρός αμφορίσκος επί του στέρνου απετέλει το 
μοναδικόν κτέρισμα, αλλά τα συλλεγέντα εις τα 
χώματα, τα εισδύσαντα εις τον τάφον και επί της

Ο  τάφος Ζ ( Σ χ ε δ .  3 - 4 )  ανατολικώτερον, 
είχε κατευθύνσιν Β. - Δ. με την κεφαλήν του νε- 
κρού προς Ν. Εσωτερικώς ήτο ακτέριστος, αλλά 
μελαμβαφής φιάλη απέκειτο υπέρ το βόρειον 
άκρον του τάφου.

Ε κ  των τεταραγμένων τάφων ο μεν Β, μεταξύ 
Α και Ζ, και ολίγον δυτικώτερον, φαίνεται ότι 
είχε Β. - Ν. κατευθύνσιν, οι δε Γ και Δ, νοτιώτε- 
ρον, εις μικράν μεταξύ των απόστασιν, είχον κα- 
τευθυνσιν Β. - Ν.

γ. Λείψανα, επίσης, αρχαίου οικισμού συνδεό- 
μενα προς λατομίας, διεπίστωσα εις άλλην περιο- 
χήν του κόλπου της Γέρας, καθ’ υπόδειξιν του πα- 
λαιού Εφόρου κ. Στρατή Παρασκευαΐδη, μετά του 
οποίου και επεσκέφθην τον τόπον. Ε ντοπίζονται 
ταύτα εις τον Ά γ ι ο ν  Ν ι κ ό λ α ο ν  τ ο υ  
Π υ ρ γ ί ο υ, μεταξύ Α λιφαντών, Πυργίου10 και 
Κέντρου11, εντός του ελαιοκτήματος Κουρτζή. 
Ε πί του λοφίσκου, όπου το Εξωκκλήσιον του Α- 
γίου Νικολάου ( το όποιον, παρά τας προσφάτους 
ανακαινίσεις, διατηρεί μέρος της παλαιάς μαρμα- 
ροσκεπούς, με ενισχυτικάς ζώνας, κατασκευής 
του), ευρέθησαν ικανά τεκμήρια αρχαίας οική- 
σεως, συνιστάμενα εις άφθονα τεμάχια κεράμων 
και άβαφων αγγείων επί της Β., ΒΔ. και Ν. Κλι- 
τύος, καθώς και επί της κορυφής του υψώματος. 
Δύο αρράβδωτοι κίονες απόκεινται προ του εκ- 
κλησιδίου, εντός δε αυτού ορθογώνιος βωμίσκος 
με παγκαρπίαν.

Αι λατομίαι, αι εντυπωσιακότεραι, μετά τας
10. Π ερ ί των εκεί επ ιτυμβίων στηλώ ν βλ. Α Δ 18 ( 1963 ) : 

Χ ρονικά, σ . 268.

11. Ά σ χ ε τ ο ν  προς τους προς Β . της Μ υτιλήνης Π ύργους 
Θ ερμής ( διακρινομένους εις Ά ν ω   Κ άτω  ), όθεν κ α ι ικα- 
νά  επ ιγραφ ικά  κα ι άλλα ευρήματα, κα ι οίτινες συχνά  Pyrgi 
εις IG  XII ( 2  κα ι S u p p l.) μεταγράφονται.
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εις το Ταρτ ( βλ. ΑΔ 18 ( 1963 ) : Χρονικά, σ. 
269) επισημανθείσας, ευρίσκονται εις το προς 
τα Δ. του λοφίσκου του Αγίου Νικολάου ύ- 
ψωμα, η εκ τεφρού ασβεστολίθου έξαρσις του 
οποίου ελατομήθη συστηματικώς εις τρία σημεία 
( ΝΑ., Ν. και Β .), ων το μεν προς νότον, το μάλ- 
λον εκτεταμένον, το δε νοτιοανατολικόν με την 
καθ’ ύψος λατόμευσιν έλαβε μορφήν σπηλαιώδη.

ο. Εντός της εκκλησίας της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, εις το γειτονικόν Πυργί, απόκειται άε-

ύψους 0,645, πλάτους 0,325 και πάχους 0,08 - 0,09 
μ. ( εμβόλου πλατ. 0,18, υψ. 0,045 μ.).

ς. Α πό την εγγυτέραν περιοχήν της Μυτι- 
λήνης το μάλλον ενδιαφέρον απόκτημα του Μου- 
σείου είναι το χαριτωμένον εις τον πρωτογονι- 
νισμόν του ανάγλυφον των Νυμφών ( Π ιν .  
629 γ ) προερχόμενον από τον Ά γιον Σπυρίδω- 
να του Α κ λ ε ι δ ι ο ύ, επί των προβούνων του 
προς Ν. της πόλεως Αγίου Ή λία και ευρεθέν ά- 
κριβώς εις εκσκαφήν κατά την προσπάθειαν εκ-

τωματική επιτύμβιος στήλη εκ τεφρού ασβεστο- 
λίθου, με την επιγραφήν : Άναξιδίκα Μελάν/ 
χρω χαίρε12.

Εκεί επίσης απόκειται επίστεψις επιτυμβίου 
βωμίσκου εκ σκοτεινοτέφρου ασβεστολίθου δια- 
στάσεων 0,564x0,564, ύψους 0,125 και εις τας 
ακροκεράμους 0,185 μ.

ε. Από την περιοχήν της Μυτιλήνης, πρέπει 
να σημειωθή η εις Κράτηγον διαπίστωσις ύπαρ- 
ξεως συστάδος τάφων λελαξευμένων εντός του 
βράχου13, αναλόγου προς την εις Σωκάστρον παρά 
τα Καμίνια της Λήμνου σημειωθείσαν συστάδα 
( βλ. ΑΔ 19 ( 1964) : Χρονικά, σ. 395 ).

Πλησίον των τάφων ευρίσκεται και επίστεψις 
επιτυμβίου βωμίσκου, παρεμφερής προς την εις 
Παναγίαν του Πυργίου αποκειμένην.

Οι τάφοι ούτοι ευρίσκονται επί ράχεως με συ- 
στάδα αγροτικών οικίσκων, εις το βάθος μικράς 
κοιλάδος εις την τοποθεσίαν Κουκάκι. Ολίγον 
περαιτέρω, νοτιώτερον, και εις την παραλίαν, παρά 
την νοτίαν εσχατιάν της ανατολικής ακτής της 
χερσονήσου της Α μαλής, παρατηρούνται αραιά 
ίχνη αρχαίας οικήσεως, ενώ ολίγον υψηλότερον, 
εις Εξωκκλήσιον του Αγίου Ιωάννου, απόκειται 
πλήρης αετωματική στήλη, άνευ επιγραφής η 
άλλης διακοσμήσεως, εκ τεφρού ασβεστολίθου,

.

μεταλλευσεως των αναβλυζόντων εκεί υδάτων14 15.
Α πό το μέρος τούτο είχε προσκομισθή η υπ' 

αριθ. 3200 σφίγξ του Μουσείου Μυτιλήνης.16
ζ. Ε ν τ ό ς  τ η ς  π ό λ ε ω ς  τ η ς  Μ υ τ ι - 

λ ή ν η ς ,  από τους συλλεγέντας κατά την ανα- 
κατασκευήν των λιθοστρώτων των οδών λίθους, 
κατά το πλείστον άπλά αρχιτεκτονικά μέλη η 
τουρκικά επιτύμβια, διακρίνεται η υστερορρω- 
μαϊκή επιτυμβία στήλη ε ν δ ε χ έ τ ο υ ς  Άτεί- 
μητου ( βλ. σημ. 12), ευρεθείσα εις το άνω μέρος 
της οδού Θέμιδος, εις το Κιόσκι (παρά το Κά- 
στρον, Ν. - ΝΔ. ).

Εις Ε πάνω Σκάλαν, παρά τον βόρειον λιμένα, 
και εις το κάτω μέρος της προς τον προσφυγικόν 
συνοικισμόν ( Σαβαϊρλή ) ανερχομένης οδού Κρή- 
νης, κατά την ματαιωθείσαν απόπειραν ανορύ- 
ξεως θεμελίων προς ανέγερσιν προσκτισμάτων 
της οικίας Μουφλουζέλλη, απεκαλύφθησαν τα εν 
μέρει εις ικανόν ύψος ( υπέρ το μέτρον ) διατη- 
ρούμενα ερείπια ρωμαϊκού οικήματος ( Σ χ ε δ .  
5 ), αναλόγου προς τα επί της οδού Νικομήδειας,

12. Η  επ ιγραφή απεικ ονίζετα ι  υπομνηματίζεται εις 
τη ν  υπό τη ς  Α ρ χ . Έ τα ιρ . δημοσιευομένην μελέτην : « Α ι 
Ε π ιγ ρ α φ α ί τη ς  Λ έσβου. Συμπλήρωμα ».

13. Ό μ ο ιο ι  τά φ ο ι απαντώ νται κ α ι α λλαχού  επ ί τη ς Λ ε- 
σβου, ως π .χ . ε ις  τη ν  θέσ ιν Π ηγάδια , π λη σ ιεσ τέρα  του ιερού 
τη ς  Κ λοπεδή ς  προς Β . α υτού.

14. Π λείονα  περ ί των συνθηκών ευρέσεως βλ. ε ις  εφημε- 
ρίδα  Κ αθημερινή , αρ ιθ . φ . 16035/29.11.1964.

Τ ο  ανάγλυφον ενθυμίζει εντόνως το υσ τεροαρχαϊκόν ανά- 
θημα υπ' αριθ . 702 του Μ ουσείου τη ς  Α κ ρ ο π ό λ εω ς , όπερ 
συνήθως αποκαλείτα ι ανάγλυφον Έ ρ μ ο υ  κα ι Χ αρίτω ν ( διά- 
φορος όμως ερμηνεία  υπό Studniczka εν Jd l 48 ( 1928 ) 155 ). 
W . Schuchhardt -  S chräder, A rchaische M arm orsku lp tu ren  
a u f  der A kropo lis  (F ra n k fu r t  a . M . 1939) σ . 3 1 1 -3 1 2  
( α ρ ιθ. 430 ) π ιν . 178 - 179 με πλή ρη  βιβλ ιογραφ ίαν.

15. Τ ο  μόνον άλλο γνω στόν εξ Α κλ ειδ ιού ευρήμα είνα ι το
ενεπ ίγραφον θραύσμα το δημοσιευθέν υπό Ρ. Ν . Pepageorgiu, 
U ned ierte  Inschriften  von M ytilene ( Leipzig 1900) α ρ ιθ . 4.
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ανατολικώτερον, λείψανα οικίας των περί το 300 
μ.Χ. χρόνων ( βλ. Το Έργον της Α ρχαιολ. Εται- 
ρείας κατά το 1961, σ. 212), ως και τα γειτονικά 
προς τα σύγχρονα μωσαϊκά της Χώρας λείψανα 
της οδού Κρατίνου ( ΑΔ 17 (1961/62) : Χρονικά, 
262 - 263, Σχεδ. 1 ).

η. Ά λλα θεμέλια αρχαίου κτίσματος ανεφά-

ρακτήρος. Παρά την καλήν κατασκευήν η εις την 
ρωμαϊκήν εποχήν χρονολόγησίς του πιστούται 
και από την χρήσιν κονιάματος ως συνδετικού 
υλικού.

θ. Από την περιοχήν των Π ύ ρ γ ω ν  Θ ε ρ - 
μ ή ς  προσεκομίσθη το πρόσθιον μέρος μαρμάρινου

 λέοντος.

Σχεδ. 5. Τμήμα υστερορωμαϊκής οικίας παρά την Επάνω Σκάλαν Μυτιλήνης

νησαν προς Β. της πόλεως, εντός του κτήματος 
Σταυρινού, όπου άλλοτε είχεν ευρεθή τάφος του 
4ου π.Χ. αι. 18 Τα νέα ευρήματα κείνται εις ικανήν 
απόστασιν χαμηλότερον, παρά την προς την δη- 
μοσίαν οδόν είσοδον του κτήματος, συνίστανται 
δε εις την εκ μαρμάρων ευθυντηρίαν πειοσχήμου 
πιθανώς κτίσματος ( Σ χ ε δ .  6)  μνημειακού χα-

Πλησιεστέρα της παρά τα λ ο υ τ ρ ά  της 
Θ ε ρ μ ή ς  υποτιθεμένης παλαιοχριστιανικής βα- 
σιλικής (περί της οποίας πλείονα εις την δημο- 
σιευθησομένην Παλαιοχριστιανικήν Τοπογρα- 
φίαν της Λέσβου ), εις το κτήμα Χατζηδήμου διε- 
πιστώθη η ύπαρξις κογχών εις λουτρικόν, πιθα- 
νώτατα, οικοδόμημα ανηκουσών, αίτινες επί τη 
ευκαιρία εικονίζονται ενταύθα ( Σ χ ε δ .  7).16. Β λ. Α Δ 16 ( 1960 ) : Χ ρονικά, σ . 236,
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Δ . Π Α Λ Α ΙΟ Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν ΙΚ Α   Β Υ Ζ Α Ν Τ ΙΝ Α

Κατά την εκσκαφήν θεμελίων προς ανέγερσιν 
Εξωκκλησίου εις Αγίους Αρχαγγέλους επί της

του νάρθηκος ( Π ι ν .  629 β). Τα λαξεύματα 
ταύτα ήσαν ορατά εν μέρει και πρότερον και εί- 
χον σημειωθή υπό του Koldewey17, εκλαβόντος

μικρός χερσονήσου, της κλειούσης από Α. τον 
όρμον του Γ α β α θ α παρά την Ά ντισσαν, 
εφάνησαν τα θεμέλια μικράς βασιλικής, με δύο

Σχεδ. 7. Λείψανα λουτρικού οικοδομήματος 
εις Θερμήν

τάφους λελαξευμένους εις τον βράχον, ο όποιος 
σχηματίζει το κάτω μέρος του δυτικού τοίχου

ταΟτα ως πιθανά υπολείμματα αρχαίου ελαιοπιε- 
στηρίου. ν ,

Η  ύπαρξις και άλλων παλαιοχριστιανικών βα- 
σιλικών διεπιστώθη εις το Εξωκκλήσιον Χριστός 
της περιοχής Αγίας Μαρίνης παρά τα Μ ι σ τ ε- 
γ ν ά  και εις Χ α ί ν τ α ρ  Π ε ρ ά μ α τ ο ς  Γέ- 
ρας, εντός εκτεταμένου οικισμού ρωμαϊκών χρό- 
νων, μεταξύ των εξωκκλησίων της Παναγίας, της 
Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Ιωάννου.

Πλησίον του Περάματος επίσης παρά την προς 
Παπάδον οδόν, αρχαίον και παλαιοχριστιανικόν 
υλικόν ευρίσκεται συγκεντρωμένον περί το εξωκ- 
κλήσιον του Α γ ί ο υ  Γ ε ω ρ γ ί ο υ ,  το όποιον 
έχει και κατά τούτο ενδιαφέρον, ότι διατηρεί 
κατά την νοτίαν πλευράν τα εξωτερικά τυφλά 
τόξα της αρχικής, και πιθανώτατα βυζαντινής, 
κατασκευής του.

Ενδιαφέρον, και μοναδικόν δια την Λέσβον, 
μνημείον αποτελεί το παρά τον μυχόν του κόλπου 
της Γέρας, υπεράνω του Κάτω Τρίτους, τοιχογρα- 
φημένον εκκλησίδιον του Ταξιάρχου, καθολικόν 
άλλοτε Μονυδρίου, περί του οποίου ειδικόν 
άρθρον δημοσιεύεται εις ΑΕ 1963, Χρον. σ. 1 - 4 
πιν. Α - Δ.

Ε ρείπια μικράς εκκλησίας, δυσκαθορίστου επο- 
χής, συνδεόμενης προς μικράν οχύρωσιν, παρετη- 
ρήθησαν και επί της εις το εσωτερικόν του στο- 
μίου του κόλπου της Γέρας, παρά τα Ζεστά Νερά 
νησίδος, ενθυμίζοντα τα επί της νησίδος του 
Αγίου Ι σιδώρου λείψανα18.

Περί των λοιπών, ευαρίθμων, βυζαντινών εκ- 
κλησιών της Λέσβου, βλ. νυν εις Χαριστήριον 
εις Α .Κ. Ορλάνδον, τ. Β' ( Αθήναι 1964) σ. 
72 - 77.

Εντός της πόλεως της Μυτιλήνης, και παρά το

17. D ie  antiken  B aureste  der Insel Lesbos ( Berlin  1890) 37.
18. Β λ. Α Δ 17 (1961 /62) : Χ ρονικά, σ . 263.
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Κάστρον, κατά την ανόρυξιν λάκκου προς το- 
ποθέτησιν στύλου ηλεκτροφόρων καλωδίων, ευ- 
ρέθη και παρεδόθη εις το Μουσείον, μολυβδό- 
βουλλον του Πατριάρχου Ευστρατίου10 ( 1080 - 
1084 ) αρίστης διατη ρήσεως.

Υ πό ιδιώτου παρεδόθη επίσης εις το Μου- 
σείον μολυβδίνη ευλογία με εγχαράκτους προτο- 
μής αγίων έφ’ εκατέρας των όψεων.

Τη υποδείξει του φύλακος Α ρχαιοτήτων Κλο- 
πεδής Βασ. Καλαϊτζή επεσημάνθη μικρόν μεσαιω- 
νικόν κάστρον επί του αποτόμου βουνού με το 
χαρακτηριστικόν όνομα Καστρέλλι, παρά την 
προς Στύψην διακλάδωσιν της από Καλλονής 
εις Πέτραν οδού19 19 20.

Σ Ε Ρ . Χ Α Ρ ΙΤ Ω Ν ΙΔ Η Σ

ΧΙΟΣ

Παναγία Α γρελωπούσαινα (Χωρίον Καλαμωτή 
Χίου)

Οι τοίχοι του Εξωκκλησίου είχον διαρραγή 
από τους σεισμούς του 1881 και του 1949 χωρίς να 
ληφθή οόδεμία πρόνοια κατά τα διαρρευσάντα έτη. 
Αι ρωγμαί ήσαν βαθύτεροι και περισσότερον επι- 
κίνδυνοι εις τας στενάς πλευράς και τον νότιον 
τοίχον. Από τον « καβαλλάρην » της στέγης έλι- 
πον αι καλύπτουσαι αυτόν κεραμίδες πλην των 
δύο πρώτων. Με παλαιός κεραμίδας, αι οποίαι 
συνελέγησαν από το χωρίον Βασιλεώνοικος, ο 
« καβαλλάρης » απέκτησε την παλαιάν του όψιν 
και απεδόθη εις το μνημείον η αρχική του μορφή. 
Η  διατεταραγμένη στέγη εστερεώθη και κεραμί- 
δες, στρωτήρες και καλυπτήρες, ετοποθετήθησαν 
κατά το σύστημα της πρώτης κεραμώσεως και με 
την ιδίαν σύνθεσιν των υλικών συγκολλήσεως. 
Προ της αποκαταστάσεως της στέγης δι’ ανακε- 
ραμώσεως, οι τέσσαρες τοίχοι του ναού εδορώ- 
θησαν δια πλακερών Νενήτων, τα οποία επρομη- 
θευθημεν από παλαιάς ημικατεστραμμένας εκ των 
σεισμών και εγκαταλελειμμένας οικοδομάς του 
μεσαιωνικού χωρίου Καλαμωτή, εις την περιφε- 
ρειαν του οποίου υπάγεται και η Παναγία Άγρε-

λωπούσαινα, άλλοτε μετόχιον της Νέας Μονής 
Χίου. Μετά την εύκολον προμήθειαν των πλακε- 
ρών Νενήτων, η εξαιρετικώς επείγουσα δόρωσις 
των άνω απολήξεων των τοίχων κατωρθώθη και 
ούτως έπαυσαν τα ύδατα των βροχών να εισρέουν 
εις τον ναόν και να διαποτίζουν την επί των τοί- 
χων εικονογράφησιν, χρονολογουμένην από των 
αρχών του Μου αιώνος και διασώζουσαν πλου- 
σίας εις αρμονίαν και κομψότητα μορφάς και 
συνθέσεις.

Η  παρά την δυτικήν όψιν του ναού γωνία του 
νοτίου τοίχου, λόγω αδυναμίας του επί της όψεως 
ταύτης αψιδώματος, είχε μετατοπισθή δεξιώτε- 
ρον με κίνδυνον να παρασύρη εις κατάρρευσιν 
ολόκληρον την νοτιοδυτικήν γωνίαν του νάρθη- 
κος, η οποία παρουσίαζεν αδυναμίας μέχρι του 
εδάφους. Παρέστη όθεν ανάγκη επαναφοράς της 
γωνίας εις την αρχικήν της θέσιν και της στε- 
ρεώσεως του παρακειμένου τυφλού αψιδώματος, 
του οποίου το από λεπτά τούβλα τόξον είχε δια- 
λυθή. Κατά το σύστημα της πρώτης τοιχοποιίας 
του ναού προσεπάθησα να συμπληρώσω τα εξω- 
τερικά κονιάματα, όπου ταύτα είχον εκπέσει και 
να κλείσω τας μεγάλας ρωγμάς επί των εξωτερικών 
τοίχων και να αποκαταστήσω τα λεπτά πλινθία, 
τα περιβάλλοντα τους λίθους της δομής, όπου 
ταύτα είχον εκπέσει και είχον χαλαρωθή. Α λλά 
κύριος σκοπός της συντηρήσεως της εκκλησίας 
ήτο η ανακεράμωσις της στέγης και η δόρωσις 
των άνω απολήξεων των τοίχων.

Παναγία Άγιογαλούσαινα (Χωρίον Ά γιον Γάλας)

Εστηρίχθη δι’ υποστυλωμάτων το ιερόν Βήμα 
του παρεκκλησίου της Αγίας Άννης, το όποιον 
διέτρεξεν άμεσον κίνδυνον καταποντισμού εντός 
του κάτω αυτού βαράθρου του σπηλαίου του Α- 
γίου Γάλακτος. Προς τούτο επληρώθη το δημιουρ- 
γηθέν όρυγμα εκ των ανασκαφών της Α γγλικής 
Α ρχαιολογικής Σχολής δια λίθων ( μπάζων ) και 
μεταξύ αυτών και των κάτω απολήξεων των θε- 
μελίων του ιερού Βήματος ετοποθετήθη ισχυρόν 
στρώμα τσιμέντου ενισχυθέν δια σιδηροδοκών. 
Η  μια των δύο εσωτερικών θυρών της Παναγίας 
εστηρίχθη δια νέου ανωφλίου από καστανιάν και 
επεχρίσθη με ασβεστοκονίαμα και εστερεώθη 
Ισχυρώς το θύρωμα χωρίς ουδόλως να διακρίνεται 
η επέμβασις. Ο τρούλλος της Παναγίας Αγιογα- 
λούσαινας εστεγανώθη εξωτερικώς, ήτοι όσαι κε- 
ραμίδες είχον αποκολληθή και δια της αποκολ- 
λήσεως είχον διαταράξει την στεγανότητα της 
στέγης επανετοποθετήθησαν και εστερεώθησαν 
δια νέου ασβεστοκονιάματος. Κατά την διαρρεύ- 
σασαν χειμερινήν περίοδον μέχρι σήμερον δεν
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19. Ό μοιον εικονίζετα ι  παρά J . E b ersta lt εν Revue 
N um ism atique 4 s ., 18 ( 1914) 382 αριθ . 461 π ιν . 8, 10, εξ 
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20. Θ έσ ις κα ι κατασκευή του οχυρού ενθυμίζουν το  Κ α- 
σ τρ έλλ ι τη ς Α γ ιά σ ο υ . Α μ φ ότερα τα  γνη σ ίω ς μεσογειακά 
ταύτα κάστρα, δεσπόζοντα μικρών άλλα σχετικώ ς ευφόρων 
κοιλάδω ν κα ι οδικών αρτηρ ιώ ν προς το εσω τερικόν τη ς νή - 
σου, φαίνεται ό τ ι α νάγονται ε ις  τον  πρώ ιμον Μ εσαίωνα, επο- 
χ ή ν  καθ’ η ν , εκτός των κάστρω ν των κυριωτέρων πόλεων, η 
προσπάθεια  προασπίσεω ς των παραλίω ν είχεν  εγκαταλειφθή.
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εισήλθον εκ του τρούλλου ύδατα εις τον ναόν. 
Η  στέγη της κάμαρας του ναού ανακατεσκευά- 
σθη  εστερεώθη και ησφαλίσθη ο ναός από 
τας διαρροάς των όμβριων υδάτων και εκ ταύτης 
της επιφανείας.

Οστεοφυλάκιον Αγίου Μήνα ( Χωρίον Νεχώρι)

Αι εργασίαι εφέτος συνεχίσθησαν εις την δια- 
μόρφωσιν του εσωτερικού του Οστεοφυλακίου. 
Η  κατασκευασθείσα το παρελθόν έτος κεραμο- 
σκεπής στέγη εκαλύφθη εσωτερικώς δια ξύλινης 
οροφής, σοβατίστηκαν οι τοίχοι και εγένοντο 
υδροχρωματισμοί των εσωτερικών τοίχων. Τέλος 
δι' ελαιοχρωμάτων εβάφησαν αι θήκ α ι  περιέ- 
χουσαι τα λείψανα των σφαγιασθέντων κατά την 
επανάστασιν του 1822.

Ιερά Νέα Μονή

Αι εργασίαι δια την Νέαν Μονήν περιωρίσθη- 
σαν εφέτος μόνον εις την στερέωσιν των ψηφι- 
δωτών και εις ελάχιστον χρονικόν διάστημα λό- 
γω της απασχολήσεως των συνεργείων εις άλλας 
περιοχάς της χώρας, αλλά και λόγω των δυσμε- 
νών ρικών συνθηκών, αι οποίαι δυσκολεύουν 
την λεπτήν και σοβαράν εργασίαν εις την Νέαν 
Μονήν.

Οι τεχνίται ειργάσθησαν αποκλειστικώς εις 
τας καμάρας του νάρθηκος. Εις την βορείαν κά- 
μαραν εστερεώθησαν και εκαθαρίσθησαν τμή- 
ματα ψηφιδωτών, τα οποία περιβάλλουν το τόξον 
του δυτικώς της καμάρας παραθύρου και τμήμα 
του επί του τυμπάνου αριστερά του παραθύρου 
σωζομένου ημικατεστραμμένου στηλίτου, του 
Αγίου Άλυπίου. Ε πίσης απεκολλήθησαν και εκ 
νέου ετοποθετήθησαν ψηφιδωτά καθαρισθέντα 
από το βάθος της Βαϊοφόρου ( από χρυσάς μόνον 
ψηφίδας). Εις την νοτίαν κάμαραν εγένοντο πε- 
ρισσότεροι εργασίαι. Ε κ της συνθέσεως των Φυ- 
λών απεκολλήθησαν και εκαθαρίσθησαν τα σω- 
ζόμενα αριστερά σώματα των άγιων Αποστόλων, 
καθημένων και συνηγμένων ομοθυμαδόν επί το 
αυτό. Απεκολλήθη και ετοποθετήθη εκ νέου εις 
την θέσιν της η επί του ανατολικού τυμπάνου 
της νοτίας κάμαρας σύνθεσις της Άναλήψεως, 
μέχρι του σημείου, όπου καλύπτονται δι' υφάσμα- 
τος οι κάτω ταύτης Α πόστολοι μετά της Πανα- 
γίας εις το μέσον. Ε πίσης εκαθαρίσθησαν και 
εστερεώθησαν τα επί του δυτικού τυμπάνου της 
αυτής κάμαρας σωζόμενα ψηφιδωτά, εις τα οποία 
διακρίνεται τμήμα φωτοστεφάνου και αριστερά 
αυτού στηληδόν η επιγραφή: Ο ΑΓΙΟΣ.

Φρούριον Χίου

Η  κεντρική πύλη του φρουρίου Χίου είχε χω- 
ρισθή από του σώματος αυτού, διότι όπως φαίνε- 
ται και εκ της κατασκευής της, είχε τοποθετηθή 
μεταγενεστέρως, ήτοι κατά την εποχήν της Φραγ- 
κοκρατίας προς ενίσχυσιν της αμύνης του Κά- 
στρου κατά την θέσιν ταύτην. Ό λη η αναθύρω- 
σις μετά του περιλαμβανομένου εις αυτήν τόξου 
και των παραστάδων συνεδέθη με το παλαιόν 
θύρωμα δι’ ενός κυρτού στηθαίου, εξηπλωμένου 
επικλινούς επάνω από το τόξον της εισόδου και 
κάτω από το τύμπανον της νέας φραγκικής ανα- 
θυρώσεως. Το στηθαίον τούτο είχεν άμεσον ανάγ- 
κην στερεώσεως, διότι είχον αποσαθρωθή τα πα- 
λαιά υλικά και επεκρέματο των διερχομένων, 
αφορμήν επιζητούντων δια δυσμενή σχόλια. Ού- 
τω αφηρέθησαν τα παλαιά υλικά και ανεκαινί- 
σθη η εξωτερική και εσωτερική αυτού όψις και 
αποκατεστάθη η σύνδεσις του μεταγενεστέρου 
τούτου θυρώματος μετά του παλαιού σώματος του 
φρουρίου, σπαλωθέντος τρόπον τινά του επικλι- 
νούς στηθαίου επί του τείχους. Το τόξον της 
εισόδου εστερεώθη και συνεπληρώθησαν τμή- 
ματα αυτού, τα οποία είχον εκπέσει. Ό λα ι αι επί 
της εισόδου ρωγμαί, αι μεταξύ των λίθων των 
παραστάδων και μεταξύ των λίθων των παρειών 
του τείχους, επληρώθησαν δια νέας άμμασβεστου. 
Το υπέρ το στηθαίον τύμπανον μετά των διπλών 
αυτού παραστάδων και των εκατέρωθεν της άνα- 
θυρώσεως φραγκικών πτερών εστερεώθησαν. Συ- 
νεπληρώθησαν δε οι σοβάδες οπού εκ της πολυ- 

ρίας και των επεμβάσεων είχον καταστροφή. 
Το δεξιόν πτερόν, σωζόμενον εις την συνέχειαν 
του προς τα κάτω εντός χθαμαλού οικίσκου επι- 
κειμένου του φρουρίου, ευκόλως συνεπληρώθη, 
όπως και το αριστερόν πτερόν, το όποιον όμως 
είχεν αποκοπή προς τα κάτω, διότι επ' αυτού 
εστηρίχθη τόξον εξωτερικής στοάς μεταγενεστέ- 
ρως κατασκευασθείσης. Η  όλη αναθύρωσις εκα- 
θαρίσθη εκ των επαλλήλων ασβεστωμάτων και 
όλαι αι μεταξύ των κτισμένων λίθων ρωγμαί επλη- 
ρώθησαν με νέαν αμμάσβεστον λάσπην. Ε στε- 
ρεώθη εν συνεχεία το κάτω του φωταγωγού του 
διαβατικού επικλινές πεδίον, το όποιον υπέρ το 
ύψος της παρακειμένης θύρας ήτο ετοιμορρόπον. 
Επίσης εστερεώθη και το τόξον το επιστέφον 
το τέρμα του διαβατικού προς την πλατείαν.

Το σωζόμενον ημικατεστραμμένον άνω της 
φυλακής των μαρτύρων στηθαίον εστερεώθη και 
συνεπληρώθη μέχρι του σημείου, όπου εδείκνυον 
οι σωζόμενοι επ' αυτού παλαιοί λίθοι.

Ο  παρά το Τελωνείον προμάχων συνδέεται μετά
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του όπισθεν αυτού εξ αρχαίων μαρμάρων βυζαν- 
τινού πύργου δια μεσολαβούντος λίθινου εκ πε- 
τρας Θημιανών κυρίως τείχους πιθανώς τουρκι- 
κής κατασκευής, ως εξηκριβώθη εκ των ευρεθέν- 
των εντός των απομεινάντων μετά την σύλησιν 
των λιθίνων μπάζων, τμημάτων φραγκικών επι- 
γραφών και μεσαιωνικών αρχιτεκτονικών μελών. 
Ε κ  των αποχωσθέντων θεμελίων διεπιστώθη κυρ- 
τότης τις κατά την τοιχοποιίαν, η οποία διετηρήθη 
και κατά την αναστήλωσιν του τοίχου τούτου. Η  
σύνδεσις του τοίχου τούτου, κατακορύφου, μετά 
του προμαχώνος, επικλινούς, εγένετο επίσης βά- 
σει του θεμελίου του τείχους, το οποίον, ενώ 
κατά την βάσιν εφαπτεται του προμαχώνος, ανερ- 
χόμενον διατηρεί την κάθετον γραμμήν και ούτω 
εις το τέρμα του ύψους του έχει απομακρυνθή 
από την ράχιν του προμαχώνος και σχηματίζει 
ένα ανεστραμμένον φλόκον.

Ε ν  συνεχεία εστερεώθη και συνεπληρώθη ο 
εξ αρχαίων λίθων ισοδομικός κτισμένος πύργος, 
ο σήμερον γνωστός με το όνομα « σκοτεινή φυ- 
λακή », ο διαμορφωμένος κατά την Φραγκοκρα- 
τίαν εις εξέδραν τελετών. Εις την άνω απόληξιν 
αυτού προσετέθησαν τρεις σειραί ( τρία κούρσα ) 
μεγάλων αρχαίων λίθων και εις τας δύο εξωτερι- 
κάς αυτού πλευράς. Το ύψος του πύργου τούτου 
ανήλθε μέχρι του ύψους του έναντι αυτού σωζομε- 
νου στηθαίου του ίδιου πύργου, δια το όποιον 
έχομεν ασφαλείς ενδείξεις ύψους. Του στηθαίου 
τούτου εσώζετο μέχρι τινός η τοιχοποιία και 
επραγματοποιήθη η αποκατάστασίς του όπως ακρι- 
βώς εδείκνυον τα σωζόμενα ερείπια αυτού. Το 
δεύτερον πεδίον, χαμηλότερον του πρώτου, εχρη- 
σιμοποιείτο ως κάθισμα, με συνεχές ερεισίνωτον, 
κατά τας τελετάς της Φραγκοκρατίας.

Ε π ί της ράχεως στοάς παρά τον προμαχώνα 
τούτον του Τελωνείου είχε τοποθετηθή πυροβό- 
λον, το όποιον λόγω του βάρους του ( 8 χιλ. χ ιλ .) 
εκρήμνισε στοάν και ανατραπέν έκειτο από χρό- 
νων πολλών εις το δάπεδον της στοάς. Τούτο 
ανελκυσθέν ετοποθετήθη επί των επάλξεων του 
προμαχώνος τούτου ( του παρά το Τελωνείον).

Ο  εντός της περιφράξεως δυτικός προμαχών 
απέκτησε τας επάλξεις του, όσαι εσώζοντο κατά 
την βάσιν των. Η  συμπλήρωσις εγένετο δια των 
ίδιων εκ Θημιανών λίθων της αυτής ποιότητος 
και αποχρώσεως. Ε π ί του καταστρώματος του 
προμαχώνος τούτου εσώζετο και δεύτερον περι- 
μετρικόν κατασκεύασμα έσω των επάλξεων και 
ενισχυτικόν αυτών, εκ λίθων κοινών, και το όποιον 
προς Ν. ανεστηλώθη, ενώ το υπόλοιπον, σω- 
ζόμενον εις χαμηλόν ύψος καθ’ όλην την εσω- 
τερικήν περίμετρον, έμεινεν ως έχει. Το κατά-

στρωμα του προμαχώνος τούτου εκαθαρίσθη από 
τα συσσωρευμένα επ' αυτού χώματα, τα οποία 
είχον μεταφερθή προς καλλιέργειαν κατά την 
γερμανικήν κατοχήν και απεκαλύφθη πλακοστρω- 
τον εξ αρχαίων λίθων περιφερικώς σωζόμενον. 
Εις το κέντρον του προμαχώνος έμεινεν ελλει- 
ψοειδής χώρος, εκ του οποίου έχουν αφαιρεθή 
αι πλάκες τοποθετημένοι αρχικώς «κολυμπηταί», 
όπως φανερώνουν τα αποτυπώματά των και εις 
υψηλότερον πεδίον δια την ταχυτέραν εκροήν των 
υδάτων. Του καταστρώματος τούτου σώζεται και 
η υδρορρόη χρήζουσα όμως αποκαταστάσεως.

Η  προς Ν. εστραμμένη παρειά του προμα- 
χώνος τούτου, ελευθερωθείσα πέρυσιν εκ των 
επ' αυτής τεσσάρων οικίσκων εκαθαρίσθη έφε- 
τος εκ των ασβεστοκονιαμάτων, αποκατεστάθη δε 
και εν τοξύλλιον, το τελευταίον δεξιά της εικό- 
νος, δια των αυτών λεπτών πλινθίων, δι’ ων έχουν 
κατασκευασθή και τα άλλα σωζόμενα. Α πεκα- 
τεστάθη δε και η έσω γωνία της απολήξεως του 
προμαχώνος ( ο όποιος, ως εδηλώθη έχων σχήμα 
ωοειδές, κατά την ανάπτυξιν του εις το έσω τέρ- 
μα του κοιλούτα ι) δια της αφαιρέσεως εκ του 
ωοειδούς κατά την μεγίστην έλλειψιν τμήματος 
τόξου.

Αι εργασίαι συνεχίσθησαν επί του δυτικού 
προμαχώνος. Κατά την συμβολήν τούτου μετά 
του προς Β. εξωτερικού τείχους, τμήμα του 
προμαχώνος τούτου καθώς και του εξωτερικού 
τείχους είχε φθαρή δια της αφαιρέσεως των ζω- 
ναρίων, εν συνεχεία δε και το κάτω των ζωναρίων 
τείχος, ώστε και εξ αυτής της πλευράς να είναι 
εύκολος. Έσωθεν δε το παράλληλον τείχος είχε 
διαλυθή μέχρι θεμελίων και είχε δημιουργηθή 
μέγιστος κίνδυνος καταπτώσεως του προμαχώ- 
νος ελλείψει στηριγμάτων κατά την βάσιν αυτού. 
Ε λεηλατήθησαν δε οι ογκόλιθοι ούτοι εις περίο- 
δον, καθ' ην ¿σπάνιζε το έτοιμον οικοδομικόν υλι- 
κόν εν Χίω και δεν είχεν ακόμη γενικευθή η χρή- 
σις του τσιμέντου. Η  γειτνίασις δε των βυρσοδε- 
ψείων και η παραχώρησις εις τον Δήμον των γει- 
τονικών οικοπέδων κατά μήκος της τάφρου από 
του επάνω Πορτέλλου μέχρι των βυρσοδεψείων 
εβοήθησε την λίθευσιν εκ του οικοδομικού υλικού 
του Κάστρου, η οποία επραγματοποιήθη εις με- 
γάλην έκτασιν και βάθος. Παραλλήλως προς το 
εσωτερικόν τούτο τείχος υπήρχε και δεύτερον 
και τρίτον εξ ευτελεστέρων υλικών αλλά και ταύ- 
τα είχον κατάρριφθή δια να δημιουργηθή υπό 
των περίοικων χώρος κατάλληλος προς καλ- 
λιέργειαν. Αργότερον οι περίοικοι απέβλεψαν 
εις την κατακρήμνισιν των στηριγμάτων του 
προμαχώνος δια να δημιουργηθή εκείθεν εξο-
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δος  επικοινωνία με την πόλιν. Ανελήφθη 
λοιπόν η προσπάθεια της αναστηλώσεως του 
ισχυρότατου τούτου τείχους, το όποιον ανεκτί- 
σθη μέχρι τινός  εξ αρχαίων λίθων περισυλ- 
λεγέντων από τα Σκλαβιά. Περιέκλεισε δε το 
τείχος τούτο και ήδη προστατεύει μεγάλην αρ- 
χαιολογικήν περιοχήν, καταπατουμένην μέχρι 
χθες και δενδροφυτευμένην και παραμορφώνου- 
σαν τον ωραίον προμαχώνα. Τώρα λοιπόν και αι 
δύο πλευρά! του τείχους προς Β. του προμα- 
χώνος έχουν αποκατασταθή και είναι εύκολος 
η συνέχισις της εργασίας προς τον επιθαλάσσιον 
προμαχώνα του Ζήνωνος.

Ο  λίαν ενδιαφέρων δια την αρχιτεκτονικήν του 
θαλάσσιος προμαχών, ο γνωστός προμαχών του 
Ζήνωνος, και το συνεχόμενον θαλάσσιον τείχος 
υπέστησαν κατά την διάρκειαν της εγκαταλεί- 
ψεώς των σοβαρωτάτας ζημίας και εκ της θαλάσ- 
σης άλλα και υπό των ανθρώπων, οι όποιοι επί 
μιαν πεντηκονταετίαν ελιθεύοντο εξ αυτού δια 
την οικοδομίαν των παρακειμένων οικιών. Ο  προ- 
μαχών υπέστη ανεπανόρθωτους καταστροφάς εις 
τας στοάς του, εκ των οποίων πλήθος κόσμου αφή- 
ρειτούς λίθους των δια να κατασκευάζη μυλοπέτρας 
καταλλήλους δια το άλεσμα των σιτηρών κατά 
την περίοδον της γερμανικής κατοχής. Ο  προ- 
μαχών οδτος και μέχρι σήμερον είναι χώρος απορ- 
ρίψεως των σκουπιδιών, των αχρήστων ολικών 
και πάσης ακαθαρσίας, πραγματική σούδα δια 
την γύρω περιοχήν και τον συνοικισμόν του Κά- 
στρου. Εδημιουργήθη δε επ' αυτού και πλησίον 
του παρακειμένου επιθαλασσίου τείχους μέγα ρή- 
γμα, εις δύο δηλαδή σημεία δια την επικοινωνίαν μέ- 
σω του Κάστρου των βορεινών συνοικιών προς την 
πόλιν και εκ της πόλεως. Ευτυχώς το τείχος και 
εις αυτά τα σημεία αποκατεστάθη και πάλιν δια 
παλαιών λίθων και δια παχυτάτου τείχους έξω- 
τερικού, μέχρις 2.50 μέτρων πάχους, έκλείσθη- 
σαν τα ρήγματα και κατέστη αδύνατος η δι' αύ- 
του διέλευσις, αφού πρώτον απεμακρύνθησαν τα 
χώματα και λοιπά υλικά εκ της περιοχής του 
προμαχώνος, του επιθαλασσίου τείχους και της 
τάφρου. Κατά τας αποχωματώσεις απεχώσθησαν 
εκ της τάφρου πλησίον της θαλάσσης και τέσ- 
σαρα πυροβόλα.

Και το μεν τείχος ανεστηλώθη μέχρι των κρα- 
σπέδων των επάλξεων. Αι επιφάνειαί του και αι 
επιφάνειαι του προμαχώνος χρήζουν ιδιαιτέρας 
μερίμνης, ίνα συν τω χρόνω αποκατασταθούν 
πλήρως. Μετά την αποχωμάτωσιν του προμαχώ- 
νος απεκαλύφθησαν αι πυλίδες, τεθαμμέναι άλ- 
λοτε υπό τους όγκους των μπάζων. Αι στοαί και 
οι φωταγωγοί όλων σχεδόν των πυλίδων εξεκε-

νώθησαν των γεμισμάτων των. Αι στοαί επικοι- 
νωνούν με περιμετρικόν διάδρομον, οι δε φωτα- 
γωγοί απολήγουν εις αναφωτίδα, δια της οποίας 
το φως εβοήθει τους φρουρούντας τας πυλίδας, 
προ του δαπέδου των οποίων είχε τοποθετηθή 
ανά εν πυροβόλον. Κάτω των πυλίδων τούτων 
ανευρέθησαν τα τέσσαρα πυροβόλα προς προστα- 
σίαν των αμυνομένων εις το Κάστρον από της 
θαλάσσης. Ανακατασκευάσωμεν τέσσαρας ανα- 
φωτίδας, των οποίων οι φωταγωγοί διετηρούντο 
εις κάπως καλήν κατάστασιν και ήτο δυνατόν να 
στηριχθούν επ' αυτών αι αναφωτίδες. Ε πιβάλ- 
λεται όμως να αποκατασταθή πρώτον το σηράγ- 
γιον το προβάλλον την πυλίδα, να στερεωθή ο 
φωταγωγός και εις το ύψος του να τεθή τελευταία 
η αναφωτίς. Τελευταίον δε να τοποθετηθή και η 
πυλίς της οποίας αι παρασπάδες, τα ανώφλια και 
κατώφλια πρέπει να γίνουν από φωκαϊκόν λίθον, 
του οποίου η εξεύρεσιν είναι δύσκολος και δα- 
πανηρά. Ο  ωραιότατος ούτος προμαχών του Ζή- 
νωνος είναι κτισμένος επί ερειπίων αρχαίου ελ- 
ληνικού φρουρίου, ως τούτο καταφαίνεται εκ της 
εις τινά σημεία διατάξεως των όγκολίθων ισοδο- 
μικώς. Τον προμαχώνα τούτον πλησίον του επι- 
θαλασσίου τείχους και εν συνεχείς αυτού υψώ- 
σαμεν επιτυχώς δια να αποκλείσωμεν την δίοδον 
δι’ αυτού και εις τινά σημεία παρά τινά πυλίδα 
συνεκρατήσαμεν τμήμα του κινδυνεύον να κατα- 
πέση.

Ε πιστρέφοντες εις τον παρακείμενον δυτικόν 
προμαχώνα επενέβημεν επιτυχώς εις το περι- 
κλείον αυτόν εντός της τάφρου επικλινές προστα- 
τευτικόν περιτείχισμα. Εις πλείστα σημεία του 
είχον αφαιρεθή οι ισοδομικώς κτισμένοι λίθοι, 
συστηματικώς λεηλατηθέντες, εκ δε των τυφε- 
κιοθυρίδων είχον αφαιρεθή αι πλάκες σκοπεύσεως. 
Αι δύο σωζόμεναι τυφεκιοθυρίδες έδωσαν και το 
μέτρον της αποκαταστάσεως των ελλειπουσών. 
Κατεβλήθη προσπάθεια και ετοποθετήθησαν τρεις 
νέαι τυφεκιοθυρίδες, μιας δε τέταρτης κατά την 
αποχωμάτωσιν απεκαλύφθη η πλαξ σκοπεύσεως 
εις την θέσιν της και αποκατεστάθη το περί αυ- 
τήν προστατευτικόν τείχος.

Δια των εργασιών απέκτησε το Κάστρον αι- 
σθητήν προβολήν. Τώρα, αι ελπίδες διασώσεως 
του πολλαπλασιάστηκαν και εάν συνεχισθή η 
στερέωσίς του, η Χίος θα αποκτήση αξιόλογον 
μνημείον.

Ε π ί του μεμονωμένου πύργου εντός του Φρου- 
ρίου, του μεγάλου Κουλά, είχον περιορισθή αι 
διαστάσεις των μεγάλων αυτού παραθύρων πα- 
λαιότερον λόγω ασφαλείας. Τα κτισθέντα μικρό- 
τερα τοιχάρια δια την σμίκρυνσιν των παραθύ-
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ρων με την παροδον του χρόνου είχον μετακινη- 
θή προς τα έξω και κατέστησαν επικίνδυνα δια 
τους κάτω του Πύργου βιούντας. Προς αποφυγήν 
ευθυνών επανεφέραμεν τα τοιχάρια εις την αρ- 
χικήν των θέσιν, διότι η αφαίρεσις των θα απήτει 
ανάληψιν μεγαλυτέρας προσπάθειας και δαπάνης 
( συμπλήρωσιν παρασπάδων, στερέωσιν παρακει- 
μένων τοίχων κλπ.).

Ε Υ Ρ Η Μ Α Τ Α  

α) Ε κ  του Κάστρου

Κατά την απομάκρυνσιν των χωμάτων, τα ο- 
ποία είχον παραμείνει έσω του δυτικού προμαχώ- 
νος μετά την αφαίρεσιν των λίθων της τοιχοποιίας 
του παρ’ αυτόν τείχους, ανευρέθησαν σωζόμενα 
κατά τας βάσεις των πλήθος πινακίων, τα οποία 
διαπιστώνουν πλέον καταφανώς την βυζαντινήν 
προέλευσιν του φρουρίου της Χίου.

Επίσης ανευρέθησαν και αρχιτεκτονικά μέλη, 
κιονόκρανα ρωμαϊκά και βυζαντινά και επιγρα- 
φαί. Τμήμα επιγραφής αλεξανδρινών χρόνων α- 
ναφερομένη εις πρεσβείαν και συνθήκην του βα- 
σιλέως Λυσιμάχου δια του στρατηγού αυτού Ι π- 
ποδάμου. Επίσης ακεραία λιθίνη στήλη εκ μαρ- 
μάρου Λατομίου στηθείσα προ του Α γορανομίου 
αναγράφουσα ψήφισμα αφορών τους εξεταστάς 
και καθήκοντα αυτών. Κάτωθι του ψηφίσματος 
ύπαρχει χαραγμένος στέφανος. Ά λλη επιγραφή 
αναγράφει γυμνασιάρχους και άλλη γένη. Τέλος 
κατά την πρόοδον των εργασιών ανευρέθη η προ 
πολλού χρόνου απολεσθείσα εκ του φρουρίου 
επιγραφή η αναγράφουσα επιτομήν εκ του κατα- 
λόγου νεών ( Ι λ. Β ) και τμήμα μιας ακόμη επι- 
γραφής περιλαμβανούσης γένη.

β) Ε κ  της πόλεως

Κατά τας γενομένας εργασίας εκβαθύνσεως του 
λιμένος εις την βορείαν προβλήτα αυτού μεταξύ 
των αρχαίων λίθων, δι’ ων είχεν οχυρωθή ένθεν

και ένθεν η προβλής προς προστασίαν αυτής 
από των κυμάτων, ανεσύρθησαν υπό της βαθυκό- 
ρου μέγα κορινθιακόν κιονόκρανον, βάσεις κιό- 
νων, τμήματα φιαλών, πλήθος οστράκων και λύ- 
χνων, ως και ειδώλιον του θεού Διονύσου εκ μέ- 
λανος πηλού.

γ) Ε κ  Ριζαρίου

Τον παρελθόντα Α πρίλιον, εργάται ανασκά- 
πτοντες χώρον παρά το Ριζάρι, απεκάλυψαν επί 
το αυτό μεγάλον αποθέτην αρχαίων οστράκων, 
εντός του οποίου μεταξύ άλλων ανευρέθη συστάς 
ειδωλίων λατρευτικών, πτερωτών ερώτων, ειδώ- 
λιον αθλητού, μικραί πλαγγόνες, τα πάντα ατυχώς 
καταστραφέντα εκ της κακομεταχειρίσεως της 
οποίας έτυχον κατά την αποκάλυψιν.

ο) Ά νω  Μεζάρια

Εις τα Ά νω  Μεζάρια κατά την εκσκαφήν θε- 
μελίων ανευρέθη κατεστραμμένον μετάλλινον 
σκεύος περιέχον νομίσματα των χρόνων των Πτο- 
λεμαίων. Οι ευρόντες απέφυγον να δηλώσουν τού- 
το και μετά δυσκολίας συνεκεντρώσαμεν δώδεκα 
δίδραχμα και δύο τετράδραχμα. Τα δίδραχμα 
και τα τετράδραχμα φέρουν την εικόνα Πτολε- 
μαίου του Σωτήρος, εν δίδραχμον την εικόνα Πτο- 
λεμαίου Δ' του Φιλοπάτορος και ένα δίδραχμον 
την εικόνα Πτολεμαίου Γ' του Ευεργέτου.

Μία σειρά πήλινων υποδοχών χύτρας, όταν ετο- 
ποθετείτο επί πυραύνου, συνελέγη από τους απο- 
θέτας της πόλεως. Αι υποδοχαί αυταί φυόμεναι 
από το χείλος της φορητής εστίας η του πυραύ- 
νου, τρεις κυρίως, φέρουν έσω προς την αναμ- 
μένην πυράν αναγλύφους μορφάς Πανός. Ό μοιον 
πύραυνον ηλιεύθη από την θάλασσαν και σώζε- 
ται ακέραιον.

Πλήθος ενσφραγίστων λαβών αμφορέων, λύ- 
χνων ρωμαϊκών χρόνων, αγνύθων μετά σφραγι- 
σμάτων, οστράκων αττικών, μεγαρικών και χια- 
κών επλούτισαν τας συλλογάς του Μουσείου Χίου.

Α Ν Τ . Π . ΣΤΕ Φ Α Ν Ο Υ

*
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SAMOS

Auch im Jahre 1964 waren die Hauptziele 
der Grabung im Heraion historisch-topographi- 
sher Art. Mauerzüge, die nördlich des “Rhoi- 
kos-Altars” im Planquadrat N 9 zum Vor- 
schein gekommen waren, hatten E. Buschor 
und H. Schleif vor 35 Jahren zu einem Gebäu- 
de im Propylon-Typus rekonstruiert ( AM 55 
( 1939 ) 41 f. Abb. 18 ). Der Erhaltungszustand 
ermöglichte eine solche Rekonstruktion durch- 
aus. Je tzt konnte H. Walter bei seinen For- 
schungen im Altargebiet beweisen, dass dennoch 
die Rekonstruktion falsch war. Die Heilige 
Strabe verlief nicht in Richtung auf das sog. 
Propylon, ja  es führte überhaupt kein Weg 
durch das Gebäude ; es lag vielmehr im Zwi- 
schenraum zwischen den beiden Bauteilen ein 
früher Brunnen, hierdurch wird die Existenz 
eines repräsentativen Durchgangs ausgeschlossen. 
Der jetzt gewonnene Befund lässt die fragli- 
chen Mauerzüge eher als Überreste zweier 
kleinerer Gebäude verstehen, die parallel ne- 
ben einander liegen.

Wenn auch in diesem Gebiet die Chronologie 
der Schichten und des genannten Brunnens 
durch einzelne Fundstücke gesichert werden 
und wenn auch die nördlich vorüberführende 
Heilige Strasse in ihrer jeweils verschiedenen 
Fassung vom 7. bis zum 3. Jahrhundert datiert 
werden konnte : ansehnlichere Fundstücke blie- 
ben hier dem Ausgräber fast ganz versagt. Viel 
gröber war sein Glück bei der Erforschung an- 
derer Wege, die vom Altarplatz ausgehen. Vor 
allem südlich des “Rhoikos-Altars”, sowie nörd- 
lich und westlich der grossen Schiffsbasis ( T  a f. 
630 ) in den Planquadraten M /N  12 wurden 
hervorragende Kleinfunde gemacht. Die Schiffs- 
basis selbst, die aus neun verschieden langen, 
sehr sorgfältig gemauerten parallelen M auer- 
bänken besteht, konnte chronologisch durch 
Schicht-beobachtungen innerhalb des letzten 
Drittels des 7. Jahrhunderts genauer fixiert 
werden. Wie immer hat der Import an den Fun- 
den aus dem Altargebiet starken Anteil. H ier- 
her gehört die Scherbe einer protokorinthischen 
Kanne, die mit einem Tier - und einem Pro- 
zessionsfries, mit Schuppen und breitem Flecht- 
band verziert ist ( T  a f. 6 3 1 a ) ,  zwei kypri- 
sche Terrakottaköpfe ( T a f .  6 3 1 b - c )  und 
ein Nilpferd aus sehr transparentem Marmor. 
Leider wissen wir nicht, worauf die monu- 
mentale bronzene Weihinschrift ursprünglich

aufgenagelt war, von der einige Buchstaben 
schon vor Jahren gefunden wurden und von 
der diesmal im Altargebiet ein grosses Bruch- 
stück ( T a f .  632 a ) herauskam. Der H aupt- 
gewinn, den die Grabung in diesem Gebiet 
erbrachte, ist die Festlegung der Wege, die 
zum Altarplatz führen, ihrer Begrenzungen 
durch Basen für Anatheme und ihrer Chrono- 
logie.

Im  Norden des Heiligtums ist seit langem die 
gerade M auer in den Planquadraten D 8, EF 
7 und GH 6 als Grenze des Temenos erkannt. 
E. Buschor hatte 1934 und 1936 in L 6 einen 
senkrecht zur M auer verlaufenden Weg fest- 
gestellt und gefolgert, dass am Schnittpunkt von 
Weg und M auer das “Nordtor” zu erwarten 
sei. Der Klärung dieser Frage widmete sich 
jetzt der Unterzeichnete. Da offenbar der Weg 
nicht so gradlinig verläuft wie die Mauer, 
wurde das Tor selbst noch nicht erreicht. Wohl 
aber eine kleine Platzanlage, die Basis der 
Statue eines Pankratiasten und Fundament- 
züge, die möglicherweise schon mit dem Tor- 
komplex in baulicher Verbindung stehen. Sie 
sind durch die Fundschichten, aus denen z. B. 
das Tellerfragment ( T a f .  632 b ) stammt, in 
die Rhoikoszeit datiert.

Westlich dieser Basis und jenseits des bereits 
von Buschor festgestellten Nord-Süd-Weges be- 
fand sich ein Haus, das nach Münzfunden, Mo- 
saik - und Freskenresten etwa in das letzte 
Viertel des 1. Jahrhunderts n. Chr. zu datie- 
ren ist. Bisher sind sieben Räume freigelegt. 
Mindestens ein oberes Stockwerk war ursprüng- 
lich vorhanden. Die Fundamente der Mauern 
haben viel von früheren Bauanlagen an dieser 
Stelle zerstört. Doch konnte zwischen den 
Fundamenten die Ecke eines ( wohl mittel- ) 
helladischen Hauses festgestellt werden. Zu den 
kaiserzeitlichen Haus, dessen Fundamente be- 
reits tönerne Leitungsröhren durchschnitten 
haben, gehören ein Brunnen und zwei Vorrats- 
Pithoi. Das ursprüngliche Fussbodenniveau 
betrug etwa 390 cm ü.d.M . Bauliche Veränder- 
ungen ( Zumauern einer Türe, Höherlegung 
des Estrichbodens) lassen sich feststellen, die 
man in das 2. und 3. Jahrhundert datieren wird: 
die Zerstörung bei den Heruler-Einfällen der 
60ger Jahre des 3. Jahrhunderts ist durch M ünz- 
funde im Zerstörungsschutt gesichert.

Erst viel später ist an der gleichen Stelle ein 
neues, noch grösseres Gebäude entstanden, das 
z. T. die vorhandenen Fundamente wiederbe-
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nutzt. Das stellenweise erhaltene Niveau liegt 
auf etwa 420 cm ü.d.M . ; unter diesem Niveau 
befindet sich hellenistische Keramik und Ke- 
ramik des 4. Jahrhunderts n. Chr. ( T  a f. 
632 c und 633 a - b ). Dadurch ist der monu- 
mentale Neubau frühestens in die Jahrzehnte 
um 400 n. Chr. datiert. 12 Räume dieses H au- 
ses sind bisher freigelegt. Aufgehendes M auer- 
werk ist hier nicht mehr erhalten. Umso in- 
teressanter sind zwei grosse unterirdische Wasser- 
reservoire. Wahrscheinlich gehören zum glei- 
chen Haus die weiter östlich befindlichen M au- 
ern, die AA 1937, 217/218 auf Abb. 12 am 
linken oberen Rande schraffiert gezeichnet sind. 
Falls diese Vermutung richtig ist, hätte das 
monumentale Gebäude frühbyzantinischer Zeit 
die oben erwähnte Nord-Süd-Strasse überbaut, 
bzw. keine Kunde mehr von ihrer Existenz ge- 
habt. Ein weiterer Anhaltspunkt zur Datierung 
ist dadurch gegeben, dass in die Mauern neben 
kleineren Säulentrommeln und anderen Ar- 
chitekturspolien drei Fragmente der M armor- 
erneuerung des “Rhoikos-Altars” verbaut sind ; 
sie setzen also die Zerstörung dieses Altars vor- 
aus. Einige spätere Einbauten sind durch schwä-

chere, ohne Mörtel verlegte Fundamente bezeugt.
Das Jah r 1964 bescherte aber auch den Aus- 

gräbern zum ersten Mal seit 30 Jahren ( vgl. 
AA 1937, 206, Abb. 1 ) grossplastische Marmor- 
fragmente guter Qualität. Durch den U nter- 
körper eines anderthalb lebensgrossen Kuros 
konnten die beiden Schenkelstücke Buschor, 
Altsamische Standbilder Abb. 22 und 54, die 
Bruch an Bruch an das neugefundene Fragment 
anpassen, als zu ein und derselben Statue ge- 
hörig erwiesen werden. Ebenso aufregend ist 
der zweite Torso des Fundes : in der Formen- 
sprache klassischer Zeit, aus der wir bisher in 
Samos weder als Original noch als Kopie Nen- 
nenswertes besassen. Mehrere Stigt- und vier 
Dübellöcher beweisen eine Zurichtung oder 
Flickung, die wohl in der Kaiserzeit ausgeführ- 
ist. Die Torsen wurden in das Plastikmagazin 
am O rt der Grabung verbracht, wo die an- 
passenden Stücke aus altem Bestand von U. Jan- 
zen angefügt worden sind ( T  a f. 634 a ). Die 
neugefundenen Architekturfragmente werden in 
dem H of auf bewahrt, der unter Anleitung von 
H. Walter durch die Architekten A. Kubanek 
und G. Gruben errichtet war ( T  a f. 634 b ).

E R N ST H O M AN N - WEDER ING
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ
 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΙΚΑΡΙΑ

Ε κ  των ολίγων μεταβυζαντινών εικόνων, τας 
οποίας κατεγράψαμεν εις την Ι καρίαν, αναφέρο- 
μεν τέσσαρας, αι οποίαι αξίζει να σημειωθούν: 
Αι τρεις αποτελούν εν σύνολον. Είναι ο Σταυρός, 
από την κορυφήν τέμπλου και αι δύο γνωσταί 
ως «λυπηρά» εικόνες της Παναγίας και του Ι ω- 
άννου, αι οποίαι φυλάσσονται εις τον ναόν των 
Αγίων Α ναργύρων του Καραβοστάμου. Εκεί με- 
τεφέρθησαν από τέμπλον του παλαιοτέρου ομω- 
νύμου ναού, όστις δεν ύπαρχει πλέον.

Ο  Σταυρός έχει διαστάσεις 1.22x1.23 μ. και 
δεν έχει μεγάλας φθοράς. Έ π’ αυτού εικονίζεται ο 
Χριστός, Ε σταυρωμένος, γυμνός, με μόνον το 
περίζωμα. Εις τα τρία άκρα του Σταυρού τα σύμ- 
βολα των Ευαγγελιστών. Επάνω ο αετός του 
Ιωάννου, αριστερά ο άνθρωπος του Ματθαίου 
και δεξιά ο λέων του Μάρκου. Κάτω από τον 
αετόν του Ιωάννου, εντός φυλλώματος δένδρου, 
η φωλεά ενός λευκού πελεκάνου με τα τρία μι- 
κρά του, που εστραμμένα προς αυτόν περιμε- 
νουν να αναζωογονηθούν από το αίμα της πλη- 
γωμένης πλευράς του.

Η  σπανία αυτή εις την μεταβυζαντινήν εικο- 
νογραφίαν παράστασις συμβολίζει προφανώς το 
πάθος και την θυσίαν του Χριστού, ο όποιος 
« εζώωαε τους θανόντας παίδας του ». Πρόκει- 
ται περί συμβολισμού, τον όποιον απαντώμεν εις 
την δευτέραν στάσιν των Ε γκωμίων της Μεγά- 
λης Παρασκευής, ψαλλομένων κατά τον άρθρον 
του Μεγάλου Σαββάτου.

Ο  ζωγράφος μας άπεικόνισε την σκηνήν, άκρι- 
βώς όπως την είχεν εμπνευσθή και οραματισθή 
από το εγκώμιον : « ώσπερ πελεκάν τετρωμένος 
την πλευράν σου Λόγε, τους θανόντας παίδας 
εζώωαας επιστάξας ζωτικούς αντοίς κρουνούς».

Η  δευτέρα εικών είναι του Ιωάννου ( από τα 
λυπηρά). Ε χει ξυλόγλυπτον τοξωτόν πλαίσιον, 
στηριζόμενον επί κονίσκων. Κάτω η επίσης ξυ- 
λόγλυπτος βάσις με φύλλα και κλάδους αμπέλου. 
Ο  Ιωάννης εικονίζεται αγένειος και νέος. Είναι 
όρθιος και εστραμμένος προς τα δεξιά. Α ναση- 
κώνει ελαφρά το ιμάτιόν του με την αριστεράν 
του χεί ρα και φέρει την δεξιάν εις το στήθος.

Φορεί  κυανοπράσινον χιτώνα και ιμάτιον πορ- 
φυρούν με λευκοκιτρίνους φωτεινός πτυχάς. Εις 
τα γυμνά μέρη το πλάσιμον γίνεται με ελαιοπρά- 
σινον προπλασμόν. Το φωτεινόν μέρος της επι-

δερμίδος είναι υπόλευκον με ολίγας ψιμυθιάς, 
αι οποίαι φωτίζουν τους οφθαλμούς, τον λαιμόν 
και τον πώγωνα.

Η  Παναγία στρέφεται προς τον Ε σταυρωμε- 
νον, άνεγείρει ελαφρώς την δεξιάν της χείρα, ε- 
νώ την αριστεράν φέρει εις το πρόσωπον με από- 
γνωσιν. Φορεί κυανοπράσινον χιτώνα και ερυ- 
θρόν μαφόριον με μελανός και λευκάς πτυχάς. 
Αι διαστάσεις της εικόνος είναι 1 χ 0,36 μ. και 
είναι ελάχιστα εφθαρμένη. Το πλάσιμον εις τα 
γυμνά μέρη γίνεται και εδώ κατά τον αυτόν τρό- 
πον, όπως και εις την προηγουμένην εικόνα. Τα 
ολίγα φώτα, ο βαθύχρωμος προπλασμός και η 
αυστηρά τεχνοτροπία ενθυμίζουν έργα των αρ- 
χών του 17ου αι. ενός ζωγράφου της αυστηράς 
παραδόσεως.

Α πό τας λοιπάς εικόνας της νήσου αξίζει να 
σημειωθή μια Βάπτισις, ευρισκομένη εις το Κα- 
θολικόν της μονής Λευκάδος, εις την νότιον 
Ικαρίαν.

Ε χει διαστάσεις 0,77 χ 0,575 μ. Ο  Χριστός με 
περίζωμα όρθιος εις τον Ιορδάνην, με τας χείρας 
¿σταυρωμένος επί του στήθους. Δεξιά ο Ιωάννης 
και αριστερά τρεις αγγελοι, ολόσωμοι, κλίνουν 
ελαφρώς προς τον Χριστόν και κρατούν εις τας 
χείρας ύφασμα. Εντός του ποταμού η προσωπο- 
ποίησή του Ι ορδάνου. Η  εικών ανήκει πιθανώ- 
τατα εις τον 18ον αι.

Εκτός των εικόνων σημειώνομεν και δύο ω- 
ραιότατα ξυλόγλυπτα μεταβυζαντινά τέμπλα, τα 
οποία η τοπική παράδοσις αναφέρει, ότι έγιναν 
εις την Χίον. Και τα δύο είναι άριστα επεξειρ- 
γασμένα και παρά τας φθοράς των διατηρούν την 
λάμψιν των και εντυπωσιάζουν.

Το εν ευρίσκεται εις τους Αγίους Πάντας του 
Καραβοστάμου, εις την βόρειον Ικαρίαν ( Π ιν .  
635 α )1. Παρουσιάζει διαφοράς από τα γνωστά 
μεταβυζαντινά τέμπλα. Δεν εικονίζονται σκηναί 
του δωδεκαόρτου και έχει τελείως διαφορετικήν 
διάταξιν των ζωνών. Υ π αρχουν τα κάτω θωρά- 
κια του τέμπλου, διαχωριζόμενα δια ξυλογλύ- 
πτων κιονίσκων, ως και η βασική ζώνη των εικό- 
νων του τέμπλου. Και εδώ οι κιονίσκοι καταλή- 
γουν εις μικρά φυλλοφόρα κιονόκρανα. Διαμορ- 
φώνεται εν συνεχείς ο κανονικός θριγκός με 
αλλεπαλλήλους παραλλήλους ζώνας, καταφόρ- 
τους από διάκοσμον. Σταγόνες συνεχείς, κυ- 
μάτιον, σταγόνες και παύλαι αποτελούν την δια- 
κόσμησιν της πρώτης ζώνης. Η  επομένη φέρει 
φυτικόν διάκοσμον με κλάδους και βότρυς άμ-

1. Α ι δημοσιευόμενοι εκ  τη ς  Ι καρίας φω τογραφ ίαι παρε- 
χω ρήθησ αν από τον  κ . Φ . Η λιόπουλον, τον οπ ο ίον   ευχα- 
ρ ιστουμεν.
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πέλου, ακολουθούν δε πάλιν σταγόνες, οδόντες 
και κυμάτια. Τέλος μικροί φυλλοφόροι κιλλί- 
βαντες υποβαστάζουν την τελευταίαν ζώνην, η 
οποία πλην των οδόντων φέρει και σειράν λοξο- 
τμήτων άκανθοφύλλων. Αι ζώναι συνεχίζονται 
και επί των μεγάλων γεισιπόδων του τέμπλου, 
των στηριζομένων εις τα κιονόκρανα των διαχω- 
ριστικών κιονίσκων.

Εις την μεσαίαν πύλην τοξωτόν δαντελωτόν 
υπέρθυρον με ταινίαν, εκ φύλλων δάφνης, σχημα- 
τίζουσαν τόξον και εντός καμπυλόπλευρων τρι- 
γώνων, κλάδοι με άνθη και καρπούς. Α νήκει πι- 
θανώτατα εις τα τέλη του 18ου αι.

Παρόμοιον τέμπλον, το όποιον η παράδοσις 
συσχετίζει επίσης με τεχνίτας της Χίου, ευρίσκε- 
ται εις το Κυπαρίσσι του Ευδήλου, εις την βό- 
ρειον Ικαρίαν ( Π ιν .  635 β ). Και εις αυτό 
σχηματίζεται θριγκός εξ αλλεπαλλήλων ζωνών 
με φυτικά η γεωμετρικά κοσμήματα, παρόμοια με 
του προηγουμένου τέμπλου. Εις την κορυφήν του 
τέμπλου υψώνεται σταυρός με τον Χριστόν Έσταυ- 
ρωμένον και εις τα άκρα τους τέσσαρας Εύαγγε- 
λιστάς εν προτομή.

Λείπει η δεξιά κεραία του σταυρού, ήτις φαί- 
νεται ότι έχει αφαιρεθή προσφάτως. Ε ν  μέγα 
μετάλλιον Εύαγγελιστού, κρατούμενον υπό δύο 
ολοσώμων αγγέλων, ευρίσκεται έμπροσθεν της 
βάσεως του σταυρού. Α ριστερά και δεξιά δύο 
δράκοντες και από τα λυπηρά μόνον η μια εικών. 
Ω ς και εις το προηγούμενον, έχουν μετακινηθή 
και εδώ μέλη του τέμπλου, όπως φαίνεται από το 
γεγονός, ότι αι δύο τελευταίοι προς την κορυφήν 
του τέμπλου ζώναι δεν είναι συνεχείς. Εκάστη 
ζώνη αποτελείται εκ δύο σανίδων με διαφορετι- 
κήν ξυλόγλυπτον διακόσμησιν. Α νήκει πιθανώ- 
τατα εις τα τέλη του 18ου αιώνος.

Έ π’ ευκαιρία της καταγραφής των εικόνων και 
κειμηλίων της νήσου επεσκέφθημεν ωρισμένους 
τοιχογραφημένους ναούς, οι όποιοι αξίζει να ση- 
μειωθούν και να μελετηθούν. Περιορίζομαι εις 
σύντομον περιγραφήν των τοιχογραφιών των.

Ε κ  των ναών αναφέρω το Καθολικόν της Όσιας 
Θεοκτίστης της Λεσβίας. Ευρίσκεται εις το βό- 
ρειον μέρος της νήσου, εις απόστασιν μιας και 
ημίσειας ώρας από την Πέρα Μεριά. Η  εκκλησία 
είναι μονόκλιτος, καμαροσκεπής και έχει τομήν 
υπερυψωμένου τόξου.

Είναι κατάγραφος από τοιχογραφίας του Που 
αι., όπως υποδεικνύεται εκ της επιγραφής, της 
ευρισκομένης εις τον νότιον τοίχον, εντός τε- 
τραγώνου πλαισίου. Διετηρήσαμεν την ορθογρα- 
φίαν της επιγραφής και την μετεγράψαμεν ως 
εξής:

Έτεληόθη η παρούσα ζωγραφιά δια κόπου I 
κ(αι)  εξόδου κτιτόρου του πανοσηοτάτου εν ίε/- 
ρομονάχοις κ( α'ι) πν( ευμ )ατικής π( ατ )ράσην. 
Κ ( ;)ω Κυρ παπά Γερασίμου κ(αι)  η μήτηρ, αυ- 
τον Μαρία πρεσβυτέρα /   ο αδελφός αυτού 
Μελέτιος / ιερομόναχος /  δια χειρός δε κάμού / του 
ταπηνού κ(αι) άναξ ίου δού/λου Χατζιπαντελί / 
Α ναγνόστου εκ Χίον / εκ κόμης / Νεοχορίου /  το 
έπίκλην.......................1688 Μηνί / οκτοβρίου β.

Ε πί του νοτίου επίσης τοίχου προσωπογρα- 
φία του κτήτορος και η επιγραφή : Δέησις του 
δούλου του Θεόν Μελετίου /Ιερόμονάχου / κ(α'ι) 
κτήτωρος της άγιας / μονής ταύτης.

Ε πί του δυτικού τοίχου γυναικεία μορφή και 
επιγραφή: Δέησις του δούλου τον Θεού Μαρίας 
Πρεσβυτέρας. Δεξιώτερον: Δέησις των δούλων 
του Θεού Γερασίμου Ιερομονάχου κ(α'ι) της Μη- 
τρός αυτού Μαρίας Πρεσβυτέρας κτητόρων.........

Η  εικονογράφησις επί του βορείου τοίχου χω- 
ρίζεται εις ζώνας. Α πό Δ. προς Α. επί του νοτίου 
τοίχου η πρώτη ζώνη αρχίζει με τέσσαρας άγιας 
γυναικείας μορφάς όρθιας και εντελώς κατ’ ενώ- 
πιον ( Κυριακή, Α ναστασία, Μαρίνα, Παρα- 
σκευή ). Κρατούν εις την δεξιάν χείρα σταυρόν 
και φέρουν την αριστεράν προ του στήθους με 
την παλάμην προς τα έξω.

Ε ν  συνεχεία εις την αυτήν ζώνην, ανατολικώ- 
τερον, ο Ά γιος Ευστάθιος έφιππος έρχεται εκ δε- 
ξιών και κρατεί ακόντιον. Ακολουθεί αμέσως 
άλλος άγιος έφιππος και τέλος προς το ιερόν, εις 
ωραίος πελώριος Γαβριήλ, ο όποιος φθάνει το 
ύψος και της δευτέρας ζώνης.

Η  δευτέρα ζώνη αρχίζει με τρεις γηραιάς 
μορφάς. Αμέσως εν συνεχεία Ά γιο ι κατ’ ενώ- 
πιον : Ι σίδωρος με βραχύν στρατιωτικόν χιτώνα, 
θώρακα και χλαμύδα. Πολύκαρπος με φαιλό- 
νιον, ωμοφόριον, επιτραχήλιον. Ά γιος Προκό- 
πιος, αγένειος, με βραχύν χιτώνα, θώρακα και 
χλαμύδα. Ά γιος Ευθύμιος. Προφήτης Ζαχα- 
ρίας, Προφήτης Η λίας. Εις την τρίτην ζώνην 
εικονίζονται σκηναί από την ζωήν του Χριστού. 
Αρχίζουν με την Σταύρωσιν : ο Χριστός μεταξύ 
δύο ληστών, αριστερά κάτω η Παναγία, δύο μυ- 
ροφόροι και στρατιώτης με λόγχην. Δεξιά ο 
Ι ωάννης και ο εκατόνταρχος. Ακολουθούν η 
Βάπτισις και η Γέννησις.

Εις τον βόρειον τοίχον η εικονογράφησις αρ- 
χίζει με τας Α γίας Βαρβάραν, Ειρήνην, Αικατερί- 
νην. Ακολουθεί ο Ά γιος Γεώργιος, ο όποιος φθά- 
νει εις το ύψος και της δευτέρας ζώνης και τέλος 
ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ωραίος, πελώριος, απέ- 
ναντι ακριβώς από τον Γαβριήλ του νοτίου τοί- 
χου.
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Εις την δευτέραν ζώνην οι Ά γιοι Σάββας, Α ν- 
τώνιος, Κωνσταντίνος και Ελένη, ο Ε πιτάφιος 
θρήνος, ο προφήτης Δαυίδ, η Κάθοδος εις τον 
Ά δην και τέλος ο Λίθος.

Εις τον δυτικόν τοίχον η Δευτέρα Παρουσία. 
Εις την κόγχην του ιερού η Πλατυτέρα, εις την 
κάμαραν αριστερά επάνω η Ανάληψις και κάτω 
οι Ά γιο ι Παντελεήμων, Ερμόλαος και Σπυρί- 
δων. Δεξιά έπάνω ο Ευαγγελισμός και κάτω οι 
Ά γιο ι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός.

Εις το βόρειον επίσης μέρος της Ι καρίας, εις 
το νεκροταφείον του χωρίου Κοσσίκια σώζεται 
ο μεταβυζαντινός ναός του Ζωοδότου.

Είναι μονόκλιτος, καμαροσκεπής, με τρία ενι- 
σχυτικά τόξα, κατάγραφος. Και εδώ η ζωγραφική, 
όπως και εις τον προηγούμενον ναόν, είναι χω- 
ρισμένη εις ζώνας :

Εις όλον τον δυτικόν τοίχον η Δευτέρα Πα- 
ρουσία ( Π ιν .  636 α - β ). Με μιαν σκηνήν κο- 
λάσεως αρχίζει η πρώτη ζώνη του βορείου τοί- 
χου, εν συνεχεία του δυτικού. Τρεις γυναικείοι 
μορφαί και μια ανδρική, περιεζωσμέναι από 
όφεις : μοιχός, ωτακούστρια, βλάσφημος και η 
αποστρέφουσα τα νήπια. Ανατολικώτερον αι 
Ά για ι Μαρίνα και Ματρώνα η εν Χίω, οι Ά γιο ι 
Ανδρέας, Ι ωάννης ο Θεολόγος και Γαβριήλ.

Η  δευτέρα ζώνη αρχίζει με τον « αρχιληστήν » 
( Π ιν .  637 α ). Ο  ληστής με τα χέρια σταυρω- 
μένα, γυμνός, με μόνον το περίζωμα, περιμένει 
να κριθούν αι πράξεις του. Ε ξ  ημικυκλίου φαίνε-

ται η « Χείρ Κ(υρίο)υ » η οποία κρατεί ζυγόν. 
Επιγραφή : « ελλέχωντε πράξεις». Αριστερά
τρεις αγγελοι και δεξιά δαίμονες. Ένας άγγελος 
κρατεί ζεύγος περιστερών και το αποθέτει εις 
τον ένα δίσκον του ζυγού, ο όποιος βαρύνει προς 
αυτήν την κατευθύνσιν, παρ’ ό τι εις την άλλην 
πλευράν οι δαίμονες αγωνίζονται δια να κερδί- 
σουν τον ληστήν (δύο εξ αυτών κάθονται εις τον 
άλλον δίσκον του ζυγού ). Ανατολικώτερον οι 
Ά γιο ι Παντελεήμων, Ευθύμιος, Σάββας, Αντώ- 
νιος, Ι ωάννης ο Πρόδρομος.

Εις την τρίτην ζώνην ο Προφήτης Δανιήλ, η 
Μεταμόρφωσις, ο Ζαχαρίας, ο Η σαίας, Βάπτι- 
σις, ο Μωυσής, η Υπαπαντή, ο Ι ερεμίας, ο Ι ω- 
νάς, στηθαρια αγίων.

Εις την κόγχην του ιερού ο Χριστός Ζωοδό- 
της, εις την κόγχην της προθέσεως ο Νυμφίος.

Εις τον κατακόρυφον ανατολικόν τοίχον ( τύμ- 
πανον) του ιερού οι δώδεκα Απόστολοι, καθήμε- 
νοι. Εις τον νότιον τοίχον του ιερού, Γέννησις και 
στηθάρια άγιων, εις συνέχειαν με τα στηθάρια 
άγιων του κυρίως ναού. Εις τον βόρειον, Α νάλη- 
ψις άνω ( Π ιν .  637 β ) και κάτω ο Ά γιος Πε- 
τρος Αλεξάνδρειάς.

Οι τοιχογραφίες του Ζωοδότου, παρ’ ό τι έχουν 
αρκετά λαϊκά στοιχεία, διατηρούν ως επί το 
πλείστον μορφάς, αι οποίαι μένουν πισταί εις 
την σοβαράν παράδοσιν της Κρητικής τέχνης. 
Παράδειγμα αποτελούν αι ωραίαι μορφαί των 
Αγίων Α νδρέου και Ιωάννου ( Π ιν .  637 γ ).

Χ Ρ . Σ Τ Α Υ Ρ ΙΝ Ο Υ  - Μ Π Α Λ Τ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Η
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ  ΜΝΗΜΕΙΑ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΝΑΞΟΣ

Το κύριον πρόβλημα, το όποιον έξακολουθεί 
να άντιμετωπίζη η Υπηρεσία εν Νάξφ, είναι η 
περιστολή των καταστροφών της αρχαιοκαπη- 
λίας, ήτις ευνοείται εκ της κατά τον συρμόν 
των τελευταίων χρόνων μεγάλης ζητήσεως πρω- 
τοκυκλαδικών αρχαιοτήτων εις το εξωτερικόν 
και εκ της ευκολίας ανασκαφής των προϊστορι- 
κών τάφων ευρισκομένων εις μικρόν βάθος εν- 
τός του εδάφους, ώστε να αποκαλύπτωνται με 
την έπέκτασιν της γεωργικής καλλιέργειας. Ά λ- 
λωστε εις την νήσον ύπαρχει παλαιά παράδοσις 
τυμβωρυχίας.1

Α πό του έτους 1961 ήρχισαν να ένεργούνται 
προληπτικοί ανασκαφαί ανά την ύπαιθρον της 
νήσου, της οποίας η αρχαιολογική έρευνα είχε 
διακοπή από της εποχής του Κλ. Στεφάνου. Δυ- 
στυχώς η ελλειψις έπαρκούς επιστημονικού προ- 
σωπικού και η κατά τα πρώτα στάδια περιωρισμε- 
νη τοπογραφική γνώσις της ύπαίθρου δεν έπε- 
τρεψαν, ώστε αι ανασκαφαί να άναπτυχθούν εις 
μεγάλην κλίμακα, όπως έπέβαλλεν η ανάγκη. Ση- 
μαντικήν έπίδρασιν δια την διάσωσιν αρχαίων 
ευρισκομένων εις τας χείρας των χωρικών ήσκη- 
σε και η ίδρυσις Α ρχαιολογικής Συλλογής εν 
Άπειράνθφ, ήτις διήγειρε την τοπικήν φιλοτι- 
μιαν και εις βραχύ χρονικόν διάστημα περιέλα- 
βε μέγαν αριθμόν εν πολλοίς άξτολόγων αντικει- 
μένων. Μεταξύ τούτων το σημαντικώτερον από- 
κτημα ήσαν αι πλάκες μετ’ επικρούστων παρα- 
στάσεων, αι οποίαι αποτελούν άγνωστον μέχρι 
τούδε κεφάλαιον της πρωτοκυκλαδικής εικονο- 
γραφίας.1 1 2 Εις την όλην προσπάθειαν της Ε φο- 
ρείας κατά τα τελευταία έτη άνεκτίμητον συμβο- 
λήν προσέφερεν ο ένθουσιασμός και η άκαταπό- 
νητος ερευνητική δραστηριότης του συνταξιού- 
χου καθηγητού κ. Μ. Μπαρδάνη.

Η  κυριωτέρα ανασκαφική έρευνα κατά το διαρ- 
ρευσαν έτος ένεργήθη εις την παρά το χωρίον 
Τσικαλαριό της Τραγαίας έκτεταμένην νεκρόπο- 
λιν ύστερογεωμετρικών και πρωίμων αρχαϊκών 
χρόνων. Ε πίσης παρά το χωρίον Μελάνες άνε- 
σκάφη εις άγροτικός συνοικισμός κλασσικής εποχ 
η ς  και ήρχισαν δοκιμαστικοί ερευναι εις την

ανατολικήν παραλίαν της νήσου, προς Ν. του 
όρμου της Μουτσούνας. Εις την περιφέρειαν ταύ- 
την τα πρωτοκυκλαδικά νεκροταφεία η μεμονω- 
μένοι συστάδεις τάφων άπαντούν πυκνά είτε κα- 
τα την άκτήν είτε εις μικράν απόστασιν προς το 
εσωτερικόν. Το σημαντικώτερον νεκροταφείον ευ- 
ρίσκεται εις την παρά την θάλασσαν μικράν πε- 
διάδα της Μάκρης. Πλην των έξήκοντα τάφων, οι 
όποιοι είχον ανασκαφή παρά του Κλ. Στεφάνου,3 
τρεις περίπου δεκάδες έσυλήθησαν προ διετίας 
παρ’ αρχαιοκαπήλων. Εις την περιοχήν Λυγαρί- 
δια νοτιώτερον, εις θέσιν « Στενό», η έμφύτευ- 
σις έλαιώνος κατά τα προπολεμικά έτη είχεν ως 
αποτέλεσμα την καταστροφήν αρκετών δεκάδων 
τάφων, καθώς δεικνύει το πλήθος των πλακών, 
αίτινες έχουν χρησιμοποιηθή δια την κατασκευήν 
μανδροτοίχων. Ά λλοι δεκαπέντε περίπου τάφοι 
έχουν συληθή και εις την περιοχήν της Μου- 
τσούνας, επί της Κλιτύος, ήτις κείται προς Δ. 
της θέσεως, ένθα είχεν ένεργηθή η παλαιά ανασκ 

αφή του Κλ. Στεφάνου. Εις επιχειρηθείσαν μι- 
κράν έρευναν ευρέθη ότι ύπελείπετο εις μόνον ά- 
σύλητος τάφος. Είχε σχήμα σχεδόν ορθογώνιον 
μήκ. 0,72 και πλατ. 0,50 μ. -  το βάθος ήτο μι- 
κρόν, μόλις 0,30 μ. Τα τοιχώματα απετέλουν, ως 
συνήθως, πλάκες εκ σχιστόλιθου και δι’ όμοιας 
πλακός ήτο εστρωμένον και το δάπεδον ( Π ιν .  
638 ο ). Τα ολίγα σωζόμενα λείψανα όστών έδεί- 
κνυον ότι ο νεκρός είχε ταφή εις την τυπικήν 
δια την εποχήν στάσιν όκλάζοντος. Ε ντός του 
τάφου ευρέθησαν μόνον δύο θαλάσσια κογχύλια 
και μια λεπίς όψιανού. Εις την μικράν επίπεδον 
έκτασιν ύπεράνω των τάφων διεπιστώθησαν λεί- 
ψανα μικράς προϊστορικής εγκαταστάσεως, άλλ’ 
η καταστροφή εκ της καλλιέργειας και της έξα- 
γωγής λίθων δεν φαίνεται να έχη άφήσει πολλά 
πράγματα εις την θέσιν των. Εις τον χώρον περι- 
συνελέγη μια χαλκή σμίλη.

Λυγαρίδια

Δύο χλμ. περίπου προς Ν. της Μουτσούνας εις 
τα πρανή της όχθης του διαρρέοντος την περιο- 
χήν χειμαρρου είχε προ δεκαετίας αποκαλυφθή 
και συληθή εις Ιδιόρρυθμος μυκηναίκός τάφος. 
Ε κ των αγγείων, τα οποία ευρέθη περιέχων, διε- 
σώθη, διότι τα άλλα έθραύσθησαν παρά των χω- 
ρικών, εν θήλαστρον, το όποιον τελικώς είσή- 
χθη εις την αρχαιολογικήν Συλλογήν της Άπει- 
ράνθου. Η  επιφάνεια φέρει κόσμησιν εκ καστα- 
νού γανώματος ταινιών και χρονολογείται εις την 
ΥΕ ΙΠ Γ εποχήν. Ο  καθαρισμός του χώρου έπε-1. Π Α Ε  1903/4, σ . 53.

2. Δ η μ οσ ιευοντα ι παρά  του Έ π ιμ ελ η το ύ κ . X . Ν τούμα
εις  το Α Δ 20 ( 1965) Μ έρος Α \  σ. 4 1 -6 4 . 3. Π Α Ε 1906, σ. 86.
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τρεψε να εξακριβωθούν αι λεπτομέρειαι της μορ- 
φής του τάφου ( Π ιν .  640 β ). Ή το ορθογω- 
νίου σχήματος και είχε μήκ. 2.11 και πλάτος 
0,99 μ. Τα τοιχώματα ήσαν κτιστά δια πλακοει- 
δών λίθων ( εις την μιαν πλευράν σώζονται εις 
υψ. 0,56 μ. ) και εσχημάτιζον άνω κατ’ εκφορικόν 
τρόπον καμάραν, της οποίας το βψος δεν πρέπει 
να υπερέβαινε τα 1.35 μ. Η  είσοδος εκλείετο δια 
μεγάλης πλακάς. Κατά την αριστεράν πλευράν 
του τάφου, εις έκτασιν 1,75 μ., υπήρχε στρώμα 
λευκοκιτρίνου χώματος πλήρες οστράκων υστερο- 
μυκηναίκών αγγείων, ποικίλων σχημάτων, άτι- 
να προήρχοντο προφανώς εξ απορρίψεων.

Ο  μυκηναϊκός συνοικισμός, εις τον όποιον άνή- 
κεν ο τάφος, ευρίσκεται εις την ομαλήν έκτασιν 
υπεράνω του χειμάρρου, ήτις είναι γνωστή εις 
τους έντοπίους υπό το όνομα « Καρβουνόλακκοι». 
Εις τριήμερον δοκιμαστικήν έρευναν απεκαλύ- 
φθησαν δύο δωμάτια παραπλευρως άλλήλων κεί- 
μενα, τα οποία φαίνεται να αποτελούν τμήμα με- 
γαλυτέρας οικίας ( Π ιν .  639 α ). Αμφότερα εί- 
ναι προσιτά εκ Ν. Μήκος έχουν κατά την μεσο- 
τοιχίαν 4.60 μ. και πλάτος το μεν ανατολικόν 
1.44-1.86 μ., το δε δυτικόν 1.39-2.38 μ. Το πά- 
χος των τοίχων κυμαίνεται από 0,45 - 0,64 μ. Κατά 
μήκος της βόρειας πλευράς του πρώτου δωματίου 
διήκει κτιστόν δια λίθων πεζούλιον, πλάτους 
0,88 - 1.30 μ. Εις την βορείαν πλευράν του δευτε- 
ρου δωματίου ύπαρχει εστία κειμένη εις ανυψω- 
μένον επίπεδον, το όποιον σχηματίζουν μικραί 
πλάκες καθέτως τοποθετημένοι προς συγκράτη- 
σιν των χωμάτων ( Π ιν .  639 β ). Δύο άλλαι πλά- 
κες αποτελούν την στρώσιν του προς τον μεσό- 
τοιχον δεξιού τμήματος. Εις την είσοδον του δω- 
ματίου σώζεται το κατώφλιον, μεγάλη πλαξ μήκ. 
1.34 και πλατ. 0,40 μ. Κατά την δυτικήν πλευράν 
του δωματίου απεκαλύφθη επίσης μικρός παιδι- 
κός τάφος. Διαστάσεις είχε 0,87 προς 0,52 μ. και 
βάθος 0,22 μ. Εις την μιαν των μακρών πλευρών, 
προς την ΒΔ. γωνίαν ίστατο μια ύψηλοτέρα των 
άλλων πλαξ, ήτις υπερείχε του τάφου κατά 0,15 
μ. εν είδει μικρού σήματος ( Π ιν .  640 α ).

Η  ευρεθείσα εις το κτήριον κεραμεική ανάγε- 
ται εις την YE III Γ εποχήν. Συνίσταται αυτή εις 
όστρακα μεγάλων αγγείων φέροντα κόσμησιν 
δια ταινιών κατά τον ρυθμόν του «σιτοβολώνος» 
και εις τεμάχια απλών υψιπόδων κυλικών.

Κατά την μυκηναϊκήν εποχήν, αντιθέτως προς 
την πυκνότητα, αλλά και την διασποράν των 
πρωτοκυκλαδικών συνοικισμών καθ’ όλην την έκ- 
τασιν της νήσου, η ανάπτυξις ενός σημαντικού 
κέντρου εις την θέσιν της πόλεως των ιστορικών 
χρόνων, ίσως και η έλλειψις ασφαλείας εις τας

νήσους του ΑΙγαίου φαίνεται ότι απερρόφησαν 
την ζωήν της υπαίθρου. Η  μόνη άλλη γνωστή 
μυκηναϊκή εγκατάστασις είναι ο συνοικισμός της 
Ριζοκαστελιάς.4 Διαπιστώνεται ήδη ότι και αι πε- 
διναί εκτάσεις της ανατολικής παραλίας εν συν- 
δυασμώ προς τον όρμον της Μουτσούνας προσ- 
είλκυσαν εις την εγκατάστασιν και την ανάπτυ- 
ξιν ενός μικρού αγροτικού συνοικισμού.

Άγιασος

Εις την νοτιοδυτικήν παραλίαν της Νάξου δύο 
πρωτοκυκλαδικά νεκροταφεία έχουν συληθή όχι 
προ πολλών ετών εις θέσιν Ροός, όπου είχε πα- 
λαιότερον ενεργήσει ανασκαφάς ο Κλ. Στέφα- 
νος, και Αγιασόν ( Π ιν .  641 α ). Ενταύθα μό- 
νον εις τάφος διεσώζετο ασύλητος, άλλ’ ουδέν 
κτέρισμα περιείχε Π ιν .  641 β ). Ή το του συ- 
νήθους τραπεζοειδούς σχήματος και είχε την στε- 
νήν πλευράν κτιστήν. Μηκ. κατά την μακράν 
πλευράν 0,94, πλατ. 0,53 και βάθ. 0,57 μ. Το δά- 
πεδον ήτο πλακόστρωτον και άλλη πλαξ κατά 
την νοτίαν πλευράν υπήρχεν εν είδει προσκεφα- 
λαίου. Η  κεφαλή του νεκρού ευρίσκετο εις την 
νοτιοδυτικήν γωνίαν.

ΔΗΛΟΣ

Αι αναστηλωτικαί εργασίαι της Δήλου από 
ετών έχουν περιέλθει εις στασιμότητα δια την 
συνεχιζομένην έλλειψιν αρχιτεκτονικών μελετών. 
Κατά το διαρρεύσαν έτος εξηκολούθησαν μόνον 
αι εργασίαι συντηρήσεως των ψηφιδωτών, όπου 
είχε χαλαρωθή η συνοχή των ψηφίδων προς το 
υπόστρωμα. Εις το Μουσείον η ανίδρυσις επί 
βάθρων των αρχαϊκών και κλασσικών γλυπτών 
πλησιάζει να συμπληρωθή. Ο  χώρος, ο όποιος 
διατίθεται δια την έκθεσιν, είναι φυσικά ανεπαρ- 
κής και η τακτοποίησις έχει εν τίνι μέτρω προσω- 
ρινόν χαρακτήρα. Τα γλυπτά της ελληνιστικής 
εποχής συνεκεντρώθησαν εις την μικράν αίθου- 
σαν της βόρειας πτέρυγος, ήτις εκλείσθη δια το 
κοινόν. Ε πίσης δεν υπάρχει δυνατότης να εκτε- 
θούν αι τοιχογραφίαι και η ελληνιστική κεραμει- 
κή και μικροτεχνία, καθώς και τα αττικά μελανό- 
μορφα αγγεία εκ του Ηραίου. Η  ανάγκη της επε- 
κτάσεως του Μουσείου, δια το όποιον ο περιορι- 
σμός της εκθέσεως δεν έχει ποσοτικήν μόνον ση- 
μασίαν, αλλά συνιστά απώλειαν της ιδιομορφίας 
του χαρακτήρος του, κατέστη πλέον επιτακτική.

4. Μ υκ ηνα ϊκά  όσ τρακα  έχουν π ερ ισ υλλ εγή  κ α ι από το 
ύψωμα Β ίγλα  εις  τη ν  π ερ ιο χ ή ν  τη ς  Π ο λ ίχν η ς . Α λλά  σ η - 
μ α ντ ικ ό ς  σ υνο ικ ισ μός δεν φ α ίνετα ι να  υπή ρξε.
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ΚΕΩΣ

Μετά την αποκάλυψιν των δύο αρχαϊκών ναών 
της Καρθαίας, ήτις επραγματοποιήθη προ διετίας 
παρά του Επιμελητού κ. X. Ντούμα, αι εργασίαι 
διαμορφώσεως του χώρου κατά το τρέχον έτος 
απέβλεπον κατά πρώτον εις την εξακρίβωσιν της 
θέσεως και της καταστάσεως, εις την οποίαν σώ- 
ζεται, του θεάτρου της πόλεως. Το θέατρον της 
Καρθαίας έχει σημειωθή εις τον παλαιόν χάρτην 
του Βronsted με την πληροφορίαν ότι δεν φαίνε- 
ται να είναι σημαντικόν, άλλ' έκτοτε ούτε έμελε- 
τήθη ούτε μνημονεύεται εξ αυτοψίας. Το ανώτε- 
ρον μέρος του κοίλου, το όποιον ευρίσκεται υπερ- 
άνω της επιφανείας του εδάφους, είχε καλυφθή 
δια μανδροτοίχων και καταστή αθέατον. Κατά 
την διάλυσιν των μανδροτοίχων ευρέθη να έχη 
υποστή μεγάλην καταστροφήν, διότι κατά τας 
διηγήσεις των εντοπίων είχον έξαχθή παλαιότερον 
λίθοι εκ των εδωλίων προς στέγασιν του παρά την 
θάλασσαν ναυδρίου της Παναγίας (Π ιν .  638 α ).

Τα εδώλια του κοίλου είναι κατεσκευασμένα εκ 
μεγάλων πλακών ( το μήκος των φθάνει τα 3.20 
μ .) εκ πρασινωπού σχιστόλιθου, αίτινες εδρά- 
ζονται επί μιας σειράς τραπεζοειδών ασβεστολί- 
θων. Το ύψος τούτων είναι 0,36 μ. Κατά το δυτι- 
κόν τμήμα του κοίλου απεκαλύφθη και η κλίμαξ, 
ήτις χωρίζει τας κερκίδας. Έ χει πλάτος 0,66 μ. 
και εις το μεταξύ των εδωλίων διάστημα αντι- 
στοιχούν, ως συνήθως, δύο βαθμίδες. Εις ανοι- 
γείσαν εγκαρσίως τάφρον, δια να εξακριβωθή, 
εάν η συνέχεια του κοίλου εσώζετο υπό την επι- 
φάνειαν του εδάφους, απεκαλύφθησαν πέντε σει- 
ραί εδωλίων και εν συνεχείς μια βαθμίς υψ. 0,58 μ. 
( Π ιν .  638 β ). Εις απόστασιν 0,38 μ. υπάρχει 
χαμηλή κατασκευή εν είδει θωρακείου περιβάλ- 
λοντος την ορχήστραν. Το δάπεδον του μεσολα- 
βούντος προς την τελευταίαν βαθμίδα διαδρόμου 
είναι πλακόστρωτον. Κατά πάσαν πιθανότητα το 
τμήμα τούτο του θεάτρου, καλυφθέν υπό των 
χωμάτων, διατηρείται καλώς, εάν δεν είναι εντε- 
λώς άνεπαφον. Α λλά, δια να συνεχισθή η απο- 
κάλυψις, απαιτείται προηγουμένως απαλλοτρίω- 
σις του αγρού, εις τον όποιον εκτείνεται το αρ- 
χαίον οικοδόμημα.

Το θέατρον της Καρθαίας είναι μικρόν και η 
κατασκευή του απλή, χωρίς αξιώσεις. Άλλ’ ακρι- 
βώς ο χαρακτήρ αυτός, ανταποκρινόμενος εις τα 
μέτρα της επαρχιακής πόλεως και τας μορφολο- 
γικάς αναλογίας του τοπίου, προκαλεί σήμερον 
το ενδιαφέρον.

Α νεζητήθησαν κατόπιν τα ερείπια της δι' αρ- 
χαίου υλικού, ίσως ναού της Δήμητρος, κτισθεί-

σης εκκλησίας, τα οποία είχον ανασκαφή παρά 
του Graindor5, άλλ’ εξηφανίσθησαν κατά την 
διαρρεύσασαν πεντηκονταετίαν. Τα ερείπια ευ- 
ρέθησαν εις βάθος 3.50 μ. εντός της κοίτης του 
χειμάρρου Βαθυπόταμος.

Απεκαλύφθη τμήμα του πλακοστρώτου δαπέ- 
δου, ως και τέσσαρες κίονες, οίτινες είχον κατα- 
πέσει επ’ αυτού, και εξήχθη εν δωρικόν κιονό- 
κρανον. Μετά την επισήμανσιν της θέσεως, δια 
να καταστή δυνατή η μόνιμος αποκάλυψις των 
ερειπίων και συστηματικωτέρα ανασκαφή του 
χώρου, πρέπει να επιχειρηθή πλέον η έκτροπη 
της κοίτης του χειμάρρου. Η  έρευνα αυτή είναι 
άναγκαία, διότι ο αρχαίος ναός φαίνεται ότι προ- 
ηγήθη της χριστιανικής εκκλησίας εις την ίδιαν 
ακριβώς θέσιν6, καθώς δεικνύει και η λάξευσις 
του βράχου κατά την νοτίαν παρειάν της κοίτης 
του χειμάρρου προς δημιουργίαν ελευθέρου χώρου.

Υψηλά εις το άνδηρον, όπου είχεν ολοκληρω- 
θή η αποκάλυψις των ερειπίων του ναού της Α θή- 
νας ( D D ), υπελείπετο να καθαρισθή ο χώρος εκ 
του όγκου των χωμάτων κατά την βορείαν και δυ- 
τικήν πλευράν του ναού. Εις τον χώρον τούτον υ- 
πήρχον αρκετοί χριστιανικών χρόνων τάφοι (Πιν. 
638 γ ). Οι περισσότεροι εκαλύπτοντο δι’ημικυλιν- 
δρικής κατασκευής εκ μικρών λίθων, ήτις έφε- 
ρεν εξωτερικώς στρώμα ασβεστοκονιάματος. Η - 
νοίχθη δοκιμαστικώς εις μικρός τάφος, διαστά- 
σεων 0,88 προς 0,33 μ. Είχε κτιστά τοιχώματα και 
εκαλύπτετο δια πλακοειδών λίθων οστών ολίγα 
ίχνη ευρέθησαν. Ο  βράχος, όστις υψούται κατά 
την δεξιάν πλευράν του προ του ναού χώρου, 
έχει λαξευθή, ώστε να σχηματίζωνται κατά μη- 
κος βαθμίδες.

Τα λείψανα του κτιρίου D, τα οποία δεν είχεν 
ίδει και ο Graindor φαίνεται ότι έχουν εξαφανι- 
σθή, άλλ’ ο καθαρισμός της θέσεως, εις την 
οποίαν σημειώνεται, δεν έφθασεν εως το τέλος. 
Α πό το κτήριον τούτο κατά πάσαν πιθανότητα 
προέρχονται πολλά αρχιτεκτονικά μέλη δωρικού 
θριγκού, τα οποία ευρέθησαν εις τον χώρον προς 
Ν. του ναού η είχον καταπέσει από το άνδηρον, 
έξω του τείχους της πόλεως.

1) Πλαξ επιστυλίου υψ. 0,16, μήκ. 0,945 μ.· οι 
κανόνες, μήκ. 0,275 μ., δεν φέρουν σταγόνας.

2) Πολλά τεμάχια διαζώματος αποτελούμενα 
εκ τριγλύφου και συμφυούς μετόπης. Εις το με- 
γαλύτερον σώζονται δύο τρίγλυφα. "Υψ. 0,435, 
μήκ. πάλιν 0,945 μ. Το πλάτος του τριγλύφου εί- 
ναι 0,275, της μετόπης 0,39 μ.

5. B C H  1905, σ. 330. κ . έ.

6. Ά π οψ ις  του G ra in d o r ε  ά.
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3) Τεμάχια γείσου· υψ. του μετώπου 0,12 μ. 
Αι πρόμοχθοι φέρουν τρεις σειράς σταγόνων.

Προς τα αρχιτεκτονικά αυτά μέλη, τα οποία 
δεικνύουν ελληνιστικούς χρόνους, συνανήκει και 
εν δωρικόν κιονόκρανον διαμ. 0,46 και υψ. 0,28 μ. 
Το υποτραχήλιον φέρει ραβδώσεις μόνον κατά 
το ήμισυ της περιφέρειας. Το κτήριον ύ  φαίνε- 
ται ότι ήτο στοά, ως η παλαιοτέρα γνώμη του 
Βr o s t e d ,   όχι ναός.

Εις τον στυλοβάτην του ναού DD μεταξύ των 
επιγραφών, αίτινες είναι εγχάρακτοι, ύπαρχουν 
και αι έξης :

Ν ΙΚ Ω Ν  

C Ω C ΙΑ C  
Κ Η Τ Ω Ν  Κ Α Λ Ο C

Ο  καθαρισμός τέλος ενός στρώματος χωμάτων 
κάτω από τον βράχον, όπου κείται το κτήριον Ο, 
τα οποία προφανώς προέρχονται από παλαιόν 
ανασκαφήν, απέδωσε πλήθος οστράκων κοριν- 
θιακών και αττικών αγγείων, μελανόμορφων και 
ερυθρομόρφων, χρήσιμον δια μιαν πρώτην γνώ- 
σιν του κεραμεικού υλικού της αρχαίας Κέω.

ΠΑΡΟΣ

Εις το Μουσείον της Πάρου συνεπληρώθη εν- 
τός των δύο αιθουσών και του προθαλάμου η έκ- 
θεσις των αρχαϊκών γλυπτών, καθώς και των ση- 
μαντικωτέρων της κλασσικής εποχής. Δια τα ευ- 
ρήματα τού Δηλίου και τα προϊστορικά κατεσκευά- 
σθησαν τέσσαρες π ρ ο θ ή .  Αι πλάκες με τας 
επιγραφάς και το κιονόκρανον του μνημείου του 
Α ρ χιλόχου εκτίθενται εις την στοάν, καθώς και 
εις κορμός ίππου του αυστηρού ρυθμού και δια- 
φορα αρχιτεκτονικά. Άλλ’ ο χώρος του Μου- 
σείου, του οποίου τα σχέδια είχον γίνει και η 
οικοδομή αρχίσει προ του πολέμου, είναι ανεπαρ- 
κής, δια να περιλάβη το διαρκώς αυξανόμενον 
υλικόν, εις το όποιον αι εργασίαι της Έκατοντα- 
πυλιανής έδωσαν σημαντικήν προσφοράν. Λή- 
γοντος του έτους ήρχισεν -  το Μουσείον της 
Πάρου είχε κατά τούτο καλήν τύχην -  η άνε- 
γερσις νέας μεγάλης αιθούσης, η οποία και θα 
επιτρέψη την ολοκλήρωσιν της εκθέσεως.

Τα αξιολογώτερα κινητά ευρήματα του έτους 
προέρχονται εξ Αντιπάρου και ε ίνα ι:

1) Το άνω ήμισυ του κορμού αρχαϊκής κόρης· 
φέρει χιτώνα, επί του οποίου σχηματίζονται εις 
δέσμας εγχάρακτοι κυματοειδείς πτυχαί- η αρι- 
στερά κάμπτεται υπό το στήθος. Υ ψ . 0,42 μ. 
Ε νθυμίζει τους κορμούς της Χίου, άλλ’ είναι 
νεώτερον.

2) Το άνω επίσης ήμισυ του κορμού αρχαϊκού 
κούρου. Ο  αριστερός βραχίων είναι αποκεκρου- 
μένος. Υψ. 0,36 μ.

ΤΗΝΟΣ

Παραλλήλως ήρχισεν η οργάνωσις της έκθε- 
σεως εις το νέον Μουσείον της Τήνου. Το κτή- 
ριον άνηγέρθη δαπάναις της Α ρχαιολογικής Ε - 
ταιρείας συμφώνως προς σχέδια του αρχιτέκτο- 
νος κ. X. Μπούρα. Εις την κεντρικήν αίθουσαν 
εξετέθησαν οι πίθοι και αμφορείς μετ’ αναγλύ- 
φων παραστάσεων από το αρχαϊκόν ιερόν εις 
Ξώμπουργον. Εις την πρώτην των δύο πλαγίων 
αιθουσών εστήθησαν επί βάθρων αι επιτύμβιοι 
στήλαι του 5ου και 4ου αιώνος, εις την δευτέραν 
τα ελληνικά η ρωμαϊκά μικρού μεγέθους γλυ- 
πτά. Τα μεγαλύτερα γλυπτά από το ιερόν του 
Ποσειδώνος και Α μφιτρίτης, καθώς και αι επι- 
γραφαί πρόκειται να εκτεθούν εις το περιστύ- 
λιον της αυλής.

Ν . Σ . Ζ Α Φ Ε ΙΡΟ Π Ο ΥΛΟ Σ

*

ΜΗΛΟΣ

Κατά την ΒΔ. πλευράν της νήσου Μήλου, εις 
την θέσιν Καλόγριες του Χάλακα ( Π ιν .  642 α' 
Σ χ ε δ .  1 ) και επί της ΒΑ. Κλιτύος χαμηλού λό- 
φου, απέχοντος περί τα 1500 μ. της ακτής, ο Ά γ- 
γλος αρχαιολόγος κ. C. Renfrew παρετήρησε τά-φους 

 ενός πρωτοκυκλαδικού νεκροταφείου. Κατά 
το τελευταίον δεκαήμερον του Ο κτωβρίου ενηρ- 
γήθη δι' εξ ημερομισθίων μικρά δοκιμαστική 
έρευνα,1 της οποίας τα αποτελέσματα είχον ως 
εξής :

Οι τάφοι του ως άνω νεκροταφείου έκειντο 
εντός του χώρου ορυχείου καολίνης, μη ευρι- 
σκομένου εν ενεργεία. Συμφώνως προς πληροφο- 
ρίας των εντοπίων, κατά τας εργασίας εκσκαφής 
του ορυκτού προ 5 -6  ετών, ήλθον εις φως τάφοι, 
οι όποιοι κατά μέγα μέρος εσυλήθηκαν, πολλοί 
δε και κατεστράφησαν. Οι διασωθέντες τάφοι ευ- 
ρίσκοντο επί της επιφανείας του εδάφους. Ε πί 
ερευνηθείσης εκτάσεως 30 x 26 μ. εσημειώθησαν 
δώδεκα τάφοι ( Π ι ν .  642 α, 643 β· Σ χ ε δ .  2) ,  
ων ο εις μόνον ήτο ασύλητος. Οδτοι ήσαν του 
γνωστού κυκλαδικού τύπου, ήτοι τραπεζοειδείς, 
εσκαμμένοι εντός του μαλακού πετρώματος, τας 
πλευράς εσχημάτιζον καθέτως τοποθετημέναι πλά-

1, Ε ις  αυτήν, ως  εις τας κατωτέρω αναφερομένας άλ- 
λας ερεύνας εις Μ ήλ ον κα ι Κ ίμω λον, έλαβε μέρος ως βοηθός 
ο κ . Λ . Α ντω ν ιά δ η ς , φ ο ιτη τής  αρχα ιολ ογία ς.
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κες. Το δάπεδον των τάφων απετέλει το φυσικόν 
έδαφος ( Π ιν .  642 β - ο, 643 α - β· Σ χ ε δ .  
3 -12 ). Εις τρεις μόνον ( τάφοι 2, 3 και 5 ) εσώ- 
ζοντο αι πλάκες καλύψεως, αι οποίαι είχον θραυ- 
σθή και καταπέσει εις το εσωτερικόν. Ο  τάφος 2,

πυξίδα και ψήφους, προερχομένας εκ του ως άνω 
νεκροταφείου.

Η  ύπαρξις του νεκροταφείου τούτου εις την 
έρημον νυν περιοχήν του Χάλακα προσθέτει 
μιαν ακόμη τοποθεσίαν εις τας ήδη γνωστάς

ο όποιος ήτο και ο μόνος ασύλητος, ως ήδη 
ανεφέρθη, ευρέθη περιέχων, εις βάθ. 0,28 μ. 
από της άνω επιφανείας των πλευρικών πλακών, 
ένα ακέραιον πήλινον κρατηρίσκον μετά κωνικού 
λαιμού ( Σ χ ε δ .  4 δεξιά), και λεπίδας οψιανού, 
ων τίνες ευρέθησαν και επί της πλακός καλύ- 
ψεως. Ά φθονοι λεπίδες οψιανού (24)  περισυνε- 
λέγησαν επίσης εκ των εντός του τάφου 1 χωμά- 
των, ως και ολίγαι ακόμη εκ των χωμάτων του 
τάφου 11, ο όποιος ήτο ημικατεστραμμένος 
( Σ χ ε δ .  2 τ 11 ).

Τέλος, τη παροτρύνσει του κ. C. Renfrew, εις 
κάτοικος της περιοχής παρέδωκεν εις το Μου- 
σείον μιαν πρωτοκυκλαδικήν κυλινδρικήν πυ-

της Δ. Μήλου, τας σημειουμένας υπό των D. 
Mackenzie2 και Τ. Χατζιδάκι3, όπου παρετηρή- 
θησαν ίχνη αρχαίων οικισμών, από της πρώτης 
περιόδου της Ε ποχής του Χαλκού μέχρι και των 
ρωμαϊκών χρόνων.

Δοκιμαστική ανασκαφή ενηργήθη ομοίως εις 
άλλας δύο θέσεις :

1) Εις Αλυκήν, περί τα 2 χλμ. ΝΔ. του συνοι- 
κισμού της Ζεφυρίας, όπου κατά την ανόρυξιν 
φρέατος ευρέθη εις βάθ. 3 μ. και παρεδόθη χαλκή 
αιχμή δόρατος, μήκ. 0,48 μ. εις καλήν κατάστα-

2. BSA III ( 1896 ) σ . 81 κ .ε .

3. Ι σ τορ ία  τη ς Μ ήλου, σ . 19 κα ι 8 0 -9 0 .
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σιν. Ολίγον χαμηλότερον, εις βάθ. 3.20 μ. η 
ερευνά έφερεν εις φως εν ορθογώνιον κτίσμα, 
πλατ. 1.50 και σωζ. μήκ. 1.52 μ., του οποίου κατά 
την μιαν μακράν πλευράν εσώζοντο δύο δόμοι

μάνθησαν προ καιρού ήδη ανεσκαμμένοι τάφοι 
και πλήθος οστών ήσαν διεσκορπισμένα εις την 
περιοχήν. Οι τάφοι ούτοι ήσαν κατεστραμμένοι 
υπό των αροτρών, ώστε το σχήμα δεν ήτο δυνατόν

Σχεδ. 2. Τοπογραφικόν σχεδιογράφημα τάφων Μήλου

( Σ χ ε δ .  13). Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να 
ερευνηθή εις μεγαλύτερον βάθος, λόγω της σα- 
θρότητος του αμμώδους εδάφους. Τα ολίγα όστρακα 

, τα ευρεθέντα κατά την ανασκαφήν, είναι 
κυρίως αρχαϊκών και κλασσικών χρόνων.

2) Εις θέσιν Σωτήρα της περιοχής Λαγκάδα, 
Α. της Ζεφυρίας, επί του Δ. πρανούς λόφου, 
όπου προ καιρού είχον ευρεθή παρά χωρικών 
εντός αγρού πρωτοκυκλαδική πυξίς και όστρακα 
της αυτής εποχής, ήλθον εις φως δύο κιβωτιό- 
σχημοι τάφοι, διαστ. 1.30x0,50 μ. και 1.80x0,60 
μ. εις βάθ. 0,35 - 0,80 μ. Ο  μεν πρώτος ήτο επεν- 
δεδυμένος εις τα πλάγια τοιχώματα δια καθέτως 
τοποθετημένων πλακών, ο δε δεύτερος απλώς λα- 
ξευμένος εντός του μαλακού πετρώματος. Έκα- 
στος τούτων εκαλύπτετο δια μιας πλακάς. Εντός 
αυτών ευρέθησαν οστά και πλήθος σιδηρών ήλων, 
μεγάλου μεγέθους, προερχομένων πιθανώς εκ 
ξυλίνου φερέτρου. Εις τον πέριξ χώρον, επεση-

να σημειωθή ακριβώς και διεκρίνοντο μόνον λακ- 
κοειδείς κοιλότητες. Το πιθανώτερον είναι ότι 
επρόκειτο περί τάφων χριστιανικής εποχής, χω- 
ρίς να υπάρχη προς το παρόν άλλη ένδειξις περί 
προϊστορικών ταφών.

Ολίγον όμως υψηλότερον της ως άνω θέσεως,

Σχεδ. 3. Τάφος 1
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Σχεδ. 10. Τάφος 12
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κατά την είσοδον της Λαγκάδας, αριστερά, έμ- 
προσθεν της θέσεως Τρυπητές, κατά την διάνοι- 
ξιν υπογείου διαδρόμου υπό συνεργείου του ορυ- 
χείου ευρέθη προ καιρού θαλαμοειδής μυκηναϊ-

κός τάφος, μεγάλων διαστάσεων, συμφώνως προς 
πληροφορίας, και πιθανώτατα ασύλητος. Ουδέν 
όμως ανεφέρθη εις την Α ρχαιολογικήν Υπη- 
ρεσίαν και ο τάφος κατέρρευσε μετά το πέρας των 
εργασιών του ορυχείου. Εις των εργατών παρέ- 
δωκε τμήματα μυκηναϊκών αγγείων ( Π ιν .  644 
β - γ ), αλλά δυνατότης περαιτέρω εξερευνήσεως 
του τάφου δεν υπήρχε πλέον, διότι έκειτο εις 
βάθ. 8 -10  μ. κάτωθι βραχωδών κρημνισμάτων, 
ενώ η αρχική του θέσις ήτο επί της επιφανείας 
του λόφου.

Άλλ’ αι καταστροφαί των ορυχείων δεν περιω- 
ρίσθησαν εις τας αναφερθείσας περιπτώσεις. Εις

την περιοχήν του ακρωτηρίου Σπαθί, κατά το 
ΝΑ. άκρον της νήσου, εσημειώθη η ύπαρξις 
προϊστορικών τάφων, κατά μέγα μέρος κατα- 
στραφέντων υπό ορυχείου, μη ευρισκομένου νυν 
εν ενεργεία. Ε π ί της Κλιτύος ύψηλου λόφου 
υπήρχον δύο παραπλευρώς κείμενοι λαξευμένοι 
εντός του βράχου θαλαμοειδείς τάφοι, ων έλει- 
πεν η ετέρα των μακρών πλευρών. Διαστ. αυτών : 
1.70x1.55 μ. και 1.34x1.40 μ. Εσώζετο η ορο- 
φή αμφοτέρων, του δε δυτικωτέρου και μεγαλυ- 
τέρου, η είσοδος ευρίσκετο προς Δ. και απετε- 
λείτο εκ μιας καμαροσκεπούς κόγχης, διαστ.

0,50x0,50 μ., ανοιγομένην εις το κέντρον της Δ. 
στενής πλευράς και φρασσομένης δια πλακάς. 
Παρουσίαζε τρόπον τινά μορφήν εισόδου μετά 
διαδρόμου, οδηγούντος εις τον κυρίως θάλαμον. 
Υ ψ. θαλάμου 0,60 χ 0,80 μ., υψ. κόγχης 0,40 μ. 
Εις τα πέριξ χώματα ευρίσκετο πλήθος οστράκων.

Δυτικώτερον των τάφων τούτων ύπαρχουν έτε- 
ροι θαλαμοειδείς τάφοι, λαξευμένοι όμοιως εν- 
τός του βράχου. Ούτοι, είτε εκ σεισμικής δονή- 
σεως, είτε πιθανώτερον λόγω των ανατινάξεων 
κατά τας εργασίας του πλησίον κειμένου ορυ- 
χείου, έχουν ανατραπή μετά των φερόντων αύ-

τους βράχων. Ούτω παρουσιάζεται νυν εν περίερ- 
γον θέαμα εις την απομονωμένην ταύτην περιο- 
χήν της νήσου, την οποίαν οί ελάχιστοι περίοι- 
κοι ονομάζουν, λόγω της υπάρξεως των ιδιορρύ- 
θμων τούτων τάφων, « Φουρνάκια » ( Π ιν .  645 
α - β ). Οι ως άνω τάφοι ομοιάζουν ως προς τον 
τύπον με τους γνωστούς της Φυλακωπής4 και 
φαίνεται ότι και ούτοι ανάγονται εις την προϊστ

ορικήν εποχήν.
Ετέρα δοκιμαστική ανασκαφή διενηργήθη τε- 

λος εις την Φυλακωπήν, έξωθι της Ν. πλευράς 
της υπό των Ά γγλων ανασκαφείσης περιοχής της 
ακροπόλεως, εντός των απορριφθέντων χωμάτων, 
εις σημείον τι, όπου κατά το 1958 ευρέθη πήλι- 
νον κυκλαδικόν σκεύος εν είδει προσωπείου η4. E xcavations a t Phylakopi, σ. 234 κ.ε .
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πυραύνου5 5 5 5 6 και έκτοτε κατά καιρούς ανευρίσκοντο 
τυχαίως διάφορα όστρακα προϊστορικών αγγείων. 
Η  μικρά αυτή ερευνά έφερεν εις φως πλείστα 
αξιόλογα όστρακα, των οποίων η επιφάνεια κα- 
λύπτεται δια στιλπνού ερυθρού και τέσσερα ολό- 
κληρα σχεδόν αγγεία ( Π ιν .  644 α, 645 γ ) με- 
ταξύ αυτών μια μεγάλη βαθεία λεκάνη ( Π ιν .  
645 ο ).

Νέα ευρήματα, τα οποία είσηχθησαν εις την 
Α ρχαιολογικήν Συλλογήν Μήλου :

1) Πώρινον ομοίωμα οικίσκου, καμαροσκεπούς, 
διαστ. 0,19x0,14 μ. και υψ. 0,20 μ., ευρυνομένου 
προς τα άνω (0,14-0,18 μ .) ακέραιον. Ε π ί 
της μιας στενής πλευράς ορθογώνια αβαθής 
κοιλότης διαστ. 0,07 x 0,09 μ. Α ργόν κυμάτιον 
περιθέει την καμάραν της στέγης κατά την παρυ- 
φήν της. Ευρέθη εις την περιοχήν Αγιάσματα, 
ΒΑ. της Ζεφυρίας.
-  2) Πήλινον απιόσχημον πρωτοκυκλαδικόν αγ- 
γείον. Φέρει επί του ώμου εγχάρακτον διακόσμη- 
σιν, αποτελουμένην εκ τριών επαλλήλων σειρών 
ψευδοσπείρας. Ευρέθη εις Φυροπόταμον.

ΚΙΜΩΛΟΣ

Εις την θέσιν Λίμνη και την περιοχήν του γεω- 
μετρικού νεκροταφείου, το όποιον είχεν ανασκα- 
φή εν έτει 1954 παρά του καθηγητού κ. Ν. Κοντο- 
λέοντος6, τα ύδατα της βροχής απεκάλυψαν ένα 
ακόμη τάφον παρά την θάλασσαν. Ο  τάφος απε- 
τελείτο εκ μιας στρογγυλής περίπου κοιλότητος, 
διάμ. 1 μ., λαξευμένης εν μέρει εντός του μαλα- 
κού πετρώματος και εν μέρει εντός του αμμώδους 
εδάφους, βάθ. 0,75 μ. Ε ντός αυτής ήτο τοποθετη- 
μένος επί της κοιλίας και εστραμμένος προς Δ. 
μέγας αμφορεύς, άνευ κοσμήσεως η γανώματος. 
Το στόμιον αυτού εφράσσετο δια πώρινης κυ- 
κλικής πλακός, διαμ. 0,42 μ. και πάχ. 0,08 μ., 
φερούσης εσωτερικώς κατά την περιφέρειαν έξηρ- 
μένην ταινίαν προς στερέωσιν επί του χείλους 
του αγγείου ( Π ιν .  646 α ). Εντός του αμφο- 
ρέως ( Π ιν .  646 β ) ευρέθησαν μελανά χώματα 
εκ της πυράς και επί μεν της προς Β. λαβής αύ- 
του κυάθιον, επί δε του σώματος μικρός ωοειδής 
πρωτοκορινθιακός αρύβαλλος. Παρά την Β. 
πλευράν του τάφου, εις απόστασιν 0,20 μ. από 
της λαβής του αμφορέως, υπήρχεν οινοχόη, υψ. 
0,10 μ., κάτωθι δε του αμφορέως, έτερος απιό- 
σχημος πρωτοκορινθιακός αρύβαλλος ως και μι-

κύλλος κύαθος. Ε κ  των ευρημάτων, κυρίως των 
πρωτοκορινθιακών αρυβάλλων, η ταφή χρονο- 
λογείται εις το β' τέταρτον του 7ου π.Χ. αι.

Ε ν  συνεχεία, εκαθαρίσθησαν δύο τάφοι εις 
μικράν απόστασιν προς Ν. Ή σαν άπλοι λάκκοι, 
εσκαμμένοι εντός του αμμώδους εδάφους ( Π ιν . 
646 γ ), διαστ. ο μεν βορειότερον κείμενος 0,56 x 
0,46 μ., ο δε νοτιώτερον 1.20 χ 1 μ. Βαθ. πρώτου 
0,66 μ., δευτέρου 0,40 μ. Εντός αμφοτέρων έση- 
μειώθησαν ίχνη πυράς και εις τα χώματα ευρέθη- 
σαν γεωμετρικά όστρακα.

Επίσης μικρά ανασκαφική έρευνα διενηργήθη 
περί τα 200 - 300 μ. βορειότερον του ως άνω 
γεωμετρικού νεκροταφείου, κατά το ΒΔ. ακρω- 
τήριον της περιοχής, εις θέσιν Ελληνικά, έναντι 
της νησίδος Αγ. Ανδρέας της παλαιότερον κα- 
λουμένης Δασκαλειό7. Εις την θέσιν ταύτην είχε 
κατασκευασθή « σκάλα » δια την φόρτωσιν ορυ- 
κτού και κατά την ισοπέδωσιν του άνω μέρους 
του υψώματος απεκαλύφθησαν και κατεστράφη- 
σαν τάφοι, ως ο εις τον Π ιν .  647 α απεικονι- 
ζόμενος. Ούτος ήτο ο καλύτερον σωζόμενος, κι- 
βωτιόσχημος, διαστ. 2 x 0,50 μ., επενδεδυμένος 
κατά τα πλάγια τοιχώματα δια καθέτως τοποθε- 
τημένων πλακών, εντοπίου λίθου. Ω ς ήτο φυσι- 
κόν εσυλήθη και εις τα πέριξ χώματα είχε δια- 
σκορπισθή πλήθος οστράκων, τα οποία συγκολ- 
ληθέντα έδωσαν την πυξίδα του Π ιν .  647 β, 
αγγείον εγχωρίου εργαστηρίου, αρχαϊκών πιθα- 
νώτατα χρόνων. Βαθ. τάφου 0,65 μ. Πέριξ αυτού 
υπήρχον λείψανα αρκετών τάφων καταστραφέν- 
των και περισυνελέγησαν πολλά όστρακα αρχαϊ- 
κά, κλασσικά ως και τινά μυκηναϊκά.

Ε π ί της δυτικής Κλιτύος του υψώματος, κάτωθι 
των απορριφθέντων κατά την ισοπέδωσιν χωμά- 
των, ευρέθησαν άλλοι πέντε τάφοι. Ούτοι είχον 
ορθογώνιον σχήμα και είχον λαξευθή εντός του 
μαλακού πετρώματος ( Π ιν .  647 γ ). Διαστ. 
αυτών: 1.15x0,54 μ., 1.20x0,70 μ., 1.05x0,60 
μ., 2.05 χ 1 μ. και 2.25 χ 1.20 μ. Τούτων οι τρεις 
ήσαν τελείως συλημένοι, περιέχοντες ολίγα μό- 
νον όστρακα. Ο  τάφος 4 δεν είχε πλήρως συλη- 
θή, διότι εις βάθ. 0,65 μ. ευρέθησαν όστρακα, 
οστά, ίχνη πυράς και μια μελαμβαφής κοτύλη 
αυστηρού ρυθμού. Εις βαθύτερον στρώμα περι- 
συνελέγησαν πολλά τεμάχια μεγάλου αγγείου. 
Εις τον προς Β. του προηγουμένου κείμενον μέ- 
γαν τάφον 5 ευρέθησαν, πάλιν εις βάθ. 1 μ., κε- 
καυμένα οστά, ίχνη πυράς και εις αμφορεύς εις 
τεμάχια. Περί τα 13.70 μ. Α. της ομάδος των τα- 
φων τούτων ανεσκάφη εις έκτος τάφος, διαστ.

5. Π ρ β λ . δύο π αρόμοια  σκευή εκ  Ν άξου, ανασκαφή Κ λ. 
Στεφάνου, ευρισκόμενα  νυν εις  το Α ρ χ α ιο λ . Μ ουσείον Α θη - 
νών. Β λ. σ χετικώ ς : Σύντομον ο δ η γόν Έ θ ν . Μ ουσείου Α ', 
Π ρ ο ϊσ τορ ικές  Σ υλλογές.

6. BCH  1954, C hr. des F o u illes σ . 146. 7. Β λ. κα ι A M  1954/55, C h . M ustakas, K im olos, σ . 153 κ .έ
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1.30x 1.60 μ. Εντός αυτού ευρέθησαν εις βάθ. 
0,50 μ. τμήματα μεγάλου αμφορέως άνευ γανώ- 
ματος. Παρά την ΝΔ. γωνίαν του τάφου εις βάθ. 
0,70 μ. απεκαλύφθη μικρόν ορθογώνιον όρυγμα 
( δεικνύον ότι 6 τάφος περιείχε δύο διαφορετικός 
ταφάς ). Εντός του ορύγματος υπήρχον τμήματα 
ετέρου μεγάλου αγγείου ως και πολλά όστρακα 
μελαμβαφή.

Περισσότεραι πληροφορίαι περί των αγγείων 
προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να δοθούν, διό- 
τι η συγκόλλησις δεν έχει συμπληρωθή.

ΝΑΞΟΣ

Κατά μήνα Νοέμβριον συνεχίσθη η εν έτει 
1962 αρξαμένη ανασκαφή του παρά το χωρίον 
Τσικαλαριό, περιοχής Τραγαίας, γεωμετρικού νε- 
κροταφείου8. Η  ανασκαφή διήρκεσεν από 15/11 
μέχρι 2/12/64 και διενηργήθη τη βοηθεία των αρ- 
χαιολόγων δδ. Ί. Δεκουλάκου και Ά . Κόντσα. 
Ηρευνήθησαν εν συνόλω 10 τύμβοι, ων ο εις 
μόνον ήτο τελείως ασύλητος, πέντε είχον συληθή 
εντελώς, οι δε τέσσαρες υπόλοιποι εν μέρει, άλλ’ 
η λαθραία ανασκαφή των δεν είχε προχωρήσει 
πολύ, ώστε διεσώθησαν αρκετά αγγεία και άλλα 
κτερίσματα. Δια της εφετεινής ανασκαφής και 
της προχείρου ερεύνης της όλης περιοχής έφανη 
πλέον καλώς ότι πρόκειται περί εκτεταμένου νε- 
κροταφείου, γεωμετρικών κυρίως χρόνων. Τούτο 
καταλαμβάνει ολόκληρον το εν τω μέσω φαντα- 
στικών βράχων σχηματιζόμενον μεγαλοπρεπές 
οροπέδιον, το όποιον δύναται να ονομασθή « νε- 
κρών πεδίον ». Α κόμη σώζεται και η αρχαία οδός, 
η φέρουσα προς αυτό, η οποία εχαράχθη εντός 
μικράς χαράδρας και οδηγεί προς την Α. πλευ- 
ράν του δεσπόζοντος της όλης περιοχής οροπε- 
δίου. Κατά την είσοδον αυτού, προς τα ΝΑ., υψού- 
ται ωσεί ορόσημον επιβλητικός υπερμεγέθης λί- 
θος, εν είδει « menhir » ( Π ιν .  648 α ) και επει- 
δή εθεωρήθη υπό των περίοικων ως σήμα τάφου 
βασιλέως, ενηργήθη λαθραία ανασκαφή εις τον 
προ αυτού τύμβον.

Ο  ασύλητος τύμβος, ο φέρων εις την σειράν 
αριθμήσεως τον αριθμόν 6, έχει περίβολον εις 
σχήμα σχεδόν κανονικού κύκλου, διαμ. 10 μ. 
περίπου9 *.Εντός αυτού ευρέθησαν μικρότεροι ακα- 
νονίστων σχημάτων χώροι, διαχωριζόμενοι δι’

αργών λίθων10 11 και κατά το Δ. τμήμα μεγάλη πλαξ, 
εις δύο τμήματα, διαστ. 2.50x1 μ., έχουσα φο- 
ράν από Δ. προς Α. Εις τον κεντρικόν των χώρων 
τούτων11, εσωτερικών διαστάσεων περίπου 1.30 χ 
0,60 μ., χαμηλότερον της θέσεως των λίθων, απεκ

αλύφθη πυρά, η οποία εξετείνετο και έξωθι του 
κεντρικού χώρου προς Δ., καταλαμβάνουσα συνο- 
λικώς έκτασιν 2 χ 1.50 μ. περίπου ( Σ χ ε δ .  14). 
Εντός του στρώματος της τέφρας, του οποίου το 
πάχος έφθανε τα 0,15 μ. ευρέθησαν λείψανα απο- 
τεφρωμένων οστών, όστρακα, αλλά και εις ολό- 
κληρος σκύφος, τμήμα αργυρού δακτυλίου η 
ενωτίου, ως και απηνθρακωμένα όπλα, ήτοι λαβή 
σιδηρού ξίφους η εγχειριδίου και άμορφοι μάζαι 
σιδήρου, προερχόμενοι εκ της καύσεως εγχειρι- 
δίων η ξιφών. Επίσης ευρέθησαν απηνθρακωμε- 
ναι σταφυλαί και σύκα ( Π ιν .  648 γ ). Υ περά- 
νω της πυράς είχον εναποτεθή τρία μεγάλα αγ- 
γεία, εν των οποίων περιείχε γεωμετρικόν σκύ- 
φον4 το στόμιον του μεσαίου εφράσσετο δια μι- 
κρός πλακάς. Κάτωθι του στρώματος της τέφρας 
υπήρχον λεπίδες οψιανού και τίνες σμυριδόλι- 
θοι. ΒΔ. της πυράς, εντός του χώρου Ε ευρέθησαν 
τεμάχια οστών και το ύπόλοιπον του σιδηρού ξί- 
φους, του οποίου η αιχμή περισυνελέγη εντός 
της πυράς ( Σ χ ε δ .  14). Επίσης εντός του χώ- 
ρου Στ, ΝΔ. της πυράς υπήρχεν ομάς αγγείων, 
διαφόρων σχημάτων ( οινοχόαι, σκύφοι, κύαθοι) 
καλύπτουσαι έκτασιν 0,56 χ 0,60 μ. ( Π ιν .  648 β, 
ο δεξιά4 Σ χ ε δ .  14).

Εις το στρώμα των τριών αγγείων, εντός των 
διαφόρων μικροτέρων χώρων, περισυνελέγησαν 
ομάδες οστράκων ( πολλά των οποίων συγκολ- 
ληθέντα απετέλεσαν ολόκληρα αγγεία) ( Π ι ν .  
650 α, γ ), εις τρόπον ώστε η μορφή, την οποίαν 
ένεφάνιζε το εσωτερικόν του περιβόλου 6 εις 
αυτό το στρώμα, ήτο ως η εν  τω Σ χ ε δ .  15 ( Π ι ν .  
649 γ ). Ούτω συμπεραίνεται ότι κατ’ αρχήν εκάη 
ο νεκρός εις το κέντρον του περιβόλου μετά τινών, 
των πλέον πολυτίμων, προσφορών και πέριξ του 
κέντρου της πυράς εσχηματίσθη προχείρως δι’ 
αργών λίθων μικρός χώρος, προς τον όποιον έφε- 
ρεν η εν είδει προσβάσεως Δ. αυτού τοποθετηθεί- 
σα πλαξ. Κατόπιν προσεφέρθησαν ωρισμένα κτε- 
ρίσματα και το ύπόλοιπον τμήμα του εσωτερικού 
του περιβόλου διεχωρίσθη εις ακανονίστων σχη- 
μάτων χώρους. Ερρίφθη στρώμα άμμου και ενα- 
πετέθησαν νέαι προσφοραί, πλουσιώτεραι των 
προηγουμένων, επ' αυτής δε της κεντρικής πυράς8. Α Δ 18 ( 1963 ) : Χ ρονικά, σ . 279 - 280.

9. Η  αρίθ μ η σ ις  ή ρ χ ισ εν  από τον π λη σ ιέσ τερ ον προς το
σ ημ είον προσβάσεω ς του όροπεδίου, τον  όπο ιον  κα ι πρώ - 
τον συναντά ο ε π ισκέπτης, συμπεριελήφθησαν δε κ α ι ο ι 
κατ’ το  1963 ανασκαφέντες δύο τύμβοι, εις τους οποίους εδό-
θησαν ο ι αρ ιθμο ι 4 - 5 .

10. Ε ις  τα  σ χέδ ια  του τύμβου 6 σ ημ ειούντα ι δ ια  κεφαλαίων 
γραμμάτων εντός πλα ισ ίου . Ο ι λ ίθ ο ι δεν έχουν σχεδιασθή 
ακόμη . Π ρβλ . εσωτερικόν του τύμβου 1 εις Σ χ ε δ .  16.

11. Σ χεδ. 14, Α.
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ετοποθετήθησαν τρία μεγάλα αγγεία και εις σκά- 
φος φέρων γραπτήν διακόσμηση» ( Π ιν .  650 β ).

Εξωτερικώς του περιβόλου υπήρχε και εδώ, 
ως και εις τον κατά το 1962 ανασκαφέντα τύμ- 
βον Α12, στρώμα λιθαρίων, σχηματίζον πλατείαν 
κυκλικήν ζώνην, πλατ. 3 - 4 μ., το όποιον εφήπτε-

εντός μικράς σκαφής του εδάφους, ευρέθησαν δε 
πλήρη άμμου, άνευ ίχνους οστών η τέφρας ( Π ιν .  
649 α ). Επίσης κατά την Ν. πλευράν, μεταξύ 
των αγγείων, εις βάθ. 0,90 μ., απεκαλύφθη πυρά 
εκτάσεως 3 χ 2.40 μ. Το πάχος του στρώματος της 
τέφρας έφθανε τα 0,20 μ. και εκαλύπτετο δι' άμ-

Σχεδ. 15. Τύμβος 6 εις Τσικαλαριό Νάξου

το της παρειάς του περιβόλου. Κατά την τμημα- 
τικήν διάλυσιν του ως άνω στρώματος εφάνησαν 
κατά την Ν. και Δ. πλευράν κυρίως, μεγάλα αγ- 
γεία ( Π ιν .  651 α - β ) άνευ γανώματος, τοπο- 
θετημένα επί της κοιλίας, μεταξύ δύο πλακών, 
ων η μια έφρασσε το στόμιον. Τα αγγεία ( αμφο- 
ρείς, οινοχόαι η μικροί πίθοι) είχον εναποτεθή

μου και λιθαρίων, φαίνεται δε ότι επρόκειτο περί 
εναγικής πυράς.

Περί τα 4.50 μ. περίπου Α. του τύμβου απεκα- 
λύφθη έτερος μικρός ελλειψοειδής περίβολος, με- 
γίστης διαμέτρου 4.50 μ., παρουσιάζων άνοιγμα 
προς Δ., ήτοι προς τον τύμβον. Εντός του μικρο- 
τέρου τούτου περιβόλου υπήρχεν επιμήκης πλαξ, 
διαστ. 1.60x 1.30 μ., εις τρία τμήματα ευρεθεί-12. Α Δ ε .α . σ .  279.
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σα, εν είδει τραπέζης προσφορών, έχουσα φοράν 
από Β. προς Ν. ΝΔ. ταύτης, εντός του περιβόλου, 
ομάς τεσσάρων αγγείων, όμοιων προς τα άλλα 
( Π ιν .  649 β ). Δ. αυτού ήρχισαν αποκαλυπτόμε- 
νοι τοίχοι, έχοντες φοράν από Β. προς Ν., των 
οποίων η αποκάλυψις δεν ωλοκληρώθη εισέτι.

Μεταξύ των άλλων ανασκαφέντων τύμβων, ο 
υπ' αριθ. 1, διαμ. περίπου 12 μ., παρουσίασε το 
μεγαλύτερον ενδιαφέρον ( Π ιν .  652 α' Σ χ ε δ .  
16). Εις αυτόν εδέσποζον: 1) κατά το ΒΔ. τμήμα 
μέγας κιβωτιόσχημος τάφος, διαστ. 2.10 χ 0,80 μ., 
με φοράν από Β. προς Ν., έχων τα πλάγια 
τοιχώματα επενδεδυμένα δια καθέτως τοποθετη- 
μένων πλακών και τον πυθμένα δια μιας οριζον- 
τίου. Ο  τάφος εσυλήθη  επομένως ευρέθη πε- 
ριέχων μόνον άμμον, 2) κατά το Α. τμήμα ελλει- 
ψοειδής κύκλος, μεγίστης διαμ. 3 μ. περίπου, 
κατεσκευασμένος και ούτος δια μεγάλων αργών 
λίθων, εφαπτόμενος του μεγάλου περιβόλου και 
κατά την Α. πλευράν παρουσιάζων άνοιγμα πλατ. 
0,70 μ. ( Π ιν .  652 β ). Προς αυτό αντιστοιχεί εν 
παρόμοιον του εξωτερικού και χρησιμεύει ως 
είσοδος εις τον εσωτερικόν κύκλον, εντός του 
οποίου οδηγεί κεκλιμένον επίπεδον ως και εις 
τον εσωτερικόν κύκλον του τύμβου Α (5  ), τον 
κατά το 1963 ανασκαφέντα13. Εις τον εσωτερικόν 
τούτον κύκλον υπήρχον τέσσαρες δι’ αργών λί- 
θων εσχηματισμένοι ακανόνιστοι χώροι και υπο- 
κάτω των διαχωριστικών τοιχαρίων ευρέθη πυρά. 
Το πάχος του στρώματος της τέφρας έφθανε τα 
0,15 - 0,17 μ. και εντός αυτού, εις μεν τον ανατο- 
λικώτερον και μεγαλύτερον χώρον, διαστ. 1.90 χ 
1.20 μ., ευρέθησαν πλήθος αποτεφρωμένων οστών 
( ίσως όχι ανθρωπίνων) και όστρακα, εις δε τον 
δυτικώτερον ολόκληρα αγγεία πλήρη άμμου ( αμ- 
φορευς, τρίλοβος οινοχόη και τινά μικρότερα) 
( Π ιν .  648 ο, αριστερά ). Άμμος εκάλυπτε επίσης 
και ολόκληρον το στρώμα της πυράς εις τους τέσ- 
σαρας χώρους του εσωτερικού κύκλου. Η  πυρά αύ- 
τη θα είχεν εναγικόν χαρακτήρα, την δε κυρίως 
ταφήν θα περιείχεν ο συληθείς κιβωτιόσχημος τά-φος 

. ΒΔ. του εσωτερικού κύκλου απεκαλύφθη επί- 
σης εφαπτομένη αυτού και εις το επίπεδον των 
λίθων του περιβόλου επιμήκης πλαξ, διαστ. 1.15 χ 
0,70 μ., επί της οποίας υπήρχεν ομάς οστράκων. 
Το ύπόλοιπον τμήμα του εσωτερικού του περιβό- 
λου είχεν διαχωρισθή εις μικρούς, ακανονίστων 
σχημάτων χώρους, εντός των οποίων ουδέν ευρε- 
θη εί μη λεπτή άμμος.

Έξω του περιβόλου, προς τα ΒΔ. απεκαλύφθη 
ορθογώνιον κτίσμα, διαστ. 3.60x2.20 μ., έχον

φοράν από Α. προς Δ. ( Π ιν .  652 γ ). Ε σωτερι- 
κώς αυτού ακανόνιστος σειρά αργών λίθων, διαστ. 
1.05 χ 0,60 μ. διήρει τον χώρον εγκαρσίως εις δύο 
περίπου ίσα μέρη. Εις το ανατολικώτερον και 
πλησιέστερον προς τον περίβολον διαμέρισμα, 
εις βάθ. 0,30 μ. ευρέθη πυρά, καλύπτουσα έκτασιν 
0,70 χ 0,50 μ.· εντός του στρώματος της τέφρας, 
πάχ. περίπου 0,10 μ., υπήρχον όστρακα, λείψα- 
να αποτεφρωμένων οστών και ποσότης κονιο- 
ποιημένων ανθράκων. Ίχνη  πυράς εσημειώθη- 
σαν και κατά το Β. τμήμα του Δ. διαμερίσματος, 
ως φαίνεται και εις το Σ χ ε δ .  16, χωρίς όμως 
λείψανα οστών κλπ. Το κτίσμα τούτο αντιστοι- 
χεί προς το ευρεθέν εντός του περιβόλου Β, του 
κατά το 1962 ανασκαφέντος14. Και εκεί ως και 
εδώ δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθή, αν ήτο 
χώρος δια την καύσιν νεκρών η απλώς δι’ εναγι- 
κάς πυράς. Κρίνοντες όμως εκ της παντελούς 
ελλείψεως πολυτίμων προσφορών, ως π.χ. εις τον 
κεντρικόν χώρον του τύμβου 6, δυνάμεθα να συμ- 
περάνωμεν ότι πιθανόν πρόκειται περί χώρου δι’ 
εναγικάς πυράς.

Καθ’ όλην την Β. και Α. πλευράν εφαπτομένη 
προς τον περίβολον, σειρά μεγάλων κυρίως αγγ

είων ( Π ιν .  653 α ) επί της κοιλίας τοποθετη- 
μένων. Ταύτα ευρίσκοντο εντός λάκκων η θηκών 
δια πλακών η αργών λίθων σχηματιζομένων και 
καλυπτομένων δια μιας άλλης πλακός· εις τα πε- 
ρισσότερα το στόμιον εφράσσετο δια λιθίνου 
πλακιδίου. Προς Β. και εις απόστασιν 1.70 μ. 
από του περιβόλου απεκαλύφθη ομάς αγγείων 
(πέριξ μεγάλου αμφορέως, έχοντος επί του στο- 
μίου λίθινον πλακίδιον, μικρά, διαφόρων σχημά- 
των, αγγεία, οινοχόαι, κύαθοι, σκύφοι) εντός 
λακκοειδούς θήκης διαστ. 0,70 x 0,60 μ. ( Π ιν .  
653 γ - ο ). Δυτικώτερον, εκατέρωθεν του ορθο- 
γωνίου κτίσματος, Β. μεν αυτού, εντός σκαφών 
ολίγον απεχουσών αλλήλων, περιβαλλομένων δι’ 
αργών λίθων και πλακών, μια υδρία και μια μικρά 
οινοχόη ( Π ιν .  653 β ), ΝΔ. δε μέγας πίθος, 
διαμ. 1.10x0,84 μ. εντός σκαφής επί της κοιλίας 
τοποθετημένος ( Π ιν .  652 γ, δεξιά). Τέλος 
κατά την ΝΔ. πλευράν του περιβόλου απεκαλύ- 
φθη εν ακόμη αγγείον, ως και τα της Α. πλευράς. 
Εντός όλων αυτών των αγγείων ευρέθη μόνον λε- 
πτή άμμος, άρα επρόκειτο περί προσφορών, αφ' 
ενός μεν δια τον εντός του περιβόλου νεκρόν, αφ' 
ετέρου δε δια τον ιερόν τόπον, ως θα εθεωρείτο 
ο εντός του ορθογωνίου κτίσματος.

Σημαντικά επίσης ευρήματα έδωσεν η έρευνα 
εις άλλους δύο τύμβους, εκ των οποίων ο εις, ο

13. Α Δ ε.α . σ . 280. 14. Α Δ ε .α .



Σχεδ. 16. Τύμβος 1 εις Τσικαλαριό Νάξου
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τύμβος 11 δεν ήτο κυκλικός, ά λ λ ' ορθογώνιος, 
διαστ. 8 χ 6 μ. περίπου, ουχί μακράν του τύμβου 
1, προς τα ΝΔ. αυτού κείμενος ( Σ χ ε δ .  17) 
και έχων φοράν από Β. προς Ν. ( Σ χ ε δ .  18' 
Π ιν .  654 α ). Εις αυτόν, παρά την εξωτερικήν

ΝΔ. μέρος άνωθι του πυθμένος εσημειώθη η ύπαρ- 
ξις πυράς και κεκαυμένων οστών. Εις το στρώμα 
της τέφρας, του οποίου το πάχος δεν υπερέβαινε 
τα 0,10 μ., περισυνελέγησαν πεντήκοντα εξ πή- 
λινα κομβιόσχημα σφονδύλια ( Π ιν .  656 β ),

Σχεδ. 18. Τύμβος 11 εις Τσικαλαριό Νάξου

Δ. πλευράν, πλησίον της ΝΔ. γωνίας απεκαλύφθη 
μικρός παιδικός κιβωτιόσχημος τάφος, διαστ. 
0,64 χ 0,28 και βάθ. 0,42 μ. Καθέτως τοποθετη- 
μένοι πλάκες εσχημάτιζον τας πλευράς, ετέρα δε 
οριζοντία τον πυθμένα. Ε ντός αυτού και κατά το

στρογγύλη ψήφος εκ πράσινης υάλου, χαλκή το- 
ξοειδής πόρπη, του φερομένου ως « μικρασιατι- 
κού » τύπου15, μετ’ έξεργον πλαστικών δακτυ- 
λίων επί του τόξου, ως και μικραί χαλκαί σπεί-

15. C h r. B linkenberg σ . 204 κ .ε .
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Σχεδ. 19. Κάλυμμα πυξίδος 
μετά ζωομόρφου λαβής

ραι, προερχόμενοι πιθανότατα εξ οκτωσχήμου 
πόρπης. Υπεράνω της πυράς είχον εναποτεθή 
περί τα είκοσι αγγεία διαφόρων σχημάτων ( Π ιν .  
654 β, 655 β, 656 ο αριστερά και κέντρον ), εις 
πτηνόμορφος ασκός ( Π ιν .  655 ο ), δύο ειδώ- 
λια πτηνών και τρία γυναικεία ειδώλια. Τούτων 
το εν φέρει πόλον, εν δε άλλον, το μεγαλύτερον, 
σώζει ίχνη γραπτής διακοσμήσεως ( Π ι ν .  656 ε). 
Υψ. γυναικείων εδωλίων : 0,095, 0,08 και 0,16 μ.

Παρά την Β. πλευράν του τάφου, εξωτερικώς, 
εις βάθ. 0,45 μ., ανευρέθη λιθίνη πλαξ διαστ.

Σχεδ. 20. Τύμβος 10 εις Τσικαλαριό Νάξου
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0,40 χ  0,56 μ., με φοράν από Δ. προς Α., η οποία 
εκάλυπτε ομάδα δώδεκα αγγείων ( Π ιν .  654 γ, 
655 α, γ αριστερά). Τα πλέον αξιόλογα τούτων 
η σαν : γεωμετρική πυξίς σώζουσα γραπτήν δια- 
κόσμησιν ( Π ιν .  656 γ ), κάλυμμα μικράς πυ- 
ξίδος μετά λαβής εν είδει μικύλλου ειδωλίου Ιππου 
( Σ χ ε δ .  19 ) ε ι δ ώ λ ι ο ν  ιπταμένου πτηνού.

Παρά την Ν. πλευράν του τάφου απεκαλύφθη 
θήκη, διαστ. 0,44 χ 0,27 μ., με φοράν από Β. προς 
Ν., σχηματιζομένη δι' όρθιων πλακών και κα- 
λυπτομένη δια μιας άλλης, διαστ. 0,49 χ 0,42 μ. 
Εντός της θήκης ήτο τοποθετημένον επί της κοι- 
λίας μόνωτον αγγείον, άνευ γανώματος, διαστ. 
0,32 χ  0,22 μ., φέρον επί του στομίου λίθινον πλα- 
κίδιον. Το αγγείον ευρέθη πλήρες άμμου, μεταξύ 
της οποίας εσώζοντο σαφή ίχνη αποτεφρωμένων 
οστών. Τέλος περί τα 1.50 μ. από της Β. πλευράς 
του τάφου εσημειώθη πυρά εκτάσεως 2x1.20 μ., 
σώζουσα ελάχιστα ίχνη αποτεφρωμένων οστών 
( ζώων ;).

Α λλά και τα ευρήματα του ελλειψοειδούς τύμ- 
βου 10 ( μεγ. διαμ. 7 μ. περίπου ) ήσαν λίαν αξιόλ
ογα, διότι μεταξύ των περισυλλεγέντων κτερι- 

σμάτων περιλαμβάνεται και το τριποδικόν πιθοει- 
δές αγγείον του Π ι ν .  651 γ - ο. Παρά το κέν- 
τρον σχεδόν του περιβόλου τούτου υπήρχον δύο

παρακείμενοι κιβωτιόσχημοι τάφοι, διαστ. 1.35 χ 
0,65 μ. ο ανατολικός και 0,75 χ 2 μ. ο δυτικός, με 
φοράν από Β. προς Ν., έχοντες τας πλευράς επεν- 
δεδυμένας δια καθέτων σχιστολιθικών πλακών το 
φυσικόν έδαφος απετέλει το δάπεδον. Ούτοι ευ- 
ρέθησαν συλημένοι, αλλά παρά την Β. εξωτερι- 
κήν πλευράν του μεγαλυτέρου τάφου είχον το- 
ποθετηθή εντός σκαφής ένδεκα αγγεία διαφόρων 
σχημάτων ( Σ χ ε δ .  20). Τα αγγεία ταύτα εκά- 
λυπτον έκτασιν 1.60x0,70 μ., όλος δε ο υπόλοι- 
πος χώρος μέχρι του ΒΑ. και Δ. μέρους του 
περιβόλου έφερε στρώμα λίθων. Τα αγγεία περι- 
είχον μόνον λεπτήν άμμον ως και ολόκληρος η 
σκαφή.

Τέλος αξιομνημόνευτος είναι η ευρέσις ενός 
χρυσού ελάσματος μετά γλυφών ζώων, περισυλ- 
λεγέντος εντός των χωμάτων της πυράς του τύμ- 
βου 8, ως και η ανεύρεσις εις τον τύμβον 13 δύο 
αγγείων τοποθετημένων κατά μήκος και εχόντων 
τα στόμια εφαπτόμενα ( Π ι ν .  656 α ). Εις αύ- 
τον τον τελευταίον τύμβον ανευρέθη επίσης εις 
κορινθιακός σφαιρικός αρύβαλλος ( Π ι ν .  655 γ, 
δεξιά )' η ύπαρξις του αγγείου τούτου αποδεικνύει 
ότι το νεκροταφείον ¿χρησιμοποιείτο και μετά 
το πέρας των γεωμετρικών χρόνων, ήτοι και μέ-χρι 

 του τέλους του 7ου π.Χ. αι.

Φ. Π Α Π Α ΔΟ Π Ο Ύ Λ Ο Υ



ΚΥΚΛΑΔΕΣ 523

D É L O S

Quartier de Skardhana

L’exploration du Quartier de Skardhana a 
été poursuivie en 1964, sur deux secteurs, au 
Nord et au Sud de l’îlot de la Maison des Co- 
médiens ( P l a n  1 ), dégagé de 1961 à 1963 ;

Dans le secteur Sud, on a commencé par 
son quart Nord-Est l’exploration d ’un secteur 
limité au Sud par l’Etablissement des Posido- 
niastes; à l’Est, par la Maison du Diadumène ; 
au Nord, par le beau mur de façade ( P I .  
657 a ) qui borde l’Impasse dégagée en 1962 
au Sud de la Maison des Comédiens. On a dé-

au Nord, il s’agissait d ’assurer une meilleure 
présentation de l’îlot, en explorant la rue et 
les demeures qui s’étendent entre lui et la fa- 
laise de Skardhana. Ce secteur sera publié en 
même temps que les trois demeures de l’îlot 
de la Maison des Comédiens dans un fascicule 
de l’Expl. Arch. de Délos, actuellement en pré- 
paration.

gagé deux ensembles de pièces qui restent jusqu’ 
ici indépendants :

1) une cour précédée de trois pièces ( dont 
les latrines ) ; dans la cour se trouvent la mar- 
gelle d’une citerne et celle d ’un puits.

2) un complexe composé, dans l’état actuel 
de la fouille, d ’une cour, de promenoirs, d ’une 
pièce X, d ’une pièce Y, d’un grand oecus. La
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cour est bordée, au Nord et à l’Ouest, de pro- 
menoirs dont elle est séparée par un dispositif 
architectural d ’un type nouveau à Délos ( P L  
657 b ) : quatre piliers de pôros, hauts de 1,37 
m. et de section à peu près carrée ( côté : 52 
cm. +  ), sont reliés par un m uret formé de 
carreaux de pôros ; ils supportaient chacun une 
colonne ionique ; trois chapiteaux ont été re- 
trouvés ( P L  657 c ) .

Les promenoirs ont un sol de terre battue ; 
celui de l’Ouest a  subi des remaniements im- 
portants : la porte qui ouvre sur la pièce Y a 
été grossièrement murée ; immédiatement à 1’ 
Est, on a retrouvé les restes d ’un four de fortune 
et recueilli à l’intérieur de la vaisselle et des dé- 
bris de cuisine. Les murs portent en outre de 
nombreux graffites ( P L  658 ).

Le four et le murage de la porte Sud n ’ap- 
partiennent pas aux dispositions primitives du 
promenoir ; les graffites qui couvrent les murs 
indiquent aussi que la maison a été utilisée par 
d’autres habitants que les propriétaires.

Du promenoir Nord, on accède à une grande 
pièce qui est Voecus maior de la maison ; dans 
l’angle Sud-Est ( P L  659 a ) ,  une cavité 
creusée en forme de cupule dans le sol en terre 
battue de la pièce contenait treize bijoux d’or, 
cinq statères ou demi-statères d ’or rhodiens 
( P L  659 b ) et soixante-neuf tétradrachmes 
attiques du nouveau style.

La pièce X  présente, elle aussi, d ’importantes 
traces de remaniements : la porte Sud a été 
bouchée ; dans l’angle Nord-Est avait été con- 
struit grossièrement un four de fortune.

La pièce Y, fermée de trois côtés, ne comporte 
qu’une seule porte percée dans le m ur Nord et 
donnant accès au promenoir Ouest; on a dit 
plus haut que cette porte a été trouvée grossiè- 
rement murée.

Les murs portent différents graffites, surtout 
le m ur Est; sur l’un d ’eux on lit, gravé entre 
deux palmes:

Ευχήν.
[. . .] δος καλός 

* κάγαθός άνήρ
και φιλούσιν 
αυτόν οι θεοί.

L’examen de la céramique permet d ’assigner 
aux demeures partiellement fouillées en 1964 
la même date qu’à celles qui composent l’îlot 
de la Maison des Comédiens : seconde moitié 
et même, plutôt, dernier tiers ou dernier quart 
du I le  s.-début du Ier s. av. J .  - C. C’est dans 
cette courte période que ces maisons ont été 
construites et utilisées ; les graffites et remanie- 
ments grossiers signalés plus haut sont sans 
doute imputables à des soldats qui ont occupé 
ces habitations. C’est sûrement aussi lors d ’un 
des deux sacs de Délos que le trésor de bijoux 
et monnaies a été enfoui en grande hâte, à 
même la terre et non dans un récipient, suivant 
l’usage.

On a recuelli au cours de la fouille les objets 
habituels à Délos : anses d ’amphores, lampes, 
bols à reliefs, céramique commune, petites 
monnaies de bronze, fragments de figurines, 
fragments de sculptures d ’appartement. En de- 
hors du trésor de bijoux et de monnaies déjà 
signalé, la trouvaille la plus intéressante est 
une belle mosaïque fragmentaire, provenant de 
l’étage et exécutée en opus vermiculatum ; elle re- 
présente un épisode du mythe de Lycurgue et 
d ’Ambrosie.

Monument des Taureaux ( Juillet 1964 )

Au Nord du Monument, l’exploration de la 
cella a été pratiquement achevée, et un sondage 
extérieur a été pratiqué à l’angle Nord-Ouest, 
pour l’étude d ’un mur signalé par R. Vallois 
( A.H.H.D., p. 28 ) : il faut répondre par la 
négative à la question d ’un prolongement du 
mur vers l’Est.

La partie centrale de l’édifice, ou Néôrion, 
a été explorée par épreuves : on a examiné les 
diverses fondations, notamment celle du mur 
de refend cella-pronaos.

Enfin, nous avons fouillé une petite section 
du pronaos et sondé le terrain jusqu’au rocher 
devant toute l’étendue de la façade Sud.

Des relevés des divers sondages ont été éta- 
blis ; les observations réalisées en 1963 et 1964 
( structure des fondations et du remblai ) trou- 
veront place dans la publication du Monument 
et y seront illustrées par les planches ( tessons ) 
qu’a préparées E. Séraf à l’automne 1964.

É C O L E  F R A N Ç A I S E  D ' A T H È N E S
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EXCAVATIONS AT SALIAGOS

Excavations were carried out during July 
and August 1964 on the island of Saliagos near 
Antiparos. They were sponsored by the British 
School of Archaeology and directed by Pro- 
fessor J . D. Evans of the University of London 
and Mr. Colin Renfrew of Cambridge Univer- 
sity. The campaign owed much to the coopera- 
tion and encouragement of Mr. N. Zapheiro- 
poulos, the Ephor of Antiquities for the Cycla- 
des, and Miss I. Dhekoulakou, acting for the 
Ephor, was a frequent and very welcome visi- 
tor to the site.

The small islet of Saliagos lies in the narrow 
channel between the northeast end of Anti- 
paros and Paros. I t is one of several small islands 
in this channel, none more than 100 metres in 
length, and was first visited by Mr. Zapheiro- 
poulos, who discovered there traces of a prehi- 
storic settlement. An examination of the site 
and its surface material in 1963 suggested that 
here at last was a settlement in the Cyclades 
of neolithic date, and plans were made for its 
excavation.

Like all sites in the Cyclades, Saliagos is so- 
mewhat eroded. To test the depth of soil, a 
series of trenches was cut along its length re- 
vealing a depth sometimes of only 30 centi- 
metres. At the south end however there are 
up to 2 metres 50 of stratified deposits, and 
work was there undertaken in a grid system of 
4-metre squares. The extensive stone debris of 
destroyed houses was found covered by some 
30 cms. o f wind-blown soil. These remains were 
overlain a t one point by the rough and massive 
stones of a tomb of the 1st or 2nd century A.D., 
the only remains discovered on Saliagos during 
the season which were later than the Neolithic.

The baulks between the squares in the prin- 
cipal excavated area were removed to aid the 
interpretation of the building remains, producing 
a space of 20 metres by 10 metres. The overall 
plan of settlement is not yet clear, but the 
houses seem to have had rectangular rooms, 
which were roughly three metres in length 
( P I .  660a ) .

The three squares to the south of this area 
produced a well stratified deposit up to a depth 
of 2 metres 50. Traces of an earlier building 
phase were observed some 60 centimetres below 
the later one, but they were scanty in the areas 
studied, and the m atter requires further in-

vestigation. The lowest levels in this region 
contained traces of burning and considerable 
quantities of well preserved pottery.

At the north end of the island, walls were 
again found and below them traces of earlier 
occupation, with finds of pottery and obsidian.

Pottery was abundant in all levels of the 
site, and showed considerable uniformity. The 
island was clearly occupied for one period only, 
although further work should enable some 
chronological subdivision of the material to be 
made, on both typological and stratigraphical 
grounds. The fine wares were in general dark- 
faced, and burnished. The commonest form is 
a flat based, rather straight sided open bowl. 
This was sometimes set on a very tall fruit- 
stand base. Decoration in m att white paint 
was common, usually rectilinear in style ( P I .  
660 b ) although curvilinear motifs are present 
( P I .  660 c ). There was no pattern burnish, 
and only a few sherds are decorated with in- 
cisions. These, like the handful of fragments with 
dark-on-light painted motifs, are probably im- 
ports.

The obsidian industry was exceptionally 
rich : over 20,000 pieces were studied, and 
1,000 catalogued and drawn. The raw material 
was imported from Melos. The most notable 
type was the bifacially flaked arrowhead with 
prominent tang ( P I .  660 d ) ,  and some fif- 
teen other types of artefact were classified.

Stone axes of haematite-limonite were com- 
mon, as were bone awls and points. Several 
worked shell spoons were found, and the small 
finds included a fragment of a bracelet made of 
spondylus and an anthropomorphic amulet of 
bone.

Considerable quantities of discarded animal 
bones on the site provided evidence of the 
consumption of sheep/goat, cattle and pig. Dog 
was also found. The bones will be the subject 
of specialised study, as will the grain impressions 
and the numerous shells. Pollen samples were 
taken from the site, and from suitable low- 
lying land in Antiparos. First indications how- 
ever suggest that the pollen was not well pre- 
served and samples taken from other islands, 
notably Delos, may throw more light on the 
palaeoecology of the area and on the date of 
its deforestation. I t  seems that the economy 
was one of mixed farming, with emphasis on 
the rearing of sheep or goat. But the great role 
played by the sea is demonstrated by the quan-



526 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) : ΧΡΟΝΙΚΑ

tities of shell found and by fish-bones, some of 
extremely large size.

Underwater exploration provided ample evi- 
dence of sea-level change, the land having sub- 
sided some three metres since Roman times. 
Among other indications was a complicated sy- 
stem of rock-cut trenches, visible now below 
water level. T hat these continue on land and 
were in fact cut on land was demonstrated by 
a small supplementary excavation on Anti- 
paros. Submerged building remains, including 
a well-head of classical date and several Early 
Cycladic cist graves, confirm this point. I t seems 
indeed probable that Saliagos in the Neolithic 
period was not an islet but a promontory linked 
both with Antiparos and with Paros.

The excavations have amply confirmed the 
Neolithic date of the Saliagos settlement. Si- 
milar finds have recently been studied from 
the site of Mavrispilia in Mykonos. There is 
no doubt that they are earlier than the « pro- 
tocycladic» graves found in Antiparos by Bent 
and Tsountas. Although there are few paral- 
lels for cross-dating, it seems that the settlement

was roughly contemporary with the Late Neo- 
lithic of Greece and the islands of the eastern 
Aegean. A date early in the fourth millenium 
seems likely, and it is hoped to confirm this by 
radiocarbon determinations.

Assisting in the excavation were Mrs. J . D. 
Evans, Miss Jane Bagenal, Miss Linda Beigel, 
Miss Barbara Bender, Mr. Ian  Clegg, Miss 
Jane Ewbank, Mr. Constantinos Gallis, Mr. 
Ian  Morrison, Mr. Bill Phelps and Mrs. Cressi- 
da Ridley. The foreman was M r. Vassili Ada- 
machos, helped by Mr. Petros Frangiskos from 
Naxos and fifteen workmen from Antiparos. 
The vase-mender of the British School, Mr. 
Petros Petrides, was in charge of restoration. 
Miss Jud ith  Turner, palynologist, and Mr. 
John  Dixon, geologist, visited the site during 
the season. The underwater survey was conduct- 
ed by a team of five aqualung divers.

The finds have been drawn and photographed 
and are now in the safe keeping of the Paros 
Museum. I t is hoped that the excavation of 
Saliagos will be continued and concluded with 
a further season’s work in 1965.

J.  D.  E V A N S  -  C O L I N  R E N F R E W
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EXCAVATIONS AT AYIA IR IN I IN KEA

Archaeological investigations and studies in 
the region of Ayia Irini on the great harbor of 
the island, conducted under the auspices of the

ful acknowledgement for continuing support 
and assistance is made to the Greek Archaeo- 
logical Service, the Ephor Mr. Zapheiropoulos 
and his assistant Miss E. Lazaridou, the offi- 
cials and citizens of the island, the Michalinos

Plan 1. Promontory of Ayia Irini, Kea

American School of Classical Studies at Athens, 
were resumed and carried forward from early 
in May to the beginning of August, 1964.1 Grate-

Company, and the Director and staff of the 
American School.

The Fortifications

The size and elaborate character of the de- 
fensive works at Ayia Irini were revealed further 
in 1964, especially along the northern and

6 7

1. F o r  accounts o f  the preceding cam paign see Hesperia, 
X XX III 1964; Α ρ χα ιολογ ικόν  Δ ελτίον , X VIII, 1963' Ε πε- 
τη ρ ίς  τη ς Ε τ α ιρ ε ία ς  Κ υκλαδικώ ν Μ ελετώ ν, III ( 1963 ). 
A b r ie f  notice o f  the w ork  o f  1964 has appeared  in Archaeology, 
XVII, 1964.
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eastern sides of the site ( P l a n  1) .  In  Area 
N, where the native rock rises and ancient depo- 
sits are relatively thin, nearly all the remnants 
of the wall have now been uncovered and it is 
clear that two or more periods of construction 
are represented. This fact is even more evident 
in the northeastern area, where the lines of the 
circuit turn southward : a continuous system 
of walls on the west of our Area M  ( P I .  6 6 1 a )  
is the earlier, while the north-east tower and 
adjoining structures are later additions. A 
straight line of wall further east in Area M, 
which was traced in 1963 and seemed possibly 
to be a part of the fortifications ( Hesperia, 
X X X III ( 1964), p. 318), must now be re- 
cognized as a retaining wall, built to support 
a broad terrace after the defensive circuit had 
been demolished and given up altogether.

Precise dating of these architectural stages 
will have to await the detailed study of pottery 
and objects associated with the walls. At pre- 
sent it appears probable that the whole com- 
plex system is to be assigned to a period before 
the time of Mycenaean dominion, the first 
phase being not later than the time of Middle 
Minoan I I I  and the northeast tower perhaps 
corresponding with, or leading to, the important 
development of the site in Late Minoan I. 
Rooms in the northern part of Area M  have 
yielded not only potsherds but a bronze dagger 
and many pieces of frescoes ( P I .  661 b - c ) 
that had fallen from upper storeys. Outside the 
fortifications and clearly later, some deposits 
of Mycenaean I I I  B pottery have been discover- 
ed.

Following the line of the earlier enclosure 
southward, we came in 1964 upon a broad 
passageway ( P L  662 a ) that led through 
the walls to a small rectangular plateia behind 
the Temple. This was probably the chief gate 
of the settlement. The passage had continued 
to be used down to Graeco-Roman times, but 
in its original form it must go back at least to 
the Late Bronze Age. The entrance is marked 
by an arrow in P l a n  1. To the southeast 
the fortifications run onward through Area 
G in an irregular course to the present shoreli- 
ne, and stones still visible under water indicate 
that there may have been a tower a t the pla- 
ce marked y on the plan ( corresponding with 
Tower x on the w est). Excavation of this re- 
gion has only begun.

Just inside the main gateway a road branched

off at right angles, running southeastward along 
the side of the Temple. I t  was approached 
through a carefully constructed portal with a 
big stone threshold ( near the point of the 
arrow on the plan ). One guesses that a conti- 
nuation of the street ran northwestward from 
the plateia, but this is not certain.

The Temple

At the end of May water-level in the bay 
was a bit lower than usual and we took the 
occasion to test strata below the floors in parts 
of Rooms IV, X I, and X III  ( P l a n  2 ). Water 
flowed in quickly, finding passage through the 
loose masonry of the walls, but a small pumping 
engine reduced the level and made it possible 
for workmen to dig out the mud in arbitrary 
horizontal cuts.

The walls of the Temple were found to be 
bedded deeper than we had previously suppos- 
ed. In  part, a t least, Walls A and L rest firm- 
ly on bedrock ( P L  662 c ) ,  some 0.80 to 
0.90 m. below the modern sea-level ( our da- 
tum ze ro ) . Several of the door-ways have 
solid stone thresholds, a t varying heights but 
all apparently belonging to an early stage of 
the building. In Room IV  there are remains 
of a flagstone paving a t levels between -0.50 
and -0.60 m. From this floor one approached 
the door to Room X I by a step of fine white 
marble ( P L  662 d ) ( surface a t -0.40 m. ). 
The threshold was 0.18 m. higher and thence 
another rise took one to a small landing at 
+  0.05 m. inside the adyton. Here one could 

turn to the left and step up again into the in- 
terior of Room X I or to the right and enter 
Room X II. The space in Room X I was lar- 
gely occupied by stone platforms.

All these structures lie below the floor-level 
of Room X I on which the many fragments of 
terracotta statues were found in 1963 ( P l a n  
2 ). This was a firm floor, made of a thick 
layer of clay, which a t that time we took to 
be part of the original building. As reported then 
( e.g., Hesperia, X X X III ( 1964 ) p. 327), pottery 
found in the debris with the sculpture was of 
styles not later than L. M. IB, a few pieces 
being perhaps a little earlier ; but small sound- 
ings below the floor, which produced Middle 
Helladic sherds, had led us to think that the 
underlying deposits were unrelated to the 
Temple.

The investigations of 1964 make a revision
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necessary. The lower part of Room X I with its 
platforms and its stepped entranceway was 
very probably a religious shrine from the be- 
ginning, and we see now that these structures 
go back at least to the Middle Bronze Age -  
a time when gray Minyan and M att-painted 
wares were imported from the mainland, be- 
fore the period of Late Helladic and Late M i- 
noan styles. Whether there were still more an- 
cient religious associations in this place, possibly 
even in the Early Bronze Age, can probably 
not be determined. In  any case, the archi- 
tectural history of the building cannot be wholly 
understood at the present stage of the investi- 
gation.

A few nondescript fragments of the big 
terracotta figures were found near the doorway 
between Rooms IV and X I, a little below the 
levels reached in 1963 but not in pure M.H. 
contexts. In Room IV  it has not been possible 
to find a floor corresponding with the L.M. 
IB level of Room X I ; almost certainly it was 
dug away during a remodelling of the central 
part of the Temple in Mycenaean times ( L.H. 
I l l ) after the great earthquake. I t was pro- 
bably in this period that a rough stone base 
was set in the floor of Room IV, presumably to 
hold a wooden column ( see PL  2 ). In  the 
earth and debris from +0.25 m., where ex- 
cavation began in 1964, down to the water- 
level ( zero ), there were sherds of Mycenaean 
I I I  A and I I I  B pots, a few tiny scraps of gold, 
two bronze blades, some beads, and parts of se- 
veral small terracotta figurines ( P l a n  662 b) .

During the season of 1964 all the hundreds 
of fragments of statues (P L  663 a - c ) from 
the Temple were sorted according to type and 
to finding-place by Mrs. Ervin, who drafted 
an extensive catalogue of them and made ob- 
servations on the technique of their manufactu- 
re. A number of new joins were discovered and, 
among other facts, it was noted that a few 
faint traces of coloring matter, red and ochre, 
are visible on certain pieces.

Graves on the promontory of Ayia Irini

Further indication of the importance of the 
town in the Middle Bronze Age is provided by 
cemeteries that were found in 1964 just out- 
side the walls in Areas J  and M. Only a few 
graves were uncovered ; others probably exist. 
Those cleared are small stone cists and burial 
pithoi, all used for children. The richest, a cist

grave in Area M  ( P L  664 a ) ,  was that of 
a girl about twelve years old. As offerings it 
held seven vases, fragments of a gold diadem, 
and beads of gold, carnelian, and amethyst, 
which we reconstituted as a necklace (P L  
664 b ) .  None of the pottery discovered in 
either cemetery is later than M.M. I l l ,  and 
most of it seems to be earlier.

Inscriptions

From the western part of Area N came 
three documents : a fragment of a  baked clay 
tablet with one incised sign and traces of others, 
a terracotta lamp with three signs on its rim, 
and a rough lentoid roundel with signs on ei- 
ther side. One of the signs on the lamp finds 
no close parallel, but all the others are from 
the Linear A syllabary ( cf. the incised mono- 
gram on a sherd recovered in 1963, Hesperia, 
X X X III, 1964, pp. 325 - 326 ). The plateia in- 
side the main gateway near the Temple yield- 
ed another inscribed piece, with characters 
not in Linear A but of a form possibly related 
to Cypro-Minoan. Elsewhere we have found a 
dozen or more bases of pots with simple marks 
of the sort known at Phylakopi, Aegina, Eleu- 
sis, Lerna, and other contemporary settlements. 
Thus the evidence for literacy at Ayia Irini, 
though not yet conclusive, is moderately strong.

Area A

The complex of rooms in Area A, exposed 
successively in each campaign since 1960, ap- 
pears now to make up one single establishment, 
which we have come to call House A (P L  
664 c ). In  1964 several of the northern rooms 
were cleared, and only the western side still 
remains untouched ( P l a n  1 and 3 ). There 
are narrow streets with covered drains on all 
sides excavated so far. O n the north, two of 
these converge under the plateia whence the 
drainage may have been carried out below 
the main roadway toward the northeast.

Deep soundings in many parts of Area A 
have shown that it was thickly occupied in the 
Early and Middle Bronze Ages. Just when 
House A began to assume its monumental 
character has not yet been determined ; clear- 
ly it was not all built a t one time. Some of the 
older architectural elements were examined 
this year far below the level of the latest floor 
in Room X X X. They go back to an early 
phase of L .M ./L .H . I, or possibly still earlier
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and represent successive alterations of the 
building. Their remains had all been covered 
over by the time of the final occupation.

During the season Miss Milburn, Olivia J a - 
mes Fellow of the Archaeological Institute of 
America, made a catalogue and a thorough 
study of the pottery from Room I ( Hesperia,

been studied in detail. Much of it is local, and 
it includes some imported pieces like those 
from House A. A few others, however, are 
decorated with spiral ornaments that belong 
clearly to the repertory of Mycenaean I I I  A. 
A similar occurrence of earlier and later sty- 
les was observed in the pottery from House ( PI .

X X X III, 1964, p. 324). More than 30 vases 
from this remarkable group have now been in- 
ventoried. They include many pieces imported 
from Crete and the mainland, none of which 
are later than L.M. IB or L.H. II.

Houses F and C

House F ( see P l a n  1 ) is made up of a se- 
ries of rooms, each occupying the full width 
of the building. The three northernmost were 
cleared in 1964, and there is at least one more 
to be found at the south. These are basement 
rooms, like those of Houses C and A, and they 
were filled with debris from above when House 
F was destroyed by earthquakes. Room I, a t the 
north, was a separate compartment, approached 
by a descending staircase. Rooms II  and I II  
are connected to each other by a doorway.

The pottery from these rooms has not yet

665 a ) which also was recorded fully this year 
by Miss Milburn. We are not sure how these 
facts are to be explained. I t seems unlikely 
that pottery of I II  A reached Kea before the 
earthquake which destroyed the major parts 
of House A, since none of it was found there ; 
nor can we suppose that Houses C and F were 
built after that earthquake. Therefore one is 
led to guess that the basements of these two 
buildings were partly cleared and reused in a 
reconstruction, perhaps at the beginning of the 
fourteenth century, and that they were demo- 
lished again by still another earthquake in 
Mycenaean III  A. This problem remains to 
be solved.

Figured stele

An important discovery was made this year 
when a modern stone mandra wall was being



532 APXAIOAOriKON ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) : XPONIKA

removed from the north edge of Area J . Among 
the stones were some fragments of marble, a 
few of which showed traces of use. The fore- 
man, D. Papaioannou observed one especial- 
ly, part of a flat slab with an incised drawing 
on one side ( P I .  665 b ). It is of white island 
marble, 0.035 to 0.038 m. thick, measuring 
0.17 m. by 0.28 m. The fairly straight verti- 
cal edge at the left is probably original, though 
worn ; that a t the top may possibly be origi- 
nal. The front surface is moderately smooth, 
slightly incrusted. On it is preserved a linear 
representation of the head of a warrior facing 
to the right, wearing a helmet with curving 
pointed cheekpiece and waving plume. The eye 
and the profile in front of it, i.e. the curve 
from the forehead to the bridge of the nose, 
are preserved ; the nose itself and the mouth 
and chin have been lost. Outlines of the back 
of the head and neck are visible. The helmet 
rises in three tiers to a rounded conical top, 
where the plume springs from an ovoid boss. 
No traces of color are preserved.

One scarcely doubts that this is a Mycenaean 
soldier, portrayed standing erect with head held 
back in formal military posture. The full height 
of such a figure may be calculated roughly, 
but why and when the slab was cut are quite 
uncertain. No very close parallels are known 
but comparisons with frescoes, stelae, and small 
figures, from Crete as well as the mainland, 
may yield some clues. This detailed study will 
be undertaken later. Meanwhile the writer re- 
tains a strong impression that the soldier is a 
Mycenaean Greek, not Minoan, and that his 
presence in Kea would be more understandable 
in the later period, when III  A pottery was 
imported than in the preceding stage when the 
inhabitants were so firmly associated with Cre- 
te in commerce and culture.

A watchtower on the coast

The view from Ayia Irini toward the shipping 
lanes on the north is blocked by a line of hills. 
These protect the site and the anchorage from 
the Meltemi, but interfere with observation. 
A maritime people needed advance notice of 
approaching ships, whether friendly or hosti- 
le, and it was probably for this purpose that a 
square structure, about 13 m. on a side, was 
built on the top of a rounded hill to the north- 
west. This height is now called by some local 
people the Troullos ( or « Tourlos» ) of Treis

Ammoudiis ( or « Treis Boukes» ), a small tri- 
ple bay just below it. I t  commands a fine view 
of the whole channel, from Sounion to Eu- 
boea, and is in clear sight and easy signalling 
distance from Ayia Irini. Stone foundations of 
the square building or enclosure can be seen. 
At its center are traces of a circular structure, 
about 5 m. in diameter, and next to this a 
modern cairn. Only a few potsherds were found, 
all apparently of the familiar local coarse ware, 
including bits of conical cups, characteristic 
of the L. M. IB period. Nearby are some out- 
croppings which may possibly mark the places 
of graves.

Kephala

The early site on this headland ( Hesperia, 
X X X III ( 1964) pp. 314- 317)  was reexa- 
mined in 1964 by J . E. Coleman, who has 
undertaken to study and publish the settle- 
ment and cemetery. We had supposed that all 
the remaining graves had been found in pre- 
ceding seasons, but in the course of cleaning 
the ground just above, to the north of the cleft, 
a few others were observed. A close and more 
extensive survey of the ridge, higher on the 
promontory, showed furthermore that the settle- 
ment was bigger than had been thought, and 
although very little now remains of the houses 
anywhere ( P I .  665 c ) ,  it will probably be 
useful to make some additional soundings.

Conservation

At Aya Irini the ancient walls in general are 
thick and well-built, of flat stones, and they 
stand firm after excavation. This is fortunate, 
since the houses with their deep basements, 
corridors, and staircases will make an interest- 
ing and instructive showing for visitors when 
the archaeological investigation has been com- 
pleted and paths through the town have been 
laid out. In some places, however, the walls 
have been damaged severely by earthquakes 
or by the digging of pits in modern times when 
attempts were made to plant orchards on the 
promontory. In  1964 we began a program of 
improvements and conservation. Many of our 
workmen, local farmers, are good practical 
masons, and in using the same materials as the 
ancients they can make strong, unobtrusive re- 
pairs and buttresses. These additions so clo- 
sely resemble the originals that one might soon 
forget which parts were new. Therefore we have
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made a practice of marking each stone of every 
repair with whitewash and photographing each 
such addition for the permanent record ( P I .  
666 a ). The whitewash will of course disap- 
pear shortly in the winter rains. In  no case 
have we made restorations where doubt exist- 
ed about the form of the original structure.

This year also, a guard house was built ( P I .  
666 b - c ), near the storehouses and overlook-

ing the site, and a night watch-man was appoint- 
ed.

So many objects have now been collected 
that we have decided to suspend excavation 
for one year and devote the season of 1965 to 
study and classification, which will be carried 
on chiefly in the workrooms. Thereafter, a con- 
siderable amount of further excavation will be 
required.

J O H N  L .  C A S K E Y
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΙΟΣ

Εις την Χώραν της νήσου Ίου με τας εισέτι 
επιπεδοστέγους οικίας ( Π ιν .  667 α ) ο Έ φο- 
ρος επεσκέφθη το παρά την εκκλησίαν του Ευαγ- 
γελισμού μεταβυζαντινόν, μονόκλιτον, τρουλ- 
λαίον παρεκκλήσιον της Αγίας Αικατερίνης 
( Π ιν .  667 β ), διαστάσεων 9.48 χ 5.26 μ. Ο  
τρούλλος του, διατρυπώμενος από δύο μόνον στε- 
νών παραθύρων, ενός προς Α. και άλλου προς Δ., 
στηρίζεται από Β. και Ν. εις τυφλόν τόξον, βά- 
θους 0,69 μ. ( το βόρειον ) και 0,65 μ. ( το νότιον ). 
Τα τόξα εξέχουν των τοίχων διαγραφόμενα και 
εξωτερικώς, ώστε ο ναός να φαίνεται σταυροει- 
δής.

Οι πλευρικοί τοίχοι της Α. και Δ. κεραίας, ων 
αι καμάραι είναι οξυκόρυφοι, έχουν εσωτερικώς 
ανά εν τυφλόν τόξον. Δύο τεμάχια αρραβδώτων 
κιόνων, εμφυτευμένα εις το έδαφος, το εν οπίσω 
του άλλου, χρησιμεύουν ως πούς της άγιας Τρα- 
πέζης. Το κτήριον έχει επιχωσθή εις ικανόν 
ύψος. Οι τοίχοι του είναι επικεχρισμένοι δι' ά- 
σβεστου. Η  κυκλική σφενδόνη του τρούλλου, με 
τους ψευδοκιονίσκους τους επικεκολλημένους εις 
την εξωτερικήν της επιφάνειαν, δίδει την εν- 
τύπωσιν οκταγωνικού κτίσματος. Ό θεν δυνατόν 
να αποκαλέση τις τον τρούλλον ψευδοοκτάγω- 
νον. Μεταξύ των κιονίσκων διαμορφούται ανά 
μια κόγχη. Ε π ί της εξωτερικής παρειάς του Ν. 
τοίχου, εις σημείον αντιστοιχούν προς το ΝΔ. 
σφαιρικόν τρίγωνον, έχει εντειχισθή ανεστραμ- 
μένον Ιωνικόν κιονόκρανον ( Π ιν .  667 γ ).

Η  αψίς του ναού είναι ημικυκλική. Εντός του 
μνημείου απόκεινται τεμάχιον αρχαίων τριγλύ- 
φων και τετράπλευρος μαρμάρινη πλαξ, διαστ. 
0,815 χ 0,72 χ 0,055 μ., με ανάγλυπτον δικέφαλον 
και άπια όπό τους πόδας του. Παρά την άνω πλευ- 
ράν της η χρονολογία 1789 ( Π ιν .  668 α ). Η  
πλαξ εχρησίμευε πιθανώτατα ως ομφάλιον της 
εκκλησίας, εις το δάπεδον της οποίας υπαρχουν 
τάφοι. Το τέμπλον είναι ξύλινον, αλλά έχει τω- 
ρα γυμνωθή των εικόνων του.

Εις τον αυτόν αρχιτεκτονικόν τύπον ανήκει 
και ο ναός της Γκρεμιώτισσας ( Π ιν .  668 β - γ ) 
με την επί του τέμπλου θαυματουργόν εικόνα Πα- 
ναγίας της Όδηγητρίας1 ( Που αι. ). Αι διαστά-

σεις του ναού είναι 20.52 χ 4.94 μ. Η  δυτική κα- 
μαρα έχει μήκος πολύ μεγαλύτερον της ανατο- 
λικής. Ο  οκταγωνικός εξωτερικώς τρούλλος φέ- 
ρει εις έκαστην πλευράν εναλλασσόμενα ανά εν 
παράθυρον και κόγχην.

Ο  ναΐσκος του Χριστού είναι μικρός μονοκά- 
μαρος. Τον νάρθηκά του καλύπτει καμάρα χαμη- 
λοτέρα εκείνης, η οποία στεγάζει τον κυρίως 
ναόν ( Π ιν .  669 α ). Εκ του τέμπλου προέρ- 
χεται η εικών της Αγίας Τριάδος ( βλ. ΑΔ 19 
(1964): Χρονικά, σ. 422, Πιν. 501α).

Εις το Ναΰδριον του Αγίου Α ντωνίου, μικρόν 
καμαροσκέπαστον κτίσμα έχον μορφήν αιθούσης, 
επισύρει την προσοχήν του επισκέπτου εικών 
της Ελεούσης, διαστάσεων 0,765 χ 0,573 μ., έρ- 
γον πιθανώς του 16ου αι., υποστάν ενιαχού επι- 
σκευάς ( Π ι ν .  669 β ). Τα πρόσωπα ευτυχώς 
έμειναν άθικτα. Η  επιδερμίς έχει χρώμα καφέ με 
ολίγας ψιμυθιάς και η σκιά βαθύ καφέ. Το μαφό- 
ριον της Θεοτόκου είναι βυσσινόχρουν, ο χιτών 
του Χριστού λευκός με κοσμήματα, το ιμάτιον 
καφέχρυσον.

Υπέρ την Γκρεμιώτισσαν, εις το Κάστρον, ο 
μονοκάμαρος ναΐσκος του Αγίου Ελευθερίου, με 
την μεγάλην ημικυκλικήν αψίδα ( Π ι ν .  669 γ ), 
έχων συνολικ. μήκος 6.15 και πλάτος 3.73 μ., 
είναι εξωτερικώς επικεχωσμένος από Β. και Α. 
εις ύψος ικανόν. Ο  δυτικός του τοίχος έχει αρ- 
κούντως φθαρή ( Π ι ν .  670 α ) και η ανάγκη 
επισκευής προβάλλει άμεσος.

Εις τον ναόν εισέρχεται τις δια δύο θυρών : 
μιας ανοιγομένης εις τον Δ. τοίχον και άλλης 
εις τον Ν. τοξωτής. Εις την ΒΔ. γωνίαν, επί της 
προσόψεως, επίμηκες μάρμαρον επικεχρισμένον 
δι’ ασβέστου, φέρει εγχάρακτον αρχαίαν επιγρα- 
φήν. Και εντός του ναού εις την αψίδα και τον 
Β. τοίχον έχουν εντειχισθή αρχαίαι επιγραφαί, 
διαστ. 0,14x0,15 και 0,125x0,10 μ.

Ω ς πούς της άγιας Τραπέζης εχρησίμευε τμή- 
μα παλαιού πολυγωνικού κίονος. Ά λλο τεμά- 
χιον αρραβδώτου κίονος απόκειται εντός του 
ιερού.

Το προς Α. ήμισυ του ναού στενούται, μορφου- 
μένου εκατέρωθεν ενός ψευδοπεσσού, όστις έξε- 
χει κατά 0,40 μ. Οι ψευδοπεσσοί είναι νεώτεραι 
π ρ ο σ θ ή ,  καθώς ο’ έχουν αποκολληθή των τοί- 
χων, φαίνονται οπίσω του ενός τοιχογραφίαι. 
Τούς ψευδοπεσσούς συνδέουν με τον Α. τοίχον 
του ναού, τυφλά τόξα. Υπέρ αυτά έχουν κτισθή

1. Κ ατά  τη ν  παράδοσιν, ως δ ιη γήθη  αυτή ν ο δ ιδάσκαλος 
τη ς Ί ο υ  κ . Μ αρινάκης, η εικώ ν ή λθε από τη ν  Κ ρ ή τη ν  επ ί 
Τουρκοκρατίας. « Τ η ν ε ίχα ν  ρ ίξει σ τη ν θάλασσα κα ι βγήκε 
σ τη ν  Τ ο . Φ άνηκε να πλέη  με ένα κα ντή λ ι. Π ήγα ν να την 
π ιάσουν  έφευγε. Ε ιδοπ ο ίη σα ν έναν ενάρετο γέροντα  ι ε-

ρέα, που αφού έκανε πρώ τα τη ν  προσ ευχή  του, κατέβηκε 
στο  γ ια λό   τη ν  έπ ιασε ». Κ ατά  παραλλάσ σ οντα  τρόπον 
εκ τίθετα ι η παράδοσις παρά Θ. Κ. Ο θωναίω, Η  νήσ ος 
Ί ος, Α θ ή ν α ι, 1938 σ . 30.
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προσθή της καμαρωτής στέγης, βαθμηδόν απο- 
σβεννύμεναι εις την αρχικήν. Ε ξ  αίτιας των προσ- 
θηκών η κάμαρα του Ίερού εμφανίζει τώρα τομήν 
οξυκορύφου τόξου. Υ πό τα πεσόντα ασβεστοκο- 
νιάματα, κατά το δυτικόν ήμισυ του ναού και μά- 
λιστα επί του βορείου τοίχου, διακρίνονται λεί- 
ψανα τοιχογραφιών ( Π ιν .  670 β ). Α ριστερά 
εικονίζονται ωσεί στρατιώται, εις το μέσον δύο 
μορφαί και δεξιά άλλη βαδίζουσα προς αυτάς, 
έχουσα βραχύ το ένδυμα, μη εξικνούμενον μέχρι 
των γονάτων. Κατωτέρω, μεταξύ του Δ. τοίχου 
και του Β. ψευδοπεσσού, επί τμήματος τοιχογρα- 
φίας, χάραγμα, με την χρονολογίαν 1468.

Επομένως αι τοιχογραφίαι είναι παλαιότεραι, 
αναγόμεναι μάλλον εις τους εσχάτους βυζαντι- 
νούς χρόνους.

Ν. Β. Δ Ρ Α Ν Δ Α Κ Η Σ

*

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΕΑΣ

Ε κ  των εικόνων των καταγραφεισών εις Κέαν, 
μόνον αι χρονολογημένοι αξίζουν να σημειω- 
θούν ως δείγματα μεταβυζαντινής ζωγραφικής.

Η  παλαιοτέρα εξ αυτών είναι η εικών του Α- 
γίου Ιωάννου του Προδρόμου εις το τέμπλον 
του Αγίου Σπυρίδωνος εις την Χώραν.

Ο  Ά γιος εικονίζεται όρθιος και κατ’ ενώπιον. 
Ευλογεί και κρατεί εις την αριστεράν χείρα ανε- 
πτυγμένον προς τα άνω ειλητάριον. Φέρει βαθυ- 
πρασίνην μυλωτήν και καστανόχρουν ιμάτιον. 
Εις το κάτω μέρος της εικόνος αριστερά και δε- 
ξιά, εντός ορθογωνίων πλαισίων, σκηναί από τον 
βίον του Αγίου. Κάτωθεν του ειληταρίου υπάρ- 
χει η επιγραφή : Δέησις Α ντωνίου Σκορδίλη
κ(αι) Μοσκονα Χοματιανού. Η  χρονολογία κά- 
τωθεν της αποκεφαλίσεως ( 1706). Α ντώνιον 
Σκορδίλην, ζωγράφον, απαντώμεν εις μιαν εικό- 
να του Χρίστου, εις το τέμπλον της Παναγίας 
Καστριανής. Ο  Χριστός εικονίζεται ένθρονος 
εις τον τύπον του Μεγάλου Α ρ χιερέως. Ευλο- 
γεί και με τας δύο χεί ρας και φορεί καστανοκί- 
τρινον σάκκον με μελανούς σταυρούς και κυα- 
νόλευκου ωμοφόριον. Εις τας τέσσαρας γωνίας 
του θρόνου τα σύμβολα των Ευαγγελιστών. Ε πά- 
νω εις τα γόνατά του ανοικτόν Ευαγγέλιον Δεύτε 
προς μ ε . . .  Ο  προπλασμός εις τα γυμνά μέρη 
έχει χρώμα φαιόν και η φωτεινοτέρα επιδερμίς 
ρόδινον με λευκάς, λεπτάς γραμμάς, αι οποίαι 
τονίζουν τα φώτα. Κάτω αριστερά η υπογραφή του 
ζωγράφου και η χρονολογία: Χ ειρ /Α ντωνί/ου 
Ιερέως /  Σκορ/δίλη 1708. Δεξιώτερον: Δέησις 
Γιανακού Μπαρακάρη.

Τον αυτόν ζωγράφον ευρίσκομεν και εις μιαν 
Σταύρωσιν εις τον Ά γιον Ταξιαρχην, μικρόν μο- 
νόκλιτου, επιπεδόστεγον, μεταβυζαντινόν εκκλη- 
σίδιον. Έ χει διαστάσεις 0,59 x 0,85 μ. και κρέμα- 
ται εις τον τοίχον.

Εικονίζεται ο Χριστός εσταυρωμένος μεταξύ 
δύο ληστών. Αριστερά κάτω η Παναγία με τρεις 
μυροφόρους, δεξιά τρεις στρατιώται και από την 
μιαν πλευράν και την άλλην του σταυρού οι δύο 
γνωστοί στρατιώται με την λόγχην και τον σπόγ- 
γον. Όπισθεν αρχιτεκτονήματα. Άνωθεν του 
σταυρού ο ήλιος και η « σελήνη ». Κάτω δεξιά η 
επιγραφή : Χειρ Α ντωνίου Ιερέως Σκορδίλη και 
αριστερά: 1708 Δέησις Παρθενίου Ιερομονάχου. Ο  
προπλασμός είναι καστανόχρους, σιτόχρους η φω- 
τισμένη επιδερμίς και τριγωνικά τα λευκά φώτα.

Αντώνιος ( sic )  Σκορδίλης είναι και ο ζωγρά- 
φος που υπογράφει την εικόνα του Αγίου Χαρα- 
λάμπου εις το τέμπλον του ομωνύμου ναού. Ο  
Ά γιος εικονίζεται ένθρονος, ευλογεί και κρατεί 
το Ευαγγέλιον. Φορεί χρυσοπράσινου στιχάριου, 
χρυσέρυθρον φαιλόνιον, επιτραχήλιον και επι- 
γονάτιον. Γύρω σκηναί από την ζωήν του 1) που 
ενταφιάζουν τον άγιον 2) που χαλίνωσαν τον 
άγιον 3) που ηάτρεψε τον δαιμονισμένον 4) που 
σουβλίζουν τον άγιον 5) που εκάθισαν τον ά- 
γιον στο άλογο 6) κρίσις του βασιλέως. Αι δια- 
στάσεις της είναι 0,565 x 0,775 μ. 1753 Δέησις 
του δούλου του Θεού Μιχελάκη Κάρλου και της 
συμβίας και των τέκνων. Χ ιρ Άντονίου Σκορδίλη.

Εις τον Ά γιον Ταξιαρχην της Χώρας επανευρί- 
σκομεν τον Αντώνιον Σκορδίλην, ζωγράφον της 
εικόνος του Ταξιάρχου, η οποία κρέμαται εις τον 
τοίχον. Ο  Αρχάγγελος εικονίζεται όρθιος, κατ’ 
ενώπιον και κρατεί εις την δεξιάν χείρα ρομφαίαν, 
εις δε την άλλην ζυγόν.

Κάτω αριστερά : ,αψνβ Χειρ Άντονίου Σκορ- 
δίλη. Δεξιώτερον : Δέησις του δούλου του Θεού 
Κωνσταντίνου και της σιβήας και τον τέκνον.

Γύρω σκηναί από το Συναξάρι του Αρχαγγέλου. 
Υ πό το όνομα Αντώνιος Σκορδίλης γνωρίζομεν 
δύο ζωγράφους ( Βλ. Δ. Σισιλιάνου, Έλληνες Α - 
γιογράφοι μετά την Άλωσιν, Αθήναι 1935, σ. 
192), τον Αντώνιον Σκορδίλην Αναγνώστην 
και τον Αντώνιον ιερέα Σκορδίλην. Περί του 
πρώτου ουδέν έχομεν να προσθέσωμεν.

Με τον ιερέα όμως Αντώνιον Σκορδίλην πρέ- 
πει να σχετισθή ο ιδικός μας Αντώνιος ιερεύς 
Σκορδίλης, ο υπογράφων την εικόνα του Μεγά- 
λου Α ρ χιερέως Παναγίας της Καστριανής και 
την Σταύρωσιν του Ταξιάρχου. Του γνωστού 
Ιερέως Αντωνίου Σκορδίλη κατά τον Γεωργ. 
Λαμπάκην (Περιηγήσεις ημών ανά την Ελλάδα
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και αι σπουδαιότεραι εν τη επιστήμη ημών παρα- 
τηρήσεις, Δελτίον Χ.Α.Ε. Α' Αθήναι 1892, σ. 
101 ) έχομεν τας αγιογραφίας εις τον Μητροπο- 
λιτικόν ναόν της Σίκινου, αίτινες φέρουν την 
χρονολογίαν 1697.

Ουδέν εμποδίζει την ταύτισιν των δύο ζωγρά- 
φων. Υπογράφουν και οι δύο με το αυτό όνομα, 
είναι και οι δύο ιερείς, αι δε χρονολογίαι των έρ- 
γων των προσεγγίζουν. 1708 είναι η χρονολογία 
των εικόνων της Κέας με την υπογραφήν : Χειρ 
Α ντωνίου Ιερέως Σκορδίλη, 1697 η χρονολογία 
κατά τον Λαμπάκην των Αγιογραφιών της Σίκινου.

Είναι όμως δύσκολον, αν όχι απίθανον, να τον 
συσχετίσωμεν με τον ζωγράφον ( Α ντώνιον επί- 
σης Σκορδίλην ) των εικόνων του Αγίου Χαρα- 
λάμπου και του Ταξιάρχου, με την χρονολογίαν 
1752, 1753. Ε άν εδεχόμεθα, ότι και αυταί αι εικό- 
νες είναι έργα του ίδιου ζωγράφου, θα είχομεν 
μιαν καλλιτεχνικήν δραστηριότητα πεντήκοντα 
εξ χρόνων περίπου. Τούτο, αν και δεν είναι Αδύ- 
νατον -  αρκεί να αναλογισθώμεν τον Τζάνε και 
την καλλιτεχνικήν δραστηριότητα του των πεν- 
τήκοντα τριών χρόνων (Βλ. Ν. Β. Δρανδάκη, 
Ο  Έμμ. Τζάνες Μπουνιαλής, Αθήναι 1962, σ. 
5 ), είναι εν τούτοις σπάνιον.

Το πιθανώτερον είναι ότι πρόκειται περί δύο 
διαφορετικών ζωγράφων της αυτής οικογενείας. 
Το θέμα τελικώς θα διευκρινίσθη δια της συγκρί- 
σεως της τεχνοτροπίας των δύο, ως υποτίθεται, 
ζωγράφων.

Με την υπογραφήν Χειρ Ε μμανουήλ Ιερέως 
και την χρονολογίαν 1720 έχομεν την εικόνα του 
Χρίστου Παντοκράτορας εις το τέμπλον του Α - 
γίου Σπυρίδωνος της Χώρας. Έ χει διαστάσεις 
0,59 χ 0,89 μ. Ο  Χριστός είναι ένθρονος, ευλο- 
γεί  δια της δεξιάς, δια δε της αριστεράς κρα- 
τεί Ευαγγέλιον. Ο  προπλασμός εις τα γυμνά μέ- 
ρη είναι χρώματος καστανού και η επιδερμίς 
υπορροδίνου. Λευκαί ψιμυθιαί τονίζουν τα φώτα.

Χρονολογημένος εικόνας έχομεν και εις τον 
μικρόν ναόν της Μεταμορφώσεως της Χώρας.

1) Χριστός Ζωοδότης. Έ χει διαστάσεις 0,825 x 
0,61 μ. Είναι ένθρονος, ευλογεί δια της δεξιάς, δια 
δε της αριστεράς κρατεί Ευαγγέλιον. Τα τέσσα- 
ρα σύμβολα των Ευαγγελιστών πλαισιώνουν την 
μορφήν. Ολίγον χαμηλότερον από το ύψος των 
ώμων, Αριστερά και δεξιά, « άγγελος » και « Αε- 
τός », κάτω δε εις την βάσιν του θρόνου « βούς » 
και « λέων ».

Ο  Χριστός φορεί  χιτώνα ερυθρωπής ώχρας με 
λευκόφαιους φωτεινάς πτυχάς και ιμάτιον από 
μέλανος μέχρις αμαυρού. Κάθηται επί προσκεφα- 
λαίου ζωγραφισθέντος δια κινναβάρεως.

Το πλάσιμον γίνεται με ελαιοπράσινον βαθύ- 
χρωμον προπλασμόν, ολίγον φωτεινοτέραν ώχραν 
εις την επιδερμίδα, την οποίαν επιτυγχάνει με 
υπόνοιαν ερυθρού και τέλος με λευκόφαια φώτα, 
τονιζόμενα από άχνάς λευκόφαιους ψιμυθιάς.

Η  μορφή του Χριστού, γνωστός εικονογραφι- 
κός τύπος εις την μεταβυζαντινήν ζωγραφικήν, 
με όλην την αυστηρότητα του ύφους είναι μέσα 
εις το πνεύμα της σοβαράς Κρητικής τέχνης. 
Ά λλ’ αι άνευ οργανώσεως χρυσοκονδυλιαί εις 
το ιμάτιον, τα άσχημα πλασμένα πόδια, ο μα- 
νιερισμός εις τας τελείως γεωμετρικάς πτυχάς 
του χιτώνος, κάνουν την ζωγραφικήν της εικόνος 
συνεπή με την εποχήν της (1765), εις την οποίαν 
παρατηρούμεν συνεχή και σταθεράν κάμψιν της 
μεταβυζαντινής ζωγραφικής ( Π ιν .  671 α ).

Κάτω δεξιά, η επιγραφή με την χρονολογίαν : 
Δέησις του δούλου του Θεού Ήοάνη και Πέτρου 
και Μαργαρίτας 1765.

2) Μεταμόρφωσις. Τον κάθετον κεντρικόν άξο- 
να της εικόνος σχηματίζει ο Χριστός « εν δόξη ». 
Ευλογεί. και με τας δύο χείρας. Φορεί κίτρινον 
χιτώνα και πράσινον ιμάτιον. Α ριστερά και δεξιά 
σχηματοποιημένοι βράχοι. Ο  Η λίας και ο Μωυ- 
σής πλαισιώνουν τον Χριστόν και σχηματίζουν 
την κεντρικήν σκηνήν της Μεταμορφώσεως. Χα- 
μηλότερον εις τας κλιτύς του όρους Αριστερά, ο 
Χριστός αναβαίνει με τους τρεις μαθητάς του 
( Μαρκ. F2 Και μετά ημέρας εξ παραλαμβάνει ο 
Ι ησούς τον Πέτρον και τον Ι άκωβον και τον 
Ιωάννην και αναφέρει αυτούς εις δρος υψηλόν 
κατ’ ιδίαν μόνους ) και δεξιά καταβαίνει.

Κάτω κατάπληκτοι, ο Πέτρος, ο Ι ωάννης και δ 
Ι άκωβος εις τας γνωστάς στάσεις φόβου και θαυ- 
μασμού.

Χ Ρ Υ Σ Ο Υ Λ Α  Σ Τ Α Υ Ρ ΙΝ Ο Υ - Μ Π Α Λ Τ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Η

ΜΗΛΟΣ

Επωφεληθείς ο Έφορος μεταβάσεώς του δι’ 
εκτέλεσιν υπηρεσίας εις Μήλον επεσκέφθη ναούς 
της νήσου και κατέγραψεν εικόνας, εκ των οποίων 
μνημονεύονται αι σπουδαιότεροι. Σημειωτέον ότι 
φωτογραφίας εικόνων της Μήλου εδημοσίευσε πα- 
λαιότερον ο Ι ωσήφ Χατζιδάκης1 και προσφά- 
τως ο Ζαφείριος Βάος1 2.

1. Η  Ισ τορ ία  τη ς  νήσ ου  Μ ήλου, εν  Α θ ή ν α ις  1927, εικό- 
να  μεταξύ των σ . 202 - 203, κ α ι ε ικόνας τω ν σ . 225, 227, 
233, 235 κ α ι 297.

2. Ν α ο ί κα ι ναΰδρια  τη ς  Μ ήλου, Α θ ή ν α ι 1964, φωτογρ. 
44, 47, 49, 50, 52, 54, 83, 116, 121, 141, 162, 165, 186, 187, 
188, 190, 198, 199, 201, 206, 218.
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Α. Α ΔΑΜ Α Σ

1. Ναός3 Αγίας Τριάδος4

α) Είκων Α ποκαθηλώσεως ( διαστ. 0,615 χ 0,41 
μ .).

Ευρίσκεται εις τον βόρειον τοίχον του νοτίου 
κλιτούς, παρά το Ιερόν, επί εικονοστασίου.

Τα τείχη της Ι ερουσαλήμ διαγράφονται χαμη- 
λά εις το βάθος και ο Σταυρός, καταλαμβάνων τον 
κεντρικόν άξονα της συνθέσεως, υψούται μετέω- 
ρος. Εις την οριζόντιον κεραίαν του στηρίζονται 
δύο κλίμακες. Ο  Ι ωσήφ, ιστάμενος επί βαθμίδος 
της δεξιάς κλίμακος, συγκροτεί από της οσφύος 
το σώμα του Χριστού, όπερ εντόνως καμπτόμε- 
νον υποβαστάζεται υπό της Θεοτόκου. Η  Πανα- 
γία έχει αναβή εις την άλλην κλίμακα και περι- 
πτυσσομένη τον κορμόν του Σωτήρος επιθέτει 
την παρειάν της εις το πρόσωπον Του. Υ πό τον 
Ι ωσήφ ο Νικόδημος οκλάζων αφαιρεί ήλον από 
τους πόδας του Ιησού και δεξιά του ο Ι ωάννης 
κύπτων ασπάζεται την χείρα του Διδασκάλου. 
Την άλλην χείρα, κρεμαμένην κάτω, ωσαύτως 
ασπάζεται η πρώτη των αριστερά ισταμένων τριών 
γυναικών. Αι άλλαι δύο οπίσω της θρηνούν. Υπό 
τους πόδας του Ιωάννου ζωγραφείται κάλαθος.

Ο  προπλασμός των προσώπων έχει χρώμα κα- 
φέ, ο διάχυτος φωτισμός είναι ασθενής και περιω- 
ρισμένης εκτάσεως, τα φώτα ολίγα, βραχείαι 
γραμμαί, η αντίθεσις μεταξύ σκιάς και φωτός έν- 
τονος. Τα ενδύματα έχουν χρώμα πράσινον, ερυ- 
θρόν οίνου με φώτα σιτόχροα, κυανούν, καστα- 
νόν, βυσσινόχρουν, πράσινον και κυανοπράσι- 
νον με σιτόχροα φώτα, λευκόν, υποπράσινον με 
βυσσινόχρους σκιάς.

Η πυραμιδική σύνθεσις έχει συμμετρίαν και 
γραφικότητα. Ο  άνευ εδραίας βάσεως συμπαγής 
όγκος των τριών μετεωριζομένων εν τω μέσω κυ- 
ρίων προσώπων με το υπό τους πόδας των κενόν 
δημιουργούν έντονον την εντύπωσιν της καταβά- 
σεως, επιτεινομένην μάλιστα εκ της κάμψεως των 
σωμάτων των εκατέρωθεν ισταμένων προσώπων, 
άτινα η κατάβασις οίονει παρέσυρεν εις κάμψιν. 
Αι μορφαί, ιδία των γυναικών, έχουν παλαιολό- 
γειον ραδινότητα και καθόλου η αυστηρά σύνθε- 
σις ακολουθεί βυζαντινά πρότυπα.

Η  τεχνική εκτέλεσις με τας αποτόμους αντι- 
θέσεις μεταξύ σκιερών και φωτιζομένων μερών

( Π ιν .  671 β ) υπενθυμίζει βυζαντινός τοιχογρα- 
φίας της Θεοσκεπάστου (1376) Τραπεζούντος6, 
η σκληρότης όμως των προσώπων ( βλ. ιδία την 
μορφήν της Θεοτόκου ) και η πτυχολογία οδηγεί 
μάλλον εις χρονολόγησιν της εικόνος από του 
16ου αι. Προς την άποψιν συμφωνεί και η εικο- 
νογραφία6, συνηθεστέρα εις τας κυρίας της γραμ- 
μάς, ως εμφανίζεται εις την Αποκαθήλωσιν της 
Μήλου, κατά τον 16ον αιώνα7.

β) η του Αγίου Νικολάου, διαστ. 1.767 χ 0,564 
μ., εις την θύραν της Προθέσεως του μέσου κλι- 
τούς, παριστώσα ολόσωμον, κατενώπιον τον ιε- 
ραρχην8 ( Π ιν .  672 α ), έργον του Που αι.

γ) η του αυτού Αγίου9 εν προτομή επί του 
νοτίου τοίχου του βορείου κλιτούς ( Π ιν .  672 β ),

3. Δ ι'  άλλους ναούς τη ς  Μ ήλου βλ. Η . Μ . F letcher - S. D . 
K itson , T he churches o f  M elos, BSA II ( 1895 - 6 )  σ . 
155 - 168.

4. Δ ι'  αυτόν βλ. Δ . Β ασ ιλειάδην, Συμβολή εις τους τρουλ-
λοκαμαρους ναούς τη ς  Ε λ λ ά δ ο ς  ( η  Α γ ία  Τ ρ ιά ς Α δάμαντος
Μ ήλου ) Ε .Ε .Β .Σ . Λ ' ( 1960 - 61 ), σ . 169 - 193 κα ι Ζ . Βάον
ε.α . σ . 407 - 420.

5. Ά .  Ξυγγόπουλος, Σ χεδίασμα  ισ τορ ία ς τη ς θρησκευτι- 
κή ς  ζω γραφ ικής μετά την Ά λ ω σ ιν , Α θ ή ν α ι 1957, π ιν . 52.

6. Ε ις  παραστάσεις Α π ο κ αθηλώσεως η  Θ εοτόκος εικονί- 
ζεται επ ί κλ ίμακος εις  το ωμοφ όριον του Α γ ίο υ  Α ρ σ εν ίο υ  
( G . M illet, Recherches s u r  l’iconographie de l’Evangile, D eu- 
xième édition, P aris  1960, ε ικ . 512 ) το χρονολογούμενον 
από του 1400 ( αυτόθ ι σ . 479 υποσ. 3 ). Κ α ι παλαιότερον εις 
τον δυτικής τέχνη ς  υπ' αρ ιθ . 1042 π ίνακα του K aise r F riedrich  
M uséum , τον τιθέμενον περ ί τας αρχά ς  του Μου α ι., η Θ εο- 
τόκος εις  τη ν  κάτω  αρισ τερά  μ ικράν εικόνα τη ς  Α π ο κ αθη- 
λώσεως έχ ε ι αναβή επ ί κλίμακος ( G .M illet, ε .α . ε ικ . 670 ). 
Ε ις  τη ν  Λ ειψ ανοθήκην του Βησσαρίω νος ( α υτ. εικώ ν 501 ) 
η Π αναγία , αρ ισ τερά  ωσαύτως ζωγραφουμένη, ίσ τα τα ι επ ί 
σκαμνιού. Κ α ι η καμπύλη, τη ν  οποίαν δ ιαγράφ ει παρ’ ήμ ίν 
το σώμα του Χ ρισ τού, αν κα ι το τόξον τη ς είνα ι κανονικώ- 
τερον, υπενθυμίζει ωσαύτως την Λ ειψ ανοθήκην ( Μ ου - 15ου
αι.)·

7. Π .χ . εν τω  Κ αθολικώ  ( 1535 ) τη ς Λ αύρας ( G . M illet, 
M onum ents de l’A thos, I. Les pein tures, P aris  1927, π ιν . 1282) 
δεξιά  του σταυρού ο Ι ωάννης κύπτων φ ιλεί  τη ν  χε ί ρα του 
Χ ρισ τού . Υ π ’ αυτόν ο Ν ικόδη μος αφαιρ ε ί ή λον. Ο  Ι ωσήφ 
επ ί κλ ίμακος κρατεί τον  Ιη σ ο ύ ν  από τη ς οσφύος. Α ρ ισ τερ ά  
η  Θ εοτόκος, ισταμένη επ ί του εδάφους ( εις τη ν  το ιχογρ α - 
φ ίαν ( 1540) τη ς Μ ονής Κ ουτλουμουσίου, αυτόθι, π ιν . 162, 
ισ τα τα ι επ ί σκαμνιού ), εναγκαλίζετα ι τον  Χ ριστόν, ούτως 
ώστε η  κεφαλή τη ς  ευρίσ κετα ι υπέρ την κεφαλήν εκείνου 
και η παρειά  τη ς έφαπτεται τη ς παρειάς του νεκρού . Η  πρώ- 
τη εκ των τεσσάρω ν μυροφόρων ασπάζεται την δεξιάν του 
Δ ιδασκάλου. Δύο αγγελ ο ι ιπτάμενοι υπέρ τη ν  ορ ιζόντιον 
κερα ίαν του σταυρού θρηνούν. Ό μ ο ια  είνα ι η  σ τά σ ις  τη ς 
Π αναγίας εις  τη ν  Μ ονήν Ξενοφώντος ( αυτόθ ι 1772 ) ,  Δ ιονυ- 
σ ίου ( αυτόθι π ιν . 200 ), Δ οχειαρίου ( αυτόθ ι π ιν . 2262 ).

8. Η  σ κ ιά  του προσώπου είνα ι καφέρυθρος και α ι ψιμυ- 
θ ια ί δύο τόνων. Φ ω τογραφίαν τη ς  εικόνος βλ . παρά Ί .  Χ ατζι- 
δάκη, I . ά . σ . 227.

9. Εικόνα του Α γ ίο υ  Ν ικολάου ένθρονου εκ του ναού 
του Α γ ίο υ  Γεωργίου τη ς Χ ώρας Ά ν δ ρ ο υ  είχο ν  δημ οσ ιευ- 
σ ει εις το Α Δ 18 ( 1963 ) : Χ ρονικά, σ . 302, Π ιν . 347 β, με 
τη ν  παρα τή ρη σ ιν  ό τ ι δύναται αυτή να  ταχθή εις τους χρ ό - 
νους του Έ μ μ . Λ αμπαρδου. Ή δ η , έχω ν προ οφθαλμών φω- 
τογραφίαν όλου του π ίνακος, έχω  τη ν  γνώ μην ό τ ι ούτος 
π ρέπει να θεωρηθή έργον των χρόνω ν του Θεοδώρου Π ου- 
λά κ η . Η  άλλη αυτό θ ι ( Π ιν . 347 γ )  δημοσιευομένη εν 
συνεχεία  εικώ ν του Α γ ίο υ  Α θα να σ ίου  ανήκε ι εις τους χ ρ ό - 
νους του Έ μ μ . Λ αμπαρδου.
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διαστ. 0,775 χ 0,58 μ., μεταγενεστέρα της προη- 
γούμενης.

ο) εις το τέμπλον του ιδίου κλίτους εικών της 
Θεοτόκου (0,675 χ 0,575 μ .) με Ικανήν την δυτι- 
κήν επίδρασιν.

Φέρει την επιγραφήν Δύναμις του Υψίστου 
 παριστά τον τέταρτον οίκον των Χαιρετισμών 

της Παναγίας, τον αρχόμενον δια των λέξεων : 
Δύναμις του Υψίστου επεσκίασε τότε, προς συλ- 
ληψιν τη Ά πειρογάμω . . .  Η  επισκίασις της 
Θείας Δυνάμεως εικονίζεται με ύφασμα, το όποιον 
κρατούν δύο αγγελοι, οπίσω και υπέρ την Θεο- 
τόκον. Ά νω  ζωγραφείται η Ά για  Τριάς10.

Κατά την Ερμηνείαν της Ζωγραφικής Διονυ- 
σίου του εκ Φουρνά* 11 ο οίκος εικονίζεται ως εξής: 
« Η  Παναγία καθημένη επί θρόνου και από τα 
δύο μέρη αυτής δύο αγγελοι βαστάζουν μανδήλι 
μεγάλο όπισθεν της και άνωθεν έως κάτω- και 
επάνωθεν αυτής το πνεύμα το άγιον κατερχόμενον 
με λάμψιν πολλήν  με νέφαλα πολλά». Η  
εικών της Μήλου παρουσιάζει παρεκκλίσεις από 
του κανόνος της Ερμηνείας. Η  Θεοτόκος εικονί- 
ζεται γονυκλινής και όπερ αυτήν αντί του Αγίου 
Πνεύματος όλη η Α γία Τριάς.

2. Ναός Κοιμήσεως  Αγίου Χαραλάμπους 12

Εις το αξιόλογον γλυπτόν τέμπλον13, όπερ κατά 
βάσιν φαίνεται ανήκον εις τον 17ον αι. ( Π ι ν .  
673 α ), πολλαί μεγάλαι εικόνες :

α) Η  Θεία και Ι ερά Λειτουργία (διαστ. 1.52χ 
1.085 μ.).  Δαπάνη της δούλης του Θ(ε)ου Μπενε- 
τίνας Χαλαρίνας  Εργον Έ μμ. Ι ερέως Σκορ- 
δίλη ,ΑΧΜ Ζ14. Ο  αγιογράφος είχεν ως πρότυπον 
εικόνα με το ίδιον θέμα του Μιχαήλ Δαμασκη- 
νού, ευρισκομένην τώρα εις τον Μητροπολιτικόν 
ναόν του Ηρακλείου  θεωρουμένην ως πρω- 
τότυπον δημιουργίαν του ζωγράφου 15.

Ο  προπλασμός των προσώπων είναι καφεκά- 
στανος και αι ψιμύθιαι λευκαί.

β) Ο  αποκεφαλισμός του Προδρόμου, ( διαστ. 
1.54x1.02 μ .) με την υπογραφήν γνησίαν και 
άθικτον: Χειρ Ε μμανουήλ ιερέος Σκωρδίλι 1β. 
Την εικόνα ο Μαν. Χατζηδάκης χρονολογεί περί 
το 163017.  εδώ ο αγιογράφος ακολουθεί είκο- 
νογραφικόν τύπον, ου δημιουργός θεωρείται πά- 
λιν ο Μιχαήλ Δαμασκηνός18.

Η  παρά το αριστερόν άκρον του πίνακος ζω- 
γραφουμένη Σαλώμη, με τα ενώτια και την κόμην 
την διαμορφούσαν πλεξίδας, φέρει ποικίλα και 
πολύχρωμα ενδύματα. Κόκκινον πίλημα, λευκήν 
καλύπτραν, χιτωνίσκον χρώματος ροδίνου προς 
το ιώδες, εσθήτα πρασίνην, επενδεδυμένην εσω- 
θεν δι’ ερυθρού υφάσματος, σχιστήν παρά τας 
κνήμας, ώστε να φαίνεται λεπτόν εσωτερικόν έν- 
δυμα με δαντέλλαν.

Η  πρεσβύτις τροφός19 της Σαλώμης είναι εν- 
δεδυμένη απλουστέραν στολήν: μελίχρουν χι- 
τώνα, πρασινομέλανα επενδύτην με κίτρινα φώτα, 
βαθυπράσινον σκούφον και λευκήν καλύπτραν. 
Ο  δήμιος φέρει βραχείαν, στενήν ερυθράν περι- 
σκελίδα, αφίνουσαν ακάλυπτα τα γόνατα, και ο 
αξιωματικός είναι μυστακοφόρος.

Εις το πρόσωπον της πριγκιπίσσης η καφέ 
σκιά είναι περιωρισμένη.

Μεγάλην έκτασιν καταλαμβάνει ο σιτόχρους, 
υποπράσινος, διάχυτος φωτισμός. Αι παρειαί εί- 
ναι ελαφρώς υπέρυθροι περί το μέσον αυτών και 
αι ψιμυθιαί μονόχρωμοι και πολλαί. Εις την επι- 
δερμίδα του Ιωάννου ( Π ι ν .  673 β ), του έχον- 
τος καφεπράσινον το ιμάτιον και βαθέος πρασί- 
νου χρώματος την μηλωτήν, αι δύο τόνων ψιμυ- 
θιαί επιτίθενται αμέσως επί της καφεχρώμου σκιάς.

10. Φ ωτογραφίαν τη ς  ει κόνας βλ. παρά Ί .  Χ ατζιδάκη ε.α. 
σ . 225, βλ. κα ι σ . 224.

11. Εκδ. Ά .  Π απαδοπούλου-Κ εραμέω ς εν Π ετρουπόλει 
1909 σ . 138.

12. Δ ια  τον  ναόν βλ. Ζ . Βάον ε .α . σ . 389 - 406.

13. Φ ω τογραφίας τμημάτων αυτού βλ. παρά τω  αυτώ, ε.α. 
ε ις  εικόνας 186 - 188, 190.

14. Ο  Ί .  Χ ατζιδάκης ε.α . α ναγιγνώ σκει « Δ α π άνη ... 1637 ». 
Τα γράμματα τη ς  επ ιγραφής γεννούν α μφ ιβολίαν μήπως 
ε ίνα ι νεώτερα. Τ ο  ζήτημ α  πρέπει να εξετασ θή .

15. Α . Ξ υγγόπουλος ε.α . σ . 148. Τ ο  αυτό θέμα επραγμα- 
τεύθη ο Σ κορδ ίλη ς κ α ι εις άλλο έργον του ( δ ιαστ. 0,95 χ 
0,55 μ. ) ευρισκόμενον εις  τον ναόν του Ευαγγελισμού ( Θεο- 
τ ο κ ά κ ι)  του χω ρίου Π ύργος Θ ήρας. Η  εικών φ έρει την επι- 
γραφήν : Χ ειρ Εμμανουήλ ιερέως Σκορδίλη A X O A [ ; ] .

16. Π ερ ιγρα φ ή ν τη ς  ε ικ ό νος π α ρ έχει ο  Τ. Χ ατζιδάκης ε.α. 
σ . 230.

17. Μ . C hatzidakis, Icônes, Venise, 1962, σ . 87, ό π ο υ . 1.

18. Ο  αυτός σ . 87 κα ι σ . 71.

19. Ο  Ι ωσήφ Χ ατζιδάκης ε.α . σ . 230 υπολαμβάνει αυτήν 
ως τη ν  Η ρωδιάδα. Τ ο  ένδυμά τη ς όμως δεν είνα ι βα σ ιλ ικόν. 
Ε π ειτα  εις τας όμοιου τύπου ε ικόνας τη ς Α π ο το μ ή ς  του 
Π ροδρόμου, ως η  του Β ίκτω ρος, 1660 ( Ν τίνου  Κ ονόμου, 
Ν α ο ί κα ι Μ ονές σ τη ν  Ζάκυνθο, Α θήνα 1964, π ίνα ξ σ . 22 ), 
η  του Φ ιλοθέου Σκούφου ( 1662), η  εν M urano  τη ς Βενετίας 
( Μ . Μ ανούσακα, Α νέκ δο το ς  επ ισ τολή  κ α ι άγνω στος ε ι- 
κών του Φ ιλοθέου Σκούφου, Χ α ρ ισ τήρ ιον  εις  Α ναστάσ ιον 
Ο ρ λ ά ν δ ο ν , τόμος Α ', Α θ ή ν α ι 1965, π ίναξ 1 ), η του Ιερέως 
Σπυρίδω νος ( Ά .  Ξ υγγοπούλου, Συλλογή  Ε λ έ ν η ς  Σταθάτου, 
εν  Α θή να ις 1951, π ίνα ξ 15), τη ν  Σαλώ μην συνοδεύουν δύο 
νεαρα ί θεραπα ιν ίδες. Α ναμφ ιβόλω ς λο ιπ όν η  ε ις  τη ν  ε ικόνα 
του Σ κορδίλη  παρά την ο ρ χη σ τρ ίδα  ζωγραφουμένη γρα ία  
ε ίνα ι η τροφός του « κ ο ρ α σ ιο ύ » , πρόσω πον ο ικειότα τον εις 
τους Κ ρήτας τη ς  επ ο χή ς  εκ  τη ς  συγχρόνου ποιήσεω ς, α ντί- 
σ το ιχο ν  προς τη ν  Ν ένα ν τη ς  Α ρετούσας κ α ι Ε ρω φίλης. Η  
Η ρωδιάς άλλωστε, φέρουσα στέμμα, δ ια κρ ίνετα ι ε ις  τη ν  
εικόνα  του Σ κορδίλη  προβάλλουσα  εκ  του παραθύρου του 
δεξιά  ε ικον ιζομένου στρογγύλου πύργου.
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Ο  Σκορδίλης εισάγων πολλά επί μέρους στοι- 
χεία εκ της δυτικής τέχνης ακολουθεί τεχνοτρο- 
πίαν, ην ηγάπησε και εκαλλιέργησεν ο σύγχρο- 
νος αυτού Έμμ. Τζάνες. Και εις την τεχνικήν 
υπενθυμίζει τον Ρεθύμνιον μαΐστορα, καίπερ υπο- 
λειπόμενος αυτού κατά την δεξιοτεχνίαν.

γ) Μέγας Αρχιερεύς ( διαστ. 1.33x0,96 μ.). 
Βλ. φωτογραφίαν παρά Ί. Χατζιδάκη, ε.α. σ. 233. 
Η  εικών έχει επιζωγραφήσεις. Α πό του πέλματος 
εκατέρου των ποδών του ένθρονου Χριστού προ- 
βάλλει ενελισσόμενον ανά 6ν κλήμα. Ε ντός εκά- 
στης έλικος ανά μια προτομή Α ποστόλου. Τον 
Χριστόν περιβάλλουν εξαπτέρυγα, εκ των οποίων 
ζωγραφούνται δύο εις το ύψος των ώμων του και 
δύο εις το έδρανον του θρόνου.

Κάτω επιγραφή : 1691 /χειρ /Α ντωνίου /ιερέως 
Σκορδίλη.

Ο  προπλασμός είναι καφεκάστανος, αι παρειαί 
οστεώδεις με βυσσινόχρους κηλίδας, αι ψιμυθιαί 
αραιαί και παχείαι. Το έργον είναι υποδεέστερον 
των προηγουμένων. Του γνωστού αγιογράφου 
Ιερέως Α ντωνίου Σκορδίλη άλλα έργα φέρουν 
την χρονολογίαν 169720.

ο) Ο  Ά γιος Χαράλαμπος ένθρονος, ( διαστ. 
1.32x0,885 μ.) με 14 σκηνάς εκ του βίου του 
(περί το 1700). Ο  γενικός τόνος έχει καφέ χρώμα.

ε) Η  Φιλοξενία του Α βραάμ ( διαστ. 0,359 χ 
0,765 μ .) υπέρ την βορείαν πύλην του Ι ερού, 
στενή, επιμήκης εικών. Η  μονόπους ελλειπτική 
τράπεζα έχει τεφρόν κάλυμμα με δαντέλλαν. Α ρι- 
στερά του ποδός της τραπέζης κάθηται βους. 
Εκατέρωθεν του μέσου Α γγέλου ο Α βραάμ και 
η Σάρα προσκομίζουν σκεύη.

ς’) Ε π ί της νοτίας πύλης ξυλόγλυπτος δια- 
τρητος θύρα ( διαστ. 2.13 χ 0,763 μ .) κοσμουμένη 
με το ζωγραφικόν θέμα « Ίδε ο άνθρωπος », τέ- 
χνης, οίας η του Α ντωνίου Σκορδίλη.

ζ) Η  Κοίμησις της Θεοτόκου ( διαστ. 0,95 χ 
0,71 μ .) κατά τον συνήθη τύπον ( 18ου αι. ), επί 
εικονοστασίου. Ά νω  ζωγραφείται θύρα, εις το 
άνοιγμα της οποίας εν μέσο) αγγέλων επί νέφους 
η Θεοτόκος κατενώπιον σταυρούσα τας χείρας.

Ο  προπλασμός των γυμνών μερών είναι καφέ, 
τα φώτα σιτόχροα, αραιαί αι ψιμυθιαί ( Π ιν .  
674 α ).

Β. Π Λ Α Κ Α  ( Π ιν .  674 β )

1. Ναΐσκος Αγίας Βαρβαρα ς21

α) Είκων Αγίου Σπυρίδωνος και Αγίου ( Χα- 
ραλάμπους ;)  ( διαστ. 0,48 χ 0,327 μ .). Και οι δύο 
Ά γιο ι ζωγραφούνται όρθιοι κατ’ ενώπιον. Ο  Ά - 
γιος Σπυρίδων φέρει σιτόχρουν φαιλόνην με ερυ- 
θρούς σταυρούς και στιχάριον περισσότερον ανοι- 
κτού τόνου με καφέ σκιάς. Ο  άλλος Ά γιος φορεί 
πρασινωπόν χιτώνα και σιτόχρουν φαιλόνην με 
ερυθρόν, χρυσοκέντητον επώμιον.

Οι Ά γιο ι είναι βραχύσωμοι. Η  σκιά της επι- 
δερμίδος των καφέ, λίαν περιωρισμένος, μόλις 
διαφέρων κατά τον τόνον, ο διάχυτος φωτισμός 
( Π ιν .  674 γ ), σιτόχροι σήμερον αι ολίγαι ψι- 
μυθιαί.

Πρέπει να θεωρήση τις την εικόνα ανήκουσαν 
μάλλον εις τας αρχάς του 17 ου αι.

β) Έργον του 16ου αι. φαίνεται η « Αποκάλυ- 
ψις του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου », ( διαστ. 
0,89 χ 0,603 μ .), ( Π ιν .  675 α ).

Αριστερά εις το μελανόν άνοιγμα σπηλαίου, 
κάθηται επί έδρας ο Ι ωάννης ( Π ιν .  675 β ), 
φέρων χιτώνα μελανόν και καστανοϊώδες ιμάτιον 
με τεφρωπά φώτα, επιθέτων την αριστεράν εις 
βιβλίον ανοικτόν επί αναλογίου.

Υπό το υποπόδιόν του διακρίνονται μόλις τα 
λείψανα λευκής επιγραφής. Δεξιά κάθηται επί 
κιβωτίου ο Πρόχορος ( Π ιν .  675 γ ), λεπτή 
μορφή υπενθυμίζουσα πρόσωπα του Μιχαήλ Δα- 
μασκηνού. Ο  χιτών του είναι μελανός, το δε ιμά- 
τιον έχει σκιάς χρώματος καστανού προς το μέ- 
λαν και φώτα ελαιόχροα προς το τεφρόν. Παρά 
την χείρα του κιβώτιον με εργαλεία γραφής και 
απωτέρω πλεκτός κάλαθος άνευ λαβής, στρογγύ- 
λος, περιέχων ειλητά.

Ο  προπλασμός εις τα γυμνά μέρη του σώματος 
είναι καφεπράσινος, η επιδερμίς καφερυθρος, ο 
διάχυτος φωτισμός διαφέρει ελάχιστα του προ- 
πλασμού, αι ψιμυθιαί είναι αραιαί και ολίγαι.

Ε κ  των όμοιου τύπου εικόνων της Αποκαλύ- 
ψεως, τας οποίας εζωγράφισαν ο Μιχαήλ Δαμα- 
σκηνός22, ο Άγγελος23 και ο Έμμ. Λαμπάρδος 
( 1602 )24, η ημετέρα κατά το σχέδιον του σπη- 
λαίου, υπενθυμίζει μάλλον το έργον του Α γγέλου.

Ά λλ’ ενώ εις τους πίνακας και των τριών αγιο- 
γράφων ο κορμός του Ευαγγελιστού κάμπτομε-

20. Δημ. Σ ισ ιλ ιάνου , Έ λ λ η ν ε ς  α γ ιογρά φ οι μετά τη ν  Ά λ ω -
σ ιν, Α θ ή ν α ι, 1935 σ. 192- 193. Β λ. κα ι ανωτέρω Χ ρυσού-
λας Σ ταυρινού - Μ πα λτογιά ννη , Μ εταβυζαντινά Κ έας.

21. Β λ. δ ι’ αυτόν Ζ. Βάον, ε.α . σ . 139 - 140.

22. Ά .  Ξ υγγόπουλος, Σχεδ ίασμα , π ίνα ξ 381.

23. Α υτόθ ι, π ίνα ξ 46*.

24. Μ . Chatzidakis ε.α . π ιν . 55. Α υτόθ ι, σ . 84, εξετάζεται 
εικονογραφικώ ς το θέμα.
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νος συμπίπτει προς τον διαγώνιον άξονα της συν- 
θέσεως, τον όποιον τονίζει ο δεξιά υπέρ το σπή- 
λαιον υψούμενος βράχος, παρ’ ημίν ο κορμός του 
Α ποστόλου, ευθυτενής, ευρίσκεται επί του αύ- 
του άξονος με τον υπέρ την κεφαλήν του βράχον.

Εις την εικόνα της Μήλου οι άξονες είναι δύο 
παράλληλοι προς τας πλευράς της. Προς τον κυ- 
ματισμόν του αριστερού άξονος οίονει συνηχεί 
το εν τω μέσω της συνθέσεως λεπτόν αναλόγιον, 
το όποιον όμως γεννά την εντύπωσιν ότι δεν ιστα- 
ται καλώς εις τους πόδας του. Ε π ί τούτοις ενώ 
εις τας εικόνας των μνημονευθέντων ζωγράφων 
οι άγιοι φέρουν ενδύματα ανοικτότερου χρώμα- 
τος, άντιτιθεμένου προς τον βαθύν τόνον του 
σπηλαίου, παρ’ ημίν τα βαθύχρωμα φορέματα του 
Θεολόγου και του Προχόρου συγχέονται προς το 
άνοιγμα του σπηλαίου. Αι μορφαί εις την εικόνα 
της Νάξου είναι ραδινώτεραι. Διαφέρει ακόμη η 
χειρονομία της δεξιάς του Ιωάννου. Και αι ρυ- 
τίδες εις το μέτωπόν του είναι πολύ σχηματικαί.

γ) Ε π ί του τέμπλου, εις την συνήθη θέσιν της 
Βρεφοκρατούσης, μικρά εικών, διαστάσ. 0,42 x 
0,347 μ. ( Π ιν .  676 α ). Εις το άνω τμήμα της 
μεταξύ νεφών επί ερυθρού βάθους η Θεοτόκος 
εκτείνουσα την δεξιάν και την άλλην επιθετού- 
σα επί του ώμου του μικρού Χριστού. Α ριστερά 
της προτομή του Α ρχαγγέλου Μιχαήλ προσκλί- 
νοντος και κρατούντος ξίφος. Υ πό τα νέφη ζω- 
γραφείται θάλασσα, ην διασχίζουν τρία ιστιοφό- 
ρα. Ά νω  του δεξιού βράχος με την επιγραφήν 
« Η  Περαπόλα». Ά λλος βράχος ζωγραφείται 
κάτω αριστερά, εις το μέσον ημιεξίτηλος λέμβος 
και δεξιά τι μη διακρινόμενον, υπέρ το όποιον 
επιγραφή « Η  Υδρα».

Μεταξύ της λέμβου και της «Ύδρας » δυσξύμ- 
βλητος εις τέσσαρας στίχους επιγραφή, εξ ης α- 
ναγιγνώσκω εις τον τέταρτον στίχον κ(αι) Θεού 
βοηθούντος. . .

Παρά την κάτω πλευράν της εικόνος άλλη επι- 
γραφή εις τρείς σειράς ( Π ιν .  676 β ), δυσξύμ- 
βλητος και αυτή :
1706 Α Π Ρ Η Λ Ι - 16 - E P X O M E N O C .____ΕΞΟ Α Π Ο  Τ Η Ν  /
Π Ε Ρ Α Π Ο Λ Α  ΔΙΟ  Γ Α Λ ΙΟ ΤΕ Ο  Κ ( Α Ι ) .................... Τ Η Ν
Κ Υ Ρ ΙΑ Ν  ΘΕΟΤΟΚΟΝ. . ,Ο ΝΟ Μ ΑΖΩ Μ ΕΝΗ Ν Θ Ε Α Ν Η  Κ (Α Ι)
T O N  I .....................................................Κ Ε  Ε Γ Λ ΙΤ Ο Ο Α Ν  Σ Τ Η Ν
ΙΔ Ρ Α  Κ (Α Ι)  ΤΟ Κ Λ Η [Μ Α ]Μ .

Προφανώς η εικών παριστά πειρατικήν επιδρο- 
μήν κατά πλοίου, οίαν και η από του 1641 χρο- 
νολογουμένη εικών της Συλλογής Σταθάτου25 26.

Και εν αυτή ζωγραφούνται άνω προτομαί της 
Βρεφοκρατούσης και του Α ρχαγγέλου Μιχαήλ.

ο) Είκων διαστάσεων 0,716 x 0,469 μ., παρι- 
στώσα άνω την Αποκαθήλωσιν και κάτω τον 
Θρήνον. Εκατέρωθεν της Αποκαθηλώσεως ανά 
τρεις σκηναί : αριστερά ο Μυστικός Δείπνος, ο 
Νιπτήρ και ο Χριστός κρινόμενος υπό του Ά ννα 
και Καίαφα, δεξιά δε η Προσευχή του Χριστού, 
η Προδοσία και η Ά ρνησις του Πέτρου.

Κάτω εν μια σειρά η επιγραφή :

1815 δέησ(ι)ς του δούλου του [Θε]ου Ίω(άννου) 
[τ]αταράκη υπό χηρ(ός) μεν [ αν]τονίου μελισού.

2. Κορφιάτισσα ( Γενέσιον της Θεοτόκου) 27

Ε κ  των εις αυτήν εικόνων μνημονευτέαι: 
α) Η  παριστώσα παρουσίασιν αφιερωτρίας εις 

την Παναγίαν υπό δύο άγιων, έργον δυτικής τέ- 
χνης χρονολογούμενον περί το 1400, περί ου βλ. 
Κατάλογον της Ένατης Εκθέσεως υπό την αιγίδα 
του Συμβουλίου της Ευρώπης « Η  Βυζαντινή τε- 
χνη, τέχνη Ευρωπαϊκή », Αθήναι 1964, σ. 247-248.

β) Η  της Γλυκοφιλούσης28 ( διαστ. περίπου 
0,96 χ 0,61 μ. ) επί εικονοστασίου, φέρουσα αρ- 
γυρον επένδυσιν ( Π ιν .  677 α ). Η  χρονολόγη- 
σές της είναι προβληματική. Α ξιοπρόσεκτος εί- 
ναι η μορφή της κόμης του μικρού μεγαλοφθάλ- 
μου Χριστού.

γ) Η  του Οσίου Χριστοδούλου ( διαστ. 0,886 x 
0,597 μ .) εν προτομή, στηρίζοντος την δεξιάν 
επί βακτηρίας και κρατούντος δια της άλλης είλη- 
τον με την επιγραφήν : όσον γ αρ η γαστήρ... 'Η 
εικών είναι επεσκευασμένην, ως και

ο) η του Αγίου Σάββα29 ( διαστ. 1.97 χ 0,85 μ. ) 
ωσαύτως εν προτομή, φέροντος βυσσινοκάστανον 
ένδυμα, ίσως αναγομένην εις τον 17ον αι. Κάτω α- 
ναγιγνώσκεται: ανακαινίσθη η εικών αυτή δαπάνη 
Νικολάου Π. Βελισσαρίου 1893.

ε) Είκων της Σταυρώσεως (διαστ. 0,74 x 0,643μ.). 
Αριστερά ο Ά γιος Μπενάρδος και η Θεοτόκος, 
δεξιά ο Θεολόγος και Α γία κατενώπιον.

ς') Εις θωράκιον του ξυλογλύπτου τέμπλου 
παρά τον νότιον τοίχον εικονίζεται μάλλον ο εν 
Κανά γάμος. Λεπτομέρειαν της μεταγενεστέρας 
λαϊκού ύφους παραστάσεως, παρέχει ο Π ιν. 677 β.

Εις τον ναόν είναι ανηρτημένος ασημοκέντητος 
επιτάφιος (διαστ. 0,54x0,392 μ.) επί ωχροκίτρινου 
μεταξωτού υφάσματος. Αριστερά κάθηται η Θεο-

25. Κ λή μ α  λέγετα ι κα ι ο  λ ιμ ή ν  τη ς αρχα ία ς πόλεω ς « Μ ή- 
λος  », Ζ . Βάος ε .α . σ . 373.

26. Ά .  Ξ υγγόπουλος, Συλλογή  Ε λ έ ν η ς  Σταθάτου, εν 
Ά θ ή ν α ις  1951, σ . 24 - 25, π ίνα ξ 22.

27. Δ ια  τον  μονόκλ ιτον  τρουλλαί ον ναόν βλ. Ζ . Βάον ε.α . 
σ . 45 - 56.

28. Τ η ν εικόνα  περ ιγρά φ ει επαινώ ν ο μακαρίτης Φ . Κ όν- 
τογλου , παρά Ζ . Βάω έ. ά .σ . 52 - 53.

29. Φ ω τογραφία  έχ ε ι δημοσιευθή αυτό θ ι σ . 104.
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τόκος στηρίζουσα τους πόδας εις υποπόδιόν και 
Αχούσα εις την Αγκάλην της την κεφαλήν του 
εξηπλωμένου νεκρού Ι ησού. Οπίσω αυτού ο 
Ι ωάννης και ο Σταυρός με την λόγχην και τον 
κάλαμον. Εκατέρωθεν άγγελος εν προτομή. Δε- 
ξιά ο Νικόδημος κρατών σινδόνα. Τα γυμνά μέ-ρη 

 Αποδίδει σιτόχρους μέταξα. Την παράστασιν 
πλαισιοί επιγραφή με τους λόγους του άσματος : 
Ο  ευσχήμων Ι ωσήφ... απέθετο και ελικοειδής 
βλαστός.

3. Ναΐσκος Αγίου Α νδρέου εις τα Κάστρον30

Ε πί του τέμπλου αριστερά ηραία εικών του 
Ευαγγελισμού ( Π ιν .  678α) (διαστ.0,79x0,535 μ.), 
έχουσα ικανάς φθοράς. Εις το βάθος ανά εν 
εκατέρωθεν πυργόμορφον οικοδόμημα. Α πό του 
δεξιού, προβάλλει λοξός κορμός δένδρου. Η  
Θεοτόκος ισταμένη προ του κτηρίου ( Π ιν .  
678 γ ) φέρει πράσινον χιτώνα και βυσσινόχρουν 
μαφόριον. Ε ξ  Αριστερών βαδίζει ο άγγελος (Π ιν .  
678 β ) με πράσινον χιτώνα και ιμάτιον χρώμα- 
τος ερυθρού (οίνου), έχον σιτόχροα τα φώτα. 
Σιτόχρους είναι και η επιδερμίς των προσώπων 
και καφέ η σκιά της.

Η  εικών κατά το σχέδιον ομοιάζει προς τον εν 
τω Μουσεία) Μπενάκη Ευαγγελισμόν του Ι ω- 
άννου Κυπρίου31 ( 1581 ). Μάλλον προσηλωμένος 
εις την παράδοσιν ο ημέτερος αγιογράφος δεν ει- 
κονίζει την Θεοτόκον κρατούσαν ως εκεί βιβλίον. 
Πάντως περί τους αυτούς χρόνους πρέπει να υπο- 
λάβη τις γενόμενον και τον πίνακα της Μήλου. 
Υπέρ της απόψεως συνηγορεί και το όλον ύφος 
του έργου.

4. Θαλασσίτρα ( Υπαπαντή του Χριστού )32

Ο  ναός είναι τρουλλαίος, μονόκλιτος. Αι κα- 
μάραι, τομής οξυκορύφου τόξου, ο τρούλλος και 
τα σφαιρικά τρίγωνα έχουν οικοδομηθή εκ πω- 
ρολίθων.

Τα σφαιρικά τρίγωνα περιγράφονται υπό βα- 
θμιδωτών αψιδωμάτων, άτινα Απολήγουν κάτω εις 
σταγόνα ( Π ιν .  679 α ). Ε κ  των μεγάλων εικό- 
νων του ξυλογλύπτου τέμπλου κινούν το ενδιαφέ- 
ρον :

α) η της ένθρονου Βρεφοκρατούσης εν συν- 
δυασμώ προς το θέμα « Άνωθεν οι Προφήται » 33 
(διαστ. 1.44x 1.257 μ.). Κάτω δεξιά ο Ευαγγελι- 
σμός και όπερ αυτόν εντός ελίκων κληματίδος

προτομαί εξ προφητών του ενός υπέρ τον άλλον, 
κατά σειράν εκ των κάτω Ίεσσαί, Αββακούμ, Η - 
σαίου, Γεδεών, Ιερεμίου, Σολομώντος. Κάτω 
Αριστερά ο Πρόδρομος και ύπερθεν αυτού άλλοι 
εξ προφήται Ι εζεκιήλ, Ι ακώβ, Δανιήλ, Ααρών, 
Μωυσής, Δαυίδ, επεσκευασμέναι βαναύσως. Παρ’ 
έκαστον των προφητών το σύμβολον, δι’ ου προ- 
κατήγγειλε την Θεοτόκον. Δύο ιπτάμενοι αγγελοι 
κρατούν το στέμμα της Παναγίας, η οποία φορεί 
πράσινον χιτώνα και βυσσινόχρουν μαφόριον 
κατάσπαρτον από λεπτά, χρυσά κοσμήματα.

Η  κεφαλή της είναι μεγάλη, οι πόδες βραχείς, 
το πρόσωπον ανοιχτόχρωμον σιτόχρουν, υπορρό- 
δινον, η σκιά χρώματος κιναμώμου, αι ψιμύθια! 
πολλαί και λεπταί ( Π ιν .  679 β ). Έργον μάλ- 
λον του Που αι.

β) Η  του Αγίου Ελευθερίου (διαστ. 1.43 χ 
1.025 μ. ) ένθρονου με δώδεκα σκηνάς εκ του βίου 
του34, αξιόλογον έργον του Ιερέως Έμμ. Σκορδί- 
λη ( Που αι. ).

γ) Η  του Μεγάλου Α ρ χιερέως, ένθρονου ωσαύ- 
τως (διαστάσ. 1.425 x 0,95 μ .), εν συνδυασμώ 
προς το θέμα της Α μπέλου 35. Ο  συνδυασμός εί- 
ναι συνήθης εν Μήλω.

Κάτωθεν των ποδών του Χριστού αναπηδούν 
ανελισσόμεναι κληματίδες. Ε ντός εκάστης έλι- 
κος ανά μια προτομή Α ποστόλου. Το πλάσιμον 
είναι όμοιον ως και εις την προηγουμένην εικόνα.

ΝΑΞΟΣ

Ο  Έφορος περιώδευσεν ανά την νήσον προς 
διαπίστωσιν αναγκών των βυζαντινών της μνη- 
μείων. Κατωτέρω παρέχει πληροφορίας δια τινά 
εξ αυτών.

Α Π Ε ΙΡΑ Ν Θ Ο Σ

1. Άγιος Ι ωάννης ο Θεολόγος

Ο  ναός ευρίσκεται εις απόστασιν 20’ ΒΑ. 
« τ’ Α περάθου», και εστερεώθη προ ετών υπό 
της Α ρχαιολογικής Υπηρεσίας. Τρίκλιτος Ανα- 
τολική βασιλική ( Σ χ ε δ .  1 ) 3β, με βαρείας ανα- 
λογίας, ωκοδομημένη το πλείστον δια πλακομόρ- 
φων Αργών λίθων, έχει εσωτερικώς διαστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της αψίδος, 9.78 χ 7.43 μ.

Η  στεγάζουσα τον μέσον δρόμον καμάρα ολί- 
γον υπερέχει εις ύψος των άλλων, αίτινες στεγά-

30. Ζ . Βάος, ε .α . σ . 135 -  136.

31. Ά .  Ξυγγόπουλος, Κ ατάλογος των εικόνων του Μ ου- 
σείου Μ πενάκη, εν Α θ ή ν α ις  1936, π ιν . 9Α. Β λ. κα ι σ . 15. 

32. Ζ . Βάος ε .α . σ . 57 - 64.

33. Π ερ ί αυτού βλ. Ά .  Ξ υγγοπούλου, ε .α . σ . 49 - 50.

34. Φ ω τογραφίαν έχ ε ι δημοσιεύσει ο  Ί .  Χ ατζιδάκης ε .α . 
μεταξύ των σ . 202 κα ι 203, βλ . κ α ι σ . 202, 203.

35. Α υτόθι σ . 203.

36. Τ ο  σ χέδ ιον  παρεχω ρήθη π ρος  δημ οσ ίευσ ιν υπό τη ς 
Δ ιευθύνσεως Α να σ τη λ ώ σ εω ς . Ε ίχεν  εκπονηθή  υπό του αρ- 
χιτέκτονος κ . X . Μ πούρα. Δ ια  τη ν  π αραχώ ρησ ιν εκφρά- 
ζοντα ι κα ι εντεύθεν ευχα ρ ισ τ ία ι.
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ζουν τα πλάγια κλίτη. Τούτων η επικοινωνία 
προς το κεντρικόν, γίνεται εκατέρωθεν δια τριών 
τόξων, τα οποία βαίνουν επί πεσσών. Η  στέγη, 
επικαλυπτομένη δια κεράμων, διαμορφούται εξω- 
τερικώς δίρρυτος, ενιαία, επαυξάνουσα την βαρύ- 
τητα του κτηρίου37 38 ( Π ι ν .  680α). Ο  ναός είχε 
δύο θύρας εις τον βόρειον και τρεις εις τον δυ-

χου ηνοίγοντο τετράπλευρα μικρά παράθυρα. 
Προς υποστήριξιν του μνημείου εκτίσθησαν παρά 
την νοτίαν του πλευράν δύο αντηρίδες. Αι τρεις 
αψίδες είναι ημικυκλικαί ( Π ι ν .  680 β )· εκ 
τούτων η μέση είχε δίλοβον άνοιγμα, φραχθέν εκ 
παλαιού, αφού επί του φράγματος σώζονται λεί- 
ψανα τοιχογραφίας του νεωτέρου στρώματος, πα-

Σχεδ. 1. Κάτοψις του ναού Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου

τικόν τοίχον. Ε κ  των τελευταίων, απομένει ανοι- 
κτή μόνον η μεσαία, προ της οποίας υπήρχε κα- 
μαροσκέπαστον προστέγασμα33, στηριζόμενον εις 
δύο τοιχίσκους. Υπέρ τας θύρας του δυτικού τοί-

ριστώσης αγίαν Τράπεζαν με Ποτήριον και Δι- 
σκάριον.

Η  αψίς της Προθέσεως εξωτερικώς είναι χαμη- 
λοτέρα της αψίδος του Διακονικού. Ο  ναός δια- 
σώζει λείψανα τοιχογραφιών, φαίνεται όμως ότι 
ουδέποτε είχεν ολόκληρος διακοσμηθή. Η  μέση 
καμάρα έφερε τοιχογραφίας μόνον κατά το προς 
Α. τμήμα της. Αι παραστάσεις, καλυπτόμενοι το 
πλείστον υπό αλάτων και λειχήνων, ανήκουν εις 
δύο στρώματα :

α) Αι του αρχικού στρώματος, προφανώς νω- 
πογραφίαι, καταλεγόμεναι μεταξύ των παλαιοτε- 
ρων της χριστιανικής τέχνης, όσαι είναι μέχρι 
τούδε γνωσταί εις την Ελλάδα, επισύρουν Ιδιαι- 
τέρως την προσοχήν του μελετητού. Φαίνονται 
μόνον εκεί, όπου κατέπεσε το καλύπτον αυτάς νεώ- 
τερον στρώμα, ήτοι :

1) Εις τον βόρειον τοίχον του μέσου κλιτούς, 
εντός του ιερού, παρά την αψίδα· τμήμα του προ-

37. Α ξιο σ η μ ε ίω το ν  ό τ ι η δ ίκ λ ινη ς  στέγη  είνα ι ενταύθα χα- 
μηλοτέρα   α ι α να λο γ ία ι τη ς επομένως βαρύτεραι ή  εις τας 
ομοίω ς στεγαζομένας καμαροσκεπείς τρ ικ λ ίτους  βασ ιλ ικός 
τη ς  εν Λ ακω νία  Ζαραφώνας ( Ά .  Ό ρ λ ά νδο ς , Α ν α τ ο λ ίζ ο υ σ α  
β α σ ιλ ικ ο ί τη ς  Λ ακω νίας, Ε .Ε .Β .Σ . τόμ . Δ ' ( 1927 ), σ . 342, 
ε ικ . 1 ) κ α ι τη ς αρχα ιοτέρα ς του Μ ικρα σ ια τικού  Μ πίν Μ πίρ  
Κ ιλ ισ σ έ  ( Γ . Σ ω τηρίου, Χ ρ ισ τια νικ ή  κα ι Β υζαντινή Α ρ- 
χα ιολ ογία , Τ ομ . Α ', εν Α θ ή ν α ις  1962, σ . 284, ε ικ . 165).

38. Π ροπύλω ν αρκετά σ υχνή  χρ ή σ ις  εγένετο εις τας βασι- 
λ ικ ά ς  τη ς  Συρίας, ( Ά .  Ό ρ λ ά νδο ς , Η  ξυλόστεγος π α λ α ιο χρ ι- 
σ τια ν ική  β α σ ιλ ικ ή , τόμος δεύτερος, Α θ ή ν α ι 1954, σ . 422). 
Ο ύτω καμαροσκεπή, ά λλα  κ ιονοσ τή ρ ικτα  πρόπυλα  διαμορ- 
φ ούντα ι ε ις  τη ν  εν  K ala t Sam a’n  μονήν ( 5ου α ι . ) του Α γ ίο υ  
Συμεών του Σ τυλ ίτου ( Μ .  de Vogüé, Syrie centrale , P aris  
1865, π ιν . 139, σ . 145 ) προ των από Β. κ α ι Ν . θυρών τρ ικ λ ί- 
του βα σ ιλ ικ ή ς  (6 ο υ  α ι. ) εν  B aqouza ( ε. ά . π ιν . 118, 119, 
σ . 133 ) κ α ι προ  των θυρών τάφων ( αυτόθι, π ιν . 68, 91, 1, 2, 3, 
κ α ι σ . 113 ).
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σώπου κατενώπιον γενειώντος Αγίου ( Π ιν .  
680 γ ) με μακράν πρόσωπον και μεγάλους στρογ- 
γύλους, εκστατικούς οφθαλμούς.

Α ξιοπρόσεκτος η αντιπαράθεσις θερμών και 
ψυχρών τόνων επί της ώχρας μορφής του. Ούτως, 
ενώ η σκιά της αριστεράς παρειάς είναι πρασινω- 
πή, η της δεξιάς βυσσινόχρους. Βυσσινόχρους 
είναι η σκιά και υπό το στόμα εις την γενειάδα 
την έχουσαν, όπως και το άλλο τρίχωμα, κυανούν 
χρώμα. Μολονότι σήμερον η τοιχογραφία, κεκα- 
λυμμένη δι’ αλάτων, δεν ευρίσκεται εις καλήν κα- 
τάστασιν, εν τούτοις επιτρέπει να φανή ομοιότης 
αυτής προς την μορφήν του Αγίου Βασιλείου, 
όπως ζωγραφείται τον 8ον αι. εις τον Β. τοίχον 
της εν Ρώμη Santa Maria Antiqua39 και προς την 
παράστασιν Α ποστόλου επί της αψίδος του εν 
Νάξω σπηλαιώδους ναού της Καλορείτισσας40.

Το πρόσωπον, σχήματος παραλληλογράμμου, 
είναι μακράν, όπως εις τον Ά γιον Βασίλειον 
της Santa Maria, μολονότι εκεί είναι κάτω στε- 
νώτερον. Αι κόραι των οφθαλμών είναι περίπου 
καθ’ ομοίον τρόπον πεπλατυσμένοι. Αι σκιαί των 
παρειών εις την Ρώμην, αποδιδόμεναι δια σιέν- 
νας41, είναι διαλελυμέναι εις γραμμάς, ενώ εις τους 
δύο ναούς της Νάξου καλύπτουν ενιαίαν επιφά- 
νειαν. Εις τον Θεολόγον και την Καλορείτισσαν 
το πλάσιμον επί της δεξιάς παρειάς είναι ομοίον. 
Όμοια η διάταξις και το σχήμα της σκιάς. Ε πι- 
τρέπεται δε να υποπτεύση κανείς ότι ομοιάζουν 
και τα φώτα επί του μετώπου.

2) Ε κ  του ίδιου στρώματος σώζεται διάκο- 
σμος μιμούμενος άνηρτημένον ύφασμα εις τον 
κατακόρυφον τοίχον της αψίδος της Προθέσεως 
υπό το τεταρτοσφαίριον ( Π ι ν .  681α). Ύ φα- 
σμα εικονίζεται χαμηλά εις τους τοίχους της S. 
Maria Antiqua42. Εκεί όμως η αποδοσίς του είναι 
φυσικωτέρα και ο διάκοσμος τον όποιον έχει διά- 
φορος. Εις την Νάξον το ύφασμα αποδίδεται αμε- 
λέστερον με ικανήν σχηματοποίησιν. Πάντως και 
εις ψηφιδωτόν του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονί- 
κης (7ου-9ου αι.)43 η άνω απόληξις βήλου δηλού-

ται με πλατείας εναλλήλους κυματοειδείς γραμ- 
μάς, αι οποίαι υπενθυμίζουν την κυματοειδή ται- 
νίαν, εις ην απολήγει άνω το ύφασμα της ήμετε- 
ρας τοιχογραφίας.

3) Α νωτέρω εις το τεταρτοσφαίριον της αψίδος 
της Προθέσεως, υπό το καταπεσόν πρόσωπον του 
Α ρχαγγέλου Μιχαήλ, ανήκοντος εις το νεώτερον 
στρώμα, φαίνεται αγένειος μορφή ( Π ι ν .  681 β ) 
κατ’ ελαφράν επ' αριστερά στροφήν, προδίδουσα 
το αυτό ύφος με την μνημονευθείσαν προηγουμε- 
νως ( όπ’ αριθ. 1 ) τοιχογραφίαν του άγιου. Τι 
εικονίζει η παράστασις θα φανή μετά την απο- 
τείχισιν του ετοιμορρόπου ημικατεστραμμένου 
τμήματος της τοιχογραφίας του Α ρχαγγέλου.

Και εις την άντυγα του τόξου της αψίδος της 
Προθέσεως σώζεται επιγραφή του παλαιού στρώ- 
ματος :  Μνίσθιτη Κ (υρι)ετον δούλον σου Γεωρ- 
γίου κ(αι) Παύλον Κ (αι)  Χ(ριστο)φωρον ).

4) Λείψανα του πρώτου στρώματος φαίνονται 
και εις το τεταρτοσφαίριον της μέσης αψίδος, υπ' 
αυτό και εις την άντυγα του τόξου της, επί κυανής 
ταινίας λευκά, λεπτά γράμματα επιγραφής, εξ ης 
αναγιγνώσκεται η συλλαβή ευχ ίσως συμπληρω- 
τέα : (υπέρ) ενχ(ης. . . .)

β) Τοιχογραφίαι του νεωτέρου στρώματος :
Εις το τεταρτοσφαίριον της μέσης αψίδος η 

Δέησις επί κεραμόχρου αέρος. Η μορφή του 
Χριστού και δεξιά ίσως του Προδρόμου είναι κα- 
τεστραμμένοι. Σώζεται αριστερά η παράστασις 
της Θεοτόκου εστραμμένης ελαφρώς προς τα 
πλάγια. Κλίνει ολίγον το εκφραστικόν, ωοειδές, 
γεμάτον ευγένειαν ωχρόν πρόσωπον της, το ο- 
ποιον δεν φαίνεται άμοιρον δυτικής επιδράσεως. 
Την εντύπωσιν επιτείνει η πλαισιούσα αυτό υπό 
το μαφόριον λευκή ( ; )  καλύπτρα ( Π ι ν .  682 α ). 
Υ πό το τεταρτοσφαίριον, εκατέρωθεν της είκο- 
νιζομένης εις το μέσον άγιας Τραπέζης, ανά τρεις 
ίεραρχαι. Πρώτος εκ δεξιών ο Ά γιος Βασίλειος 
κύπτων και ευλογών δια της δεξιάς. Εις το άκρον 
αριστερόν της αψίδος τμήμα του προσώπου του 
Αγίου Νικολάου ( Π ι ν .  682 β ).

Ω χρά η επιδερμίς, βυσσινόχροι γραμμαί οι 
χαρακτήρες, πράσινον αμυγδάλου προς το έλαιό- 
χρουν η σκιά, αριστερά της ρινός, καστανή δε- 
ξιά, λευκαί άτονοι γραμμαί τα φώτα. Ε π ί του 
τυμπάνου χαμηλά, ανά εις άγιος εκατέρωθεν, εκ 
των οποίων ο εις κρατεί ευαγγέλιον. Εις το νό- 
τιον σκέλος της καμάρας του ιερού, λείψανα της 
Γεννήσεως. Κάτω εις το μέσον και προς τα δε- 
ξιά το Λουτρόν.

Η  δευτέρα σκηνή ίσως εικόνιζε την Υ παπαν-

69

39. J . W ilpert : D ie röm ischen M osaiken  u nd  M alerei, 
D ritte  Auflage, vierte Band, F re ibu rg  im Breisgam  1917, 
π ιν . 192 - 193 και, W . de G rüneisen , Sainte M arie  A ntique, 
R om e 1911, π ιν . ι δ ία  LXXIV.

40. M an. Chatzidakis, M ediaeval pain ting  in so u thern  G ree- 
ce, εν T he C onnoisseur, M ay 1962, n . 603, σ . 30, ε ικ . 3.

41. Ε ν  τούτο ις  εις το πρόσω πον του Α γ ίο υ  Α νδρέου 
ά λλη ς το ιχογρα φ ία ς  του αυτού ναού ( J . W ilpert, §.ά., π ιν . 
157) τ ίθεται παρά τη ν  ερυθράν  σ κ ιά  π ρά σ ινη . Κ α ι η 
το ιχογρ α φ ία  χρ ονολ ογείτα ι από των α ρ χώ ν του 8ου α ιώ νος.

42 . J . W ilpert, ε .α . π ιν . 1 4 5 \ 152, 158, 165, 185, 192, 193. 
Α κόμη   τον  9ον α ι. αυτόθ ι π ιν . 2014.

43. Γ . κα ι Μ . Σ ω τηρίου, Η  βα σ ιλ ική  του Α γ ίο υ  Δημη-
τρ ίου Θ εσσαλονίκης, Κ είμενον, εν Α θ ή ν α ις  1952, σ . 198 και 
Λεύκωμα π ιν . 69.
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την. Η  τρίτη είναι αδιάγνωστος εξ αίτιας των 
πρασίνων λειχήνων, αίτινες καλύπτουν αυτήν. 
Υπό την παράστασιν τρεις άγιοι κατ’ ενώπιον εν 
προτομή. Ωσαύτως ανά τρεις εικονίζονται κάτω 
εκάστης των τριών σκηνών του βορείου σκέλους, 
αίτινες επίσης επικαλύπτονται υπό πρασίνων μη- 
κύτων. Εις τα τόξα επικοινωνίας με την Πρόθε- 
σιν και το Διακονικόν ανά δύο ολόσωμοι κατ’ 
ενώπιον ίεραρχαι.

Παρέχεται η εικών ( Π ιν .  683 α ) του νέου 
Ιεράρχου του ζωγραφουμένου εις το ανατολικόν 
σκέλος του τόξου επικοινωνίας προς το Διακο- 
νικόν. Ε ντός του ιερού, υπέρ το τόξον προς 
την Πρόθεσιν, υπήρχε κτητορική επιγραφή.

Εις το τεταρτοσφαίριον του Διακονικού εικο- 
νίζετο, φαίνεται, η Βλαχερνίτισσα εν προτομή. 
Σώζεται μέρος της μορφής του Χρίστου. Ε π ί του 
βορείου σκέλους της καμάρας παρά τον Α. τοί- 
χον εναπομένουν λείψανα της Φιλοξενίας με την 
επιγραφήν : ( η  Α γ ί α )  Τ ρ ι ά ς .  Ε πί της ημικυκλι- 
κής τραπέζης απόκεινται τρία ποτήρια και άλλα 
σκευή. Ο  φωτοστέφανος του μέσου Α γγέλου 
είναι ένσταυρος.

Εις το τεταρτοσφαίριον της Προθέσεως επί 
κεραμόχρου βάθους ο  Α ρ χ ά γ γ ε λ ο ς  Τ α ξ ι ( α ρ χ η ς )  

Μ ι χ α ή λ  εν προτομή. Υπό το εφθαρμένον του πρό- 
σωπον φαίνεται η κεφαλή εκ του παλαιού στρώμα- 
τος, περί ης εγένετο λόγος ανωτέρω ( Π ιν .  
681 β).

Α ριστερά επί του αέρος λείψανα επιγραφής του 
νεωτέρου στρώματος εκ λευκών γραμμάτων : Τ ο υ  

Θ ( ε ο ) ν  Γ ε .  . . και δεξιά η χρονολογία ( Π ιν .  
683 β ) :

Ε Τ Ο Υ Σ

ζ 'Ω ΙΖ

ΙΝ (  Δ ΙΚ Τ ΙΩ Ν Ο Σ ) Ζ

Το έτος 6817 ισοδυναμεί προς το 1309, δτε πρά- 
γματι η ίνδικτιών44 ήτο έβδομη. Ε π ί του τυμπά- 
νου ίσως εζωγραφείτο πάλιν η Φιλοξενία. Εις τον 
βόρειον τοίχον, εγγύς του ανατολικού, δύο ολό- 
σωμοι στρατιωτικοί άγιοι. Το στρώμα τελειώνει 
αριστερά του δυτικώτερον ζωγραφουμένου άγιου. 
Σφζεται η κεραμόχρους διαχωριστική ταινία της 
παραστάσεως και έξω αυτής λευκή βαθμιαία από- 
ληξις του κονιάματος. Ε κ  των άγιων σώζεται ο 
ζωγραφούμενος αριστερά, νέος αγένειος, κρατών 
δόρυ δια της δεξιάς και δια της άλλης λευκήν 
ασπίδα. Εις το φωτεινόν πρόσωπον του πλατεία 
πράσινη σκιά ( Π ιν .  683 γ ). Α ριστερά του

άγιου δια λευκών γραμμάτων επιγραφή45 ( Π ιν .  
684 α ) :

Α Γ ΙΟ Ι
Κ (Α Λ Λ Ι)Ν (ΙΚ Ο Ι) Μ Α Ρ Τ ( ΥΡΕΣ)

Τ Ο Υ  Χ (Ρ ΙΣ Τ Ο ) Υ Δ ΙΑ  
Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι

Ω Ν  CAC
Π Ρ Ο Κ Ο Ψ Ε  

Τ Ε  ΤΩ Ν  
Δ Ο Υ Λ Ω Ν  Ο (ΛΣ)

ΝΙΚΗΦΟ
P O N  ΤΟ Υ  Ζ Ω Γ Ρ Α

ΦΟΥ

Δεξιά του άγιου η επιγραφή ( Π ιν .  684 β ) :
Δ Ε (Η Σ ΙΣ )

Κ Α
Λ Η Σ  THC  

Φ ΙΛ Ο Τ Ι
TICAC Κ (Α Ι)  ΤΩ Ν  ΤΕ  

Κ Ν Ω Ν  
Α Υ Τ Η Σ .

2. Ά γιος Παχώμιος ( 5.19 x 2.66 μ .)

Υ πό την Α πείρανθον και νοτίως αυτής εν μέ- 
σω χθαμαλής κοιλάδος υψούται ομοιόχρωμος 
προς το έδαφος ο ναΐσκος του Αγίου Παχωμίου 
( Π ιν .  684 γ ), κομψός, μονόκλιτος, σταυροειδής 
με τρούλλον μεγάλον, έχοντα εξωτερικώς κωνι- 
κήν στέγην και υψηλήν την κυλινδρικήν σφενδό- 
νην, την οποίαν διατρυπούν τέσσαρα στενά πα- 
ράθυρα τομής σχήματος παραλληλογράμμου.

Ο  τρούλλος στηρίζεται από Β. και Ν. εις εν 
τυφλόν, αβαθές τόξον, και από Α. και Δ. εις ισοϋ- 
ψείς, χαμηλάς καμάρας. Το πλάτος της Δ. είναι 
μόλις 2.06 μ. Ο  Α. τοίχος απολήγει αντί της 
συνήθους αψίδος εις δύο χαμηλάς κόγχας16, χωρι-

44. Τ η ν ι νδικτιώ να  π αρ α λε ίπ ει ο Γ . Δ ημητροκάλλης, Χ ρο- 
νολογη μ ένες βυζαντινές επ ιγραφές του ΙΓ ' κα ι ΙΔ ' αΙώνα 
από τη ν  Ν άξο , Ε π ιθ εώ ρ η σ η  Τ έχνη ς, 1962, σ . 709.

45. Τ η ν  επ ιγραφήν σ υνδέει ο Ν . Κ α λογερόπουλος, Τ ρ ιά - 
κοντα  πέντε άγνω σ τοι βυζαντινο ί να ο ί τη ς  Ν άξου, Ν έα 
Ε σ τ ία ,  έτος Ζ ', τόμ . ΙΔ ', ( 1933 ), σ . 934, π ρος  τη ν  μνημονευ- 
θεί σαν ανωτέρω χρ ονολ ογία ν  1309, ομ ιλώ ν περ ί « του ζω- 
γράφου Ν ικ η φ ό ρ ο υ » δ ι’ ον π ροτείνει απ ίθανον υπόθεσ ιν 
ταυτισμού του π ρος  τον  Κ ρ ή τη ς  πρόεδρον, μη τροπολίτη ν 
Ν ικ η φ ό ρ ο ν  Μ οσχόπουλον, τον κτήτορα  του Α γ ίο υ  Δ ημη- 
τρ ίου Μ υστρά.

46. Η  π αρουσία  δύο κογχώ ν εν τω  ίερω  του μονοκλίτου 
ναού του ‘Α γίου Π αχω μίου παλαιοτέρου, νομ ίζω , τη ς  Φ ραγ- 
κοκρατίας, θέτει εν αμφ ιβόλω  τη ν  γνώ μην του Δ . Β ασ ιλειά- 
δου ( Α ι επ ιπεδόστεγο ι μεταβυζαντινοί β α σ ιλ ικ ο ί των Κ υ- 
κλάδω ν, Α θή να ι 1962, σ . 124), καθ’ η ν  ο τύπος του μετά 
δύο αψ ίδων ναού, προϋπ άρχω ν εις τη ν  Χ ρ ισ τ ια ν ικ ή ν  Α νατο- 
λή ν, μετεφυτεύθη εις τη ν  Δ ύσιν, εξ η ς  πάλ ιν  μετηνέχθη κατά 
τους μέσους η τους ύστερους χρόνους τη ς Φ ραγκοκρατίας 
εις τη ν  Ε λ λ ά δ α .

Ν αούς μονοκλίτους με δύο κόγχα ς  εν τω  ίερω , έχω  επ ιση- 
μάνει κα ι εις την Ν . Π ελοπ όννη σ ον, αναγομένους είτε εις 
χρόνους προγενεστέρους τη ς Φ ραγκοκρατίας, είτε ευρισκο- 
μένους εις τόπον, εν  φ  είνα ι απ ίθανον ό τ ι έζησ αν Φ ράγκο ι. 
Π ερ ί τούτων όμως ά λλοτε. Μ ά λλον λο ιπ όν  π ερ ί επιδόσεως 
υπάρχοντος τύπου η περ ί μεταφυτευσεώς του εκ τη ς  Δύσεως 
π ρέπει να γ ίν ετα ι λόγος.
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ζομένας άπ’ αλλήλων δια τοίχου, πλάτους 0,40 μ. 
Μεταξύ των προέχει κτιστή η άγια Τράπεζα. 
Εις την ΒΑ. γωνίαν είναι κτιστή και η Πρόθεσις. 
Εις το μέσον του Α. τοίχου υψηλά υπήρχε θυρίς. 
Όμοια, παραλληλόγραμμος, ανοίγεται και εις τον 
Δ. τοίχον, υπέρ την θύραν. Το μνημείον έχει 
κτισθή δια πλακομόρφων το πλείστον λίθων. Η  
αψίς εξωτερικώς είναι ημιηρειπωμένη, ώστε είναι 
δύσκολον ν’ αντιληφθή τις, αν ήτο μια, εγκλείου- 
σα τας δύο κόγχας, η δύο. Πιθανώτερον φαίνεται 
το πρώτον. Το νότιον ήμισυ της αψίδος έχει εν- 
τειχισθή εις τον πλάγιον Ν. νάρθηκα του συν- 
εχομένου ναού.

Εσωτερικώς τα κατώτερα τμήματα της εκκλη- 
σίας έχουν επιχρισθή δι’ άσβεστου. Εις την δε- 
ξιάν ( νοτίαν) κόγχην του ιερού διακρίνεται με- 
τωπικός Αρχάγγελος εν προτομή, με μακρόν ωο- 
ειδές πρόσωπον, καφέρυθρον κόμην, συσφιγγομέ- 
νην υπό τα ώτα και κατωτέρω διαμορφούσαν εκα- 
τέρωθεν αρκετά ογκώδη θύσανον ( Π ιν .  685 α ).

Ο  Αρχάγγελος κρατεί λευκόν ένσταυρον δί- 
σκον, φορεί λώρον και το ένδυμά του έχει περί 
τον λαιμόν κιτρίνην τραχηλέαν με μελανά ελικοει- 
δή κοσμήματα. Ώ χρα θερμή αποδίδει το πρόσω- 
πον με τας ερυθράς παρειάς. Η  σκιά εκατέρωθεν 
της μακράς ρινός είναι καφέ και τα φώτα ολίγαι 
πλατείαι, σιτόχροι γραμμαί. Εις την κορυφήν 
του μετώπου το φως αποδίδει ωοειδής επιφάνεια. 
Ε κ  της τεχνοτροπίας και εκ του τρόπου αποδό- 
σεως των φώτων θα εχρονολόγει τις την τοιχο- 
γραφίαν μάλλον από του 12ου αιώνος.

Εις την βορείαν κόγχην διακρίνονται υπό την 
άσβεστον ίχνη γενειοφόρου άγιου. Πλην άλλων 
λειψάνων εις τα σφαιρικά τρίγωνα φαίνονται στη- 
θαρια Ευαγγελιστών εντός κύκλων εν μέσω ελι- 
κοειδών βλαστών. Εις τον τρούλλον υπολείμμα- 
τα του Παντοκράτορος εντός κύκλου, τον όποιον 
κρατούν δια των υψουμένων χειρών των μετωπι- 
κοί, όρθιοι, ίσως τέσσαρες αγγελοι47, μεταξύ πι- 
θανώτατα προφητών.

Εις το τύμπανον του νοτίου τυφλού τόξου εικο- 
νίζεται πελώριος, ολόσωμος Αρχάγγελος, οδ μό- 
νον η κεφαλή και το άνω του στήθους διέφυγε 
το «γαλάχτισμα» ( Π ι ν .  685 β).  Το βάθος 
της κόμης είναι καφέρυθρον και τα φώτα της κί- 
τρινα.

Ωοειδές το πρόσωπον, χαμηλόν το μέτωπον, 
ώχρα η επιδερμίς, κερασόχροι οι χαρακτήρες, κα- 
φέ η σκιά δεξιά της ρινός, καφέ και έντόνως πρά- 
σινη αριστερά.

Τα φώτα αποδίδουν λευκοσιτόχροι επιφάνειαι, 
ελάχιστα διαφέρουσαι κατά τον τόνον της επι- 
δερμίδος.

Η  μορφή του Α ρχαγγέλου ανακαλεί εις την 
μνήμην την κεφαλήν αγγέλου εικόνος του Μου- 
σείου Λένινγκραντ, ην ο Λάζαρεφ χρονολογεί από 
του 12ου αι.18 Το ύφος της τοιχογραφίας, διάφο- 
ρον εκείνου της παραστάσεως του Α ρχαγγέλου 
εντός της κόγχης του ιερού, προδίδει, αν μη δια- 
φορον χρόνον κατασκευής, οπωσδήποτε άλλην 
χείρα ζωγράφου.

Εις το Β. σκέλος της Δ. καμάρας αμυδρά η 
Σταύρωσις με τον Ιωάννην και τον εκατόνταρχον 
δεξιά και όμιλον τριών γυναικών αριστερά. Εις 
το Ν. σκέλος λείψανα της Μεταμορφώσεως και 
εις τον δυτικόν τοίχον εκατέρωθεν της φωτιστι- 
κής θυρίδος ανά εις προφήτης, το πιθανώτερον εν 
προτομή, με λευκορρόδινα ενδύματα. Οι προφή- 
ται κρατούν ειλητά και είναι εστραμμένοι προς 
αλλήλούς.

3. Ά γιος Γεώργιος
( διαστ. πλην της αψίδος 13.40 χ 3.53 μ .)

Προς τον Ά γιον Παχώμιον συνάπτεται από ΝΑ. 
συγκρότημα κτηρίων, τα οποία τιμώνται επ' ονό- 
ματι του Αγίου Γεωργίου ( Π ι ν .  686α). Το 
συγκρότημα σύγκειται κυρίως εκ δύο ναών, εκ 
των οποίων ο βόρειος καμαροσκέπαστος έχει μορ- 
φήν πλαγίου νάρθηκος, ο ο’ άλλος είναι τρουλ- 
λαίος μονόκλιτος. Αι ημικυκλικαί αψίδες των δεν 
φαίνονται διαφέρουσαι κατά την τοιχοδομίαν. Το 
μνημείον έχει κτισθή δι’ αργών λίθων εκ των 
οποίων πολλοί είναι πλακόμορφοι.

47. Ο κ τ ώ ό ρ θ ιο ι κατ’ ενώ πιον αγγελο ι υψούντες τας χ ε ί- 
ρας, υποβαστάζουν τον  κύκλον εντός του όποίου ζωγραφεί - 
τα ι ο Π αντοκράτω ρ, εις τον τρούλλον  του ναού του Σωτή- 
ρος ( αρχα ί 11ου α ι. ) ,  παρά το  Κ ορω πΙ τη ς Α ττική ς. Κ α ι 
εις τον ναόν τη ς  Π ρω τοθρόνου, εντός του χω ρ ίου  Χ αλκί 
τη ς  Ν άξου, ε ικον ίζοντα ι ε ις  τη ν  σ φ ενδόνην του τρούλλου 
τέσσαρες μετω πικοί α γγελο ι μεταξύ προφητώ ν κα ι αγίω ν. 
Ο ι αγγελο ι όμως εδώ δεν υψώνουν τας χ ε ί ρας. ( Σ ημειωτέον 
ότι, τόσ ον ο ναός τη ς Α ττική ς, όσον κα ι ο τη ς Ν άξου άνή- 
κουν εξ αρχ ιτεκ τον ικ ή ς  απόψεως εις τη ν  σειράν των ναών 
μεταβατικού τύπου, από τη ς  βα σ ιλ ικ ή ς  εις  τον  σταυροειδή, 
εις η ν κα ταλέγετα ι κα ι ο ναός τη ς Κ οιμήσ εω ς εις  τη ν  Σκρι- 
π ο ύν τη ς Β ο ιω τ ία ς).

Η  λεπτομέρεια  τη ς δ ια  των υψουμένων χειρώ ν μετωπικών, 
ολοσώμων αγγέλων υποστηρίξεω ς του κύκλου, εντός του

οποίου εικονίζετα ι ο Χ ρ ισ τός δ ια  συμβόλου η εν προτομή, 
αποτελεί προφανώς επ ιβ ίω σιν π αλα ιού θέματος, το όποιον 
συναντά τ ις  εις τα ψ ηφιδωτά τη ς οροφής του παρεκκλησίου 
τη ς αρχ ιεπ ισ κ οπ ή ς Ραβέννας ( Β . Λάζαρεφ, Ισ τ ο ρ ία  της 
Β υζαντινής ζω γραφ ικής ( Ρ ω σ .) τόμ . II, Μ όσχα , 1948, π ιν . 
28 ), τη ς  εν τη  αυτή π όλει εκκλησ ίας ( 536 - 547 ) του Α γ ίο υ  
Β ιταλίου ( A . C olasanti, L ’arte  bizantina in  Italia, M ilano 
( 1923) π ιν . 15 ), του παρεκκλησίου του Α γ ίο υ  Ζήνω νος 
( 8 1 7 - 8 2 4 )  τη ς εν Ρώμη Α γ ία ς  Π ραξα ίδης ( W . Weidle, 
M osaici paleocristiani e bizantini, M ilano-Firenze 1954, 
π ιν . 65 ).

48. Β. Λ άζαρεφ, ε.α . π ιν . 212.
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Η  νοτία θύρα του έχει εξωτερικώς ως προστε- 
γασμα τόξον. Ο  σήμερον κυρίως ναός χωρίζε- 
ται από του ιερού δια τοίχου, όστις υψούται μέ-χρι 

 του τρούλλου, εν είδει τέμπλου διατρυπωμένου 
όπό θύρας και ενός εκατέρωθεν τοξωτού ανοί- 
γματος, οίονεί παραθύρου ( Π ιν .  686 β ).

Ο  τρουλλαίος ναός διαστελλεται κατά μήκος : 
α) εις το Α. τμήμα του, το ίερόν, 
β) εις το στεγαζόμενον δια τρούλλου, έχοντος 

σφενδόνην χαμηλήν εν σχέσει προς το υψηλόν 
τύμπανον του τρούλλου του Αγίου Παχωμίου, και 

γ) εις το προφανώς μεταγενέστερον δυτικόν 
τμήμα, το καμαροσκέπαστον, με την καταπεσού- 
σαν εν πολλοίς ημικυλινδρικήν στέγην ( Π ιν .  
686 γ ). Ο  Δ. τοίχος του ιερού, όπερ τα προς τον 
κυρίως ναόν ανοίγματα, διετρυπάτο υπό παραλλη- 
λογράμμου φωτιστικής θυρίδος, ήτις σήμερον εί- 
ναι ορατή μόνον εκ του ιερού και έχει φραχθή 
κατά το βάθος της, επειδή οπίσω υψούται το τύμ- 
πανον του τρούλλου.

Πρέπει λοιπόν να διακριβωθή αν ο τρούλλος 
είναι μεταγενέστερος του ιερού και επομένως αν 
είναι επάναγκες να διαστείλωμεν τρεις εποχάς 
οικοδομής του ναού, ή το ι: εκείνην καθ’ ην εκτί- 
σθη α) το ιερόν, β) ο υπό του τρούλλου στεγαζό- 
μενος χώρος του κυρίως ναού, και γ) το δυτικόν 
καμαροσκέπαστον τμήμα του.

Αξιοπρόσεκτον πάντως είναι ότι εξωτερικώς 
εις τον νότιον τοίχον, ενώ σαφώς διαστελλεται η 
προσθήκη του προς Δ. του τρούλλου καμαροσκε- 
πάστου τμήματος, δεν διακρίνονται σαφή ίχνη 
δικαιολογούντα την άποψιν, ότι ο τρουλλαίος χώ- 
ρος προσετέθη εις το ιερόν μεταγενεστέρως.

Το βόρειον παρεκκλήσιον είναι κτίσμα μακρόν 
και στενόν (13.60x2.38 μ.). Στεγάζεται δια κα- 
μάρας, την οποίαν υποβαστάζουν τρία σφενδόνια, 
βαίνοντα επί ψευδοπεσσών.

Μόνον επί της αψίδος διασώζει γραπτόν περίερ- 
γον διάκοσμον* 49, τον όποιον συνιστά παρά την 
άντυγα ταινία τεθλασμένη εκ χρώματος λευκού 
και καστανομέλανος και εις το μέσον ωσεί σταυ- 
ρός ακτινωτός εντός μεγάλου καστανού κύκλου.

Υπέρ την θύραν και τα παράθυρα του « τέμ- 
πλου » επί της Δ. παρειάς του σώζονται λείψανα 
τοιχογραφίας : εις τας άντυγας των τόξων πλατεία 
κυανή διακοσμητική ταινία με λευκούς δίσκους, 
εν οίς ερυθροί σταυροί και ανωτέρω, εις το μέ- 
σον, υπολείμματα ένθρονου προσώπου και εκα- 
τέρωθέν του δεόμενων μορφών, εξ ων η αριστερά 
ίσως κύπτει πολύ.

Μεταξύ αυτής και του θρόνου επιγραφή και 
χρονολογία :

. . . ,οκτο
μβρίον Ιν(δικτιώνος) ΙΒ  
ετ(ου)σ ζ 'ψ ξΒ

Το έτος 6762 ισοδυναμεί προς το 1253/54. Το 
1254 η Ι νδικτιών ήτο δωδεκάτη.

Δεξιά του προσκεφαλαίου του θρόνου ύπαρχει 
και άλλη επιγραφή, την οποίαν όμως είναι πολύ 
δύσκολον να άναγνώση τις κάτωθεν.

Εις τον Β. τοίχον, υπό τον τρούλλον, διαμορ- 
φούνται δύο επάλληλα τόξα. Το άνω είναι τυφλόν, 
μικρού βάθους και έφερε γραπτόν διάκοσμον, εκ 
του οποίου σώζεται το μέσον τμήμα λευκού δίσκου 
με ερυθρά κουφικά γράμματα ( Π ιν .  687 α ). 
Το κάτω τόξον έχει φραχθή εν μέρει δια τοί- 
χου καταλείποντος άνοιγμα θύρας, δι' ης εισερχε- 
ταί τις προς το Β. παρεκκλήσιον. Και ο Ν. τοίχος 
έχει άνω τυφλόν τόξον και κάτω ερμάριον. Τον 
τυφλόν από Α. τρούλλον διατρυπούν τρία παραλ- 
ληλόγραμμα παράθυρα. Η  προ της αψίδος Α. 
καμάρα έχει τομήν οξυκορύφου τόξου.

Η  άγια Τράπεζα είναι κτιστή, πληρούσα χαμη- 
λά το άνοιγμα της μεγάλης αψίδος, εκατέρωθεν 
της οποίας ανοίγεται ανά μια μικρά κόγχη. Εν- 
τός της Ν. προτομή μετωπικού Α ρχαγγέλου 
( Π ιν .  687 β ), με επίμηκες πρόσωπον, ου τον 
κεραμόχρουν προπλασμόν αφίνει πολλαχού ακά- 
λυπτον η ώχρα της επιδερμίδος.

Βυσσινόχρουν χρώμα αποδίδει τους χαρακτή- 
ρας του και την κόμην με τας μελανάς σκιάς. Εις 
την Β. κόγχην ζωγραφείται εν προτομή ο Ά γιος 
Στέφανος με πλατύ πρόσωπον ( Π ί ν 687 γ ) και 
εις το τεταρτοσφαίριον της αψίδος η Δέησις.

Ο  μετωπικός εν προτομή Χριστός ( Π ιν .
688 α ), με το επίπεδον πρόσωπον και τους μεγά- 
λους οφθαλμούς, έχει βυσσινόχρουν το τρίχωμα 
και κατακόσμους τας λευκάς κεραίας του σταυρού 
του εγγεγραμμένου εις τον φωτοστέφανον.

Ε νώ δε αριστερά η εις κλίμακα πολύ μικροτέ- 
ραν μεγαλόφθαλμος Θεοτόκος με τας ροδαλάς 
παρειάς, η κλίνουσα την κεφαλήν και δεομένη 
( Π ιν .  688 β ), δεν στερείται χάριτος, ο Προ- 
δρομος δεξιά είναι μορφή φοβερά. Υπό το τεταρ- 
τοσφαίριον εις το μέσον « ο Θειόμ( ενός )»  ως 
παιδίον εντός τεραστίου δισκαρίου υπό κιβώριον, 
του οποίου το λευκόν τόξον κοσμούν κυανοί 
σταυροί και βυσσινόχροι ημίσταυροι.

Εκατέρωθεν αυτού ανά εις άγγελος ( Π ιν .
689 α), αιωρών θυμιατήριον δια της δεξιάς και 
δια της άλλης κρατών σκήπτρον και περαιτέρω 
εις στάσιν 3/4 συλλειτουργούντες ανά δύο ίε-

49. Τ ούτον η  κ . Α γάπη Β ασιλάκη , Ε ικονομαχικές εκ κλη- 
σ ίες  σ τη  Ν άξο , Δ .Χ .Α .Ε . περ ίοδος Δ. τόμ . Γ  (1 9 6 2 -6 3 ) , σ.
49, θεω ρεί χω ρ ίς α μφ ιβολίαν ε ικονομαχικόν.
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ραρχαι, ο Ά γιος Νικόλαος50 με μονόχρωμον φαι- 
λόνην, ο Χρυσόστομος με πολυσταύριον και σφη- 
νοειδές γένειον ( Π ιν .  689 α - β ) και άλλοι δύο 
Ά γιοι επίσκοποι ( Π ιν .  689 γ ), ίσως ο Γρη- 
γόριος και ο Βασίλειος.

Τούς χαρακτήρας των αγγέλων έγραψε τρε- 
μουσα η χεΙρ του αγιογράφου- τας πτέρυγάς των 
αποδίδουν κεραμόχροι επιφάνειαι, έφ’ ων λευκαί, 
αμελείς, συνεχόμεναι καμπύλαι. Αι τοιχογραφίαι 
του Αγίου Γεωργίου διακρίνονται δια το εντό- 
νως λαϊκόν ύφος των.

λ · Φ ΙΛ Ω Τ Ι

1. Παναγία στης Γιαλλούς

Παρά την ανατολικήν ακτήν της νήσου, εις 
αρκετήν απόστασιν από του αιγιαλού, επί λόφου 
ευρισκομένου εντός της περιφερείας του χωρίου 
Φιλώτι, σώζεται ο μονόκλιτος μετά τρούλλου ναΐ- 
σκος της Παναγίας στης Γιαλλούς51 ( Σ χ ε δ .  
2· Π ιν .  690 α ). Σύντομον περιγραφήν του βλ. 
εν Ν. Β. Δρανδάκη, Αι τοιχογραφίαι του ναού 
της Νάξου « Παναγία στης Γιαλλούς » (1288/9), 
Ε.Ε.Β.Σ. ΛΓ’ (1964) σ. 258. Κάτοψιν και τομήν 
του μνημείου παρέχει το Σ χ ε δ .  2, εκπονηθέν 
υπό της αρχιτέκτονος κ. Ίριδος Κοντογούρη, 
την οποίαν ευχαριστώ.

Η  ημικυλινδρική στέγη του δυτικού τμήματος 
της εκκλησίας έχει αρκετόν μήκος. Επί πλέον αυτή 
υψούται πολύ, ώστε να αποκρύπτη το δυτικόν πα- 
ράθυρον του τρούλλου. Εξωτερικώς, επί του βο- 
ρείου τοίχου εις μήκος 3.30 μ. από της ΒΑ. γω- 
νίας, διακρίνεται σαφώς τομή ( Π ιν .  690β) μαρτυ- 
ρούσα ότι όλος ο τοίχος δεν εκτίσθη συγχρόνως.

Φαίνεται λοιπόν ότι η δυτική καμάρα του ναού, 
η χωριζομένη εσωτερικώς από του άλλου οικο- 
δομήματος δια τόξου, έχοντος μορφήν σφενδονίου 
( Π ιν .  691 α ), αποτελεί  μεταγενεστέραν προσ- 
θήκην. Ενώ δε το συνολικόν μήκος του κτηρίου 
ανέρχεται σήμερον έσωθεν εις 7.32 μ., αρχικώς 
θα έφθανε μόλις τα 3.15 μ.

Ούτω δε ο ναός θα περιωρίζετο εις το τμήμα το 
καλυπτόμενον υπό του τρούλλου, όστις κατ’ αρ- 
χαιότατον έθος έχων κωνικήν εξωτερικώς την 
στέγην, βαίνει από Α. επί του τόξου της αψί- 
δος και στεγάζει τον αμέσως προ αυτής χώρον.

Είναι μάλιστα πιθανόν ότι η προσθήκη της 
δυτικής καμάρας εγένετο μετά την αγιογράφη- 
σιν. Προς την υπόθεσιν οδηγεί η παρατήρησις ότι 
αι επί των τυμπάνων του νοτίου και βορείου τυ- 
φλού τόξου τοιχογραφίαι του Χριστού της Δεή- 
σεως και Παναγίας της Παυσόλυπης, της εν μέ- 
σω άλλων άγιων, απέχουν θέσιν εικόνων τέμπλου.

Το ύπαρχον σήμερον χαμηλόν, κτιστόν τέμ- 
πλον ( Π ιν .  691 α ) είναι κατά πάσαν πιθανότη- 
τα νεώτερον των τοιχογραφιών. Και εις το μετα- 
γενεστερον του ναού της Νάξου βυζαντινών χρό- 
νων ΝΑ. παρεκκλήσιον της Αγίας Σοφίας Μυστρά

, το στεγαζόμενον δι’ ασπίδος, εις τα τύμπα- 
να των τυφλών τόξων, τα οποία άνέχουν αυτήν, 
εικονίζονται επί του βορείου, μέγας μονήρης με- 
τωπικός Χριστός και επί του νοτίου, ως επιτρε- 
πουν να υποθέσωμεν τα διαφαινόμενα ίχνη της 
καλυπτομένης υπό αλάτων τοιχογραφίας, όμοιων 
διαστάσεων Παναγία, προφανώς πάλιν αντί ει- 
κόνων τέμπλου.

Δια τας τοιχογραφίας του ναού της Νάξου πα- 
ραπέμπω εις την μνημονευθείσαν ανωτέρω μελέ- 
την, εν τη οποία παρατηρώ (σ . 261, υποσ. 1) 
ότι δεν άντελήφθην εις τον ναόν παρουσίαν δύο 
στρωμάτων τοιχογραφιών.

Πρέπει να προστεθή όμως, ότι έρευνα γενομένη 
κατά παράκλησίν μου υπό του συντηρητού κ. Ν. 
Κάϊλα, όστις εστερέωσε την επί του νοτίου τυμ- 
πάνου ετοιμορρόπον τοιχογραφίαν του Σωτήρος, 
διεπίστωσεν ότι εις την αψίδα υπό το σωζόμενον 
στρώμα διαφαίνονται ίχνη και άλλου παλαιότε- 
ρου στρώματος. Και εις τον τρούλλον το κεκαλυ- 
μένον δι' ασβέστου επίχρισμα, έχον αδράν την 
επιφάνειαν, διατηρεί ίχνη ερυθρού χρώματος. 
Πάντως το είδος και η χρονολογία του αρχικού 
γραπτού διακόσμου της εκκλησίας παραμένουν 
προβληματικά.

Ε κ  των τοιχογραφιών του ναού παρατίθενται 
εικόνες : α) της Πλατυτέρας ( Π ιν .  691 β ), ήτις 
ανήκει πιθανώτατα εις τον εικονογραφικόν τύ- 
πον Παναγίας της Νικοποιού. Κατά τον αυτόν 
τύπον εικονίζεται η Θεοτόκος εν προτομή και επί 
κεραμίνης πλακός του Λούβρου εκ Κων/πόλεως 
( π ε ρ ί  το 1000 μ.Χ. ), κρατούσα κάτωθεν στρογ- 
γύλον ωσαύτως δίσκον52. Ο  τρόπος καθ’ ον βα- 
στάζεται ο δίσκος53, ο αυτός και εις γραπτόν δια-

50. Τ η ν  κεφ αλήν τη ς  παραστάσεω ς είχ ο ν  επ ιχ ε ιρ ή σ ε ι 
προ  ετών αρχα ιοκ ά πη λο ι ν’ αποτειχ ίσ ο υ ν  δ ι’ α ιχμ ηρού ο ρ- 
γάνου . Τ η ν βέβηλον επέμβασιν δεικνύει κα ι ε ις  τον Π ι ν .  
689 β το  παρά την κεφαλήν του άγιου λευκόν χρώμα.

51. Τ η ν  ετυμολογίαν τη ς  λέξεως από του ονόματος τη ς  αρ- 
χα ία ς  δαίμονος Γ ελλούς εν ισ χύε ι το εξ Α πειράνθου Ν άξου 
τοπω νύμιον « ο ι φαραγγο ι τη ς  Π α λλούς », το όπο ιον  ε ίχε  
τη ν  καλω σύνην να  μου γνω ρίσ η  ο φ ίλος κ . Β . Σφυρόερας, 
συντάκτης του Μ εσαιω νικού Α ρχείου τη ς  Α καδημίας.

52. É t. Coche de la  F erté , D écors en céram ique byzantine 
au  M usée du  Louvre, εν C ahiers archéologiques IX  (1957 ) 
σ . 192- 194 ( ε ικ . 3β, 4 ) .

53. Ο μ ο ίω ς  περίπου κρα τεί τον  δ ίσ κον η  Θ εοτόκος  
ε ις  μικρογραφίαν συριακού χειρογράφου, Η . O m ont, Pein tures 
dans un m anuscrit syriaque de V ile  ou V ille siècle εν M onu- 
m ents P io t XVII (1909 ) σ . 94 κα ι πιν. VI, ε ικ . 7. Ο  δ ίσκος 
όμως εκεί ε ίνα ι ελλειπτικός.
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κοσμον του Baôwit, μαρτυρεί, ως παρετηρήθη, 
αξιοσημείωτον συνέχειαν αρχαίας παραδόσεως. 
Στρογγυλός είναι ο δίσκος και εις νόμισμα του 
Μιχαήλ Δούκα ( 1071 - 1078 ). Δια την παράστα- 
σιν της Νικοποιού επί νομισμάτων βλ. και Η. 
Longuet, Introduction à la Numismatique byzanti- 
ne, London 1961, σ. 20.

στού54 55, όστις φέρει την επωνυμίαν Φιλάνθρωπος 
( Π ι ν .  692 β).

Αι τοιχογραφίαι του ναού της Παναγίας απο- 
τελούν επαρχιακόν έργον καλής ποιότητος. Ο  
αγιογράφος, αν και 6χη δεχθή την επίδρασιν της 
μεγάλης τέχνης, παραμένει λαϊκός, ως εντονώ- 
τερον μαρτυρούν άτεχνοι και δυσαναλόγως μεγά-

Σχεδ. 2. Τομή και κάτοψις ναού Παναγίας στης Γιαλλούς

β) Του Σωτήρος της Δεήσεως ( Π ι ν .  692 α ). 
Τον αυτόν τύπον του Χριστού συναντώμεν και 
αλλαχού της Νάξου, εις το τεταρτοσφαίριον της 
αψίδος του ναού του Αγίου Γεωργίου, του σωζο- 
μένου εν τη τοποθεσία Λαθρίνου του χωρίου Σαγ- 
κρί. Δια τας τοιχογραφίας του ναού, διαφόρου τε- 
χνικής και ποιότητος, επιφυλάσσομαι να γράψω 
άλλοτε, παρέχων ενταύθα μόνον εικόνα του Χρι-

λοι ο λαιμός και η κεφαλή του μικρού Χριστού, 
τον όποιον βαστάζει Παναγία η Παυσόλυπη56.

Ν . Β . Δ Ρ Α Ν Δ Α Κ Η Σ

54. Τ η ν  το ιχογρ α φ ία ν έ χ ε ι δημ οσ ιεύσ ει ο κα θη γητής  Ν . 
Κ οντολέω ν, Ε ιδ ήσ εις  π ερ ί των χρ ισ τια ν ικ ώ ν  μνημείω ν της 
Ν άξου, τόμος εις  μνήμην Κ . Α μάντου, Α θ ή ν α ι 1960, εικώ ν 15.

55. Β λ. Ν .Β . Δρανδάκη, ε .α ., εικ. 9.
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ  ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΑΝΑΤΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ

Μουσείον Ηρακλείου

Εργασίαι επανεκθέσεως. Κατά το λήξαν έτος 
επραγματοποιήθη υπό του Ε φόρου Στυλιανού 
Α λεξίου η αναμόρφωσις των αιθουσών εκθέσεως 
του Μουσείου Ηρακλείου, χρησιμοποιηθεισών 
τεσσαρων νέων αίθουσών και σειράς νέων προ- 
θηκών. Ούτω κατέστη δυνατόν να είναι έτοιμη 
η έκθεσις, υπό την νέαν αυτής μορφήν, κατά την 
έναρξιν της τουριστικής περιόδου, απετέλεσε δε 
ευχάριστον έκπληξιν δια τους επιστήμονας και 
επισκέπτας το άνοιγμα της τελείως νέας αιθού- 
σης του Ζάκρου, εις ην εξετέθησαν δια πρώτην 
φοράν τα εκ του ανακτόρου ευρήματα των προ- 
ηγουμένων ετών, συμπεριλαμβανομένων και των 
εξαιρετικώς σημαντικών ευρημάτων του 1963. 
Δια πρώτην φοράν ωλοκληρώθη τώρα η έκθεσις 
του Μουσείου Ηρακλείου, καταλαβούσα είκοσιν 
ολοκλήρους αιθούσας.

Η  νέα έκθεσις, ήτις έτυχεν ήδη γενικής επι- 
δοκιμασίας υπό των επιστημόνων, ηκολούθησε 
βασικώς την παλαιάν διάταξιν, εγένοντο όμως 
και ωρισμέναι μεταβολαί και προσθή κατά τα 
συνταχθέντα υπό του Ε φόρου Στυλ. Α λεξίου 
σχέδια. Αι μεταβολαί αυταί είναι αι ακόλουθοι:

Εις την αίθουσαν του νεολιθικού και προανα- 
κτορικού πολιτισμού εξετέθησαν εις ιδιαιτέραν 
προθήκην χαρακτηριστικά αγγεία εκ των προσ- 
φάτων ανασκαφών Κνωσού και Φαιστού, ως και 
λαμπρά σειρά, το πρώτον εκτιθεμένη, εξ ακεραίων 
υπονεολιθικών αγγείων εκ Φουρνής. Εις την 
αυτήν αίθουσαν ετοποθετήθησαν δύο προθή 
προς εκθέσιν αγγείων κατ’ επιλογήν εκ της με- 
γάλης ομάδος ευρημάτων των ανασκαφών της 
Λεβήνος.

Της παλαιοανακτορικής αιθούσης το υλικόν 
ήτο κατά γενικήν ομολογίαν δυσαναλόγους πολύ 
δια τον χώρον μιας μόνης αιθούσης. Ε κτός του 
δυσμενούς αισθητικού αποτελέσματος, είχε δη- 
μιουργηθή και οξύ πρόβλημα κινήσεως των τε- 
ραστίως αυξηθεισών ομάδων περιηγητών με κίν- 
δυνον των έξω των προθηκών μεγάλων αγγείων. 
Το υλικόν τούτο διηρέθη ήδη εις δύο τμήματα, 
εξ ων το 6ν περιλαμβάνει τα ευρήματα εκ των πα- 
λαιών ανακτόρων Κνωσού και Μαλίων ως και 
τα εκ των λοιπών παλαιοανακτορικών χώρων και 
« ιερών κορυφής », το δε έτερον διετέθη δια τα 
αντικείμενα τα προελθόντα εκ των παλαιών ανακ

τόρων της Φαιστού. Ταύτα αύξηθέντα δια των 
μεταπολεμικών ανασκαφών είναι τόσον πολυα-

ριθμότερα των εκ των λοιπών χώρων, ώστε να 
δικαιολογήται η διάθεσις μιας ολοκλήρου αι- 
θούσης δι’ αυτά. Εις την πρώτην εκ των δύο τού- 
των αίθουσών εξετέθησαν δια πρώτην φοράν και 
χαρακτηριστικά δείγματα εκ των οικιών Κνω- 
σού ( τινά εκ των νέων ανασκαφών του S. H ood), 
σειρά «κωδωνοσχήμων» ειδωλίων εκ Τυλίσου, 
ως και ειδώλια εκ των νεωστί ανασκαφέντων « ιε- 
ρών κορυφής». Εις την διατεθείσαν δια το ανά- 
κτορον της Φαιστού αίθουσαν έπετευχθη με την 
εξασφαλισθείσαν επάρκειαν του χώρου καλύτε- 
ρα προβολή των αντικειμένων και προσθήκη νέων 
εξαιρέτων δειγμάτων του « καμαραϊκού » ρυθμού 
εκ των τελευταίων ανασκαφών.

Α νάλογος διαίρεσις εις δύο τμήματα εγένετο 
εις την « νεοανακτορικήν» αίθουσαν, ήτις ήτο 
ασφυκτικώς πλήρης. Ε νταύθα ελήφθη υπ' όψιν 
η ρυθμολογική εξέλιξις και ούτως άπηρτίσθη μια 
αίθουσα αντιπροσωπεύουσα την παλαιοτέραν 
νεοανακτορικήν φάσιν ( ΜΜ ΠΙ - ΥΜ ΙΑ ) και 
ετέρα εκπροσωπούσα την νεωτέραν ( ΥΜ ΙΒ, 
ΥΜ II, ΥΜ ΠΙΑ). Ούτω κατέστη δυνατή και η 
καταλληλότερα έκθεσις των μεγάλων πίθων του 
« ανακτορικού ρυθμού», των προερχομένων εκ 
του ανακτόρου και των παρακειμένων οικιών ( ο- 
μάς δυτικών αποθηκών, ΝΔ. και ΒΔ. γωνίας, « βα- 
σιλικής επαύλεως » κ.λ.π.), οι όποιοι προηγου- 
μένως λόγω ελλείψεως χώρου ήσαν εκτεθειμένοι 
εις την αίθουσαν των νεκροπόλεων, εξαφανιζό- 
μενοι μεταξύ των προθηκών. Επετεύχθη ούτως η 
προβολή του μνημειώδους χαρακτήρος των με- 
γάλων « ανακτορικών » αμφορέων και πίθων, η 
δε εκθέσεις απέβη και περισσότερον διδακτική, 
παρέχουσα ακριβεστέραν εικόνα της ιστορίας 
του ανακτόρου. Όμου εξετέθησαν τα αρτόσχημα 
αλάβαστρα του δωματίου του θρόνου, σειρά σφρα- 
γίδων εκ των αγγλικών ανασκαφών και η κερα- 
μεική της κυρίως φάσεως της τελικής καταστρο- 
φής, ης ενδιαφέρουσα σειρά απηρτίσθη τελευ- 
ταίως εξ οστράκων της Κνωσού υπό του Μ. Ρο- 
pham. Μία πυραμιδική προθήκη διετέθη δια τα 
εξαίρετα τεμάχια κεραμεικής και ετέρα δια τα 
ελεφάντινα εκ του ΥΜ ΙΒ στρώματος του « βα- 
σιλικού δρόμου».

Εις την αίθουσαν των νεκροπόλεων προσέτε- 
θησαν τα χαρακτηριστικά πήλινα ομοιώματα 
χορών και σκηνών λατρείας εκ Καμηλάρη, και 
8ν μοναδικόν δια την Κρήτην κράνος εξ οδόν- 
των αγριόχοιρου, προερχόμενον εκ των ανασκα- 
φών Evans ( Π ιν .  693 α ) εις Ζαφέρ Παπούραν 
( Prehist. Tombs σ. 66) και ανασυγκροτηθέν τώ- 
ρα δια πρώτην φοράν.

Εις την αίθουσαν των επαύλεων εγένετο περισ-
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σότερον ευνοϊκή τοποθέτησις των χαλκών με- 
γάλων πελέκεων εκ του μεγάρου Νίρου, οίτινες 
ετοποθετήθησαν εις το άκρον του διαδρόμου 
της δυτικής πτέρυγος, παρασχεθείσης ούτω της 
αναγκαίας προοπτικής. Μικρά μεταβολή θέσεως, 
επιβαλλομένη εκ του ρεύματος κινήσεως των επι- 
σκεπτών, εγένετο εις τα τρία ανάγλυφα αγγεία εξ 
Αγίας Τριάδος, εις την αυτήν δε αίθουσαν μετε- 
φέρθη, ως έδει, η μικρά προθήκη με τα κοσμήμα- 
τα της Αγίας Τριάδος και τους χρυσούς πελέκεις 
του Α ρκαλοχωρίου, εκτεθείσα ούτως εις την οι- 
κείαν αίθουσαν, ένθα εκτίθενται και τα λοιπά ευ- 
ρήματα εκ των χώρων αυτών.

Εις την εξ ολοκλήρου νέαν αίθουσαν του Ζά- 
κρου εξετέθη ο θησαυρός των λίθινων αγγείων, 
τα χαλκά τάλαντα και οι οδόντες των ελεφάντων 
ως και σειραί κεραμεικής. Εντός ιδιαιτέρων θη- 
κών εξετέθη η κεφαλή του ταύρου και το μονα- 
δικόν ρυτόν των αιγάγρων.

Εις την « μετανακτορικήν» αίθουσαν εξετέ- 
θησαν δια πρώτην φοράν αι εντυπωσιακαί θεαί 
μεθ’ υψωμένων χειρών εκ Γάζι και εις εξαίρετος 
κρατήρ ΥΜ ΠΙΓ χρόνων.

Η  τέως «γεωμετρική» αίθουσα διηρέθη επί- 
σης εις δύο: Μίαν « πρωτογεωμετρικήν και πρώι- 
μον γεωμετρικήν », και μιαν « ώριμον γεωμετρι- 
κήν και ανατολίζουσαν ». Ούτω κατέστη δυνατή 
η δια πρώτην φοράν έκθεσις των μνημειωδών γεω- 
μετρικών καλπών κ.λ.π. της ανασκαφής Ν. Πλά- 
τωνος εκ Τεκέ και η επίσης το πρώτον γενομένη 
παρουσίασις των μοναδικών, ποικίλων και λίαν 
ενδιαφερόντων ειδωλίων εκ του σπηλαίου της 
Ίνάτου. Εις την δευτέραν γεωμετρικήν αίθουσαν 
προσετέθησαν πλείσται πολύχρωμοι κάλπαι εκ 
Φορτέτσας.

Ε ν  τη προσπαθεία όπως παν μέτριας διατη ρή- 
σεως και ασαφές αντικείμενον εκ των εχόντων 
καλλιτεχνικόν ενδιαφέρον συνοδευθή υπό βοη- 
θητικού σχεδίου η αναπαραστάσεως, επιτρεπού- 
σης την πληρεστέραν κατανόησιν αυτού υπό των 
επισκεπτών, εφιλοπονήθη, κατά τας οδηγίας του 
υπογράφοντος, υπό του εξαιρέτου καλλιτέχνου κ. 
Θωμά Φανουράκη, σειρά τοιούτων αναπαραστά- 
σεων, ων τίνες εξετέθησαν ήδη πλησίον των αντι- 
στοίχων αντικειμένων. Ούτω εξετέθη αναπαρά- 
στασις του χαλκού διατρήτου πελέκεως εκ Ζά- 
κρου και ετέρα της χαλκής έκκρουστου ζώνης 
της Φορτέτσας, τοποθετηθείσης ήδη εις χωρι- 
στήν κατάλληλον προθήκην. Υπό του αυτού εφι- 
λοπονήθη σειρά επεξηγηματικών επιγραφών.

Α λλά και άλλων βοηθητικών μέσων, συντε- 
λούντων εις την γνώσιν του μινωικού πολιτισμού, 
επεδιώχθη υπό του Εφόρου η κατασκευή. Ούτω

κατεσκευάσθη υπό του κ. Γ. Μαρτίνη κατά τας 
οδηγίας του Εφόρου, ωραίον ομοίωμα της « βα- 
σιλικής επαύλεως » Κνωσού ( Π ιν .  693 β ), 
θα επακολουθήση δε η φιλοπόνησις και άλλων. 
ΔΓ αυτών θα δίδεται σαφέστερα ιδέα της μινωϊ- 
κής αρχιτεκτονικής από εκείνην, την οποίαν πα- 
ρέχουν οι παραμορφωθέντες εκ των « αναστη- 
λώσεων» χώροι, θα συσχετίζωνται δε τα αντι- 
κείμενα προς τους τόπους προελεύσεως αυτών.

Η  εργασία εκθέσεως της Συλλογής Γιαμαλάκη 
συνεπληρώθη με μιαν προθήκην, περιέχουσαν τα 
σημαντικώτερα εκ των χρυσών, αργυρών και χαλ- 
κών νομισμάτων της Συλλογής. Η  εργασία κα- 
ταγραφής και εκθέσεως τούτων εγένετο υπό της 
επιστημονικής βοηθού ο. Στυλ. Παρλαμά.

Εις το εργαστήριον του Μουσείου συνεχίσθη 
με εντατικόν ρυθμόν η εργασία αποκαταστάσεως 
των ευρημάτων εκ των τελευταίων ανασκαφικών 
περιόδων, ως και εκ των εργασιών περισυλλογής 
υπό του μονίμου και έκτακτου τεχνικού προσω- 
πικού, ήτοι των τεχνιτών I. Μεραμβελιωτάκη και 
Κ. Βιτωράκη και των ημερομισθίων Γ. Ήλιάκη, 
Άλεξ. Παπαδάκη, Α ναστ. Καρούσου και Κ. Νι- 
κάκη.

Λοιπά έργα Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων

Επερατώθη το Στρωματογραφικόν Μουσείον 
Κνωσού και συνεχίσθη η ταξινόμησις του στρω- 
ματογραφικού υλικού εντός ειδικώς κατασκευα- 
ζομένων κιβωτιδίων, τοποθετούμενων επί εταζε- 
ρών Dexion. Η  επιστημονική εργασία εκτελείται 
υπό μελών της Α γγλικής Α ρχαιολογικής Σχο- 
λής.

Ομαλώς ελειτούργησεν η Συλλογή Αγίου Νι- 
κολάου υπό την επίβλεψιν της έκτακτου Ε πιμε- 
λητρίας κ. Μ. Τζώρτζη - Καρύδη, ενώ περατού- 
ται το νέον μέγα κτήριον, εις ο πρόκειται να με- 
ταστεγασθή αυτή.

Συλλογή Μεταξά

Η  Συλλογή αυτή επλουτίσθη κατά το λήξαν 
έτος με σειράν αξιολόγων αντικειμένων. Τα ση- 
μαντικώτερα είναι μέγας πίθος του 7ου π.Χ. αιώ- 
νος εξ Α ρκάδων, με θαυμασίαν ανάγλυφον πα- 
ράστασιν επί του λαιμού ζεύγους ανδρός και γυ- 
ναικός, επαναλαμβανομένην μεταξύ καθέτων ανα- 
γλύφων ταινιών και φοινίκων ( Π ιν .  694 α ). 
Ο  ανήρ δια της αριστεράς εναγκαλίζεται την γυ- 
ναίκα, η οποία φέρει πόλον και εσθήτα και έχει 
τας χείρας καθειμένας, κατευθύνει δε την ετέραν 
χείρα προς την αιδώ αυτής. Κατωτέρω ύπαρχει 
σπείρα συνδέουσα λεοντοκεφαλής και ταύρος 
επαναλαμβανόμενος εντός « μετοπών», αι ο-
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ποίαι περιορίζονται υπό ταινιών και κόμβων. Το 
κατώτερον τμήμα του πίθου διακοσμείται με κυ- 
ματοειδείς ταινίας, κόμβους και εντύπους σπεί- 
ρας και ρόδακας. Το ερωτικόν ζεύγος θα ηδύνατο 
να ερμηνευθή ως Ζευς και Ευρώπη ( λόγω της 
παρουσίας του ταύρου ) η ως Θησεύς και Α ριά- 
δνη· πιθανώς ο φοίνιξ δηλοί την Δήλον, ένθα 
κατά την παράδοσιν ( όχι όμως την παλαιότε- 
ραν) εγκατάλειψιν ο Θησεύς την Αριάδνην. 
(Πρβλ. δια τον φοίνικα της Δήλου Όδ. ζ 62- 3 και 
Θεογν. 6). Ε τερον λαμπρόν τεμάχιον πίθου, με 
παράστασιν όμοιου ερωτικού ζεύγους και άντω- 
πών σφιγγών ( Π ιν .  694 γ ) και δαιδαλική μορφή, 
με κόμμωσιν « κατά ορόφους» και στεφάνην 
ροδάκων ( Π ιν .  694 β ) προέρχονται επίσης εξ 
αναλόγων πίθων ευρεθέντων εις Αρκάδας. Ω- 
ραία και κατά τι νεωτέρα είναι πηλίνη μάσκα με 
δύο σειράς σπειρών επί της κεφαλής ( Π ιν .  
695 α). Την αυτήν προέλευσιν έχουν δύο χαλκαί 
μίτραι ( η μια φέρει δύο λέοντας έχοντας ενιαίαν 
κεφαλήν). Ενδιαφέρουσα μορφή εδωλίου δαι- 
δαλικών χρόνων ( Π ιν .  695 β ) προέρχεται 
από τον Αίμονα Μυλοποτάμου και πιθανώς ανή- 
κει εις ομάδα, ης άλλα δείγματα περιήλθον εις το 
Μουσείον Ηρακλείου.

Ε κ  των λοιπών αντικειμένων, άτινα άπεκτησεν 
η Συλλογή κατά το 1964, σημαντικά είναι προ- 
χοίδιον και τριπλούς κέρνος ΠΜ II χρόνων (Π ιν .  
695 ο ), χαλκούν πρωτογεωμετρικόν ειδώλιον με 
χαρακτηριστικήν εσθήτα ( Π ι ν .  695 γ )  και 
σειρά σφραγίδων, εξ ων τίνες εκ της περιοχής 
Καλών Λιμένων. Μία εκ τούτων είναι λεοντό- 
μορφος, ετέρα έχει σχήμα οκτασχήμου ασπίδος, 
άλλη φέρει παράστασιν αιγάγρου, άλλη παρά- 
στασιν ζεύγους κυνοκεφάλων ( ; ). Δύο τρίπλευ- 
ροι ιερογλυφικοί προέρχονται εκ Ζίντα και Ο - 
λούντος. Μία αμυγδαλοειδής εκ σαρδώνυχος από 
το Α μάρι φέρει παράστασιν πλοίου. Δύο φακοει- 
δείς προέρχονται από την Ο λούντα. Ε ξ  αυτών 
η μια εκ σαρδίου έχει δύο λέοντας εκατέρωθεν 
φυτικού θέματος και βωμού, η δε ετέρα εκ σαρ- 
δώνυχος έχει δύο αιγάγρους.

Ανασκαφή Κατσαμπά

Υ πό του Ε φόρου Στυλιανού Α λεξίου συνεχί- 
σθη δια μικράς πιστώσεως της Α ρχαιολογικής 
Εταιρείας η ανασκαφή Κατσαμπά κατά τους 
μήνας Σεπτέμβριον και Ο κτώβριον.

Ανεσκάφη δρόμος του πέρυσιν ανασκαφέντος 
τάφου Η, όστις απέδωσε την ελεφαντίνην πυξί- 
δα μετ’ αναγλύφου παραστάσεως ταυρομαχίας, 
και σειράν ενδιαφερόντων πήλινων και λίθινων 
αγγείων. Ο  δρόμος ευρέθη κενός, ενδιαφέρουσα

υπήρξεν όμως η παρατήρησις ότι ούτος δεν ήτο 
ανοικτός άνωθεν, άλλ’ είχεν οροφήν θολωτήν 
λαξευμένην εις τον μαλακόν βράχον, ης εσώζε- 
το μικρόν τμήμα έμπροσθεν της εισόδου του τάφου 
( Π ι ν .  696 α ). Α λλά και καθ’ όλον το μήκος 
του δρόμου, ήτο πρόδηλον ότι τα τοιχώματα συν- 
ηνούντο αρχικώς και ότι υπήρχε το πάλαι όρο- 
φή λαξευτή καταρρεύσαντα. Τούτο συνήγετο εκ 
του ότι η λεία επιφάνεια του βράχου διεκόπτετο 
εις ύψος 6.80 μ. άνωθεν του δαπέδου και καθίστα- 
το ανώμαλος συνεπεία της κατάρρεύσεως του αρ- 
χικώς συμφυούς τμήματος του βράχου, όπερ απε- 
τέλει την οροφήν. Καταπεσόντα τμήματα ταύτης 
παρετηρήθησαν εις τα ανώτερα στρώματα της 
επιχώσεως του δρόμου.

Βάθος ο δρόμος είχε κατά μεν το ανατολικόν 
άκρον αυτού 7.90, κατά δε το δυτικόν 8.58 μ., 
σχηματιζομένης ούτω της κατωφερείας προς τον 
θάλαμον. Το μήκος αυτού ήτο 9.30, το δε πλά- 
τος 1.38 προ του τάφου και 0,95 μ. κατά την 
έναρξιν. Τα τοιχώματα συγκλίνουν προς τα άνω, 
απέχοντα κατά μεν το κατώτερον μέρος αυτών 
παρά το δάπεδον 1.38 μ., εις δε το σημείον γενε- 
σεως του θόλου περί το 1 μ. Λόγο) του μεγάλου 
βάθους και μήκους του δρόμου η ανασκαφή αύ- 
του υπήρξε μακρά και επίπονος.

Ανασκαφή τάφου εις Ά νω Βάθειαν

Κατά την διάνοιξιν δια προωθητήρος αγροτι- 
κής οδού από του συνοικισμού Αγίου Ιωάννου 
εις Βαθύ, Πάνω Βάθειας, ευρέθη, κατά το ανατολ

ικόν ρείθρον της οδού, η είσοδος λαξευτού τά-φου 
. Ο  θάλαμος ευρίσκεται εις τον εκ κούσκουρα 

«δέτην», ο όποιος υπέρκειται της οδού. Το ση- 
μείον ευρέσεως του τάφου κείται εις απόστασιν 
περίπου 200 μ. από της διακλαδώσεως της οδού 
προς Ε πισκοπήν και του αγροτικού δρόμου προς 
Βαθύ. Κατά την έναρξιν της ανασκαφής ήτο ορα- 
τόν εκ της εισόδου το εσωτερικόν του πεταλοει- 
δούς θαλάμου ( Π ι ν .  696 β ) και μια λάρναξ 
ακεραία του κιβωτιοσχήμου τύπου, κειμένη επί 
του δαπέδου με την μιαν μακράν πλευράν επί του 
δαπέδου και τους πόδας προς Β. Προ του στομίου 
της λάρνακος έκειτο το πώμα αυτής. Η  οροφή 
δεν είχε καταρρεύσει, άλλ’ ο θάλαμος είχεν εν 
μέρει καλυφθή από τα εκ της εισόδου εισδύσαν- 
τα χώματα. Η  σκαφή απέβλεψεν αρχικώς εις τον 
καθαρισμόν τμήματος του δρόμου προ της ει- 
σόδου, όπου διεκρίνοντο και λίθοι, ανήκοντες 
εις το φράγμα. Συνεχιζόμενης της σκαφής του 
δρόμου απεκαλύφθη το φράγμα της εισόδου εις 
όλον το σωζόμενον ύψος αυτού, 1.35 μ. Το δάπε- 
δον του δρόμου ευρίσκεται εις βάθος 1.65 μ. πε-
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ρίκου από της σημερινής επιφανείας της οδού, 
το δε πλάτος αυτού προ του φράγματος είναι 0,55 
μ. Το άνω μέρος της εισόδου εχει διαμόρφωσιν 
ημικυκλικήν. Η  αμελής λάξευσις καθίστα δυσχε- 
ρή τον καθαρισμόν των τοιχωμάτων του δρόμου. 
Μετά την φωτογράφησιν διελύθη το φράγμα της 
εισόδου διεπιστώθη δε τότε ότι απετελείτο κατά 
το πλείστον από άκατεργαστους όγκολίθους 
« κούσκουρα », πιθανώς προελθόντας από την 
λάξευσιν του θαλάμου.

Ο  θάλαμος -  διαστάσεων 1.15 x 1.30 και ύψους 
περίπου 1.50 μ. -  κατελαμβάνετο σχεδόν ολό- 
κληρος από την λάρνακα και το παρ’ αυτήν πώ- 
μα ( Π ιν .  696 γ ). Η  λάρναξ περιείχε μέρος των 
λειψάνων ενός νεκρού. Τα τοιχώματα της λάρνα- 
κος έχουν καθέτους αναγλύφους ζώνας και χαρα- 
κτάς γραμμάς. Εις την μιαν στενήν πλευράν, 
όπως και εις τας τριγωνικός πλευράς του πώμα- 
τος, ύπαρχουν εγχάρακτα ημικύκλια.

Κάτωθεν της λάρνακος και του πώματος έκειν- 
το επί του δαπέδου δύο νεκροί, εκ των οποίων ο 
βορείως κείμενος έκειτο επί του αριστερού πλευ- 
ρού με τους μηρούς κεκαμμένους. Τούτου δεν 
διετηρείτο το κρανίον. Πιθανώς ούτος είχεν εξ- 
αχθή εκ της λάρνακος κατά γενομένην παλαιόν 
διαταράξιν. Ο  έτερος νεκρός έκειτο ύπτιος, βλέ- 
πων προς την είσοδον του τάφου ( Π ιν .  696 ο ). 
Τούτου διατηρείται το κρανίον -  κυρίως κατά 
το οπίσθιον τμήμα. Παρά την κεφαλήν του 
βορείως κειμένου νεκρού ευρέθη κύπελλον μό- 
νωτον με πόδα, ΥΜ ΙΠΒ χρόνων. Το δάπεδον με 
τους δύο νεκρούς και το κύπελλον εφωτογραφήθη. 
Α κολούθως εξήχθη το κρανίον, περισυνελέγη- 
σαν τα οστά και ηρευνήθησαν τα χώματα του δα- 
πέδου, χωρίς όμως να ευρεθή τι εντός αυτών. Με- 
τα το πέρας της ανασκαφής εδόθη εντολή να επι- 
χωσθή εκ νέου ο δρόμος του τάφου. Η  εργασία 
αυτή εγένετο δια πιστώσεως περισυλλογής της 
Α ρχαιολογικής Εταιρίας.

Μικραί εργασίαι περισυλλογής και 
τυχαία ευρήματα

Μνημονεύω κατωτέρω κατά χρονολογικήν τά- 
ξιν σειράν αντικειμένων, τα οποία, ευρεθέντα 
κατά τύχην εις διάφορα σημεία της περιφερείας, 
παρεδόθησαν εις το Μουσείον Ηρακλείου υπό 
ιδιωτών, σημειώ δε και τινας πληροφορίας περί 
ελθόντων εις φως αρχαίων λειψάνων. Α πό το 
Α σωράκι Μαλεβυζίου προήλθον δύο νεολιθικοί 
πελέκεις, από δε τους Καλούς Λιμένας, προφανώς 
εκ συληθέντος προανακτορικού τάφου, περιήλ- 
θον εις το Μουσείον αγγεία τινά ΠΜ II χρόνων,

ήτοι πυξίδες, τείέραι, λοπάδες και εν δίωτον μετά 
λαιμού και στρογγύλου πυθμένος. Στιλβωτά τινά 
όστρακα ρυθμού Πύργου, ευρεθέντα εις το σπή- 
λαιον Βοίβόδα παρά την Ζήρον Σητείας, έκομί- 
σθησαν υπό του Γάλλου σπηλαιολόγου κ. Ρ. 
Faure. Ε ν  εξαίρετον ΠΜ II μικρόν κυλινδρικόν 
αγγείον εκ σταλακτίτου, με ανάγλυφον σχοινίον 
και λοξάς και οριζοντίας χαρακτάς ταινίας, ευ- 
ρεθέν εις ατελώς ανασκαφέντα υπό του Seager 
τάφον του Μόχλου, κατετέθη εις το Μουσείον 
Αγίου Νικολάου· πιθανώς ανήκει εις μικράν ο- 
μάδα αντικειμένων, ήτις ευρέθη υπό ιδιώτου εις 
Μόχλον το 1960 και παρεδόθη εις το Μουσείον 
Αγίου Νικολάου.

Ε κ  Πόρου Ηρακλείου ( οδός Λυκάστου) προ- 
ήλθον κωδωνόσχημον ειδώλιον και - ε ξ  έτε- 
ρου σημείου -  τμήματα κυλικών ΥΜ II χρόνων 
με διακόσμηση» τριπλού C. Εις θέσιν Φιλιόρημος 
Γωνιάς Μαλεβυζίου ευρέθησαν, κατά την ανόρυ- 
ξιν τάφρων προς θεμελίωσιν μικρού ναού, ειδώ- 
λια του τύπου Πετσοφά και Γιούχτα, ήτοι μι- 
κρόν ζώδιον και λάτρις. ΔΡ αυτοψίας ενεργηθεί- 
σης υπό του Εφόρου Στυλιανού Α λεξίου διε- 
πιστώθη ότι πρόκειται περί χαρακτηριστικού 
« ιερού κορυφής », κειμένου επί ύψηλου και με 
ευρείαν θέαν λόφου παρά το χωρίον. Προβλέπε- 
ται η διενέργεια ερεύνης κατά το σημείον τούτο. 
Παρά τα Καλύβια Μονοφατσίου, εις θέσιν Κα- 
μαράκι, ευρέθη εντός φρέατος πλησίον πίθου με 
οστά (κατά τας πληροφορίας του παραδώσαν- 
τος ) μικρόν φωλεόσχημον εξ οφείτου. Σφραγίς 
εκ στεατίτου ΜΜ II χρόνων προήλθεν εκ Πετρά 
Τυλίσου.

Παρά το ανεγερθέν τελευταίως Motel του « Ε λ - 
ληνικού Οργανισμού Τουρισμού », δυτικώς του 
λόφου Παλαιοχώρας εις Α μνισόν, ανευρέθη κατά 
την ανόρυξιν βόθρου αποχετεύσεως ανατολικώς 
του οικοδομικού στοιχείου Γ, σειρά εξαιρετικώς 
ενδιαφερόντων οστράκων, εκ των οποίων τινά 
σαφώς ΜΜ I και II χρόνων ( Σ χ ε δ .  1 ). Τα όστρακα 

 αυτά ευρέθησαν περί τα 3 μ. κάτωθεν της 
επιφανείας του εδάφους. Μεταξύ αυτών είναι χα- 
ρακτηριστικόν τμήμα « γεφυροστόμου πρόχου» 
μελαμβαφούς κατά το ήμισυ, μετά της προχύσεως, 
τμήμα αγγείου με λευκάς καθέτους, γλωσσοειδείς 
ταινίας, το παρά την βάσιν τμήμα αγγείου με λο- 
ξάς ταινίας κ.λ.π. Υψηλότερον ευρέθησαν χα- 
ρακτηριστικά ΥΜ ΙΑ και Β όστρακα του « ρυ- 
θμού χλωρίδος » μετά κλάδων, άλλα μετά σπει- 
ρών και δισκίων κ.λ.π. Ωρισμένα σπονδικά κυ- 
πελλίδια καθιστούν πιθανόν ότι πρόκειται περί 
αποθέτου. Το ευρήμα δεικνύει την παλαιότητα 
και σπουδαιότητα του μινωϊκού συνοικισμού Ά -
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μνισού, ο όποιος ατυχώς εκαλύφθη με τας γενο- 
μένας τουριστικός εγκαταστάσεις.

Παρά το Κατωφύγι περιοχής Έμπαρου, εις θε- 
σιν Βώλακας, ευρέθη λύχνος δίμυξος εκ πρασί- 
νου στεατίτου, κατά τας εργασίας διανοίξεως δδού 
προς το χωρίον Ξενιάκω. Ο  λύχνος παρεδόθη 
εις την αρχαιολογικήν ύπηρεσίαν. Ε ξ  Αρχανών 
( θέσεως Πλάκα) προήλθε χαλκούν εγχειρίδιον 
με δύο ήλους και μολύβδινον σταθμίον. Παρά 
τους Σκιλλούς, εις αγρόν Γ. Τρικουράκη, ήλθον 
εις φως τμήματα πίθων, κυπελλίδιον και τμήμα 
σκεύους με προσπεφυμένον κέρας. Εις λατομείον 
λειτουργούν από ετών εις θέσιν Φουντάνα, παρά 
την Ρόκκαν Κανλί Καστελλίου, ήλθεν εις φως δι’ 
ανατινάξεως χαλκούς ξυρός και τριπτήρ λίθινος. 
Ενηργήθη αυτοψία υπό του Ε φόρου και εζητή- 
θη αρμοδίως η άρσις άδειας λειτουργίας του λα- 
τομείου. Παρά την Κνωσόν, κατά οικοδομικάς 
εργασίας Ι ππ. Μεσαριτάκη εις « Μπουγάδα Με- 
τόχι», ήλθεν εις φως λίθινος τριπτήρ, έτερος δε 
απιοειδής ευρέθη παρά τα Μάλια εις θέσιν Ζου- 
μιά. Παρά τον Σκινιάν Μονοφατσίου εις θέσιν 
Σγουροκέφαλα ευρέθη διπλούς πέλεκυς χαλκούς 
καθημερινής χρήσεως. Ε π ί τόπου είναι ορατοί 
τοίχοι και όστρακα. Έτερος διπλούς πέλεκυς 
χαλκούς μετά χαράγματος σχήματος Δ ήλθεν εις 
φως παρά το Καλό Χωριό Πεδιάδος εκ θέσεως 
Α μυγδάλοι.

Ευθύς έξω των τειχών του Ηρακλείου, νοτίως 
της Παιδαγωγικής Α καδημίας, ανευρέθη ψευδό- 
στομος αμφορεύς ΥΜ ΠΙΒ χρόνων. Παρά το χω- 
ρίον Α ιτάνια εις θέσιν Πατέλα, εν οικοδόμημα 
εκ λαξευτών λίθων ήλθεν εις φως κατά την διάρκει 

αν μηχανικής καλλιέργειας- πιθανώς πρόκει- 
ται περί επαύλεως ΥΜ ΙΙΙΑ2 χρόνων, ως προκύπτει 
εκ των οστράκων (πληροφορία κ. J. Hood). 
Ο  αυτός ερευνητής παρετήρησεν ένα θολωτόν 
τάφον παρά τον ναόν Α ρ χαγγέλλου Μιχαήλ εις 
θέσιν Γαλένι παρά τις Ποταμιές Πεδιάδος. Έ - 
τερος υφίσταται πιθανώς παρά την Κάτω Βάθειαν 
εις θέσιν Ρίζα. Παρά τον Χόνδρον Βιάννου ευρέ- 
θη πώρινον σκεύος με πρόχυσιν και δύο αποφύ- 
σεις αντί λαβών, ασφαλώς μετανακτορικών χρό- 
νων. Οξύ σφηνοειδές εργαλείον εκ σκληρού μέ- 
λανος λίθου, χρησιμεύον πιθανώς δια την επ- 
εξεργασίαν λίθινων αγγείων, όπερ προήλθεν εκ 
της αυτής περιοχής, ανήκει πιθανώς εις παλαιο- 
τέραν φάσιν. Μια λάρναξ λουτηροειδής με δια- 
κόσμησιν εσχηματοποιημένων οκταπόδων ευρέ- 
θη εις τεμάχια παρά το Πισκοκέφαλο Σητείας.

Ε κ  των Καμαρών Πυργιωτίσσης εκ θέσεως Καμ- 
πές παρεδόθη ενδιαφέρουσα σειρά πρωτογεωμε- 
τρικών αγγείων, ψευδοστόμων αμφορίσκων, κρα-

τηριδίων κ.λ.π., ευρεθέντων εντός μικρού ταφικού 
πίθου. Α πό το Μελιδοχώρι Μονοφατσίου, θέσις 
Καστριώτη, παρεδόθη μικρά πρωτογεωμετρική 
κεφαλή εδωλίου, εκ λόφου, ένθα υφίστανται και 
λείψανα τοίχων, και όστρακον με εμπίεστον πα- 
ράστασιν γρυπών.

Από τον Α ίλιαν παρά το Άφρατί ( Αρκά- 
δες), ένθα έλαβε χώραν εκτεταμένη σύλησις αρ- 
χαίων τάφων, έπετευχθη δια μεταβάσεως του Ε - 
φόρου Στυλ. Αλεξίου η παράδοσις λίαν ενδιαφε- 
ρόντων τμημάτων χαλκού θώρακος ( Π ιν .  697 α), 
εκ των οποίων απηρτίσθη εις το εργαστήριον του 
Μουσείου σχεδόν πλήρης ο θώραξ, ανήκων πιθα- 
νώς εις έφηβον και χρονολογούμενος κατά τον 
6ον π.Χ. αιώνα. Το μοναδικόν τούτο αντικείμε- 
νον, ύψους 0,38, πάχους 0,21 και πλάτους 0,30 μ., 
αποτελείται εκ δύο τμημάτων, εμπροσθίου και 
όπισθίου, συνενουμένων δια καρφίδος, διερχομε- 
νης δια κοίλων προσαρμοζομένων προς αλλήλας 
προεξοχών, και σχηματίζει περιχείλωμα περί τον 
λαιμόν, κοσμείται δε με λεπτήν έκκρουστον ται- 
νίαν κατά την παρυφήν της θωρακικής κοιλότη- 
τος. Η  θέσις των μαστών δηλούται δια προεξο- 
χών, δηλούται δε δια μικρας καθέτου προεξοχής 
και το στέρνον.

Ε κ  της αυτής περιοχής προήλθε, δι’ ένεργειών 
του Τμήματος Ασφαλείας Ηρακλείου, χαλκή 
μίτρα μετ’ επιγραφής του αρχαϊκού κρητικού άλ-

Σχεδ. 2. Επιγραφή επί χαλκής μίτρας 
εξ Αρκάδων ( Ά φρατί)

φαβήτου ( Σ χ ε δ .  2 ), βαινούσης επί τα λαιά και 
παρεχούσης το όνομα του ιδιοκτήτου η του αφιε- 
ρωτού ΚΑΛΑΝΟΣ, όπερ δέον πιθανώς να θεωρηθή 
ως έναρθρος ονομαστική κυρίου ονόματος ( πρβλ. 
το τοπωνύμιον Καλήνη εν Κάτω Ιταλία και το ως 
Ιλλυρικόν θεωρούμενον κύριον όνομα Καληνός ). 
Δεν αποκλείεται όμως και η σχέσις προς το επί- 
σης κύριον όνομα Ώκαλέη. Η  μίτρα, μήκους 0,225 
και ύψους 0,155 μ., έχει διακόσμηση κατά την 
παρυφήν εκ χαρακτού πλοχμού, και σειρών ρα- 
βδωτών τριγωνιδίων μεταξύ εκκρούστων λεπτών 
ταινιών ( Π ιν .  697 β ).

Κατόπιν πληροφορίας του θεολόγου κ. Προ- 
βατάκη έπετευχθη υπό του Ε φόρου Στυλ. Α λε- 
ξίου, μεταβάντος επί τόπου, η παράδοσις σημαντι- 
κής ενεπιγράφου στήλης, ελλιπούς κατά το ανώ- 
τερον τμήμα αυτής, ευρεθείσης εις θέσιν Αγία
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Παρασκευή Χριστού Ιεραπέτρας. Η  στήλη, διαστ.
0. 395 χ 0,33 μ., έχει προεξοχήν χαμηλά δια την 
ένθεσιν και σώζει ικανόν τμήμα επιγραφής περι- 
εχούσης συνθήκην μεταξύ της πόλεως Μάλλας 
και του βασιλέως Α ττάλου. Η  επιγραφή θα δη- 
μοσιευθή προσεχώς υφ' ημών. Ε κ  της πρώτης 
εξετάσεως προκύπτει ότι πρόκειται μάλλον περί 
Α ττάλου του Α' ( 241 - 197 π.Χ. ), εις ον ανα- 
φέρεται και η συνθήκη μετά της Άπτέρας ( πρβλ.
1. Ο. II σ. 19 - 20).

Ε κ  Γόρτυνος ( αγρός Έμμαν. Γαλενάκη) 
προήλθε δίστιχος επιγραφή γεγραμμένη βουστρο- 
φηδόν. Ε ξ  Αξού προήλθε τμήμα αρχαϊκής επι- 
γραφής ευρεθέν εις θέσιν Βουνό. Επίσης εξ Αξού, 
εκ θέσεως Α γία Πακουή, ήτοι εκ της αρχαίας 
ακροπόλεως, προήλθεν ακέφαλον πρωτογεωμε- 
τρικόν ειδώλιον ανδρός με δήλωσιν του φύλου, 
γεωμετρική κεφαλή ζωδίου ταύρου και οδόντες 
κάπρου, ως και τμήμα ελληνικού κέρνου εκ μικρών 
κυπελλιδίων. Α πό τον Αίμονα Μυλοποτάμου 
προήλθον πλείστα τμήματα λίαν αρχαϊκών πλα- 
κιδίων και ειδωλίων γυμνής θεάς με την χείρα 
εις την αιδώ και θεάς ενδεδυμένης εχούσης καθει- 
μένας τας χείρας. Α σφαλώς ανήκουν εις αποθέ- 
την ιερού. Τα ως άνω εκ Δυτικής Κρήτης προερχό- 
μενα ευρήματα περιλαμβάνονται εις την εκθέσιν 
πεπραγμένων της Κ ' Περιφερείας, καθ’ όσον ταύ- 
τα προσεκομίσθησαν υπό των ευρόντων εις το 
Μουσείον Ηρακλείου. Περί των λοιπών ευρημά- 
των εκ της Δυτικής Κρήτης δημοσιεύεται ιδιαι- 
τέρως έκθεσις του Επιμελητού κ. Ί. Τζεδάκη.

Ε κ  της Κνωσού προήλθε κεφαλή Μεδούσης εκ 
φιάλης ομφαλωτής ελληνιστικών χρόνων και 
βλήμα σφενδόνης ως και οστείνη περόνη. Παρά 
τας Κάτω Αρχάνας, δυτικώς του χωρίου, διελύ- 
θη, κατά μηχανικήν καλλιέργειαν γενομένην υπό 
του αγροφύλακος, μικρόν αγροτικόν οικοδόμημα 
εξ αργών λίθων με στέγην εκ κεράμων, ελληνικών 
χρόνων. Παρά την Αγίαν Τριάδα Αρχανών ευ- 
ρέθη κεφαλή ταύρου με ίχνη μελανής χρώσεως, 
ελληνικών χρόνων. Παρά τον Σκινιάν και τα 
Καστελλιανά Μονοφατσίου εις θέσιν Τσίγκρου, 
πλησίον της κοινοτικής δεξαμενής, ανευρέθησαν 
ελληνικά ζώδια ταύρων, εκ των οποίων δύο ευρέ- 
θησαν εντός μικρού κτηρίου, τα δε λοιπά εξωτε- 
ρικώς. Ενηργήθη αυτοψία υπό του Εφόρου και 
παρελήφθησαν παρ’ ιδιώτου αντικείμενα προερχό- 
μενα εκ της αυτής περιοχής, ήτοι τμήμα ζωδίου 
ταύρου ομοίον προς τα εκ Τσίγκρου, κεφαλή γυ- 
ναικείου ειδωλίου ελληνιστικών χρόνων, χαλκούν 
κάτοπτρον, αγγείδιον με διακρινομένην βάσιν 
και με κλειστήν επίπεδον επιφάνειαν άνωθεν με 
μικράν οπήν, δύο αργυρά νομίσματα ( το εν Ρό-

δου ) και εν υάλινον αγγείον με κιτρίνας και κυα- 
νός φλεβώσεις. Α πό τον Χάρακα προήλθον πέν- 
τε επί πλέον αργυρά νομίσματα, προφανώς ανή- 
κοντα εις τον τελευταίως ανακαλυφθέντα και κατά 
το πλείστον διασωθέντα θησαυρόν. Παρά τα Α - 
νώγεια (πιθανώτατα εκ της περιοχής της γειτο- 
νικής Α ξο ύ ), ευρέθησαν ελληνικά τινά αναθη- 
ματικά γυναικεία πλακίδια. Παρά το Α στρίτσι 
εις θέσιν Κατσάβρα άνεκαλύφθη ελληνιστικόν 
ειδώλιον καθημένης γυναικείας μορφής ενδεδυ- 
μένης, φερούσης στεφάνην και κρατούσης δυσ- 
διάκριτα αντικείμενα. Παρά την Λασαίαν ευρε- 
θησαν κατά την διάνοιξιν οδού τρεις τάφοι λακ- 
κοειδείς βάθους 3 μ., διαστάσεων περίπου 1.10 χ 
0,40 μ., αποδώσαντες ελληνιστικά ειδώλια, αγ- 
γεία, αργυρούν δακτύλιον και περιδέραιον εκ 
πήλινων πτηνομόρφων ψήφων. Υφαντικά βάρη 
ελληνικών χρόνων προήλθον από το Καστρί 
Χόνδρου Βιάννου, εκ δε της Κνωσού ευρύστομον 
αγγείον με σωληνοειδή πρόχυσιν και δύο ορι- 
ζοντίας λαβάς, ως και τμήματα λύχνων και ειδω- 
λίων ταύρων, επίσης ελληνικών χρόνων.

Δύο ωραία υάλινα αγγεία ρωμαϊκών χρόνων 
μετά φλεβώσεων ( Π ιν .  698 α - β ), πήλινον 
lacrimarium και αργυρούς δακτύλιος εις τεμάχια 
ευρέθησαν εντός τάφου κεραμοσκεπούς, παρά τον 
Άγιον Θωμάν Ηρακλείου. Εις Κάτω Α σίτες 
διεπιστώθη η ύπαρξις πίθων εντειχισμένων εν- 
τός οικήματος της ρωμαϊκής περιόδου, ελθόντος 
εις φως κατά οικοδομικάς εργασίας. Ενηργήθη 
μικρά σκαφή και λήψις φωτογραφιών. Εις Γόρ- 
τυνα, εις τον αγρόν Π. Γαβαλετάκη, ευρέθη κτι- 
στός τάφος με πλίνθους, ορθογώνιος, διαστ. 1.85 χ 
0,55 και βάθους 0,70 μ., ρωμαϊκών χρόνων, περιέχων 
ένα νεκρόν και ένα λύχνον, μιαν πρόχουν και ον 
υάλινον lacrimarium. Ετέρου λακκοειδούς τάφου 
εξ οπτόπλινθων, βάθους 2 μ., διεπιστώθη η ύπαρ- 
ξις εις το ελαιόφυτον και τον κήπον Ί. Πρεκατσου- 
νάκη. Ογκώδης κεφαλή ταύρου εκ μαρμάρου πε- 
ρισυνελέγη εκ της οικίας Χρ. Α λιγιζάκη εν Άγ. 
Δέκα. Ε κ  της Μητροπόλεως Γόρτυνος προήλθε 
ρωμαϊκόν σκεύος τριβής καρπών εκ λευκού λί- 
θου, αποτελούμενον εκ κατωτέρου κοίλου τμήμα- 
τος και ανωτέρου εφαρμόζοντoς εις το πρώτον, 
έχοντος σχήμα κώνου με συμφυές πώμα. Κυλιν- 
δρική μαρμάρινη κοίλη βάσις στενουμένη άνω 
ήλθεν εις φως παρά την Βασιλικήν Καινούργιου 
( θέσις Βαθιάδες ). Παρά τα Καστελλιανά Μο- 
νοφατσίου εις Φαβριανά ( θέσις Πρασοκέφαλο ) 
ήλθεν εις φως ρωμαϊκός λύχνος μετ’ αναγλύφου 
Κενταύρου. Ε κ  της αυτής περιοχής ( θέσις Πα- 
τέλα) προήλθε χρυσούν ενώτιον εις σχήμα κέ- 
ρατος. Άπό το Καστρί Βιάννου προήλθεν άκε-
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ραιος οστέινος αυλός ρωμαϊκών χρόνων. Παρά 
τον Ά γιον Δημήτριον Χόνδρου Βιάννου, όχι 
μακράν της θαλάσσης, ευρέθη ρωμαϊκή, σχεδόν 
ακεραία, χονδροειδής πρόχους. Ζώδιον με οπήν ' 
κατά τον πρωκτόν ευρέθη παρά το Καταλαγαρι 
εις θέσιν Φλέγα. Παρά την Μύρτον Ιεραπέτρας, 
πλησίον του ανακαλυφθέντος προ ετών υποκαύ- 
στου, ήλθεν εις φως τμήμα ψηφιδωτού 3.5 χ 4  μ. 
με κυκλικά θέματα και άφθονον χρήσιν πρασίνων 
ψηφίδων. Λύχνος με ανάγλυφον σφίγγα ευρέθη 
εν Ηρακλείω παρά την σταφιδαποθήκην Διαλυ- 
να. Ρωμαϊκά λείψανα ( λιθίνη λεκάνη, υφαντικά 
βάρη και τμήματα πίθου και αγγείων ) ήλθον εις 
φως και παρά την Τύλισον εις θέσιν Ντωνιανά. 
Εγένετο επίσης περισυλλογή αρχαιοτήτων εκτε- 
θειμένων εις το ύπαιθρον η εντός όχι απολύτως 
ασφαλών χώρων και μεταφορά αυτών εις το Μου- 
σείον προς εξασφάλισιν. Ούτω εκ Κνωσού μετε- 
φέρθησαν εκ του Ίερού των Διπλών Πελέκεων 
τα εκ κονιάματος κέρατα, και η τράπεζα προσφο- 
ρών, άπαντα ευρισκόμενα εις κατάστασιν διαλύ- 
σεως, εις λύχνος λίθινος αποκείμενος εντός του 
« εσωτερικού ιερού », δυτικώς του δωματίου του 
θρόνου, πώρινος βωμίσκος μετ’ αναγλύφων κε- 
ράτων και διπλών πελέκεων εκ της περιοχής του 
« θεάτρου», μικρόν τμήμα τοιχογραφίας μετά 
ποδός ταύρου εκ της ανωτέρας « αιθούσης των 
διπλών πελέκεων», λίθινον « συσσωμάτωμα» 
εκ του ιερού του Μικρού Α νακτόρου, και τινά 
ενδιαφέροντα τεμάχια τοιχογραφιών και λίθι- 
νων αγγείων εκ του Στρωματογραφικού Μουσείου 
Κνωσού. Άπαντα μετεφέρθησαν εις το εργαστή- 
ριον του Μουσείου προς συντήρησιν.

Ε κ  των Μαλίων μετεφέρθησαν εν συνεννοήσει 
μετά της Γαλλικής Σχολής, καταλλήλως συσκευα- 
σθέντα, αγγεία τινά, άτινα παρέμενον αυτόθι από 
των χρόνων της ανασκαφής και εις χαλκούς λέ- 
βης χρήζων συντηρήσεως.

Ε κ  Γόρτυνος περισυνελέγησαν και εξησφαλί- 
σθησαν εις την Συλλογήν Αγίων Δέκα, παρά το 
φυλακείον, εν γυναικείον άγαλμα τέως αποκείμε- 
νον εντός του ιερού των αιγυπτιακών θεοτήτων, 
εις μαρμάρινος κορμός και το κάτω της οσφύος 
σωζόμενον τμήμα πώρινου αγάλματος εκ του αύ- 
του χώρου, αρχιτεκτονικά τινά μέλη εκ του Ω - 
δείου, οκτώ τεμάχια επιγραφών τέως αποκείμενα 
παρά την γέφυραν του Ληθαίου ποταμού, δύο επι- 
γραφαί εκ του ιερού του Πυθίου Απόλλωνος, μια 
επιγραφή εκ του χώρου του Αγίου Τίτου και μια 
αρχαϊκή, βουστροφηδόν γεγραμμένη, εκ του χω- 
ρίου Μητρόπολις.

Περί της γενομένης κατόπιν σχετικής εισηγή- 
σεως του Εφόρου δια του Επιμελητού κ. Ί. Σακελ-

λαράκη λίαν επιτυχούς δοκιμαστικής ανασκαφής 
εις Α ρχάνας, επί ελευθέρου χώρου αγορασθέντος 
δπό της Περιηγητικής Λέσχης Α ρχανών τη 
υποδείξει του Εφόρου και μερίμνη του Προέδρου 
αυτής κ. Έμμαν. Καλοχριστιανάκη, και δαπάναις 
της Λέσχης, δημοσιεύεται Ιδιαιτέρα έκθεσις του 
εκτελέσαντος την έρευναν.

Α ναστηλώσεις μινωϊκών ανακτόρων

Δια πιστώσεως 100.000 δρχ. εκ του λογαριασμού 
Δημοσίων Επενδύσεων εγένετο εργασία συντη- 
ρήσεως και αποκαταστάσεως των μινωϊκών ανακ
τόρων, κυρίως δε του ανακτόρου Κνωσού και 

Ζάκρου. Εις το ανάκτορον Κνωσού αποκατεστά- 
θη, υπό την επίβλεψιν του Εφόρου Στυλ. Α λε- 
ξίου, το τελείως εγκαταλελειμμένον και φθειρόμε- 
νον τμήμα του « εσωτερικού ιερού » δυτικώς του 
« δωματίου του θρόνου » και κατέστη επισκέψι- 
μον δια τους επιστήμονας ( Π ιν .  699 α - β ). 
Ενταύθα εγένετο εργασία συντηρήσεως του βά- 
θρου του ιερού, μετά του παρ’ αυτό προστατευ- 
τικού θωρακίου, των τοίχων, των θρανίων και 
της τραπέζης εκ κονιάματος του δυτικωτέρου 
τμήματος ( Π ιν .  699 γ - ο ). Αποκατεστάθη 
επίσης το τμήμα νοτίως του « δωματίου του θρό- 
νου », όπου αι « κασέλλαι» δπό την « υπόστυλον 
κλίμακα ». Εις την ανατολικήν πτέρυγα αποκα- 
τεστάθη η «ιδιωτική κλίμαξ» του « μεγάρου της 
Βασιλίσσης» και ο ανατολικός φωταγωγός αύ- 
του. Τα τεμάχια πίθων των αποθηκών, τα οποία 
ήσαν συσσωρευμένα τήδε κάκείσε, αφαιρούμενα 
κατά διαστήματα από των επισκεπτών, συνεκεν- 
τρώθησαν και εξησφαλίσθησαν εις κιβώτια μετά 
πινακίδων δηλουσών την ακριβή προέλευσίν των.

Εις το αναστηλωμένον δπό του Evans δωμάτιον, 
άνωθεν του « δωματίου του θρόνου», εγένετο 
εργασία αποκαταστάσεως, αφαιρεθέντων των αν- 
τιαισθητικών πεζουλίων εκ τσιμέντου, και αντι- 
κατασταθέντων των φθαρέντων και χονδροειδών 
παλαιών πλαισίων των τοιχογραφιών δια νουρ- 
γών λεπτοτέρων ( Π ιν .  700 α - β ). Αι τελείως 
κατεστραμμέναι τοιχογραφίαι εξ Αμνισού, αι ο- 
ποίαι ήσαν τοποθετημένοι ακαλαισθήτως εντός 
του φωταγωγού, μετεφέρθησαν προς επισκευήν 
εις το Μουσείον. Μετεφέρθησαν επίσης προς 
επισκευήν τα εκ τσίγκου ομοιώματα ασπίδων εκ 
του « μεγάρου του βασιλέως », άτινα είχον κα- 
λυφθή δι' ονομάτων επισκεπτών.

Εργασία συντηρήσεως έγινε και εις το « μέ- 
γα κλιμακοστάσιον», όπου αφηρέθη η παλαιά 
εφθαρμένη εκ κονιάματος επένδυσις των λίθινων 
κιόνων, αντικατασταθείσα δι' ετέρας εκ τσιμέντου, 
μεθ’ ο εγένοντο νέοι χρωματισμοί δια χρωμάτων
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σιμέντου, οίτινες θα είναι πιθανώς μονιμώτεροι, 
δεδομένου ότι τα παλαιά ελαιοχρώματα, λόγω 
και της γυροσκοπικής (ρύσεως των εκ γύψου συμ- 
πληρώσεων των κονιαμάτων, είχον περιέλθει εις 
άθλίαν κατάστασιν ( Π ιν .  700 γ - ο ). Άλλα 
το πρόβλημα του κλιμακοστασίου δεν θα λυθή 
άνευ της κατασκευής προστατευτικού στεγάστρου, 
όπερ θέλει εξασφαλίσει την στεγανότητα. Σημειω- 
τέον ότι η κατάστασις των σιδηροδοκών και των 
εκ τούβλων θολίσκων, οίτινες κατεσκευάσθησαν 
προ πεντήκοντα ετών, είναι τοιαυτή ώστε και 
σοβαρός κίνδυνος κατάρρευσεώς να υφίσταται 
συνεπεία της κατ’ έτος διελεύσεως εκ του κλιμα- 
κοστασίου πολλών δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών.

Εγένοντο επίσης εργασίαι συντηρήσεως του 
ανακτόρου Ζάκρου υπό την διευθυνσίν του κ. 
Ν. Πλάτωνος κατά την διάρκειαν των ανασκα- 
φών, περί ων θέλει δημοσιευθή Ιδιαιτέρα έκθεσις 
του ίδιου.

Μεσαιωνικά μνημεία

Κατά το λήξαν έτος επραγματοποιήθη τέλος 
η κτηματογράφησις των ακινήτων της ανατολι- 
κής τάφρου των ενετικών τειχών του Χάνδακος, 
της οποίας η απαλλοτρίωσις προταθείσα υπό του 
Εφόρου απεφασίσθη ήδη υπό του Υπουργείου 
Προεδρίας Κυβερνήσεως. Δι' αυτής θα επέλθη 
τελική λύσις του θέματος της ανατολικής τά- 
φρου, η οποία δια των αυθαιρέτως η και νομίμως 
γενομένων άθλιων οικοδομήσεων και επιχώσεων 
έχει περιέλθει εις οικτράν κατάστασιν. Η  απαλ- 
λοτρίωσις θα επιτρέψη την εν συνεχεία αποκα- 
τάστασιν ολοκλήρου της σημαντικής ζώνης του 
τείχους από της πύλης του Λαζαρέττου μέχρι 
της Sabionara.

Ω ς προς την επίσης αποφασισθείσαν απαλλο- 
τρίωσιν των χώρων βορείως του επιπρομαχώνος 
Μαρτινέγκο, γενομένης ήδη της εκτιμήσεως, ανε- 
λήφθη η περαιτέρω διαδικασία υπό του δικηγό- 
ρου του Δημοσίου κ. Περάκη.

Η  κρήνη Bembo και οι θολωτοί χώροι της πύ- 
λης του Παντοκράτορος, καίτοι προ πολλού εκερ- 
δήθησαν αι υπό του Δημοσίου εγερθείσαι αγωγαί, 
εκδοθεισών δι' αμφοτέρας τας περιπτώσεις απο- 
φάσεων εξώσεως υπό του Πρωτοδικείου Η ρα- 
κλείου, εξακολουθούν κατεχόμενοι υπό των ιδιω- 
τών, διότι δεν εξεδικάσθη εισέτι η ασκηθείσα 
υπό των ως άνω έφεσις.

Η  αναληφθείσα υπό της Έριφ. Μαθιουδάκη 
μελέτη αποκαταστάσεως του ενετικού φρουρίου 
του Λιμένος Ηρακλείου δεν επερατώθη εισέτι, 
και ούτω δεν κατέστη δυνατή η έναρξις των έρ- 
γων αποκαταστάσεως.

Περί των εκτελεσθεισών εκτεταμένων αναστη- 
λωτικών εργασιών επί βυζαντινών και μεσαιωνι- 
κών μνημείων δημοσιεύεται ιδιαιτέρα έκθεσις 
της Επιμελητρίας ο. Στυλ. Παπαδάκη, ήτις εξε- 
τέλεσε τας εργασίας.

Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Ο Σ  Α Λ Ε Ξ ΙΟ Υ

Κατά το έτος 1964 εγένοντο ανασκαφικαί ερ- 
γασίαι, έρευναι, περισυλλογή αρχαιοτήτων, κα- 
ταγραφή και έκθεσις συλλογών εις διάφορα μέ- 
ρη της Κρήτης. Εις Α ρχάνας, Α φρατί, Γόρτυ- 
να, Ηράκλειον, μονήν Οδηγητρίας και Πόρον 
της Κεντρικής Κρήτης, εις Ά γιον Νικόλαον, 
Α ζοκέραμον, Βραχάσι, Καρύδι και Νεάπολιν της 
Ανατολικής Κρήτης και τέλος εις την Α ξόν της 
Δυτικής Κρήτης1.

Α ΡΧ Α Ν Α Ι

Εις τας Α ρχάνας της επαρχίας Τεμένους εγέν
οντο κατά το έτος 1964 δύο ανασκαφαί τάφων1 2, 

δύο πλέον σημαντικοί ανασκαφαί εντός της κω- 
μοπόλεως, έρευνα και περισυλλογή αρχαιοτήτων.

Φουρνί

Η  ανασκαφή του πρώτου τάφου εγένετο εις 
την θέσιν Φουρνί, βορειοδυτικώς της κωμοπό- 
λεως, εις αμπελώνα ιδιοκτησίας Μ. Μπιμπάκη, 
ένθα επεσημάνθη μικρός ΥΜ θαλαμωτός τάφος. 
Εντός του θαλάμου ανευρέθησαν μια κενή κι- 
βωτιόσχημος σαρκοφάγος μετά πώματος και δύο 
αγγεία, εν κύπελλον και μια πρόχους. Ο  θαλα- 
μωτός ούτος τάφος ήτο κενοτάφιον.

Το έθιμον της ιδρύσεως κενοταφίων, το όποιον 
ήτο μέχρι τούδε γνωστόν από την κυρίως Ελλά- 
δα και τον Ό μ ηρον3, διαπιστούται ούτω δια πρώ- 
την φοράν εις την Κρήτην, δια τούτο δε και το 
αξιοσημείωτον παράδειγμα των Α ρχανών απε- 
τέλεσεν αντικείμενον Ιδιαιτέρας μελέτης4.

Κατσοπρινιάς

Ο  δεύτερος τάφος ανευρέθη εις θέσιν Κατσοπρι- 
νιάς, δυτικώς της κωμοπόλεως, παρά βραχώδη

1. Σ ημαντική  υπήρξεν η  βοήθεια  εις  τη ν  ανασκαφήν των 
Α ρ χ ανών, όσ ον κα ι ε ις  τη ν  μελέτην των διαφόρων ευρημά- 
των τη ς κ . Έ φ η ς  Σακελλαράκη.

2. Ο ι τά φ ο ι ούτοι θα δημοσιευθούν ομού μετά των τάφων, 
ο ί τ ι ν ε ς  εί χο ν  σκαφή π αλα ιότερον εις  θ έ σ ιν  Α νήφορος (Κ ρητ. 
Χ ρον. ΙΔ ' ( 1960 ), σ . 507 ) κα τόπιν παραχω ρήσεω ς του κα- 
θη γη τού Ν . Π λάτωνος.

3. A . Persson , R oyal T om bs a t D endra , σ . 108 κ .ε . α 289 - 
292.

4 . Ί .  Ά .  Σακελλαράκη, Υ σ τερ ομ ινω ικό  κενοτάφιο σ τις 
Α ρ χ άνες, Α Δ 20 ( 1 9 6 5 ) : Α ' σ . 110-118 .



558 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) : ΧΡΟΝΙΚΑ

λόφον, περιείχε δε εξ ταφάς, εκ των οποίων αι 
δύο εντός σαρκοφάγων, λίαν διατεταραγμένας 
εκ της καλλιέργειας. Ανευρέθησαν εις χρυσούς 
κρίκος και τέσσαρες σφραγίδες, εκ των οποίων 
αι τρεις έχουν γραμμικά θέματα και η τέταρτη 
λέοντα σπαράσσοντα αίγαγρον.

Ε Ρ Ε Υ Ν Α Ι  Π Ε Ρ ΙΣ Υ Λ Λ Ο Γ Η

Δια των ερευνών, αίτινες εγένοντο εις Α ρ χάνας, 
επεσημάνθησαν και νέοι τάφοι, εις διάφορα ση- 
μεία της περιοχής. Ούτως εσημειώθη η ύπαρξις 
τάφων εις θέσιν Α νήφορος, παρά τους ανασκα- 
φέντας παλαιότερον τάφους5 και εις θέσιν Κα- 
βαλλαρόπετρα. Τέλος εις θέσιν Χωματόλακκος ανευ

ρέθησαν εν τεμάχιον λίθινου αγγείου και τμή- 
ματα κεραμεικού τροχού, συνανήκοντα προς τα 
τεμάχια τα ανευρεθέντα εις τον αυτόν χώρον πα- 
λαιότερον6. Εις θέσιν Μερτιώτη ανευρέθη εν αρ- 
γυρούν νόμισμα, εις θέσιν Φυθιές, ένθα προέρχε- 
ται και ο ναΐσκος της Συλλογής Γιαμαλάκη7, 
ανευρέθη εις σφραγιδόλιθος εξ ιάσπιδος και εις 
θέσιν Μπότζη εις διπλούς πέλεκυς εκ χαλκού8.

Τουρκογειτονιά

Σπουδαιοτέρα υπήρξεν η ανασκαφή, η γενόμε- 
νη τον Ι ούλιον του 1964, εντός της κωμοπόλεως, 
εις θέσιν Τουρκογειτονιά, δια χρηματοδοτήσεως 
του Δήμου Α ρ χανών. Εις την πρώτην παράλλη- 
λον οδόν ανατολικώς της κεντρικής οδικής αρ- 
τηρίας της κωμοπόλεως, ήλθον εις φως κατά τας 
δημοτικός εργασίας δια την τοποθέτησιν σωλήνων 
ύδρευσεως, οικοδομικά λείψανα εις μεγάλην έκ- 
τασιν, χρονολογούμενα εις τους ΥΜ I χρόνους, 
ως κατεφάνη εκ της κεραμεικής. Κατά την ανα- 
σκαφήν διεκρίθησαν τρεις τομείς, εις τα σημεία 
ένθα αι δημοτικά! εργασίαι ύδρευσεως έθιγον τα 
μινωϊκά στρώματα.

Ο  νότιος τομεύς ευρίσκεται έμπροσθεν και 
μεταξύ των οικιών των Ν. Κουτουλάκη και Κ. 
Τουλουπάκη ανατολικώς και Ν. Κουτουλάκη και 
Ν. Φανουράκη δυτικώς. Εις τον τομέα τούτον, 
αμέσως σχεδόν υπό την επιφάνειαν του εδάφους, 
απεκαλύφθη συγκρότημα τοίχων, το όποιον δεν 
ηρευνήθη, έφ’ όσον δεν εθίγετο εκ των δημοτικών 
εργασιών. Ε νταύθα ενευρέθησαν μια τράπεζα 
προσφορών εκ στεατίτου και εν πήλινον πινά-

κιον. Εις τον ίδιον τομέα και κατά τας δημοτικός 
εργασίας είχε περισυλλεγή υπό του φύλακος αρ- 
χαιοτήτων Α ρ χανών Έλ. Συναδινάκη τεμάχιον 
ελεφαντίνην κυλινδρικής πυξίδος.

Ο  μεσαίος τομεύς ευρίσκεται έμπροσθεν και 
μεταξύ των αμπελώνων των Ν. Φουντουλάκη 
ανατολικώς και Γ. Βογιατζάκη δυτικώς. Εις 
τον τομέα τούτον ανεφάνη τοίχος, βαίνων από 
Ν. προς Β., μετά μικρός αποκλίσεως προς Δ. 
Δυτικώς του τοίχου τούτου η έρευνα δεν επρο- 
χώρησεν εις βάθος. Εκαθαρίσθη όμως στρώ- 
μα πλήρες ανεστραμμένων κωνικών άώτων κυ- 
πέλλων, παρά τα οποία συνελέγη και τεμάχιον 
τριποδικής τραπέζης προσφορών εκ κονιάματος. 
Αντιθέτως, ανατολικώς του τοίχου, η έρευνα επρο- 
χώρησεν εις βαθύτερα στρώματα, εκ των οποίων 
συνελέγησαν σημαντικώτατα όστρακα YM I χρό- 
νων, ασφαλώς ανακτορικού εργαστηρίου.

Ο  βόρειος και σημαντικώτερος τομεύς ευρί- 
σκεται έμπροσθεν και μεταξύ των οικιών Γ. Ου- 
σταμανωλάκη, Λ. Μπιμπάκη και Γ. Κρασανά- 
κη ανατολικώς και Έμ. Ψαράκη και Γ. Βογια- 
τζάκη δυτικώς. Οι τοίχοι, οι οποίοι απεκαλύφθη- 
σαν εις τον τομέα τούτον, αμέσως υπό την επι- 
φάνειαν του εδάφους, ήτο σαφές ότι συνήπτοντο 
προς το κυκλικόν κτίσμα, το όποιον είχεν επι- 
σημάνει παλαιότερον ο Evans9 και το οποίον 
μόλις διακρίνεται σήμερον εις τα υπόγεια των οι- 
κιών των Λ. Μπιμπάκη και Γ. Κρασανάκη ( Π ιν . 
701 α ).

Κατά το έτος 1922, με την ε υ ρίαν οικοδομι- 
κών εργασιών, ηρευνήθη υπό του Evans 6ν κυ- 
κλικόν κτήριον, εκτισμένον εις κανονικούς δό- 
μους δια μεγάλων λαξευμένων πωρολίθων, τινές 
των οποίων είχον μήκος 2 και ύψος 0,60 μ. Εις 
το βόρειον τμήμα του κτίσματος τούτου ανευρέ- 
θη μια κλίμαξ, ολίγον δε δυτικώτερον η αρχή 
ενός αγωγού, δια του οποίου κατεφαίνετο ότι το 
κυκλικόν τούτο κτίσμα ήτο σχετικόν προς την 
ύδρευσιν, δια τούτο δε και εχαρακτηρίσθη υπό 
του Evans διαδοχικώς ως « Spring chamber, well- 
house, reservoir».

Δια της ανασκαφής του 1964, η οποία περιωρί- 
σθη όμως έκτός και βορειοδυτικώς του κύκλου, 
διηυκρινίσθησαν περαιτέρω προβλήματά τινά. 
Εκαθαρίσθη εξωτερικώς το βορειοδυτικόν τμήμα 
του κύκλου, το οποίον επενδύεται δια μικροτέρων 
λίθων ( Π ιν .  701 β ) και ανεφάνη η κεφαλή του 
αγωγού ( Π ι ν .  701 ο ). Το κύριον ενδιαφέρον 
όμως παρουσιάζει η συνέχεια του αγωγού, ο ο- 
ποίος σώζεται εις εξαιρετικώς καλήν κατάστα-

5. Β λ. σ ημ . 2.

6. Κ ρ η τ . Χ ρον., ε.α . σ . 524.

7. Ε . α .  ΙΑ ' ( 1957 ) σ . 338.

8. Τ α  ευρήματα ταύτα θά δημοσιευθούν ομού μετά των 
παλα ιοτέρω ν τυχα ίω ν ευρημάτων εκ  τη ς  π ερ ιο χή ς  των Α ρ- 
χανώ ν, κα τόπιν  άδειας του Ε φ ό ρ ο υ  Α ρχα ιοτήτω ν κ . Σ . Α -
λεξίου . 9. Ρ. Μ . II, σ . 64 κ .ε ., εικ . 29, 30.
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σιν. Α ρχικώς διευθύνεται προς ΒΔ., εν συνεχείς 
όμως κάμπτεται προς Δ. και συνεχίζεται εις ευ- 
θείαν γραμμήν μέχρι του σημείου το όποιον 
ηρευνήθη ( Π ι ν .  701 γ) .  Αι δύο πλευραί του 
αποτελούνται εκ παχέων τοίχων, κτισμένων λίαν 
επιμελώς εις τας προσόψεις ένισχύονται δε δι' 
αναλημματικών τοίχων ( Π ι ν .  702 α ). Το eδα- 
φος του καλύπτεται δια μεγάλων λαξευμένων πω- 
ρολίθων.

Είναι βέβαιον ούτω ότι το κυκλικόν κτίσμα εί- 
ναι υδραγωγείον και μάλιστα όχι υπόγειον, όπως 
ενόμιζεν ο Evans. Ο  κύκλος περικλείει την πηγήν 
και θεμελιούται επί μικρών λίθων ( Π ι ν .  702 β ), 
ως και εις την πηγήν του Καραβάν - Σεράϊ10 11, 
κατά τεχνικήν χρησιμοποιουμένην έτι και σήμε- 
ρον. Ο  αγωγός είναι παρόμοιος προς τον σημειω- 
θέντα υπό του Evans εις την πηγήν του Μαυρο- 
κόλυμπου παρά την Κνωσόν11, με μόνην την δια- 
φοράν ότι ο δεύτερος είναι εκτισμένος αμελώς 
και έχει εις την κοίτην του αύλακα.

Η  ανασκαφή του τομέως τούτου υπήρξεν ου- 
τω λίαν σημαντική δια την μελέτην των υδραυλι- 
κών συστημάτων των Μινωϊτών, τα οποία ήσαν 
μέχρι τούδε γνωστά κυρίως από την Κνωσόν12. 
Διαπιστούται νυν ότι κατά τους ΥΜ I χρόνους, 
έκτος των γνώσεων των αρτεσιανών φρεάτων13 
και της αρχής των συγκοινωνούντων δοχείων14, 
οι Μινωΐται είχον και πολλάς γνώσεις μηχανι- 
κής. Ενδιαφέρον εξ άλλου παρουσιάζει και η 
εξαίρετος οικοδομή τόσον του υδραγωγείου, ό- 
σον και του αγωγού του, η οποία είναι ασφαλώς 
κατασκευή ανακτορική. Είναι φανερόν ότι ο αγωγ

ός δεν προωρίζετο μόνον δι’ άρδευσιν.
Η  συνέχεια της ερεύνης θα λύση πιθανώς το 

πρόβλημα της στέγης του κύκλου, την οποίαν ο 
Evans ενόμισε θολωτήν15 16 και κυρίως της σχέσεως 
του υδραγωγείου προς τα ορατά μινωικά λείψανα 
των Α ρ χανών και τα αναφανέντα κατά την ανα- 
σκαφήν του οικοπέδου της τοπικής Περιηγητικής 
Λέσχης18.

Οικόπεδον Περιηγητικής Λέσχης

Ο  Evans πάλιν17 παρετήρησεν εις Α ρ χάνας εκ- 
τεταμένα μινωικά οικοδομικά λείψανα εξαιρετι-

κής κατασκευής, δια τούτο δε και υπέθεσεν ότι 
εις Α ρχάνας έπρεπε να τοποθετηθή το « θερινόν 
ανάκτορον » των βασιλέων της Κνωσού, γνώμην 
την οποίαν εδέχθη και ο καθηγητής Σ. Μαρινά- 
τος18. Η  μελέτη των ορατών τούτων μινωικών 
λειψάνων, τα οποία ευρίσκονται εις τα ισόγεια 
οικιών τινών της κωμοπόλεως ( Π ι ν .  702 γ, 
703 α - β ) και εις μιαν μικράν πλατείαν ( Π ι ν .
703 γ ) ωδήγησεν εις την εκλογήν ενός ακαλύ- 
πτου χώρου ( Π ι ν .  704 α ), ο όποιος ευρίσκεται 
μεταξύ των ερειπίων τούτων και της ανασκαφής 
του υδραγωγείου.

Η  επακολουθήσασα δοκιμαστική σκαφή19 α- 
πεκάλυψε μέγα οικοδομικόν συγκρότημα ( Π ι ν .
704 β ) ΥΜ I χρόνων, ιδιαιτέρως ενδιαφέρον δια 
την διατήρησιν, την κατασκευήν και το μέγεθος 
του. Οι τοίχοι του διατηρούνται εις εξαιρετικήν 
κατάστασιν, εις ύψος 2 μ., πολλαχού δε διατηρούν- 
ται in situ αι τοιχογραφίαι και τα κονιάματα. Η  
πρόσοψις του κτηρίου είναι έκτισμένη δια μεγά- 
λων λαξευμένων πωρολίθων ( Π ι ν .  704 γ ). Πλή- 
θος πωρολίθων ανευρέθη επίσης εις διάφορα ση- 
μεία της ανασκαφής, ανήκον εις τον δεύτερον 
όροφον, τινές δε των λίθων έφερον χαράγματα20. 
Ε κτός των πωρολίθων εσημειώθη επίσης η χρη- 
σιμοποίησις και ετέρων ειδών λίθων, κροκαλοπα- 
γών, μαρμαρων και γυψολίθων.

Κατά την ανασκαφήν του 1964 απεκαλύφθη 
κυρίως η νοτία πρόσοψις του κτηρίου, η νοτιά 
είσοδος21 και εν συγκρότημα δωματίων βορειοδυ- 
τικώς της εισόδου. Η  είσοδος έχει δύο κίονας 
μεταξύ δύο παραστάδων ( Π ι ν .  705 α ). Αι δύο 
βάσεις των κιόνων ανευρέθησαν εις την θέσιν 
των, τοποθετημένοι εντός της κυκλικής υποδο- 
χής του στυλοβάτου, οι αρμοί ο’ εκαλύφθησαν 
δια κονιάματος ( Π ι ν .  705 γ ). Ε π ί των βάσεων 
ανευρέθησαν τεμάχια των ξύλινων απηνθρακω- 
μένων κιόνων, τα οποία διατηρούνται καλλίτερον 
κατά τον ανατολικόν κίονα ( Π ι ν .  705 γ  ). Τέλος 
επί του στυλοβάτου και μεταξύ της ανατολικής
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10. Ε . α .  σ . 123 κ .ε ., εικ . 60, 61.

11. Ε . α .  σ . 462 κ .ε ., ε ικ . 273.

12. Ε .α ., Index, σ . 82.

13. Ε . α .  σ . 460 κ .ε ., εικ . 272.

14. Ε . α .  I σ . 142 κ .ε ., ε ικ . 104.

15. Ε . α .  Index, σ . 81, λ '. Springs, W ells.

16. Η  ανασκαφή εκαλύφθη κ α ι π ά λ ιν  δ ια  π αχέος  στρώμα- 
τος άμμου και χώ ματος.

17. Ε . α .  Π, σ . 64 κ .ε ., π ιν . XIV, A, Β.

18. Π Α Ε  1956 σ . 223 κ.ε.

19. Η  ανασκαφή, η  οποία  δ ιήρκεσ ε περ ί τον  ένα  μήνα, 
από του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ο κ τ ω βρίου μέχρι 
των μέσων του Ν οεμβρίου, εγένετο , όπως κα ι η  στέγασ ις 
των αρχα ιοτήτω ν, δ ια  χρηματοδοτήσεω ς της Π ερ ιη γη τικ ή ς  
Λ έσ χη ς Α ρ χ ανών. Ε ις  τη ν  ίδ ια ν  Λ έσ χη ν  ανήκε ι κα ι το ο ι- 
κόπεδον, το  όπο ιον  ηγοράσθη  κα τόπιν  υποδείξεώ ς μου. Κ αι 
εκ τη ς θέσεως ταύτης εκφράζω τας ευ χαρ ισ τίας μου εις τον 
πρόεδρον τη ς Λ έσ χη ς κ . Έ μ μ . Κ α λοχρ ισ τια νά κ η ν.

20. Β λ. K adm os III, 2, σ . 185.

21. Ε ίνα ι σ χεδόν βέβαιον ό τ ι η  είσοδος αυτή δεν είνα ι η 
κυρία  είσοδος του κτηρ ίου . Η  τελευταία π ρέπει να  αναζητη- 
θή εις  τη ν  βορείαν πλευράν του ο ικοδομήματος, προς την 
κατευθύνσιν του ανακτόρου τη ς Κ νω σού .
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παραστάδος και του γειτονικού κίονος ανευρέ- 
θησαν εις την θέσιν των τέσσαρες λίθινοι αμφί- 
κοιλοι βωμοί22 ( Π ιν .  705 α ).

Α μέσως μετά τον στυλοβάτην σχηματίζεται 
πλατύς προθάλαμος, του οποίου οι τοίχοι καλύ- 
πτονται δια τοιχογραφιών, κάτωθεν των οποίων 
έχει τεθή οριζοντίως ταινία εξ ερυθρού κονιάμα- 
τος ( Π ιν .  705 β ). Αι τοιχογραφίαι, αίτινες είναι 
λίαν λεπταί, κατεστράφησαν κατά μέγα τμήμα 
εκ της πυρκαιάς και εκ της υγρασίας" εις πίναξ 
όμως του ανατολικού τοίχου ( Π ιν .  706 α ), παρά 
τους αμφίκοιλους βωμούς, έδειξε μετά τον επιτυχή 
καθαρισμόν και κατά την ιχνογράφησην, παρά- 
στασιν γυναικός όρθιας, ενδεδυμένης δια ποδήρους 
εσθήτος και ανοικτού κατά το στήθος περικορ- 
μίου, η οποία κρατεί δια της δεξιάς δυσδιάκριτα 
αντικείμενα, παράστασις ήτις είναι λίαν όμοια 
προς ετέραν δακτυλίου εκ Μυκηνών23.

Ε κ  του πρώτου προθαλάμου, εν πολύθυρον, 
του οποίου διεκρίθησαν αι παρασπάδες εις τους 
δύο τοίχους ( Π ιν .  705 β ), οδηγεί εις δεύτερον 
προθάλαμον, από τούτου δε 6ν πολύθυρον οδηγεί 
εις τα ανατολικά διαμερίσματα, δύο διάδρομοι 
εις τα βόρεια και μια θύρα προς τα δυτικά.

Ω ς εσημειώθη ανωτέρω, απεκαλύφθη επίσης 
κατά την ανασκαφήν του 1964 και τμήμα των δω- 
ματίων, τα οποία ευρίσκονται βορειοδυτικώς της 
εισόδου. Εντός ενός τούτων ανευρέθη εις ιδιό- 
τυπος αποθέτης ( Π ιν .  706 γ ), εις τον πυθμένα 
του οποίου, εντός πλακός μετά ορθογωνίας κοι- 
λότητος, περιείχοντο πλήθος . απλών κωνικών 
κυπέλλων. Δυτικώς του αποθέτου τούτου απεκα- 
λύφθη το περιεχόμενον ιερού καταπεσόντος εκ 
του δευτέρου ορόφου. Πέριξ μεγάλης ορθογωνίου 
σχήματος πωρολιθικής τραπέζης προσφορών 
μετά περιχειλώματος ( Π ι ν .  706γ ), ανευρέθη- 
σαν υπέρ τας τριάκοντα τριποδικαί τράπεζαι προσ- 
φορών εκ κονιάματος εις τεμάχια, δύο κέρατα καθ- 
ιερώσεως ( Π ι ν .  706 β ) και πολλά αγγεία 
( Π ι ν .  707 α ). Το ισόγειον του δωματίου τούτου 
έφερε παράθυρα κατά τον νότιον τοίχον ( Π ι ν .  
707 β ).

Το κτήριον, το όποιον απεκαλύφθη κατά την 
ανασκαφήν του οικοπέδου της Περιηγητικής Λε- 
σχης, είναι το ίδιον προς το επισημανθέν παλαιό- 
τερον. Δέν υπαρχουν όμως στοιχεία δια την ταύ- 
τισίν του προς το λεγόμενον « θερινόν ανάκτο- 
ρον», έκτος της πράγματι ανακτορικής κατα- 
σκευής του και του μεγέθους του, τα οποία είναι

δύσκολον να ευρεθούν εις έτερον κτήριον τόσον 
πλησίον της Κνωσού. Τα ανασκαφικά δεδομένα 
όμως οδηγούν προς διάφορον κατευθύνσιν. Ω ς 
εσημειώθη ανωτέρω παρετηρήθησαν σαφή και 
έντονα ίχνη λατρείας δια της υπάρξεως των αμ- 
φικοίλων βωμών παρά την είσοδον24 ενός πρωί- 
μου ιερού πύλης25, της τοιχογραφίας παρά τους 
βωμούς26, του αποθέτου μετά των κωνικών κυ- 
πέλλων27, τέλος των τριποδικών τραπεζών προσ- 
φορών28 και των κεράτων, των κειμένων επί της 
μεγάλης μονολιθικής τραπέζης προσφορών29. 
Χωρίς να αποκλεισθή το ενδεχόμενον της συμ- 
πτωματικής ανευρέσεως του λατρευτικού τμήμα- 
τος ενός οικοδομήματος διαμονής, δεν πρέπει 
όμως να μη σημειωθή και η γειτνίασις του κτη- 
ρίου των Α ρ χανών προς τον Γιούχταν, ένθα ευ- 
ρίσκεται το ιερόν κορυφής της Κνωσού30. Ε ν - 
δείξεις άλλωστε δια την ύπαρξιν ενός εκτεταμέ- 
νου λατρευτικού κέντρου εις Α ρ χάνας έχομεν 
και εξ ετέρων ερευνών31, ως και εκ των τυχαίων 
ευρημάτων. Οπωσδήποτε όμως νέα ενδιαφέροντα 
στοιχεία θα προκόψουν εκ του καθαρισμού του 
δαπέδου του ανασκαφέντος τμήματος αλλά και 
εκ της περαιτέρω ερευνης.

Α πομένει ακόμη να επισημανθούν δύο θέματα 
σχετικώς προς την ανασκαφήν. Πρώτον η μεγά- 
λη κατασκευαστική ομοιότης μεταξύ των βωμών 
των Α ρ χανών και των βωμών της πύλης των λε- 
όντων των Μυκηνών32, την Κρητικήν καταγωγήν

22. Ο ι λ ίθο ι, οί τινες εί χο ν  κα ταπέσ ει από του δευτέρου 
ορόφου έθραυσαν τας παρυφάς των βωμών, των οποίω ν όμως 
τα  τεμά χια  συνεκολλήθησαν.

23. Α . Sakellariou, C M S  I, αρ ιθ . 86.

24. Τα παραδείγματα των πραγματικώ ν βωμών έχουν συλ- 
λεγή  υπό του C . Y avis, G reek  A lta rs, σ . 19, 29, εκτός ενός 
δείγματος εκ  M inet-el-Beida. (S y ria , 13 ( 1932) σ . 4, π ιν . 
III, 2 )  Ο  κα τάλογος όμως των παραστάσεω ν των βωμών, 
κυρίως επ ί σφραγιδολίθω ν, δεν ε ίνα ι π λή ρ η ς . Β λ. επ ίσ η ς 
G . E lderkin, T he ancient a lta r  with incurved sides, A rchaeolo- 
gical P apers, I ( 1941 ) και Σ . Μ αρινάτου, Π Α Α  31 ( 1956) 
σ . 409 κ.ε.

25. A M  75 ( 1960 ) σ . 1 κ .ε . Ο ι α μφ ίκο ιλο ι βωμοί συνηθί- 
ζοντα ι ε ις  τας ε ισ όδους των ι ερών E vans, P M  I, σ . 307, 308. 
Μ . N ilsson , M inoan M ycenaean R eligion σ . 173 κ .ε .

26. Β λ. σ ημ . 23. Ο  Evans ¿σημείω σε τη ν  σ χέσ ιν  τω ν το ι- 
χογραφ ιώ ν προς τας π αρασ τάσ εις  των δακτυλίω ν ( PM  III, 
σ . 134 κ .ε . ).

27. Ε .ά. II, σ. 548, ε ικ . 348.

28. Π α ρόμ ο ιον  σύνολον τραπεζώ ν προσφορώ ν εκ Ν ίρου 
Χ άνι. Σ . Ξανθουδίδης, Α Ε  1922 σ . 15, εικ . 12. N ilsson , ε.α . 
σ . 123 κ .ε.

29. Π αρομ ο ία  τράπεζα εις Δ ενδρά. Β λ. A . P ersson , ε .α ., 
π ιν . X X IX .

30. E vans, ε.α . I σ . 151. Δ ια  τον  τάφον του Δ ιός εις Γιού- 
χτα ν  βλ. Cook, Zeus.

31. Κ ο χλ ιά ρ ιο ν  Τρούλλου Μ . N ilsson , α .ε. σ . 104, Ε . G ru- 
m ach, B ibliographie des kretisch  - m ykenischen E pigraphik , 
σ . 42. Β λ. επ ίσ η ς  Π Α Ε  1956, σ . 223 κ .ε .

32. Μ αρινάτος - H irm er, Κ ρ ή τη  κ α ι Μ υκηναϊκή  Ε λ λ ά ς , 
ε ικ . 141.
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των οποίων είχεν υποθέσει παλαιότερον ó Evans33. 
Δεύτερον το θέμα του λεγομένου Νοτίου Δρόμου, 
ο όποιος ήνωνε την Κνωσόν προς την Φαιστόν 
και το Λιβυκόν πέλαγος. Δια τον Νότιον Δρόμον 
ó Evans ύπέθεσεν34 35 ότι έβαινε δυτικώς του Γιού- 
χτα, εις την κορυφήν του οποίου ωδήγει μια 
δευτερευούσης σημασίας οδός και μια παρομοία 
διήρχετο δια των Α ρ χανών. Δια του αποκαλυ- 
φθέντος όμως ανακτορικού κτηρίου εις τας Άρ- 
χάνας βεβαιούται ότι η κεντρική αρτηρία του 
Νοτίου Δρόμου δεν ήτο δυνατόν παρά να διέρχε- 
ται δια των Α ρχανών, ανατολικώς του Γιούχτα, 
έφ’ όσον μάλιστα ουδέν εμπόδιον υφίσταται εκ 
της μορφολογίας του εδάφους.

Άφρατί

Τον Ο κτώβριον του 1964 εγένετο γνωστή μια 
μεγάλης εκτάσεως αρχαιοκαπηλία και λαθραία 
σκαφή του λόφου του Προφήτου Ήλία εις Ά - 
φρατί, τμήμα του οποίου είχεν ανασκαφή παλαι- 
ότερον υπό της Ι ταλικής Α ρχαιολογικής Σχο- 
λής36. Δια των ερευνών, αίτινες εγένοντο εις την 
περιοχήν, επεσημάνθησαν τα σημεία, εις τα οποία 
είχον γίνει παράνομοι σκαφαί και μετεφέρθησαν 
εις το Μουσείον Ηρακλείου μερικά αγγεία και 
πολλά χαρακτηριστικά όστρακα, συλλεγέντα επί 
τόπου.

Εις τον αγρόν του Μιχ. Ο ρφανουδάκη ανευ- 
ρέθησαν:

1) Τρία τεμάχια πλαστικών αγγείων του ανα- 
τολίζοντος ρυθμού, εκ των οποίων σημαντικώτε- 
ρον είναι τμήμα της κεφαλής και του σώματος 
πάνθηρος ( Πι ν .  707γ). Το τρίχωμα του ζώου, 
όπως και εις τα έτερα δύο τεμάχια, αποδίδεται 
δια διπλών φολίδων περιεχουσών στιγμάς. Το 
πρόσωπον είναι επίσης στικτόν και οι οφθαλμοί 
εγχάρακτοι με γραπτήν δήλωσιν της κόρης. Πλα- 
στικά αγγεία είναι γνωστά από το Άφρατί, όπως 
η γλαύξ38 και ο λέων37.

2) Μία πρόχους υστέρων γεωμετρικών χρόνων, 
κοσμουμένη δια λευκών κύκλων και ταινιών επί 
μέλανος εδάφους ( Π ιν .  708 α ).

3) Εις ευρύστομος αμφορίσκος ( Π ιν .  708 α ). 
Ό μοιος γνωστός πάλιν από το Άφρατί38.

4) Πέντε σφαιρικοί αρύβαλλοι του ανατολί- 
ζοντος ρυθμού ( Π ιν .  708 α ). Ε κ  τούτων εις κο- 
σμείται κατά μεν τον ώμον δια κύκλων κατά δε το

σώμα δια ταινιών39, έτερος δια τεθλασμένων γραμ- 
μών και ταινιών, οι λοιποί δε είναι ακόσμητοι.

5) Δύο μικραί ακόσμητοι πρόχοι, δύο λύχνοι 
ελληνιστικών χρόνων και πολλαί πήλιναι ψήφοι.

Τέλος, καθ’ όλην την έκτασιν του λόφου του 
Προφήτου Ή λία και εις τα σημεία ένθα εγένοντο 
λαθραίοι σκαφαί περισυνελέγησαν πλήθος τε- 
μαχίων πίθων κοσμουμένων δια πλοχμών, ρο- 
δάκων, συγκεντρικών κύκλων, ανθεμίων κλπ. 
( Π ιν .  708 γ ) του πρωίμου ανατολίζοντος ρυ- 
θμού40.

Γόρτυς

Τον Μάρτιον του 1964 μετεφέρθησαν εις το 
Μουσείον Ηρακλείου δια λόγους ασφαλείας τα 
σπουδαιότερα των γλυπτών της Συλλογής Γόρ- 
τυνος:

1) Ακέφαλον άγαλμα γυμνού νέου, φέροντος 
ασκόν.

2) Πέντε ακέφαλοι ανδρικοί κορμοί, γυμνοί.
3) Δέκα ακέφαλοι ανδρικοί κορμοί, γυμνοί, 

μικρού μεγέθους.
4) Ο κτώ κεφαλαί αγαλμάτων.
5) Ο κτώ τεμάχια κεφαλών.
6) Κορμός καθημένου παιδός.
7) Κορμός γυναικός μικρού μεγέθους.
8) Κεφαλή Αθήνας υπερφυσικού μεγέθους.
9) Κεφαλή « Τύχης ».

10) Α νάγλυφον δύο Κενταύρων, φερόντων κάν- 
θαρον.

11) Ανάγλυφον ασπίδος μετά γοργονείου.
12) Ανάγλυφον γυναικός μικρού μεγέθους.

Η ΡΑ Κ Λ Ε ΙΟ Ν

Εις το Ηράκλειον εγένοντο εργασίαι καταγρα- 
φής εις το Μουσείον και την Συλλογήν Ν. Με- 
ταξά και περισυλλογής εις την πλατείαν Δασκα- 
λογιάννη.

Μουσείον Ηρακλείου

Εις τους καταλόγους του Μουσείου Ηρακλείου 
κατεγράφησαν έκτος πολλών τυχαίων ευρημάτων 
και δύο μεγάλαι ομάδες, τα λίθινα αγγεία του Ζά- 
κρου και τα νομίσματα του Χάρακα.

Συλλογή Ν. Μεταξά

Εις τον κατάλογον της Συλλογής Ν. Μεταξά 
κατεγράφησαν πλήθος σφραγιδόλιθων, οι πλεί- 
στοι των οποίων είναι ΠΜ χρόνων. Ι διαιτέρως 
ενδιαφέρουσα είναι η σειρά των ΥΜ ταλισμανι-

1.

33. Evans, ε.α . IV, σ . 612.

34. Ε . α .  II, σ . 61 κ .ε ., π ιν . έναντι σ . 71.

35. D . Levi, A nnuario  X  - XII ( 1927 - 29 ).

36. Ε . α .  σ . 293, ε ι κ . 251.

37. Ε . α .  σ . 240, ε ικ . 281.

38. Ε . α .  σ . 146, εικ . 143.

39. J . K . B rock, F o rte ta , π ιν . 71, αρ ιθ . 980.

40. Π ρ βλ . εξ Ά φ ρ α τ ί, Levi, ε.α . σ . 61, ε ικ . 43 κα ι εξ έτε- 
ρων π ερ ιοχώ ν της Κ ρήτης, ε.α . ε ικ . 48, 71.
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κών σφραγιδόλιθων. Ή ρχισεν επίσης η μελέτη 
δια την δημοσίευσιν των σφραγιδόλιθων της Συλ- 
λογής εις Ιδιαίτερον τόμον του Corpus των μι- 
νωϊκών και μυκηναϊκών σφραγίδων.

Πλατεία Δασκαλογιάννη

Τον Δεκέμβριον του 1964, κατά την διάρκειαν 
οικοδομικών εργασιών εις το οικόπεδον του Άντ. 
Μανασάκη, το κείμενον επί της πλατείας Δασκα- 
λογιάννη του Ηρακλείου, ήλθεν εις φως εις 
τάφος ρωμαϊκών χρόνων. ΟΙ εργάται της οικο- 
δομής είχον ήδη διαταράξει τον τάφον, ότε ειδο- 
ποιήθη η αρχαιολογική ύπηρεσία, δια τούτο και 
αι παρατηρήσεις δια τον τρόπον ταφής είναι πε- 
ριωρισμέναι. Ο  τάφος ήτο εν απλούν ορθογώ- 
νιον λάξευμα εις τον μαλακόν βράχον, εις βάθος 
0,70 μ., διαστάσεων 1.80x1.85 μ., προσανατολι- 
σμένον εκ ΒΑ. προς ΝΔ. Ε ντός τούτου ανευρέ- 
θησαν πολλά ενδιαφέροντα δείγματα αγγείων, 
λύχνων, αναγλύφων δίσκων, ειδωλίων, υαλίνων 
αγγείων και νομισμάτων, δια των οποίων χρονο- 
λογείται εις τον 2ον αι. μ.Χ. Τα πλείστα των ευ- 
ρημάτων δεν σώζονται εις καλήν κατάστασιν, 
δια τούτο και αναφέρονται τα πλέον ενδιαφέροντα 
τούτων.

Α '. Κεραμεική ( Π ι ν .  708 β )

1) Άωτον σφαιρικόν αγγείον μετά έξω νευον- 
τος χείλους και οριζοντίων αυλάκων κατά την 
κοιλίαν. Πηλός τεφρός, τραχύς. 1ου - 3ου αι. 
μ-Χ.41.

2) Πρόχους ωοειδής μετά καθέτου ταινιωτής 
λαβής, ευρέος χείλους και χαμηλού κωνικού πο- 
δός. Οριζόντιοι αύλακες κατά την κοιλίαν. Πη- 
λός κίτρινος.

3) Κάνθαρος μετά γωνιώδους σώματος και δύο 
καθέτων λαβών. Εις το ανώτερον τμήμα εγχάρα- 
κτον « roulleting pattern». Α' ήμισυ 2ου αι. 
μ.Χ.42.

4) Δύο πρόχοι. 1ου - αρχών 2ου αι. μ.Χ.43.
5) Δίωτον ανοικτόν αγγείον. Λαβαί οριζόντιοι 

ταινιωταί, αναδιπλούμεναι προς τα έσω. Πηλός 
καστανός, τραχύς. 1ου αι. μ.Χ.44.

6) Σαμιακόν κωνικόν κύπελλον. Terra sigil- 
lata45 46. Εις τον πυθμένα σφράγισμα στιγμορρόδα- 
κος4β.

Β '. Λύχνοι ( Π ι ν .  708 ο )

Η  σειρά των λύχνων είναι επίσης αντιπροσω- 
πευτική του 2ου αι. μ.Χ. Τινές τούτων κοσμούν- 
ται κατά τον κεντρικόν δίσκον δι’ αναγλύφων 
παραστάσεων μονομάχων, παιδός καθημένου επί 
δελφίνος και τριαίνης, η προτομής γυναικός. 
Έτεροι λύχνοι κοσμούνται κατά την περιφέρειαν 
δι’ άκανθης και ελίκων, φύλλων κισσού και κομ- 
βίων, η φύλλων κισσού και ακτινωτών κοσμημά- 
των.

Γ '. Α νάγλυφοι δίσκοι  ειδώλια

Ε ντός του τάφου ανευρέθησαν τρεις πήλινοι 
δίσκοι ( Π ι ν .  709 α ) μετά προτομής γυναικός 
φερούσης χιτώνα και ιμάτιον, στεφομένης δε δια 
φυλλωτού διαδήματος. Και οι τρεις δίσκοι προ- 
έρχονται από την αυτήν μήτραν. Παρόμοιοι δί- 
σκοι είναι γνωστοί από ρωμαϊκούς τάφους του 
Σανατορίου, πλησίον της Κνωσού.

Ανευρέθησαν επίσης δύο πήλιναι προτομαί γυ- 
ναικών και εν ειδώλιο ν  περιστεράς ( Πι ν .  709 β).

Δ'. Υάλινα αγγεία

Ανευρέθησαν μια σειρά δακρυδόχων ( Π ι ν .  
709 γ ) μεθ’ ύψηλου λαιμού, αίτινες διαφέρουν ως 
προς το σχήμα του σώματος, σκοτεινού πρασίνου 
η πρασινωπού ανοικτού χρώματος.

Ε '. Νομίσματα

1) Χαλκούν νόμισμα Καλλιγούλα - Γερμανι- 
κού (37-41 μ.Χ. ) μετά προτομών των δύο αυ- 
τοκρατόρων εις έκαστην όψιν47.

2) Χαλκούν νόμισμα Δομιτιανού ( 81-96 μ.Χ.). 
Εις την μιαν όψιν εστεφανωμένη κεφαλή του αυ- 
τοκράτορος. Εις την ετέραν Άρτεμις και έλαφος48.

3) Τρία χαλκά νομίσματα Άδριανού (118- 
138 μ.Χ. ), τα οποία φέρουν εις την μιαν όψιν 
εστεφανωμένην κεφαλήν του αυτοκράτορος προς 
τα δεξιά. Εις την ετέραν όψιν κάλαθος η λέβης 
μετά φύλλων και φρούτων49, βωμός μετά ταινιών 
και προσφορών50, Τύχη μετά φιάλης και κέρα- 
τος Άμαλθείας51.

Μονή Οδηγητρίας

Τον Δεκέμβριον του 1964, κατόπιν πληροφο- 
ριών δια την δράσιν των αρχαιοκαπήλων εις την

41. Bλ . H . R obinson, P o tte ry  o f  the R om an  P eriod , A the- 
n ian  A gora V, a .  42, π ιv. 7, 6jiag G , 192.

42. Ε . α .  π ιv. 63, 6jia? P , 762.

43. Ε . α .  π ιv. 7, 6uag G , 103, Y, 119.

44. Ε . α .  π ιv. 64, 6nag F , 29.

45. Ε . α .  a .  87, π ιv . 62, ομάς M , 33.

46. Ε . α .  m v . 57, G , 710.

47. J. S voronos, N um ism atique de la  C rète  Ancienne, σ. 
93, α ρ ιθ . 208, π ιν . VIII, 21.

48. Ε .α .  , σ . 343, π ιν . XXX III, 15.

49. Ε . α .  σ . 353, τύπος 123, π ιν . XXXV, 33.

50. Ε . α .  353, τύπος 118, π ιν . XXXV, 27, 28.

51. Ε . α .  σ . 353, τύπος 116, π ιν . XXXV, 25.
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Μεσαράν, ηρευνήθη η περιοχή της μονής Ο δη- 
γητρίας. Η  μονή ευρίσκεται εις το νοτιοδυτικόν 
τμήμα της Μ εσαράς, εις την επαρχίαν Καινού- 
ριου, ο πλησιεστερος δε κατοικημένος τόπος είναι 
το χωρίον Λήσταρος, βορείως ταύτης. Νοτίως της 
μονής Οδηγητρίας άρχεται μια φάραγξ, η οποία 
διασχίζει τα ταπεινά υψώματα των Άστερουσίων 
και εκβάλλει εις την θάλασσαν, ολίγον δυτικώ- 
τερον των Καλών Λιμένων.

Ένθεν και ένθεν της φάραγγος και εις ακτίνα 
περίπου πέντε χιλιομέτρων είναι ορατά τα ίχνη 
μεγάλων κυκλικών θολωτών τάφων, του γνωστού 
τύπου της Μεσαράς. Επεσημάνθησαν δέκα 
τάφοι, των οποίων διαγράφεται σαφώς το περί- 
γραμμα, ύπαρχουν όμως ενδείξεις δια την ύπαρ- 
ξιν περισσοτέρων. Εις μιαν περίπτωσιν τμήμα 
του κύκλου ενός τάφου σώζεται εις ύψος 2 μ. Οι 
ημίσεις των τάφων έχουν επισημανθή δπό των 
αρχαιοκαπήλων και έχουν εν μέρει συληθή. Ί - 
σως τινές των Προανακτορικών σφραγιδόλιθων, 
τους όποιους άπεκτησεν εσχάτως η Συλλογή Ν. 
Μεταξά, να προέρχωνται από την σύλησιν των 
τάφων τούτων, έφ’ όσον ως προέλευσίς των ανα- 
φέρεται το χωρίον Πηγαϊδάκια, το όποιον ευ- 
ρίσκεται ολίγα χιλιόμετρα ανατολικώς της μο- 
νής Οδηγητρίας.

Εις των συληθέντων τάφων ευρίσκεται εις θε- 
σιν Ά γ. Κυριακή, δεξιά της φάραγγος. Εις επι- 
φανειακήν έρευναν ανευρέθησαν ενταύθα πλή- 
θος οστράκων, πολλά των οποίων είναι λίαν εν- 
διαφέροντα, τεμάχια λίθινων αγγείων, χαλκών 
όπλων, λεπίδες και απολεπίσματα οψιανού.

Η  μελέτη των οστράκων του θολωτού τάφου 
της Ά γ. Κυριακής οδηγεί εις ενδιαφέροντα συμ- 
περάσματα. Απαντούν όστρακα του λεγομένου 
ρυθμού Πύργου, της ΠΜ I εποχής, ρυθμού σπα- 
νίου εις την Μεσαραν52. Πλέον συνήθης είναι 
η κεραμεική του Ά γ. Ονουφρίου, του τέλους 
της ΠΜ I και της ΠΜ Π εποχής. Τέλος απαντούν 
χαρακτηριστικά δείγματα ΜΜ ΙΑ κεραμεικής63. 
Η  παρουσία και των τριών τούτων φάσεων εις 
τον ίδιον τάφον είναι λίαν σημαντική, διότι δεν 
είχε παρατηρηθή, εί μη μόνον εις τους τάφους 
του Λέντα, πλησίον των οποίων ευρίσκεται και 
η Ά γ. Κυριακή54.

ΠΜ  I. Ρυθμός Πύργου

Ανευρέθησαν τρία όστρακα, το εν εκ των ο- 
ποίων είναι προχοή χονδροειδούς αγγείου. Τα

έτερα δύο, τμήμα χείλους ( Π ι ν .  710α, τέταρ- 
τον εις την β' σειράν) και κερατοειδής από- 
φυσις μετ’ οπής ( Π ι ν .  710 α, τελευταίον εις την 
β' σειράν), ίσως ανήκουν εις μεγάλα αμφικωνι- 
κά ποτήρια55 56.

Π Μ  II. Ρυθμός Ά γ .  Ονουφρίου

1) Τεμάχιον σφαιρικού αγγείου ( Π ι ν .  710 α, 
τελευταίον εις την α' σειράν) μετά στρογγύλης 
προχοής κατά την κοιλίαν, κοσμούμενον κατά 
μεν την κοιλίαν δια παραλλήλων λοξών γραμ- 
μών, κάτωθεν της προχοής δια θέματος «πετα- 
λούδας » και κατά το κατώτερον τμήμα της προ- 
χοής δια ταινιών.

Το γενικόν σχήμα του αγγείου είναι γνωστόν 
εις αρκετά παραδείγματα εκ Κουμάσας, εις τα 
πλείστα των οποίων όμως είναι κυλινδρικόν. Πλη- 
σιέστερον προς το όστρακον της Ά γ. Κυριακής 
είναι εν σφαιρικόν αγγείον πάλιν από την Κου- 
μάσαν55 μετά μιας λαβής τεθειμένης παρά την 
προχοήν και όχι αντιθέτως ταύτης, ως εις τα έτε- 
ρα παραδείγματα. Το κόσμημα της « πεταλού- 
δας » είναι γνωστόν πάλιν κυρίως από την φιά- 
λην του Μόχλου57, ένθα ó Seager ενόμιζεν ότι 
εικονίζεται δια πρώτην φοράν διπλούς πέλεκυς. 
Δέν πρόκειται όμως δι’ απεικόνισιν διπλού πε- 
λέκεως58, ο όποιος άλλωστε είναι γνωστός κατά 
τους χρόνους τούτους, αλλά δι’ εν κόσμημα ΠΜ 
Π χρόνων, ετέραν διάταξιν των συνήθων διαγράμ- 
μων τριγώνων59.

2) Δύο τεμάχια ( Π ι ν .  710 α, πρώτον και τρί- 
τον εις την α' σειράν ), τμήματα του λαιμού, του 
χείλους και της λαβής πρόχων. Ραμφόστομος 
προχοή μετά δύο πλαστικών οφθαλμών, λαβή 
κάθετος κυλινδρική. Και τα δύο δείγματα κοσμούν- 
ται δια παραλλήλων γραμμών κάτωθεν του χεί- 
λους και ταινιών περί τον λαιμόν. Το εν τεμά- 
χιον κοσμείται προς τούτοις δια ταινίας κατά 
την εσωτερικήν επιφάνειαν του χείλους, το αυτό 
δε σώζει και λείψανα βαφής επί της λαβής.

Τα τεμάχια ταύτα ομοιάζουν ως προς το σχή- 
μα μάλλον προς τα εκ Μεσαράς παραδείγματα, 
π.χ. προς το γνωστόν αγγείον εξ Ά γ. Όνουφρίου60, 
η προς τας πρόχους εκ Κυπαρισσιού, εις τας ο-

52. J . Pendlebury, T he A rchaeology o f  C rete, a .  50 και 
Κ ρ η τ . Χ ρ ο ν . IE ' - 1Σ Τ ' ( 1961 - 2 )  α . 89.

53. Κ ρ η τ. Χ ρ ον . ε .α .,  σ . 90.

54. Ε . α .

55.  A Δ 4 ( 1918 ) σ . 156 κ .ε ., C hr., Zervos, L ’a r t  de la  C rè- 
te, ε ικ . 85, 86, Κ ρ η τ . Χ ρ ο ν ., ε .α .  a .  89.

56. St. X anthudides, T he vaulted tom bs of M essara, π ιν . 

XXVII, α ρ ιθ . 4148.

57. R . Seager, E xplorations in  the  Island o f  M ochlos, a . 
25, II L, ε ικ . 7, 13 και  Evans ε . α . I, ε ικ . 41, 57.

58. E .α ., σ . 96, N ilsson, ε .α . ,  σ . 213, ε ικ . 108.

59 . R . W . H utchinson, P reh isto ric  C rete, ε ικ . 22.

60. Zervos, ε.α. I, εικ. 132.
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ποιας το χείλος καμπυλούται παρά την λαβήν81. 
Οι πλαστικοί οφθαλμοί είναι και πάλιν γνωστοί 
εκ Μεσαράς, εις τας γνωστός τριποδικάς προ- 
χους εκ Κουμάσας82. Δεν είναι όμως γνωστά έ- 
τερα παραδείγματα, έχοντα την αυτήν ακριβώς 
διακόσμησιν, η οποία εις Ά γ. Κυριακήν φαίνεται 
ότι είναι λίαν συνήθης.

3) Γεφυρόστομος προχοή αγγείου ( Π ιν .  710 α, 
δεύτερον εις την α  σειράν ). Αι δύο πλευραί του 
χείλους πιέζονται προς τα έσω. Περί το χείλος 
εξίτηλοι γραμμαί. Το όστρακον ανήκει εις μό- 
νωτον ανοικτόν σφαιρικόν αγγείον. Όμοια προ- 
χοή γνωστή εις αγγείον εκ Κουμάσας83.

4) Τεμάχιον εκ του έσω νεύοντος χείλους και 
της πλευράς ανοικτού σφαιρικού αγγείου ( Π ιν .  
710 α, πρώτον εις την β' σειράν). Εις την εξωτε- 
ρικήν πλευράν του χείλους διάγραμμον τρίγωνον 
μεταξύ δύο ταινιών. Το όστρακον ανήκει εις αγγ
είον όμοιον προς το προηγούμενον. Εις άπαντα 

όμως τα γνωστά παραδείγματα84 το χείλος νεύει 
προς τα έξω και η διακόσμηση περιορίζεται εις 
μιαν ταινίαν περί τούτο.

5) Τεμάχιον πλαστικού αγγείου. Σώζονται οι 
δύο πόδες και το κατώτατον τμήμα της βάσεως, 
ελάχιστα δε ίχνη διακοσμήσεως. Τα πλαστικά 
αγγεία, ταύροι και πτηνά είναι λίαν συνήθη εις 
τους τάφους της Μεσαράς.
ΜΜ Ια

Δύο όστρακα ( Π ιν .  710 α, δεύτερον και τρίτον 
εις την β' σειράν) εκ του έξω νεύοντος χείλους 
και της πλευράς ανοικτού αγγείου. Κάτωθεν του 
χείλους δύο ταινίαι.

Λίθινα
Εις τον θολωτόν τάφον της Ά γ. Κυριακής α- 

νευρέθησαν εξ τεμάχια λίθινων αγγείων, τα πλεί- 
στα εκ σχιστόλιθου, δύο όμως εκ λευκού μαρμάρου

 μετά τεφρών φλεβών. Τα τέσσαρα τεμάχια 
ανήκουν εις κωνικά κύπελλα. Καλύτερον δια- 
τηρούνται τμήμα της πλευράς και του χείλους 
μικράς φιάλης μεθ’ οριζοντίας αποφύσεως εις 
την θέσιν της λαβής, σχήμα γνωστόν εκ Κουμά- 
σας, Πορτί και Πλατάνου85 και εν τεμάχιον λε- 
πτού κυπέλλου, έχον κοίλην την εξωτερικήν πλευ- 
ράν, σχήμα γνωστόν πάλιν εκ των ιδίων τάφων88.

Πόρος

Εις τον Πόρον, το προάστειον του Ηρακλείου, 
μια τάφρος η οποία εγένετο τον Δεκέμβριον του 
1964 υπό του Κωνσταντίνου Σφακιανάκη, ιδιο- 
κτήτου του οικοπέδου επί της οδού Νισύρου 10, 
απεκάλυψε τμήμα τοίχου με κατευθυνσιν από 
Α. προς Δ., καθώς και μιαν λιθίνην βάσιν κίο- 
νος. Εις την ιδίαν τάφρον ανευρέθησαν πολλά 
όστρακα ΥΜ I χρόνων, τεμάχια κεραμεικού τρο- 
χού και εν κωνικόν σφονδύλων εκ στεατίτου.

Ά γιος Νικόλαος

Εις τον Ά γιον Νικόλαον της επαρχίας Μεραμ- 
βέλλου, τον Ι ούνιον του 1964, εγένετο περισυλ- 
λογή αρχαιοτήτων, αίτινες ήλθον εις φως κατά 
την διάρκειαν ανεγέρσεως μιας οικοδομής. Εις 
οικόπεδον ιδιοκτησίας Έμμ. Τ. Λουκαράκη, εις 
την γωνίαν των οδών Ρ. Κουνδούρου και Σ. Σφα- 
κιανάκη, εις βάθος 1.50 μ. από της επιφανείας 
του εδάφους ανεφάνησαν τρεις τοίχοι με κατεύ- 
θυνσιν από Α. προς Δ. Εις το βόρειον τμήμα 
ανευρέθη εις εγκάρσιος τοίχος, νοτιοανατολικώς 
δε τούτου φρέαρ, το προστομιαίον του οποίου ά- 
ποτελούν τέσσαρες μεγάλοι λίθοι.

Τα ευρήματα του οικοπέδου μετεφέρθησαν εις 
το Μουσείον του Άγιου Νικολάου.

1) Άγαλμα γυναικός μικρού μεγέθους εκ μαρ- 
μάρου. Ελλείπουν η ένθετος κεφαλή, οι πόδες 
από των γονάτων και κάτω και αι χείρες από των 
βραχιόνων. Εις την δεξιάν πλευράν σώζεται σι- 
δηρούς ήλος, έτερος δε κατά την αριστεράν πα- 
ρυφήν του ενδύματος. Η  γυνή φέρει χειριδωτόν 
χιτώνα, εζωσμένον ολίγον κάτωθεν του στήθους 
και ιμάτιον πίπτον από του αριστερού ώμου. Ε ρ- 
γασία χονδροειδής. Όπισθεν η λάξευσις αμελής.

2) Κιονόκρανον κορινθιακού ρυθμού εκ πώρου 
λίθου. Υψ. 0,42, κατ. διάμ. 0,40, ανωτ. διάμ. 0,50 μ.

3) Τέσσαρες λύχνοι. Ο  πρώτος ακέραιος του 
1ου αι. π.Χ.-1ου αι. μ.Χ. ( μήκ. 0,125, μεγ. πλ. 0,06, 
6ψ. 0,03 μ .). Ο  δεύτερος επίσης ακέραιος μετά 
παραστάσεως ταύρου του 3ου αι. μ.Χ. ( μήκ. 0,095, 
διαμ. 0,075, υψ. 0,035 μ .). Ο  τρίτος μετά παρα- 
στάσεως ίππου του 3ου αι. μ.Χ. ( διαμ. 0,075, 
υψ. 0,025 μ.), ο τέταρτος, επίσης του 3ου αι. μ. X., 
άνευ παραστάσεως ( διαμ. 0,085, υψ. 0,015 μ .).

4) Τεμάχιον πήλινου προσωπείου ( υψ. 0,05, 
πλ. 0,05 μ.), δέκα δισκοειδή υφαντικά βάρη, 
εν των οποίων φέρει δυσανάγνωστον επιγραφήν, 
μαρμάρινος κωνικός τριπτήρ, όστρακα χυτρών, 
πινακίων και οξυπυθμένων αμφορέων, εκ των ο- 
ποόων αξιόλογος είναι λαβή εξ εργαστηρίου πι- 
θανώς της Κω, τεμάχια κεράμων κλπ.

61. Κ ρ η τ . Χ ρον. Ε ' ( 1951 ), π ιν . ΙΓ , εικ . 1, 2.

62. X anthudides, ε.α . π ιν . XXVI, α ρ ιθ . 4109, 4113, 4114.

63. Ε . α . , π ιν . XXVI, α ρ ιθ . 4118.

64. Ε . α .  π ιν . XXVI, β ', αρ ιθ . 4147, 4107, 4108, 4118.

65. Ε . α .  π ιν . XXII, αρ ιθ . 746, XXXVII, 1052, 1063, L1V, 
1915.

66. Ε . α . , π ιν . X XX I, α ρ ιθ . 689, X XX IX , 2087, LIII, 1646,
1650, Z ervos, ε. ά ., εικ . 149.
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Άζοκέραμος

Εις Άζοκέραμον της Σητείας, εις τον αγρόν του 
Γ. Σεμερτζάκη ανευρέθη τον Αύγουστον του 1964 
εις διπλούς πέλεκυς εκ χαλκού ( Π ι ν .  710 β). 
Ο  πέλεκυς ( αριθ. Μ. Ηρακλείου 2635 ), ο ο- 
ποίος είναι πρακτικής χρήσεως, προέρχεται εκ 
της θέσεως Ευαγγελίστρια. Αι διαστάσεις του 
είναι: Μηκ. 0,13, μεγ. πλ. 0,055, ελαχ. πλ. 0,035, 
πάχ. 0,02, μήκ. οπής 0,03 μ.

Βραχάσι

Εις το Βραχάσι της επαρχίας Μεραμβέλλου, 
κατά την διάρκειαν κοινοτικών έργων ύδρευσεως, 
απεκαλύφθησαν τον Ο κτώβριον του 1964 δύο 
ρωμαϊκοί τάφοι εις θέσιν Σταυρωμένος. Οι τάφοι 
ανευρέθησαν εις μιαν τάφρον, η οποία εγένετο 
εις τον αγρόν του Γεωργίου Κωνσταντίνου Γρου- 
λάκη, με κατευθύνσιν από Ν. προς Β. Και οι 
δύο ήσαν άπλοι ορθογώνιοι λάκκοι, έχοντες τον 
μεγάλον άξονα από Α. προς Δ. Ε ντός των λάκκων 
είχον τοποθετηθή οι νεκροί ύπτιοι και ακτέρι- 
στοι. Παρά τας κεφαλάς μόνον ανευρέθη ανά 
εν νόμισμα, το όποιον όμως και εις τας δύο πε- 
ριπτώσεις ήτο πολύ εφθαρμένον. Μετά την τα- 
φήν οι λάκκοι επληρώθησαν δια χώματος και 
έκαλύφθησαν δια μεγάλων πλακών.

Ο  λάκκος του βορείου τάφου έχει διαστάσεις 
1.50x0,60 μ. και εσκάφη εις βάθος 1.10 μ. από 
της επιφανείας του εδάφους. Ολίγον υψηλότε- 
ρον, εις βάθος 0,70 μ. από της επιφανείας του εδά- 
φους, ετοποθετήθησαν τέσσαρες πλάκες, πάχους 
0,10 μ., ανίσων διαστάσεων.

Ο  νότιος τάφος ευρίσκεται εις απόστασιν 1.36 
μ. νοτιοδυτικώς του βορείου. Ο  λάκκος του έχει 
διαστάσεις 2.60 x 0,70 μ. και εσκάφη εις βάθος 
0,70 μ. από της επιφανείας του εδάφους. 0,50 μ. 
υψηλότερον, εις βάθος 0,30 μ. από της επιφανείας 
του εδάφους ετοποθετήθησαν εξ πλάκες ανίσων 
διαστάσεων, πάχους και πάλιν 0,10 μ.

Εντός της τάφρου και περί τους τάφους άνευ- 
ρέθησαν εις χαλκούς ήλος και ολίγα όστρακα, 
εκ των οποίων αναφέρεται τεμάχιον terra sigil- 
lata (western) του 1ου αι. μ.Χ.

Καρύδι

Εις το Καρύδι της επαρχίας Σητείας67 εις εν 
σπήλαιον γνωστόν ως «σπήλιο της περιστεράς»68 
ανευρέθη τον Αύγουστον του 1964 εν χρυσούν

ενώτιον ( Π ι ν .  710δ)  παράπλευρους ενός σκε- 
λετού κειμένου εις το βάθος του σπηλαίου69.

Το ενώτιον αποτελείται εκ του κρίκου και ενός 
κρεμαμένου εξαρτήματος. Ο  κρίκος είναι στρογ- 
γύλος, κυλινδρικής τομής, λεπτυνόμενος κατά τα 
άκρα, ένθα και δένεται αγκιστροειδώς. Το κρε- 
μάμενον έξαρτημα, το όποιον συνδέεται μετά του 
κρίκου δια τριών κοκκίδων, είναι κύκλος αποτε- 
λούμενος εκ κοκκίδων και σύρματος και περιέχει 
τέσσαρα ημικύκλια, τα οποία στρέφονται κατά 
τα άκρα προς τα έσω. Βάρος 4,36 γρ., υψ. 0,04, 
διάμ. κρικ. 0,025 μ. ( Άριθ. Μ. Ηρακλείου 972 ).

Αι έρευναι, αι οποίαι εγένοντο περί τον σκελε- 
τόν, δεν είχον αποτέλεσμα. Οι σταλακτίται είχον 
επικαλύψει όχι μόνον το δεύτερον ενώτιον, αλλά 
και παν ό τι θα συνώδευε την ταφήν70.

Νεάπολις

Τον Φεβρουάριον του 1964 εγένετο καταγραφή 
και έκθεσις της Συλλογής Νεαπόλεως, η οποία 
είχε μεταφερθή δι’ αυθαιρέτου ενεργείας του Δή- 
μου από του παλαιού χώρου εις μιαν αποθήκην 
τούτου, ούτως ώστε να συσσωρευθούν αι αρχαιό- 
τητες και να προξενηθούν εις τινας τούτων μικραί 
φθοραί. Η  Συλλογή περιέχει ενδιαφέροντα δεί- 
γματα κεραμεικής μινωϊκών και ελληνικών χρό- 
νων, γλυπτά, επιγραφάς, νομίσματα, γλυπτά νεω- 
τέρων χρόνων, εικόνας, ξυλόγλυπτα, ενθύμια των 
Κρητικών Ε παναστάσεων και παλαιάς εκδόσεις.

Κατεγράφησαν εξ αρχής 258 αντικείμενα, διότι 
ο παλαιός κατάλογος είχεν απολεσθή. Εις εν 
δωμάτιον της Συλλογής εξετέθησαν τα πλέον 
χαρακτηριστικά δείγματα και εις εν παράπλευρον 
δωμάτιον μετεφέρθησαν τα πλείστα των νεωτέρων 
αντικειμένων και εκ των αρχαίων τα όστρακα, τα 
προερχόμενα εκ διαφόρων ανασκαφών της πε- 
ριοχής. Δια λόγους ασφαλείας μετεφέρθησαν εις 
το Μουσείον Ηρακλείου τεμάχιον πίθου μετ’ 
εγχαράκτου επιγραφής εις την γραμμικήν Α' 
γραφήν εκ Σχοινιά71, ένδεκα σφραγιδόλιθοι, μια 
εικών της Παναγίας Οδηγητρίας και εν βυζαντι- 
νόν πινάκιον μετά παραστάσεως άετού και όφεως.

Αξός
Τον Ιανουάριον του 1964 εγένετο μικρά σκα- 

φική έρευνα και περισυλλογή αρχαιοτήτων εις 
Α ξόν Μυλοποτάμου του Νομού Ρεθύμνης.

67. Ρ en d leb u ry , ε .α ., σ . 291.

68. Έ λ . Κ . Π λατάκη , Σ πηλα ιολογικα ί έρευναι εις Σητείαν, 
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Α Ν Α Σ Κ Α Φ Α Ι

Ηρευνήθησαν ανασκαφικώς δύο σημεία εντός 
του χωρίου, εις θέσιν Ά γ . Γεώργιος, εις οικόπε- 
δον Ιδιοκτησίας Ί . Δαφέρμου και εις θέσιν Γερα- 
καρω, εις τον αγρόν του Ν. Σ. Δαφέρμου.

Εις θέσιν Ά γ. Γεώργιος ανευρέθη εις τάφος 
ρωμαϊκών χρόνων. Δια την κατασκευήν του είχε 
σκαφή εις βάθος 3 μ. από της επιφανείας του εδά- 
φους εν ακανόνιστον τραπεζοειδές λάξευμα, δια- 
στάσεων 0,40x0,48 μ. κατά τας στενάς πλευράς 
και 1.80x 1.86 μ. κατά τας μακράς. Το αρχικόν 
τούτο λάξευμα επενεδύθη και κατά τας τέσσαρας 
πλευράς δια τοίχου, εκτισμένου δια μικρών λί- 
θων άνευ συνδετικής ύλης  εκαλύφθη δια με- 
γάλων λαξευτών λίθων. Ο  προσανατολισμός του 
τάφου είναι από ΝΔ. προς ΒΑ. Ο  νεκρός είχε 
τεθή εντός του τάφου υπτίως, εχων την κεφα- 
λήν προς ΝΔ. Κατά την αριστεράν πλευράν του 
ετοποθετήθη το μοναδικόν κτέρισμα, εν υάλινον 
αγγείον. Φαίνεται ότι ο τάφος ανήκεν εις γυναί- 
κα, διότι παρά το κρανίον ανευρέθησαν δύο χαλ- 
κά ενώτια.

Το υάλινον αγγείον ( Π ιν .  710 γ ) έχει σχήμα 
κανθαρου, του οποίου το σώμα γωνιούται κατά το 
κατώτερον τμήμα. Αι τεθλασμένοι λαβαί του σχη- 
ματίζουν κατά την κορυφήν και την βάσιν έξε- 
χοντα πτερύγια ( υψ. 0,077, διάμ. χείλ. 0,09 μ .). 
Παρά το αγγείον τούτο ανευρέθη τεμάχιον υα- 
λίνου πώματος μετά στρογγύλης κομβιοσχήμου 
λαβής, σωζομένου μήκους 0,025 μ. Τα ενώτια 
αποτελούνται εκ λεπτού κρίκου μετά μικρού ελά- 
σματος κατά το κέντρον, διάμ. 0,03 μ. Ο λίγα όστρακα 

, τα οποία ανευρέθησαν περί τον τάφον, 
χρονολογούν την ταφήν κατά τους ύστερους ρωμαϊκούς

 χρόνους.
Τα ευρήματα της ταφής εις θέσιν Ά γ. Γεώρ- 

γιος μετεφέρθησαν εις το Μουσείον Ηρακλείου.
Εις θέσιν Γερακαρώ η σκαφική έρευνα είχε 

σκοπόν την ανεύρεσιν του σώματος μιας αρχαϊ-κής 
 πηλίνης κεφαλής, η οποία είχεν ανευρεθή 

εις τον αυτόν άγρόν72. Παλαιότερον εις τον ίδιον 
χώρον είχον ανευρεθή πολλά ειδώλια και εν χαλ- 
κούν ξίφος, τα οποία είχον διοχετευθή εις το εμ- 
πόριον αρχαιοτήτων, καθώς και εν ανάγλυφον 
ρωμαϊκών χρόνων. ( Α ριθ. Μ. Ρεθύμνου 48). 
Τρεις τάφροι, αι οποίαι εγένοντο εις διάφορα ση- 
μεία του αγρού και έφθασαν μέχρι του στερεού, 
έδειξαν την έλλειψιν διαδοχής κανονικών στρω- 
μάτων, έφ’ όσον αντικείμενα από των αρχαϊκών 
μέχρι και των ρωμαϊκών χρόνων άνευ ρίσκο ντο 
το εν παρά το έτερον, ουδέν ο’ οικοδομικόν λεί- 
ψανον ήλθεν εις φως εις ταύτας.

Η  κεραμεική ανήκε κυρίως εις τους ελληνιστι- 
κούς χρόνους. Ανευρέθησαν τρεις μικραί αβα- 
φοι οινοχόαι, δύο άωτα κύπελλα, δύο κύπελλα 
μετ’ αποφύσεων εις την θέσιν της λαβής, δύο λυ- 
χνοστάται, τρεις μονόμυξοι λύχνοι και εις δίμυ- 
ξος. Πλέον ενδιαφέροντα είναι τα ειδώλια, τα ο- 
ποια ανήκουν εις διαφόρους εποχάς. Το σημαντι- 
κώτερον εύρημα ήτο πηλίνη κεφαλή γυναικός, 
ύψους 0,165 μ., αρίστης τέχνης του τέλους του 
6ου π.Χ. αι. Εις τους αυτούς χρόνους ανήκουν 
και τμήμα του προσώπου ετέρου μεγάλου ειδω- 
λίου γυναικός, ως και εν ακέραιον μικρόν ειδώ- 
λιον. Εις τους κλασσικούς χρόνους ανήκουν πλή- 
θος κορμών ειδωλίων γυναικών, αίτινες κρατούν 
προ του στήθους ζώα και τέλος εις τους ελληνι- 
στικούς χρόνους ανήκουν κεφαλαί τίνες ειδω- 
λίων γυναικών, φέρουσαι στεφάνην περί το μέ- 
τωπον, χειρ μεγάλου εδωλίου, ειδώλιον βοός και 
πολλά ειδώλια πτηνών. Εις τον ίδιον αγρόν ανευ- 
ρέθησαν επίσης μια μαρμαρίνη κεφαλή γυναικός, 
ρωμαϊκών χρόνων, υψ. 0,036 μ., μια οστείνη βε- 
λόνη, μια χαλκή λαβή σκεύους και τρεις σιδηραί 
μάχαιραι.

Τα πλείστα των ευρημάτων πρέπει να προέρ- 
χωνται εκ του αποθέτου ιερού τίνος. Ο  αποθέτης 
ουτος όμως δεν προσδιωρίσθη άκριβέστερον. 
Αποκλείεται πάντως να ευρίσκεται εις τον αγρόν 
του Ν. Σ. Δαφέρμου, διότι δεν ανεφάνησαν τα 
ίχνη του δια των τάφρων, αίτινες εγένοντο εις 
καίρια σημεία. Η  διασπορά των ευρημάτων καθ’ 
όλην την έκτασιν του αγρού δεικνύει ότι τα χώ- 
ματα μετεφέρθησαν άλλοθεν. Πιθανώτερον φαί- 
νεται ότι ο αποθέτης πρέπει να αναζητηθή νοτίως 
του αγρού τούτου.

Τα ευρήματα της ανασκαφής εις θέσιν Γερακαρώ
 μετεφέρθησαν εις το Μουσείον Ρεθύμνου, ως 

και αι περισυλλεγείσαι αρχαιότητες.

Περισυλλογή αρχαιοτήτων

Η  περισυλλογή αρχαιοτήτων, η οποία εγένετο 
εις Α ξόν, επλούτισε το Μουσείον Ρεθύμνου δι' 
αρκετών νέων ενδιαφερόντων αποκτημάτων και 
επίσης εις τας πλείστας των περιπτώσεων εβε- 
βαίωσε τον ακριβή τόπον προελεύσεως.

1) Α μ φ ίγραφος επιγραφή ρωμαϊκών χρόνων, 
σωζ. υψ. 0,33, σωζ. μήκ. 0,25, πάχ. 0,08 μ.

Εις την μιαν όψιν κατά πρόχειρον μεταγραφήν:
Ν Υ Τ Ο Μ Η  
ΤΩ ΔΙ. . ΩΑ 
Α Λ Α Θ Ε ΙΑ Σ Ο Ρ Κ  
Ο Ε Π ΙΒ Α Λ Λ Ω Ν Τ  
ΘΥΩΝΜ Η. . Κ Ω Ν  
ΕΟ ΙΑ Τ Ο Μ Ν ΥΜ Ε Ν  
-------ΓΡ A M M E N Α Σ7 2 . Α Δ  17 ( 1961 - 2  ) : Χ ρ ο ν ικ ά , σ .  300.
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Εις την ετέραν:
Λ ΙΜ Α Π Ε Ι
Ε Ν
Τ Α Ι
Ν Η

2) Ε νεπίγραφος στήλη ρωμαϊκών χρόνων, σωζ. 
υψ. 0,25, σωζ. μήκ. 0,27 και πάχ. 0,10 μ.

Α
 Κ Α Τ Α  

Λ Ε Ύ Λ ΙΜ Α  
Ο ΙΣΟ ΣΚΑ

3) Τεμάχιον Ιωνικού κιονοκράνου ρωμαϊκών 
χρόνων. Σώζεται η μια των ελίκων και τμήμα του 
άβακος, το όποιον κοσμείται κατά την προσθίαν 
όψιν δι’ αναγλύφων ελίκων. Ανευρέθη παρά την 
εκκλησίαν της Παναγίας.

4) Εις θέσιν Σταυρός ανευρέθησαν εξ τεμάχια 
ειδωλίων γυναικείας μορφής δαιδαλικών χρόνων.

5) Εις θέσιν Καβότρυπος ανευρέθησαν τεμά- 
χια εκ του κορμού ειδωλίου δαιδαλικών χρόνων, 
βάσις ετέρου ειδωλίου μετά πλοχμού, κορμός 
Ιθυφαλλικού ειδωλίου και τέσσαρα ειδώλια ζώων.

6) Εις θέσιν Άμμουδαρα ανευρέθησαν δύο πή- 
λινοι θρόνοι, εκ των οποίων ο εις σώζει και τμή- 
ματα καθημένης μορφής, επτά κεφαλαί ειδωλίων, 
αι πλείσται των οποίων ανήκουν εις τους αρχαϊ- 
κούς χρόνους, κορμός αρχαϊκού ειδωλίου, κορ- 
μός ειδωλίου γυναικός κλασσικών χρόνων και 
δύο λίθινοι πελέκεις.

7) Εις θέσιν Κουμουλιά ανευρέθη μια κεφαλή 
ειδωλίου γυναικός ελληνιστικών χρόνων, καλής 
τέχνης.

8) Εις θέσιν Ρίζωμα ανευρέθησαν τρεις λήκυ-

θοι και εις κορμός ειδωλίου ελληνιστικών χρόνων.
9) Εις θέσιν Κακάπιλα ανευρέθησαν κνήμη αν- 

δρικού ειδωλίου εκ μαρμάρου, τέσσαρα ειδώλια 
ζώων και μια μεγάλη πηλίνη κεφαλή βοός.

10) Εις θέσιν Ά γιος Ι ωάννης ανευρέθησαν 
μια μικρά οινοχόη, εις λύχνος υστέρων ρωμαϊκών 
χρόνων μετά παραστάσεως καθημένης ανδρικής 
μορφής και μια πηλίνη μήτρα παραστάσεως ζώου 
και καρπών.

11) Εις θέσιν Α κρόπολη ανευρέθησαν δύο λί- 
θινοι πελέκεις και δύο κεφαλαί ειδωλίων ρωμαϊκών

 χρόνων, η μια Σιληνού  η ετέρα γέροντος.
12) Εις θέσιν Λαδιανή ανευρέθησαν εν τεμά- 

χιον ειδωλίου γυναικός κλασσικών χρόνων και 
εν τεμάχιον λύχνου ρωμαϊκών χρόνων.

13) Εις θέσιν Γύπα ανευρέθησαν τέσσαρα ει- 
δώλια βοών και εις κορμός ειδωλίου γυναικός.

14) Εις θέσιν Γοργοράφτης ανευρέθησαν εξ 
αγγεία ρωμαϊκών χρόνων, δύο κύπελλα, εν θή- 
λαστρον, μια λήκυθος, εν κωνικόν ποτήριον και 
μια οινοχόη.

15) Εις θέσιν Λενικά ανευρέθη εν αργυρούν 
τετράδραχμον Α θηνών, ελληνιστικών χρόνων.

16) Εις θέσιν Α γκαραθιδιά ανευρέθη εν αργυ- 
ρούν δίδραχμον Πτολεμαίου Α' Σωτήρος.

Τέλος εις διαφόρους τόπους ανευρέθησαν 2 
αργυρά νομίσματα Ά ργους και 5 αργυρά επί- 
σης νομίσματα ενετικών χρόνων. Ε πίσης ανευ- 
ρέθησαν 115 χαλκά νομίσματα ελληνικών χρό- 
νων, τα πλείστα της Αξού, 20 ρωμαϊκά, 3 βυζαν- 
τινά και 67 ενετικά καθώς και πλήθος μικροαντι- 
κειμένων, ενώτια, δακτύλιοι, δακτυλιόλιθοι, ψή- 
φοι κλπ.

I. Α . Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ Α Κ Η Σ

*
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ  ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α' ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Ι .  Μ ο υ σ ε ί ο ν  Χ α ν ι ώ ν

Κατά το 1964 διεμορφώθη το βόρειον προαύ- 
λιον του Μουσείου· ο χώρος περιεφράχθη, ετα- 
κτοποιήθη το διάσπαρτον αρχαιολογικόν υλικόν 
(κιονόκρανα ελληνιστικά, ρωμαϊκά και βυζαντι- 
να εκ παλαιών κυρίως περισυλλογών, διάφοροι 
επιγραφαί και αρχιτεκτονικά μέλη εκ της ελληνορ- 
ρωμαϊκής πόλεως Α πτέρας ) και απεκαλύφθη εις 
όλην αυτού την έκτασιν το πλακόστρωτον δά- 
πεδον, το όποιον κατεσκευάσθη όταν η μονή του 
Ά γίου Φραγκίσκου ( όπου το Μουσείον ) μετε- 
τράπη εις τουρκικόν τέμενος. Τέλος, δια του κα- 
θαρισμοί! της τουρκικής κρήνης του προαυλίου, 
ο όλος χώρος έλαβεν οργανικήν μορφήν.

2. Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ο ί  έ ρ ε υ ν α ι

Περί τα τέλη του 1964 ο Δήμος Χανίων, εν τη 
επιθυμία του όπως δημιουργήση μικρόν άλσος 
εις την συνοικίαν Καστέλλι της πόλεως, όπου η 
πλατεία Άγιας Αικατερίνης, διέθεσε το ποσόν 
των 20.000 δρχ. δια την έρευναν του χώρου τού- 
του, δια τον λόγον ότι κατά διαστήματα είχον ευ- 
ρεθή εις την επιφάνειαν του εδάφους πολλά με- 
τανακτορικά όστρακα.

Α πό της εποχής της ανευρέσεως των πρώτων 
θαλαμωτών τάφων εις Χανιά ( μετέπειτα ανασκα- 
φή Δικαστηρίων / Μαζαλή ), οι όποιοι έδωσαν 
πλούσια ευρήματα της δευτέρας φάσεως της με- 
τανακτορικής περιόδου, ήρχισε να αποκτά αξίαν 
η παλαιό « φιλολογική » θεωρία ότι η προϊστο- 
ρική πόλις έπρεπε να αναζητηθή εις την περιο- 
χήν ταύτην, ήτοι κάτωθεν της πόλεως Χανίων και 
ο μόνος πιθανός χώρος ήτο το Καστέλλι. Πρά- 
γματι το Καστέλλι κείται ακριβώς άνω του μι- 
κρού λιμένος των Χανίων επί φυσικού υψώματος 
και έλέγχει ολόκληρον την εκτεταμένην χαμηλήν 
περιοχήν ως και τον πέριξ εύφορον κάμπον.

Δυστυχώς ο χώρος, όπου εγένετο η έρευνα, περι- 
έκλειε την υποθεμελίωσιν της Ενετικής μονής της 
Santa Maria dei Miracoli. Οι τοίχοι παρηκολου- 
θήθησαν μέχρι του βάθους των 4.35 μ. ( το πλά- 
τος των ήτο άνω του 1 μ. ), ενώ ολίγα εκατοστά 
βαθύτερον παρουσιάσθη ο βράχος. Ούτως εστά- 
θη αδύνατος οιαδήποτε στρωματογραφική παρα- 
τήρησις. Ε νδέχεται, μετά την μελέτην του αρχι- 
τεκτονικού σχεδίου της μονής και την έρευναν 
των τμημάτων, όπου οι υπαίθριοι χώροι, να άπο- 
καλυφθούν στρώματα άδιαταρακτα και αρχιτε-

κτονικά λείψανα, καθ’ όσον η έλλειψις των τε- 
λευταίων πρέπει να αποδοθή εις το περιωρισμε- 
νον της ερεύνης και εις λόγους συμπτωματικούς. 
Πάντως η οικοδόμησις εις τον χώρον τούτον της 
Ενετικής μονής, ως και των λοιπών ένετικών κα- 
τασκευών, έσχον επίδρασιν καταλυτικήν δια την 
μινωϊκήν πόλιν.

Παρ’ όλην όμως την έλλειψιν στρωματογρα- 
φικών δεδομένων και αρχιτεκτονικού υλικού, τα 
κεραμεικά και μόνον ευρήματα δηλούν σαφώς 
τας χρονικάς περιόδους της ζωής και αναπτύξεως 
μιας πόλεως, η οποία κατά την μετανακτορικήν 
τουλάχιστον περίοδον φέρει το όνομα Κυδωνιά. 
Έχοντες λοιπόν ως βάσιν τα ευρήματα ταύτα 
δυνάμεθα σήμερον να είπωμεν ότι εδώ ήνθισε 
μια αξιόλογος προϊστορική εγκατάστασις με 
terminus post quem την πρώιμον προανακτορικήν 
(2600 π.Χ. περίπου ) και terminus ante quem την 
μετανακτορικήν περίοδον (1150 π.Χ. περίπου). 
Ευρέθησαν ωσαύτως όστρακα εκ γεωμετρικών, 
κλασσικών, ρωμαϊκών και βυζαντινών αγγείων, 
γεγονός το όποιον δεικνύει την συνέχειαν της 
ζωής· είναι όμως άγνωστον κατά πόσον το κέν- 
τρον της πόλεως ήτο εις το Καστέλλι κατά τας 
ως άνω περιόδους.

Η  κατάταξις του κεραμεικού υλικού εγένετο 
με βάσιν το σχήμα, τον πηλόν, την διακόσμησιν 
και την σύγκρισιν. Δυστυχώς, εξ αίτιας της ελ- 
λείψεως ειδικευμένου τεχνίτου, ελάχιστα όστρακα 
συνεκολλήθησαν.

Χρονικώς τα πρωϊμώτερα δείγματα ανάγονται 
εις την αρχήν της προϊστορικής περιόδου και 
ανήκουν είτε εις αμφορείς μετά κλειστού στομίου, 
είτε εις λοπάδας, είτε εις μεγαλύτερα αγγεία μετά 
ευρέος στομίου. Πολλά των οστράκων τούτων 
έφερον υποτυπώδεις λαβάς, ενίοτε διατρήτους 
( Π ιν .  711 α - β ). Ωρισμένα τούτων φέρουν έγ- 
χαρακτον διακόσμησιν, και εις άλλα εμφανίζε- 
ται η τεχνική της βούρτσας ( Π ι ν .  711 γ - ο ).

Περί τα μέσα της π ροανακτορικής περιόδου 
( ΠΜ II ) σημειούται εντονωτέρα ανάπτυξις της 
εγκαταστάσεως, εάν κρίνωμεν εκ της ποσότητος 
και της ποιότητος του υλικού. ( Ι διαιτέρως κοι- 
νός είναι ο ρυθμός Βασιλικής· αι προχοαί εκ πρό- 
χων και τα όστρακα εκ μικρών μετά ποδός κυ- 
πέλλων ( Π ι ν .  7 1 2 α - β )  δεικνύουν την ιδίαν 
ακριβώς καλήν εργασίαν, η οποία χαρακτηρίζει 
τα δείγματα της ανατολικής Κρήτης. Μερικαί 
διαφοραί ίσως οφείλονται εις την ύπαρξιν εντο- 
πίου κεραμεικού εργαστηρίου. Ε ξαιρετικόν εν- 
διαφέρον παρουσιάζει και εν τμήμα λίθινου αγ- 
γείου του τύπου « θήκη περονών» ( Π ι ν .  712 
γ) ,  γνωστού εκ των ευρημάτων της Κουμάσας,
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τοποθετούμενον χρονικώς ομού με τα δείγματα 
του ρυθμού Βασιλικής).

Η  τελευταία προανακτορική φάσις ( ΠΜ III) 
παρουσιάζεται γενικώς πτωχή και ισως δηλοί 
« παρακμήν » της εγκαταστάσεως. Ε κ  της στρο- 
φής προς την επομένην πρωτοανακτορικήν πε- 
ρίοδον ( ΜΜ ΙΑ ) έχομεν μερικά δείγματα, ως 
προχοάς εκ πρόχων του ανεπτυγμένου ρυθμού 
της Βασιλικής ( Π ιν .  712 ο ).

Ι διαιτέρως κοινός εις τα ευρήματα του Καστελ- 
λίου παρουσιάζεται ο « τραχωτός» ρυθμός εις 
εξαιρετικήν μάλιστα ποιότητα ( Π ι ν .  713α- β) ,  
ως επίσης και ποτήρια ( Π ι ν .  713 γ ), κύπελλα 
και αγγεία μετά γεφυροστόμου προχοής ( Π ι ν .
714 α - β ). Ε νδιαφέρον παρουσιάζει εν όστρα- 
κον λεπτών τοιχωμάτων, προερχόμενον εκ μικρού 
ευρυστόμου αγγείου, διακεκοσμημένον δια λευ- 
κών στιγμών επί μελαμβαφούς βάθους. Ί σως τού- 
το είναι το πρώτον δείγμα καμαραϊκής κεραμει- 
κής -  τεχνικής ανακτορικής -  εκτός των γνω- 
στών ανακτορικών κέντρων της νήσου ( Π ι ν .
715 α).

Ε κ  της νεοανακτορικής περιόδου και εκ των 
προηγουμένων φάσεων ταύτης ( ΥΜ ΙΑ ) ευρέ- 
θησαν δείγματα αγγείων του τύπου rippled ware 
προερχόμενα εκ βαθέων κυπέλλων ( Π ι ν .  715 
β )· η διακόσμηση τούτων δηλοί μίμησιν των ρα- 
βδώσεων αντιστοίχων μεταλλικών αγγείων. ‘Ωσαύτως

 ευρέθησαν όστρακα μεγαλύτερων ευρυστό- 
μων αγγείων ( Π ι ν .  715γ ) .

Η  περίοδος όμως, η οποία σημειοί σταθμόν εις 
την άνάπτυξιν της εγκαταστάσεως είναι η μετα- 
νακτορική και αι δύο τελευταίοι φάσεις αυτής 
( ΥΜ III Β /C ). Τα πλούσια ευρήματα δηλούν 
στενήν επικοινωνίαν προς την Πελοπόννησον. 
Τα περισσότερα ανήκουν εις μικρών διαστάσεων 
αγγεία, κυρίως κύλικας, κύπελλα, οινοχοίσκας και 
ετεροστόμους αμφορείς διαφόρων μεγεθών ( Π ι ν .
716 α - β ,  717 α - β ,  718 α).  Υπάρχουν όμως 
και δείγματα μεγαλυτέρων αγγείων ( Π ι ν .  718 
β ), ως και τεμάχια πίθων μετά σχοινοειδούς δια- 
κοσμήσεως. Η  παρουσία ετεροστόμων αμφορέων 
εις τοσαύτην ποσότητα εις περιοχήν οικιστικήν 
αποτελεί ένδειξιν ότι η θεωρία της παρουσίας των 
αγγείων τούτων Ιδιαιτέρως εις τάφους δεν είναι 
απολύτως ορθή.

Εις εν σημείον της ανασκαφής και μεταξύ τε- 
μαχίων και τεθραυσμένων πυρήνων οψιανού, ευ- 
ρέθησαν δύο δείγματα κυπριακής εισηγμένης κε- 
ραμεικής του τύπου white slip paint Β ( Π ι ν .  
718 γ) .  Είναι γνωστή η σπανιότης τοιούτων δει- 
γμάτων εις την Κρήτην ( εν όστρακον εκ Ζάκρου, 
έτερον εκ Κνωσού και εν τρίτον εκ Κατσαμπά),

και το νέον τούτο εύρημα ίσως δεικνύει επικοινω- 
νίαν της εγκαταστάσεως ταύτης μετά της Κύπρου.

Ή δη, μετά την πρόχειρον απαρίθμησιν των ο- 
λίγων δειγμάτων, τα οποία εμελετήθησαν, ύπαρ- 
χουν σαφείς ενδείξεις ότι εις το ύψωμα του Κα- 
στελλίου ανεπτύχθη μια αξιόλογος εγκατάστα- 
σις, η οποία εις ωρισμένας περιόδους, ως η μετα- 
νακτορική, αποβαίνει εν των σημαντικωτέρων κέν- 
τρων της νήσου. Τούτο δεικνύουν ο πλούτος του 
υλικού, η ποικιλία της διακοσμήσεως και η καλή 
ποιότης της εργασίας των κεραμεικών ευρημά- 
των. Ούτως η θεωρία της σχεδόν ολοκληρωτικής 
απουσίας ζωής εις την δυτικήν Κρήτην προ του 
16ου αι. περίπου δεν ευσταθεί. Ε πίσης δια των ευ- 
ρημάτων του Καστελλίου τονίζεται η ενότης του 
μινωϊκού πολιτισμού εκ των πρώτων αυτού φά- 
σεων, παρά τας έντονους τοπικάς διαφοράς, αι 
οποίαι πολλάκις παρουσιάζονται.

3. Π ε ρ ι σ υ λ λ ο γ ή  Α ρ χ α ι ο τ ή τ ω ν

1. Σπήλαιον Πλατυβόλας

Εις την επαρχίαν Κυδωνίας και πλησίον του μι- 
κρού χωρίου Σκουραχλάδα επί του όροπεδίου Κε- 
ραμειά (25 χλμ. ανατολικώς των Χανίων),ευρίσκε- 
ται το σπήλαιον, εις το όποιον εδόθη το όνομα της 
παρακειμένης Κοινότητος. Δια πρώτην φοράν εγέ- 
νετο γνωστόν, προ τριετίας, ότε ο φιλάρχαιος 
χωρικός κ. Π. Μπαγάκης προσεκόμισε τα πρώτα 
κεραμεικά δείγματα εις το Μουσείον Χανίων, 
και τα οποία ανήκουν εις την πρώιμον προανα- 
κτορικήν περίοδον. Κατά το τρέχον έτος, με οδη- 
γόν τον ίδιον, επεσκέφθην το σπήλαιον. Πρόκει- 
ται δια χώρον αποτελούμενον εκ τριών βατών 
δωματίων εις διαφορετικά επίπεδα και ενός τε- 
τάρτου εις το όποιον η πρόσβασις είναι δυνατή 
μόνον δια καταλλήλων μέσων. Το πρώτον μετά 
την είσοδον δωμάτιον ουδέν ενδιαφέρον παρου- 
σιάζει· εις το δεύτερον όμως ευρέθησαν ακέραιον 
κάλυμμα πυξίδος ( μετά διπλών οπών εις τα δύο 
άκρα), τεμάχια αγγείων της ίδιας ακριβώς πε- 
ριόδου με τα παλαιότερον ευρεθέντα ( Π ι ν .  
719 α - β ) ,  ως και δείγματα όλων των υπολοί- 
πων περιόδων ( Π ι ν .  719γ). Τα αξιόλογα ταύ- 
τα δείγματα δηλούν ότι το σπήλαιον εχρησιμο- 
ποιείτο άνευ διακοπής μέχρι των τελευταίων με- 
τανακτορικών χρόνων.

2. Ε κ  των περισυλλεγέντων αρχαίων αντικειμέ- 
νων δια κονδυλίων της Υπηρεσίας Α ρχαιοτή- 
των και της Α ρχαιολογικής Εταιρείας τα σπου- 
δαιότερα είναι:

α) Δέκα οξυπύθμενοι εμπορικοί αμφορείς αυ- 
τοκρατορικών χρόνων (πόλις Χανίων).
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β) Τμήμα κορμού ύπερφυσικού ανδρικού μαρ- 
μάρινου αγάλματος, παριστώντος στρατηγόν η 
αυτοκράτορα, ως δεικνύει η ενδυμασία ( πόλις 
Χανιών).

γ) Τέσσαρα πήλινα ειδώλια ελληνιστικών και 
ρωμαϊκών χρόνων, παριστώντα άνδρα και ζώα 
( Α πτερα ).

ο) Τρεις ρωμαϊκοί σφραγιδόλιθοι μετά παρα- 
στάσεων Δήμητρος, Α θήνας και τρίτης θεάς δυσ- 
διάκριτου ( Α πτερα).

ε) Ρωμαϊκόν αγαλμάτιον κόρης εκ μαρμάρου. 
Ε λλείπουν η κεφαλή και αι χείρες ( Ράμνος ).

ς') Ε πιτύμβια στήλη ακεραία, φέρουσα μόνον 
επιγραφήν εις δύο στίχους, και καταλήγουσα εις 
αέτωμα ( Π ιν .  720 α ). Α νήκει εις τας αρχάς 
του 4ου αι. π.Χ., ως εμφαίνεται εκ του τύπου των 
γραμμάτων ( ο πρώτος στίχος : ΕΥΦΡΩΝ, ο 
δεύτερος δυσδιάκριτος).

ζ) Δεξιόν τμήμα επιτυμβίας στήλης. Εικονίζε- 
ται εν αναγλύφω νέος γυμνός φέρων τας χείρας 
επί βράχου ( Π ιν .  720 β ).

Τα δύο τελευταία αντικείμενα προέρχονται εκ 
της μικράς αρχαιολογικής συλλογής ( επιτύμ- 
βιαι στήλαι, επιγραφαί, κιονόκρανα), η οποία 
εφυλάσσετο εις το δημοτικόν σχολείον του χω- 
ρίου Ροδοβάνι Σέλινου και είχον ανευρεθή εις

την παρακειμένην ελληνορρωμαϊκήν πόλιν Έλυ- 
ρον.

η) Κάτω τμήμα ρωμαϊκής επιτυμβίας στήλης. 
Σφάζονται δύο γυναικείοι μορφαί· η νεκρά καθη- 
μένη και η δούλη ορθή. Κάτωθεν της παραστά- 
σεως ύπαρχει επιγραφή ( Συία ).

θ) Βυζαντινόν κιονόκρανον καλής τέχνης 
( Π ιν .  721 α ). Εις τας τέσσαρας γωνίας και εις 
τας δύο κεντρικάς πλευράς ύπαρχει ανά μια περι- 
στερά ( Συία ).

Β' ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Π ε ρ ι σ υ λ λ ο γ ή  Α ρ χ α ι ο τ ή τ ω ν

α) Ε κ του χωρίου Πρινές Μυλοποτάμου μετε- 
φέρθη εις το Μουσείον Ρεθύμνου άγαλμα εκ 
μαρμάρου, μεγαλύτερον του φυσικού, παριστών 
γυναικείαν μορφήν του τύπου της μεγάλης Η ρα- 
κλειωτίσσης. Ε λλείπουν η κεφαλή και η αρι- 
στερά χειρ ( Π ιν .  721 β ).

β) Ε κ  του χωρίου Ά ξός Μυλοποτάμου μετε- 
φέρθησαν εις το Μουσείον Ρεθύμνου νεολιθικά 
εργαλεία εκ λίθου ( πέντε πελέκεις και μια σφύ- 
ρα ), αρχαϊκά ειδώλια εκ πηλού παριστώντα ζώα, 
και επιγραφή ελληνιστική.

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Γ. Τ ΖΕ Λ Α Κ ΙΣ

*
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MALLIA

Fouille à l’Est de la Maison E.

En ju in -ju ille t, a été poursuivie la fouille 
du secteur situé à l’Est de la Maison E (P L  
722 a ), fouillée par A. Dessenne. Au Sud, a 
été dégagée une pièce au sol fait de grands 
panneaux de stuc rouge délimités par des 
bandes de stuc blanc ( P L  722 b ). La mai- 
son à laquelle appartient cette pièce est à dater 
de la première période du Minoen Moyen, d ’ 
après la céramique, dans l’ensemble assez pau- 
vre, trouvée au-dessus du sol.

Au centre, dont l’exploration avait commen- 
cé en 1963, l’achèvement de la fouille du ni- 
veau supérieur a fourni plusieurs vases, dont 
un grand cratère amphoroïde et un vase à 
étrier ; le décor de ces deux vases les place au 
M R I II  B. Les salles découvertes ne consti- 
tuent que la partie orientale d ’un grand en- 
semble mis au jour par A. Dessenne plus à 
l’Ouest. À moins d ’un mètre au-dessous, un 
second niveau bien caractérisé portait de nom- 
breuses traces d ’incendie ( cendre abondante 
et terre durcie ) ; les tessons recueillis apparti- 
ennent à une phase avancée du Minoen Récent.

À l’Est la fouille d ’une maison aux têtes de 
murs en ammoudas a été poursuivie ; elle se 
présente m aintenant dans sa partie Ouest 
comme un ensemble de salles étroites donnant 
sur un couloir ; deux d ’entre elles constituaient 
probablement la cage d ’un escalier montant à 
l’étage. Dans une salle orientale du même 
ensemble, à été trouvée la partie supérieure 
d ’un grand pithos décoré de feuilles de lierre 
en relief ( P l .  723 a ) .

Au Nord, la rue sur laquelle donne l’entrée 
de la maison E ( Maisons II, p. 92 ) se poursuit 
vers l’Est, tantôt pavée de grandes dalles d ’ 
ammoudas, tantôt de sidéropétres de petites 
dimensions. Elle est limitée vers le Nord par 
des constructions : un abondant dépôt de cé- 
ramique M M  I I I  - M R  I a été trouvé.

Sondages au Palais

Des sondages ont été faits au Palais, en colla- 
boration avec M. Demargne, pour en préciser 
la chronologie. Le remblai ayant servi à 1’ 
édification du mégaron I I I  7 a livré une ma- 
jorité de tessons de la dernière période du Mi- 
noen Moyen ainsi qu’un prisme triangulaire en 
stéatite. Au-dessous du stuc du premier état, 
a été mis au jour un niveau prépalatial avec

murs et sols de terre battue ( P l .  723 b ) ; ce 
niveau est présent aussi bien dans la partie 
Nord du Palais qu’au Sud, dans la région des 
silos. Il ne saurait remonter, semble-t-il, au 
delà du MA II.

É C O L E  F R A N Ç A I S E  D ’A T H È N E S  

*

LA GAMPAGNA DI SCAVI DEL 1964 A 
FESTÔS

Nella campagna del 1964 gli scavi si sono 
limitati all’area palaziale, e precisamente sono 
stati dedicati alla messa in luce di quanto era 
rimasto ancora nascosto délia rampa minoica 
ascendente dal Piazzale Occidentale inferiore 
-  quello antistante aile strutture palaziali più 
antiche scoperte negli ultimi anni -  al Piazzale 
Occidentale superiore, o Piazzale del Teatro, 
nonchè all’esecuzione di alcuni scavi e saggi in 
quest’ ultimo piazzale. Oltre a ciô solamente dei 
lavori di riftnitura sono stati condotti nel 
quartiere di abitazione in località Châlara, 
lavori necessari per mettere in chiaro alcuni 
punti rimasti ancora incerti alla fine del 
l’esplorazione di taie area durante le campagne 
precedenti.

Nel tratto occidentale délia rampa ( T  a v. 
724 a ) ,  che è stato l’oggetto delle indagini di 
questa campagna, subito accanto al punto do- 
ve si sovrappone la rampa protogeometrica 
Nord-Sud, si sono profilati due possenti bracci 
di muro che si incontrano ad angolo retto e 
formano due contrafforti per sostenere un énor- 
me terrapieno sul quale posa la rampa stessa, 
in questo punto dove il colle formava un ripi- 
do pendio ; sotto a questi contrafforti perô si 
sono presentati altri resti di mûri di età anterio- 
re alla seconda fase protopalaziale alla quale 
appartiene la nostra rampa, e che non sono 
stati ancora completamente liberati. Sono stati 
rimossi gli scarsi relitti délia casetta, o capanna, 
che si era posata sopra questo punto délia 
rampa minoica, e che grazie a pochissimi 
frammenti rinvenuti tra le sue pietre di fonda- 
zione si è rivelata -  com’era supponibile - · di 
età tardo - palaziale, cioè dell’ età nella quale 
l’uso délia rampa protopalaziale doveva essere 
stato abbandonato.

Più a Ovest il margine a valle del lastricato 
délia rampa è stato danneggiato dalla sovrap- 
posizione di case dell’età geometrica ; queste si
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estendono fino al di la del grande lastrone ret- 
tangolare giá prima rinvenuto nel punto in 
cui la ram pa gira dirigendosi verso Nord-Est a 
raggiungere il lastricato del piazzale superiore : 
quindi non é stato possibile accertare se su 
questo lastrone, collocato in posizione obliqua, 
sboccava anche una strada ascendente obliqua- 
mente il declivio della colima da Sud Ovest, 
e per accertare questa possibilitá sará necessario 
fare dei sondaggi in basso sulla colima, al di la 
dei relitti geometrici.

Súbito accanto, fuori dal margine della curva 
della rampa, si sono palesati resti di un lastricato 
piú basso e a essa precedente, appartenente cioé 
alia prima fase protopalaziale: a questo piü basso 
lastricato infatti si addossa una serie di stanze 
( T  a v. 724 b ), in linea Nord-Sud, che hanno 
restituito abbondante suppellettile cerámica di 
tale fase ( T a v .  725a) ;  rappresentano le case 
di un quartiere della cittá esteso qui proprio 
fino al margine del Palazzo. M a proseguendo 
in linea da Sud verso Nord il margine occi- 
dentale della medesima ram pa di seconda fase, 
abbiamo scoperto un bel tratto del muro ( T a v .  
725 b ) limitante a Ovest l’ampio Piazzale del 
Teatro -  la delimitazione del quale era stata 
casualmente interrotta dagli antichi scavatori - , 
muro che ha avuto una ricostruzione in etá 
successiva a  quella della rampa. Contro questo 
muro, esternamente, e ritagliandone un piccolo 
tratto, s’é addossata in etá posteriore, con 
tu tta verisimiglianza tardo-palaziale, una stra- 
na struttura ( T a v .  726 a ) consistente di tre 
canali aperti paralleli scendenti rápidamente 
la china verso Sud, e ai loro piedi sboccanti in 
una specie di vasca, struttura tu tta coperta di 
diversi strati di malta posante direttamente 
sulla térra, e racchiusa alie estremitá da rozzissi- 
mi muretti anch’essi discendenti con le basi 
seguendo la china: l’ipotesi piú plausibile per 
tale struttura é che essa rappresenti un esempla- 
re, relativamente assai ben conservato, di un 
forno da vasaio.

Al di la della curva della ram pa l’altr’anno 
s’erano rinvenuti, in un punto in cui il lastri- 
cato della seconda fase era stato strappato, i 
resti del lastricato di una ram pa precedente, 
quella della prima fase. Proseguendo lo scavo 
verso Nord s’é infatti rinvenuto di nuovo il 
lastricato della seconda fase, sotto al quale 
corre la prosecuzione del lastricato della piú 
ripida ram pa di prima fase ( T a v .  726b) ,  
mentre dalla térra tra i due lastricati si sono

recuperati numerosi resti ceramici tutti appunto 
della prima fase, nella maggior parte della 
categoría di H. Fotinl. T ra essi ricordiamo solo 
due piccole teierine, tróvate insieme, entrambe 
della forma di quelle di Patrikiés, ma una con 
decorazione dipinta appunto con motivi con- 
sueti in tale categoría, mentre l’altra é decorata 
a la barbotine. Si é constatato come il lastricato 
della ram pa di seconda fase passava sotto, ed 
era in qualche punto rappezzato col lastricato 
finale, quello di terza fase del Piazzale del 
Teatro : e difatti qualche saggio piü a Nord nel 
Piazzale sotto le lastre di quest’ultimo ci ha 
palesato un lastricato precedente limitato da 
un suo bordo arcuato ( T a v .  727a ) .  Egual- 
mente un saggio proprio sotto agli ortostati 
della facciata occidentale del Palazzo minoico 
( T a v .  727 b ) ha messo in luce ruderi pre- 
cedenti -  sovrapposti a uno strato puramente 
eneolítico - , ruderi che confermano come le 
strutture di terza fase protopalaziale anche qui 
si sono pósate sopra a ruderi di fasi precedenti.

Scavando a tergo del muro di protezione 
della ram pa e di sostegno alia terrazza superiore, 
súbito a Sud della kouloura I sono apparsi 
imponenti ruderi di costruzioni a un livello 
inferiore, e sopra cui dovevano passare le lastre 
di quella ram pa di prima fase protopalaziale 
che abbiamo detto essere venuta in luce gia 
Panno scorso : sono dunque ruderi di edifici 
pre-palaziali, presso i quali infatti si sono rinve- 
nuti resti ceramici di tale etá, edifici di cui s’é 
tracciato il limite settentrionale, ma sulla pro- 
secuzione dei quali verso Sud posa quasi di- 
rettamente la nostra rampa, poco al di qua 
dei due possenti muri di contrafforte : l’arduo 
scavo di tali edifici, strettamente circondati da 
strutture posteriori non asportabili, sará compi- 
to di una campagna futura.

A Sud del Piazzale Céntrale del Palazzo, 
l’apparizione fortuita di grossi pezzi di vasi 
della classe di H. Onouphrios ci ha offerto 
l’occasione di portare alia luce il primo esempio 
di un fondo di capanna eneolítica circolare 
( T a v .  727 c ), in parte ritagliata nella roccia 
verso Nord, e in parte costruita verso Sud ; a 
una costruzione sovrapposta a questa che ha 
lasciato scarsissime tracce appartenevano ap- 
punto i frammenti ceramici dapprima presen- 
tatisi, che costituiscono alcuni fra i piü impor- 
tanti resti che ci abbia restituito Festós per la 
categoría di H. Onouphrios.

DORO L E V I
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ

Και κατά το έτος τούτο το εν Κρήτη τμήμα 
της Εφορείας Βυζαντινών Α ρχαιοτήτων Δ' Πε- 
ριφέρειας ελειτούργησε δια της Επιμελητρίας 
Βυζαντινών Α ρχαιοτήτων Στυλιανής Παπαδάκη. 
Την γενικήν εποπτείαν είχον ο Έφορος Βυζαν- 
τινών Α ρχαιοτήτων Δ' Περιφερείας κ. Νικ. Δραν- 
δάκης και ο Έφορος Α ρχαιοτήτων Κρήτης κ. 
Στυλ. Α λεξίου.

Κατά το διαρρεύσαν έτος, συνεχίσθη Επίσης 
η προσπάθεια δια την ενημέρωσιν και τον πλου- 
τισμόν του αρχείου των μνημείων και του φωτο- 
γραφικού. Α κόμη, πέραν της συνήθους διοικη- 
τικής υπηρεσίας, μέγα μέρος της δραστηριότη- 
τος απερρόφησαν αι εργασίαι στερεώσεως μνη- 
μείων και συντηρήσεως τοιχογραφιών, ως και η 
επίσκεψις διαφόρων περιοχών. Επί τω σκοπώ εξε- 
τάσεως της καταστάσεως και των άναγκών των 
μνημείων, προς σύνταξιν των οικείων προγραμμά- 
των Εργασιών. Τέλος, εις τον τομέα των ανασκα- 
φών, σημαντική απέβη η εις τα βυζαντινά τείχη 
της πόλεως του Ηρακλείου γενομένη έρευνα.

Ανασκαφή εις τα βυζαντινά τείχη του Ηρακλείου

Δυτικώτερον, και εις μικράν απόστασιν από της 
οικοδομής Λιναρδάκη, εις την οδόν Δαιδάλου 
Ηρακλείου, εις την οποίαν προγενεστεροι, υπό 
του κ. Νικ. Πλάτωνος, ανασκαφαί είχον αποκα- 
λύψει τμήμα της παλαιοτέρας οχυρώσεως του 
Χάνδακος, και με άφορμήν την οικοδόμησιν του 
οικοπέδου Έμμ. Κοπακάκη, εγένετο νέα έρευνα, 
σημαντική, ως ενισχύσασα τα Εκ των προηγου- 
μένων έξαχθέντα συμπεράσματα (Βλ. Ν. Πλά- 
τωνος, Τα Βυζαντινά τείχη του Χάνδακος, εν 
Κρητ. Χρον. τ. Δ' ( 1950), σ. 353 κ. έ. και τ. 
ΣΤ' ( 1952), σ. 439 κ. έ. ).

Εις το, δια της εν λόγω ανασκαφής του οικο- 
πέδου Κοπακάκη, αποκαλυφθέν τμήμα του τεί- 
χους, διακρίνονται σαφώς αι τρεις περίοδοι οχυ- 
ρώσεως, αι οποίαι είχον αναγνωρισθή και εις τα 
δια των παλαιοτέρων Ερευνών αποκαλυφθέντα, 
ήτοι το αραβικόν - βυζαντινόν τείχος και το ε- 
νετικόν, προς ενίσχυσιν τούτου, προπέτασμα. 
Συγκεκριμένως, εις την βορείαν πλευράν του ανα- 
σκαφέντος χώρου, ήτοι προς το κέντρον της πα- 
λαιάς πόλεως, απεκαλύφθη τμήμα του βυζαντι- 
νού τείχους, μήκους περίπου 22 μ., εκτισμένον 
δι’ αργών λίθων και πηλασβέστου, εις στρώσεις 
ακανονίστου ύψους, διακρινομένας αλλήλων δια 
λεπτού στρώματος άμμου ( Π ιν .  728 α ). Η  
κρηπίς του, Εκ μεγάλων, ημιειργασμένων ογκολί- 
θων, διατηρουμένων εις μιαν η δύο στρώσεις, ά-

νήκει εις την παλαιοτέραν οχύρωσιν του Χάν- 
δακος, την αραβικήν, Επί της οποίας εθεμελιώθη 
αργότερον το βυζαντινόν τείχος ( Π ιν .  728 β ). 
Εις την Εξωτερικήν, ήτοι την νοτίαν πλευράν του 
βυζαντινού τείχους, και εις απόστασιν κυμαινο- 
μένην από 7.15 ( ανατολικόν άκρον χώρου α-
νασκαφής ) έως 8 μ. ( δυτικόν άκρον), απεκαλύ- 
φθη ο μεταγενέστερος, ενετικός περίβολος του 
15ου αιώνος. Η  σύνδεσις της παλαιός, βυζαντι- 
νής, οχυρώσεως μετά του ενετικού αυτού προπε- 
τάσματος επετυγχάνετο δι’ εγκαρσίων διατειχι- 
σμάτων ( Π ιν .  729 α ). Το ενετικόν προπέτα- 
σμα, Επικλινές εις την εξωτερικήν του πλευράν 
και εκτισμένον κατά το γνωστόν σύστημα Εξ ει ρ- 
γασμένων πωρολίθων, Εμφανίζει εις την εσωτερι- 
κήν του πλευράν, εις τα Ελευθέρα εκ διατειχισμά- 
των τμήματα, ανακουφιστικά τόξα ( Π ιν .  729 
β- 7 ) .

Τέλος, εις τα άκρα του οικοπέδου και εις από- 
στασιν 21.50 μ. άπ’  αλλήλων, απεκαλύφθησαν αι 
εξωτερικαί όψεις των πλευρικών τοίχων δύο κτι- 
σμάτων συνδεομένων με το βυζαντινόν τείχος. 
Δυστυχώς, η ενσωμάτωσις τούτων εις συγχρόνους 
οικοδομάς, δεν επέτρεψεν την εις τα σημεία ταύ- 
τα επέκτασιν της ερεύνης, προς εξακρίβωσιν της 
μορφής των κτισμάτων τούτων και την ασφαλή 
ταυτισίν των προς πύργους του βυζαντινού τεί- 
χους, οι όποιοι, ως γνωστόν, ενίσχυον κατά δια- 
στήματα την οχύρωσιν ταύτην ( Π ιν .  730 α - β ).

Στερέωσις μνημείων

Η  σκοπιμότης συμπληρώσεως των ήδη αρ- 
ξαμένων και μη περατωθέντων κατά το παρελθόν 
έργων, προ της αναλήψεως νέων υποχρεώσεων, 
περιώρισε τον αριθμόν των νέων έργων, κατά το 
έτος τούτο.

Α '. Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Η  Κ Ρ Η Τ Η

1. Ηράκλειον. Συνεχίσθησαν αι προ τριών ετών 
αρξάμεναι εργασίαι αναστηλώσεως της εν τη πό- 
λει ταυτη ενετικής Λέσχης. Δια των εφετινών ερ- 
γασιών, συνεπληρώθησαν τα τόξα του ορόφου 
και το γείσον και ετοποθετήθησαν αι μετόπαι, 
ούτω δε ήχθη εις πέρας το πλέον δαπανηρόν και 
δυσχερές μέρος του όλου έργου ( Π ιν .  731 
α - β ) .

2. Εις το χωρίον Μπιζαριανώ, νυν Πηγή Πεδιά- 
δος, σώζεται εν των ωραιοτέρων, εν Κρήτη, δει- 
γμάτων βυζαντινού ναού εις ρυθμόν βασιλικής, 
ο ναός του Αγίου Παντελεήμονος. (Βλ. Gero- 
la, Monumenti, II, σ. 91, εικ. 131-133). Το 
μνημείον διατηρεί εισέτι τα ίχνη της μακράς οι- 
κοδομικής του ιστορίας, ήτις ανέρχεται έως την
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παλαιοχριστιανικήν εποχήν. Λείψανα από τα θε- 
μέλια και τους πλευρικούς τοίχους και αρχιτεκτο- 
νικά μέλη της ως άνω περιόδου δεικνύουν, ότι ο 
βυζαντινός ναός ιδρύθη επί των ερειπίων τρικλί- 
του παλαιοχριστιανικής βασιλικής, της οποίας 
και ηκολούθησε τον αρχιτεκτονικόν ρυθμόν. Ο  
βυζαντινός ναός ούτος είχε τα τρία κλίτη εστε- 
γασμένα δια ημικυλινδρικών καμαρών, αι οποίαι 
μετά την πτώσιν των, επισυμβάσαν κατά την ένε- 
τικήν περίοδον της νήσου, αντικατεστάθησαν δια 
νέων οξυκορύφου διατομής. Εις την περιπέτειαν 
ταύτην του κτηρίου οφείλεται και η απώλεια του 
μεγαλυτέρου μέρους του εκ τοιχογραφιών δια- 
κόσμου του εσωτερικού. Ε κ  των ιδιαιτέρως αξιό- 
λογων αυτών τοιχογραφιών, των αρχών του 13ου 
αιώνος, σώζονται σήμερον τμήματα μόνον, εις 
τα κατώτερα μέρη των πλευρικών τοίχων, την 
κεντρικήν αψίδα του ιερού, το τεταρτοσφαίριον 
της νοτίας, εις τα μέτωπα των παραστάδων του 
ιερού και εις τον δυτικόν τοίχον, εκατέρωθεν της 
θύρας εισόδου (Βλ. Μ. Χατζηδάκη, Τοιχογρα- 
φίες στην Κρήτη, Κρητ. Χρον. τ. ΣΤ' ( 1952), 
σ. 66 ).

Αι εργασίαι δια την συντήρησιν και αποκατά- 
στασιν του σημαντικωτάτου τούτου μνημείου, αι 
οποίαι είχον αρχίσει το προηγούμενον έτος, απ- 
έβλεπον εις την εξασφάλισιν και αποκατάστασιν 
του κτηρίου αφ' ενός, και την συντήρησιν των 
τοιχογραφιών, αφ' ετέρου.

Ω ς προς το πρώτον σκέλος, συνεπληρώθη η κε- 
ράμωσις του δυτικού τμήματος των θόλων, οι ο- 
ποιοι είχον ανοικοδομηθή το προηγούμενον ε- 
τος, εστρώθησαν επίσης δια κεράμων αι κόγχαι 
του ιερού και « εκτυπώθηκαν» δι’ ειδικού ερ- 
γαλείου οι αρμοί των εξωτερικών επιφανειών των 
τοίχων, δια να απαλειφθή η εντύπωσις της νέας 
κατασκευής την οποίαν παρείχον. ( Οι αρμοί εί- 
χον ενισχυθή δια νέου κονιάματος, μετά την καθαί- 
ρεσιν των νεωτερικών επιχρισμάτων). Επίσης, 
εις το εσωτερικόν, καθηρέθησαν μετά προσοχής, 
προς αποφυγήν καταστροφής πιθανώς κεκαλυμ- 
μένων τοιχογραφιών, τα νεωτερικά αποσαθρω- 
μένα επιχρίσματα. Τέλος, εις τα παράθυρα ετο- 
ποθετήθησαν διάτρητα, ημιδιαφανή, εκ συνθετι- 
κής ύλης, διαφράγματα, δι’ ων εξασφαλίσθη σχε- 
τικός εξαερισμός του εσωτερικού, παραλλήλως 
προς τον φωτισμόν και την ασφάλειαν του μνη- 
μείου ( Π ιν .  732 α - β ) και κατεσκευάσθη- 
σαν ξύλιναι θύραι δια τα τρία δυτικά ανοίγματα.

Το δεύτερον σκέλος του προγράμματος εργα- 
σιών, το όποιον αφεώρα εις την στερέωσιν και 
συντήρησιν των τοιχογραφιών, επραγματοποιή- 
θη δια της επί τρίμηνον εργασίας συνεργείου συν-

τηρητών, του οποίου προΐστατο οι ζωγράφοι - 
συντηρηταί κκ. Στ. Μπαλτογιάννης και Ν. Κάί- 
λας. Δια των εργασιών τούτων απεκαλύφθησαν, 
υπό τα μεταγενεστέρα επιχρίσματα η παχύ στρώ- 
μα κρυσταλλικών αλάτων, αι ακόλουθοι τοιχο- 
γραφίαι: Εις την κεντρικήν αψίδα, κατωτέρω 
της παραστάσεως της Πλατυτέρας μετά των δύο 
Α ρχαγγέλων ( Π ιν .  732 γ και 733 α - β ), η 
σύνθεσις της Κοινωνίας των Α ποστόλων, κα- 
λής σχετικώς διατηρήσεως ( Π ιν .  734 α - β ) ,  
και κατωτέρω τμήματα εκ της παραστάσεως του 
Μελισμού και των συλλειτουργούντων ιεραρχών. 
Επίσης, εις τον ανατολικόν τοίχον, εκατέρωθεν 
της αυτής αψίδος, λείψανα εκ της παραστάσεως 
του Ευαγγελισμού και, εις το τεταρτοσφαίριον της 
νοτίας αψίδος, η εν προτομή παράστασις του Α - 
γίου Ιωάννου του Προδρόμου. Α κόμη, εις το μέ- 
τωπον της βόρειας παραστάδος του ιερού, η μορφή 
του Χριστού και πάρισος αυτής, εις την νοτίαν 
παραστάδα, εκείνη του Αγίου Παντελεήμονος, 
αμφότεραι μέχρι των ώμων διατηρούμενοι, εις δε 
τον δυτικόν τοίχον, εκατέρωθεν της κεντρικής 
πύλης, αι μορφαί των δύο Α ρχαγγέλων, επίσης 
μέτριας γενικώς διατηρήσεως.

Τέλος, αποκατεστάθησαν εις την αρχικήν των 
όψιν, δια του καθαρισμού των εκ του στρώματος 
αλάτων, αι πρότερον αμυδρώς διακρινόμεναι πα- 
ραστάσεις ολοσώμων αγίων, της κατωτέρας ζώ- 
νης των πλευρικών τοίχων, εκ των οποίων ταυ- 
τίζονται εκείναι του Αγίου Γεωργίου ( Π ιν .  
735 α - β ), ενός Α ρχαγγέλου, του Α γίου Θεοδώ- 
ρου και της Αγίας Άννης, εις τον βόρειον, και 
των Α γίων Νικολάου, Α ρσενίου και Ευτυχίου, 
εις τον νότιον.

3. Α νάλογος εργασία, και υπό του αυτού συνερ- 
γείου συντηρητών, εξετελέσθη και εις τον ναόν 
των Εισοδίων της Θεοτόκου εις Σκλαβεροχώρι 
της αυτής περιοχής. Ο  ναός ούτος, του συνήθους 
τύπου του μονοχώρου καμαροσκεπούς, σώζει 
λίαν αξιολόγους τοιχογραφίας του 15ου αιώνος 
(Βλ. Ά . Ξυγγοπούλου, Σχεδίασμα της Ιστορίας 
της Θρησκευτικής Ζωγραφικής μετά την Ά λω- 
σιν, Αθήναι 1957, σ. 81-83, πιν. 19, 1. Ε πί- 
σης, Μ. Χατζηδάκη, 6. ά. σ. 69 ), αι οποίαι όμως 
έχουν υποστή σημαντικήν φθοράν κυρίως εκ 
των, σχετικώς προσφάτων, επισκευών και προσ- 
θηκών. Ούτως, ο δυτικός τοίχος του αρχικού ναΐ- 
σκου έχει κατεδαφισθή, προς χάριν μικράς επεκ- 
τάσεως, η δε καμάρα έχει επιστρωθή δια παχέος 
στρώματος σιμεντοκονίας, υλικού ακαταλλήλου, 
ως διαρραγέντος ήδη εν πολλοίς, του οποίου άλ- 
λως τε η αφαίρεσις είναι εξαιρετικώς δυσχερής 
και επικίνδυνος. Επίσης εις τας τοιχογραφίας,
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ανεπανόρθωτος φθορά προεκλήθη εκ της τοποθε- 
τήσεως δύο σιδηρών ελκυστήρων, προς συγκρά- 
τησιν των πλευρικών τοίχων, οι οποίοι εμφανί- 
ζουν σημαντικήν απόκλισιν της κατακορύφου.

Αι εκτελεσθείσαι, δια την εξασφάλισιν του 
κτηρίου, εργασίαι, ελλείψει των απαραιτήτων μέ- 
σων προς αντιμετώπισιν των αναγκών εν τω συνό- 
λω των, περιωρίσθησαν εις την πρόχειρον επι- 
σκευήν της στέγης, δι' εμφράξεως των ρωγμών 
του θόλου και των τοίχων. Εις το εσωτερικόν, 
εγένετο στερέωσις των τοιχογραφιών, αντικατε- 
στάθησαν αι δι' ακαταλλήλων υλικών άτεχνοι 
συμπληρώσεις των ρωγμών και των κατεστραμμε- 
νων τμημάτων της ζωγραφικής δια νέου, συγγε- 
νούς προς το παλαιόν κονίαμα, μείγματος και εγέ- 
νοντο μικράς εκτάσεως δείγματα καθαρισμού.

4. Ναός ‘Αγίου Παύλου εις Ά γιον Ιωάννην 
Μεσαράς. Εις το σημαντικόν, και δια την αρχιτε- 
κτονικήν του μορφήν, μνημείον τούτο ( εις τον 
κεντρικόν τετράγωνον χώρον, τον εστεγασμένον 
δια τρούλλου με υψηλόν κυλινδρικόν τύμπανον, 
είναι προσκεκολλημένος, εις την ανατολικήν 
πλευράν, μικρός, ορθογώνιος εξωτερικώς χώρος, 
εστεγασμένος δια χαμηλωμένου τρούλλου και 
χρησιμεύων ως ιερόν, εις δε την δυτικήν πλευ- 
ράν μεταγενέστερος νάρθηξ), σώζονται τοιχο- 
γραφίαι, χρονολογούμενοι εις το 1303 - 1304 
( βλ. G. Gerola, Monumenti, τόμ. II, σ. 230, 262 
και 346, η. 44 και εικ. 378. Ε πίσης, τόμ. IV, σ. 538, 
η. 7), ιδιαιτέρως σημαντικοί, ως δεικνύουσαι 
την επιβίωσιν εις την τέχνην της νήσου, ακόμη 
αυτήν την εποχήν, καλλιτεχνικών ρευμάτων, χα- 
ρακτηριζόντων την μεγάλην τέχνην του τέλους 
του 12ου αιώνος.

Δια την προστασίαν του σημαντικού αυτού 
μνημείου και την εξασφάλισιν από την υγρασίαν 
των εν αυτώ λειψάνων τοιχογραφιών, εξετελε- 
σθησαν προληπτικοί εργασίαι στερεώσεως. Ή - 
τοι, απηλευθερώθη το κτήριον της επιχώσεως, 
εις μικράν προς το παρόν ακτίνα, και ελήφθησαν 
μέτρα δια την διοχέτευσιν των όμβριων υδάτων 
μακράν των θεμελίων. Ε πίσης, συνεπληρώθησαν 
τα ρήγματα της τοιχοποιίας και έξησφαλίσθησαν 
αι στέγαι, ενώ εις το εσωτερικόν, συνεπληρώθη- 
σαν δια κονιάματος τα κατεστραμμένα τμήματα 
της ζωγραφικής επιφανείας.

Β'. ΔΥΤΙΚ Η  Κ ΡΗ ΤΗ

5. Ρέθυμνον. Τέμενος Καρά Μούσα Πασά.
Συνεχίσθησαν αι κατά το προηγούμενον έτος αρ- 
ξάμεναι εργασίαι αποκαταστάσεως. Ούτω, συν- 
επληρώθη η αποχωμάτωσις του περιβόλου, απο- 
καλυφθέντος ούτω του παλαιού πλακοστρώτου,

κατεσκευάσθη χαμηλός περιβολότοιχος εις την 
βορείαν πλευράν και, εις αυτό το μνημείον, απο- 
κατεστάθησαν τα εκ ξεστής λιθοδομής περίθυ- 
ρα, ανενεώθησαν τα κονιάματα εις το εσωτερικόν 
και επεχρίσθησαν εξωτερικώς οι τρούλλοι δια 
κονιάματος όμοιου χρώματος προς το παλαιόν 
( Π ι ν .  736 α).

6. Ναός ‘Αγίου Γεωργίου εις Βαθιακό Ρε- 
θύμνου. Ο  ναός, μονόχωρος καμαροσκεπής, σφ- 
ζει τοιχογραφίας δύο εποχών. Εκείναι του ανα- 
τολικού τμήματος, δυνάμεναι να χρονολογηθούν 
εις τα τέλη του 13ου αιώνος, εμφανίζουν τέχνην 
λαϊκωτέραν, σχετίζονται δε με ωρισμένας εκ των 
τοιχογραφιών του ουχί μακράν κειμένου ναού 
της Παναγίας εις Θρόνος του αυτού Νομού. Αι 
λοιπαί, αι διακοσμούσαι το δυτικόν τμήμα του 
ναού, δύνανται να χρονολογηθούν εις τον 15ον 
αιώνα. ( Βλ. Κ. Καλοκύρη, Βυζαντιναί τοιχογρα- 
φίαι της Κρήτης, σ. 64 και 118, πιν. VI, ΕΧΧ\ΤΠ, 
ΕΧΧΧΙ, 2 ).

Προς προστασίαν του αξιολόγου τούτου τοι- 
χογραφικού συνόλου, επεσκευάσθη η στέγη, δι' 
εμφράξεως των ρηγμάτων του θόλου και αντικα- 
ταστάσεως των κατεστραμμένων κεράμων, εις δε 
το εσωτερικόν, συνεπληρώθησαν, δια κονιάμα- 
τος ουδετέρου χρωματικού τόνου, τα κατεστραμ- 
μένα τμήματα της ζωγραφικής επιφανείας ( Π ι ν .  
736 β - γ ) .

7. Ναός A γίου Ευτυχίου εις Χρωμοναστήρι 
Ρεθύμνου. (Βλ. Ν. Δρανδάκη, Αι τοιχογραφίαι 
του Αγίου Ευτυχίου Ρεθύμνης, εν Κρητ. Χρον., 
τόμ. Γ (1956), σ. 215 κ. έ .). Συνεχίσθησαν 
αι κατά το παρελθόν έτος αρξάμεναι εργασίαι 
στερεώσεως και αποκαταστάσεως. Δια των εφε- 
τεινών εργασιών, απηλευθερώθη το μνημείον της 
εξωτερικής επιχώσεως, εις ακτίνα περίπου δύο 
μέτρων, κατεσκευάσθη αναλημματικός τοίχος 
εις την βορείαν και δυτικήν πλευράν, προς απο- 
τροπήν νέων κατολισθήσεων, εγένετο αρμολόγημα 
των τμημάτων των τοίχων, τα οποία απεκαλύφθη- 
σαν δια της αποχωματώσεως και εστρώθησαν αι 
στέγαι δια παλαιών κεράμων.

8. Ναός Αγίου Ιωάννου εις Ε πισκοπήν Μυ- 
λοποτάμου Ρεθύμνης. Ο  μεγάλος, επισκοπικός 
ναός ούτος, εις ρυθμόν σταυροειδούς εγγεγράμμε- 
νου, έχει ιδρυθή επί των ερειπίων ετέρου, ίσως 
της παλαιοχριστιανικής εποχής, ως δύναται να 
εξαχθή εκ των λειψάνων παλαιοτέρας αψίδος εις 
την ανατολικήν πλευράν, διατηρεί δε επίσης 
σαφή ίχνη των μεταγενεστέρων υπό των Ενετών 
επενεχθεισών επισκευών (Βλ.G e r o l a ,  
Monu-menti, II, σ. 79, εικ. 41 - 44 ). Δυστυχώς, το ση- 
μαντικώτατον τούτο μνημείον έχει ερειπωθή
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μετά την κατάρρευσιν του κεντρικού και δυτικού 
τμήματός του. Ούτω, σήμερον ίστανται μόνον τα 
δύο ανατολικά γωνιαία διαμερίσματα και αυτά 
ετοιμόρροπα, και οι εξωτερικοί τοίχοι, εις διά- 
φορον κατά τόπους ύψος. Ε πίσης, εκ του αξιολο- 
γωτάτου εκ τοιχογραφιών διακόσμου, σώζονται 
τμήματά τινά μόνον, όμοιως εις τα γωνιαία δια- 
μερίσματα, ήτοι, εις τον τρούλλον του νοτίου, η 
παράστασις της Πλατυτέρας, περιβαλλόμενης εκ 
σειράς σεβιζόντων αγγέλων, μετρίως διατηρου- 
μένη, και εις τον τρούλλον του βορείου, λείψανα 
εκ της παραστάσεως της Πεντηκοστής. Αι τοι- 
χογραφίαι αυταί, αρίστης τέχνης, αποτελούν εν 
των καλυτέρων ζωγραφικών μνημείων εν τη νή- 
σω, του 14ου - 15ου αιώνος.

Δια την πρόληψιν ολοσχερούς καταστροφής 
του σημαντικού μνημείου, εν αναμονή συντάξεως 
οριστικής μελέτης δια την ριζικήν αντιμετώπισιν 
των προβλημάτων στερεώσεως και διασώσεως 
των ως άνω απομενόντων τμημάτων, προς το πα- 
ρόν, ελήφθησαν μόνον προληπτικά μέτρα προ- 
στασίας, δια της υποστυλώσεως των θόλων, των 
τόξων και των λοιπών ετοιμορρόπον τμημάτων. 
Παραλλήλως εγένετο καθαρισμός του χώρου εκ 
των επιχώσεων, και περισυλλογή των| εν αύτω 
σπαραγμάτων τοιχογραφιών, τα οποία μετεφέρ- 
θησαν εις το Μουσείον Ηρακλείου, προς επεξερ- 
γασίαν και ανασύνθεσιν.

9. Χανιά. Πόλη των Τζαγκαρόλων. Εις την 
μεσαιωνικήν συνοικίαν Καστέλλι της πόλεως, 
το μοναδικόν λείψανον του ενετικού μεγάρου των 
Τζαγκαρόλων, ήτο η μαρμάρινη, μετ’ αναγλύφου 
διακοσμήσεως πύλη του, η οποία, αποκεκομμένη 
παντός υποστηρίγματος, διέτρεχε τον κίνδυνον 
κατάρρευσεως η φθοράς υπό των περίοικων. Προς 
διάσωσιν του αξιολόγου αυτού δείγματος αστι- 
κής αρχιτεκτονικής, απεφασίσθη η μεταφορά της 
εις τον περίβολον του ενετικού ναού του Ά γίου 
Φραγκίσκου, εις τον όποιον στεγάζεται το Α ρ- 
χαιολογικόν Μουσείον της πόλεως. Προς τούτο, 
εγένετο λεπτομερής αποτύπωσις, υπό της αρχι- 
τέκτονος ο. Μ. Λυγιδάκη, φωτογράφησις και

αρίθμησις λίθου προς λίθον απάντων των μελών. 
Ηκολούθησεν η , υπό ειδικευμένου τεχνίτου της 
Υπηρεσίας, διάλυσις και ανασύνθεσις του μνη- 
μείου εις την νέαν του θέσιν, όπου εθεμελιώθη 
καλώς και εστηρίχθη, κατά την μιαν του πλευράν, 
εις τον βόρειον τοίχον του ναού ( Π ιν .  737α- β ).

10. Ναός Παναγίας Σερβιωτίσσης η Μοναστή- 
ρας εις Στύλον Αποκορώνου Χανίων. Συνεχί- 
σθησαν αι εργασίαι στερεώσεως και αποκατα- 
στάσεως, αι αρξάμεναι κατά το παρελθόν έτος. 
Ούτως, αποκατεστάθησαν τα μονόλοβα παράθυρα 
του τρούλλου, αφαιρεθέντων των μεταγενεστέρων 
κτιστών διαφραγμάτων, όπου ήτο δυνατόν. Ε - 
γένετο αρμολόγημα των εξωτερικών επιφανειών 
των τμημάτων εκείνων των τοίχων, τα οποία εί- 
χον ανοικοδομηθή κατά το παρελθόν έτος, και 
επληρώθησαν τα ρήγματα της τοιχοποιίας. Τέ- 
λος, αι στέγαι, αι οποίαι είχον καθαρισθή και 
προετοιμασθή κατά το παρελθόν έτος, εστρώθη- 
σαν δια παλαιών κεράμων ( Π ιν .  738 α - γ ).

11. Ναός Ά ϊ - Κυργιάννη εις Α λικιανόν Κυδω- 
νιάς Χανίων. Συνεχίσθησαν αι εργασίαι ανα- 
στηλώσεως και αποκαταστάσεως του μνημείου, αι 
οποίαι είχον αρχίσει υπό του καθηγητού κ. Άν. 
Ορλάνδου ( Βλ. Α.Β.Μ.Ε. τόμ. Η , σ. 270 κ. έ. ). 
Δυστυχώς και ενταύθα, η καθυστέρησις εις την 
συμπλήρωσιν της σχετικής μελέτης δια την πλή- 
ρη αναστήλωσιν του κυρίως ναού και του νάρ- 
θηκος, απέκλεισε την επέκτασιν των εργασιών 
εις βασικούς τομείς. Ούτω κατηδαφίσθη το νεω- 
τερικόν εκ σιδηροπαγούς σιμεντοκονίας τέμπλον, 
το όποιον παρέβλαπτε σοβαρώς την εσωτερικήν 
μορφήν του μνημείου, αφηρέθησαν αι, επίσης εκ 
τσιμέντου, συμπληρώσεις εις τα γείσα της ανατο- 
λικής πλευράς, τας κόγχας του ιερού και τα πα- 
ράθυρα, και ανακατεσκευάσθησαν οι αρμοί των 
εξωτερικών επιφανειών, όπου τούτο ήτο απαραί- 
τητον. Τέλος, συνεπληρώθησαν τα άνω τμήματα 
των τοίχων των γωνιαίων ανατολικών διαμερι- 
σμάτων και εστεγάσθησαν ταύτα δια παλαιών κε- 
ράμων.

Σ Τ Υ Λ ΙΑ Ν Η  Π ΑΠ Α ΔΑΚ Η
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ  ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Η  Ε φορεία Α ρχαιοτήτων Δωδεκάνησου κατά 
το έτος 1964 εξετέλεσεν αρχαιολογικάς εργασίας 
κατά μέγιστον μέρος εις την πόλιν της Ρόδου, 
εις την ύπαιθρον της νήσου Ρόδου και εκ των λοι- 
πών νήσων του Δωδεκανησιακού συμπλέγματος 
εις Σύμην, Νίσυρον, Κάλυμνον, Πάτμον, Λέρον 
και Α στυπάλαιαν.

Αι εργασίαι αυταί ήσαν μουσειακοί, εις Ρόδον 
και Κάλυμνον, ανασκαφικαί, εις την πόλιν της 
Ρόδου, εργασίαι συντηρήσεως και επισκευής των 
κρατικής ιδιοκτησίας ακινήτων εις την πόλιν 
της Ρόδου και εις την Σύμην, εργασίαι συντηρή- 
σεως και επισκευής των μεσαιωνικών τειχών Ρό- 
δου και του μεσαιωνικού Φρουρίου παρά την Πα- 
ναγίαν Σπηλιανήν Νισύρου, εργασίαι προστα- 
σίας αρχαίων εις Α στυπάλαιαν και πλακόστρω- 
σις του σκευοφυλακίου της ιεράς μονής Ά γίου 
Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου. Ε κτός τούτων 
εγένοντο και άλλαι εργασίαι αναφερόμεναι εις 
το τέλος του παρόντος σημειώματος.

Κατά τας εν γένει εργασίας έλαβον μέρος οι 
Επιμεληταί Α ρχαιοτήτων ο. Μυρτάλη Α χειμά- 
στου και κ. Ι ωάννης Παπαποστόλου, ο βοηθός 
Ε πιμελητής Α ρχαιοτήτων Κω κ. Μιλτιάδης Νι- 
κολαίδης, οι επιστημονικοί βοηθοί κ. Ευάγγελος 
Κακαβογιάννης και ο. Ό λγα  Αποστολοπούλου 
και δι’ εν βραχύ διάστημα αι δδ. Β. Ξενίδου και 
Ι ωάννα Σταμούλη.

Ι διαιτέρως σημαντική, ως συνήθως, υπήρξεν η 
πολύτιμος βοήθεια του παρά τη Εφορεία Α ρ- 
χαιοτήτων Δωδεκανήσου Α ρχιτεχνίτου κ. Κ. 
Τζανέτου.

Α'. ΜΟΥΣΕΙΑ Ε ΡΓΑΣΙΑΙ
ΡΟ Δ Ο Σ

Α ρχαιολογικόν Μουσείον

Δια των μέχρι του 1964 διατεθέντων χρηματι- 
κών ποσών συνεπληρώθησαν άπασαι αι απαραί- 
τητοι εργασίαι κτηριακής αποκαταστάσεως του 
Νοσοκομείου των Ι πποτών Ρόδου, όπου θα στε- 
γασθή το Μουσείον αγγείων και μικροαντικει- 
μένων από της γεωμετρικής μέχρι της ρωμαϊκής 
εποχής.

Ωλοκληρώθη ο εις προθήκας εξοπλισμός του 
ως άνω Μουσείου και εξήχθησαν εκ των αποθη- 
κών, όπου από της εποχής του πολέμου ευρίσκον- 
το συσκευασμένα, τα αγγεία και άλλα μικροαντι- 
κείμενα, ήρχισε δε η κατάταξις αυτών κατά νε- 
κροταφεία και τάφους.

Βυζαντινόν Μουσείον

Μικροεργασίαι κυρίως κτηριακής φύσεως εγέν
οντο εις το επί της οδού Ι πποτών μεσαιωνικόν 

κτήριον, το όποιον φέρει εξώθυραν ισπανικού 
τύπου1, όπου θα στεγασθή η συλλογή των αντικει- 
μένων παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής εποχής

. Εις το κτήριον τούτο ετοποθετήθησαν προς 
καθαρισμόν εικόνες εκ Ρόδου, τας οποίας ευγε- 
νώς προσέφερεν ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυ- 
ρίδων, υποσχεθείς, ότι θα δωρήση, μετά την πε- 
ράτωσιν των προκαταρκτικών εργασιών του κτη- 
ρίου τούτου, και την ύπόλοιπον και πλέον αξιό- 
λογον συλλογήν, ήτις σήμερον στεγάζεται εις 
την ιεράν Μητρόπολιν Ρόδου.

Λαογραφικόν Μουσείον

Με ταχύτατον ρυθμόν προυχώρησεν η επανέκ- 
θεσις των αντικειμένων της Λαογραφικής και 
Κοσμητικής Συλλογής Ρόδου, υπολογίζεται δε, 
ότι το τμήμα τούτο του Μουσείου της Ρόδου θα 
εγ ν ι α σ θ ή  κατά την θερινήν περίοδον του ερ- 
χομένου έτους.

Προϊστορικόν Μουσείον

Προς αποπεράτωσιν εξ άλλου και συμπλήρω- 
ση» της παρά το Κατάλυμα της Γαλλίας μεσαιωνι- 
κής οικίας1 2, όπου θα στεγασθή η προϊστορική 
Συλλογή του Μουσείου Ρόδου, εγένοντο κυρίως 
εργασίαι αποχωματώσεως, αποσκοπούσαι εις 
την ανεύρεσιν αρχιτεκτονικών τμημάτων της 
μεσαιωνικής ταύτης οικίας, ώστε να καταστή 
δυνατή η αποκατάστασις του εκ των βομβαρδι- 
σμών καταστραφέντος νοτίου τμήματος αυτής.

Κ Α Λ Υ Μ Ν Ο Σ

Εις το Μουσείον της πόλεως Καλύμνου επε- 
ρατώθησαν αι κτηριακοί εργασίαι και συνετελέ- 
σθη η έκθεσις των νεολιθικών και νεωτέρων αντι- 
κειμένων.

Β ’. ΑΝΑΣΚΑΦ ΑΙ

Κατά το έτος 1964, πλην των μικρών κονδυ- 
λίων του τοπικού κρατικού προυπολογισμού της 
Νομαρχίας Δωδεκανήσου, διετέθησαν δια τας 
ανασκαφάς της πόλεως Ρόδου και της υπαίθρου 
σεβαστά ποσά υπό της Υπηρεσίας Α ρχαιοτήτων 
και Αναστηλώσεως του Υπουργείου Προεδρίας 
Κυβερνήσεως. Ε κ του λόγου τούτου κατέστη δυ- 
νατή η παρακολούθησις απάντων των μελλόντων 
να οικοδομηθούν οικοπέδων εις την πόλιν της

1. Ι δ έ  AI. G abriel: L a  C ité de R hodes, I o .  73, 4

2 . G abriel ë . à .  a .  79, 7
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Ρόδου και η διενέργεια Ανασκαφών μικράς και 
μεγάλης εκτάσεως εις εκατόν περίπου οικόπεδα.

Κατ’ αντίθεσιν προς ο,τι εγένετο παλαιότερον, 
δτε, λόγω του ανεπαρκούς των διατιθεμένων πο- 
σών, αι εργασίαι περιωρίζοντο εις μικρός έρευ- 
νας εντός του χώρου των θεμελιώσεων των μελ- 
λόντων να οικοδομηθούν κτισμάτων, κατά το 
παρόν έτος ηρευνήθησαν καθ’ άπασαν μεν την 
έκτασιν των άπαντα τα παρουσιάσαντα ενδιαφέ- 
ροντα αρχαία οικόπεδα και εις βάθος μέχρι του 
παρθένου εδάφους, ολιγώτερον δε τα μη παρου- 
σιάσαντα Ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Προς τούτο 
παρέστη ανάγκη, αφ' ενός μεν να χρησιμοποιη- 
θούν ενίοτε μηχανικά μέσα προς αποχωμάτωσιν, 
να γίνη δε η απόρριψις των χωμάτων δια διπλής 
πολλάκις αναπετάσεως, όπου αι επιχώσεις ήσαν 
ιδιαιτέρως μεγάλαι.

Εκτός τούτου συνεχίσθησαν αι μη περατωθεί- 
σαι κατά το παρελθόν έτος έρευναι εις αρκετά 
οΙκόπεδα, τας εργασίας των οποίων παρηκολού- 
θησεν η τέως Προϊσταμένη της Εφορείας Α ρ- 
χαιοτήτων Δωδεκανήσου και νυν Έφορος της 
Ε φορείας Νεωτέρων Μνημείων ο. Κάντω Φα- 
τούρου. Τα συμπεράσματα των Ανασκαφών αυ- 
των εδόθησαν εις το περυσινόν Δελτίον υπό της 
ανασκαφέως.

Ε ξαιρετικής σπουδαιότητος βεβαίως είναι το 
γεγονός, ότι κατά τας ανασκαφάς του 1964 διε- 
πιστώθησαν ως βέβαιαι, παλαιότερον υποθετικαί 
η ευρέθησαν νέαι έντελώς άγνωστοι μέχρι σή- 
μερον αρχαίαι οδοί ανερχόμεναι εις δεκαπέντε.

Ν Ο Τ ΙΟ Ν  Μ ΕΡΟ Σ Τ Η Σ  Ε Κ Τ Ο Σ  Τ Ω Ν  Μ ΕΣΑ ΙΩ Ν ΙΚ Ω Ν  
Τ Ε ΙΧ Ω Ν  Π Ο Λ Ε Ω Σ

Ε ν  πρώτοις σημειούται, ότι κατά το μέσον του 
νοτίου τμήματος της έκτος των Μεσαιωνικών 
τειχών πόλεως  συγκεκριμένως εις την θέσιν, 
όπου επί της εποχής της ιταλοκρατίας έκτίσθη- 
σαν τα δύο παράλληλα κτήρια τα χρησιμοποι- 
ούμενα σήμερον δια την στέγασιν Δημοτικών 
σχολείων  Γυμνασίων, και το ολίγω βορειοα- 
νατολικώτερον κτήριον της Κ.Α.Β.Α., ύπαρχει 
εδαφική έξαρσις μετ’ Αποτόμου κλίσεως κυρίως 
κατά την ανατολικήν και βορείαν πλευράν, ως 
έχει αυτή μέχρι σήμερον. Ε π ί Ιταλοκρατίας εγέν
ετο δια μηχανικών μέσων Ισοπέδωσις μεγάλου 

τμήματος της περιοχής προς οικοδόμησις των 
ως άνω κτηρίων  ως εκ τούτου δεν υπήρχον 
μέχρι σήμερον στοιχεία της παλαιοτέρας κατα- 
στάσεως, η Απότομος δε κλίσις του εδάφους δεν 
επέτρεπεν την υπόθεσιν, ότι ίσχυε και ενταύθα το 
«διηνεκές» των οδών, έφ’ φ και η εκ του άξονος 
της μεσαιωνικής οδού Πυθαγόρα υποθετική αρ-

χαία οδός, κατευθύνσεως από Β. προς Ν., Ρ30α 
εις την δευτέραν Έκδοσιν του σχεδίου των αξό- 
νων των Αρχαίων όδών3 εχαράχθη μόνον μέχρι 
σημείου τινός προ της εν λόγω εδαφικής έξαρ- 
σεως.

Κατά τας εφετεινάς ανασκαφάς παρεσχέθη η 
ευχέρεια συμπληρώσεως των αδικών αξόνων τεσ- 
σάρων εκ της περιοχής ταύτης διερχομένων αρ- 
χαίων οδών, πλην της κατά τας περυσινάς ανασκ

αφάς διαπιστωθείσης συνεχίσεως της από Β. 
προς Ν. Αρχαίας οδού Ρ394.

Αι ανασκαφαί εγένοντο αφ' ενός μεν κατά την 
προς Δ. των σχολείων περιοχήν, εν συνεχεία προς 
τας παρά το οικόπεδον Αϊβαλή του έτους 1963, 
αφ' ετέρου δε κατά την προς Α., εις χαμηλότερον 
επίπεδον, περιοχήν, όπου ωκοδομήθησαν οικίαι 
του συνεταιρισμού των Οικονομικών Υπαλλή- 
λων Ρόδου.

Π Ε Ρ ΙΟ Χ Η  ΔΥ ΤΙΚ Ω Σ Τ Ω Ν  Σ Χ Ο Λ ΕΙΩ Ν

Α ρχαία οδός Ρ18β

Ε ντός της εκτάσεως των οικοπέδων Καμαρινού 
και Κουμαντή βορειοανατολικώς της εκκλησίας 
των Άγιων Α ναργύρων, διεπιστώθησαν ίχνη πλα- 
τείας Αρχαίας οδού κατευθύνσεως από Α. προς Δ., 
ήτις κατά τας περυσινάς ανασκαφάς διεπιστώθη 
κατά το Ανατολικόν μέρος της εντός του παρά την 
διασταύρωση» των οδών Στεφάνου Καζούλλη και 
Βενετοκλέων5 οικοπέδου ιδιοκτησίας Σ. Χαρα- 
λάμπους. Τα ελάχιστα λείψανα της Αρχαίας ταυτής

 οδού Ρ18β, ήτοι εις λίαν κατεστραμμένος πή- 
λινος αγωγός και ίχνη δύο πλευρών φρεατίου του 
συνήθους εις τας Αρχαίας οδούς της Ρόδου τύπου 
ευρέθησαν εντός του οικοπέδου Καμαρινού. Το 
πλάτος τέλος της οδού, μετρηθέν μεταξύ δύο από 
Β. προς Ν. παραλλήλων τοίχων, ευρεθέντων του 
ενός εντός του οικοπέδου Κουμαντή και του έτε- 
ρου εντός του οικοπέδου Καμαρινού, ευρέθη 12 
μέτρα περίπου. Ά ρα  η οδός Ρ18β ήτο πλατεία.

Την διαδοχήν της Αρχαίας οδού Ρ18β κατά την 
εποχήν της τουρκοκρατίας Αποτελεί μικρά οδός 
εκκινούσα εκ της διερχομένης εντεύθεν οδού Α - 
γίων Α ναργύρων και βαίνουσα προς Δ. Εις την 
περιοχήν ταύτην και ολίγω ανατολικώτερον του 
οικοπέδου Κουμαντή ευρέθη το εν Π ιν .  739 α 
τεμάχιον βωμού εκ λαρτίου λίθου μετά της πιθα- 
νώς εις τον 2ον π.Χ. αιώνα χρονολογουμένης επι- 
γραφής Αγαθού Δαίμονας.

Νοτιώτερον και συγκεκριμένως εις απόστασιν

3. A M  73 ( 1958 ) σ . 147, π ιν . I l l  κα ι IV.

4 . Κ . Φ ατούρου Α Δ 19 ( 1964 ): Χ ρονικά, σ . 472.

5. ε .α .  σ . 471.
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95 μ. περίπου από του άξονος της οδού Ρ18β ανε- 
φάνησαν κατά την συνέχισιν της ανασκαφής λεί- 
ψανα της αρχαίας οδού Ρ19α, κατευθύνσεως από 
Α. προς Δ. Τα λείψανα ταύτα ήσαν δύο παράλλη- 
λοι τοίχοι αποτελούντες τα εκατέρωθεν όρια της 
αρχαίας οδού ( Π ι ν .  739 γ ).

Το νότιον όριον συνέκειτο εκ σειράς λίαν ε- 
φθαρμένων και διεσαλευμένων πωροπλίνθων, εκ 
δε του βορείου ορίου, απεκαλύφθη τμήμα της εξ 
ακανονίστων λίθων μετά πηλού υποθεμελιώσεως. 
Η  απόστασις μεταξύ των δύο τούτων τοίχων ήτο 
6.20 μ. Ε πειδή οι λίθοι του νοτίου ορίου ευρέθη- 
σαν ελαφρώς διεσαλευμένοι, εκ δε του βορείου 
ορίου ευρέθη μόνον ασαφές τμήμα υποθεμελιώ- 
σεως, πρέπει να διατηρηθή επιφύλαξις, ως προς 
το πλάτος της αρχαίας οδού Ρ19α εις την θέσιν 
ταύτην, δεδομένου, ότι κατά την προς Α. προ- 
έκτασιν αυτής, όπου συμπίπτει προς την εν τω 
προκαταρκτικώ σχεδίω σημειωθείσαν οδόν Ρ19β, 
εντός του οικοπέδου Α ναστασιάδη ( ιδέ κατωτ. 
σ. 591 ) είχε πλάτος 5.40 μ. περίπου.

Ω ς και εις τον Π ιν .  739 γ φαίνεται, εκ της 
οδού Ρ19α διεπιστώθησαν εις το σημείον αυτό 
οδοστρώματα, κτιστός αγωγός και πήλινοι αγω- 
γοί διαθέοντες περίπου όλον το ανασκαφέν τμή- 
μα αυτής.

Π Ε Ρ ΙΟ Χ Η  Α Ν Α ΤΟ Λ ΙΚ Ο Σ  Τ Ω Ν  Σ Χ Ο Λ ΕΙΩ Ν

Εντός της περιοχής ταύτης ανεσκάφησαν εν 
όλω επτά οικόπεδα, ιδιοκτησιών Καΐκη, Λυριτζή, 
Στραγαλά, Δηλμπεράκη, Φραγκεσκάκη, Σέλλα 
και Καμαριώτη.

Ε κ  τούτων ιδιαίτερον ενδιαφέρον ενεφάνισαν 
τα νοτιώτερα οικόπεδα Καΐκη - Λυριτζή - Στρα- 
γαλά και το κατά το μέσον περίπου της περιοχής 
κείμενον οικόπεδον Φραγκεσκάκη. Εις τα οικό- 
πεδα Καίκη - Λυριτζή - Στραγαλά διεπιστώθη η 
αρχαία οδός Ρ30α.

Η  οδός αυτή, ως ανεφέρθη και ανωτέρω ( σ. 
578 ), εσημειώθη επί του δευτέρου καταρτισθέν- 
τος σχεδίου εκ του άξονος της εντός της μεσαιω- 
νικής πόλεως οδού Ι πποδάμου, απέχοντος 51 σχε- 
δόν μέτρα από του άξονος της υποθετικής αρχαίας 
οδού Ρ30°, δεν εχαράχθη δε ο δξων αυτής περαι- 
τέρω, λόγω της ύπαρξεως ενταύθα αποτόμου κλί- 
σεως του εδάφους και μεγάλων επιχώσεων. Κατά 
την ανασκαφήν των οικοπέδων Καίκη - Λυρι- 
τζή - Στραγαλά απεκαλύφθη και έμελετήθη η αρ- 
χαία αυτή οδός εις μήκος 30 μ. περίπου ( Π ιν .

739 β ) και η διασταύρωσις αυτής προς την οδόν 
Ρ20α.

Το ανατολικόν όριον της αρχαίας οδού Ρ30α 
απετέλει αναλημματικός τοίχος μεγίστου ύψους 
2.20 μ. ( Π ι ν .  740 α ). Ο  τοίχος ούτος είχεν 
αποκλίνει της κατακορύφου κατά το βόρειον 
κυρίως τμήμα αυτού, απετελείτο δε εκ μεγάλων 
ακανονίστων πωροπλίνθων και σποραδικώς παρ- 
εμβαλλομένων μικρών λίθων.

Το δυτικόν όριον απετέλει τοίχος μεγίστου 
ύψους 0,80 και πλάτους κατά μέρη 0,60 και 0,80 
μ. διεσαλευμένος κατά το νότιον αυτού τμήμα. 
Ο  τοίχος ούτος εκάμπτετο προς Δ. ( Π ι ν .  740 
β ), σχηματιζομένης ούτω της νοτιοδυτικής γω- 
νίας της διασταυρώσεως των αρχαίων οδών Ρ30α 
και Ρ20α.

Το πλάτος της αρχαίας οδού Ρ30α μετρηθέν 
μεταξύ της ανατολικής παρειάς του δυτικού τοί- 
χου και της ανατολικής ωσαύτως παρειάς του 
αναλήμματος, ευρέθη 5.60 μ. κατά το διασωζό- 
μενον εις καλυτέραν κατάστασιν μέρος του δυ- 
τικού ορίου. Η  εντός της μεσαιωνικής πόλεως 
οδός Ιπποδάμου, η οποία διεδέχθη εις το σημείον 
τούτο την αρχαίαν οδόν Ρ30α έχει πλάτος κυμαι- 
νόμενον μεταξύ 3.50 μέχρι 5 μ. περίπου. Εντός 
του πλάτους της οδού καθ’ όλον το μήκος αυτής 
υπήρχε κτιστός αγωγός εστεγασμένος μόνον κατά 
το νότιον μέρος αυτού. Παρ’ αυτόν υπήρχε πή- 
λινος αγωγός κατευθύνσεως από Ν. προς Β. δια- 
κλαδούμενος εις σημείον, ένθα είχε καταστραφή 
ο κτιστός αγωγός, με κατευθύνσιν αφ' ενός μεν 
προς Β. αφ' ετέρου δε προς Α., ήτοι προς την 
προς Α. συνέχισιν της διασταυρουμένης μετά της 
Ρ30α αρχαίας οδού Ρ20α. Κατά τόπους ευρέθη- 
σαν ίχνη αρχαίων οδοστρωμάτων. Σημειωτέον 
τέλος, ότι ίχνη της οδού Ρ30α ευρέθησαν και εν- 
τός του κατά 100 μ. νοτιώτερον επί της οδού Γα- 
ριβάλδη οικοπέδου Χατζηγαβριήλ.

Της αρχαίας οδού Ρ20α πλην των δύο ανωτέρω 
αναφερθέντων στοιχείων, ήτοι της νοτιοδυτικής 
γωνίας της διασταυρώσεως ( Π ι ν .  740 β ) και 
της προς Α. κάμψεως του ενός βραχίονος του πή- 
λινου αγωγού, ουδέν έτερον στοιχείον διεπιστώ- 
θη. Ω ς εκ τούτου ο άξων αυτής δεν κατέστη δυνα- 
τόν να χαραχθή μετά βεβαιότητος επί του χαρ- 
του, μη διαπιστωθέντος κυρίως του πλάτους της.

Οικόπεδον Φραγκεσκάκη

Εις το οικόπεδον τούτο ανεσκάφη τμήμα λίαν 
κατεστραμμένης αρχαίας οικίας, εκ της εποχής 
της ρωμαιοκρατίας και συγκεκριμένως το εκ ψη- 
φιδωτού δάπεδον ενός μεγάλου δωματίου, διαστά- 
σεων 4.80 χ 10 μ. περίπου, και κατεστραμμένα ψη-

6. Ί .  Κ οντή , Ρυμοτομία  π ιν . I κα ι II κα ι A M  73 ( 1958 ) 
π ιν . III κ α ι IV.
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φιδωτά δάπεδα παρακειμένων δωματίων. Εις το 
κέντρον του δωματίου υπήρχεν έμβλημα μετά 
παραστάσεως μάσκας Σιληνού διαστάσεων 0,60 χ 
0,60 μ. ( Π ιν .  772 ). Ω ς διεπιστώθη εκ της 
συνεχίσεως της ανασκαφής το έμβλημα τούτο 
προήρχετο εκ του δαπέδου της παλαιοτέρας ελ- 
ληνιστικής οικίας, όπερ ευρέθη βαθύτερον, είχε 
δε διατηρηθή, προφανώς λόγω της αρίστης τέχνης 
του και εχρησιμοποιήθη εις την οικίαν της επο- 
χής της ρωμαιοκρατίας.

Ε πί μελανού εδάφους πλαισιουμένου υπό πρά- 
σινης ζώνης, την οποίαν περιθέει ταινία τεφρο- 
χρόων φών και φύλλων, εικονίζεται η μάσκα εις 
λοξήν κατευθύνσιν, έχουσα κατά τα σαρκόχροα 
μέρη χρωματικήν ποικιλίαν και πλαστικήν διά- 
θεσιν τονιζομένας δια ποικιλοχρόου στεφάνου εκ 
φύλλων κισσού, κλάδων μυρσίνης και ανθέων 
περιπεπλεγμένων δια τριχρώμου ταινίας. Αι ψη- 
φίδες είναι μικραί απολύτου εφαρμογής και πλην 
των πρασίνων και κίτρινων, αρίστης διατηρήσεως. 
Λεπτομερής δημοσίευσις του ψηφιδωτού τούτου 
εμβλήματος θα γίνη προσεχώς.

Βορείως του οικοπέδου Φραγκεσκάκη διεπιστώ- 
θη η συνέχισις της οδού Ρ19β, ο άξων της οποίας 
συμπίπτει προς τον άξονα της ολίγω δυτικώτερον 
ανασκαφείσης οδού Ρ19α ( ιδέ ά. σ. 579).

Οδτω, παρά το γεγονός ότι η ανωτέρω αναφερ- 
θείσα απότομος έξαρσις του εδάφους εις την πε- 
ριοχήν ταύτην ενέβαλεν εις αμφιβολίας, όσον αφο- 
ρά εις την εφαρμογήν και ενταύθα του «διηνεκούς», 
διεπιστώθη κατά τας εφετεινάς ανασκαφάς, ότι το 
«διηνεκές» ίσχυε δια τας οδούς Ρ19α και Ρ19β, 
αι οποίαι εταυτίσθησαν, δια την οδόν Ρ18β και 
δια την οδόν Ρ30α.

Οικόπεδον Κατίνα

Εις τον χώρον μεταξύ της οδού Ηρακλείου 
από Ν. και της οδού Κομνηνών από Β., όπου 
τώρα διανοίγονται υπό του Δήμου Ρόδου νέαι 
οδοί, διεπιστώθη η διασταύρωσις των αρχαίων 
οδών Ρ29α7 και Ρ178. Ε κ  της διασταυρώσεως των 
αρχαίων τούτων οδών διεσώζοντο λείψανα της 
ΒΑ. γωνίας και ασαφή τμήματα κτιστών και πή- 
λινων αγωγών.

Λείψανα οδοστρωμάτων και τμήματα πήλινων 
αγωγών της οδού Ρ17 ευρέθησαν επίσης εντός 
του δυτικώς του κινηματογράφου « Παλλάς » επί

της λεωφόρου Βασιλίσσης Φρειδερίκης αριθ. 13 
οικοπέδου ιδιοκτησίας Α. Μαδωνή.

Σαφή Ιχνη, ήτοι πήλινοι αγωγοί και ίχνη οδο- 
στρωμάτων ευρέθησαν από την παροδον Βασιλείου 
Βουλγαροκτόνου ανήκοντα εις την προς Ν. συνε- 
χισιν της οδού Ρ29α, κατά τας εκσκαφάς εντός 
του οικοπέδου Ιδιοκτησίας Β. Κοζά. Η  παροδος 
Βασιλείου Βουλγαροκτόνου, σημειουμένη σαφώς 
εις τους παλαιοτέρους χάρτας, φαίνεται ότι ύπερ- 
έκειτο της αρχαίας οδού, τον άξονα της οποίας 
μόνον εν μέρει ηκολούθει.

Οικόπεδον Τζερεμέ

Παρά την οδόν Ά γίου Ιωάννου αριθ. 78 και 
εντός της αυλής της οικίας Τζερεμέ, απεκαλύφθη 
η οδός Ρ28α, ήτις εις το δεύτερον σχέδιον των 
αξόνων των αρχαίων οδών της Ρόδου είχε χαρα- 
χθή ως υποτιθεμένη9 κυρίως εκ τοίχων διαχωρι- 
σμού αγρών της εποχής της Τουρκοκρατίας συνή- 
θως πατούντων επί αναλημματικών τοίχων αρ- 
χαίων οδών.

Της οδού ταύτης ευρέθη το δυτικόν όριον απο- 
τελούμενον εκ τοίχου οικίας και σταθμού θύρας. 
Οι λίθοι του τοίχου η σαν εις δευτέραν κατά το 
πλείστον χρήσιν ( Π ιν .  740 ο ) και έφερον 
κατά μέρη ίχνη κονιάματος. Τον σταθμόν της 
θύρας απετέλει κατά το εξωτερικόν μεν μέρος 
πωρόπλινθος ελαφρώς έφθαρμένη, κατά το εσω- 
τερικόν δε λαρτιος λίθος.

Ανατολικώς του τοίχου τούτου διεπιστώθησαν 
λείψανα οδοστρωμάτων εις τέσσαρας στρώσεις, 
υπό δε ταύτα εις απόστασιν 1.15 από του τοίχου 
και εις βάθος 1.50 μ. υπό το δάπεδον της αυλής, 
υπήρχε κτιστός αγωγός λίαν επιμεμελημένης κα- 
τασκευής κατά το εσωτερικόν αυτού ( Π ιν .  
740 γ ), κατευθύνσεως από Ν. προς Β., καλυπτό- 
μενος υπό μεγάλων, κανονικών οριζοντίων πω- 
ροπλίνθων. Βάθος υπονόμου 0,80, πλάτος 0,75 μ. 
Εντός της κοίτης του υπήρχε πήλινος αγωγός 
διαμέτρου 0,17 μ.

Εις απόστασιν 0,50 μ. περίπου από του ανατο- 
λικού τοιχώματος του αγωγού τούτου, ευρέθη έ- 
τερος κτιστός, παράλληλος αγωγός κεκαλυμμε- 
νος όμοιως δι' οριζοντίων λιθοπλίνθων, δύο εκ 
των οποίων ήσαν εις δευτέραν χρήσιν. Ε σωτερι- 
κώς ο αγωγός ούτος έφερεν υδραυλικόν κονίαμα, 
δια του οποίου είχεν επαλειφθή και το εσωτερικόν 
της στεγάσεως. Ε π ί του κονιάματος τούτου υπήρ- 
χον απολιθωμένα ιζήματα. Παρόμοιος αγωγός 
διερχόμενος υπό αρχαίαν οδόν δεν είχεν αποκα- 
λυφθή μέχρι σήμερον εις τας ανασκαφάς της Ρό-

7. Η  αρχα ία  αυτή οδός ανεσκάφη κατά τας περυσ ινάς 
ανασκαφάς εις  το  ο ικ όπεδον Μ ερόπης Χ ρ ισ τοφ ίδη , οδός 
Η ρ α κ λ ε ίο υ  αριθ . 54, ιδ έ Α Δ 19 ( 1964) Χ ρονικά, σ . 478.

8. Α . Ο ρ λ ά νδ ο υ , Τ ο  Έ ργον 1960, σ . 157 κ α ι Π Α Ε  1960,
σ . 274. 9. Α Μ  73 ( 1958 ) σ . 147, π ιν . III, IV.



ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ 581

Σχεδ. 1. Ανασκαφή οικοπέδων Ιωαννίδη και Φρόνη. Διασταύρωσις των αρχαίων οδών Ρ24 και Ρ32β



582 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) : ΧΡΟΝΙΚΑ

δου. Το εσωτερικόν υδραυλικόν κονίαμα άγει 
εις το συμπέρασμα, ότι ο αγωγός ούτος απετέλει 
μέρος του εσωτερικού υδραγωγείου της πόλεως.

Λόγω των παρακειμένων οικιών δεν κατέστη 
δυνατόν να ανευρεθή το ανατολικόν όριον της 
αρχαίας οδού Ρ28α και ως εκ τούτου δεν διεπι- 
στώθη το πλάτος αυτής. Πάντως τα οδοστρώματα 
παρηκολουθήθησαν μέχρις αποστάσεως 6.20 μ. 
ανατολικώς του δυτικού ορίου της οδού.

Οικόπεδα Φρόνη και Ιωαννίδη

Τα οικόπεδα ταύτα ευρίσκονται ανατολικώς 
της οδού Γρηγορίου του Ε ' εντός κήπων, όπου 
τώρα διανοίγονται νέαι οδοί. Ηρευνήθη κατ’ 
έξοχήν το οικόπεδον Ι ωάνν. Ιωαννίδη, εντός του 
οποίου απεκαλύφθη η διασταύρωσις της από Α. 
προς Δ. εις το προκαταρκτικόν σχέδιον σημειω- 
θείσης ως υποθετικής οδού Ρ2410 * μετά της δια 
πρώτην φοράν ενταύθα αποκαλυφθείσης αρχαίας 
οδού Ρ32β.

Τα κυριώτερα στοιχεία, τα οποία προέκυψαν 
εκ της ανασκαφής, υπήρξαν τμήματα του ανατο- 
λικού και βορείου τοίχου μετά της ΒΑ. γωνίας 
λίαν κατεστραμμένης αρχαίας οικίας ( Σ χ ε δ .  
1 ), ήτις συνεχίζετο και υπό την δυτικώς ευρι- 
σκομένην οικίαν Ίωάνν. Ιωαννίδη.

Ο  από Β. προς Ν. τοίχος της αρχαίας ταύτης 
οικίας, ανεσκάφη μέχρι μήκους 11.50 μ. περίπου, 
απετελείτο δε εκ μικρών λίθων μετά πηλού και 
έφερε ν εσωτερικώς κατά μέρη ουχί καλής ποιό- 
τητος επίχρισμα. Κατά την εξωτερικήν αυτού 
παρειάν ανεσκάφησαν δύο φρεάτια εντός της 
οδού. Τα οδοστρώματα ήρχιζον από του τοίχου 
εις τρεις στρώσεις συνολικού πάχους 0,65 μ. 
περίπου. Ο  τοίχος ούτος απετέλει το δυτικόν 
όριον της αρχαίας οδού Ρ32β.

Το ανατολικόν όριον της οδού ταύτης ευρέθη 
εις απόστασιν 5.15 μ. εντός ξένου οικοπέδου υπό 
νεωτέρας οικοδομάς και δεν κατέστη δυνατόν 
να σκάφη παρά μόνον εις μήκος 2 μ. περίπου. Το 
απετέλει τοίχος εκ μεγάλων λιθοπλίνθων εις δύο 
δόμους.

Ε κ της οδού Ρ24, απεκαλύφθη εις μήκος 5 μ. 
περίπου ο αποτελών το νότιον όριον αυτής τοί- 
χος, διασφζων μέρος της ανωδομής εις ύψος 1.55 
μ., συγκείμενος κατά την θεμελίωσιν εκ μικρών 
επίσης λίθων μετά πηλού, ως και ο ανωτέρω

αναφερθείς, προς τούτον συναπτόμενος και απο- 
τελών την εξωτερικήν γωνίαν του αρχαίου κτη- 
ρίου, τοίχος της οδού Ρ32β.

Το έτερον, ήτοι το βόρειον δριον της οδού Ρ24, 
ευρέθη εντός ξένης επίσης ιδιοκτησίας, εμελετή- 
θη δε και εντός του δυτικώτερον ανασκαφέντος 
οικοπέδου ιδιοκτησίας Ευφημίας Φρόνη. Α πε- 
τελείτο εκ παρομοίου τοίχου προχείρου κατα- 
σκευής και απείχε από του νοτίου ορίου 9.25 μ. 
περίπου, ήτοι η οδός Ρ24 ήτο πλατεία. Σημειω- 
τέου ότι κατά την εξωτερικήν πλευράν του βο- 
ρείου ορίου υπήρχον λείψανα δύο φρεατίων εντός 
της οδού. Τα οδοστρώματα της οδού Ρ24 ήρευνή- 
θησαν κυρίως εντός του οικοπέδου Ιωαννίδη απε- 
τελούντο δε εκ τεσσάρων στρώσεων συνολικού 
πάχους 1.10 μ. περίπου και ευρέθησαν 0,20 μ. 
περίπου υπέρ την άνω επιφάνειαν του νοτίου ο- 
ρίου αυτής και 1 μ. υπό την επιφάνειαν του οικο- 
πέδου, γεγονός, όπερ μαρτυρεί, ότι η οδός αυτή 
συνέχισε να χρησιμοποιήται και μεταγενεστέρως. 
Ω ς εκ τούτου και εκ του γεγονότος ότι η οδός 
αυτή ήτο πλατεία, εξηγείται η συνέχισις της λει- 
τουργίας της κατά την εποχήν της Τουρκοκρα- 
τίας, εις το ανατολικώτερον της ανασκαφής κεί- 
μενον τμήμα αυτής, όπου σήμερον η οδός Κυ- 
πριανού.

Οικόπεδον Κωνσταντινίδη - Κακά παρά το τέρ- 
μα της οδού Καναδά. Εντός του οικοπέδου τού- 
του ανεσκάφη τμήμα κτίσματος καταλαμβάνοντος 
έκτασιν ενός αρχαίου οικοδομικού τετραγώνου 
και τρεις περί αυτό αρχαίαι οδοί. Δέον να σημειω- 
θή από τούδε, ότι κατά τας ανασκαφάς του έτους 
1961 περί τα 150 μ. νοτιώτερον της θέσεως ταυτής

 ανεσκάφη η εις τον βράχον έδρασις τμήματος 
του αρχαίου τείχους και ολίγω νοτιώτερον απεκ

αλύφθη έκτος του τείχους ομαδική ταφή11.

Το αρχαίον κτήριον

Του αρχαίου κτηρίου ανεσκάφη ο νότιος τοίχος 
καθ’ όλην αυτού την έκτασιν και τμήματα του 
ανατολικού και δυτικού τοίχου ( Π ι ν .  740 ε ).

Ο  νότιος τοίχος, όστις ανεσκάφη καθ’ άπαν το 
εξ 23 μ. μήκος αυτού, ευρέθη κατά το δυτικόν μεν 
τμήμα λίαν κατεστραμμένος πλην της ΝΔ. γω- 
νίας, κατά δε το ανατολικόν τμήμα αυτού εις αρί- 
στην κατάστασιν και μέχρις ύψους 0,90 μ. Ο  
προς το τμήμα τούτο συναπτόμενος ανατολικός 
τοίχος του οικοδομήματος ανεσκάφη εις μήκος 
8 μ. Αμφότεροι οι τοίχοι ήσαν κατεσκευασμένοι 
εκ διπλής σειράς λίθων « παρά μήκος συν δύο »10 11 12,

10. Η  οδός αυτή εχαράχθη  εις το προκαταρκτικόν σ χ έ- 
δ ιον  ως υποθετ ική . Ι δ έ  Ί .  Κ οντή , Ρυμοτομία, π ιν . II κα ι I 
κ α ι A M  73 ( 1958 ) π ιν . III κα ι IV , προφανώς εκ τη ς ύπαρ- 
ξεως σ χεδόν επ ί του άξονος αυτή ς  τη ς  οδού Κ υπ ρ ια νού 
κατά  το  α να τολ ικόν μέρος τη ς  πόλεω ς, χρονολογουμένη ς 
από τη ς  επ ο χή ς  τη ς Τουρκοκρατίας.

11 . Α Δ 1 7 (1 9 6 1  - 6 2 )  σ . 302.

12. Ά .  Ο ρ λ ά νδο υ , Υ λ ικ ά  Δ ομής, Τ ομ . 2ος, σ . 229.
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η πρόσοψις δε τούτων ήτο λίαν επιμεμελημένη. 
Την απετέλουν μεγάλοι κατά διαστήματα εσκεμ- 
μένως τεθειμένοι ακανόνιστοι λίθοι, η εξωτερι- 
κή παρειά των οποίων ήτο λελεασμένη. Τα μετα- 
ξύ των λίθων διαστήματα επληρούτο δια βυ- 
σμάτων, τα οποία περιέβαλλον τους μεγάλους 
λίθους και κατά το άνω μέρος αυτών ( Π ιν .  
741 α ).

Η  εξεζητημένη αυτή μορφή της τοιχοποιίας 
εις τόσην έκτασιν και καλήν ποιότητα ενεφανί- 
σθη δια πρώτην φοράν εν Ρόδω κατά την ανασκα- 
φήν ταύτην.

Εις το εσωτερικόν του κτηρίου τούτου ανεφά- 
νησαν τέσσαρες παράλληλοι τοίχοι, εκ των ο- 
ποίων μόνον ο εις διήκε καθ’ όλον το πλάτος, οι 
δε λοιποί ευρέθησαν μερικώς κατεστραμμένοι. 
Ο  παράλληλος προς τον νότιον τοίχος, ευρέθη 
εις απόστασιν 5 μ. βορείως αυτού και απετελείτο 
καθ’  άπαν το μήκος του εκ μικρών ακανονίστων 
λίθων μετά πηλού.

Ο  δυτικός τοίχος του κτίσματος ευρέθη ( Π ιν .  
741 β ) κατά το μέρος της θεμελιώσεως αυτού 
εις μήκος 5.35 μ., ενώ εκ της ανωδομής εσώζετο 
μικρόν μόνον τμήμα προς την ΝΔ. γωνίαν του 
κτηρίου. Το τμήμα της ανωδομής παρουσίαζεν 
επίσης διάθεσιν κατά την τοιχοδομίαν της μορ- 
φής των ανωτέρω περιγραφέντων τοίχων της κα- 
λής τοιχοδομίας. Η  ποιότης όμως ήτο αισθητώς 
κατωτέρα.

Α κριβώς εις το άκρον του τοίχου τούτου και 
κατά την προέκτασιν του νοτίου μεγάλου τοίχου 
ευρέθη βάσις με τμήμα πεσσίσκου, επί του οποίου 
πιθανώς θα υπήρχε κατά την αρχαιότητα αγαλμά- 
τιον.

Α ι αρχαίαι οδοί

Ο  από Α. προς Δ. νότιος τοίχος του οικοδομή- 
ματος απετέλει το βόρειον όριον αρχαίας αγνώ- 
στου μέχρι σήμερον οδού, της Ρ24α, κατευθύν- 
σεως από Α. προς Δ., η οποία απέχει από του άξο- 
νος της διαπιστωθείσης κατά τας εφετεινάς ανα- 
σκαφάς αρχαίας οδού Ρ24 ( ιδέ ανωτ. σ. 582) 
100 περίπου μ. Της οδού ταύτης δεν κατέστη δυ- 
νατόν να διαπιστωθή το πλάτος παρά το γεγονός 
ότι εσκάφη αυτή εις πλάτος περίπου 7 μ.

Ά ξιον ιδιαιτέρας μνείας είναι το γεγονός, ότι 
κατά μήκος της οδού Ρ24α και εις απόστασιν 2 μ. 
περίπου από του βορείου ορίου αυτής, υπήρχε 
τοίχος ( Σ χ ε δ .  2, Π ιν .  740 ε ) σωζομένου 
μήκους 23 περίπου και πλάτους μεγίστου 1 μ., 
αποτελούμενος εκ θεμελιώσεως εκ μεγάλων λιθο- 
πλίνθων εις δευτέραν μάλλον χρήσιν και ανωδο- 
μής, η οποία κατά το μεγαλύτερον μέρος αυτής

παρείχε την αίσθησιν τοιχοποιίας προχείρου μεν, 
αλλά παρομοίας μορφής προς τους ανωτέρω περι- 
γραφέντας καλούς τοίχους. Παρά το γεγονός ότι 
πολλά και κυρίως η θέσις του τοίχου τούτου εντός 
της οδού εμποδίζουν την εξήγησιν, ουδείς άλλος 
λόγος δύναται προς το παρόν τουλάχιστον να δι- 

ολογήση την ύπαρξιν αυτού, η μη μόνον το 
υπό του Διοδώρου13 αναφερόμενον, ότι κατά την 
πολιορκίαν του Δημητρίου κατεσκευάσθησαν 
εσωτερικώς του αρχαίου τείχους και έτερα παράλ- 
ληλα « τω μέλλοντι πονείν » τείχη. Ίσως το 
αυτό να επανελήφθη και κατά τινά των νεωτέρων 
πολιορκιών της πόλεως. Την ερμηνείαν ταύτην 
καθιστά ευλογοφανή η προς το αρχαίον τείχος 
γειτνίασις.

Ο  δυτικός τοίχος του αρχαίου κτηρίου απετέ- 
λει το ανατολικόν όριον της από Β. προς Ν. αρ- 
χαίας οδού Ρ34γ, πλάτους 5.30 μ. Ο  άξων της 
οδού ταύτης απέχει περίπου 15 μ. από του άξο- 
νος της όδον Ρ34β14. Η  μικρά αυτή απόστασις 
των αξόνων των δύο αρχαίων οδών, παρουσιαζο- 
μένη δια πρώτην φοράν από της ενάρξεως των 
ανασκαφών εις την πόλιν της Ρόδου, εξηγείται 
πάλιν εκ της γειτνιάσεως προς το αρχαίον τεί- 
χος. Είναι δε λίαν πιθανόν, ότι η οδός Ρ34β δεν 
εξικνείτο μέχρι της θέσεως ταύτης, αλλά διεκό- 
πτετο ολίγω βορειότερον. Ίσχυε δηλαδή ενταύ- 
θα το σύστημα του περιορισμού των διηνεκών 
οδικών αξόνων, η και της καταργήσεως αυτών 
και η αντικατάστασις των υπό οικοδομικών τε- 
τραγώνων πυκνοτέρας διατάξεως15.

Μεγαλυτέραν σχετικώς ανωμαλίαν παρουσία- 
σεν η προς το ανατολικόν τμήμα του οικοπέδου 
ανασκαφείσα οδός Ρ35β. Της οδού ταύτης εύρε- 
θη το δυτικόν όριον, ήτοι ο ανωτέρω περιγραφείς 
τοίχος, ο έχων την επιμεμελημένην τοιχοποιίαν, 
και λείψανα κτιστών αγωγών. Ο  τοίχος ούτος 
δεν ήτο κάθετος επί τον νότιον τοίχον του οικο- 
δομήματος, άλλ’ εσχημάτιζε μετ’ αυτού αμβλείαν 
γωνίαν 92°. Παρομοίαν απόκλισιν και έτι μεγαλυ- 
τέραν παρουσίαζε και ο εις εκ των κτιστών αγωγ 
ω ν  της οδού. Ο  αγωγός ούτος πρέπει να ήτο νεώ- 
τερος, ως καταργήσας τον παλαιότερον, όστις 
ηκολούθει τον συνήθη προσανατολισμόν των ο- 
δών της Ρόδου.

Οικόπεδον Στρατάκη

( Ε π ί της γωνίας, την οποίαν σχηματίζει η οδός 
Γρηγορίου του Ε' τεμνομένη υπό της νοτίως της

13. X X , 9 3 ,1 .

14. Ι δ έ  κατωτέρω  οικόπεδα Αναστασιάδου κα ι Κ α ντή .

15. Ί .  Κ οντή : Η  εύτομος δ ιάθεσις  εις τον  Ι πποδάμειον 
τρόπον: Α Ε  1953 - 54, μέρος Α ' σ . 266, κ .ε .
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οδού Δενδρηνού νεοδιανοιγομένης παραλλήλου 
νέας οδού).

Κατά την γενομένην ανασκαφήν εντός του οι- 
κοπέδου τούτου δεν ανευρέθησαν οικοδομικά 
λείψανα, αλλά λίαν κατεστραμμένα η σχεδόν εν- 
τελώς διαλελυμένα οδοσ τρώματα ανήκοντα εις 
την οδόν Ρ30. Μεταξύ των οδοστρωμάτων τού- 
των ευρέθησαν θραύσματα μεγάλου πήλινου αγω- 
γού, κατευθύνσεως από Ν. προς Β. Ασαφέστερα 
ίχνη ο δ ο σ τρωμάτων ανεσκάφησαν αφ' ετέρου 
κατά τα από Δ. προς Α. θεμέλια της ανεγερθείσης 
οικίας και συγκεκριμένως υπό τοίχον της επο- 
χής της Τουρκοκρατίας. Η  μετρηθείσα επί του 
χάρτου απόστασις της θέσεως ταύτης από της 
κατά τας εφετεινάς ανασκαφάς διαπιστωθείσης 
αρχαίας οδού Ρ24 (Ιδέ ανωτ. σ. 582) ευρέθη 
205 περίπου μέτρα. Ω ς εκ τούτου σημειούμεν ως 
πιθανήν την οδόν ταύτην, εις την οποίαν εδόθη 
προσωρινές το σήμα Ρ24β.

Ε κ των εντός των επιχώσεων γενομένων ευρη- 
μάτων αξιόλογα υπήρξαν τα εν Π ιν .  742 α - β.

Οικόπεδον Γεωργίου Φωκά ( Οδός Α γίου Ι ω- 
άννου αριθ. 36 ).

Εντός του οικοπέδου τούτου εγένετο ανασκα- 
φική έρευνα άνευ αποτελέσματος εξ αφορμής 
εμφανίσεως στρώσεων, αι οποίαι όμως διεπιστώ- 
θη ότι δεν ανήκον εις αρχαίαν οδόν, ούτε ήσαν 
της συστάσεως των αρχαίων οδοστρωμάτων της 
Ρόδου.

Οικόπεδον Χαλκιά ( Οδός Παλαιών Πατρών 
Γερμανού ). Γενομένης ανασκαφικής ερεύνης 
απεκαλύφθησαν λίαν ασαφή λείψανα εκ τοίχων 
αρχαίας οικήσεως και τινά τμήματα δαπέδου εκ 
πήλινων πλακών.

Οικόπεδον Τζάπαση ( Α νατολικές του οίκοπε- 
δου Κατίνα).

Ενταύθα ήρχισεν ανασκαφική έρευνα συνεχι- 
ζομένη και κατά το παρόν έτος. Ε κ  του οικοπέδου 
τούτου προέρχονται αι εις τους Π ιν .  743 α - β 
μικραί μαρμάρινοι κεφαλαί.

Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΚ Ο Ν  Μ Ε ΡΟ Σ  Τ Η Σ  ΕΚ ΤΟ Σ 
Τ Ω Ν  Μ ΕΣΑ ΙΩ Ν ΙΚ Ω Ν  ΤΕ ΙΧ Ω Ν  Π Ο Λ ΕΩ Σ

Οικόπεδον Τσακίρη

(Παρά την οδόν Πατριάρχου Α θηναγόρα 
και μεταξύ των οδών Καναδά και Ά γίου Γεωρ- 
γίου ).

Κατά τας ανασκαφάς εις την θέσιν ταύτην απε- 
καλύφθη άγνωστος μέχρι σήμερον αρχαία οδός 
κατευθύνσεως από Β. προς Ν., ήτις εσημειώθη

επί του καταρτιζομένου σχεδίου ως Ρ34α. Εις την 
περιοχήν ταύτην υπήρχον κατά την εποχήν της 
Τουρκοκρατίας εκτεταμένοι κήποι εσπεριδοει- 
δών, τα εκ μανδροτοίχων όρια των οποίων δια- 
κρίνονται εις τινά σημεία μέχρι σήμερον. Υπέρ 
την αποκαλυφθείσαν αρχαίαν οδόν υπήρχεν εν 
τοιούτον όριον, το όποιον εις τον χάρτην της 
εποχής της Τουρκοκρατίας σημειούται μέχρι μή- 
κους 150 μ.16. Επρόκειτο προφανώς περί του 
συνηθεστάτη εις Ρόδον φαινομένου της διαδο- 
χής των ορίων των αρχαίων οικοδομικών τετρα- 
γώνων δια νεωτέρων μανδροτοίχων.

Η  ανασκαφή έφερεν εις φως την αρχαίαν οδόν 
Ρ34α εις μήκος 20 μ. περίπου μέχρι του βορειο- 
τέρου ορίου του οικοπέδου, τα δε μελετηθέντα 
στοιχεία της ήσαν: Το ανατολικόν όριον αυτής, 
μέρος του δυτικού ορίου της, κτιστός αγωγός διή- 
κων καθ’ άπαν το ανασκαφέν μήκος της αρχαίας 
οδού, μικρότεροι αποχετευτικοί κτιστοί οχετοί 
των παρόδιων κτισμάτων εκβάλλοντες εις τον κεν- 
τρικόν αγωγόν και σκληρά οδοστρώματα.

Το ανατολικόν όριον της οδού Ρ34α απετελεί- 
το εκ τοίχου συνολικού μήκους 21.70 μ., διακο- 
πτομένου όμως κατά το μέσον του χώρου της ανα- 
σκαφής ( Π ιν .  744 α ) ( επί 4 μ. περίπου ) και 
συνεχιζομένου νοτιώτερον. Το βόρειον τμήμα 
του τοίχου απετελείτο εκ μέτριου μεγέθους λι- 
θοπλίνθων, αι οποίαι έφερον εξωτερικώς τρία 
επάλληλα, σχετικές παχέα, στρώματα κονιαμά- 
των, το κατώτερον στρώμα των οποίων έφερεν 
αβαθείς χαρακώσεις, απομιμήσεις προφανώς ισο- 
δόμου τοιχοποιίας. Κατά το νότιον μέρος του τοί- 
χου ευρέθη κατώφλιον θύρας μήκους 1.85 μ. και 
μεγίστου πλάτους 0,65 μ., όπερ εξωτερικώς δεν 
έφερε κονίαμα. Ε π ί της άνω επιφανείας του ύ- 
πήρχε κατά μήκος εγκοπή πλάτους 0,20 μ. και 
επ' αυτής τρεις κοιλότητες, δύο κατά τα δύο άκρα, 
προφανώς προς στήριξιν των στροφέων των θυ- 
ροφύλλων και μια μικροτέρα μεταξύ τούτων άπε- 
χουσα 0,40 από της βόρειας και 0,60 μ. από της 
νοτίας προς υποδοχήν προφανώς του σύρτου. 
Α μέσως Ν. της βόρειας παραστάδος υπήρχε επί 
του κατωφλιού κατά πλάτος αβαθής εγκοπή πλά- 
τους 0,03 μ. ( Π ιν .  744 β ). Παρομοία εγκοπή 
λόγω φθοράς του λίθου δεν κατέστη δυνατόν να 
διαπιστωθή εις την αντίστοιχον θέσιν παρά την 
νοτίαν παραστάδα.

Οπή τετραγώνου διατομής υψ. 0,36 και πλατ. 
0,26 μ., διήκουσα καθ’ όλον το πλάτος του κατω- 
φλιού και απέχουσα 0,15 μ. περίπου από της βο-

16. A M  73 ( 1958) π ιν . IV. Μ εταξύ των οδών Ρ18β και 
Ρ22 κα ι Ρ34 κα ι Ρ35α.
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ρείας παραστάδος της θύρας, απετέλει το υπό το 
κατώφλιον στόμιον εκβολής των υδάτων εκ του 
εσωτερικού της οικίας προς τον κεντρικόν υπό- 
νομον της οδού ( Π ιν .  745 α ). Εις το σημείον 
τούτο διεπιστώθη η έναρξις τριών κτιστών όχε- 
των, ανηκόντων εις τρεις σαφώς διαπιστωθείσας 
περιόδους κατά την λειτουργίαν της οδού, περί 
ων θα γίνη λόγος κατωτέρω. 0,25 μ. χαμηλότερον 
της άνω επιφανείας του κατωφλιού υπήρχεν ελα- 
φρά έξοχή διαπιστωθείσα εις το μέσον κυρίως 
επί της εξωτερικής επιφανείας του κατωφλιού, 
διαιρούσα καθ’ ύψος αυτό εις δύο ανισομερή τμή- 
ματα ( Π ιν .  745 α ).

Αξιοσημείωτον είναι, ότι πλην των συνήθων 
φθορών, αι οποίαι παρουσιάζονται εις τον πω- 
ρόλιθον της Ρόδου, δι’ αποβολής εν τη παρόδω 
του χρόνου των πλέον μαλακών υλών, δεν παρε- 
τηρήθησαν επί του κατωφλιού τούτου φθοραί 
εκ πατημάτων η ίχνη τριβής των θυροφύλλων, 
αι οποίαι είναι συνήθεις εις παρόμοιας περιπτώ- 
σεις.

Εκατέρωθεν του κατωφλιού και κατά την έξω- 
τερικήν επιφάνειαν του τοίχου υπήρχον αι βά- 
σεις και η έναρξις του κορμού δύο εξωτερικών 
παραστάδων ( Π ιν .  745 α ). Ε κ  τούτων η νο- 
τιά ήτο κατεστραμμένη κατά μέγα μέρος εκ κτι- 
στού αγωγού ( ιδέ κατωτέρω σ. 589), η βάσις 
δε αυτής απετελείτο εκ δύο κατά πλάτος τεθει- 
μένων ορθογωνίων λιθοπλίνθων ( Π ιν .  745 β ), 
πλάτους συνολικού 0,40 και ύψους περίπου 0,25 μ. 
Ε π’ αυτής υπήρχεν η έδρασις του κορμού σωζο- 
μένη εις ύψος περίπου 0,15 μ. Ε ν  συνόλω η παρα- 
στάς διέσωζε κατά μέρη κονίαμα εις τρεις ασα- 
φείς λεπτάς στρώσεις, κατά δε το σημείον επαφής 
της εδράσεως του κορμού επί της βάσεως διεκρί- 
νοντο ασαφώς κυμάτια μορφούμενα και τονιζό- 
μενα δια των κονιαμάτων.

Η  βορεία παραστάς εν τω συνόλω ευρέθη εις 
καλυτέραν κατάστασιν δεν διέσωζεν όμως επαρ- 
κώς τα κονιάματα. Αμφότεραι εξ άλλου επάτουν 
επί χωμάτων η τυχαίων λίθων της οδού άνευ ιδιαι- 
τέρας θεμελιώσεως. Τούτο συνδυαζόμενον προς 
το γεγονός, ότι η αρχαιοτέρα στρώσις του κονιά- 
ματος έφθανε χαμηλότερον της εδράσεως της 
νοτίας παραστάδος ( Π ιν .  745 α ), οδηγεί εις 
την σκέψιν, ότι αι παραστάδες ετοποθετήθησαν 
κατά τινά νεωτέραν μετασκευήν του κτηρίου. Ε νώ 
εις την πόλιν της Ρόδου δια πρώτην φοράν ανευ- 
ρέθησαν τοιαύται παραστάδες, ύπαρχουν παρό- 
μοιοι εις κτήρια της αρχαίας Καμίρου, αι καλύ- 
τερον σωζόμεναι των οποίων ευρίσκονται εις το 
κτίσμα βορείως του κάτω ναού.

Επειδή, λόγω υπερκειμένων νεωτέρων κτισμά-

των, δεν κατέστη δυνατόν να συνεχισθή η σκαφή 
ανατολικώτερον, ουδέν στοιχείον εκ του εσωτερι- 
κού της οικίας ηρευνήθη εις την θέσιν ταύτην.

Το νότιον τμήμα του ανατολικού ορίου της αρ- 
χαίας οδού Ρ34α, συνολικού μήκους 9.50 μ. περί- 
που, απετελείτο εκ κατεστραμμένου εις εν τμήμα 
τοίχου πλάτους 0,60 - 0,65 μ. και κατεσκευασμε- 
νου εκ μικρών λίθων μετά πηλού, παρεμβαλλομε- 
νης μιας μεγάλης λιθοπλίνθου. Έφερε δε εξωτε- 
ρικώς παχύ μεν, άλλ’ ουχί καλής ποιότητος επί- 
χρισμα. Κατά το εσωτερικόν του τοίχου τούτου 
ανεφάνη φρεάτιον 1.20x1.05 μ. περίπου, του ο- 
ποίου η σκαφή δεν εχώρησεν εις βάθος.

Το δυτικόν όριον της αρχαίας οδού Ρ34α απε- 
καλύφθη εις μήκος 10 μ. περίπου, μόνον κατά το 
νότιον μέρος του οικοπέδου, της προς Β. συνε- 
χίσεώς του ευρεθείσης λίαν κατεστραμμένης. Εις 
το καλύτερον σωζόμενον τμήμα αυτού η τοιχο- 
ποιία ήτο επιμεμελημένη ( Π ιν .  745 γ ) και απε- 
τελείτο εκ διπλής σειράς κατά μήκος τεθειμένων 
ακανονίστων, αλλά κατά την εξωτερικήν επιφά- 
νειαν κατειργασμένων μικρών, σχετικώς, πωρολί- 
θων. Τα κατά διαστήματα μεταξύ των πωρολίθων 
τούτων κενά επληρούντο δια μικροτέρων, σπορα- 
δικώς, άλλ’ εσκεμμένως τοποθετημένων, λίθων. Ο  
τοίχος ούτος ανήκεν ασφαλώς εις οικίαν, το εσωτερ

ικόν της οποίας ήτο σχεδόν εντελώς κατε- 
στραμμένον.

Ο  κατά μήκος της αρχαίας οδού Ρ34α βαίνων 
κτιστός αγωγός ευρέθη εις το μέσον του πλάτους 
της οδού. Τα πλάγια τοιχώματα αυτού απετελούν- 
το εξ αδρώς κατά την εσωτερικήν επιφάνειαν ειρ- 
γασμένων ακανονίστων λίθων, ευρέθη δε εστε- 
γασμένος κυρίως κατά το βόρειον τμήμα αυτού 
δια μικρών σχετικώς και ακανονίστων λίθων 
( Π ιν .  744 α ). Ο  αγωγός ούτος είχεν εσωτερι- 
κόν πλάτος 0,40 - 0,50 μ., και κλίσιν από Β. προς 
Ν. Τον πυθμένα του απετέλουν τα οδοστρώματα.

Εις τον αγωγόν τούτον εξέβαλλον μικρότεροι 
οχετοί εκκινούντες εκ των παρόδιων οικιών. Α - 
ξιοσημείωτον είναι, ότι εκ των κατευθύνσεων 
του ύψους και της πορείας των οχετών τούτων 
διεπιστώθησαν τρεις διάφοροι περίοδοι κατα- 
σκευής των.

Οι νεώτεροι και εις τα ανώτερα στρώματα ανα- 
σκαφέντες δύο οχετοί ( Σ χ ε δ .  3 ), εκκινούντες 
εκ των δύο εκατέρωθεν της αρχαίας οδού Ρ34α 
οικιών, εξετείνοντο όφιοειδώς προς Ν., έκβάλλον- 
τες εις τον κεντρικόν αγωγόν.

Οι οχετοί της δευτέρας περιόδου ( Π ιν .  744 
α ), τέσσαρες τον αριθμόν, πλαγίας κατευθύνσεως, 
σχηματίζοντες μετά του κεντρικού αγωγού σχε- 
δόν ίσας γωνίας, εξέβαλλον εις αυτόν.
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Ε κ  της πρώτης και αρχαιοτέρας περιόδου διε- 
πιστώθησαν δύο οχετοί. Ε κ  του πρώτου οχετού 
Ιχνη μόνον του πυθμένος από της υπό το κατώ- 
φλιον της ανωτέρω αναφερθείσης θύρας όπής 
( Ιδέ σ. 587 κ.ε. ). Τα ίχνη τούτα απετελούντο κυ- 
ρίως εξ υπολειμμάτων υδραυλικού οστρακοκονιά- 
ματος, ανήκοντος προφανώς εις τον πυθμένα του 
αρχαιοτέρου τούτου οχετού ( Π ιν .  745 α ). Η  
κατεύθυνσις του πυθμένος του οχετού τούτου ήτο 
κάθετος επί τον παρόδιον τοίχον και η προε- 
κτασίς του έτεμνε καθέτως και τον κεντρικόν 
αγωγόν, εις τον όποιον προφανώς θα εξέβαλλε.

Ο  έτερος, καθέτου επίσης κατευθύνσεως, όχε- 
τός διεπιστώθη νοτιώτερον ( Σ χ ε δ .  4 ), προερ- 
χόμενος εκ της δυτικής παροδίου οικίας. Σκληρά 
οδοστρώματα της συνήθους εις τας αρχαίας ο- 
δούς της Ρόδου συστάσεως, τριών η κατά μέρη 
τεσσάρων στρώσεων, διεπιστώθησαν καθ’ όλην 
σχεδόν την ανασκαφείσαν έκτασιν της αρχαίας 
οδού Ρ34α. Εις το μεταξύ του Β. και του Ν. 
τμήματος του ανατολικού ορίου διάστημα ύπήρ- 
χε φρεάτιον εσκαμμένον εις τον βράχον.

Εντός της επιχώσεως της οδού ταύτης ευρέθη 
και η γυναικεία κεφαλή πήλινου ειδωλίου έλλη- 
νιστικής εποχής ( Π ιν .  746 α ).

Οικόπεδον Καταβενάκη

( Παρά τας οδούς Κόδριγκτων και Πατριάρχου 
Α θηναγόρου, δυτικώς του ναού του Ά γ. Γεωργίου 
« του Πάνω »). Κατά τας ανασκαφάς εντός του ως 
άνω οικοπέδου απεκαλύφθησαν τοίχοι, σχηματί- 
ζοντες δωμάτιον λίαν κατεστραμμένης οικίας, και 
η εις την θέσιν ταύτην συνέχισις της αρχαίας 
οδού Ρ19β, ήτις, σημειωθείσα εις τον προκαταρ- 
κτικόν χαρτην17 ως πιθανή εκ καθέτου επί την 
οδόν Μ. Κωνσταντίνου οδού της εποχής της 
Τουρκοκρατίας, διεπιστώθη κατά τας εφετεινάς 
ανασκαφάς και εμελετήθη εις πολλά σημεία αύ- 
της ( ιδέ κατωτέρω σ. 591 ) εντός του ανατολι- 
κού μέρους της πόλεως.

Της αρχαίας ταύτης οδού διεπιστώθησαν εν- 
τός του οικοπέδου Καταβενάκη σκληρά οδοστρώ- 
ματα μεγίστου πλάτους 5.45 - 5.50 μ., ως και μια 
αύλαξ καθ’ όλον το ανασκαφέν μήκος αυτής, διαι- 
ρούσα τα οδοστρώματα εις δύο ίσα κατά μήκος 
μέρη. Ω ς διεπιστώθη εκ της ανασκαφής του οι- 
κοπέδου Α ναστασιάδη ( ιδέ κατωτέρω σ. 591) 
την θέσιν της αύλακος κατελάμβανεν αρχαίος 
αποχετευτικός κτιστός αγωγός, όστις είχεν υπο- 
στή άπόληψιν υλικού εντός του οικοπέδου τούτου.

Οικόπεδον Καλαφατά

(Παρά την οδόν Δρακίδου 27 της συνοικίας 
Μητροπόλεως ).

Εντός του οικοπέδου τούτου απεκαλύφθη νέα 
άγνωστος μέχρι σήμερον οδός, σημειωθείσα εις 
το καταρτιζόμενον σχέδιον υπό το σήμα Ρ33α.

Λόγω υπάρξεως περί το μικρόν οικόπεδον νεω- 
τέρων οικιών, ο νότιος τοίχος της μιας εκ των 
οποίων παρουσίαζεν επικίνδυνον απόκλισιν από 
της κατακορύφου, παρά τα ληφθέντα μέτρα ασφα- 
λείας, δεν κατέστη δυνατόν να προχωρήση η 
ανασκαφή ούτε προς Α. ούτε προς Β. Ε κ  της γε- 
νομένης πάντως ερευνης διεπιστώθησαν οδοστρώ- 
ματα εις βάθος 1 μ. από της επιφανείας του οικο- 
πέδου. Τα οδοστρώματα ταύτα, αποκαλυφθέντα 
εις τέσσαρας τουλάχιστον σαφείς στρώσεις, είχον 
συνολικόν πάχος 0,50 - 0,60 μ.

Κατά το μέσον περίπου του οικοπέδου Καλαφα- 
τα και εις απόστασιν 4.80 μ. από του δυτικού όρίου 
της νυν οδού Δρακίδου ( εις το νέον σχέδιον πό- 
λεως η οδός αυτή διαπλατύνεται), ανεφάνη τοί- 
χος κατευθύνσεως από Β. προς Ν. μέχρι μήκους 
5.30, ύψους 0,50 και πλάτους 0,60 μ. Τα οδοστρώ- 
ματα ήρχιζον ακριβώς από της ανατολικής πα- 
ρειάς του τοίχου τούτου, δυτικώς δε αυτού ανε- 
φάνη σαν ασαφείς τοίχοι και ολίγω βορειότερον 
τούτων ίχνη δαπέδου εξ οστρακοκονιάματος. Τα 
στοιχεία ταύτα επιστοποίησαν την ύπαρξιν δυ- 
τικώς του ως άνω τοίχου αρχαίας οικίας. Ό θεν 
ο ανωτέρω περιγράφεις τοίχος απετέλει το δυτι- 
κόν δριον της αρχαίας οδού Ρ33α.

Λόγω των ανωτέρω αναφερθέντων εμποδίων 
δεν κατέστη δυνατόν να αποκαλυφθή η αρχαία 
οδός Ρ33α, καθ’ όλον το πλάτος αυτής. Το κατα- 
μετρηθέν πλάτος των οδοστρωμάτων έφθασε μέ-χρι 

 2.50 μ. Είναι όμως βέβαιον ότι ταύτα συνεχί- 
ζοντο και ανατολικώτερον υπό την οδόν Δρακί- 
δου. Αι ανατολικώτερον μελετηθείσαι οδοί, ως π.χ. 
η οδός Ρ33β και Ρ34α είχον πλάτος άνω των 5 μ.

Ά λλα τεκμήρια, βεβαιούντα την ύπαρξιν εις την 
θέσιν ταύτην αρχαίας οδού, ήσαν το φρεάτιον, 
το σημειούμενον επί του Σ χ ε δ .  5 δια του αρι- 
θμού 3, του οποίου την δυτικήν πλευράν απετέλει 
η ανατολική παρειά του ανωτέρω περιγραφέντος 
δυτικού ορίου της αρχαίας οδού Ρ33α, έτερον φρε- 
άτιον ακανονίστου σχήματος, σημειούμενον εις 
το Σ χ ε δ .  5 δια του αριθμού 1, και η απόστα- 
σις του μέσου των οδοστρωμάτων από του ανατολ

ικώτερον κειμένου άξονος της κατά τας εφε- 
τεινάς ανασκαφάς αποκαλυφθείσης και ήδη με- 
λετωμένης αρχαίας οδού Ρ33β. Η  απόστασις αύ- 
τη επί του χάρτου είναι περίπου 55 μ.

17. Ί .  Κ ο ν τ ή ,  Ρ υ μ ο τ ο μ ία  π ιν .  1 , 2  κ α ι  A M  73 (1 9 5 8 ) , π ιν .  
ΙΠ , IV .
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Σημειωτέον ότι εντός του πλάτους της αρχαίας 
οδού Ρ33α ευρέθη και η εις το Σ χ ε δ .  5 σημειου- 
μένη δια του αριθμού 2 κατασκευή, παρέχουσα 
την εντύπωσιν φρεατίου, καταλαμβάνουσα όμως 
μεγαλυτέραν έκτασιν των συνήθων φρεατίων των 
οδών της αρχαίας Ρόδου.

Οικόπεδον Α ναστασιάδη

(Παρά νεοδιανοιγομένην παροδον της οδού 
Πατριάρχου Α θηναγόρου, Α. του ναού Ά γίου 
Γεωργίου « του πάνω»),

Εντός του οικοπέδου τούτου εμελετήθη τμήμα 
της από Α. προς Δ. αρχαίας οδού Ρ19β και της 
προς ταύτην διασταυρουμένης αρχαίας οδού Ρ34β, 
ήτις άγνωστος μέχρι τώρα, διεπιστώθη δια πρώ- 
την φοράν εις την θέσιν ταύτην.

Περί της εις τον χάρτην σημειώσεως της οδού 
ταύτης ιδέ ανωτέρω οίκ. Καταβενάκη σ. 589. 
Εντός του οικοπέδου Α ναστασιάδη εμελετήθη 
αυτή εις μήκος περίπου 16 μ. Το βόρειον δριον 
της οδού απετέλει τοίχος κτηρίου, του οποίου 
το δυτικόν μεν μέρος διεσώζετο εις ύψος τριών 
δόμων (1.15 μ .), του ανατολικού δε μέρους διε- 
κρίνετο η θεμελίωσις επί του βράχου ( Π ιν .  
746 β ) και εις ύψος δύο δόμων ΝΑ. γωνία του 
κτηρίου τούτου. Το πλάτος του τοίχου τούτου 
εις το διασωζόμενον μέρος του ήτο κατά μεν την 
θεμελίωσιν 0,65, κατά δε την ανωδομήν 0,48 μ. Το 
συνολικώς αποκαλυφθέν μήκος του βορείου ορίου 
από της γωνίας μέχρι του προς Δ. πέρατος της 
ανασκαφής ήτο 15.60 μ., προυχώρει όμως και δυ- 
τικώτερον υπό τον μη ανασκαφέντα χώρον.

Το νότιον όριον της αρχαίας οδού Ρ19β ευ- 
ρίσκετο εις απόστασιν 5.30 - 5.40 μ. από του βο- 
ρείου, τούτο δε είναι και το πλάτος της αρχαίας 
οδού Ρ19β.

Το πλάτος τούτο είχε περίπου η αρχαία οδός 
Ρ19β και εις το οικόπεδον Καταβενάκη, ενώ εις 
την περιοχήν του οικοπέδου Αϊβαλή, κατά το 
νοτιοδυτικόν τμήμα της πόλεως, όπου ανεσκάφη 
τμήμα της αυτής οδού, το πλάτος ευρέθη 6.20 μ. 
( ιδέ σ. 579 ).

Ο  νότιος ούτος τοίχος, συνολικώς ανασκαφέν- 
τος μήκους 12.60 μ. περίπου, διέσωζε καθ’ όλον 
το μήκος αυτού τον πρώτον εκ των κάτω δόμον, 
εκ δε του δευτέρου τέσσαρας λιθοπλίνθους. Αι 
λιθόπλινθοι ήσαν περίπου ισομεγέθεις, διαστά- 
σεων 1.40 χ 0,75 χ 0,35 μ.

Κατά το ανατολικόν άκρον του ο τοίχος εκάμ- 
πτετο προς Ν., σχηματιζομένης ούτω της βορειο- 
ανατολικής γωνίας του εις την θέσιν ταύτην αρ- 
χαίου κτηρίου ( Σ χ ε δ .  6),  εις το όποιον ανή- 
κεν ο τοίχος ούτος. Καθ’ όλον το πλάτος της αρ-

χαίας οδού Ρ19β υπήρχον σκληρά της συνήθους 
συστάσεως οδοστρώματα εις μετρηθείσας τέσσα- 
ρας στρώσεις συνολικού ύψους 1.20 μ.

Καθ’ όλον το μήκος διέθεε την οδόν κτιστός 
αγωγός πλάτους 0,45 περίπου και ύψους τοιχω- 
μάτων 0,60 μ., ο όποιος εις μεν το σημείον της 
διασταυρώσεως των δύο αρχαίων οδών και μέχρις 
αποστάσεως 10 μ. άπ’ αυτής ευρίσκετο εις το μέ- 
σον σχεδόν της οδού Ρ19β, κατά δε το δυτικόν 
όριον της ανασκαφής δι' οφιοειδούς κάμψεως 
προς Β. επλησίαζε τον βόρειον τοίχον, απέχων 
άπ’ αυτού περίπου 0,30 μ. Ο  πυθμήν του αγωγού 
τούτου απετελείτο εκ πλακών, η δε κλίσις του 
ήτο από Δ. προς Α. Σημειωτέον ότι εις το δυτικώ- 
τερον ανασκαφέν οικόπεδον Καταβενάκη ευρε- 
θη εντός της αυτής αρχαίας οδού η θέσις του αύ- 
του αγωγού υποστάντος, ως εδηλώθη, ολικήν από- 
ληψιν του υλικού ( ιδέ ανωτ. σ. 589 ).

Κάθετοι κατά το πλείστον και λοξοί προς τον 
αγωγόν κτιστοί οχετοί, απεκαλύφθησαν καθ’ ό- 
λην την ανασκαφείσαν έκτασιν της αρχαίας οδού 
Ρ19β.

Εις κτιστός οχετός κατά το μέσον περίπου της 
ανασκαφής, εκβάλλων προφανώς εις τον κεντρι- 
κόν αγωγόν, επεκοινώνει προς φρεάτιον άμελούς 
κατασκευής, ευρισκόμενον αμέσως παρά την νο- 
τίαν παρειάν του βορείου τοίχου της οδού.

Η  προς την αρχαίαν οδόν Ρ19β διασταυρουμε- 
νη αρχαία οδός Ρ34β, κατευθύνσεως από Β. προς 
Ν., απεκαλύφθη μόνον εν μέρει εις το οικόπεδον 
Α ναστασιάδη. Εμελετήθη όμως εις το ολίγω νο- 
τιώτερον ανασκαφέν οικόπεδον Δημ. Καντή δυ- 
τικώς της οδού Καναδά. Τα δύο δρια αυτής ( Π ιν .  
747 α ) απετέλουν τοίχοι εκ μικρών ακανονίστων 
λίθων μετά πηλού, το μεταξύ δε αυτών διάστημα 
εκάλυπτον πέντε καταμετρηθέντα οδοσ τρώματα 
συνολικού πάχους 0,65 μ. Το πλάτος της οδού 
ταύτης ήτο 5.25 περίπου μ. Λείψανα αρχαίου φρεα- 
τίου εκ των συνήθως απαντώντων εις την αρχαίαν 
Ρόδον ανεσκάφη παρά το ανατολικόν δριον της 
αρχαίας οδού και κατά το βόρειον όριον της ανασκ

αφής.

Οικόπεδον Ε μμανουήλ Γιασιράνη

( Επ ί  της οδού Καποδιστρίου, έναντι εισόδου 
εργοστασίου Κ.Α.Ι.Ρ.).

Εντός του οικοπέδου τούτου και εις βάθος από 
της επιφανείας αυτού 1.55 μ., απεκαλύφθησαν σπο- 
ραδικά λείψανα διαλελυμένων οδοστρωμάτων επί 
του φυσικού αργιλώδους εδάφους και ο εν Π ιν .  
747 β κτιστός αγωγός κατευθύνσεως περίπου από 
Α. προς Δ. Ά λλα οικοδομικά ίχνη η οδοστρώ- 
ματα δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθούν, αν

7 5



592 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) : ΧΡΟΝΙΚΑ

και ανεσκάφη το οικόπεδον εις όλην αυτού την 
έκτασιν.

Επειδή ο αγωγός ούτος απέχει 110 μ. περίπου 
από του άξονος της ως πιθανής επί του προκαταρ- 
κτικού χάρτου σημειωθείσης12 αρχαίας οδού Ρ36, 
εσημειώθη επί του χάρτου εις την θέσιν του άγω-

στοιχείων της κατά την οικοδόμησιν εις το εν λό- 
γω οικόπεδον της κατεδαφισθείσης κατά το παρόν 
έτος παλαιοτέρας οικίας.

Εις το βάθος όμως του οικοπέδου και υπό υπερ- 
κείμενον τοίχον της εποχής της Τουρκοκρατίας, 
κατευθύνσεως από Α. προς Δ., διεκρίνοντο σαφώς

Σχεδ. 6. Ανασκαφή οικοπέδου Α ναστασιάδη. Διασταύρωσις αρχαίων οδών Ρ19β και Ρ34β

γού τούτου ο άξων της ως πιθανής εκ των ως άνω 
ενδείξεων εκληφθείσης αρχαίας οδού Ρ36α.

Β Ο ΡΕ ΙΟ Ν  Μ Ε ΡΟ Σ  Τ Η Σ  ΕΚ ΤΟ Σ 
Τ Ω Ν  Μ ΕΣΑ ΙΩ Ν ΙΚ Ω Ν  Τ Ε ΙΧ Ω Ν  Π Ο Λ Ε Ω Σ

Οικόπεδον Σταύρου Αυγουστάκη
( Ευρίσκεται επί της οδού 28ης Ο κτωβρίου 

αριθ. 7, μεταξύ των αρχαίων οδών Ρ2α και Ρ2δ ).
Εις το οικόπεδον τούτο δεν κατέστη δυνατόν 

να εξακριβωθή η συνέχισις της οδού Ρ2α, η ο- 
ποία κατά τας ανασκαφάς του 1961 είχε διαπιστω- 
θή υπό το ξενοδοχείον Βικτώρια, επί της οδού 
25ης Μαρτίου,18 19 ίσως λόγοι καταστροφής των

τα οδοστρώματα της αρχαίας οδού Ρ2δ, ήτις ηρευ- 
νήθη κατά το παρελθόν Βτος20 εις τα οικόπεδα 
Ψαρομπα και Καραγιάννη.

Κατά τον μεταξύ των δύο τούτων αρχαίων οδών 
χώρον υπήρχον εντός του ερυθρού αργιλώδους 
εδάφους πολλαί αποθέσεις, περιλαμβάνουσαι όστρακα 

 χρονολογούμενα από της ελληνιστικής 
μέχρι και της ρωμαϊκής εποχής. Οικοδομικά λεί- 
ψανα δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθούν εις 
την θέσιν ταύτην.

Οικόπεδον Βομβύλα
( Παρά την διασταύρωσιν των οδών Δηλμπε- 

ράκη και Ί ωνος Δραγούμη).18. Ί .  Κ οντή , ε .α . π ιν . 1, 2  κα ι A M  73 (1958), π ιν . Ill, IV.

19. *Α. Ο ρ λ ά νδ ο υ , Έ ρ γ ο ν  1961, σ . 218. 20. Α Δ 19 ( 1964) : Χ ρονικά , σ . 426.
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Ε ντός του οικοπέδου τούτου ανεσκάφησαν δύο 
απλώς εις το χώμα εσκαμμένοι τάφοι με κατευθυν- 
σιν από ΝΔ. προς ΒΑ. Αι κεφαλαί των νεκρών 
ήσαν προς ΝΔ., αι δε χείρες εκατέρωθεν του κορ- 
μου.

Οι τάφοι ευρίσκοντο υπό την θεμελίωσιν της 
οΙκίας της εποχής της Τουρκοκρατίας και επί 
κατεστραμμένου άσαφούς αρχαίου τοίχου. Ση- 
μειούται ενταύθα, ότι παλαιότερον εις την περιο- 
χήν της « Ψαροπούλας », ήτοι ΝΔ. του οικοπέδου 
Βομβύλα, είχεν εδρεθή σκελετός εντός άμμου.

Οικόπεδον Α ϊσέ Σεκίπ ( παρά την οδόν Α λε- 
ξανδρου Διάκου).

Ε ντός του ως άνω οικοπέδου ανεσκάφησαν 
λείψανα οδοστρωμάτων, ανηκόντων εις την από 
Α. προς Δ. οδόν Ρ3α, ήτις κατά το 1960 ανε- 
σκάφη ανατολικώτερον, εις το οικόπεδον Σολού- 
νια, υπό το ξενοδοχείον «Δελφίνι»21.

Οικόπεδον Ρούσσου

(Νοτίως του κτηρίου της Παιδαγωγικής Α κα- 
δημίας ).

Ε ντός του οικοπέδου τούτου κατά την γενομε- 
νην ανασκαφήν ευρέθησαν εντελώς σχεδόν κα- 
τεστραμμένοι τοίχοι, ανήκοντες εις αρχαίαν οι- 
κοδομήν.

Δ Υ Τ ΙΚ Ο Ν  Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Η Σ  Ε Κ Τ Ο Σ  Τ Ω Ν  
Μ Ε Σ Α ΙΩ Ν ΙΚ Ω Ν  Τ Ε ΙΧ Ω Ν  Π Ο Λ Ε Ω Σ

Εις την περιοχήν ταύτην ηρευνήθησαν πέντε 
κυρίως θέσεις, εκ των οποίων προέκυψαν τα κά- 
τωθι:

Οικόπεδον Ζοχρά Νταβράν

Ορίζεται μεταξύ της οδού Θεμ. Σοφούλη και της 
ανατολικώς ταύτης Ιδιωτικής οδού και της καθε- 
τως προς ταύτας οδού Χειμάρας. Εις το οικόπεδον 
τούτο η εκσκαφή έφθασεν εις βάθος 2.50 μ. περίπου 
και ηρευνήθη γωνία αρχαίου κτηρίου παρά την
γωνίαν της αρχαίας οδού Ρ27α από Β. προς Ν.22.

Το αρχαίον κτήριον

Ε κ  του εις την θέσιν ταύτην μεγάλου κτηρίου 
κατέστη δυνατόν να ανασκαφή κυρίως μέρος του 
νοτίου παροδίου τοίχου και η θεμελίωσις του 
προς τούτον συνδεομένου ανατολικού παροδίου 
τοίχου.

Ο  νότιος τοίχος απεκαλύφθη κατά την θεμε- 
λίωσιν αυτού εις μήκος 9. μ. περίπου, ο δε επ'

αυτού βαίνων πρώτος δόμος εις μήκος 5.50 μ. 
περίπου, συμπεριλαμβανομένου και του κατωφλιού 
της θύρας, εκ δε του τρίτου δόμου μόνον μια λι- 
θόπλινθος της ανατολικής παραστάδος ( Π ιν .  
748 β ). Του ανατολικού τοίχου απεκαλύφθη η 
θεμελίωσις εις μήκος 8 μ. περίπου.

Αι θεμελιώσεις αμφοτέρων των τοίχων απετε- 
λούντο εκ μεγάλων σχεδόν κανονικών λιθοπλίν- 
θων κατά μήκος τεθειμένων και εδραζομένων επί 
των πλατειών πλευρών. Το τμήμα της ανωδομής 
απετελείτο εκ παρομοίων λιθοπλίνθων κατά μή-κος 

 τεθειμένων και ερειδομένων επί των στενών 
πλευρών. Η  θεμελίωσις του νοτίου τοίχου του 
κτηρίου απετελείτο εξ οκτώ λιθοπλίνθων, του δε 
ανατολικού εξ επτά, της γωνιαίας δίς μετρουμένης.

Ο  πρώτος δόμος διέσωζε πέντε λιθοπλίνθους. 
Εις το εσωτερικόν του κτηρίου απεκαλύφθη πα- 
ρόμοια θεμελίωσις τοίχου βαίνοντος από Β. προς 
Ν. ( Π ιν .  748 α ), καθέτως επί τον νότιον τοί- 
χον και εις απόστασιν 5 μ. περίπου από της εσω- 
τερικής παρειάς του ανατολικού τοίχου.

Εις την ανατολικήν πλευράν απεκαλύφθη εν 
μέρει θύρα αποτελουμένη εκ του κατωφλιού (Π ιν . 
748 β ), καταλαμβάνοντος κατά τι περισσότερον 
του ύψους του ημίσεος του πρώτου δόμου και τμή- 
ματος της ανατολικής παραστάδος. Μήκος κα- 
τωφλιού 1.10, σωζόμενον ύψος παραστάδος 0,85 
μ. Προς το εσωτερικόν της οικίας, επί της παρα- 
στάδος υπήρχεν εγκοπή προς υποδοχήν του ξύ- 
λινου στηρίγματος του θυρώματος, επί δε του κα- 
τωφλιού λάξευσις προς ελευθέραν κίνησιν των 
θυροφύλλων μόνον προς το εσωτερικόν της οι- 
κίας. Αξιοσημείωτον είναι, ότι κατά την νοτίαν 
εξωτερικήν πλευράν του κατωφλιού και κατά το 
ανατολικόν τμήμα αυτού διεσώζετο συμφυής προ- 
εξοχή της λιθοπλίνθου 0,50 χ 0,40 μ. Ε πίσης εις 
την θέσιν ταύτην προεξείχον περισσότερον και 
αι δύο λιθόπλινθοι της θεμελιώσεως ( Π ιν . 
748 β ).

Οικόπεδον Α ντωνίου Μαυρή ( ανατολικώς ναϋ-δρίου 
 Ά γ. Γεωργίου παρά την οδόν Θ. Σοφούλη ).

Ε κ  της γενομένης ανασκαφικής ερεύνης άπε- 
καλύφθησαν ασαφή λείψανα μάλλον νεωτέρων 
οικοδομημάτων και πήλινος αγωγός, ανήκοντα 
εις την προς Ν. συνέχισιν της οδού Ρ27α, ήτις 
εμελετήθη εις το ανωτέρω οικόπεδον Ζ. Νταβράν.

Οικόπεδον Ιωάννου Κοζά

( Ευρίσκεται παρά την οδόν Παύλου Μελά).
Ε ν  αρχή σημειούται, ότι σχεδόν συγχρόνως με 

την εν τω οικοπέδω τούτω ανασκαφικήν έρευναν, 
ηρευνήθησαν εν μέρει τα ολίγω δυτικώτερον κεί-

2 1 . Ά .  Ο ρ λ ά ν δ ο υ , T ο  Έ ρ γ ο ν  1960, σ .  199.

2 2 . Π Α Ε  1956, σ .  215  κ .ε .
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μένα οικόπεδα Σωτρίλλη και Ασπράκη  και εγέ- 
νετο έναρξις ερεύνης εις το ΝΑ. κείμενον οικό- 
πεδον Μενεξελή παρά την διασταύρωσιν των 
οδών Παύλου Μελά και Διαγοριδών.

Γενικώς εις άπαντα τα ως άνω οΙκόπεδα και 
εις βάθος, ακολουθούν την προς Α. φυσικήν κλί- 
σιν του εδάφους, μικρότερον μεν εις τα δυτικά, 
ήτοι Σωτρίλλη και Ασπράκη, περίπου 0,69 μ., 
και μεγαλύτερον εις το ανατολικώτερον οικόπε- 
δον Μενεξελή, περίπου 1.45 μ., απεκαλύφθη λε- 
πτή στρώσις αποτελουμένη εκ πατημένης γης, 
περιεχούσης κυρίως εις τα οικόπεδα Κοζά και 
Μενεξελή ελάχιστα όστρακα.

Δια της στρώσεως ταύτης, εντός του οίκοπε- 
δου Κοζά, διήρχοντο πήλινοι αγωγοί ( Π ιν .  
749 α ). Ε ν  αρχή ενομίσθη, ότι οι αγωγοί ούτοι 
ανήκον εις αρχαίαν οδόν παράλληλον της οδού 
Ρ15 ( οδός Διαγοριδών), της αποστάσεώς των 
από του άξονος αυτής ούσης περίπου 33 μ.

Προϊούσης της ανασκαφής, απεκαλύφθη κατά 
το βόρειον άκρον του οικοπέδου Κοζά και εις 
απόστασιν 57 μ. περίπου από του ρείθρου του βο- 
ρείου πεζοδρομίου της οδού Διαγοριδών και από 
βάθους 1.20 μ. υπό την επιφάνειαν του οικοπέδου, 
τοίχος κατευθύνσεως από Α. προς Δ. πάχ. 1.50 
και υψ. 1.30 μ., αποτελούμενος εξ ακανονίστων 
λίθων. Ο  τοίχος ούτος ήτο εκτισμένος εντός του 
συνήθως εις Ρόδον απαντώντος υπό την επίχω- 
σιν ερυθρού αργιλώδους χώματος, περιέχοντος 
μικρούς χάλικας, το όποιον εξετείνετο καθ’ όλην 
την έκτασιν του οικοπέδου Κοζά.

Παρά το δυτικόν τέρμα του οικοπέδου και εις 
το βάθος περίπου της άνω επιφανείας του τοίχου, 
ανεφάνησαν εντός του ερυθρού αργιλώδους χώ- 
ματος, το εν Π ιν .  749 β πώρινον αρχιτεκτονι- 
κόν μέλος μετά λεπτών κονιαμάτων, εκ γεισώμα- 
τος αρχαίου κτηρίου, διαστάσεων 1.15 x 0,63 x 
0,40 μ., και επί λαρτίου λίθου αλφαβητική επι- 
γραφή ελληνιστικής εποχής.

Επίσης εις απόστασιν 0,63 μ. βορείως της βό- 
ρειας παρειάς του δυτικού άκρου του τοίχου, και 
κατά το ύψος της άνω επιφανείας αυτού, ανευρε- 
θη ανεπίγραφον άνω τμήμα βάσεως ανδριάντος, 
κατά το νότιον δε άκρον του οικοπέδου απεκαλύ- 
φθη ανεπίγραφον τμήμα βάθρου εκ λαρτίου λί- 
θου. Τέλος εντός των χωμάτων, τα οποία είχον 
αναπεταθή υπό του ιδιοκτήτου προ της ενάρξεως 
της ανασκαφής, ανευρέθη κυλινδρική ενεπίγραφος 
βάσις. Πώριναι εξ άλλου λιθόπλινθοι, τινές μετά 
κονιαμάτων, ευρέθησαν διάσπαρτοι εντός του 
ανασκαφέντος χώρου.

Η  τελική εντύπωσις, η οποία ενισχύεται και 
εκ της γειτνιάσεως προς την περιοχήν των ιερών

της Ακροπόλεως και εκ της ευρέσεως και τεμα- 
χίων ενεπιγράφων λίθων, είναι, ότι πρόκειται 
περί τμήματος ιερού, το Β. δριον του οποίου 
αποτελεί ο εις το βόρειον μέρος του οικοπέδου, 
κατά το τμήμα της θεμελιώσεως αυτού, αποκαλυ- 
φθείς τοίχος. Το ιερόν τούτο, κατά το ερευνηθέν 
μέρος εντός του οικοπέδου Κοζά, ήτο σχεδόν 
καθ’ ολοκληρίαν κατεστραμμένον, εκ δε των επι- 
γραφικών στοιχείων συνάγεται, ότι η ζωή αυτού 
εξετείνετο τουλάχιστον μέχρι των μέσων αυτο- 
κρατορικών χρόνων.

Επίσης κατά το παρόν έτος συνεχίσθη εις με- 
γαλυτέραν έκτασιν, αφ' ενός μεν η αποχωμάτω- 
σις δια μηχανικών μέσων εις τον νοτίως προ του 
τέρματος της οδού Πίνδου χώρον, όπου τα οικό- 
πεδα Παπασταμάτη - Αθανασιάδη - Φραγκεσκά- 
κη, και η συστηματική ανασκαφή ενός μεγάλου 
αίθριου μετά της εντός αυτού δεξαμενής και τριών 
περί αυτό ωκοδομημένων χώρων. Ε πειδή η ανασκ

αφή συνεχίζεται και κατά το παρόν έτος 1965, 
τα τελικά συμπεράσματα δεν είναι δυνατόν να δη- 
μοσιευθούν ακόμη. Πάντως αναφέρεται απλώς 
ενταύθα, ότι κατά τον καθαρισμόν της δεξαμενής, 
εντός της οποίας ευρέθη κατά το παρελθόν έτος 
η κεφαλή του Αύγούστου23, ευρέθησαν η εν Π ιν .
750 α μαρμάρινη κεφαλή Ηρακλέους, η επίσης 
εν Π ιν .  750 β γυναικεία μαρμάρινη κεφαλή, 
το μαρμάρινον ακέφαλον τεμάχιον καθημένου 
επί βράχου Σατύρου ( Π ιν .  751 α ) και ο ακε- 
φαλος κορμός ανακεκλιμένης μορφής ( Π ιν .
751 β).

Τέλος, κατά τον καθαρισμόν φρέατος ευρεθέν- 
τος κατά την υπό του Δήμου κατασκευήν της οδού 
Κέννεντυ, ευρέθη τμήμα μαρμαρίνης πλακάς μετά 
λίαν κατεστραμμένου και δυσαναγνώστου ψηφί- 
σματος υστεροκλασικών πιθανώς χρόνων.

Τ Μ Η Μ Α Τ Α  Α ΡΧ Α ΙΟ Υ  ΤΕ ΙΧ Ο Υ Σ

Κατά τας εφετεινάς ανασκαφάς απεκαλύφθη- 
σαν δύο τμήματα του τείχους της αρχαίας Ρόδου 
κατά το βορειότερον και νοτιώτερον μέρος αυτής.

Οικόπεδον Μυλωνά

( Ευρίσκεται επί της οδού Βασιλέως Κωνσταν- 
τίνου και Ξενοδοχείου των Ρόδων).

Κατά την εκσκαφήν θεμελίων προς οικοδόμη- 
σιν του ξενοδοχείου Μυλωνά και εις απόστασιν 
11.10 μ. από του ρείθρου του νοτίου πεζοδρομίου 
της οδού ταύτης, απεκαλύφθη εις μήκος 12.20 μ., 
συνεχιζόμενον προς Α. και Δ. υπό τας επιχώσεις,

23. Κ . Φ ατούρου εν Α Δ 19 (1 9 6 4 )  : Χ ρονικά, σ . 465. 
Ο  Α ύγουστος εικονίζετα ι εν  Π ιν . 547 β.
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τμήμα της θεμελιώσεως του αρχαίου τείχους της 
Ρόδου ( Π ιν .  752 α ). Η  κατευθύνσις του τμή- 
ματος τούτου είναι από Α.- ΝΑ. προς Δ.- ΒΔ., μετ’ 
αποκλίσεως 8° από των σημείων του ορίζοντος 
( Σ χ ε δ .  7).

Το τείχος απεκαλύφθη εις ύψος δύο δόμων, 
έχει δε διαστάσεις : πλ. 2.70 μ. περίπου και υψ. 
δευτέρου δόμου 0,45 μ. Αποτελείται εκ δύο σει- 
ρών κατά μήκος τεθειμένων λιθοπλίνθων, το με-

η σχέσις των οποίων προς τα παρακείμενα τμή- 
ματα του αρχαίου τείχους δεν είναι δυνατόν να 
καθορισθή. Η  ανασκαφή λόγω της υπερκειμένης 
κεντρικής οδικής αρτηρίας δεν ήτο δυνατόν να 
επεκταθή εις πλάτος. 24

Οικόπεδον Ή λία Α ρβανίτη

( Ευρίσκεται επί παρόδου της οδού Κωνσταν- 
τίνου Παλαιολόγου αριθ. 24).

Σχεδ. 7. Ανασκαφή τμήματος του αρχαίου τείχους της Ρόδου εις οικόπεδον Μυλωνά

ταξύ των οποίων διάστημα κατέχουν κατά πλά- 
τος τεθειμένοι λιθόπλινθοι. Η  εσωτερική, ήτοι 
η νοτία πλευρά, φέρει έξεργον περιταίνιον κατά 
τας τρεις πλευράς. Σημειωτέον, ότι κατά την επο- 
χήν της ιταλοκρατίας ανεσκάφη ανατολικώτε- 
ρον προ του « Εθνικού Θεάτρου» έτερον τμή- 
μα του αρχαίου τείχους21, του οποίου η συνέχι- 
σις είναι το παρόν.

Μεταξύ του τεμένους του Μουράτ Ρείς και του 
προ του « Εθνικού Θεάτρου » τείχους, κατά την 
τοποθέτησιν αποχετευτικών σωλήνων απεκαλύ- 
φθησαν εις κανονικήν διάταξιν, αλλά κατά εν- 
τελώς διαφορετικός κατευθύνσεις, λιθόπλινθοι,

Το τμήμα του αρχαίου τείχους ευρέθη υπό οι- 
κίαν της εποχής της Τουρκοκρατίας και εις από- 
στασιν 60 μ. περίπου από της οδού Κωνσταντί- 
νου Παλαιολόγου. Ε πειδή η ανασκαφή δεν κα- 
τέστη δυνατόν να επεκταθή εις όλην την έκτα- 
σιν του οικοπέδου, δεν είναι δυνατόν να δοθή 
λεπτομερής περιγραφή του τείχους, διότι τούτο 
εκτείνεται προς Ν. και Δ. Μόνον δε μετά την υπό 
του Υπουργείου διαταχθείσαν απαλλοτρίωσιν του 
ακινήτου και την κατεδάφισιν της εκεί οικίας, 
θα διευκρινισθή, περί ποιου ακριβώς τμήματος 
του τείχους της αρχαίας Ρόδου πρόκειται, διότι 
η σύνθετος διάταξις των πωροπλίνθων παρέχει 
κατ’ αρχάς την εντύπωσιν πύργου. Πάντως τούτο 
μόνον σημειούται ενταύθα, ότι το τμήμα τούτο του24. L . Laurenzi, M em orie F .E .R .T . Π σ . 35 κ .ε . π ιν . X XX , I.
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τείχους ευρίσκεται μεταξύ εκείνου του τέρμα- 
τος της αρχαίας οδού Ρ27 προς Δ. και του άλλου 
παρά το νότιον τέρμα της οδού Ρ30α25 προς Α. 
και ότι προς Ν. αυτού, ήτοι προς το εκτός των 
τειχών μέρος, ύπαρχει κατωφέρεια. Το παρόν 
τμήμα του τείχους ευρίσκεται επί της οφρύος 
πρανούς, το όποιον εξικνείται προς Δ. σχεδόν 
μέχρι της Ακροπόλεως.

ΕΙΣ  Τ Η Ν  Ε Ν Τ Ο Σ  Τ Ω Ν  Μ Ε Σ Α ΙΩ Ν ΙΚ Ω Ν  Τ Ε ΙΧ Ω Ν  Π Ο Λ ΙΝ

Ή ρχισεν ευρεία ανασκαφική ερευνά εις την πε- 
ριοχήν των κατεστραμμένων οθωμανικών λουτρών 
παρά τας οδούς Απελλού και Ευδήμου.

Επίσης συνεχίσθη η εν τω οικοπέδω Μαχμούτ 
Χασάπογλου, παρά την οδόν Πλάτωνος, κατά το 
έτος 1963 αρξαμένη ανασκαφή.

Αμφότεραι αι ως άνω ανασκαφαί συνεχίζονται 
και κατά το τρέχον έτος 1965.

Α Ν Α ΣΚ Α Φ Α Ι Ε ΙΣ  Τ Η Ν  Ε Κ Τ Ο Σ  Τ Ω Ν  Α ΡΧ Α ΙΩ Ν  Τ Ε ΙΧ Ω Ν  
Π Ε Ρ ΙΟ Χ Η Ν

Νοτιά περιοχή 

Οικόπεδον Νικ. Πανάγου

( Ευρίσκεται επί του τέρματος της οδού Θ. Σο- 
φούλη, έναντι του εκεί καφενείου ). Εντός του οι- 
κοπέδου τούτου, κειμένου 4 περίπου μ. υπό το κα- 
τάστρωμα της οδού Θ. Σοφούλη, κατά την γενομε- 
νην ανασκαφικήν έρευναν απεκαλύφθησαν λεί- 
ψανα τοίχων αρχαίου κτίσματος. Ε κ  του γεγονό- 
τος, ότι ο προσανατολισμός των τοίχων τούτων 
παρουσίαζε περίπου 30° δυτικήν απόκλισιν, συμ- 
περαίνεται, ότι το κτίσμα τούτο ευρίσκετο εκτός 
του αρχαίου τείχους.

Ε κ  των ασαφών λειψάνων του αρχαίου κτίσμα- 
τος δεν κατέστη δυνατή η χρονολόγησις αυτού. 
Εις τον Π ιν .  752 β παρέχεται δείγμα τοιχο- 
ποιίας χρονολογουμένης κατά πάσαν πιθανότη- 
τα εις την προ της ρωμαιοκρατίας εποχήν.

Οικόπεδον Χριστοδούλου

Δυτικώς της οδού Γαριβάλδη και αμέσως νο- 
τίως του οικοπέδου Ή λία Α ρβανίτη ανεσκάφη- 
σαν λείψανα κτιστού αγωγού ανήκοντος πιθανώς 
εις την εποχήν της Τουρκοκρατίας.

Οικόπεδον Παπαβασιλείου

Παρά την από Ά γίου Ιωάννου προς Ροδίνι 
παλαιάν οδόν της Τουρκοκρατίας ανεσκάφη απο- 
χετευτικόν σύστημα και δεξαμενή της εποχής 
της Τουρκοκρατίας.

Α νατολική περιοχή

Περίβολος εντός εργοστασίου Δ.Ε.Η.

Ε ν  αρχή σημειούται, ότι κατά την εκσκα- 
φήν θεμελίων προς ανέγερσιν του εργοστασίου 
ηλεκτρικής ενεργείας της Δ.Ε.Η. επί της ανατο- 
λικής ακτής της πόλεως κατά την νοτίαν προε- 
κτασιν της οδού Αυστραλίας, είχε περισυλλεγή 
μέγα πλήθος οστράκων, λύχνων κ.λ.π. ευρεθέν 
εντός της άμμου, δεν είχον όμως διαπιστωθή 
ίχνη οικοδομικά.

Ε ν  έτει 1957 εξ άλλου, εις τον ολίγω βορειοα- 
νατολικώτερον χώρον, όπου εκτίσθησαν αι εργα- 
τικαί κατοικίαι, χωρίς να καταστή δυνατή η ανασκ

αφική έρευνα εντός της εκτεταμένης ταύτης πε- 
ριοχής26, κατά την τοποθέτησιν σωλήνων του 
υδραγωγείου, ανεσκάφησαν τρία θεμέλια εσωτε- 
ρικών υποστυλωμάτων στέγης μεγάλου οικοδο- 
μήματος.

Κατά το παρόν έτος, ότε η Δ.Ε.Η. προέβη εις 
την διάνοιξιν τάφρου, δυτικώς του εργοστασίου, 
προς ανέγερσιν περιβόλου, εγένετο ανασκαφική 
έρευνα εντός του χώρου τούτου. Κατ’ αυτήν διε- 
πιστώθη, ότι δεν υπήρχον οικοδομικά λείψανα, 
αλλά μόνον θαλάσσιοι βράχοι και άμμος. Εις 
τας ανωτέρας επιχώσεις υπήρχον κοινά όστρακα.

Είναι λίαν πιθανόν, ότι η περιοχή αυτή ευ- 
ρίσκετο εκτός των τειχών της αρχαίας πόλεως, 
παρά το γεγονός, ότι, ως ανωτέρω ανεφέρθη ( σ. 
592), ολίγω βορειότερον διεπιστώθη η ύπαρξις 
πιθανώς λειψάνων της αρχαίας οδού Ρ36α.

Δυτική περιοχή

Οικόπεδον ξενοδοχείου Ασπράκη

Κατά την θεμελιακήν του ξενοδοχείου Α σπρά- 
κη επί της άκτής Μιαούλη, δυτικώς του εκεί με- 
σαιωνικού μύλου κρατικής ιδιοκτησίας, ευρέθη 
μόνον άμμος άνευ οικοδομικού τίνος λειψάνου.

Πρέπει να αναφέρω ενταύθα, ότι και κατά την 
παλαιότερον γενομένην εκσκαφήν εις μεγάλην 
έκτασιν προς θεμελίωσιν του ξενοδοχείου Grand 
Hotel, νοτιώτερον του ξενοδοχείου Ασπράκη, 
ουδέν οικοδομικόν ίχνος ανεφάνη, το δε έδαφος 
απετελείτο εξ ιλύος και άμμου. Είναι εξ άλλου 
γνωστόν, ότι εις την περιοχήν ταύτην, ήτις ωνο- 
μάζετο Λίμνη, κατά την εποχήν της Τουρκοκρα- 
τίας υπήρχεν έλος.

Οικόπεδον Δεσποτάκη

Ευρίσκεται παρά το δυτικόν τέρμα της οδού 
28ης Ο κτωβρίου και εις απόστασιν 70 μ. από της 
ακτής της θαλάσσης.

2 5 . A M  73 (1958 ) , π ιν .  ΙΙ Ι . 26. Π Α Ε  1957, σ . 131.
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Κατά την εκσκαφήν προς θεμελίωσιν του ξε- 
νοδοχείου Δεσποτάκη, ήτις προυχώρησεν εις 
βάθος 4 μ. και καθ’ όλην την έκτασιν αυτού, 
ουδέν οικοδομικόν ίχνος ανεφάνη, το έδαφος δε 
απετελείτο μέχρι βάθους 2.50 μ. από της επιφα- 
νείας εκ χώματος, από 2.50 και μέχρι 4 μ. από 
της άνω επιφανείας εξ άμμου.

Ν Ε Κ Ρ Ο Π Ο Λ ΙΣ  Ρ Ο Δ Ο Υ

Εις οκτώ σημεία της εκτεταμένης νεκροπό- 
λεως Ρόδου εγένοντο ανασκαφικαί έρευναι εξ 
αφορμής ιδιωτικών ή δημοσίων έργων.

Χώρος αποθηκών δημοσίων έργων (Τζένιο), ό- 
που ανεγείρονται λαϊκαί κατοικίαι.

Κατά την αποχωμάτωσιν του χώρου τούτου, 
ανεφάνησαν δύο συστάδες τάφων μια προς Δ. 
και μια προς Α. Η  προς Δ. συστάς απετελείτο 
εξ οκτώ λακκοειδών τάφων, εκ των οποίων οι 
τρεις παρακείμενοι είχον προσανατολισμόν από 
Α. προς Δ., ενώ οι υπόλοιποι είχον προσανατο- 
λισμόν από Β. προς Ν. Άπαντες ήσαν εσκαμμέ- 
νοι εντός βράχου και ευρέθησαν συλημένοι. Ε ξ  
ενός των τάφων τούτων προέρχεται η εν Π ιν .  
753 α επιτυμβία στήλη μετ' επιγραφής:

Κόσμια χρηστά χαίρε

Εντός άλλου τάφου ευρέθη ερριμμένη άλλη, η 
εν Π ιν .  753 γ, μετά της επιγραφής: 

Πολύευκτος Σιδάτας

Ε π ί πλέον ευρέθησαν θραύσματα βάσεων επι- 
τυμβίων στηλών, μια οστεοθήκη εκ λαρτίου άνευ 
πώματος μετά τεσσάρων ληκυθίων. Υπόλοιπα 
σκελετού ευρέθησαν μόνον εις ένα τάφον μετά 
δύο οξυπυθμένων αμφορίσκων. Προ της ενάρξεως 
της ανασκαφής είχεν ευρεθή το κατώτερον τμήμα 
της εν Π ιν .  753 β επιτυμβίας στήλης μετ’ επι- 
γραφής:

.................Ά ρισ[τ]αρχου
[Άρίσ]ταρχος Δημητρίου 

[Κ]νμισαλείς

και συνήθης κυλινδρικός βωμός μετ’ επιγραφής: 
Αριστοκρίτου 
Φίλαρχου 
Σιλυρίου

Η  ανατολική συστάς απετέλει υπόλοιπον με- 
γαλυτέρου συμπλέγματος τάφων ροδιακής εται- 
ρείας, ως οι παλαιότερον ανασκαφέντες υπό των 
Ι ταλών τάφοι του Αγίου Ιωάννου.

Ε κ  του όλου συμπλέγματος έσώζετο το εις τον 
βράχον εσκαμμένον παραλληλόγραμμον εσω- 
τερικόν περίγραμμα, διαστάσεων 5 χ 2.30 μ., του

τοπικώς εις ελληνιστικούς τάφους της Ρόδου άπαν- 
τώντος εσωτερικού θαλάμου, εκ δε του υπολοί- 
που συγκροτήματος εσώζετο μόνον εις ύψος 1.37 
μ. η Β. πλευρά του βράχου, εις την οποίαν είναι 
εσκαμμένοι τρεις ταφικοί θάλαμοι με αμφικλινή 
άνω απόκλισιν, τρεις υποδοχαί οστεοθηκών. Ε - 
τέρα υποδοχή οστεοθήκης ευρέθη εις το σωζό- 
μενον τμήμα της δυτικής πλευράς ( Π ιν .  754 α ).

Άπαντες οι τάφοι ήσαν συλημένοι, εντός δε 
των χωμάτων υπήρχον θραύσματα απλών υδριών 
μετά λευκού επιχρίσματος, οξυπυθμένων αμφορί- 
σκων η ληκυθίων. Θραύσμα επιτυμβίας στήλης 
ευρέθη εξ άλλου εντός ενός τούτων μετ’ επιγρα- 
φής :

................... νίκα
................... σια

Παρά τον χώρον τούτον ευρέθη οστεοθήκη εκ 
λαρτίου μετ’ επιγραφής ( Π ιν .  754 β ) :

Άλεξικράτης
Άλεξικρατευς

Καττάβιος
Ανατολικώτερον και εντός του οικοπέδου Μι- 

χαήλ Καταβαινού ανευρέθησαν τα λείψανα όμοιου 
προς το ανωτέρω ταφικού συγκροτήματος, κατε- 
στραμμένου μέχρι της βάσεως. Κατέστη δυνατόν 
να διαπιστωθή το εσωτερικόν περίγραμμα αυτού. 
Ο  θάλαμος είχε διαστάσεις 3.60x 1.55 μ., διε- 
κρίνοντο δε τα ίχνη τεσσάρων ταφικών θαλάμων 
κατά την βορείαν πλευράν, δύο κατά την ανατο- 
λικήν και ενός μεγάλου κατά την νοτίαν.

Μέρος ενός λακκοειδούς τάφου ευρέθη ολί- 
γω νοτιώτερον του ως άνω συγκροτήματος. Και 
ο τάφος ούτος ήτο συλημένος.

Εντός του ως άνω οικοπέδου ευρέθησαν τεμά- 
χια οστεοθηκών, μια βάσις επιτυμβίας στήλης, 
το όπισθεν μέρος μικρού μαρμάρινου λέοντος και 
το κατώτερον μέρος επιτυμβίας στήλης μετά της 
επιγραφής ( Π ιν .  755 α ) :

[ Φι]λαινις 
Έψεσία 

χρηστά χαίρε
Εις την περιοχήν Κιζίλ Τεπέ ανεσκάφησαν 

εντός του οικοπέδου Μιχαήλ Ζουρούδη τρεις 
λακκοειδείς τάφοι εντελώς κενοί, εσκαμμένοι εν- 
τός του βράχου, και αλλεπάλληλοι ταφαί εντός 
αβαθών υδριών, υπέρ δε ταύτας ευρέθησαν δύο 
οστεοθήκαι μετά των επιγραφών ( Π ιν .  755 β ) :

Ευφραιέως
και

Βερενίκης
Εντός του οικοπέδου Καμπόσα, βορειότερον 

της οικίας Διακοσάββα, όπου κατά το 1962 ανε-
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σκάφη ταφικόν συγκρότημα27, απεκαλύφθη σει- 
ρά εκ τεσσάρων τάφων μέχρι του ύψους της 
γενέσεως της κατά την καταστροφήν των αφαι- 
ρεθείσης θολωτής στεγάσεως ( Π ιν .  756 α ). 
Η  κατεύθυνσις των τάφων τούτων ήτο από Α. 
προς Δ. Τοίχος εκ λιθοπλίνθων έκλειε τους τά-φους 

 τούτους από Δ., ενώ αι από Α. είσοδοί των 
εκλείοντο δια πωρίνων πλακών, η ανωτέρα των 
οποίων ήτο τοξωτή. Εσωτερικώς έφερον ίχνη 
κονιάματος. Μέγιστον σωζόμενον ύψος 1.45 μ. 
Ε σωτερικόν πλάτος των τάφων 0,90 έως 1, έσω- 
τερικόν μήκος τάφων 2.40 μ. περίπου.

Εις τον πρώτον από Ν. τάφον υπήρχεν εν μολύ- 
βδινον φέρετρον, του οποίου το πώμα ήτο κατε- 
στραμμένον, ως και τμήματα των άλλων πλευρών 
εντός αυτού υπήρχε χώμα. Παρ’ αυτό ευρέθησαν 
υπόλοιπα οστών ( Π ιν .  756 β ).

Ε ντός του δευτέρου από Ν. τάφου ευρέθησαν 
όστα εκ πολλών σκελετών, ληκύθια και χαλκά 
νομίσματα.

Ε ντός του τρίτου τάφου ευρέθησαν μικρά τε- 
μάχια εκ μολυβδίνου φερέτρου και μικρά θραύ- 
σματα ασαφών κτερισμάτων εξ ελεφαντοστού.

Εντός του τετάρτου ευρέθη μόνον δν κρανίον 
και τα εν Π ιν .  756 γ αλαβάστρινα αγγεία.

Προς Ν. του οικοπέδου Καμπόσα ανεσκάφη το, 
συνεχόμενον προς το προηγούμενου, οικόπεδον 
Κουρμανού, εντός του οποίου υπήρχον ταφαί. 
Εις μεν το κατώτερον βραχώδες μέρος απεκαλύ- 
φθησαν δύο λακκοειδείς τάφοι, εκ των οποίων 
ο εις μόνον περιείχε σκελετόν με την κεφαλήν 
προς Α. Εντός του τάφου ευρέθησαν εν ληκύθιον, 
μικρός οξυπύθμενος αμφορεύς και θραύσματα 
ετέρου αγγείου. Ο  έτερος τάφος ουδέν περιείχε.

Υπέρ τους τάφους τούτους υπήρχε μεγάλη επί- 
χωσις. Κατά την βορείαν πλευράν της επιχώσεως 
ταύτης υπήρχον οι εν Π ιν .  757 α τοίχοι, απο- 
τελούντες είδος προσόψεως μετ’ ανοίγματος με- 
ταξύ αυτών ( θύρας ; ). Ε π ί θεμελιώσεως εξ ακα- 
νονίστων λίθων υπήρχον επιμήκεις λιθόπλινθοι, 
πλαισιούμεναι εκατέρωθεν δι' επιμήκων επίσης 
παρασπάδων. Το μεταξύ της κάτω λιθοπλίνθου 
και των εκατέρωθεν παρασπάδων διάστημα επλη- 
ρούτο δια πλακοειδών ακανονίστων λιθοπλίν- 
θων, τα πέριξ και εκατέρωθεν κενά των οποίων 
επληρούντο δια βυσμάτων, άνευ συνδετικής ύλης. 
Υπέρ την θύραν υπήρχεν ημικατεστραμμένον 
επίμηκες υπέρθυρον. Προ του ενός εκ των τοί- 
χων τούτων υπήρχεν ο εν Π ιν .  757 β κλίβανος. 
Η  προς Α. και Δ. συνέχισις των τοίχων ήτο 
κατεστραμμένη.

Όπισθεν, ήτοι προς Ν. του τοίχου τούτου, ευ- 
ρέθησαν λείψανα μεταγενεστέρων ταφών εντός 
τεθραυσμένων συνήθων υδριών. Ε κ  του χώρου 
των ταφών τούτων διεσώζετο μόνον τμήμα της 
ΝΑ. γωνίας. Το απετέλει δε ισόδομος τοίχος εις 
ύψος δύο δόμων ( Π ιν .  758 α ).

Γενική εντύπωσις είναι, ότι αι νεώτεραι αυταί 
ταφαί κατέστρεψαν τας κάτωθι παλαιοτέρας.

Οικόπεδον Παυλίδη
( Επ ί  της οδού Λίνδου έναντι του αριθ. 41 ).

Εντός του οικοπέδου τούτου ανεσκάφησαν τέσ- 
σαρα συγκροτήματα τάφων. Ε κ  τούτων τα δύο 
ευρέθησαν βαθύτερου κατά το ανατολικόν και 
νότιον ακρον του οικοπέδου, τα άλλα δε δύο ευ- 
ρέθησαν υψηλότερον, το εν κατά το μέσον του 
οικοπέδου και το έτερον κατά την ΒΑ. γωνίαν 
αυτού ( εις τον Π ιν .  758 β φαίνονται τα τρία 
συγκροτήματα).

Το κατά το μέσον του οικοπέδου ανασκαφέν 
πρώτον συγκρότημα τάφων ( Π ιν .  759 α ) απε- 
τελείτο εκ λίθων εις δευτέραν χρήσιν. Παρ’ αυτό 
ευρέθη βάσις περιφερούς βωμού εκ λαρτίου λί- 
θου μετά της επιγραφής ( Π ιν .  759 β ) :

Ευκλίς Σκόρπωνος 
Καρπαθιοπολ ίτις 

γυνά δε
Ε τανικίδα Ε πιλύκου

Εκτός και ανατολικώτερον της πρώτης θήκης 
ευρέθησαν υδρίαι μετ’ οστών. Εις την πρώτην θή- 
κην εξ Α. υπήρχεν εν μόνωτον αγγείον και μια 
υδρία μεταξύ χωμάτων και κεκαυμένων οστών. 
Η  τελευταία θήκη περιείχεν οστεοθήκην. Δυτικώ- 
τερον και έκτός του συγκροτήματος ευρέθησαν 
τρεις ενεπίγραφοι τεφροδόχοι, μια άνευ επιγρα- 
φής και θραύσματα τεφροδοχών.

Επιγραφαί :
Ανδρωνος ( Π ιν .  760 α )

Γναίου
Πακωνίου ( Π ιν .  760 β )
Ρωμαίου

Άρατοφανευς
Ά ρ ισ τανακτος ( Π ιν .  760 γ )

Κατταβίου

Το παρά την ΒΑ. γωνίαν δεύτερον συγκρότη- 
μα ( Π ιν .  761 α ) ήτο επιμελούς κατασκευής 
και περιείχε τρεις κανονικός θήκας. Εντός της 
πρώτης θήκης υπήρχε τετράωτον αγγείον, μετά 
καλύμματος, περιέχον κεκαυμένα οστά, ως επί- 
σης και μόνωτον αγγείον μετ’ οστών και εν σκυ27. AΔ  18 ( 1963 ) : Χ ρονικά, σ . 325.
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φοειδές μικρόν αγγείον ( Π ιν .  761 β ). Ο  δευ- 
τερος τάφος περιείχε τεφροδόχην εκ λαρτίου λί- 
θου μετά της επιγραφής ( Π ιν .  761 γ ) :

Λεωνίδα
Σολέως

επ' αυτής δε υπήρχεν ακέραιος υάλινος σκάφος.
Ο  τρίτος τάφος περιείχεν επίσης ενεπίγραφον 

τεφροδόχην ( Π ιν .  761 ο ) μετά της επιγραφής :

Φίλτωνος
Φίλτωνος
Ίστανίου

καθώς και τετράωτον αγγείον μετά κεκαυμένων 
οστών και χονδροειδούς πινακίου αντί πώματος 
και δύο υάλινα αλαβαστροειδή αγγεία ( Π ιν .  
762 α ).

Το τρίτον συγκρότημα των τάφων ευρέθη βα- 
θύτερον των δύο προηγουμένων, αμέσως εις το 
εσωτερικόν του δυτικού πεζοδρομίου της οδού 
Λίνδου και απετελείτο εκ τριών κατεστραμμένων 
καμαροσκεπών τάφων. Οι τάφοι ούτοι ουδέν κτε- 
ρισμα περιείχον.

Το τέταρτον, τέλος, συγκρότημα απετελείτο εκ 
δύο κατεστραμμένων επίσης καμαροσκεπών τα- 
φων, εντός των οποίων ουδέν ευρέθη.

Εις την τοποθεσίαν Ξηρά Βρύση, παρά το 11 ον 
χλμ. της οδού Ρόδου - Λίνδου και εντός του αγρού 
Αικατερίνης Σωτρίλλη, ανεσκάφησαν τέσσαρες 
μεταγενεστεροι τάφοι άνευ κτερισμάτων. Ε κ τού- 
των οι τρεις ήσαν λιθόκτιστοι, προχείρου κατα- 
σκευής, και ο τέταρτος, εντός του οποίου ευρέθη- 
σαν δύο σκελετοί, είχε μεγάλος κεραμίδας κατά 
τα τοιχώματα και την κάλυψιν. Πρόκειται περί 
χριστιανικού πιθανώς νεκροταφείου, καθ’ όσον 
αι κεφαλαί των νεκρών ήσαν προς Δ. και αι χεί- 
ρες εσταυρωμένοι.

Παρά το δον χλμ. της αυτής οδού, παρά την δια- 
σταύρωση» της οδού Ρόδου - Λίνδου προς Κο- 
σκινού εκαθαρίσθησαν δύο τάφοι συλημένοι, με- 
γάλων διαστάσεων. Ο  εις τούτων είχε μήκος 2.98, 
ύψος 1.20 και πλάτος 1 μ. περίπου, ο δεύτερος μή-κος 

 3.10, ύψος 1.25 και πλάτος 1 μ. περίπου. Τα 
ανοίγματα των τάφων τούτων ήσαν από Δ., είχον 
δε λαξευθή εντός του βράχου. Οι τάφοι ούτοι εί- 
ναι οι μόνοι καλώς σωζόμενοι από πολλούς ανή- 
κοντας εις μεγάλην νεκρόπολιν παρά την θέσιν 
ταύτην και κατά το ανατολικόν μέρος της οδού, 
ως δεικνύουν άπειρα λαξεύματα επί του βράχου. 
Παρόμοιοι τάφοι υπαρχουν και προς Δ. της οδού.

Παρά το δον χλμ. της αυτής οδού ευρέθη λακ-

κοειδής επίσης τάφος αμφικλινούς στεγάσεως, ο 
όποιος εξωτερικώς εφαίνετο άθικτος. Εντός αύ- 
του δεν ευρέθησαν οστά εί μη μόνον τα εν Π ιν . 
762 β αγγεία.

Χωρίον Βάτι

Ε πί του λόφου του Ά γίου Ιωάννου παρά το 
χωρίον Βάτι ανεσκάφησαν δύο τάφοι αποτελού- 
μενοι εκ μεγάλων κεραμίδων. Τα κρανία των σκε- 
λετών ευρέθησαν προς Δ. και αι χεί ρες εσταυρω- 
μέναι. Προφανώς πρόκειται περί χριστιανικών 
ταφών.

Γ'. ΛΟ ΙΠ ΑΙ Ε ΡΓΑΣΙΑΙ 

Ακρόπολις Ρόδου

Δια χρηματικού εντάλματος διατεθέντος υπό 
του Τ.Α.Π. εγένετο μετά προσοχής η κατεδά- 
φισις της παλαιάς διωρόφου οικίας, ήτις ευρίσκε- 
το επί των ερειπίων του ναού του Διός Πολιέως 
και της Αθηνάς Πολιάδος επί της Ακροπόλεως 
της Ρόδου. Εντός του οικοδομικού υλικού της 
οικίας ταύτης ανευρέθησαν μόνον μικρά θραύ- 
σματα κυρίως εκ λαρτίου λίθου προερχόμενα πι- 
θανώς εκ του ιερού τούτου.

Αρχαίον τείχος εντός των μεσαιωνικών τειχών

Δι' εντάλματος του Τ.Α.Π. εγένετο καθαρι- 
σμός του κατά τα έτη 1954 και 1955 ανασκαφέν- 
τος τμήματος του αρχαίου τείχους της Ρόδου. 
Εκτίσθη περίβολος περί αυτό και εγένετο η προ- 
μήθεια και σύνδεσις του κιγκλιδώματος, το ο- 
ποίον ελπίζεται, ότι θα τοποθετηθή κατά το προ- 
σεχές έτος.

Διαμορφώσεις χώρων

Εις τον παρά την οδόν Εθελοντών Δωδεκανη- 
σίων και υπό τα κτήρια του Επιμελητηρίου Ρό- 
δου και των ξενοδοχείων Σαβόϋ και Μόσχου αρ- 
χαιολογικόν χώρον κατεσκευάσθησαν τείχη προ- 
στασίας καθ’ όλην την περίμετρον και η κλίμαξ 
καθόδου προς αυτόν.

Παρόμοιαι εργασίαι ήρχισαν και εις το παρά 
την διασταύρωση» των οδών Στεφάνου Καζούλλη 
και Βενετοκλέων υπό την οικοδομήν Χαραλάμ- 
πους αρχαίον και εις την οικίαν Τζερεμέ, ιδέ 
ανωτ. σ. 580 κ.ε.

Επίσης εξετελέσθησαν εργασίαι αποβλέπουσαι 
εις την ασφάλειαν των Μουσείων και λοιπών αρ- 
χαιολογικών χώρων της πόλεως Ρόδου.

ΓΡΗΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

7 6
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Δ ’. ΑΝΑΣΤΗ ΛΩ ΣΕΙΣ   ΣΥΝ ΤΗ Ρ Η ΣΙΣ  
ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Κατά το 1964 εγένοντο εργασίαι αναστηλώ- 
σεως και συντηρήσεως εις διάφορα σημεία των 
μεσαιωνικών τειχών της πόλεως Ρόδου, ως κά- 
τωθι :

1) Επερατώθη η αρξαμένη από του 1963 ανα- 
στήλωσις του νοτίως της πύλης D’Amboise ανα- 
τολικού τοίχου του συγκροτήματος της πύλης. 
Ούτος είχε καταστροφή εν μέρει εκ των ριζών 
αναπτυχθείσης περί το μέσον του συκής, ενώ τα 
εναπομένοντα τμήματα αυτού παρουσίαζον επι- 
κίνδυνον απόκλισιν από της κατακορύφου ( Π ιν .  
763 α).

2) Εις την δυτικήν πλευράν των τειχών, μετα- 
ξύ της πύλης D’ Amboise και του προμαχώνος 
του Ά γίου Γεωργίου, ανακατεσκευάσθησαν πέν- 
τε εν συνόλω επάλξεις και ευρύ ρήγμα του τοί- 
χου μεταξύ των δύο πρώτων από Β., το όποιον 
προεκλήθη εκ βομβαρδισμών. Αύται είναι συγ- 
κεκριμένως η δευτέρα από του προμαχώνος, προς 
Β., και η έκτη, έβδομη, ένατη και δεκάτη από της 
πύλης, προς Ν28. Η  αναστήλωσις εγένετο επί τη 
βάσει των στοιχείων, τα οποία παρείχον τα σω- 
ζόμενα εν μέρει ακραία και κατώτερα τμήματα 
των επάλξεων, ως και αι παρακείμενοι επάλξεις 
( Π ι ν .  763 β - ς ' ) .

Σποραδικώς συνεπληρώθησαν τα ανώτερα τμή- 
ματα (ψαλίδια) και των άλλων επάλξεων εις 
το τμήμα τούτο της οχυρώσεως, δυτικώς του Πα- 
λατιού των Ιπποτών Ρόδου.

3) Εστερεώθη από της ανατολικής όψεως αώτου
 ο ανατολικός τοίχος της οχυρώσεως περί τον 

λιμένα ( Εμπορείο ), εις το νότιον ήμισυ της 
εκτάσεως του περίπου, από της νεωτέρας Πύλης 
της Παναγίας έως την αρχήν του μώλου των μύ- 
λων. Ανακατεσκευάσθησαν επικινδύνως διασα- 
λευθέντα τμήματα του τοίχου και περιωρισμένων 
διαστάσεων ρήγματα και εγένετο έμφραξις ρω- 
γμών και σποραδική αντικατάστασις μόνον των 
λίαν εφθαρμένων πωρολίθων ( Π ι ν .  764 α - β ). 
Επίσης εστερεώθησαν τα παρακείμενα ανατολι- 
κώς κτίσματα προμαχώνων και θολωτών αποθηκών.

Εις την ΝΑ. γωνίαν απεκόπη συκή, η οποία 
αναπτυχθείσαν εντός του τείχους, εις το ύψος του 
περίδρομου, είχε προκαλέσει διασάλευσιν των 
υπερκειμένων επάλξεων και της γωνίας, μέχρι 
του μέσου του ύψους αυτής περίπου. Ε ν  συνεχεία 
ανακατεσκευάσθη η γωνία και αι δύο επάλξεις 
περί την δίοδον, η οποία υπήρξεν ενταύθα δια

την επικοινωνίαν του περιδρόμου μετά του κυ- 
κλικού πύργου έμπροσθεν, του οποίου σώζεται 
σήμερον μόνον η βάσις29, και εστερεώθη το παρά 
την γωνίαν τμήμα της νοτίας πλευράς του τεί- 
χους ( Π ι ν .  764 γ - ο ).

4) Εις την νοτίαν πλευράν επίσης, δυτικώς της 
νεωτέρας πόλης του Κόβα, ανεστηλώθη ρήγμα, 
διαστάσεων 2.40x2.15 μ., επί της νοτίας όψεως 
του βορείου αναλημματικού τοίχου της εξωτερι- 
κής τάφρου.

5) Εστερεώθη ο νότιος αναλημματικός τοίχος 
της τάφρου ( Π ι ν .  765 α - β ) εις το προ του 
πύργου Heredia τμήμα του και συγκεκριμένως 
από της νεωτέρας πύλης της Ελευθερίας μέχρι 
του Δ. άκρου του πύργου.

6) Ε κ  των σωζομένων δύο μεσαιωνικών μύλων 
επί του μώλου των μόλων εστερεώθη ο πρώτος 
από Δ. δι' εμφράξεως των ρωγμών του και αντι- 
καταστάσεως των εφθαρμένων πωρολίθων και 
υπεστηλώθη ο δεύτερος.

7) Τέλος εγένετο μικρά εργασία ανακατασκευής, 
δια λόγους ασφαλείας των διερχομένων, τμήματος 
νεωτέρου στηθαίου επί του αναλημματικού τοί- 
χου της τάφρου, ΒΔ. της πύλης του Αγίου Α - 
θανασίου.

Εντός της παλαιός πόλεως Ρόδου εγένοντο 
στερεωτικοί και αναστηλωτικαί εργασίαι εις πολ- 
λάς οικίας, ιδιοκτησίας της Υπηρεσίας, ως και 
συνήθεις εργασίαι συντηρήσεως εις τα αρχαιο- 
λογικά κτήρια της οδού των Ι πποτών και εις το 
ιπποτικόν « Ναυαρχείον », επί της πλατείας 
Εβραίων Μαρτύρων.

Πλέον εκτεταμέναι εργασίαι εγένοντο εις τας 
οικίας επί των οδών Ευριπίδου 9, Η ρίνης 7, Δη- 
μοσθένους 49Χ και Αισχύλου 12. Περιωρισμέναι 
στερεωτικοί εργασίαι εγένοντο εις τας οικίας 
επί των οδών Περικλέους 25Μ, Γαβαλά 11, Α ρ- 
χιεπισκόπου Ευθυμίου 50, Αντιφάνους 14, Α ν- 
τιφάνους 25Μ, Τιμοκρέοντος 1Β, Τιμοκρέοντος 
35Λ και Κισθηνίου 1. Επίσης ανακατεσκευάσθη 
δια ξύλινων δοκών και « πατελιάς » η κατε- 
στραμμένη στέγη και εστερεώθη σποραδικώς ο 
δυτικός τοίχος της παρά την πύλην του Αγίου 
Ιωάννου εκκλησίας Κυζίλ Καπού Μεστζίδ30.

Τέλος αντικατεστάθησαν αι εφθαρμέναι ξύλι- 
νοι καλύψεις των τριών μεσαιωνικών μύλων επί 
του μώλου του Αγίου Νικολάου και ανακατε- 
σκευάσθη ρήγμα τοίχου της εκτός των τειχών, 
επί της οδού Βενετοκλέων αριθ.26,κειμένης αγροι- 
κίας, της εποχής της Τουρκοκρατίας.

28. A . G abriel ε.α . τόμος I, ε ικ . 7 κ α ι π ιν . V.

29. A . G ab rie l ε .α ., σ . 58, ε ικ . 32.

30. A . G abriel ε .α ., τόμ ος Π, σ . 202.
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Περιωρισμέναι στερεωτικαί εργασίαι εγένοντο 
υπό της Εφορείας και εις τας νήσους Α στυπά- 
λαιαν και Σύμην.

Εις την Α στυπάλαιαν εστερεώθη δι’ αρμολο- 
γημάτων το επικλινές κάτω μέρος ( σκάρπα ) του 
μεσαιωνικού τείχους και παλαιοί οικίαι, σωζό- 
μεναι εντός του φρουρίου. Προς τούτοις ενισχύθη 
η δια συρματοπλεγμάτων περίφραξις των παλαιο- 
χριστιανικών βασιλικών του Καρέκλη εις Μαλ- 
τεζάναν και του Ά γίου Βασιλείου εις το Λειβάδι.

Εις την Σύμην εστερεώθησαν εν μέρει δύο αρ- 
χοντικαί οικίαι του Χωριού: η οικία πρφην 
Χατζηαγαπητού Πετρίδη, η οποία εδωρήθη προσ- 
φάτως εις την Υπηρεσίαν, και η οικία Φαρμακί- 
δη, εις την οποίαν φυλάσσεται προσωρινώς η 
αρχαιολογική συλλογή της νήσου.

Εις την μονήν Ά γίου Ιωάννου του Θεολόγου 
Πάτμου συνεχίσθησαν αι εργασίαι δια την απο- 
περάτωσιν του έργου. Συγκεκριμένως ετοποθε- 
τήθησαν τα μεταλλικά κουφώματα του φωταγωγού 
και κατεσκευάσθησαν μαρμάρινοι πλακοστρώ- 
σεις των δαπέδων και των εσωτερικών κλιμάκων 
εις το Σκευοφυλάκων και την Βιβλιοθήκην.

Μ. Α Χ Ε ΙΜ Α Σ Τ Ο Υ

Ε'. Π ΕΡΙΟ ΔΕΙΑΙ

Κατά το 1964 η Επιμελήτρια Βυζαντινών Α ρ- 
χαιοτήτων μετέβη τρις εις την νήσον Σύμην δι’ 
υπηρεσιακά θέματα και προς παρακολούθησιν 
των εκτελεσθεισών εργάσιμων.

Ε πίσης ανέφερε περί της καταστάσεως των μνη- 
μείων Σύμης και περί των αναγκών στερεώσεως 
και αποκαταστάσεως των παλαιών οικιών του 
Χωριού και Ιδιαιτέρως των οικιών πρφην Χατζη- 
αγαπητού Πετρίδη και Ειρ. Μαλαξού - Χάσκα, 
εν συνεργασία μετά της αρχιτέκτονος ο. Γ. Μίχα.

Αι απομένουσαι παλαιαί οικίαι και κυρίως 
εκείναι αι οποίαι, ανήκουσαι εις τον απλούστερον 
αρχιτεκτονικόν τύπον, ως της Χάσκα, διασώζουν 
εις καλήν κατάστασιν και την ξυλόγλυπτον, τυ- 
πικήν εσωτερικήν επίπλωσιν εις το μοναδικόν 
δωμάτιον, την σάλαν, εμελετήθησαν και έφωτο- 
γραφήθησαν31.

Κατά την τελευταίαν μετάβασίν της τέλος ε- 
φρόντισε δια την μεταφοράν εις Ρόδον αγορα- 
σθέντων υπό της Ε φορείας ξυλογλύπτων, τα οποία 
διεσώθησαν εκ του εσωτερικού κατεδαφισθεισών, 
λόγω ετοιμορροπίας, οικιών. Ταύτα είναι μουσάν-

τρα ( Π ιν .  766 α ), δύο ερμάρια ( Π ιν .  766 β ), 
ράφι και εικονοστάσιον του 19ου αιώνος, λαϊκής 
νεοκλασσικής τεχνοτροπίας, τα οποία ετοποθετή- 
θησαν, ως αντιπροσωπευτικά έργα της συμιακής 
ξυλογλυπτικής τέχνης, εις την Λαογραφικήν και 
Κοσμητικήν Συλλογήν του Μουσείου δια την α- 
ναπαράστασιν εσωτερικού παλαιάς συμιακής οι- 
κίας.

Μ. Α Χ Ε ΙΜ Α Σ Τ Ο Υ

Λ ΕΡΟ Σ

Εις την Λέρον, κατά την βορειοανατολικήν κλι- 
τόν του υψώματος του Κάστρου, αριστερά της 
οδού αναβάσεως και υπέρ το ακρωτήριον το ονο- 
μαζόμενον « Σκυλάγκρεμος », ανεσκάφησαν, επί 
τη ευκαιρία διανοίξεως νέας οδού προς Κά- 
στρον, λείψανα δύο παραλλήλων τοίχων, σω- 
ζομένων εις δύο δόμους, με στοιχειώδη διάκρι- 
σιν, εκ μεγάλων, το πλείστον, λίθων αδρώς επεξ- 
ειργασμένων κατά την εξωτερικήν των επιφά- 
νειαν. Λίθοι τινές, παρουσιάζοντες έξεργον, εί- 
ναι ενταύθα πιθανώς εις δευτέραν χρήσιν. Παρε- 
τηρήθη άφθονος χρήσις μεταγενεστέρου κονιά- 
ματος και εκ της επιχώσεως μεταξύ των δύο τού- 
των τοίχων συνελέγησαν τεμάχια μιας τριφυλλο- 
στόμου οινοχόης, αβαφούς, μετά παραλλήλων χα- 
ρακτών γραμμών, πιθανώτατα υστέρας ρωμαϊκής 
εποχής.

Ολίγω νοτιώτερον ανεσκάφησαν τα λείψανα 
ενός σχεδόν ημικυκλικού κατασκευάσματος, πι- 
θανώς μύλου η πύργου, μεσαιωνικών η νεωτέρων 
χρόνων.

Ε ν μέρει υπό την θεμελίωσιν τούτου απεκαλύ- 
φθησαν επιμελώς τοποθετημένα, προφανώς υπό 
των κατασκευαστών αυτού, τα λείψανα μιας αρ- 
χαίας παιδικής ταφής : τεμάχια ενός τεθραυσμε- 
νου χονδροειδούς και ακοσμήτου ευρυστόμου 
πίθου, λείψανα οστών, παιδικόν κρανίον και η 
εν Π ιν .  766 γ χαλκή αρχαϊκή πόρπη.

Φαίνεται, ότι εις την περιοχήν ταύτην υπήρ- 
χεν αρχαίον νεκροταφείον, και αξίζει να σημειω- 
θή, ότι υπάρχουν εντόπιαι μαρτυρίαι ανευρέσεως 
« αρχαίων τάφων » βορειότερον του χώρου της 
ανασκαφής, παρά τας δύο βυζαντινός δεξαμενάς, 
όπου διακρίνονται, ασαφώς πάντως, λαξεύματα 
εις τους βράχους.

I. Π Α Π Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Υ
31. Ά .  Τ αρσούλη , Δωδεκάνησα, Α θ ή ν α ι 1950, Τόμος Γ ', 

σ . 280 - 282.
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Ν ΙΣΥ ΡΟ Σ

Κατά την εις Νίσυρον μετάβασίν μου προέβην 
αφ' ενός μεν εις την περισυλλογήν αρχαίων τινών, 
τα οποία ήσαν εκτεθειμένα εις διάφορα περί το 
Μανδράκιον σημεία και εναπέθεσα ταύτα προσω- 
ρινώς εντός μικράς αποθήκης του Δήμου και εις 
την Α ρχαιολογικήν Συλλογήν του Σχολείου -  
τινών εκ των αρχαίων τούτων παρέχονται ενταύθα 
απεικονίσεις ως πρώται πληροφορίαι -  άφ' ετέ- 
ρου δε προέβην εις την εκτέλεσιν εργασιών συν- 
τηρήσεως του όπερ την Παναγίαν την Σπηλιανήν 
μεσαιωνικού φρουρίου.

Ε κ  των περισυλλεγέντων αρχαίων, γλυπτών, 
αρχιτεκτονικών μελών, βωμών και επιγραφών, 
αξιολογώτερα είναι τα κάτωθι:

1 . γ λ υ π τ ά : Το εν Π ιν .  767 α τμήμα επιτυμ- 
βίας στήλης παριστών επί δυσαναλόγως μεγά- 
λων διαστάσεων θρόνου καθημένην ανδρικήν 
μορφήν.

Το εν Π ι ν . 767 γ κάτω μέρος μαρμάρινου 
ανδριάντος.

Το εν Π ιν .  767 β τμήμα νεκροδείπνου.
Ο  εν Π ιν .  768 α μαρμάρινος βωμός, η επι- 

γραφή του οποίου είχε παλαιότερον δημοσιευθή.
2. ν ε ο λ ι θ ι κ ά : Ι διαίτερον ενδιαφέρον παρου- 

σιάζουν τα εν Π ιν .  768 β - γ εικονιζόμενα 
τρία νεολιθικά αγγεία. Παλαιότερον ήτο γνωστόν 
εν μαρμάρινον ακέφαλον ειδώλιον κυκλαδικού 
τύπου εις το Βερολίνον ως προερχόμενον εκ Νι- 
σύρου32 και η εν Fr. Matz, Die Ägäis, Hand. Arch. 
VI, Π σ. 192 είδησις. Δια των τριών τούτων αγ- 
γείων πιστοποιείται η ύπαρξις ζωής από της νεο- 
λιθικής εποχής επί της νήσου.

Συντήρησις μεσαιωνικού φρουρίου

Το μέρος τούτο του μεσαιωνικού φρουρίου ευ- 
ρισκόμενον υπέρ τας οικίας του Μανδρακίου είχε 
καταστροφή κατά την θεμελίωσιν και εις το άμε- 
σως υπέρ την θεμελίωσιν μέρος της ανωδομής, 
και πλην του κινδύνου ολικής κατάρρευσεώς του, 
απετέλει και κίνδυνον δια τας υπό το φρούριον 
κατοικουμένας οικίας. Εις τον Π ιν .  769 α είκο- 
νίζεται η κατάστασις τούτου προ της επισκευής, 
εις δε τον Π ιν .  769 β μετά την επισκευήν.

Ν Ε Α  Α Π Ο Κ Τ Η Μ Α Τ Α  Μ Ο Υ ΣΕΙΟ Υ  ΡΟ Δ Ο Υ

Παρέχονται εικόνες τριών εκ των αξιολογω- 
τέρων νέων αποκτημάτων. Κεφαλή εξ αναγλύ-

Εύρετήριον αρχαίων όδών

1) Όδός Ρ2α σελ. 592
2) » Ρ2δ » 592
3) » Ρ3α » 593
4) » Ρ15 » 594
5) » Ρ17 » 580
6) » Ρ18β » 578 κ.ε.
7) » Ρ19α » 579/80
8) » Ρ19β » 579/80, 589, 591
9) » Ρ20α » 579

10) » Ρ24 » 582, 584/5
11) » Ρ24α » 584
12) » Ρ24β » 585
13) » Ρ27 » 596
14) » Ρ27α » 593
15) » Ρ28α » 580, 582
16) » Ρ29α » 580
17) » Ρ30 » 579
18) » Ρ30α » 579/80, 596
19) » Ρ32β » 582
20) » Ρ33α » 589/591
21) » Ρ33β » 589
22) » Ρ34α » 585, 587, 589
23) » Ρ34β » 584, 591
24) » Ρ34γ » 584
25) » Ρ35β » 584
26) » Ρ36 » 592
27) » Ρ36α » 592

Σ η μ .: Α ι δ ια  πρώ την φοράν κατά το  έτος 1964 δ ιαπιστω - 
θεί σ α ι ως πραγμ ατικαί ή  ά γνω σ το ι προηγουμένω ς αποκαλυ- 
φθεί σ α ι νυν νέα ι όδοί σ η μ ειο ύντα ι ανωτέρω δι* η μ ιμαύρων 
σ το ιχε ίω ν .

Γ Ρ Η Γ . Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
32. A nt. Sculpt. M us. Berl. N o  575 Kai BSA 52 ( 1957 ) 

a .  119, 217.

*
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ  ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΚΥΠΡΟΥ1

Από της ανακηρύξεώς της Κύπρου εις ανεξάρ- 
τητον κράτος τον Αύγουστον του 1960, η Κυβέρ- 
νησις της Κυπριακής Δημοκρατίας επέδειξε ζωη- 
ρότατον ενδιαφέρον δια την συντήρησιν των αρ- 
χαίων μνημείων, την ανάπτυξιν των αρχαιολογι- 
κών Μουσείων και την εις μεγάλην κλίμακα διε- 
νέργειαν ανασκαφών εν τη νήσω ( Σ χ ε δ .  1 ). 
Υ πό την διεύθυνσιν του Δρος Π. Δικαίου ( μέ-χρι 

 του 19631 και του υπογράφοντος κατόπιν, 
το Τμήμα Α ρχαιοτήτων της Κύπρου επεξέτεινε 
την δραστηριότητα του εις πλείστους τομείς της 
αρχαιολογικής επιστήμης1 2. Εις την εκθέσιν ταύ- 
την, την πρώτην περί Κύπρου, την οποίαν φιλο- 
ξενεί το Α ρχαιολογικόν Δελτίον, περιγράφεται 
η εν τη νήσω αρχαιολογική δραστηριότης κατά 
το έτος 1964, συγχρόνως δε γίνεται προσπάθεια 
να κατατοπισθή ο αναγνώστης δια βραχέων επί 
των κυριωτέρων επιτεύξεων των τελευταίων ετών, 
ειδικώς εις ό τι άφορα την ανασκαφικήν έρευναν.

Α . Μ Ο ΥΣ ΕΙΑ

Το Κυπριακόν Μουσείον εν Λευκωσία αποτε- 
λεί  το κυριώτερον αρχαιολογικόν Μουσείον της 
νήσου. Το κτήριον, εις το όποιον στεγάζεται, ήρ- 
χισε να οικοδομήται το 1909, περιέλαβε δε τελι- 
κώς έννεα αιθούσας. Νέαι μεγάλαι αίθουσαι και 
αποθή προσετέθησαν προσφάτως εις το πα- 
λαιόν κτήριον (1959-1961 ). Ούτω, ο χώρος 
εκθέσεως και αποθηκεύσεως σχεδόν έδιπλασιά- 
σθη. Εις δύο εκ των νέων αιθουσών έχουν ήδη 
εκτεθή, αντιστοίχως, επιτύμβιοι ανάγλυφοι στή- 
λαι και επιγραφαί, εις ετέραν δε μεγάλην αίθου- 
σαν ετοιμάζεται η έκθεσις ευρημάτων εκ των 
προσφάτων ανασκαφών της Εγκώμης, Κιτίου 
και Παλαιπάφου. Εις το κτήριον του Κυπριακού 
Μουσείου λειτουργεί από του 1960 αρτίως εφω- 
διασμένον εργαστήριον και χημείον. Η  βιβλιο- 
θήκη του Τμήματος Α ρχαιοτήτων, η οποία στε- 
γάζεται εις το κτήριον του Κυπριακού Μουσείου, 
περιλαμβάνει περίπου 6.000 τόμους βιβλίων.

Εις τας πόλεις Λάρνακα, Λεμεσόν και Πάφον 
λειτουργούν επαρχιακά Μουσεία, περιλαμβάνον-

τα ευρήματα εκ των αντιστοίχων περιφερειών, 
εις δε τους αρχαιολογικούς χώρους Κουρίου και 
Παλαιπάφου ύπαρχουν τοπικά Μουσεία στεγά- 
ζοντα τα ευρήματα εκ των ανασκαφών των χώρων 
τούτων. Ά πό του 1960 λειτουργεί και εις Α μμό- 
χωστον επαρχιακόν Μουσείον, η έκθεσις των 
αντικειμένων όμως δεν έχει ολοκληρωθή. Νέον 
μουσειακόν κτήριον ωκοδομήθη και εις την Πά- 
φον, εις το όποιον ήρχισεν η έκθεσις αντικειμε- 
νων από του 1964.

α. Νέα αποκτήματα του Κυπριακού Μουσείου 
κατά το 1964:

1) Τρία ζεύγη αργυρών ψελίων, εξ ων τα δύο 
καταλήγουν εις κεφαλάς εχιδνών ( Π ιν .  773 α ). 
Ταύτα προέρχονται εκ της νεκροπόλεως του αρ- 
χαίου Μαρίου ( σημερινή πόλις της Χρυσοχού ) 
επί της βορείου άκτής της νήσου. Ο  τύπος οδ- 
τος των ψελίων άπαντα κυρίως κατά την κυπρο- 
κλασσικήν περίοδον.

2) Σκαραβαίος εκ χαλκηδονίου λίθου προερ- 
χόμενος και πάλιν εκ του αρχαίου Μαρίου ( Π ιν .  
773 β ) με παράστασιν Ερμού φέροντος πέτασον 
και χλαμύδα επί των ώμων και των βραχιόνων. 
Εις την αριστεράν χείρα κρατεί το κηρύκειον. 
Ο  θεός παρίσταται οκλάζων και στηριζόμενος 
επί τοίχου. Κατά την ο. Vollenweider, ο σκαρα- 
ραβαίος ούτος είναι έργον του τεχνίτου Σήμονος, 
γνωστού εξ άλλων σφραγίδων, αι οποίαι φέρουν 
το ονομά του και χρονολογούνται περί τα τέλη 
του 6ου η τον 5ον αιώνα π.Χ.

3) Ε κ  της πλούσιας συλλογής αγγείων, τα ο-ποία 
 απέκτησε το Κυπριακόν Μουσείον, αναφέ- 

ρομεν κρατήρα επί τριποδικής βάσεως και φέ- 
ροντα αντί λαβών δύο εσχηματοποιημένας κεφα- 
λάς βοών ( Π ιν .  774 α- β ). Ε π ί των ώμων φέρει 
πλην του γεωμετρικού διακόσμου και παραστά- 
σεις πτηνού, ιχθύος και ανθρωπίνης μορφής. Το 
αγγείον τούτο, χρονολογούμενον εις τον όγδοον 
αι. π.Χ. αποτελεί εν εκ των πρώτων δειγμάτων 
του ζωγραφικού ρυθμού της κυπρογεωμετρικής 
περιόδου προ της πλήρους εξελίξεώς του κατά 
τον 7ον αιώνα. Ύψος 0,365 μ.

4) Πήλινον ειδώλιον της υστέρας εποχής του 
χαλκού παριστάνον γυμνήν γυναικείαν μορφήν 
βαστάζουσαν βρέφος ( Π ιν .  775 α ). Ο  τύπος 
ούτος είναι γνωστός εν Κύπρω και εν τη Α νατο- 
λή κατά το δεύτερον ήμισυ της δευτέρας χιλιε- 
τηρίδος π.Χ. Ύψος 0,14 μ.

5) Το άνω ήμισυ πήλινου ειδωλίου, παριστά- 
νοντος γυναικείαν μορφήν καθημένην, του γνω- 
στού τύπου της κυπροκλασσικής περιόδου, ο 
όποιος απαντά συνήθως εντός τάφων, κυρίως εις 
το αρχαίον Μάριον ( Π ιν .  775 β ). Ι διαιτέρα

1. Ε π ιθ υ μ ώ  όπω ς ευχα ρ ισ τή σω  πάντας τους συναδέλφους 
του Τμήματος Α ρ χα ιοτήτω ν , ο ι όπ ο ιο ι προθύμως παρέσχον 
π λη ροφ ορ ία ς  σ χετ ικ ό ς  με τας υπ ' αυτών δ ιενεργηθείσας α- 
νασκαφάς κα ι αναστη λώ σ εις . Α1 φω τογραφ ίαι κα ι τα  σ χ έ- 
δ ια  τη ς εκθέσεως ταύτης οφ είλοντα ι ε ις  τας τεχν ικ ά ς  υ πη- 
ρεσίας του Τ μήματος Α ρχα ιοτήτω ν.

2. Λ επτομ έρεια ι π ερ ί των ανασκαφών των δ ιενεργηθεισώ ν 
κατά  τη ν  τελευταίαν πενταετίαν δ ίδοντα ι κα τ’ έτος εις τα 
Χ ρονικά  του ΒΟΗ.
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φροντίς ελήφθη υπό του τεχνίτου δια την απόδο- 
σιν της μελαγχολικής εκφράσεως του προσώπου 
και του πλουσίου εις πτυχάς χιτώνος.

Β. Α Ν Α Σ Κ Α Φ Α Ι

1. Ανασκαφή Κιτίου

Η  αρχαία πόλις Κίτιον, επί της νοτίας ακτής 
της νήσου, κειμένη εις τον χώρον ακριβώς όπου 
είναι σήμερον εκτισμένη η Λάρναξ, ήτο μια των 
σπουδαιοτέρων πόλεων της Κύπρου κατά την 
Ιστορικήν περίοδον, γνωστή κυρίως κατά τον 
8ον και 7ον αιώνα π.Χ. ως φοινικική αποικία. Τυ- 
χαία ευρήματα ωδήγησαν εις ανασκαφάς εις το 
Κίτιον κατά το 1959, έκτοτε δε το Τμήμα Α ρχαιο- 
τήτων, υπό την διεύθυνσιν του γράφοντος, συνε- 
χίζει τας ανασκαφάς επί ευρείας κλίμακος. Ε κ  
των μέχρι τούδε διεξαχθεισών ερευνών συνάγεται 
ότι ο χώρος του αρχαίου Κιτίου εχρησιμοποιή- 
θη το πρώτον ως νεκρόπολις κατά την πρώιμον 
και την μέσην εποχήν του χαλκού ( περί το πρώ- 
τον ήμισυ της δευτέρας χιλιετηρίδος ). Κατά την 
υστέραν εποχήν του χαλκού, ήτις συμπίπτει προς 
την επέκτασιν του Μυκηναίων ανά την ανατολι- 
κήν Μεσόγειον, ιδρύθη η πόλις, έχουσα λιμένα 
και περιβαλλομένη υπό ισχυρού τείχους. Α νε- 
σκάφη μέρος της πόλεως εις την τοποθεσίαν 
« Χρυσοπολίτισσα», όπου ανεκαλύφθησαν οι- 
κίαι του Μου και Μου αιώνος π.Χ. καθώς και ερ- 
γαστήρια, επί των δαπέδων των οποίων ανευρε- 
θησαν μεγάλαι ποσότητες σκωρίας χαλκού. Ε κ  
τούτου και εξ άλλων ενδείξεων συνάγεται, ότι 
εις την πόλιν ταύτην εγένετο κατεργασία του χαλ- 
κού, πιθανώτατα δε και εξαγωγή του μεταλλευ- 
ματος τούτου εκ του λιμένος της πόλεως.

Οι τάφοι του 13ου και 14ου αιώνος π.Χ., σύγ- 
χρονοι δηλαδή των κατοικιών, ευρίσκονται εν- 
τός των αύλών των οικιών, λαξευμένοι εντός του 
φυσικού βράχου, ως ακριβώς και εις την Έγκω- 
μην, ακμάσασαν κατά την ίδιαν περίοδον. Ο  πλού- 
τος των κτερισμάτων των τάφων του Κιτίου είναι 
μοναδικός, χαρακτηριστικόν και τούτο της σπου- 
δαιότητος της πόλεως. Μεταξύ των κτερισμάτων 
συγκαταλέγονται πλείστα αιγυπτιακά αντικείμε- 
να, σκαραβαίοι, σφραγιδοκύλινδροι με παραστά- 
σεις αιγυπτιάζοντος ρυθμού, αλαβάστρινα άγ- 
γεία, κοσμήματα και αγγεία εκ φαγεντιανής. Ί - 
σως να αποτελή τούτο ένδειξιν των σχέσεων με- 
ταξύ της πόλεως ταύτης και της Αιγύπτου, εις 
την οποίαν ασφαλώς θα εξήγετο χαλκός. Εάν δε 
λάβωμεν υπ' όψιν τα κείμενα των πινακίδων της 
Τελ - ελ - Ά μαρνα, θα εκτιμήσωμεν έτι περισ- 
σότερον την σημασίαν, την οποίαν αποκτά το Κί-

τιον δια την μελέτην της Κυπριακής αρχαιολο- 
γίας της υστέρας εποχής του χαλκού.

Πλείστα είναι τα χρυσά αντικείμενα εκ των 
τάφων. Εις ένα και μόνον εκ τούτων ανευρέθη- 
σαν δεκατέσσαρες χρυσαί ταινίαι ( Π ιν .  776 α ). 
Τα μυκηναϊκά αγγεία, πολλά των οποίων φέρουν 
παραστάσεις του καλουμένου « ζωγραφικού» 
ρυθμού, αποτελούν το μεγαλύτερον ποσοστόν 
των κτερισμάτων ( Π ιν .  776 γ ). Το σπουδαιό- 
τερον εκ των μέχρι τούδε ανευρεθέντων αντικει- 
μένων κατά τας ανασκαφάς του Κιτίου είναι κω- 
νικόν ρυτόν εκ φαγεντιανής, του οποίου η εξω- 
τερική επιφάνεια κοσμείται δια πολυχρώμων πα- 
ραστάσεων ανθρωπίνης μορφής και τετραπόδων, 
βοών και αιγών ( Π ι ν .  776 β). Το ρυτόν τού- 
το αποτελεί έργον σπανίας τέχνης, ρυθμού αι- 
γαιοανατολικού, των αρχών του Μου αιώνος 
π.Χ.

Περί τα τέλη του 13ου αιώνος η πόλις μεταβάλ- 
λει τελείως όψιν. Νέα μεγαλοπρεπή κτήρια οι- 
κοδομούνται επί των παλαιών, εκ μεγάλων πε- 
λεκητών λίθων, όμοια προς τα ανευρεθέντα εις 
Έγκωμην ( Π ι ν .  776 ο ). Ε π ί των δαπέδων 
των οικιών τούτων ανευρέθησαν όστρακα της 
ΥΕ ΙΙΙΓ 1 περιόδου, τούτο δε επιτρέπει την συ- 
σχέτισιν των νέων τούτων κτηρίων προς την ά- 
φιξιν των πρώτων Α χαιών αποίκων. Ε ντός μι- 
κρού χρονικού διαστήματος αι οικίαι αυται κα- 
τεστράφησαν, κατά πάσαν πιθανότητα κατά τας 
αρχάς του Μου αιώνος, υπό των γνωστών ως 
Λαών της θαλάσσης, τα αποτελέσματα των επι- 
δρομών των οποίων παρατηρούμεν και εις την 
Έγκωμην. Εις την ανοικοδομηθείσαν πόλιν ύ- 
παρχουν εμφανή δείγματα της αφίξεως και νέου 
κύματος Α χαιών αποίκων, περί τα μέσα του Μου 
αιώνος π.Χ. Ε π ί των δαπέδων των νέων οικιών 
αφθονούν τα όστρακα του ρυθμού του σιτοβολώ- 
νος. Ό ταν και η πόλις αυτή κατεστράφη, περί τα 
μέσα του 11ου αιώνος, ήρχιζεν ήδη η εποχή του 
σιδήρου. Ε νώ κατά την εποχήν αυτήν εις την 
ύπόλοιπον νήσον όλαι σχεδόν αι μέχρι σήμερον 
γνωσταί πόλεις της υστέρας εποχής του χαλκού 
εγκατελείποντο, εις το Κίτιον παρατηρείται η 
ίδρυσις νέας πόλεως, επί των ερειπίων της πα- 
λαιός, η οποία όμως είχε βραχύτατον βίον. Η  
άφιξις πιθανώς των Φοινίκων αποίκων, συνετε- 
λεσεν εις την μετατόπισιν ταύτης αλλαχού, πλη- 
σίον του λιμένος.

Κατά τα δύο τελευταία έτη αι ανασκαφαί διεξ- 
ήχθησαν κυρίως εις το βόρειον άκρον της πό- 
λεως, όπου άνεκαλύφθη το τείχος εις μήκος 60 μ. 
περίπου. Ε κ  της μέχρι τούδε στρωματογραφικής 
μελέτης συνάγεται ότι το τείχος εκτίσθη κατά
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τον 14ον αιώνα π.Χ. συγχρόνως με την ίδρυσιν 
της πόλεως. Τούτο ηκολούθησε την φυσικήν δια- 
μόρφωσιν βραχώδους υψώματος, ως έφανη εκ 
δοκιμαστικής ανασκαφής. Το αρχαιότερον τεί- 
χος ήτο εκτισμένον επί του βράχου, απετελείτο 
δε εκ μεγάλων πλίνθων, σωζομένων εις τινας πε- 
ριπτώσεις εις αρκετόν ύψος ( Σ χ ε δ .  2 ). Πύρ- 
γοι εκ τετράπλευρων πελεκητών λίθων ενίσχυον 
κατά διαστήματα το τείχος. Δύο τούτων Εχουν 
αποκαλυφθή μερικώς. Περί τα τέλη του 13ου αι- 
ώνος το τείχος τούτο κατεστράφη και επί των 
ερειπίων του εκτίσθη νέον εκ μιας σειράς μεγά- 
λων λίθων, « κυκλωπείων » διαστάσεων. Εις τι- 
νάς περιπτώσεις οι λίθοι ούτοι Εχουν μήκος 3, 
ύψος πέραν του 1 και πάχος 1.50 μ. Το άνω μέρος 
του τείχους απετελείτο εκ πλίνθων. Κατά μήκος 
του νέου τείχους ανευρέθη οδός πλάτους 4.50 μ., 
η οποία θα ωδήγει πιθανώτατα εις πύλην του τεί- 
χους. Η  οδός αυτή καλύπτεται υπό παχέος στρώ- 
ματος τέφρας, εντός της οποίας ανευρέθη πλήθος 
οστράκων των αρχών του 11ου αιώνος. Τούτο κα- 
ταδεικνύει ότι το τείχος κατεστράφη κατά την 
περίοδον ταύτην, αι δε πλίνθοι εσχημάτισαν παχύ 
στρώμα επί της κατά μήκος αυτού οδού. Τόσον η 
πρώτη καταστροφή του τείχους (τέλη του 13ου 
αι. ), όσον και η δευτέρα ( αρχαί του 11ου αι. ), 
συμπίπτουν με αναλόγους καταστροφάς, αι οποίαι 
παρετηρήθησαν εντός της πόλεως.

Το τείχος τούτο του Κιτίου εχρησιμοποιήθη 
και αργότερον, κατά την κλασσικήν ίσως περίο- 
δον. Ε π ί των θεμελίων του παλαιού τείχους ε- 
κτίσθη νέον, του οποίου τα ερείπια ήσαν ορατά 
μέχρι και του 16ου μ.Χ. αιώνος, έφ’ όσον περι- 
γράφουν ταύτα περιηγηταί της εποχής, ως ο Μariti 
κ α ι  ο Ροcocke ( Σ χ ε δ .  3 ).

Η  σπουδαιότης του τείχους του Κιτίου αντα- 
ποκρίνεται προς την σπουδαιότητα ολοκλήρου 
της πόλεως, η οποία, εάν ληφθή υπ' όψιν και ο 
πλούτος αυτής, ως απεκαλύφθη δια των εντός 
της περιοχής της ανασκαφών, δύναται να θεω- 
ρηθή ως μια των σημαντικωτέρων πόλεων της 
υστέρας εποχής του χαλκού.

Η  ανασκαφή, τόσον εις την περιοχήν «Χρυ- 
σοπολιτίσσης », όσον και εις την περιοχήν του 
τείχους, θα συνεχισθή και κατά το 1965, κατόπιν 
της απαλλοτριώσεως σημαντικού χώρου πλησίον 
των ερειπίων των παλαιών ανασκαφών.

2. Ανασκαφή Σαλαμίνος

Η  αρχαία Σαλαμίς, η οποία επί ολόκληρον χι- 
λιετηρίδα ήτο η πρωτεύουσα της Κύπρου, ευ- 
ρίσκεται επί της ανατολικής ακτής της νήσου, 
περί τα οκτώ περίπου χιλιόμετρα βορείως της Άμ-

μοχώστου. Σήμερον ο χώρος ούτος καλύπτεται 
υπό δάσους, το όποιον εφυτεύθη κατά τα τέλη 
του 19ου αιώνος, δια να συγκρατήση την μετακί- 
νησιν της άμμου προς την ηρειπωμένην περιο- 
χήν, η οποία μαστίζεται υπό Ισχυρών βορειοανα- 
τολικών άνεμων. Αι πρώται μεγάλης κλίμακος 
ανασκαφαί εις την Σαλαμίνα διεξήχθησαν το 
1890 υπό Βρετανικής αποστολής, ότε και άπε- 
καλύφθησαν μερικώς πλείστα δημόσια κτήρια 
της αρχαίας πόλεως, κυρίως ρωμαϊκής και πα- 
λαιοχριστιανικής περιόδου. Έκτοτε όμως οι ισχυ- 
ροί άνεμοι εκάλυψαν και πάλιν την περιοχήν δι' 
άμμου, ότε δε ήρχισε το 1952 η νέα περίοδος ανασκ

αφών υπό του Τμήματος Α ρχαιοτήτων της 
Κύπρου, ελάχιστα εκ των προηγουμένως αποκα- 
λυφθέντων ερειπίων ήσαν ορατά.

Α νασκαφαί διενηργήθησαν το πρώτον εις τα 
ερείπια του Γυμνασίου της αρχαίας πόλεως, τα 
οποία οι ανασκάψαντες το 1890 Ά γγλοι ωνόμα- 
σαν « Ναόν του Διός », αργότερον δε ταύτα ήσαν 
γνωστά ως η Αγορά της πόλεως. Κατά την πρώ- 
την ήδη ανασκαφικήν περίοδον ήλθον εις φως 
επιγραφαί, αναφερόμεναι εις Γυμνάσιον και Γυ- 
μνασιαρχους, δια της αποκαλύψεως δε αρκετού 
χώρου εκ των ερειπίων διεπιστώθη πέραν πάσης 
αμφιβολίας, ότι πρόκειται περί Γυμνασίου και λου- 
τρών. Α πό του 1952 και εντεύθεν, εις τον χώρον 
του Γυμνασίου απεκαλύφθη η Παλαίστρα μετά των 
πέριξ αυτής αιθουσών, καθώς και μέγα μέρος των 
λουτρών και υδαταποθηκών. Το Γυμνάσιον ε- 
κτίσθη αρχικώς περί τα τέλη της ελληνιστικής 
περιόδου, διεμορφώθη δε κατά τας αρχάς του 2ου 
αιώνος μ.Χ., πιθανώτατα επί Τραίανου και Α δρια- 
νού, ως μαρτυρούν αι ανευρεθείσαι επιγραφαί. 
Αλλεπάλληλοι σεισμοί κατέστρεψαν το Γυμνά- 
σιον περί τα μέσα του 4ου αιώνος μ.Χ., μετά πα- 
ρέλευσιν δε ενός αιώνος περίπου, ανωκοδομήθη- 
σαν μερικώς τα λουτρά του Γυμνασίου, τα οποία 
παρέμειναν εν χρήσει μέχρι του 7ου μ.Χ. αιώνος, 
ότε η πόλις κατεστράφη υπό των Αράβων και 
εγκατελείφθη. Πλην των λουτρών είχον ανυψωθή 
και οι κίονες πέριξ της Παλαίστρας, η οποία ου- 
τώς απετέλεσε διακοσμητικόν στοιχείον Εμπροσθεν 

 του αρχιτεκτονικού συγκροτήματος των 
λουτρών.

Κατά τας ανασκαφάς του Γυμνασίου, πλην των 
Επιγραφών, ανευρέθη και μέγας αριθμός αγαλμά- 
των, κυρίως του 2ου αιώνος μ.Χ. (Βλ. V. Kara- 
georghis, Sculptures from Salamis I, Nicosia 1964 ).

Κατά τας ανασκαφάς του 1964 απεκαλύφθη, παρά 
την νοτίαν στοάν της Παλαίστρας, συγκρότημα 
βεσπασιανών ( Π ιν .  777 α - β ). Το οικοδόμη- 
μα, διαμέτρου 20 μ. περίπου, απετελείτο εξ ημι-

77
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κυκλικής στοάς, της οποίας η στέγη εστηρίζετο 
εξωτερικώς μεν επί τοίχου, εσωτερικώς δε επί κι- 
όνων. Υπελογίσθη ότι αρχικώς υπήρχον 44 θε- 
σεις. Πολύπλοκον σύστημα αποχετεύσεως και υ- 
δραυλικής εγκαταστάσεως ανευρέθη εις τον χώ- 
ρον των βεσπασιανών. Το οικοδόμημα τούτο ε- 
κτίσθη πιθανότατα κατά την ρωμαϊκήν περίοδον, 
εχρησιμοποιήθη όμως και μετά την ανοικοδόμη- 
σιν των λουτρών του Γυμνασίου δια της προσθή- 
κης τοίχων, οι όποιοι ημπόδιζον την θέαν των 
βεσπασιανών εκ της Παλαίστρας.

Ε ντός του χώρου των βεσπασιανών ανευρέθη 
μαρμαρινον αγαλμάτιον Σατύρου, ρωμαϊκών χρό- 
νων. Όπισθεν της δυτικής στοάς του Γυμνασίου, 
εκ του χώρου της όποίας συνεχίσθη και εφέτος 
η μεταφορά άμμου, ανευρέθη μεταξύ των παλαιο- 
χριστιανικών ερειπίων μαρμάρινη κεφαλή πωγω- 
νοφόρου ανδρός εις φυσικόν μέγεθος, των αρχών 
του 2ου μ.Χ. αιώνος ( Π ιν .  778 α ).

Ε κ  παραλλήλου προς τας ανασκαφάς, διενερ- 
γούνται κατ’ έτος εις το Γυμνάσιον εκτεταμένης 
κλίμακος επισκευαί και, όπου είναι αναγκαίον, 
μερικαί αναστηλώσεις. Ανεστηλώθησαν άπαντες 
οι τριάκοντα επτά μαρμάρινοι κίονες της Παλαί- 
στρας ( Π ιν .  778 β ), κατά δε το 1964 ανεστη- 
λώθη μερικώς η θολωτή στέγη μιας των μεγάλων 
υδαταποθηκών παρά το κεντρικόν ιδρωτήριον 
των λουτρών.

Εις μικράν απόστασιν ΝΑ. του Γυμνασίου ευ- 
ρίσκονται τα ερείπια του αρχαίου θεάτρου, του 
οποίου η ανασκαφή ήρχισε το 1959, κατόπιν γεν- 
ναιοδώρου εισφοράς της ελληνικής Κυβερνήσεως 
και των μελών της εν Λευκωσία ελληνικής Πρε- 
σβείας.

Το θέατρον χρονολογείται από του τέλους του 
1ου αιώνος π.Χ. Κατά τους σεισμούς του 4ου αι- 
ώνος μ.Χ. κατέρρευσεν, η καταστροφή του δε ω- 
λοκληρώθη κατά τον 5ον αιώνα, όταν εκ των ε- 
ρειπίων του ανεσύρθη οικοδομικόν υλικόν δια 
την ανοικοδόμησιν των λουτρών του παρακει- 
μένου Γυμνασίου. Ε κ  των πεντήκοντα και πλέον 
σειρών κερκίδων του κοίλου διεσώθησαν επτά, 
και τούτων μόνον το υπόβαθρον. Εις τας δύο 
πρώτας μόνον σειράς διεσώθησαν αι αρχικαί 
κερκίδες, εκ λευκού ασβεστολίθου. Ολόκληρον 
το κοίλον του θεάτρου εστηρίζετο επί αναλημμα- 
τικών τοίχων και αψίδων. Ο  εξωτερικός αναλημ- 
ματικός τοίχος, πάχους 2 και πλέον μ., σώζεται 
εις ύψος 3 περίπου μ., από της επιφανείας του ε- 
δάφους.

Η  ημικυκλική ορχήστρα του θεάτρου εκαλύ- 
πτετο αρχικώς υπό μαρμαρίνων πλακών, αυταί ό- 
μως αφηρέθησαν δια την επενδυσιν του δαπέδου

της ανατολικής στοάς της Παλαίστρας του Γυ- 
μνασίου. Η  ορχήστρα είχε διάμετρον 27 και πλέον 
μ., ενδεικτικόν και τούτο των τεραστίων διαστά- 
σεων του θεάτρου.

Του οικοδομήματος της σκηνής σώζονται μό- 
νον τα θεμέλια. Το προσκήνιον είχε μήκος πε- 
ρίπου 40 και βάθος 5 μ. Το ξύλινον βάθρον του 
προσκηνίου εστηρίζετο επί κιονίσκων ύψους 2 
περίπου μ. Πλην της σκηνής απεκαλύφθησαν με- 
ρικώς και τα παρασκήνια, η συμπλήρωσις δε 
των ανασκαφών θα φέρη εις φως ολόκληρον το 
αρχιτεκτονικόν σχέδιον του θεάτρου, το όποιον 
ομοιάζει πολύ προς τα θέατρα της Μ. Α σίας 
( Α σπενδου, Εφέσου ).

Εις τον χώρον του προσκηνίου ανευρέθησαν 
πολλά μαρμάρινα αγάλματα, τα οποία εκόσμουν 
την πρόσοψιν της σκηνής ( frons scenae). Με- 
ταξύ τούτων περιλαμβάνονται αγάλματα Μουσών 
και του Μουσαγέτου Α πόλλωνος.

Μέρος του κοίλου ανεστηλώθη δια της προσ- 
θήκης 15 σειρών κερκίδων. Η  όλη αναστηλωτι- 
κή εργασία διεξάγεται βάσει επιτοπίου μελέτης 
του κ. Ιωάννου Τραυλού, ο όποιος επεσκέφθη δίς 
την Κύπρον, φροντίδι του Υπουργείου Εξωτερι- 
κών της Ελλάδος. Το θέατρον Σαλαμίνος χρησι- 
μοποιείται ήδη από του 1963 δια παραστάσεις 
αρχαίου δράματος.

Εις τον στενόν σχετικώς χώρον μεταξύ του 
θεάτρου και του Γυμνασίου άνεκαλύφθη αμφιθέ- 
ατρον, τούτο όμως δεν ανεσκάφη ακόμη. Η  ελ- 
λειψοειδής περίμετρος αυτού ήλθεν εις φως ευθύς 
ως απεμακρύνθη η καλύπτουσα την περιοχήν άμ- 
μος. Δέον να σημειωθή ότι δίς τουλάχιστον γί- 
νεται μνεία του αμφιθεάτρου εις επιγραφάς ανευ- 
ρεθείσας εις το θέατρον, αι οποίαι αναφέρουν το 
αμφιθέατρον ως παρακείμενον του Γυμνασίου 
και του θεάτρου. Ε κ  των ίδιων πηγών εμφαίνεται 
ότι το αμφιθέατρον εκτίσθη κατά την ίδιαν επο- 
χήν ως και το θέατρον. Μετά την καταστροφήν 
τούτου, επί των ερειπίων του εκτίσθη στάδιον, 
του οποίου σώζονται περί τας 7 σειραί κερκίδων 
εις πλείστα μέρη. Αι πλείσται των κερκίδων όμως 
αφηρέθησαν κατά μεταγενεστέραν περίοδον, πι- 
θανότατα κατά την διάρκειαν των ανοικοδομή- 
σεων των παλαιοχριστιανικών χρόνων. Κατά την 
τελευταίαν ταύτην περίοδον πλακοστρωτος οδός, 
διασχίζουσα το στάδιον και περιστοιχιζομένη 
υπό μαρμαρίνων κιόνων, κατεσκευάσθη δια να 
ένωση τα λουτρά του Γυμνασίου με το θέατρον, 
του οποίου μέρος εχρησιμοποιήθη και κατά τους 
παλαιοχριστιανικούς χρόνους δια παραστάσεις 
μίμων. Δέν κατέστη εισέτι δυνατόν να καθορι- 
σθούν αι ακριβείς διαστάσεις του σταδίου, αλλά



610 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) : ΧΡΟΝΙΚΑ

το προς την θάλασσαν άκρον αυτού φαίνεται ότι 
κατεστράφη ολοσχερώς υπό νεωτέρων οικοδο- 
μών των παλαιοχριστιανικών χρόνων.

Πλην των ανασκαφών του Τμήματος Α ρχαιο- 
τήτων, τας οποίας διευθύνει ο γράφων, και αι 
οποίαι εκτείνονται κατά το βορειότατον άκρον 
της αρχαίας πόλεως, ήρχισαν κατά το 1964 δο- 
κιμαστικοί ανασκαφαί κατά το νότιον άκρον της 
πόλεως, πέριξ του αρχαίου λιμένος, υπό γαλλι- 
κής αποστολής του Πανεπιστημίου της Λυώνος, 
υπό την διεύθυνσιν του καθηγητού J. Ρouilloux, 
προς τον σκοπόν του καθορισμού των μελλοντι- 
κών χώρων ερεύνης. Κατά την διάρκειαν των ανασκ

αφών τούτων, κατά τας οποίας επεσημάνθη- 
σαν τοίχοι μεγάλων κτηρίων, περισυνελέγησαν 
όστρακα χρονολογούμενα από του 9ου αι. π.Χ. 
Τούτο είναι σημαντικόν καθ’ ο,τι αρχίζει πλέον 
να γεφυρούται το χρονολογικόν χάσμα μεταξύ 
της εποχής της εγκαταλείψεως της προϊστορικής 
Ε γκώμης (11ος αιών) και της ιδρύσεως της 
Σαλαμίνος.

Εις την πεδιάδα, η οποία εκτείνεται δυτικώς 
της Σαλαμίνος, από του δάσους μέχρι της μονής 
του Α ποστόλου Βαρνάβα, και από του χωρίου 
Έγκωμη μέχρι του χωρίου Ά γιος Σέργιος, ευ- 
ρίσκεται η νεκρόπολις της Σαλαμίνος. Αύτη ήτο 
γνωστή εις τους τυμβωρύχους από του 19ου αι- 
ώνος, δτε ο περιβόητος Censola εσύλησε πλήθος 
τάφων. Το 1957 και το 1962 ανεσκάφησαν δύο 
« βασιλικοί » κτιστοί τάφοι εις την νεκρόπολιν 
ταύτην υπό του Τμήματος Α ρχαιοτήτων, έκτοτε 
δε συνεχίζονται αι ανασκαφαί. Το 1964 αι ερευ- 
ναι εις την νεκρόπολιν Σαλαμίνος, υπό την διεύ- 
θυνσιν του γράφοντος, διεξήχθησαν σχεδόν καθ’ 
όλην την διάρκειαν του έτους. Ανεσκάφη το 
πρώτον συγκρότημα εκ 30 και πλέον λαξευτών 
τάφων εις την τοποθεσίαν « Κελλαρια », νοτίως 
του μνημείου, του γνωστού ως Τάφος 'η Φυ- 
λακή της Άγιας Αικατερίνης, του οποίου εκ- 
τενής περιγραφή θα γίνη κατωτέρω. Οι τάφοι 
ούτοι ( Π ιν .  779 α ), χρονολογούμενοι από του 
7ου μέχρι του 5ου αι. π.Χ., ήσαν κατά το πλεί- 
στον συλημένοι - - μόνον 3 ευρέθησαν άθικτοι -  
παρουσίασαν όμως ενδιαφέροντα έθιμα ταφής. 
Α πό αρχιτεκτονικής απόψεως είναι επίσης άξι- 
όλογοι, καθ’ ολοκληρίαν λαξευμένοι εντός του 
σκληρού βράχου, με δρόμον τριγωνικού σχήμα- 
τος, οδηγούντα δια βαθμιδών προς τον τετράπλευ- 
ρον θάλαμον, ο όποιος έχει οριζοντίαν η σαμα- 
ρωτήν οροφήν ( Π ιν .  779 β ). Ο  νεκρός εν- 
απετίθετο κατ’ ευθείαν επί του δαπέδου του θαλά- 
μου, εις τινας όμως περιπτώσεις ύπαρχουν ψευ- 
δολαρνακες λαξευμέναι εντός του βράχου. Εις

ουδεμίαν περίπτωσιν παρετηρήθη καύσις του νε- 
κρού. Οι τάφοι εχρησιμοποιήθησαν δια πολλάς 
ταφάς, εις έκαστην δε περίπτωσιν μετεφέροντο 
εκ του θαλάμου τα αρχαιότερα κτερίσματα, τα 
οποία εναπετίθετο εντός του δρόμου. Πλην των 
κυπριακών αγγείων, μεταξύ των κτερισμάτων πε- 
ριελαμβάνοντο και εισηγμένα ελληνικά αγγεία, 
ως π.χ. σκύφος εκ Ρόδου με παράστασιν πτηνού 
( Π ι ν .  781α), και αττικός αμφορεύς του 7ου 
αιώνος, του γνωστού τύπου ΣΟΣ, φέρων επί των 
ώμων εγχάρακτον επιγραφήν: Φράσ(ι)ο ( Π ι ν .  
780 α - β ). Αύτη είναι η αρχαιοτέρα επιγραφή 
εις ελληνικόν αλφάβητον, η οποία άνεκαλύφθη 
μέχρι σήμερον εν Κύπρω. Ανευρέθησαν επίσης 
και έτερα θραύσματα παρομοίων αγγείων, δύο δε 
εξ αυτών με εγχαράκτους επιγραφάς. Ε κ  των εγ- 
χωρίων κυπριακών αγγείων αξιόλογον είναι κύ- 
πελλον με πολύχρωμον διάκοσμον εκ λωτών. Του- 
το στηρίζεται επί των κεφαλών τεσσάρων αναγλύ- 
φων κορών, κατά μέτωπον διατεταγμένων εις κύ- 
κλον ( Π ι ν .  781 β ).

Ε π ί της επιφανείας και εντός του «γεμίσμα- 
τος » του δρόμου παρετηρήθησαν εις πλείστας 
περιπτώσεις λείψανα πυράς ( Π ι ν .  782 α), πε- 
ριέχοντα μικρά αγγεία, πήλινα ειδώλια, πήλινους 
ρόδακας, καρπούς ροιάς και ψήφους άρμου, κα- 
θώς και απανθρακωμένους καρπούς ( αμύγδαλα, 
σταφυλάς κ. ά .). Τα αντικείμενα ταύτα εναπετέ- 
θησαν επί της πυράς ασφαλώς μετά τον ενταφια- 
σμόν του νεκρού, ίσως δε και μετά παρέλευσιν 
χρονικού τίνος διαστήματος, ως προσφορά προς 
τον νεκρόν υπό συγγενών του, καθ’ ον τρόπον 
προσφέρονται σήμερον τα « κόλλυβα» ( Π ι ν .  
782 β ). Το ταφικόν τούτο έθιμον, σχέσιν έχον 
προς την τελετήν της πανσπερμίας των αρχαίων 
Ελλήνων, παρουσιάζεται δια πρώτην φοράν εν 
Κύπρω. Εις πλείστας περιπτώσεις παρουσιάσθη 
και έτερον ταφικόν έθιμον, άγνωστον μέχρι τού- 
δε εν Κύπρω κατά την περίοδον αυτήν, ήτοι η 
ταφή νηπίων εντός μεγάλων αγγείων, τα οποία 
ετοποθετούντο πλησίον της επιφανείας, εντός 
του χώματος του δρόμου των τάφων. Εντός των 
αγγείων τούτων, αμφορέων κυρίως, πλην των ο- 
στών του νηπίου, υπήρχον συνήθως και μικρά κτε- 
ρίσματα, ιδίως ενώτια εξ ορειχάλκου και ψήφοι 
όρμου εξ οπτής γης. Οι τάφοι, ο εις πλησιέστατα 
του άλλου, εχωρίζοντο αλλήλων δια περιβόλου 
εκ πελεκητών λίθων ( Π ι ν .  779 β ). Και το φαι- 
νόμενον τούτο είναι πρωτοφανές εις την ταφικήν 
αρχιτεκτονικήν της αρχαϊκής Κύπρου, σύνηθες 
όμως εν Ε λλάδι, κυρίως εν Αττική. Εντός της 
αυτής νεκροπόλεως, αλλά πλησιέστερον προς την 
μονήν του Α ποστόλου Βαρνάβα, ανεσκάφησαν
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δύο κτιστοί « βασιλικοί» τάφοι, εντός των δρό- 
μων των οποίων ανευρέθησαν σκελετοί άλογων, 
ως και εις τους τάφους τους ανασκαφέντας το 
1957 και 1962 αντιστοίχως, εις το αυτό τμήμα 
της νεκροπόλεως. Εις τους θαλάμους και των δύο 
τάφων ανευρέθησαν ίχνη καύσεως του νεκρού. 
Εις τον ένα τάφον τα κεκαυμένα όστα είχον ενα- 
ποτεθή εντός μικρού λάκκου εις γωνίαν του εδά- 
φους, εις τον έτερον δε εντός αμφορέως κατά το 
ήμισυ κεχωσμένον εντός του δαπέδου. Ο  εις εκ 
των δύο τάφων ήτο ασύλητος, ανευρέθησαν δε 
μεταξύ των κτερισμάτων ποικιλόμορφα αγγεία 
εγχωρίου ρυθμού ( Π ιν .  783 α ) και ικανός 
αριθμός χρυσών ταινιών με εκτύπους παραστά- 
σεις αρμάτων, σφιγγών και ροδάκων ( Π ιν .  
783 β ). Αι ταινίαι αυταί, περιτυλιγμέναι ομού 
εις σχήμα σφαίρας, ανευρέθησαν εντός μικρού 
λάκκου του εδάφους του τάφου ( Π ιν .  783 γ ). 
Θα ανήκον προφανώς εις προγενεστέραν ταφήν, 
της οποίας τα κτερίσματα παρεμερίσθησαν προς 
δημιουργίαν χώρου δι’ άλλην ταφήν.

Κατά τους τελευταίους μήνας του 1964, ανε- 
σκάφησαν εις την νεκρόπολιν Σαλαμίνος, δύο 
εκ των μεγαλυτέρων και σημαντικωτέρων τάφων, 
εξ όσων ανεκαλύφθησαν ποτέ εν Κύπρω. Ο  εις 
τούτων ευρίσκεται εις μικρόν απόστασιν από του 
« Τάφου της Άγιας Αικατερίνης ». Ο  θάλαμος 
του τάφου εσυλήθη προ ετών και πολλοί εκ των 
όγκολίθων, δια των οποίων ήτο εκτισμένος ο θά- 
λαμος, μετεφέρθησαν αλλαχού δι' οικοδομικήν 
χρήσιν. Ουδέν ίχνος επί της επιφανείας του εδά- 
φους διεσώζετο. Α ρχικώς όμως η σαμαρωτή ορο- 
φή του θαλάμου θα προεξείχε κατά τι άνωθεν της 
επιφανείας του αργιλλώδους βράχου, πιθανώς δε 
εκαλύπτετο δια χαμηλού τύμβου. Ο  δρόμος του 
τάφου, μήκους 12 και πλάτους 13 μ., είναι κατω- 
φερής, καλύπτεται δε δια σκληρού κονιάματος, 
το όποιον σώζεται εις αρίστην κατάστασιν. Ού- 
τος οδηγεί εις προθάλαμον επί υψηλοτέρου επι- 
πέδου κείμενον, σχήματος Π, άνευ στέγης, η 
πρόσβασις δε προς τούτον γίνεται δια κλίμακος εκ 
3 βαθμιδών, κατεσκευασμένων δια κανονικών πε- 
λεκητών ασβεστολίθων. Ο  προθάλαμος είναι ε- 
στρωμένος δια κανονικών πλακών εκ σκληρού α- 
σβεστολίθου. Η  πρόσοψις του θαλάμου, ως και 
οι ογκόλιθοι της οπισθίας πλευράς και της ορο- 
φής αυτού, κατεστράφησαν υπό λατόμων, δια- 
τηρούνται όμως οι μονόλιθοι των πλευρών και 
του δαπέδου. Ο  θάλαμος είναι σχετικώς μικρός 
( 3.80 χ 2.26 μ. ), εν συγκρίσει προς τας τερά- 
στιας διαστάσεις του προθαλάμου και του δρό- 
μου ( Π ιν .  784 α ).

Εις το άνω μέρος της προσόψεως του θαλάμου

και των πλευρών του προθαλάμου, και εις ύψος 
περίπου 2.50 μ., θα υπήρχε γείσον, τμήμα του ο- 
ποίου ανευρέθη εντός των χωμάτων, τα οποία 
εκάλυπτον τον προθάλαμον. Τούτο δυνάμεθα να 
εικάσωμεν και δια της συγκρίσεως της αρχιτε- 
κτονικής του τάφου τούτου προς τον καθ’ όλα 
ομοίον « Τάφον της Άγιας Αικατερίνης », του 
οποίου το γείσον σώζεται εις αρίστην κατάστασιν. 
Γείσον επίσης θα υπήρχε και εις τας δύο πλευράς 
του δρόμου, αι οποίαι ήσαν εκτισμέναι δι’ ασβε- 
στολίθων, αφηρέθησαν όμως υπό των χωρικών 
προ ετών.

Ε π ί του δαπέδου του δρόμου και πλησίον της 
λιθίνης κλίμακος ανευρέθησαν οι σκελετοί δύο 
ίππων εζευγμένων εις ζυγόν, του οποίου σώζονται 
μόνον τα αποτυπώματα του ξύλου, καθώς και οι 
τέσσαρες χαλκοί δακτύλιοι εις το άνω μέρος του 
ζυγού ( Π ιν .  784 β ). Σώζεται επίσης και το 
αποτύπωμα του ξυλίνου άξονος άρματος, του ο-ποίου 

 όμως ουδέν ίχνος ανευρέθη. Οι ίπποι έφε- 
ρον επί της κεφαλής παρώπια και προμετωπίδια 
πιθανόν εκ δέρματος, κεκαλυμμένα δια φύλλων 
χρυσού, τα οποία ανευρέθησαν κατά χώραν. Οι 
σίδηροί χαλινοί ευρέθησαν επίσης κατά χώραν. 
Η  θυσία ίππων προς τιμήν του νεκρού είναι γνω- 
στή εκ παλαιοτέρων ανασκαφών εις την νεκρό- 
πολιν Σαλαμίνος ( ανασκαφαί 1957 και 1962). 
Εις τας δύο πλευράς του δρόμου και παρά την 
κλίμακα του προθαλάμου ανευρέθησαν τέσσαρες 
μεγάλοι αμφορείς, φέροντες γεωμετρικόν γραπτόν 
διάκοσμον, οι όποιοι αναβιβάζουν την ταφήν εις 
τον 8ον αι. π.Χ.

Ο  τάφος εχρησιμοποιήθη και κατά τον 7ον αι- 
ώνα. Κατά την δευτέραν ταύτην περίοδον ηνοίχθη 
τάφρος εντός των χωμάτων των καλυπτόντων τον 
δρόμον και τοιουτοτρόπως κατέστη δυνατή η 
πρόσβασις προς τον θάλαμον. Ε π ί του δαπέδου 
της τάφρου, ήτις διακρίνεται ευκρινώς εις την 
στρωματογραφίαν και εις ύψος 0,50 μ. περίπου 
από της επιφανείας του δρόμου, εθυσιάσθησαν 
προς τιμήν του νεκρού τρία ζεύγη εζευγμένων ίπ- 
πων ( Π ιν .  785 α) και πάλιν άνευ ίχνους αρ- 
ματος, πλην του άξονος. Φαίνεται ότι ο νεκρός 
μετεφέρετο εντός του άρματος προς ταφήν εντός 
του θαλάμου. Των εξ ίππων διετηρήθησαν κατά 
χώραν τα χαλκά και ελεφάντινα παρώτια και προ- 
μετωπίδια, φέροντα εγχάρακτον και ανάγλυφον 
διάκοσμον ( Π ιν .  785 β, 786 α ), καθώς και οι 
σίδηροί χαλινοί. Μεταξύ των κτερισμάτων ανευ- 
ρέθησαν επίσης εγχώρια αγγεία, εκ των οποίων, 
αξιόλογον είναι κύπελλον επί υψηλής βάσεως, 
αποτελουμένης εκ δύο ειδωλίων γυμνών γυναι- 
κών αντιθέτως ισταμένων. Ε κ  των μικροτέχνημά-
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των αναφέρομεν ορειχαλκινήν πόρπην με περι- 
κάλυμμα εκ φύλλου χρυσού, καθώς και αιγυπτια- 
κόν σκαραβαίον αρίστης τέχνης, φέροντα δέλτον 
του Ο σορκώνος Α', δευτέρου βασιλέως της 22ας 
δυναστείας (926 - 881 ). Τα μικροτεχνήματα ταύ- 
τα ανευρέθησαν εντός των χωμάτων του δρόμου, 
υψηλότερον του δαπέδου, πιθανώς δε ανήκουν 
εις την πρώτην ταφήν του 8ου αιώνος. Δια την 
χρονολόγησιν του τάφου η μαρτυρία του σκαρα- 
βαίου είναι επισφαλής, διότι τοιαυτά αντικείμενα 
¿χρησιμοποιούντο ως κειμήλια επί μακρόν χρό- 
νον. Η  σπουδαιότης του τάφου τούτου είναι με- 
γίστη, ουχί μόνον ένεκα του πλουσίου υλικού, 
το όποιον προσφέρει, αλλά και δια την πρωτο- 
φανή δια την Κύπρον αρχιτεκτονικήν του, η ο-ποία 

 βοηθεί να χρονολογηθή και να ταυτισθή ο 
παρακείμενος « Τάφος της Άγιας Αικατερίνης », 
ο όποιος απετέλεσεν αίνιγμα δια πλείστους μέχρι 
σήμερον αρχαιολόγους. Ε κ  των στοιχείων, τα 
οποία έχομεν πλέον εις την διάθεσίν μας, χαρις 
εις την ανασκαφήν του ήδη περιγραφέντος τά-φου 

, δυνάμεθα να εισηγηθώμεν ως ακριβή χρο- 
νολογίαν δια τον τάφον τούτον τον 8ον αιώνα π.Χ. 
Ο  μεγάλος θάλαμος μετά της θολωτής στέγης 
είναι προσθή μεταγενεστέρας, πιθανώς ρωμαϊκής

, εποχής. Το πρόβλημα όμως τούτο, λίαν εν- 
διαφέρον δια την ταφικήν αρχιτεκτονικήν της 
Κύπρου, δεν δύναται να συζητηθή εις την παρού- 
σαν βραχείαν έκθεσιν.

Εις το κέντρον περίπου της νεκροπόλεως της 
Σαλαμίνος υψούται τύμβος, ύψους 10 μ. περίπου, 
τον όποιον ανέσκαψεν το 1896 Βρεττανική απο- 
στολή, άνευ όμως αποτελέσματος, διότι ο θάλα- 
μος του κάτωθεν του τύμβου κτιστού τάφου ευ- 
ρέθη συλημένος ( Π ιν .  786 β ). Με βάσιν το 
πρόχειρον σχεδιογράφημα της Βρεταννικής απο- 
στολής, ανεσκάψαμεν τον δρόμον του τάφου, μή-κους 

 25 περίπου και πλάτους 5 περίπου μ. Εντός 
αυτού είχον θυσιασθή δύο ζεύγη ίππων, οι όποιοι 
έσυρον αντιστοίχως δύο άρματα. Δυστυχώς η σή- 
ραγξ, την οποίαν ήνοιξαν οι Ά γγλοι αρχαιολόγοι, 
κατέστρεψε μέγα μέρος του δρόμου, συμπεριλαμ- 
βανομένου και μεγάλου μέρους του ενός των αρ- 
μάτων, καθώς και μέρους των σκελετών των ίπ- 
πων. Το έτερον των αρμάτων διεσώθη εν καλή 
καταστάσει. Τα ξύλινα μέλη του κατέλιπον ευ- 
κρινή αποτυπώματα εντός του χώματος, παρέ- 
χοντα ούτω πλήρη στοιχεία προς αναπαράστα- 
σιν του αρχικού σχήματος του αρματος ( Π ιν .  
787 α - β ). Διεσώθησαν πάντα τα μεταλλικά τμή- 
ματα των τροχών, καθώς και σιδηρούν ξίφος, αρ- 
γυρόηλον, μήκους 0,92 μ., ευρεθέν εντός του αρμα- 
τος, και φαρέτρα μετά πολλών σιδηρών βελών,

παρά την πλευράν του άρματος. Πλησίον του άρ- 
ματος ευρέθη επίσης δόρυ και ασπίς εκ χαλκού.

Ε κ  του καταστραφέντος άρματος διεσώθη κα- 
λώς ο ζυγός με άπαντα τα μεταλλικά αυτού μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων και χαλκών εν είδει άν- 
θους λωτού αντικειμένων, τα οποία συχνάκις απ- 
εικονίζονται επί άναγλύφων ανατολικής τέχνης. 
Ευρέθησαν επίσης κατά χώραν τα χαλκά προστερ- 
νίδια των ίππων ( Π ιν .  788 β ), καθώς και τα 
παρώπια, τα προμετωπίδια και οι χαλινοί. Μεγά- 
λοι αμφορείς και πινάκια, περιέχοντα κελύφη ωών 
ανευρέθησαν επίσης επί του δαπέδου του δρόμου.

Ε φ’ ενός των αμφορέων είναι αναγεγραμμένη 
δια μελανού χρώματος και δια συμβόλων της κυ- 
πριακής γραφής η ελληνική λέξις EΛAIFΩ ( ε- 
λαίου=αμφορευς ελαίου). Την ελληνικήν από- 
δοσιν της συλλαβικής ταύτης επιγραφής οφεί- 
λομεν εις τον κ. Ο. Masson. Είναι σημαντικόν 
το γεγονός ότι η επιγραφή επιβεβαιοί πλήρως το 
ομηρικόν έθιμον ταφής (Ιδέ Ιλιάδος Ψ, 170), 
το παρατηρούμενον εν παραλλαγή ακόμη και 
σήμερον εν Κύπρω κατά τους ενταφιασμούς.

Είναι επίσης αξιοσημείωτον το γεγονός ότι 
επί οστράκου, ανακαλυφθέντος εντός του δρόμου 
του τάφου κατά τας ανασκαφάς του 1896, ύπαρχει 
μακρά επιγραφή εις το κυπριακόν συλλαβικόν 
αλφάβητον, η οποία αναφέρεται συν τοίς άλλοις 
και εις αμφορείς οίνου. Εισηγηθώμεν εις τους ει- 
δικούς την επανεξέτασιν της επιγραφής του οστρά- 
κου, το όποιον πιθανώτατα ετοποθετήθη εντός 
του δρόμου ως ευρετήριον των κτερισμάτων. Την 
πιθανότητα ταύτην ενισχύει το γεγονός ότι επ' 
αυτού ύπαρχουν πλείστα στοιχεία εμφαίνοντα 
αριθμούς η ποσότητας.

Ο  θάλαμος του τάφου, κτιστός εκ μεγάλων πε- 
λεκητών λίθων, έχει σαμαρωτήν οροφήν, ύψους 
2.80 μ. Το εσωτερικόν του θαλάμου είχε πλάτος 
2.40 και βάθος 2.90 μ. Αι πλευραί του δρόμου, 
από της προσόψεως του θαλάμου, ήσαν εκτισμέ- 
ναι δια μεγάλων πλίνθων ( Π ιν .  788 α ). Η  
οροφή του θαλάμου, η οποία ευρίσκετο εις το αρ- 
χικόν επίπεδον της επιφανείας του εδάφους, εκα- 
λύφθη υπό χώματος καθ’ οριζόντια επίπεδα δια 
τον σχηματισμόν του τύμβου. Εις την κορυφήν 
τούτου προσετέθη κυκλικόν κυψελοειδές κτίσμα 
εκ πλίνθων, ανάμνησις ίσως παλαιού αρχιτεκτο- 
νικού ρυθμού, των μυκηναϊκών χρόνων, άνευ 
πρακτικής τίνος σκοπιμότητος. Ο  τύμβος χρο- 
νολογείται από του τέλους του 7ου αιώνος.

3.Άνασκαφή ρωμαϊκής επαύλεως εις Κάτω Πάφον

Η  Κάτω Πάφος, νοτίως της σημερινής πόλεως 
Κτήμα, εκτίσθη περί τα τέλη του 4ου αιώνος π.Χ.
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υπό του Νικοκλέους, τελευταίου βασιλέως της 
Παλαιπάφου. Τα ερείπιά της εκτείνονται πέριξ 
του λιμένος, ελάχιστα όμως τούτων έχουν μέχρι 
σήμερον αποκαλυφθή, παρ’ όλον ότι αφθονούν 
εις την περιοχήν οι ανοικτοί χώροι, προσφερό- 
μενοι δι' αρχαιολογικάς ανασκαφάς.

Συνεπεία βαθείας καλλιέργειας ανευρέθη τυ- 
χαίως, το 1962, ψηφιδωτόν δάπεδον εις την τοπο- 
θεσίαν Μαλλούτενα, ουχί μακράν της θαλάσσης. 
Η  άκολουθήσασα ανασκαφή απεκάλυψε το δά- 
πεδον και έφερεν εις φως ωραιοτάτας πολυχρώ- 
μους παραστάσεις. Άπεφασίσθη κατόπιν τούτου 
η εις μεγάλην κλίμακα ανασκαφή, ανατεθείσα 
εις τον Ε φορον του Κυπριακού Μουσείου Κ. 
Νικολάου, διεξαγομένη έκτοτε επί τινας μήνας 
κατ’ έτος. Ή δη δε, κατά το υπό επισκόπησιν έτος, 
ευρίσκεται σχεδόν προς το τέλος.

Το ψηφιδωτόν δάπεδον ανήκεν εις μεγάλην οι- 
κίαν των ρωμαϊκών χρόνων, κατά πάσαν πιθανό- 
τητα του 2ου η 3ου αιώνος μ.Χ., η οποία εκτίσθη 
επί προγενεστέρων ερειπίων της ελληνιστικής πε- 
ριόδου. Τα δωμάτια της οικίας ταύτης, εβδομή- 
κοντα και πλέον τον αριθμόν, ευρίσκονται δια- 
τεταγμένα πέριξ αίθριου, μετά περιστυλίου και 
δεξαμενής εις το κέντρον δια την περισυλλογήν 
των όμβριων υδάτων. Όπισθεν της στοάς του πε- 
ριστυλίου, η οποία φέρει ψηφιδωτόν δάπεδον, 
είναι διατεταγμένοι αι αίθουσαι υποδοχής με 
ψηφιδωτά επίσης δάπεδα.

Τα πλείστα των ψηφιδωτών δαπέδων παριστά- 
νουν μυθολογικός παραστάσεις. Εις την δυτικήν 
στοάν του αίθριου, όπου τα τυχαίως το πρώτον 
αποκαλυφθέντα ψηφιδωτά, αι μυθολογικοί πα- 
ραστάσεις ευρίσκονται εντός τετράπλευρων πλαι- 
σίων απεικονίζονται ο Πύραμος και η Θίσβη 
( Π ιν .  789 α ), των οποίων τα ονόματα είναι ανα- 
γεγραμμένα εις την ελληνικήν, ο Ι κάριος μετά 
του Διονύσου και της Α κμής, η Α φροδίτη και 
άλλοι θεοί. Εις τας άλλας στοάς απεικονίζονται 
σκηναί κυνηγίου εις λίαν ζωηράς συνθέσεις. Εις 
τας αιθούσας, πέριξ του περιστυλίου, τα ψηφι- 
δωτά δάπεδα ποικίλλουν. Ά λλα μεν φέρουν φυ- 
τικόν η γεωμετρικόν διάκοσμον, άλλα δε απεικο- 
νίζουν ομοίως μυθολογικός παραστάσεις, ως Διο- 
νυσιακόν θίασον, τον Δία απάγοντα τον Γανυ- 
μήδη ( Π ιν .  789 β ), τον μύθον της Φαίδρας 
και του Ι ππολύτου κ. ά. Τα ψηφιδωτά της Κάτω 
Πάφου, δύνανται να συγκριθούν δια την πολυ- 
χρωμίαν των, τον πλούτον των παραστάσεων των 
και την ποιότητά των, προς τα καλύτερα της πε- 
ριόδου ταύτης, είναι δε αναμφιβόλως τα καλύτε- 
ρα των μέχρι σήμερον αποκαλυφθέντων εν Κύ- 
πρω. Α σφαλώς ανήκουν εις οικίαν ουχί τυχαίου

πολίτου, ως τούτο φαίνεται και εκ των διαστά- 
σεών των.

Οι κοιτώνες και τα λουτρά της οικίας ευρί- 
σκονται προς Α. του αίθριου, ενώ τα μαγειρεία, 
τα εργαστήρια και τα λοιπά βοηθητικά δωμάτια, 
κατελάμβανον το δυτικόν τμήμα της οικίας. Προς 
Α. του αίθριου ευρέθη βαθεία δεξαμενή με κόγ- 
χας πέριξ του πυθμένος. Πρόκειται πιθανώς περί 
δεξαμενής δια την διατροφήν ιχθύων.

Ευρύχωρος αυλή με περιτοίχισμα περιέβαλλε 
την οικίαν εις χαμηλότερον ύψος από του επι- 
πέδου των ψηφιδωτών δαπέδων. Κατά μήκος της 
βορείου αυλής υπήρχε πλήρες σύστημα αποχε- 
τεύσεως των υδάτων.

Εντός της οικίας και βορείως του αίθριου 
άνεκαλύφθη υπόγειον ιερόν, λαξευτόν εντός βρά- 
χου. Εντός του ιερού ανευρέθη οστέινον αγαλ- 
μάτιον του Α ρποκράτου.

Πλήθος μικρών αντικειμένων ανευρέθη εντός 
των δωματίων της οικίας, καθώς και εντός φρεά- 
των. Εις ταύτα περιλαμβάνονται πήλινα ειδώλια 
και πήλιναι προσωπίδες μεγάλου μεγέθους, λύ- 
χνοι, νομίσματα κ.ά.

Το σπουδαιότερον όμως ευρήμα ανεκαλύφθη 
τυχαίως υπό του συνεργείου συντηρήσεως των 
θεμελίων της οικίας. Πρόκειται περί μεγάλου αμ- 
φορέως της ελληνιστικής εποχής, εντός του ο- 
ποίου ανευρέθησαν εις αρίστην κατάστασιν δύο 
χιλιάδες πεντακόσια περίπου αργυρά νομίσματα 
( Π ιν .  790 β ). Ο  αμφορεύς διέλαθε της προσο- 
χής των οικοδόμων της ρωμαϊκής κατοικίας. Πι- 
θανώτατα ο θησαυρός ούτος απεκρύβη εν ώρα 
κινδύνου, κατά τα τέλη της ελληνιστικής εποχής. 
Τα νομίσματα είναι τετράδραχμα, χρονολογού- 
μενα από της βασιλείας του Πτολεμαίου Ε' του 
Επιφανούς μέχρι του Πτολεμαίου ΙΑ' Α λεξάν- 
δρου Α'. Ο  θησαυρός ούτος πιθανώτατα συνδέε- 
ται προς τα κάτωθεν της ρωμαϊκής οικίας ανευ- 
ρεθέντα ερείπια, περί των οποίων εγένετο μνεία 
ανωτέρω, θα βοηθήση δε εις την χρονολόγησιν 
των ερειπίων τούτων, των οποίων η εγκατάλειψις 
υπήρξε μάλλον βιαία και αιφνιδία.

4. Α νασκαφή εις Κάτω Πάφον

Υ πό την διεύθυνσιν του Εφόρου Α ρχαίων 
Μνημείων κ. Παπαγεωργίου διεξήχθη εις Χρυ- 
σοπολίτισσαν Κάτω Πάφου ανασκαφή, η οποία 
απέβλεπεν εις την έρευναν κτηρίου, εις το όποιον 
ανήκουν δύο κίονες εκ γρανίτου και τινά ερείπια. 
Η  έρευνα περιωρίσθη εις το δυτικόν τμήμα του 
γηπέδου, το όποιον θα κατελάμβανεν η νέα οδός 
Κτήματος - Κάτω Πάφου. Ανεσκάφη έκτασις 
250 μ.2. Εντός του χώρου της ανασκαφής ανευρε-
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θησαν κτίσματα διαφόρων εποχών. Ούτως, επί της 
επιφανείας του εδάφους ανευρέθη τμήμα οικοδο- 
μήματος, αποτελούμενον εκ τεσσάρων δωματίων. 
Το οικοδόμημα εκτείνεται νοτιώτερον του ανα- 
σκαφέντος χώρου. Η  τοιχοδομία του οικοδομή- 
ματος τούτου είναι πτωχή. Τα δάπεδα των δωμα- 
τίων εκαλύπτοντο υπό χαλίκων, τοποθετημένων 
εντός πηλού, η Απλώς υπό χώματος. Εντός και 
πέριξ των δωματίων ανευρέθησαν πλείστα όστρακα 

 μεσαιωνικών αγγείων και τινά νομίσμα- 
τα. Κατά το βόρειον άκρον του ανασκαφέντος 
χώρου ανευρέθη έτερον τμήμα οικοδομήματος 
μεσαιωνικών χρόνων. Αμφότερα τα οικοδομή- 
ματα ύπεστησαν μετασκευάς εις μεταγενέστε- 
ρους χρόνους.

Κάτωθεν των κτισμάτων τούτων ανευρέθη τμή- 
μα οικοδομήματος εντός στρωμάτων ρωμαϊκών 
χρόνων. Του κτηρίου τούτου απεκαλύφθη κατά 
μέγα μέρος ο δυτικός εξωτερικός τοίχος και τμή- 
μα του βορείου. Το οικοδόμημα συνεχίζεται νο- 
τιώτερον και ανατολικώτερον του ανασκαφέν- 
τος χώρου. Α πό του δυτικού τοίχου εκκινούν τοί- 
χοι, βαίνοντες προς Α. και κατά το μάλλον η ήτ- 
τον παραλλήλως προς τον βόρειον τοίχον του 
κτηρίου, όστις άνεκαλύφθη εις το βόρειον άκρον 
του ανασκαφέντος χώρου. Η  τοιχοδομία τούτων 
δεν είναι όμοια. Του δυτικού τοίχου είναι αρίστη. 
Ούτος είναι κτισμένος δια μεγάλων πελεκητών 
πωρολίθων, συγκρατουμένων δια γύψου. Εις δύο 
σημεία, παρά την ΒΔ. γωνίαν του οικοδομήματος 
και περί τα 5 μ. νοτιώτερον, ο τοίχος ούτος σχε- 
τίζεται και προς στρώματα ελληνιστικών χρόνων. 
Των λοιπών τοίχων η τοιχοδομία είναι αμελε- 
στέρα. Τινά των δωματίων του οικοδομήματος 
είχον δάπεδον εκ πωρίνων πλακών. Εις έτερον, 
του οποίου ηρευνήθη τμήμα μόνον πλάτους 0,40 - 
0,50 μ., ευρέθη μωσαϊκόν δάπεδον.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται πή- 
λινον ειδώλιον κυπροαρχαϊκών χρόνων και 
κεφαλή ειδωλίου ρωμαϊκής περιόδου. Έξωθεν 
του δυτικού τοίχου του οικοδομήματος τούτου, 
ανευρέθη λιθοστρωτόν, προφανώς οδός, και κά- 
τωθεν τούτου υπόνομος ορθογωνίου διατομής, λα- 
ξευτή εντός του φυσικού βράχου και καλυπτόμε- 
νη δια πωρίνων πλακών.

5. Α νασκαφή εις μονήν Άγ. Η ρακλειδίου

Ε π’ ευκαιρία των εργασιών αναστηλώσεως της 
μονής Ά γ. Ηρακλειδίου, διεξήχθη εντός και 
πέριξ του ναού της μονής μικράς κλίμακος ανασκ

αφή υπό την επίβλεψιν του Ε φόρου κ. Ά . Πα- 
παγεωργίου. Η  ανασκαφή έφερεν εις φως αξιό- 
λογα ευρήματα. Ούτως, εντός του βορείου κλιτούς

του σημερινού δικλίτου ναού της μονής, ανευρέθη 
τεμάχιον μωσαϊκού δαπέδου in situ και τμήμα στυ- 
λοβάτου. Αμφότερα δύνανται να χρονολογηθούν 
από του 5ου η 6ου αιώνος. Εντός της αψίδος του 
ιερού του βορείου κλιτούς του ναού ανευρέθη 
τμήμα μωσαϊκού δαπέδου λίαν κατεστραμμένον. 
Διεπιστώθη επίσης ότι η αψίς είναι εκτισμένη επί 
θεμελίου ανήκοντος εις Αψίδα παλαιοτέρου ναού. 
Εντός του νοτίου κλιτούς του ναού της μονής 
δεν ανευρέθη μωσαϊκόν δάπεδον, αλλά το υπό- 
στρωμα αυτού. Υποστρώμα μωσαϊκού δαπέδου 
ανευρέθη επίσης εντός δοκιμαστικής τάφρου, 
ανοιγείσης εις την νοτίαν στοάν του ναού. Κατά 
το νότιον άκρον της τάφρου ταύτης ανευρέθη θε- 
μέλιον τοίχου βαίνοντος εξ Α. προς Δ. Διεπιστώ- 
θη επίσης ότι αι « αντηρίδες » του νοτίου τοί- 
χου του ναού, αίτινες ενούνται δια τόξων, ήσαν 
αρχικώς ορθογώνιοι πεσσοί παλαιοτέρας του 
σημερινού ναού βασιλικής, τινές μάλιστα τούτων 
διασώζουν και σημαντικός τοιχογραφίας επί της 
εφαπτομένης του νοτίου τοίχου του ναού πλευ- 
ράς των. Ανατολικώς του ναού, Ακριβώς όπισθεν 
της σημερινής αψίδος του νοτίου κλιτούς, ανευ- 
ρέθη η ημικυκλική αψίς παλαιοτέρου ναού. Εις 
την ανοικοδόμησιν του ημικυκλικού τοίχου της 
αψίδος ταύτης εχρησιμοποιήθησαν Αρχιτεκτο- 
νικά μέλη, ως και λίθοι φέροντες τεμάχια τοι- 
χογραφιών. Α πεκαλύφθη επίσης η εξωτερική 
πλευρά του ημικυκλικού τοίχου αψίδος, επί του 
οποίου είναι εκτισμένη η αψίς του βορείου κλι- 
τούς του ναού της μονής. Ό πισθεν των αψίδων 
τούτων ανευρέθησαν επίσης τα θεμέλια ημικυ- 
κλικού τοίχου, ο όποιος προφανώς περιώριζε τον 
χώρον όπισθεν της παλαιοτέρας βασιλικής. Ο  
χώρος ούτος ήτο πλακοστρωτος, επεκοινώνει δε 
προς τα έξω δια θύρας επί του ημικυκλικού τοί- 
χου όπισθεν της βόρειας αψίδος.

Ούτω φαίνεται, ότι αρχικώς υπήρχεν ενταύθα 
τρίκλιτος βασιλική, της οποίας τα κλίτη εχωρί- 
ζοντο δια κιόνων, το δε δάπεδον εκαλύπτετο δια 
μωσαϊκού. Η  βασιλική αυτή, ανήκουσα εις τον 
5ον η δον αιώνα, κατεστράφη προφανώς υπό πυρκαιάς 

 μετά τον 7ον αιώνα, επί των ερειπίων δε 
ταύτης ανηγέρθη νέα βασιλική, της οποίας τα 
κλίτη εχωρίζοντο δια κτιστών ορθογωνίων πεσ- 
σών. Και εκ της πρώτης μεν βασιλικής εσώθη- 
σαν τμήματα του μωσαϊκού δαπέδου, τεμάχια κιό- 
νων, κιονόκρανα, θωράκια κλπ., εκ δε της δευ- 
τέρας οι πεσσοί, οι όποιοι εχρησιμοποιήθησαν 
ως αντηρίδες του μεσαιωνικού ναού ( 15ου αι. ) 
της μονής, ως και ο ημικυκλικός τοίχος της αψί- 
δος του ιερού. Η  βασιλική αυτή κατελάμβανε 
τον χώρον των δύο κλιτών του σημερινού ναού,
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την νοτίαν στοάν και τον νάρθηκα και εξετείνε- 
το έτι δυτικώτερον.

Νοτίως του μεσαιωνικού μαυσωλείου, του ευρι- 
σκομένου υπεράνω του φερομένου ως σπηλαίου 
του Ά γ. Ηρακλειδίου, ανευρέθη τμήμα οικοδο- 
μήματος του 4ου αι., με μωσαϊκόν δάπεδον, φέρον 
γεωμετρικόν διάκοσμον και το χρίσμα, δυνάμενον 
να χρονολογηθή από των μέσων του 4ου αι. Καί- 
τοι το οικοδόμημα τούτο είναι λίαν κατεστραμμε- 
νον και συνεπώς δεν δυνάμεθα να γνωρίζωμεν την 
μορφήν αυτού, εν τούτοις δεν θα ήτο παρακεκιν- 
δυνευμένον να υποθέση τις ότι πρόκειται περί 
μαυσωλείου συνδεδεμένου προς την εν τω κάτω- 
θεν αυτού σπηλαίω ( ρωμαϊκού τάφου ) τελουμε- 
νην λατρείαν του Ά γ. Ηρακλειδίου, μαθητού των 
Α ποστόλων Παύλου και Βαρνάβα.

6. Α νασκαφή εις την μονήν Α ψινθιωτίσσης

Α πό του Δεκεμβρίου συνεχίσθη η ανασκαφική 
ερευνά εις την μονήν Α ψινθιωτίσσης υπό του κ. 
Παπαγεωργίου. Η  Τράπεζα ( refectorium) της 
μονής ηρευνήθη πλήρως. Διεπιστώθη ότι τμήμα 
της Τραπέζης διερρυθμίσθη κατά την περίοδον 
της Τουρκοκρατίας εις μικρόν λουτρόν ( χαμάμ ), 
του οποίου ανευρέθη υπόκαυστον. Ανευρέθησαν 
επίσης όστρακα πήλινων αγγείων χρησιμοποιου- 
μένων εις τουρκικά λουτρά. Εις την δυτικήν πτε- 
ρυγα της μονής ανεκαλύφθησαν τα θεμέλια πλεί- 
στων δωματίων και εξηκριβώθη, ότι κάτωθεν τού- 
των συνεχίζεται σειρά ολόκληρος ημιυπόγειων 
θαλάμων, συγχρόνων προς τον ναόν, ήτοι του 
τέλους του 11ου η των αρχών του 12ου αι. Ω ς 
γνωστόν, εν τοιούτον δωμάτιον ανευρέθη και η- 
ρευνήθη εν μέρει κατά τας ανασκαφάς του 1963.

7. Έ ρευνα εις βασιλικός Α φέντρικας

Περί τα μέσα Δεκεμβρίου εγένετο η απομάκρυν- 
σις των λίθων της καταστραφείσης ανωδομής 
των ημιηρειπωμένων βασιλικών Α φέντρικας, πα- 
ρά το Ριζοκαρπασον, υπό την επίβλεψιν του κ. 
Παπαγεωργίου. Καίτοι δεν διεξήχθη ανασκαφή, 
η απομάκρυνσις των παρά την επιφάνειαν λίθων 
έφερεν εις φως άγνωστα τινά χαρακτηριστικά 
των -δύο τούτων βασιλικών.

Ούτως, εις την βασιλικήν Ασωμάτων ανεφάνη 
εντός της κόγχης του ιερού σύνθρονον και ανευ- 
ρέθησαν λείψανα του « τέμπλου» της βασιλι- 
κής. Εις την βασιλικήν της Παναγίας η άπομά- 
κρυνσις των λίθων είχεν ως αποτέλεσμα να απο- 
δειχθή, ότι η υπό του Α.Η.8.Μegan δημοσιευ- 
θείσα εις το ΙΙΚ  Ι,Χ νί (1948), σ. 51, υποθετι- 
κή εν μέρει κάτοψις δεν είναι όρθή. Διεπιστώθη 
ότι ο ημικυκλικός τοίχος της βόρειας αψίδος

ανήκεν εις ιδιαίτερον δωμάτιον (Chapelle des 
martyres ; ), το όποιον έπεκοινώνει προς την 
νοτίαν αψίδα δια διόδου, όμοιας έκείνων δια των 
οποίων η κεντρική άψίς έπεκοινώνει προς τας 
πλαγίας. Ο  νότιος τοίχος του δωματίου τούτου 
μόνον δι’ ανασκαφής δύναται να αποκαλυφθή.

8. Α νασκαφή τάφων

Η  δια μηχανικών μέσων καλλιέργεια και ισο- 
πέδωσις του εδάφους, καθώς και η δι’ αμυντικούς 
σκοπούς ανόρυξις αντιαεροπορικών καταφυγίων, 
έφερον εις φως πλείστους αρχαίους τάφους. Μέ- 
ταξύ των πολυαρίθμων, τους όποιους άνέσκαψε 
το Τμήμα Αρχαιοτήτων, αναφέρομεν τρεις τά-φους 

 της υστέρας εποχής του χαλκού ( τέλος του 
13ου αι. ), οι όποιοι ανεκαλύφθησαν εις νεκρό- 
πολιν παρά το χωρίον Γεροσκήπου, η οποία έρ- 
χεται δια πρώτην φοράν εις φως. Οι τάφοι ούτοι 
ήσαν πλουσιώτατοι εις κτερίσματα, μεταξύ των 
οποίων αναφέρομεν χρυσούν διάδημα, μήκους 
0,242 μ., με έκτυπον διάκοσμον παριστάνοντα λε- 
οντα και ταύρον, επαναλαμβανόμενον έφ’ ολο- 
κλήρου της επιφανείας του διαδήματος ( Π ι ν .  
790 α· Σ χ ε δ .  4 ). Ορειχάλκινα δόρατα και κύ- 
πελλα, σφραγιδοκύλινδρος και σκαραβαίος, χρυ- 
σά ενώτια και ελεφάντινα αντικείμενα περιλαμ- 
βάνονται επίσης μεταξύ των κτερισμάτων. Τα αγ- 
γεία, τα ευρεθέντα εντός των τάφων, παρουσιάζουν 
καταπληκτικήν ομοιότητα προς τα των τάφων 
της Παλαιπάφου, η οποία ευρίσκεται ουχί μα- 
κράν της Γεροσκήπου.

Γ . Μ Ν Η Μ ΕΙΑ

Συντήρησις και αναστηλώσεις

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων ανέλαβεν και πάλιν 
την συντήρησιν και αναστήλωσιν μεγάλου αρι- 
θμού μνημείων, παρ’ όλον ότι εις την εργασίαν 
ταύτην παρενεβλήθησαν πλείστα κωλύματα, ένε- 
κα της ανωμάλου καταστάσεως, η οποία επεκρά- 
τει εν τη νήσω κατά την διάρκειαν του έτους. 
Δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεσις οίασδήποτε ερ- 
γασίας εις τα περίφημα μεσαιωνικά μνημεία -  
γοτθικάς εκκλησίας και ενετικά τείχη -  της 
Α μμοχώστου, ούτε εις τα εξ ίσου σημαντικά γοτ- 
θικά μνημεία της Λευκωσίας. Το μεσαιωνικόν 
φρούριον του Αγίου Ι λαρίωνος, καθώς και το 
μεσαιωνικόν φρούριον Λάρνακος, εις το όποιον 
στεγάζεται και το Αρχαιολογικόν Μουσείον, 
εχρησιμοποιήθησαν υπό των Τούρκων δια πολε- 
μικούς σκοπούς.

Τα συνεργεία συντηρήσεων και αναστηλώσεων 
ευρίσκοντο καθ’ όλην την διάρκειαν του έτους
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εις Σαλαμίνα, συνεργαζόμενα μετά του διεξά- 
γοντος τας ανασκαφάς αρχαιολόγου, τόσον εν- 
τός της αρχαίας πόλεως, δσον και εντός της νε- 
κροπόλεως. Εντός της πόλεως συνεχίσθη η επι- 
σκευή των κατά την διάρκειαν των ανασκαφών 
αποκαλυφθέντων ερειπίων, κυρίως εις την περιο- 
χήν του Γυμνασίου, και προσετέθησαν δύο είσ- 
έτι σειραί κερκίδων εις το υπό αναστήλωσιν ρωμαϊκ

όν θέατρον. Ή ρχισεν επίσης η αναστήλωσις 
του εσωτερικού αναλημματικού τοίχου του κοί-

Εις το θέατρον των Σόλων συνεπληρώθη η 
αναστήλωσις του κοίλου μέχρι του διαζώματος, 
και η συντήρησις των ύπερθεν του διαζώματος 
ερειπίων, καθώς και των παρόδων.

Εις το θέατρον και το στάδιον του Κουρίου, 
όπου διεξήχθη σημαντική εργασία συντηρήσεως 
και αναστηλώσεως κατά τα προηγούμενα Βτη, δεν 
κατέστη δυνατή η συνέχισίς της ένεκα της ανω- 
μάλου καταστάσεως.

Εις Κάτω Πάφον εξετελέσθησαν ευρείας κλί-

Σχεδ. 4. Γραμμική αναπαράστασις της εκτύπου διακοσμήσεως 
του εν Π ιν .  790 α χρυσού διαδήματος

λου του θεάτρου. Ω ς ελέχθη ήδη, η αναστήλωσις 
του θεάτρου, καθώς και των άλλων δύο εν Κύπρω 
αρχαίων θεάτρων, του Κουρίου και των Σόλων, 
διεξάγεται κατόπιν εισηγήσεων και υποδείξεων 
του κ. Ιωάννου Τραυλού.

Εις την περιοχήν της νεκροπόλεως Σαλαμίνος 
αι εργασίαι διασώσεως, συντηρήσεως και μερικής 
αναστηλώσεως των μεγάλων κτιστών τάφων, οι 
όποιοι απεκαλύφθησαν κατά την διάρκειαν του 
έτους, συνεχίσθησαν με αμείωτον ρυθμόν από 
των αρχών του έτους μέχρι τέλους. Απάντων των 
κτιστών τάφων ( πλην ενός) αποκατεστάθη η 
στέγη, ενός δε ανεστηλώθη η πρόσοψις βάσει 
υπαρχόντων στοιχείων.

Εις το ανάκτορον του Βουνίου, επί της βόρειας 
ακτής της νήσου, το όποιον ανήκει εις την κυ- 
προκλασσικήν περίοδον, συνεχίσθη και συνε- 
πληρώθη η επισκευή των ερειπίων, η οποία ήρ- 
χισε το παρελθόν έτος. Ω ς γνωστόν τα ερείπια 
του ανακτόρου απεκαλύφθησαν κατά τα περί το 
1930 έτη υπό της Σουηδικής αποστολής.

μακος εργασίαι συντηρήσεως εις τα ανασκαφέν- 
τα ερείπια της ρωμαϊκής οικίας. Μεγάλων δια- 
στάσεων στέγη ανηγέρθη, αντί υψηλής δαπάνης, 
δια την προστασίαν των ψηφιδωτών δαπέδων 
αυτής.

Κατά το παρελθόν φθινόπωρον ανελήφθησαν 
εργασίαι στερεώσεως και συντηρήσεως του ναού 
της Μεταμορφώσεως Σωτήρος Παλαιοχωρίου 
( Π ιν .  791 α ). Ο  μικρός ξυλόστεγος ΟΥΤΟΣ ναός 
του 15ου αιώνος διατηρεί όλας τας τοιχογραφίας 
του. Κατά την νοτίαν και δυτικήν αυτού πλευράν 
περιβάλλεται υπό κλειστού νάρθηκος. Εκατέρω- 
θεν της δυτικής θύρας, εντός του νάρθηκος, δια- 
σώζονται τοιχογραφίαι τινές του 17ου αιώνος.

Εγένετο υποθεμελίωσις του βορείου τοίχου, 
εστερεώθησαν οι τοίχοι του ναού και του νάρθη- 
κος και ανακατεσκευάσθη η δικλινής ξυλίνη στέ- 
γη του ναού ( Π ιν .  791 β ). Παραλλήλως εστε- 
ρεώθησαν αι τοιχογραφίαι του ναού, αι οποίαι 
εκινδύνευον να καταπέσουν, και εγένετο μερικός 
καθαρισμός αυτών ( Π ιν .  791 γ ).

Β . Κ Α Ρ Α Γ ΙΩ Ρ Γ Η Σ



Π Ι Ν Α Κ Ε Σ

Π Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α Τ Α

Εις σελ. 34, στ. 2 μετά τον τίτλον: ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΧΩΡΟΥ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, 
να προστεθή: Τας εργασίας διαμορφώσεως του χώρου Ρωμαϊκής Α γοράς Αθηνών επέβλεψε και κατά 
το έτος 1964 η αρχαιολόγος ο. Ελένη Ζαγανιάρη.
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Δ. Μακεδονία. Βέροια: α. Ο  ως Μουσείον χρησιμοποιηθείς (1947 - 1964) ναός της Παναγίας 
Κυριωτίσσης, β. Το νέον Μουσείον ( από ΝΔ.), γ. Οικόπεδον Καραντουμάνη. 

Ά ποψις της ανασκαφής από ΒΑ.
Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια. Οικόπεδον Καραντουμάνη: α. Μεταγενεστέρα κτιστή λεκάνη, β. Επιτύμβια 
επιγραφή, γ. Ό στρακα κλασσικών χρόνων, ο - ε. Λύχνος και τμήμα ληκυθίου

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια. Οικόπεδον Β' Δημοτικού Σχολείου: α. Άποψις μωσαϊκών δαπέδων κλπ. από 
ΝΑ., β. Μεταγενεστεροι τοίχοι κλπ. από ΒΑ., γ. Λεπτομέρεια μωσαϊκού δαπέδου

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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¡Δ. Μακεδονία. Βέροια. Οικόπεδον Β' Δημοτικού Σχολείου: α. Μωσαϊκόν δάπεδον μετ’ ενεπιγράφου 
πλακός εις το κέντρον, από Ν., β. Η  ενεπίγραφος πλαξ

Φ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 479



ΠΙΝΑΞ 480 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Μακεδονία. Βέροια. Οικόπεδον Β' Δημοτικού Σχολείου: α - ε. Τεμάχια διαφόρων αγγείων, 
ς'. Μέρος επιγραφής επί μαρμάρου

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια. Οικόπεδον Β' Δημοτικού Σχολείου: α. Τμήματα ιωνικού και αρραβδώτου κίονος, 
β - γ. Τμήματα μαρμάρινου διακόσμου, ο. Ενεπίγραφον όστρακον, ε. Αγνύς ενσφράγιστος, 

ζ ,  η. Τεμάχια πήλινων ειδωλίων, ζ. Μέρος καλύμματος πυξίδος
Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια. Οικόπεδον αδελφών Γκαϊτατζή: α. Μερική άποψις του ανασκαφέντος χώρου 
από Ν., β - γ. Πλάκες μετ’ εγχαράκτων αριθμών, ο. Μέρος του πλακόστρωτου από Β., ε. Άποψις

από ΒΑ. 
Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια. Οικόπεδον αδελφών Γκαϊτατζή: α. Ά ποψις από ΒΑ., β. Το κατώτερον στρώμα
από ΒΑ.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια. Οικόπεδον αδελφών Γκαϊτατζή: α. Βάσις πιεστηρίου, β. Ά ποψις 
του ανατολικού ημίσεος από Β., γ. Η  δυτική θεμελίωσις από Δ.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια. Οικόπεδον αδελφών Ζώκου: α. Άποψις από ΒΑ. προς την δυτικήν εξοδον 
της πόλεως, β. Το πλάτος της αρχαίας οδού από ΒΔ.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια. Οικόπεδον αδελφών Ζώκου: α. Η  αρχαία οδός από ΒΑ., 
β. Η  κατά τον άξονα της οδού υπόνομος πλήρης χωμάτων, από ΒΑ.

Φ. ΠΕΤΣΑΣ
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Δ. Μακεδονία. Βέροια: α. Λείψανα αρχαίας οδού από Β., β. Η  συνέχεια της νυν οδού Ακαταμάχητου 
προς Β., γ. Μαρμάρινον υλικόν εις δευτέραν χρήσιν εν τω συνοικισμοί Προμηθεύς, ο - ε. Λίθινον 

εργαλείον εκ του οικοπέδου αδελφών Ζώκου, ς'. Κράσπεδον αρχαίας οδού 
εν οικοπέδω Όλγας Γεμιτζόγλου

Φ. ΠΕΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΞ 488 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Δ. Μακεδονία. Βέροια: α - β. Α ρχοντικόν Σιόρ - Μανωλάκη προ της κατεδαφίσεως αυτού

Φ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 489

Δ. Μακεδονία. Βέροια. Αρχοντικόν Σιόρ - Μανωλάκη: α - β. Ο  διάκοσμος του καλού όντα

Φ. ΠΕΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΞ 490 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Δ. Μακεδονία. Βέροια. Α ρχοντικόν Σιόρ - Μανωλάκη: α - β. Μέρος της οροφής και άποψις του
διακόσμου του καλού όντα

Φ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 491

Δ. Μακεδονία: α. Βέροια. Αρράβδωτος κίων μετά ελληνικής και λατινικής επιγραφής επαλλήλων, 
β. Μιλιάριον εκ του Σταυρού, γ. Επίκρανον εκ Βέροιας

Φ. ΠΕΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΕ 492 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Δ. Μακεδονία. Βέροια: α. Ενεπίγραφον επιτύμβιον ανάγλυφον, β. Βυζαντινόν ανάγλυφον, 
γ. Γλυπτόν εκ του Β’ Δημοτικού Σχολείου, ο. Ενεπίγραφον τμήμα αρραβδώτου κίονος

Φ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 493

Δ. Μακεδονία. Βέροια: α. Ε καταίον, β. Ανάγλυφον τριών χορευουσών περί κυλινδρικόν στέλεχος, 
γ. Κάτω τμήμα αγάλματος, ο. Μαρμάρινη κεφαλή

Φ. ΠΕΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΞ 494 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Δ. Μακεδονία. Τρίλοφος Βέροιας: α. Τραπεζοφόρον, β. Μαρμάρινον κιονόκρανον, 
γ. Τμήμα πλευράς σαρκοφάγου, ο. Μαρμάρινη βάσις κίονος

Φ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965; ΠΙΝΑΞ 495

Δ. Μακεδονία. Βέροια: α- β .  Πήλινον ειδώλιον, γ - ο. Μέρος βάσεως ερμαϊκής στήλης

Φ. ΠΕΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΞ 496 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Δ. Μακεδονία. Κομνήνιον Βέροιας: α. Ε πιτύμβια επιγραφή, β. Κτητορική επιγραφή, γ. Ε πιτάφιος
σταυρός μετ’ επιγραφής

Φ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 497

Δ. Μακεδονία: α - β. Πήλινον προσωπείον εκ Βέροιας, γ. Μωσαϊκόν δάπεδον παρά τον Κόμανον 
Εορδαίας, ο. Πίθος παρά το Ροδοχώριον Ναούσης, ε. Μαρμάρινον κιονόκρανον εκ Μπαλτανέτου

Ναούσης
Φ. ΠΕΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΞ 498 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Δ. Μακεδονία. Μέγας τάφος Λευκαδίων Ναούσης: α - β. Δείγματα καθαρισμού της προσόψεως

Φ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 499

Δ. Μακεδονία. Μέγας τάφος Λευκαδίων Ναούσης: α - β. Δύο απόψεις του στεγάστρου

Φ. ΠΕΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΞ 500 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Δ. Μακεδονία. Ο  ανασκαφείς υπό του Kinch τάφος, ο λεγόμενος της Ναούσης: α. Η  θέσις του τύμβου,
β. Οι δύο θάλαμοι

Φ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 501

Δ. Μακεδονία. Τάφος παρά το φράγμα του Αλιάκμονος: α - β. Το θύρωμα του μεσοτοίχου
μετά τον καθαρισμόν

Φ. ΠΕΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΞ 502 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Δ. Μακεδονία. Παλαιολιθικοί αξίναι: α - β. Ε κ  του Παλαιοκάστρου Κοζάνης, γ - ο. Ε κ  της Α γγλίας

Φ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 503

Δ. Μακεδονία: α - γ. Ζωόμορφοι λαβαί λέβητος εκ της περιοχής Γρεβενών, ο. Μαρμάρινη κεφαλή
εκ Βέροιας

Φ. ΠΕΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΞ 504 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 505

Δ. Μακεδονία: α. Το Μουσείον της Φλωρίνης Οπό κατασκευήν, β. Α ναγλύφως διακεκοσμημένος βωμός 
εκ της νησίδος του Ά γίου Αχίλλειου, γ. Ενεπίγραφον επιτύμβιον ανάγλυφον, ο. Α ρχιτεκτονικά μέλη

εκ της Α σβεστοπέτρας Εορδαίας

Φ. ΠΕΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΞ 506 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Δ. Μακεδονία: α - β. Νοτιοανατολική και βορεία άποψις από δημοσίας οδού Εδέσσης - Φλωρίνης 
του προϊστορικού συνοικισμού Α ρμενοχωρίου Φλωρίνης, 

γ - ζ ' .  Χαλκά αγγεία εκ της περιοχής Καστοριάς

Φ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 0965) ΠΙΝΑΞ 507

Δ. Μακεδονία: α - β. Χαλκούν αγγείον εκ της περιοχής της Καστοριάς, γ - δ. Νεστόριον. Η  περιοχή 
των αρχαιοτήτων και τμήμα αρχαίου τείχους

Φ. ΠΕΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΞ 508 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 0965) ΠΙΝΑΞ 509



ΠΙΝΑΞ 510 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Αμφίπολις: α. Κίων εξ οικοδομής Αμφιπόλεως, β. Βάσις πώρινου ιωνικού κίονος 
εντετειχισμένη εις τοίχον ρωμ. εποχής, γ. Θεμέλια οικίας 4ου π.Χ. αι. ( πρβλ. Π ιν . 509 ο )

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 511

Αμφίπολις: α. Αετωματική επίστεψις στήλης, β - γ. Αψίς ιερού και τμήματα θωρακίου 
της παλαιοχριστιανικής βασιλικής Δ

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 512 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Αμφίπολις: α. Ο  λόφος αριθ. 133, β. Όστρακα αγγείων με γεωμετρικήν διακόσμηση

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 513

Αμφίπολις: α. Ό στρακα αγγείων με γεωμετρικήν διακόσμηση, β. Τμήματα ιωνικών κυλικών, 
γ. Λαβαί κυλικών και όστρακον αγγείου ιωνικού εργαστηρίου

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 514 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Αμφίπολις: α. Οστρακα μελανόμορφων αγγείων, β. Όστρακα αγγείων αγνώστου εργαστηρίου

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 515



ΠΙΝΑΞ 516 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Αμφίπολις: α. Λίθινος προϊστ. πέλεκυς, β. Σφονδύλια και κυλινδρικόν αντικείμενον εκ πηλού

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 517

Αμφίπολις: α. Τράπεζα ελέγχου μέτρων χωρητικότητος. β. Α γγεία και λύχνος 
εκ της κλίμακος λαξευτού μακεδονικού τάφου

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 518 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Μουσείον Καβάλας. Τυχαία ευρήματα εξ Αμφιπόλεως: α. Κεφαλή αγαλματίου γυναικός, 
β. Πώρινον ιωνικόν κιονόκρανον

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 519



ΠΙΝΑΞ 520 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 521

Καβάλα: α. Ο  λόφος των Ελευθέρων από ΒΑ. Δια του γράμματος Ο σημειούται ο λόφος της Οισύμης, 
δια του Α της Ανακτορουπόλεως, β. Η  θέσις της αρχαίας Οισύμης, και της βυζαντινής 
Α νακτορουπόλεως από Β., γ. Άποψις των ακροπόλεων Οισύμης και Α νακτορουπόλεως 

από Ν., ο - ε. Οισύμη. Άποψις τείχους δυτικής Κλιτύος 
ΕΥΓ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΥΡΗ



ΠΙΝΑΞ 522 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Καβάλα. Οισύμη: α. Τμήμα τείχους δυτικής Κλιτύος, β. ΝΑ. πύργος του τείχους

ΕΥΓ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΟΥΡΗ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 523

Καβάλα. Οισύμη: Η  νοτία πλευρά του πύργου του Π ιν .  522 β, β. Τμήμα ισοδομικού τείχους 
βορειοδυτικής Κλιτύος, γ. ΒΑ. άνδηρον. Τοίχος ανατολικής πλευράς, ο. ΒΑ. άνδηρον.

Τοίχος βόρειας πλευράς
ΕΥΓ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΟΥΡΗ



ΠΙΝΑΞ 524 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Καβάλα: α. ΒΑ. άνδηρον. Τοίχος δοτικής πλευράς του λόφου της ΟΙσύμης, 
β. Η  ακρόπολις της ‘Ανακτορουπόλεως από ΝΔ.

ΕΥΓ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΟΥΡΗ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 525

Καβάλα. Ανακτορούπολης: α. Η  ακρόπολις από ΒΑ., β. Η  ακρόπολις από ΒΔ., 
γ. Νότιος πύργος του τείχους

ΕΥΓ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΟΥΡΗ



ΠΙΝΑΞ 526 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Καβάλα. Νεκροταφείον Οισύμης: α. Η  θέσις του ερευνηθέντος νεκροταφείου από Β., 
β. Συστάς λίθινων κιβωτιόσχημων τάφων και τεφροδόχων αγγείων, γ. Τάφος XXIV

ΕΥΓ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΟΥΡΗ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 527

Καβάλα. Νεκροταφείον Οισύμης: α. Τάφος XXIV. Εντός αυτού αμφορεύς περιέχων την τέφραν 
του νεκρού, β. Κορινθιακόν αλάβαστρον ευρεθέν εις τον εντός του τάφου XXIV αμφορέα,

γ. Τάφος XVI

ΕΥΓ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΎΛΟΥ - ΓΙΟΥΡΗ



ΠΙΝΑΞ 528 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Καβάλα. Νεκροταφείον Οισύμης: α. Τάφος I, β. Τάφος XXII. Εντός αυτού διακρίνονται αττική 
μελαμβαφής κύλιξ του τύπου « των κωμαστών »  μικρά κορινθιακή κοτύλη, γ. Η  αττική 

κύλιξ η ευρεθείσα εις τον τάφον XXII. ο. Πήλινος κυλινδρικός τάφος X 
ΕΥΓ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΟΥΡΗ



ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 529
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 531

Καβάλα. Νεκροταφείον Οισύμης: α. Τάφος XXXII, β. Τάφος XXXII. Δύο σκελετοί τοποθετημένοι 
επαλλήλως. γ. Τάφος XXXVII. Τέσσαρες σκελετοί τοποθετημένοι επαλλήλως

ΕΥΓ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΎΛΟΥ - ΓΙΟΥΡΗ



ΠΙΝΑΞ 532 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Καβάλα. Νεκροταφείον Οισύμης: α - β. Λάρναξ I, γ. Λάρναξ V

ΕΥΓ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΟΥΡΗ



ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 533



ΠΙΝΑΞ 534 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Ν. Δράμας. Μικρή Τούμπα Πετρούσσης: α. Λαβαί αγγείων, β. Τμήματα αγγείου κιτρινοχρώμου 
εστιλβωμένης επιφανείας, γ. Δείγματα εκ της κεραμεικής του συνοικισμού

ΑΙΚ. ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 535



ΠΙΝΑΞ 536 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 537



ΠΙΝΑΞ 538 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 539



ΠΙΝΑΞ 540 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Ά βδηρα: α. Το σημείον επαφής του νοτίου τοίχου του πύργου και του βορείου τοίχου της έξωθεν 
του τείχους οικοδομής, β. Όστρακα Ιωνικών κυλίκων, γ. Όστρακα αγγείων ιωνικών εργαστηρίων, 

ο. Ό στρακα αγγείων Κλαζομενών, Ρόδου και ιωνικών εργαστηρίων

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 541

Ά βδηρα: α. Όστρακα μελανόμορφου και ερυθρομόρφων αγγείων, β-γ .  Ενσφράγιστοι λαβαί
θασιακών αμφορέων

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 542 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Ί

Ά βδηρα: α - γ. Λύχνοι εκ της ανασκαφής του δυτικού τείχους

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



\

Ά βδηρα: α. Κεφαλαί πήλινων ειδωλίων ελληνιστικών χρόνων, β. Τρεις κεφαλαί πήλινων ειδωλίων 
ελληνιστικών χρόνων και κάτω αριστερά κεφαλή αρχαϊκής εποχής, γ. Ανθεμωτός ακροκέραμος

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



Ά βδηρα: α. Υάλιναι δακρυδόχοι, β. Α κίδες και βελόναι εξ όσιου, γ. Ζεύγος χαλκών ψελίων εκ του 
δυτικού τείχους, ο. Κοχλιάρια και «σαίτα» εκ χαλκού και οστού, ε. Αγκιστρα και «σπάτουλα»

εκ χαλκού

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 545

Άβδηρα: α. Τομεύς ανασκαφών οικοδομής 4ου π.Χ. αιώνος, β. Ο  τοίχος της προσόψεως της οικοδομής 
και εσωτερικώς αυτού φρέαρ, γ. Τετράγωνος κατασκευή ( εστία ;) εντός της οικοδομής

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 546 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Άβδηρα: α. Τοίχος διαμερίσματος της αρχαιοτέρας οικοδομής, β. Τοίχοι διαμερισμάτων οικιών, 
αριστερά 4ου π.Χ. αιώνος, δεξιά όψιμων ελληνιστικών η ρωμαϊκών χρόνων, γ. Τοίχοι διαμερισμάτων 

και πλακοστρωτος χώρος εσωτερικώς της οικοδομής
Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 547





ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 549

Ά βδηρα: α. Όστρακα εξ ιωνικής κυλικός και αττικού ερυθρομόρφου αγγείου, β. Όστρακα αγγείων 
ιωνικών εργαστηρίων και λίθινος προϊστορικός πέλεκυς, γ. Λαβή αγγείου μετ’ αναγλύφων όφεων, 
ο. Όστρακα αγγείων ιωνικού εργαστηρίου και αττικά, ε. Όστρακον αγγείου εργαστηρίου Κλαζομενών

και όστρακα ερυθρομόρφων αγγείων
Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 550 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Άβδηρα: α. Κεφαλαί και τμήματα ειδωλίων, β. Κεφαλή ειδωλίου γυναικός και ειδώλιον Έρωτος, 
γ. Στεφανηφόρος κεφαλή ειδωλίου γυναικός, ο. Ειδώλιον παιδίσκης

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 551



ΠΙΝΑΞ 552 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Ά βδηρα: α. Δίσκος λύχνου με παράστασιν υδροβίου πτηνού, β. Βάσις περιρραντηρίου (;) με ανάγλυφα
ανθέμια και άνθη λωτού

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 553

Άβδηρα: α. Τάφρος εντός της αποκαλυφθείσης άλλοτε αποθήκης αμφορέων, β. Τοίχος νησίδος οικιών, 
εξωτερικώς, γ. Τοίχος οικοδομής και πλινθόκτιστοι πεσσοί

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 554 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. , 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 555

Ά βδηρα: α. Η  οικία του ψηφιδωτού των δελφίνων, η γωνία του νέου οικοδομικού τετραγώνου και η 
μεταξύ τούτων οδός, β. Ά ποψις της πεδινής εκτάσεως Αβδήρων, γνωστής ως « Βάλτα Ζαμπάκη », 

γ. Η  « Βάλτα Ζαμπάκη » και αι δοκιμαστικοί τάφροι 1 και 2
Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 556 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Ά βδηρα. «Βόλτα Ζαμπάκη»: α. Αρχαϊκή σίμη με ανάγλυφον τρέχουσαν μορφήν, β. Δοκιμαστικοί
τάφροι 1 και 2

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 557

Άβδηρα: « Βάλτα Ζαμπάκη »: α. Η  θέσις των δοκιμαστικών τάφρων 1, 2 και 4, β. Θεμέλιον τοίχου
εντός της τάφρου 1

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 558 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 559



ΠΙΝΑΞ 560 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965

Άβδηρα. «Βάλτα Ζαμπάκη » (τάφρος 3): α. Κέραμοι εντός της τάφρου, 
β. Πυθμήν πίθου εντός της τάφρου

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 561



ΠΙΝΑΞ 562 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Άβδηρα. «Βάλτα Ζαμπάκη»: α. Πήλιναι δακρυδόχοι, β. Ε νσφράγιστος λαβή 
αμφορέως, φέρουσα τον γρύπα και το μονόγραμμα της πόλεως

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 563



ΠΙΝΑΞ 564 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Άβδηρα. Λόφος των λαγών (Ταουσάν Τεπέ): α. Σαρκοφάγος εντός του τύμβου 4, 
β. Πηλίνη λάρναξ εκ του τύμβου 5, γ. Τράπεζα ελέγχου μέτρων χωρητικότητος

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 565

Ν. Ξάνθης. Λαφρούδα: α. Γενική άποψις της λίμνης. Το μοναδικόν δένδρον παρά το κέντρον της 
εικόνος δεικνύει την θέσιν του συνοικισμού, β. Κάθετος τομή της όχθης, εις ην διακρίνονται αι 
στρώσεις της επιχώσεως, γ. Αγγείον πιθοειδές προ της αφαιρέσεως των χωμάτων, ο. Λιθίνη ψηφίς

ΑΙΚ. ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ



ΠΙΝΑΞ 566 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Ν. Ξάνθης. Λαφρούδας: α. Λαβαί και όστρακα τύπου black-topped με γραπτήν και «ξεστήν» κόσμησης 
β. Όστρακα με γραπτήν και «ξεστήν» κόσμησιν

ΑΙΚ. ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 567

Ν. Ξάνθης. Λαφρούδα: α. Λαβαί και όστρακα με εγχάρακτον κόσμησιν, β. Πυρήνες και λεπίδες
πυριτόλιθου και αξίναι

ΑΙΚ. ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΟΥ



ΠΙΝΑΞ 568 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Καβάλα: α - β. Βυζαντινόν κιονόκρανον και ετέρα πλευρά αυτού κοσμουμένη δια ρόδακος 
εξ Ελευθέρων, γ - ο. Κεφαλή ανδρός και πλαγία όψις αυτής εκ Θάσου

ΕΥΓ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΟΥΡΗ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 569

Καβάλα. Θάσος: α. Κεφαλή γυναικός, β - γ. Ακέφαλον άγαλμα ανδρός, ο. Οπισθία όψις αυτού,
ε. Α κέφαλος προτομή ανδρός

ΕΥΓ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΎΛΟΥ - ΓΙΟΥΡΗ



ΠΙΝΑΞ 570 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Καβάλα. Θάσος: α. Τμήματα δύο αναγλύφων με παράστασιν παιδός και ανδρός, β. Τμήμα αναγλύφου 
με παράσταση» γυναικός με ιμάτιον, γ. Τμήμα αναγλύφου με παράστασιν ανδρός, δ. Ι ωνικόν 

κιονόκρανον και κοσμοφόρος με ιωνικόν κυμάτιον

ΕΥΓ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΙΟΥΡΗ



ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 571

Μουσείον Καβάλας: α - β. Αίθουσα Α μφιπόλεως

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 572 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΤΝΑΞ 573



ΠΙΝΑΞ 574 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 575



ΠΙΝΑΞ 576 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 577



ΠΙΝΑΞ 578 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Φίλιπποι: α. Αναστήλωσις παρασπάδων και υπερθύρου πύλης της ρωμαϊκής βιβλιοθήκης, 
β- γ .  Μαρμαροθετήματα του δαπέδου του βαπτιστηρίου της βασιλικής Α μετά την στερέωσίν των

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 579



ΠΙΝΑΞ 580 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Φίλιπποι. Βασιλική Α: α - β. Οι δύο μονολιθικοί πεσσοί του βαπτιστηρίου μετά την τοποθέτησίν
των επί των βάσεων των

Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



XPONIKA A.A. 20 (1965) ITINAH 581





XPONIKA A.A. 20 (1965) niNAH 583

Sondage Tokatlis: a. Meneau, b. Colonnettes et plaque de petite corniche

ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES



niNAE 584 XPONIKA A.A. 20 (1965)

Thasos. Sanctuaire d’Évraiocastro: a - b. Canthare fragmentaire, sous le second sol de la petite 
terrasse, c. Terres cuites recueillies au pied du grand mur de terrasse, à son extrémité Ouest

ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES



XPONIKA A.A. 20 (1965) niN A 3 585



niN A E  586 XPONIK.A A.A. 20 (1965)

Thasos. Sanctuaire d’Evraiocastro: a. Tombes paléochrétiennes, au Sud - Est de la plate-forme 
supérieure, b. Le portique à banquettes

ECOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 587

Μακεδονία, α - β. Τμήμα του τείχους του Κάστρου Σερρών κατά τας εργασίας στερεώσεως, 
γ. Η  στέγη του Ά γίου Προκοπίου Βέροιας μετά την αποκατάστασιν

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 588 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Μακεδονία. Βέροια: α. Ο  ναός Ά γίου Ιωάννου Θεολόγου μετά τας εργασίας αποκαταστάσεως, 
β - γ. Ο  νότιος εξωτερικός τοίχος του Ά γ. Γεωργίου προ και μετά την αποκατάστασιν

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 589

Μακεδονία. Κοζάνη. Α γία Παρασκευή: α-β.  Ψηφιδωτόν δάπεδον παλαιοχριστιανικής βασιλικής

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 590 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Μακεδονία. Κοζάνη. Αγία Παρασκευή: α. Κιονόκρανον εκ της παλαιοχριστιανικής βασιλικής, 
β. Η  ετέρα πλευρά του ίδιου κιονοκράνου

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 591

Μακεδονία. Λόγγος Εδέσσης: α. Η  παλαιοχριστιανική βασιλική εκ ΝΔ. μετά την ανασκαφήν, 
β. Το Β. και τμήμα του μέσου κλιτούς αυτής. Διακρίνονται τμήματα του αρχικού ψηφιδωτού 
δαπέδου, γ. Το μέσον κλίτος της παλαιοχριστιανικής βασιλικής εξ Α. Διακρίνεται ο αγωγός 

της Δ.Ε.Η. και το «σάγμα υποδοχής» αυτού
Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 592 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Μακεδονία. Λόγγος Ε δέσσης: α - β. Τμήματα ψηφιδωτού δαπέδου εκ του χώρου του Ίερού Βήματος
της παλαιοχριστιανικής βασιλικής

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 593

Μακεδονία. Λόγγος Εδέσσης: α-β.  Θωράκιον μετακιονίου στυλοβάτου παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής και η προς το πλάγιον κλιτός όψις αυτού, γ. Τοίχος επισημανθείσης 

παλαιοχριστιανικής βασιλικής Α γίου Νικολάου
Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 594 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 595



ΠΙΝΑΞ 596 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Δίον Πιερίας. Βασιλική Α: α. Γενική άποψις του νάρθηκος εκ Ν. προς Β., β. Τοιχογραφίαι του 
νάρθηκος, γ. Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου του νάρθηκος

ΣΤ. ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 597

Δίον Πιερίας. Βασιλική Α: α. Το δυτικόν άκρον της σολέας μετά τμήματος του εκ πλινθίνων σχεδίων 
δαπέδου, β. Τμήμα του δαπέδου της σολέας εκ πλίνθων

ΣΤ. ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 598 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Δίον Πιερίας: α. Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου του κεντρικού κλιτούς της Βασιλικής Α, 
β. Το δάπεδον του βορείου κλιτούς της Βασιλικής Β

ΣΤ. ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 599

Φίλιπποι: α. Η  αφετηρία της κιονοστοιχίας της κατά την δυτ. πλευράν των προπυλαίων στοάς. Επί 
του στυλοβάτου και των βάσεων τμήματα καταπεσόντων τόξων, β. Το βόρειον τμήμα της επί της οδού 

Ε γνατίας καθέτου παρόδου και ΒΑ. γωνία του λουτρώνος

ΣΤ. ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 600 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Φίλιπποι: α. Α ποχετευτική μικραύλαξ διατρέχουσα τον ανατολικόν εξωτερικόν τοίχον 
του συγκροτήματος του Ο κταγώνου, β. Πλαίσιον μαρμάρινου διατρήτου θωρακίου

ΣΤ. ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 601

Φίλιπποι: α. Τεμάχια του διακόσμου του θωρακίου του Πι ν .  600 β, β. Τμήμα του ανασκαπτομένου 
χώρου του νάρθηκος του Ο κταγώνου με τα αποκαλυπτόμενα κατά την ανασκαφήν αρχιτεκτονικά μέλη, 
γ. Η  κατά τον βόρειον τοίχον αποκαλυφθείσα φωτιστική κογχωτή θυρίς και το εν αυτή ευρεθέν νόμισμα

ΣΤ. ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 602
ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 20(1965)

Θράκη. Μουσείον Κομοτηνής : α - β. Αίθουσα Α'

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 603

Θράκη. Μουσείον Κομοτηνής. Αίθουσα Β' : α - β. Α νατολική και δυτική πλευρά

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΞ 604 ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 20 (1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 605

Θράκη. Μουσειον Κομοτηνής : α. Τμήμα δυτικής πλευράς αιθούσης Δ', β. Τμήμα διαδρόμου

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΞ 606 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Θράκη. Κομοτηνή : α. Περίβολος Γυμνασίου Αρρένων, β. Υπαίθριος χώρος παρά το Μουσείον

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 607

Θρμκη : α. Τραϊανουπολις. Σταθμός Εγνατίας οδού, β. Διδυμότειχον. Δυτική πλευρά τείχους

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΞ 608 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Θράκη. Μουσείον Κομοτηνής: α. Ανάγλυφον Θρακός ιππέως εξ Αναστασιουπόλεως, β-γ .  Λίθινη 
αξίνη εκ Στρύμης, ο. Διαχωριστικός κιονίσκος μετά μονογράμματος ΧΡ εκ Μαξιμιανουπόλεως

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 609

Θράκη : α. Χριστιανικόν κιονόκρανον εκ Μαξιμιανουπόλεως, β. Επιτύμβια στήλη εκ Μαρωνείας

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΞ 610 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 611

Θράκη. Μαρώνεια : α - β. Επιτύμβια στήλη με έμμετρον επιγραφήν

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΞ 612 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Θράκη. Μαρώνεια : α. Ψηφισματική στήλη, β. Τμήμα αναθηματικής βάσεως ( ; )

Α. ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 613



flINAE 614 XPONIKA A.A. 20 (1965)

Samothrace : a - b. Stamped bowl and its stamp, c. Sub-foundations for inner 
colonnade of Stoa, from South

J. McCREDIE



ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 615

Samothrace : a. Water channels at Southwest corner of Stoa, b. Silt-trap at Southwest corner 
of Stoa, c. Vaulted passage of Propylon, from North

J. McCREDIE



PUNAS 616 XPONIKA A.A. 20 (1965)

Samothrace : a. Foundation of Propylon, from North, b. Propylon and Eastern Hill, from West

J. McCREDIE



XPONIKA A.A. 20(1965) niN A S 617

Samothrace : a. Round building, from West, b. Fragmentary Corinthian capital

J. McCREDIE



ΠΙΝΑΞ 618 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Μουσείον Μυτιλήνης : α - γ. Ξυλόγλυπτοι κασέλαι εκ Μυτιλήνης

Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 619

Μουσειον Μυτιλήνης : α - γ. Ξυλόγλυπτοι κασέλαι εκ Μυτιλήνης

Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 620 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Μουσείον Μυτιλήνης : α - γ. Ξυλόγλυπτοι κασέλαι εκ Μυτιλήνης

Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 621
*r·

Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 622 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Μουσείον Μυτιλήνης : α - γ. Ξυλόγλυπτοι κασέλαι εκ Μυτιλήνης

Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 623

Μυτιλήνη : α. Ερεσός. Επιτύμβια στήλη Φιλεταίρου, β - γ. Πέτρα. Η  ΝΔ. γωνία του αρχοντικού 
της Βαρελτζίδενας και τοιχογραφίαι αυτού

Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 624 ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 20(1965)

Μυτιλήνη. Πέτρα: α - β. Τοιχογραφίαν αρχοντικού Βαρελτζίδενας

Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 625

Μυτιλήνη : α. Τοιχογραφία αρχοντικού Βαρελτζίδενας, β. Μόλυβος ( Μήθυμνα). Οροφή οικίας 
Γιαννάκου, γ. Λουτρά. Υπέρθυρον εκ τραχείτου παρά την παλαιοχριστιανικήν βασιλικήν

εις Τσεσμέδες

Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 626 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)





ΠΙΝΑΞ 628 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 629

Μυτιλήνη : α. Σκάλα Λουτρών. Λαξεύματα αρχαίας λατομίας, β. Γαβάθας. Τάφοι νάρθηκος εις 
βασιλικήν Αγίων Α ρχαγγέλων, γ. Ά γ. Σπυρίδων Ακλειδιού. Α ναθηματικόν ανάγλυφον Μουσών

Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ



IIINAS 630 XPONIKA A.A. 20(1965)

Samos. Heraion : Schiffsbasis, von Norden

E. HOMANN - WEDEKΙNG



ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 631

Samos. Heraion : a. Protokorinthische Scherbe, b. Kyprischer Terrakottakopf, H. 9 cm, c. Kyprischer
Terrakottakopf, H. 19 cm

E. HOMANN - WEDEKING



IHNAS 632 XPONIKA A.A. 20 (1965)

Samos. Heraion : a. Bronze-Inschrift, zum Aufnageln, b. Rand eines tönernen Tellers, c. Zwei unbemalte
Ton-Schalen

E. HOMANN - WEDEKING



ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 20 0965) ΠΙΝΑΞ 633



ΠΙΝΑΞ 634 ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 20(1965)

Samos. Heraion : a. Skulpturenmagazin, b. Architekturmagazin

E. HOMANN-WEDEKING



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 635

Ι καρία : α. Καραβόσταμον. Ναός Αγίων Πάντων. Λεπτομέρεια του ξυλογλύπτου τέμπλου, β. Κυπαρίσσι 
Ευδήλου. Λεπτομέρεια ξυλογλύπτου τέμπλου

ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ - ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ



ΠΙΝΑΞ 636 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Ι καρία. Κοσσίκια. Μεταβυζαντινός ναός Ζωοδότου : α - β. Λεπτομέρειαι των σκηνών της Δευτέρας
Παρουσίας ( τοιχογραφία)

ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ - ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 637

Ι καρία. Κοσσίκια. Τοιχογραφίαι εκ του μεταβυζαντινού ναού Ζωοδότου : α. « Ο αρχιληστής », 
β. Η  Ανάληψις και άγιοι, γ. Οι ‘Απόστολοι Ανδρέας και Ι ωάννης

ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ-ΜΠΑΛΤΟΠΑΝΝΗ



ΠΙΝΑΞ 638 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 639

Νάξος. Λυγαρίδια : α - β. Μυκηναϊκή οικία και τμήμα αυτής

Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΙΝΑΞ 640 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Νάξος. Λυγαρίδια : α. Τάφος εις την Μυκηναϊκήν οικίαν, β. Θαλαμοειδής τάφος

Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 641

Νάξος. Άγιασος : α - β. Πρωτοκυκλαδικοί τάφοι

Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΙΝΑΞ 642 ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 20 (1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΓΊΪΝΑΞ 643

Μήλος. Χάλακας : α. Μερική άποψις των πρωτοκυκλαδικών τάφων από Β. Εμπρός ο τάφος 3, εις το 
βάθος ο τάφος 1, β. Μερική άποψις των πρωτοκυκλαδικών τάφων εξ Α. Εμπρός δεξιά ο τάφος 5

Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ





ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 645



ΠΙΝΑΞ 646 ΧΡΟΝΙΚΑ A.A. 20 (1965)

Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 647



ΠΙΝΑΞ 648 ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 20(1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 649

Νάξος. Τσικαλαριό : α - β. Α γγεία εξωτερικώς του τύμβου 6, γ. Ομάδες οστράκων 
εις το εσωτερικόν του τύμβου 6

Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



ΠΙΝΑΞ 650 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 651

Νάξος. Τσικαλαριό : α - β. Αγγεία εκ του εξωτερικού του τύμβου 6, γ - ο. Τριποδικόν εγχάρακτον
αγγείον εκ του τύμβου 10

Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



ΠΙΝΑΗ 652 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 653
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ΠΙΝΑΞ 654 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Νάξος. Τσικαλαριό : α. Ο  τύμβος 11 από Δ., β. Αγγεία εις τον τάφον του τύμβου 11, 
γ. Α γγεία εξωτερικός του τάφου του τύμβου 11

Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΗ 655

Νάξος. Τσικαλαριό : α, γ (αριστερά). Α γγεία ευρεθέντα εξωτερικώς του τάφου του τύμβου 11, 
β ( αριστερά και κέντρον). Α γγεία εκ του τάφου του τύμβου 11 ( β (δεξιά) - γ (δεξιά). Ποτήριον και 

κορινθιακός αρύβαλλος εκ του τύμβου 13), ο. Πτηνόμορφος ασκός εκ του τάφου του τύμβου 11

Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ



ΠΙΝΑΞ 656 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Νάξος. Τσικαλαριό : α. Α γγεία εις τον τύμβον 13, β. Πήλινα σφονδύλια εκ του τάφου του τύμβου 11, 
γ. Πυξίς ευρεθείσα εξωτερικώς του τάφου του τύμβου 11, ο. Αμφορίσκος εκ του τάφου του τύμβου 11, 

ε. Πήλινα ειδώλια εκ του τάφου του τύμβου 11

Φ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



XPONIKA A.A. 20(1965) niNAH 657

Délos. Skardhana : a. Mur de façade qui borde l’Impasse au Sud de la Maison des Comédiens, b. Cour 
bordée au Nord et à l’Ouest et les quatre piliers de pôros, c. Chapiteau ionique d’une des colonnes

que les 4 piliers supportaient

ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES



niNAH 658 XPONIKA A.A. 20 (1965)
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XPONIKA A.A. 20(1965) niNAE 659

Délos. Skardhana : a. Angle Sud-Est de l’oecus maior, b. Bijoux d’or, statères d’or rhodiens

ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES



ΠΙΝΑΞ 660 ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 20(1965)



XPONIKA A.A. 20(1965) niN A H  661

Kea. Ayia Irini : a. The earlier fortifications and projecting tower, in Area M, b - c. Fragments of
fresco from rooms near northeast tower

J. CASKEY



TUNAS 662 XPONIKA A.A. 20 (1965)

Kea. Ayia Irini : a. Main entrance to the town, b. Terracotta figurine ( K4. I I ), from the Temple, 
Room IV, c. The Temple. Western corner of Room IV. Walls based on bedrock, d. The Temple. Entrance

to the Adyton from Room IV

J. CASKEY



ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑ^ 663

K
ea

. 
A

yi
a 

Ir
in

i 
: 

α 
- c

. 
St

at
ue

 f
ro

m
 t

he
 T

em
pl

e 
( K

3.
61

1 
)



niNAH 664 XPONIKA A.A. 20(1965)

Kea. Ayia Irini : a. Grave 16, b. K4.225. Necklace reconstituted from beads found in Grave 16.
c. Area, from north-northeast

J. CASKEY



XPONIKA A.A. 20(1965) niNAS 665

Kea. a. Ayia Irini, K. 2287. Kylix from House C. Myc. Ilia, b. Ayia Irini, K4.94. Fragment of marble 
slab, Ca 0,17x0,28 m. Head of Mycenaean Warrior, c. Kephala, Remains of house walls

J. CASKEY



n i N A E 6 6 6 XPONIKA A.A. 20(1965)

Kea. Ayia Irini : a. Rooms XIII and XV. Repairs and buttresses, marked with whitewash, b. Guard- 
house and workrooms, from the South, c. View from east window of guardhouse towards the new road 

built by the excavators in 1963 - 1964. This is the public road from Vourkari and Korissia

J. CASKEY



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 667

Ί ος. Χώρα : α. Ά ποψις της πόλεως από του κάστρου, β. Παρεκκλήσιον Αγίας Αικατερίνης, 
γ. Ο  τρούλλος της Αγίας Αικατερίνης

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



ΠΙΝΑΞ 668 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Ί ος. Χώρα : α. Το ομφάλιον του παρεκκλησίου της Άγιας Αικατερίνης, β. Η  πρόσοψις της 
Γκρεμιώτισσας, γ. Η  ανατολική πλευρά του ίδιου ναού

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 669

Ίος. Χώρα : α. Ο  εις το κάστρον ναΐσκος του Χριστού, β. Ναΐσκος του Ά γίου Α ντωνίου. Λεπτομέρεια 
εικόνος της Ελεούσης, γ. Η  ανατολική πλευρά του εις το κάστρον ναού του Ά γίου Ελευθερίου 

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



ΠΙΝΑΞ 670 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 671

α. Χώρα Κέας. Εικών Ζωοδότου (1765) εις ναόν Μεταμορφώσεως, β. Μήλος. Λεπτομέρεια της 
Αποκαθηλώσεως εις Αγίαν Τριάδα Α δάμαντος

X. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ - ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ -  Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



η ίΝΑΞ 672 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Μήλος. Α γία Τριάς Αδάμαντος : α. Λεπτομέρεια εικόνος του Ά γίου Νικολάου εις την θύραν της 
Προθέσεως, β. Εικών του Αγίου Νικολάου επί του νοτίου τοίχου του βορείου κλιτούς του ναού

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 673

Μήλος. Ναός Κοιμήσεως Αδάμαντος : α. Λεπτομέρεια του τέμπλου, β. Λεπτομέρεια εκ της Αποτομής 
του Προδρόμου, εικόνος του Έμμαν. Σκορδίλη

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



ΠΙΝΑΞ 674 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Μήλος : α. Λεπτομέρεια εικόνος της Κοιμήσεως εκ του ομωνύμου ναού Αδάμαντος, β. Ά ποψις της 
Πλάκας με την Κορφιάτισσαν εκ του κάστρου, γ. Λεπτομέρεια εικόνος ναΐσκου Αγίας Βαρβάρας 

Πλάκας ( Ά γιοι Σπυρίδων και Χαράλαμπος (;))

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 675

Μήλος. Ναΐσκος Αγίας Βαρβάρας Πλάκας : α - γ. Εικών της αποκαλύψεως του Ιωάννου και
λεπτομέρειαι αυτής

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



ΠΙΝΑΞ 676 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Μήλος. Ναΐσκος Αγίας Βαρβάρας Πλάκας : α - β. Φορητή εικών και λεπτομέρεια αυτής

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 677

Μήλος. Κορφιάτισσα Πλάκας : α. Λεπτομέρεια εικόνος Γλυκοφιλούσης, β. Λεπτομέρεια παραστάσεως
επί του τέμπλου ( Ο  εν Κανά γάμος ;)

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



ΠΙΝΑΞ 678 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 679

Μήλος. Ναός Θαλασσίτρας εις κάστρον Πλάκας : α. Λεπτομέρεια εσωτερικού του ναού, β. Λεπτομέρεια
εικόνος « Ά νωθεν οι Προφήται»

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



ΠΙΝΑΞ 680 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Νάξος. Απείρανθος. Ναός Ά γίου Ιωάννου του Θεολόγου : α - β. Α πόψεις του ναού από της ΝΔ. και 
ΝΑ. γωνίας, γ. Τοιχογραφία του αρχικού στρώματος

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 681
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ΠΙΝΑΞ 682 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 683

Νάξος. Απείρανθος. Ναός Ά γίου Ιωάννου του Θεολόγου : α. Τοιχογραφία, β. Χρονολογία, 
γ. Στρατιωτικός Ά γιος ( τοιχογραφία)

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



ΠΙΝΑΞ 684 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Νάξος. Απείρανθος : α. - β. Τμήμα γραπτής επιγραφής και γραπτή επιγραφή εις ναόν Ά γίου Ιωάννου
του Θεολόγου, γ. Ναός Αγίου Παχωμίου

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 685

Νάξος. Απείρανθος. Ναός Ά γίου Παχωμίου: α. Κεφαλή Α ρχαγγέλου εκ της δεξιάς κόγχης του ιερού 
( λεπτομέρεια τοιχογραφίας ), β. Κεφαλή Α ρχαγγέλου ( λεπτομέρεια τοιχογραφίας)

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



ΠΙΝΑΞ 686 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Νάξος. Απείρανθος. Ναός Ά γίου Γεωργίου : α. Ά ποψις του ναού, β. Χώρισμα του ιερού, γ. Δυτικόν
τμήμα του ναού

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 687
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ΠΙΝΑΞ 688 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Νάξος. Απείρανθος. Ναός Ά γίου Γεωργίου : Κεφαλή Παντοκράτορος εκ της Δεήσεως της αψίδος 
( λεπτομέρεια τοιχογραφίας), β. Η  κεφαλή της Θεοτόκου εκ της Δεήσεως ( λεπτομέρεια τοιχογραφίας )

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 689

Νάξος. Απείρανθος. Ναός Ά γίου Γεωργίου : α. Ο  Ά γιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και Ά γγελος, 
εκ της τοιχογραφίας της Θ. Λειτουργίας, β. Ι εραρχαι εκ της Θ. Λειτουργίας ( λεπτομέρεια 

τοιχογραφίας), γ. Υπολείμματα ιεραρχών εκ της Θ. Λειτουργίας

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



ΠΙΝΑΞ 690 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Νάξος. Φιλώτι. Ναός Παναγίας στης Γιαλλούς : α. Ά ποψις του ναού, β. Λεπτομέρεια
του βορείου τοίχου

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Λ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 691

Νάξος. Φιλώτι. Ναός Παναγίας στης Γιαλλούς : α. «Σφενδόνιον» (φωτογραφία Ί. Κοντογούρη
β. Η  Πλατυτέρα ( τοιχογραφία)

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



Νάξος: α. Ο  Χριστός της Δεήσεως (λεπτομέρεια) εις τον ναόν Παναγίας στης Γιαλλούς εις Φιλώτι 
β. Η  κεφαλή του Χρίστου της Δεήσεως εις τον ναόν Ά γίου Γεωργίου Λαθρίνου (Σαγκρί )

Ν. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 693

Κρήτη. Μουσείον Ηρακλείου : α. Κράνος εξ οδόντων συός εκ Ζαφέρ Παπούρας, β. Μακέττα της 
« βασιλικής επαύλεως »’ Κνωσού, γ. Πρόσοψις του Μουσείου μετά τα έργα συντηρήσεως 

και εγκαταστάσεως αλεξικέραυνου
ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ



ΠΙΝΑΞ 694 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Κρήτη. Συλλογή Μεταξά: α. Α νάγλυφος πίθος, β. Δαιδαλική κεφαλή, γ. Τεμάχιον αναγλύφου πίθου
εξ Α ρκάδων

ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 695

Κρήτη. Συλλογή Μεταξά : α. Πηλίνη μάσκα, β. Δαιδαλικόν ειδώλιον από τον Αίμονα Μυλοποτάμου, 
γ. Χαλκούν ειδώλιον, ο. Προανακτορικός κέρνος και προχοΐδιον

ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ



ΠΙΝΑΗ 696 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Κρήτη : α. Ο  δρόμος του τάφου Η Κατσαμπά, β. Θαλαμοειδής τάφος Ά νω  Βάθειας, γ. Λάρναξ μετά 
του πώματος του τάφου Ά νω Βάθειας, ο. Νεκροί επί του δαπέδου του τάφου Ά νω Βάθειας

ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 697

Κρήτη. Α ρκάδες: α. Χαλκούς θώραξ προ της τελικής αποκαταστάσεως, β. Χαλκή ενεπίγραφος μίτρα

ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ



ΠΙΝΑΞ 698 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Κρήτη. Ά γιος Θωμάς : α - β. Υάλινα αγγεία

ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 699
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ΠΙΝΑΞ 700 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Κρήτη. Κνωσός: α. Φωταγωγός άνωθεν του «δωματίου του θρόνου» προ της αποκαταστάσεως, 
β. Ο  φωταγωγός μετά την αποκατάστασιν, γ - δ. Κίων του «μεγάλου κλιμακοστασίου» προ και μετά

τας εργασίας συντηρήσεως

ΣΤ. ΑΛΕΞΙΟΥ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 701

Κρήτη. Α ρχάναι : α - β. Τμήμα του κύκλου του υδραγωγείου εσωτερικής εις υπόγειον οικίας και 
εξωτερικώς από Β., γ - δ. Ο  αγωγός από Α. και η κεφαλή αυτού

Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ



ΠΙΝΑΞ 702 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Κρήτη. Α ρχάνα ι: α. Ο  αγωγός με τους αναλημματικούς αυτού τοίχους από Ν., β. Θεμελίωσις του 
κύκλου, γ. Μινωϊκός τοίχος εις ισόγειον οικίας

Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 703

Κρήτη. Α ρχάναι: α - β. Μινωϊκός τοίχος εις ισόγειον οικίας, γ. Μινωϊκός τοίχος εις πλατείαν

Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ



ΠΙΝΑΗ 704 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)
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Κ
ρή

τη
 : 

α-
β.

 Κ
ερ

αμ
ει

κή
 ε

κ 
το

υ 
πρ

ώ
το

υ 
ορ

όφ
ου

 κ
αι

 β
άσ

ις
 π

αρ
αθ

ύρ
ου

 ε
ις

 τ
οί

χο
ν 

κτ
ηρ

ίο
υ 

ει
ς 

Α
ρχ

άν
ας

, 
γ.

 Τ
εμ

άχ
ιο

ν 
ει

δω
λί

ου
 π

άν
θη

ρο
ς 

απ
ό 

το
 Ά

φρ
ατ

ί



ΠΙΝΑΞ 708 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) -  ΠΙΝΑΞ 709

Κρήτη. Ευρήματα εκ ρωμαϊκού τάφου εις Ηράκλειον : α .  Α νάγλυφοι δίσκοι, β. Ειδώλια,
γ. Υάλινα αγγεία

Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ



ΙΊΙΝΑΞ 710 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 0965)

Κρήτη : α. Όστρακα περισυλλογής εκ της μονής Οδηγητρίας, β. Χαλκούς διπλούς πέλεκυς από τον 
Άζοκέραμον, γ. Υάλινον αγγείον εκ ρωμαϊκού τάφου εις Α ξόν, ο. Χρυσούν ενώτιον από το Καρύδι

Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 711
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 713

Δυτ. Κρήτη. Καστέλλι Χανιών : α - β. Δείγματα «τραχωτού » ρυθμού, γ. Προχοή και ποτήριον ( ΜΜ II )

I. ΤΖΕΔΑΚΙΣ



ΠΙΝΑΞ 714 ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 20(1965)

Δυτ. Κρήτη. Καστέλλι Χανίων: α. Κύπελλον, β. Αγγείον με γεφυρόστομον προχοήν ( MM II)

I. ΤΖΕΔΑΚΙΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 715

Δυτ. Κρήτη. Καστέλλι Χανιών : α. Δείγμα καμαραϊκού ρυθμού, 
β. Δείγματα αγγείων τεχνικής rippled ware ( ΜΜ ΙΙΙ/ΥΜ ΙΑ ), 

γ. Τεμάχιον ευρυστόμου αγγείου (ΥΜ I)
I. ΤΖΕΔΑΚΙΣ



ΓΠΝΑΞ 716 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Δυτ. Κρήτη. Καστέλλι Χ ανιών: α. Οινοχοΐσκη, β. Ψευδόστομος αμφορεύς (Υ Ε Π ΙΒ -Ο )

I. ΤΖΕΔΑΚΙΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 717

Δυτ. Κρήτη. Καστέλλι Χανιών: α - β. Ψευδόστομοι αμφορείς (Υ Ε ΙΙΙΒ -C )

I. ΤΖΕΔΑΚΙΣ



ΠΙΝΑΞ 718 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Δυτ. Κρήτη. Καστέλλι Χανίων: α - β. Δείγματα εκ κυλικός και μεγαλυτέρων αγγείων ( Y EIII B - C ), 
γ. Κυπριακή κεραμεική (white slip paint Β)

I. ΤΖΕΔΑΚΙΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 719

Δυτ. Κρήτη. Σπήλαιον Πλατυβόλας : α. Πώμα πυξίδος, β. Τεμάχιον αγγείου της πρωίμου 
Προανακτορικής περιόδου, γ. Δείγμα μυκηναϊκής κεραμεικής

I. ΤΖΕΔΑΚΙΣ



ΠΙΝΑΞ 720 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 721
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Mallia : a. Vue générale du secteur, b. Sol stuqué à panneaux rouges

ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES



XPONIKA A.A. 20(1965) TIINAS 723

Mallia: a. Pithos à feuilles de lierre en relief, b. Sondage au Palais : murs prépalatiaux

ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES
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XPONIKA A.A. 20 (1965) niNAH 725

Festós: a. Suppellettile paviméntale del Vano LXXXIV, b. La vasca minoica, fra la svolta della rampa 
airingresso del Piazzale I e il muro occidentale di bordo del Piazzale

DORO LEVI



n iN A “ 726 XPONIKA A.A. 20(1965)
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 729

Κρήτη. Ηράκλειον: α. Ε σωτερική όψις ενετικού προπετάσματος μετά των εγκαρσίων διατειχισμάτων, 
β. Α νακουφιστικά τόξα ενετικού προπετάσματος, γ. Εσωτερική μορφή ανακουφιστικού τόξου

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ



ΠΙΝΑΞ 730 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)
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ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 731

Κρήτη. Ηράκλειον: u - β. Ενετική Λέσχη

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ



ΠΙΝΑΞ 732 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Κρήτη. Ά γ. Παντελεήμων, Μπιζαριανώ Ηρακλείου: α - β. Ό ψις νοτίου τοίχου και αψίδες ιερού 
μετά την αναστήλωσιν, γ. Τοιχογραφία κεντρικής κόγχης μετά τον καθαρισμόν

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 733
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ΠΙΝΑΞ 734 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 735



ΠΙΝΑΞ 736 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Κρήτη. Ρέθυμνον: α. Τέμενος Καρά Μούσα Πασσά μετά τας εργασίας αποκαταστάσεως, β - γ. Βαθιακό. 
Ά γ. Γεώργιος προ  μετά τας εργασίας στερεώσεως

ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 737
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ΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 739

Ρόδος: α. Βωμός Αγαθού Δαίμονος, β. Η  αρχαία οδός Ρ30α ( λήψις από Ν .), γ. Η  αρχαία οδός Ρ19α
( λήψις από Δ .)

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΙΝΑΞ 740 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 741

Ρόδος. Οικόπεδον Κωνσταντινίδη-Κακά : α. Λεπτομέρεια τοιχοποιίας αρχαίου κτηρίου, 
β. Δυτικός τοίχος αρχαίου κτηρίου

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΙΝΑΞ 742 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 743
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ΠΙΝΑΞ 744 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Ρόδος. Οικόπεδον Τσακίρη : α. Η  αρχαία οδός Ρ34α ( λήψις από Ν. ), β. Κατώφλιον θύρας παρά την
αρχαίαν οδόν Ρ34α

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 745

Ρόδος. Οικόπεδον Τσακίρη. Αρχαία οδός Ρ34α: α. Κατώφλιον θύρας, παραστάδες και στόμιον αγωγού 
αρχαίας οικίας, β. Η  νοτία παραστάς της θύρας της οικίας, γ. Δείγμα τοιχοποιίας δυτικού τοίχου της οδού

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΙΝΑΞ 746 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 747

Ρόδος: α. Ανασκαφή οικοπέδου Καντή. Η  αρχαία οδός Ρ34β, β. Ανασκαφή οικοπέδου Γιασιράνη. 
Κτιστός αγωγός πιθανής αρχαίας οδού Ρ36α

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΙΝΑΞ 748 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 749

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ





ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965; ΠΙΝΑΞ 751

Ρόδος: α. Καθήμενος Σάτυρος, β. Άγαλμα ανακεκλιμένης μορφής

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΙΝΑΞ 752 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Ρόδος : α. Τμήμα του αρχαίου τείχους εις οικόπεδον Μυλωνά, 3· Δείγμα τοιχοποιίας εις οικόπεδον
Πανάγου

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 753
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ΠΙΝΑΞ 754 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Ρόδος: α. Το ταφικόν συγκρότημα παρά τας λαϊκάς κατοικίας, β. Οστεοθήκη εκ του ίδιου ταφικού
συγκροτήματος

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 755

Ρόδος: α. Τμήμα επιτυμβίας στήλης εκ του οικοπέδου Καταβαινού, β. Οστεοθήκη εκ Κιζίλ Τεπέ

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΙΝΑ- 756 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Ρόδος. Οικόπεδον Καμπόσα: α. Συγκρότημα τάφων, β. Ο πρώτος τάφος, γ. Α λαβάστρινα αγγεία εκ
του τετάρτου τάφου

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 757

Ρόδος. Οικόπεδον Κουρμανού : α. Τοίχος του συγκροτήματος τάφων, 
β. Κλίβανος εκ του ταφικού συγκροτήματος

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΙΝΑΞ 758 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Ρόδος : α. Τοίχος ταφικού συγκροτήματος εις οικόπεδον Κουρμανού, β. Ανασκαφή οικοπέδου
Παυλίδη επί της οδού Λίνδου

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 759

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΙΝΑΞ 760 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Ρόδος. Οικόπεδον Παυλίδη : α - γ. Ο στεοθήκαι

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 761

Ρόδος. Οικόπεδον Παυλίδη. Δεύτερον ταφικόν συγκρότημα : α. Το ταφικόν συγκρότημα, β. Αγγεία 
εκ της πρώτης θήκης, γ. Οστεοθήκη εκ του δευτέρου τάφου, ο. Οστεοθήκη εκ του τρίτου τάφου

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΙΝΑΞ 762 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Ρόδος: α. Α γγεία εκ του τρίτου τάφου του δευτέρου ταφικού συγκροτήματος εις οικόπεδον Παυλίδη, 
β. Α γγεία εκ τάφου παρά το πέμπτον χλμ. της οδού Ρόδου - Λίνδου

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 763

Ρόδος : α. Επισκευή τοίχου κατά το εσωτερικόν της πύλης D'Amboise, β-γ .  Δευτέρα έπαλξις από 
του προμαχώνος του Ά γίου Γεωργίου προς Β. προ και μετά τας εργασίας, ο. Η  ένατη και δεκάτη έπαλξις 
από της πύλης D'Amboise μετά την επισκευήν, ε - ς \ Η  έκτη και έβδομη έπαλξις από της πύλης

D'Amboise προ και μετά τας εργασίας

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΙΝΑΞ 764 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Ρόδος : α - β. Ε πισκευασθέν τμήμα του τείχους παρά τον λιμένα Ρόδου προ και μετά τας εργασίας, 
γ - ο. Νοτιοανατολική γωνία του μεσαιωνικού τείχους παρά τον εμπορικόν λιμένα προ και μετά τας

εργασίας

Μ. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ



ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 765
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ΠΙΝΑΞ 768 ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 20(1965)



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 769

Νίσυρος: α - β. Το μεσαιωνικόν φρούριον προ και μετά τας εργασίας

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ







ΠΙΝΑΞ 772 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Ρόδος : Ψηφιδωτόν έμβλημα εξ αρχαίας οικίας

ΓΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 773

Κύπρος. Κυπριακόν Μουσείον : α. Αργυρούν ψέλιον, β. Σκαραβαίος

Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ



ΠΙΝΑΞ 774 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Κύπρος. Κυπριακόν Μουσείον : α - β. Κρατήρ του 8ου π.Χ. αι.

Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 775
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ΠΙΝΑΗ 776 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Κύπρος. Κίτιον : α. Χρυσή ταινία εκ τάφου 13ου π.Χ. αι., β. Ρυτόν εκ φαγεντιανής, γ. Μυκηναϊκόν 
κύπελλον εκ τάφου 13ου π.Χ. αι., ο. Τμήμα οικίας τέλους 13ου π.Χ. αι.

Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 777

Κύπρος. Σαλαμίς : α. Συγκρότημα βεσπασιανών Γυμνασίου, β. Λεπτομέρεια αυτών δεικνύουσα τα 
καθίσματα κατά μήκος του εξωτερικού ημικυκλικού τοίχου

Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ



ΠΙΝΑΞ 778 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Κόπρος. Σαλαμίς : α. Μαρμάρινη κεφαλή 2ου μ.Χ. αι., β. Η  ανατολική στοά της Παλαίστρας
του Γυμνασίου

Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 779

Κύπρος. Σαλαμίς : α. Σύμπλεγμα λαξευτών τάφων της νεκροπόλεως, β. Δείγμα λαξευτού τάφου

Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ



ΠΙΝΑΞ 780 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 781

Κύπρος. Σαλαμίς: α. Ροδιακός σκύφος εκ λαξευτού τάφου, β. Κύπελλον εκ λαξευτού τάφου

Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ



ΠΙΝΑΞ 782 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965)

Κύπρος. Σαλαμίς: α. Λείψανα πυράς επί του «γεμίσματος» τάφου, β. Λεπτομέρεια πυράς περιεχούσης
πήλινα αφιερώματα

Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ

I



Κύπρος. Κτερίσματα εκ κτιστού τάφου Σαλαμίνος του 7ου π.Χ. αι. : α. Άγγείον, β. Χρυσή ταινία με 
έκτυπον διάκοσμον άρματος, γ. Χρυσαί ταινίαι περιτυλιγμέναι εις σχήμα σφαίρας, ως ευρέθησαν

Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ



ΠΙΝΑΞ 784 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 0965)

Κύπρος. Σαλαμίς: α. Μέγας κτιστός τάφος της νεκροπόλεως του 8ου π.Χ. αι., β. Σκελετοί δύο ίππων 
επί του δαπέδου του δρόμου του μεγάλου κτιστού τάφου. Ταφή 8ου π.Χ. αι.

Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 785
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ΠΙΝΑΞ 786 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Κύπρος. Σαλαμίς : α. Ελεφάντινον παρώπιον ίππου δευτέρας ταφής εκ του μεγάλου κτιστού τάφου
β. Ο  τύμβος της νεκροπόλεως

Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 787

Κύπρος. Σαλαμίς : α - β. Δρόμος τάφου υπό τον τύμβον. Α ποτυπώματα άρματος και αναπαράστασις 

Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ



ΠΙΝΑΞ 788 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Κύπρος. Σαλαμίς : α. Πρόσοψις θαλάμου και πλευραί δρόμου του τάφου του τύμβου, β. Χαλκούν 
προστερνίδιον ίππου κατά χώραν εντός του δρόμου του τάφου του τύμβου

Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 789

Κύπρος. Κάτω Πάφος: α. Ψηφιδωτόν δάπεδον παριστάνον τον Πύραμον και την Θίσβην, β. Ψηφιδωτόν 
δάπεδον παριστάνον τον Δία απάγοντα τον Γανυμήδη

Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ





ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965) ΠΙΝΑΞ 791

Κύπρος. Παλαιοχώριον : α - β. Ο  ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος προ και μετά την 
αποκατάστασιν, γ. Τοιχογραφία των Ά γ. Γεωργίου και Δημητρίου εις την νοτίαν αβαθή κόγχην 

του ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ



Ο 20ος ΤΟΜΟΣ (1965): ΜΕΡΟΣ Β\ 1 - 3 -  ΧΡΟΝΙΚΑ

Τ Ο Υ  Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Υ  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Υ

ΕΞΕΤΥΠΩΘΗ ΕΙΣ ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 

Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ & K. ΜΙΧΑΛΑ 

ΑΠΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 1967 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1968

ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ ΓΡΑΦΗΣ

ΤΗΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ (ΚΕΙΜΕΝΟΝ) 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ILLUSTRATION (ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΚΛΙΣΕ : ΘΕΜ. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ : Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ  ΤΗΣ ΥΛΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

ΑΘΗΝΑΣ Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟYΛOY
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