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ΠΕΡ Ι Ε ΧΟΜΕ ΝΑ

ΙΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Μουσειακές εργασίες (Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύ- 
ρου, Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς). Ανασκαφικές εργασίες. Νομός Θεσσαλονίκης: Θεσσαλο- 
νίκη (Αρχαία Αγορά, Οδός Απελλού 5, Οικόπεδο πλατείας Ναυαρίνου, Οδός Αγίου Δημητρίου),
Άνω Τούμπα (Οδός Καλαβρύτων 23, Οδός Καλαβρύτων 19), Θέρμη. Νομός Κιλκίς: Ευρωπός,
Παλαιό Γυναικόκαστρο. Νομός Πιερίας: Μακρύγιαλος (Αγροτεμάχιο 947). Νομός Χαλκιδικής:
Άγιος Μάμας, Καλύβες (Αγροτεμάχιο Γ. Ρούσου), Ποτίδαια, Μένδη-Ποσείδι, Πολύχρονο Χαλ- 
κιδικής (Εγκατάσταση της εποχής του Χαλκού, Οικόπεδο X. Γουλή, Οικόπεδο Σταματίου-Αντι- 
κατζίδη), Παρθενώνας, Κούκος Συκιάς, Στάγειρα, Ιερισσός, Νέα Ρόδα. Αναστηλώσεις - Διαμορ- 
φώσεις αρχαιολογικών χώρων: Θεσσαλονίκη (Αρχαία Αγορά), Όλυνθος. Παραδόσεις - Τυχαία 
ευρήματα. Νομός Κιλκίς: Κάτω Ποταμιά, Πλατανιά, Μ. Απόστολοι, Μεσιά (Σχέδ. 1-12· Π ίν.
132-148) ..................................................................................................................................................  Σελ. 301-322

9η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Μουσειακές εργασίες. Θεσσαλονίκη: Ροτόντα (Έκθεση ζωγραφικής και ψηφιδωτών I. Κολέφα),
Υπαίθρια μουσειακή έκθεση Βυζαντινού Μουσείου. Στερέωση μνημείων: Θεσσαλονίκη (Ναός 
Αγίας Σοφίας, Ναός Παναγίας Αχειροποιήτου, Ροτόντα Αγίου Γεωργίου, Ναός Αγίου Παντελεή- 
μονα, Ναός Αγίας Αικατερίνης, Ναός Αγίων Αποστόλων, Ναός Νέας Παναγίας, Φυλακές Επτα- 
πυργίου, Πασά Χαμάμ ή λουτρά «Φοίνιξ»). Νομός Κιλκίς: Κιλκίς (Ναός Αγίου Γεωργίου),
Κούπα (Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου), Γυναικόκαστρο. Νομός Πιερίας (Κάστρο Πλαταμώνα),
Κολινδρός (Ναός Αγίου Γεωργίου). Συντήρηση μνημείων. Νομός Θεσσαλονίκης: Θεσσαλονίκη 
(Ψηφιδωτά, Ψηφιδωτά δάπεδα, Τοιχογραφίες, Εικόνες, Γλυπτά, Κεραμική, Νομίσματα, Ψηφι- 
δωτό τρούλου ναού Αγίας Σοφίας, Ζωγραφική διακόσμηση ναού Αγίας Σοφίας και αισθητική 
αποκατάστασή της), Χωρούδα (Ναός Αγίου Αθανασίου), Αιγίνιο (Ναός Πέτρου και Παύλου).
Ανασκαφικές εργασίες. Νομός Θεσσαλονίκης: Θεσσαλονίκη (Οδός Λαπιθών 7, Οδός Άθωνος 
29-31, Τάφος Μετεωροσκοπείου, Πλατεία Κυπρίων Αγωνιστών, Οικόπεδο συγκροτήματος κα- 
τοικιών «Αξιός», Πλατεία Δημοκρατίας, Οδός Πρασακάκη - Κουκουφλή, Οδός Αιόλου 31, Οδός 
Μητροπολίτου Γενναδίου 10-12, Οδός Προξένου Κορόμηλά 22, Οδός Δημ. Γούναρη 47 και Πα- 
τριάρχου Ιωακείμ, Οδός Ολυμπιάδος και Ναυπάκτου, Ροτόντα), Πολίχνη (Οδός Διός 3, Οδός 
Μυτιλήνης 31). Νομός Κιλκίς: Κολχίδα. Νομός Πιερίας: Πύδνα Μακρύγιαλου (Αγροτεμάχιο 
αριθ. 516), Πλαταμώνας (Ναός μέσα στο κάστρο). Διαμορφώσεις χώρων. Νομός Θεσσαλονίκης:
Θεσσαλονίκη (Τείχη πόλης και ακρόπολης), Κάτω Γέφυρα (Ναός Αγίου Γεωργίου). Νομός 
Κιλκίς: Γοργόπη (Ναός Αγίου Νικολάου, Μέτρα ασφαλείας σε αρχαιολογικούς χώρους και μνη- 
μεία). Μελέτες: Θεσσαλονίκη (Κινστέρνα μονής των Δώδεκα Αποστόλων), Εύοσμον (Ναός
Αγίου Αθανασίου), Χαλκηδόνα (Ναός Αγίων Αποστόλων) (Σχέδ. 1-8’ Π ίν. 149-154) ...............  » 323-352

10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ..............................................................................  » 352

ΙΖ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟ Ϊ ΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ανασκαφικές εργασίες. Νομός Κοζάνης: Αιανή (Νεκρόπολη, Σύμπλεγμα αγροικιών Β', Κιβωτιό- 
σχημος τάφος, Αγροικία Γ'), Ρύμνιο, Οινόη, Βελβενδός. Νομός Ημαθίας: Ασώματα (Σπήλαιο, 
Λαξευτός διθάλαμος τάφος), Κυψέλη, Βέροια (Οδός Αγίου Δημητρίου, Οδός Κεντρικής και Μη- 
τροφάνους, Οδός Πλουτάρχου, Οδός Ανθέων, Οδός Παστέρ, Οδός 28ης Οκτωβρίου 4, Οδός Πα- 
τρόκλου, Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου, Οδός Κεντρικής και Βερμίου), Καμάρα Νάουσας (Αγρός 
Βαλαβάνη, Αγρός Καβαλλάρη), Ισβόρια, Κοπανός. Νομός Πέλλας: Έδεσσα (Οδός Ηρώων Πο- 
λυτεχνείου και Αρχελάου, Κοινόχρηστος χώρος βόρεια της Αγίας Σκέπης, Πάροδος Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, Οδός Κοραή (Ο.Τ. 136), Οδός Κοραή (Ο.Τ. 130), Οδός Εγνατία), Λόγγος - Κάτω 
πόλη αρχαίας Έδεσσας (Βόρειο σκέλος των τειχών, Μονή Αγίας Τριάδας). Παράδοση - Περι- 
συλλογή - Εντοπισμός νέων αρχαιολογικών χώρων. Νομός Κοζάνης: Πλατανιά Βοΐου, Κίτρινη



Il ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λίμνη, Αλιάκμονας (Περιοχή τεχνητού φράγματος Πολυφύτου), Πύργοι Εορδαίας, Ασβεστόπε- 
τρα. Νομός Πέλλας: Πετριά, Φλαμουριά, Μεγαπλάτανος Μοναστηρακίου, Όρμα - Λυκόστομο, 
Λουτρά Αριδαίας, Πρόμαχοι, Νότια. Νομός Ημαθίας: Βέροια, Στενήμαχος Ναούσης (Σχέδ. 1-5'
Π ίν. 155-166) ....................................................................................................................................... Σελ. 353-373

11η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ..............................................................................  » 373

ΙΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟ ΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ανασκαφικές εργασίες. Νομός Καβάλας: Λιμένας (Οικόπεδο I. Νιάπου, Οικόπεδο Δ. Βλαχόπου- 
λου, Ανατολικό νεκροταφείο, Εργατικές κατοικίες), Αλυκή (Οικόπεδο Δ. Πόλα), Σκάλα Σω- 
τήρος, Νέα Πέραμος. Νομός Σερρών: Αμφίπολις (Οικόπεδο Ν. Χατζηιωαννίδη), Τράγιλος, Παγ- 
γαίο (Ιερό Ήρωα Αυλωνείτη), Ορφάνι, Λουτρά Νιγρίτας. Νομός Δράμας: Πλατανιά. Τυχαία 
ευρήματα - Περισυλλογή - Εντοπισμός αρχαιοτήτων. Νομός Καβάλας (Καλλιρράχη, Σκάλα Μα- 
ριές, Λιμενάρια, Περιοχή μεταξύ Κάστρου και Λιμεναριών, Ποτός), Καβάλα, Φίλιπποι, Παρά-
δεισος, Ακροπόταμος (Σχέδ. Τ Π ίν. 167-171) ................................................................................ » 374-380

ΙΘ'  ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ .......................................... » 381

Σαμοθράκη (Δυτικός λόφος, Στοά, Μνημείο Νίκης, Ανατολικός λόφος, Μουσείο) .......................  » 381

12η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Μουσειακές εργασίες. Νομός Καβάλας: Καβάλα (Μέγαρο Τόκκου). Αναστηλωτικές εργασίες.
Νομός Καβάλας: Καβάλα (Μέγαρο Τόκκου), Θεολόγος Θάσου. Νομός Έβρου: Κάστρο Διδυμο- 
τείχου (Βυζαντινό τείχος), Φέρες (Μονή Κοσμοσώτειρας). Εργασίες συντήρησης (Βυζαντινό 
κτίριο στο δημοτικό αλσύλλιο). Εντοπισμός - Περισυλλογή αρχαιοτήτων. Νομός Ροδόπης. Κα- 
ταγραφές: Κεραμωτή. Ανασκαφικές εργασίες. Νομός Καβάλας: Καβάλα (Άγιος Σίλας), Φίλιπ- 
ποι. Νομός Έβρου: Διδυμότειχο (Κάστρο). Τυχαία Ευρήματα - Περισυλλογές - Περιοδείες.
Νομός Σερρών: Νέα Κερδύλλια (Μονή Αγίου Δημητρίου). Νομός Καβάλας: Νικήσιανη, Χαλ-
κερό, Θάσος (Περιοχή Ποτού, Αρχαιολογικός χάρτης Θάσου) (Σχέδ. 1-3' Π ίν. 172-177) ........ » 382-393

Κ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Μουσειακές εργασίες (Επισκευές μουσείων, αποθηκών και κτιρίων διοικητικού τομέα). Ανασκα- 
φικές εργασίες. Νομός Χίου: Χίος (Οδός Αλ. Βρατσάνου 43, Οδός Μ. Λιβανού, Οδός Αλ. Πά- 
χνου, Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης-αποχέτευσης Χίου). Νομός Λέσβου: Μυτιλήνη (Οικόπεδο 
Μ. Βενέτα, Οδός Αγίας Σοφίας, Οικόπεδο Βουρτζούμη, Οικία Χαλίμ Μπέη, Δημοτική επιχεί- 
ρηση ύδρευσης-αποχέτευσης Μυτιλήνης), Πύργοι Θερμής (Οικόπεδο Κ. Γεραγώτη), Μήθυμνα 
(Περιοχή Ντάπια, Οικόπεδο Δελήβεη-Ζιαμπάρα, Οικόπεδο Γ. Γιανέλλη, Μ. Κοπτερού και Κ.
Μίτσιου), Σκάλα Ερεσού (Περιοχή Αφεντέλλη), Λήμνος (Οδός Κιδά 5, Περιοχή Τσας (Οικόπεδο 
Β. Σοφρά), Περιοχή Τσας (οικόπεδο Ποντική). Ξένες Σχολές. Περιοδείες (Σχέδ. 1-2. Π ίν. 178-
183) ........................................................................................................................................................ » 394-400

Λήμνος: Χλόη, Πολιόχνη ...................................................................................................................... » 400-401

ΚΑ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ανασκαφικές εργασίες. Πάρος (Παροικιά) (Σχέδ. 1-3- Π ίν. 184-187) ............................................ » 402-404

2η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Στερέωση μνημείων - Συντήρηση τοιχογραφιών. Νάξος (Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αυλω- 
νίτσα, Δαμιώτισσα στη θέση Δαμίνος της περιοχής Τραγαία, Άγιος Ιωάννης στο Καλόξυλο 
κοντά στο Φιλώτι). Συντήρηση εικόνων. Θήρα. Νάξος. Μήλος. Μύκονος. Περιοδείες-Μνημεία. 
Σύρος: Άνω Σύρος (Μεσαιωνικός οικισμός, Μονή Καπουκίνων και ναός Αγίου Ιωάννη, Μονή 
Ιησουιτών, Ναός Αγίου Νικολάου, Ναός Αγίας Τριάδας). Τήνος: Χώρα (Κρήνη οδού Κοντρα- 
χάνη, Κρήνη στη γωνία των οδών Ευαγγελίστριας και Νικολάου Γκίζη). Σίφνος: Βαθύ (Ναός



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ θ'

Ταξιάρχη), Απολλωνία (Ναός Τιμίου Σταυρού, Ναός Ταξιάρχη), Κάστρο, θέση Μύλοι (Έξι ανε- 
μόμυλοι). Νάξος (Πίν. 188-191) ........................................................................................................  Σελ. 405-408

ΚΓ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Νομός Ηρακλείου. Ανασκαφικές εργασίες: Χερσόνησος (Οικόπεδο Αλ. Παπαδάκη), Γούβες (Οικό- 
πεδο Κουκουβιτάκη), Πιτσίδια (Θέση Πλάκες), Μάταλα (Οικόπεδο Στ. Κοτσιφάκη και Γ. Γερ- 
μανάκη, Οικόπεδο Α. Ρηγάκη, Βόρειο νεκροταφείο), Αγία Τριάδα, Φαιστός, Κομμός (Οικοδομή 
Κ. Αστρινάκη), Βώροι (Οικοδομή Μ. Σταυρουλάκη), Κοφινάς (Ιερό κορυφής). Συντήρηση μνη-
μείων: Φαιστός-Αγία Τριάδα, Καμηλάρι (θολωτός τάφος) (Σχέδ. 1-11* Π ίν. 192-211)...............  » 409-430

Γόρτυνα. Αγία Τριάδα ...........................................................................................................................  » 431

ΚΕ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Μουσειακές εργασίες. Νομός Χανίων. Νομός Ρεθύμνης. Ανασκαφικές εργασίες. Νομός Χανίων: 
Λόφος Καστέλλι (Αποχετευτικό έργο Δήμου Χανίων, Χαντάκι οδού Κατρέ), Χανιά (Οικόπεδο 
δημοτικού κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων, Οδός Δημοκρατίας, Ναός Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου), Βουκολιές Κισάμου, Ανώπολη Σφακίων, Απτέρα. Νομός Ρεθύμνης: Αργυρούπολη (Οι- 
κόπεδο I. Βουγιουκαλάκη), Σταυρωμένος Χαμαλευρίου (Οικόπεδο Δαφνομήλη), Σύβριτος Αμα- 
ρίου, Αγγελιανά Μυλοποτάμου, Αξός Μυλοποτάμου. Αναστηλωτικές εργασίες. Νομός Χανίων: 
Χανιά (Πρώην αποθήκη Σηφάκη, Ελληνιστικό υδραγωγείο). Περισυλλογή - Εντοπισμός αρ- 
χαιοτήτων. Νομός Χανίων: Χανιά, Βιγλιά Καλυβιανής Κισάμου, Φαράγγι Σαμαριάς, Επαρχία
Σέλινου, Γαυδοπούλα (Σχέδ. 1-5’ Π ίν. 212-226).............................................................................. » 432-450
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τσου - Μπετούρα), Θέση Μύλος (Οδός Θεμιστοκλέους, Οδός Πασιφάης-Έβανς, Οδός Ν. Πλα-
στήρα), Σχίσμα Ελούντας (Οικόπεδο Φαίδρας και Έλλης Μεθυμάκη), Ιεράπετρα, θέση Άγιο 
Πνεύμα (Αγρός Μιχ. Καλαϊτζάκη), Θέση Βιγλιά (Παλαιό επαρχιακή οδός προς Γρα Λυγιά),
Θέση Παπα-Λάκκους (Αγρός Ελευθ. Βέττα, Οδός Νικηφόρου Φωκά και Κύπρου) (Σχέδ. 1-2-
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Κρήτη (Επιφανειακή έρευνα για εντοπισμό εργαστηρίων παραγωγής αμφορέων) (Πίν. 229-234) » 461-466

13η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ .............................................................................. » 466

KB' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ανασκαφικές εργασίες. Ρόδος: Πόλη Ρόδου (Οδός Βύρωνος και Καναδά, Οδός Χειμάρρας και
Ενόπλων Δυνάμεων, Οικόπεδο Μαρ. Καμπουροπούλου, Οικόπεδο Παπαχριστοδούλου - Τζωρτζή - 
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Οδός Εμμ. Ζανή και Θεσσαλονίκης, Οδός Θεσσαλονίκης, Οικόπεδο Γενημανώλη, Οικόπεδο 
Κύρη - Βαγιανάκη, Οδός Κωνστ. Υδραίου, Οδός Κωνστ. Υδραίου και Αρχιπόλεως, Οδός Έ- 
μπωνας, Οικόπεδο Δ. Πρώτου, Οδός Άννας-Μαρίας, Διασταύρωση των οδών Κωνστ. Υδραίου, 
Ηρωίδος Αναστασίας και Ηρώων, Ροδίνι), Ιαλυσός (Οικόπεδο Μ. Γιαννικουρή, Βόθρος οικο- 
δομής Χρ. Μεταξωτού, Οικόπεδο Γ. Ιωαννίδη, Οικόπεδο Κρανίδη, Οικόπεδο Χρ. και Γ. Πινίκα, 
Οικόπεδο Παυλίδη, Οικόπεδο Ελ. Αλούπη), Κρεμαστή (Βόθρος Α. Τσαμπικάκη), Θεολόγος 
(Ιερό Ερεθιμίου Απόλλωνος), Πλημμύρι (Κτήμα Θεόδ. Φραράκη). Κως: Πόλη Κω (Οδός Πασα- 
νικολάκη, Οδός Απελλού, Οικόπεδο Ευάγγ. Τσόχα, Οδός Γρηγορίου Ε', Οικόπεδο Αικ. Καΐ- 
σερλη και Κ. Λιάπη, Οδός Αμερικής, Οδός Μ. Αλεξάνδρου, Οδός Κορυτσάς, Οικόπεδο Γ. Κο- 
ντοβερού, Οικόπεδο Θ. Λαμπρόπουλου, Οικόπεδο Μωρέ, Πλατύς ποταμός), Πλατάνι (Οικόπεδο



Γ __ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γιακάλογλου, Έργα ΔΕΥΑΚ). Τήλος (Άγιος Αντώνιος). Αναστήλωση - Συντήρηση μνημείων:
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- Καταγραφές. Παραδόσεις (Σχέδ. 1-8- Π ίν. 235-258)....................................................................  Σελ. 467-506
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Ανασκαφικές εργασίες. Ρόδος (Οδός Αγησάνδρου, Εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ (Ντεμιρλί),
Οδός Παναιτίου, Ναός Αγίου Νικολάου στο νησί Αρχαγγέλου), Αρνίθα (Αγία Ειρήνη), Αφάντου 
(Άγιος Λουκάς), Λαχανιά (Αγρόκτημα Α. Φραγκεσκάκη), Λίνδος (Άγιος Γεώργιος Καμμένος),
Σάλακος (Παλιοκκλησιά). Κως (Οικόπεδο Κοραή και Σ. Θυμανάκη, Οδός Κοραή και Μητροπό- 
λεως, Οδός Ιωαννίδου, Οδός Γρηγορίου Ε', Κ.Μ. 288 Γαιών Αντιμαχείας). Κάλυμνος: Τέλενδος 
(Οικόπεδο Παπα-Μακαρίου Καμπουράκη, Οικόπεδο Καλ. και Παν. Τρικοίλη). Λέρος (Παναγία 
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ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Σε συνεργασία με το Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe 
παρουσιάστηκε το Μάιο του 1990 φωτογραφική έκ- 
θεση με θέμα «Αναπαλαίωση και συντήρηση», στην 
αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης. Στον ίδιο χώρο πραγματο- 
ποιήθηκε παράλληλα σεμινάριο των συντηρητών Βο- 
ρείου Ελλάδος.

Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επανέκθεσης του Μου- 
σείου Πολυγύρου. Τα εγκαίνια έγιναν από τον Αντι- 
πρόεδρο της Κυβέρνησης Τζ. Τζαννετάκη στις 10 Ιου- 
νίου 1990.

Στον προθάλαμο κοντά στα παλαιότερα εκθέματα, 
κυρίως κεραμική και μικροτεχνία αρχαϊκών και κλα- 
σικών χρόνων από δωρεές συλλογέων, έχουν εκτεθεί 
ενεπίγραφα μνημεία, όπως συμβόλαια αγοραπωλησίας 
(ωνές) σπιτιών και αμπελιών, επιτάφιες επιγραφές και 
ανάγλυφα. Τα περισσότερα ανήκουν στους κλασικούς 
και ελληνιστικούς χρόνους και προέρχονται από διά- 
φορες περιοχές της Χαλκιδικής: Ποτίδαια, Χανιώτη, 
Όλυνθο, Βραστά, Στρατώνι, Ιερισσό. Στη μεγάλη αί- 
θουσα (Πίν. 131) γίνεται μία σύντομη διαχρονική πα- 
ρουσίαση των αρχαιοτήτων της Χαλκιδικής από την 
προϊστορική περίοδο (παλιές ανασκαφές Ολύνθου, 
Αγίου Μάμαντα, Μολυβόπυργου) μέχρι και τους πρώι- 
μους αυτοκρατορικούς χρόνους. Στην ομάδα των ευ- 
ρημάτων της Ολύνθου έχουν προστεθεί πολλά αντι- 
προσωπευτικά αντικείμενα από τις παλιές ανασκαφές 
της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών, που 
φυλάσσονταν μέχρι τώρα στο Μουσείο Θεσσαλο- 
νίκης. Επίσης έχουν εμπλουτιστεί με πρόσφατα ευρή- 
ματα οι προθήκες της Ιερισσού (αρχαία Άκανθος), 
που περιλαμβάνουν σύνολα κτερισμάτων από τάφους 
αρχαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων. Στην 
επανέκθεση συμπεριλαμβάνονται και τα παλιά ευρή- 
ματα της ανασκαφής του ιερού του Άμμωνα Δία στην 
Καλλιθέα, ενώ για πρώτη φορά παρουσιάζεται κερα- 
μική και μικροτεχνία υστεροαρχαϊκής περιόδου από 
το γειτονικό νεκροταφείο στην Άθυτο (αρχαία Ά- 
φυτις) καθώς και από το Καστρί Πολυγύρου και Νέο 
Μαρμαρά, θέση Βίγλα. Διάφορα πρόσφατα, κεραμικά 
κυρίως ευρήματα αντιπροσωπεύουν, εξάλλου, ενδει- 
κτικά την ανθρώπινη εγκατάσταση στην Τορώνη, ήδη

από την πρώιμη εποχή του Χαλκού μέχρι και τους 
κλασικούς χρόνους. Τη μικρή έκθεση γλυπτών κλείνει 
εντυπωσιακά η ομάδα των αγαλμάτων του ρωμαϊκού 
ηρώου του Στρατωνίου.

Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της διαμόρφωσης της 
νέας αίθουσας και της επανέκθεσης στο Μουσείο 
Κιλκίς. Η νέα αίθουσα περιλαμβάνει ευρήματα κυρίως 
κεραμικά από την ανασκαφή του νεκροταφείου της 
πρώιμης εποχής του Σιδήρου στο Παλαιό Γυναικόκα- 
στρο. Στην αίθουσα, εκτός από τα κείμενα και τους 
χάρτες που τοποθετήθηκαν, έγιναν και αναπαραστά- 
σεις των ταφικών κατασκευών του νεκροταφείου (Πίν. 
132).

Στον προθάλαμο του Μουσείου τοποθετήθηκαν δύο 
προθήκες, οι οποίες εμπλουτίσθηκαν με ευρήματα 
προϊστορικής περιόδου από τις παραδόσεις των τελευ- 
ταίων χρόνων. Στην κυρίως αίθουσα εκτέθηκαν γλυπτά 
και μία προθήκη αποκλειστικά με ευρήματα από την 
παλιά ανασκαφή του Παλατιανού. Στις δύο άλλες προ- 
θήκες που υπήρχαν προστέθηκαν ευρήματα από ανα- 
σκαφές και πρόσφατες παραδόσεις ιστορικών χρόνων.

Παράλληλα, τοποθετήθηκαν τόσο στην αίθουσα 
όσο και στον προθάλαμο κείμενα και χάρτες κατά 
εποχές για την καλύτερη ενημέρωση των επισκεπτών.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από το μόνιμο τε- 
χνικό προσωπικό της ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων, υπό την καθοδήγηση της 
αρχαιολόγου Θ. Σαββοπούλου-Γιαννάκη και του αρχι- 
τέκτονα Γ. Γιαννάκη.

ΙΟΥΛΙΑ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η  

Αρχαία Αγορά

Στο τελευταίο δίμηνο του 1989 σε συνεργασία με το 
Δήμο Θεσσαλονίκης άρχισαν εργασίες διαμόρφωσης 
στον αρχαιολογικό χώρο της ρωμαϊκής αγοράς Θεσ- 
σαλονίκης, οι οποίες συνεχίστηκαν και σε όλη τη 
διάρκεια του 1990.
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Συγκεκριμένα, μετά από σχετική απόφαση (αριθ. 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/24605/1019/2-6-89) συγκροτήθη- 
κε επιστημονική συντονιστική επιτροπή με βασικό 
στόχο τη λειτουργική επανένταξη του αρχαιολογικού 
χώρου μέσα στο σύγχρονο πολεοδομικό ιστό. Οι ερ- 
γασίες ξεκίνησαν καταρχήν με την αποχωμάτωση της 
Cryptoporticus (απόφαση ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/11656/ 
474/2-6-89) και ανατέθηκαν σε ομάδα εργασίας που 
αποτελείτο από δύο αρχαιολόγους (Ε. Δαλαμπύρα και 
X. Κουτρολύκου), δύο αρχιτέκτονες (Α. Σπηλαιό- 
πουλος και Σ. Θεοδωρίδου), μία τοπογράφο (Κ. Θεο- 
χάρη). Άμεση εποπτεία των εργασιών είχε η υπογρά- 
φουσα και το συντονισμό της δράσης η Επιστημονική 
Επιτροπή, τα μέλη της οποίας είναι οι I. Βοκοτοπού- 
λου, Απ. Παπαγιαννόπουλος, X. Μπακιρτζής, Απ. 
Σαββόπουλος και I. Κνιθάκης.

Όπως είναι γνωστό, η ανασκαφή και οι στερεωτικές 
εργασίες, που διακόπηκαν το 1971 στο χώρο της Cry- 
ptoporticus, είχαν περιοριστεί στην αποκάλυψη των 
δύο δωματίων που βρίσκονται νοτιοανατολικά της 
στοάς. Ένα μεγάλο τμήμα της Cryptoporticus από τον 
κίνδυνο να καταρρεύσει η καμάρα αφέθηκε κατά την 
παλαιά ανασκαφική περίοδο επιχωματωμένο, ενώ όλος 
ο απολειπόμενος χώρος στα νότια της στοάς, εκτός 
των δύο δωματίων, δεν είχε ανασκαφεί. Η έρευνα των 
νεότερων στρωμάτων από το επίπεδο της πυρκαγιάς 
του 1917 μέχρι τις οικοδομικές φάσεις του 15ου-16ου 
αι. μ.Χ. διήρκεσε όλο το 1990, καθώς και η σταδιακή 
αποχωμάτωση της στοάς με παράλληλη εκπόνηση με- 
λέτης για στερέωση τμήματος της καμάρας που ήταν 
ετοιμόρροπο. Έτσι, στις νεότερες φάσεις αποκαλύ- 
φθηκαν ιδιωτικές κατοικίες των αρχών του αιώνα μας 
αλλά και του 19ου και 18ου αι., ενώ στη νοτιοανατο- 
λική πλευρά ανασκάφηκε δρόμος με πυκνό αποχετευ- 
τικό δίκτυο, κάθετος στον άξονα της οδού Φιλίππου, ο 
οποίος θα αποτελούσε κύριο οδικό άξονα της παλιάς 
πόλης και ίσως θα πρέπει να ταυτιστεί με την οδό Ει- 
δώλων. Οι νεότερες αυτές φάσεις αποτελούσαν συνέ- 
χεια παλαιότερων οικιστικών φάσεων των προτιμότε- 
ρων χρόνων της Τουρκοκρατίας, οι οποίες είχαν 
αλλάξει την αρχική χρήση των κτισμάτων με δημόσιο 
χαρακτήρα της ρωμαϊκής αγοράς, διατηρώντας όμως 
σε γενικές γραμμές όμοιους πολεοδομικούς άξονες 
(Π ίν. 133 α). Έτσι, μέχρι και το επίπεδο του 16ου- 
15ου αι. μ.Χ., που εντοπίζεται σε βάθος 16,5 μ. κάτω 
από τη θάλασσα, αποκαλύφθηκαν χώροι οι οποίοι από 
τα ευρήματά τους εντάσσονται σε ιδιωτικές κατοικίες, 
ορισμένες διώροφες, όπως δείχνουν οι κλίμακες, με 
εστίες θέρμανσης και μαγειρεία, λουτρά, υδατοδεξα- 
μενές, πηγάδια και πυκνό δίκτυο αποχετευτικών βό- 
θρων (Σχέδ. 1-2). Στο επίπεδο αυτό του 15ου αι. μ.Χ. 
η ανασκαφή διακόπηκε σε όλο το μήκος νότια της

Cryptoporticus, διότι δημιουργήθηκαν σοβαρές δυ- 
σκολίες να προχωρήσουμε βαθύτερα, λόγω των νεότε- 
ρων στρωμάτων, προπαντός στο τμήμα κατά μήκος της 
νότιας παρειάς της οδού Φιλίππου. Για το λόγο αυτό 
και μετά από πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση των φά- 
σεων αυτών αποφασίστηκε, αφού αφεθεί μεγάλο τμήμα 
μάρτυρα με όλες τις φάσεις της Τουρκοκρατίας, να 
καθαιρεθεί το υπόλοιπο τμήμα προκειμένου να φθά- 
σουμε στις σύγχρονες με τη ρωμαϊκή αγορά οικοδο- 
μικές φάσεις.

Παράλληλα με τις ανασκαφικές αυτές εργασίες των 
νεότερων στρωμάτων της Τουρκοκρατίας, προχώρησε 
και η αποχωμάτωση της Cryptoporticus, η οποία έγινε 
για μεγάλο χρονικό διάστημα με εργατικά χέρια, όταν 
όμως διαπιστώθηκε ότι η επίχωση δεν έδινε καμιάς 
φύσης αρχαιολογική πληροφορία, ακολούθησε αφαί- 
ρεση των χωμάτων με μηχανικό εκσκαφέα. Ταυτό- 
χρονα με τις εργασίες αυτές, κατά τον Οκτώβριο του 
1990, έγινε εγκατάσταση ηλεκτρικών προβολέων στο 
χώρο του Ωδείου και της Cryptoporticus τόσο για την 
προστασία του χώρου, όσο και για την ανάδειξή του1.

Μέσα στα πλαίσια της ανάδειξης και επαναχρησι- 
μοποίησης του χώρου αποφασίστηκε (ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/ 
A l/916/43053/2075/24-10-90) η παραχώρηση τμήμα- 
τος της Cryptoporticus για την παρουσίαση έκθεσης 
με φοιτητικές αρχιτεκτονικές μελέτες με θέμα Ρω- 
μαϊκή Αγορά.

Η έκθεση «Η πόλη και τα ερείπιά της», που οργανώ- 
θηκε στα πλαίσια των ΚΕ' Δημητρίων υπό την αιγίδα 
του Δήμου Θεσσαλονίκης και σε συνεργασία με τους 
καθηγητές του τμήματος Αρχιτεκτόνων του Αριστοτε- 
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Α. Παπαδόπου- 
λου και Γ. Βελένη, διήρκεσε όλο το Νοέμβριο του 
1990 και σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία.

Οδός Απελλού 5 (Σχέδ. 3-4' Π ίν. 133 β)

Κατά την άνοιξη του 1990 αποπερατώθηκε η έρευνα 
στο παραπάνω οικόπεδο (Πλατεία Ναυαρίνου), η 
οποία είχε αρχίσει από το προηγούμενο έτος. Τα αρ- 
χαία που αποκαλύφθηκαν αποτελούν συνέχεια αυτών 
που είχαν βρεθεί στο όμορο προς Β. οικόπεδο (οδός 
Απελλού 7) και είχαν ανασκαφεί κατά το 19862. Οι ερ- 
γασίες προχώρησαν μέχρι τη στάθμη του υδροφόρου 
ορίζοντα, σε βάθος 7,50 μ. από το επίπεδο του πεζο-

ί. ΑΕΜΘ 5 (1991), σ. 248-252.
2. ΑΔ 41 (1986): Χρονικά, σ. 133.



Σχέδ. 1-2. Θεσσαλονίκη. Αρχαία Αγορά. Κάτοψη και τομή Β-Β ' των νεότερων οικοδομημάτων στο
χώρο νότια της Cryptoporticus.
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Σχέδ. 3. Θεσσαλονίκη. Οδός Λπελλού 5-7. 
Τοπογραφικό της ευρύτερης περιοχής, όπου 

το θέατρο-στάδιο.

δρομίου. Αποκαλύφθηκε η συνέχεια ενός ευθύγραμμου 
ισχυρού τοίχου, πάχ. 2,70 μ., ο οποίος σχημάτιζε κα- 
μάρα προς Α., λειτουργούσε δηλαδή ως δρομική στοά 
με άξονα Β.-Ν., για κίνηση περιμετρικά είτε προς το 
κυρίως κτίριο που βρέθηκε δυτικά ή και του γειτονι- 
κού προς Α. ανακτόρου του Γαλερίου. Δυτικά της 
στοάς αυτής ήλθε στο φως ένας πολύ φαρδύτερος 
τοίχος, πλ. 3,50 μ., με καμπύλη ομόκεντρη με αυτή που 
διατάσσονταν οι μεγάλοι ορθογώνιοι πλινθόκτιστοι 
πεσσοί που βρέθηκαν στα ανατολικά του. Στο μέσον 
του πλάτους του κυκλικού τοίχου υπάρχει μία ημικυ- 
λινδρική καμάρα, η οποία λειτουργούσε ως είσοδος 
στο κτίριο. Από τον άξονα της καμάρας αυτής ξεκι- 
νούν συμμετρικά δύο μαρμάρινα κλιμακοστάσια που 
οδηγούν μέσα από τον κατά μήκος άξονα του μεγάλου 
τοίχου στο επόμενο επίπεδο. Η ανασκαφή προς την 
πλευρά του κοίλου δεν προχώρησε σε όλη την έκταση 
του ακάλυπτου χώρου των οικοδομών εξαιτίας τεχνι- 
κών δυσκολιών που παρουσιάστηκαν από το μεγάλο

βάθος των επιχώσεων. Σημειώνουμε επίσης ότι μετά 
την παύση της λειτουργίας του οικοδομήματος που 
περιγράφηκε διαπιστώνονται και άλλες οικιστικές φά- 
σεις λιγότερο μνημειακές, αφού κατά τις μεταγενέ- 
στερες αυτές επεμβάσεις διαπιστώνεται αλλαγή της 
χρήσης του χώρου. Οι φάσεις αυτές παρακολουθού- 
νται χρονολογικά μέχρι και τα παλαιοχριστιανικά χρό- 
νια.

Με τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στο οικόπεδο 
αυτό σε συνδυασμό με αυτά που είχαν βρεθεί στο 
αμέσως διπλανό προς Β., δεν υπάρχει καμμία αμφιβο- 
λία ότι ήλθε στο φως ένα μικρό μόνο τμήμα ενός τερά- 
στιου οικοδομήματος θεαμάτων, δηλαδή ενός θεά- 
τρου3. Πρόκειται για το μεγαλύτερο, μετά τον ιππό- 
δρομο, σε μέγεθος κτίριο της Θεσσαλονίκης, το 
πλάτος του οποίου ξεπερνά τα 100 μ., ενώ το μήκος 
του δεν έχει ακόμη διερευνηθεί. Ένας τέτοιος σημα- 
ντικός χώρος θεαμάτων στην πόλη μαρτυρείται ήδη 
από την εποχή των Αντωνίνων, σύμφωνα με τις πηγές, 
ενώ οι ενδείξεις δείχνουν ότι λειτουργούσε μέχρι τα 
τέλη του 4ου αι. μ.Χ. Στο συγκεκριμένο τμήμα του θεά- 
τρου η έρευνα δεν έφθασε στο επίπεδο της θεμελί- 
ωσης, λόγω της στάθμης των υδάτων, στο βαθύτερο πά- 
ντως επίπεδο βρέθηκαν νομίσματα εποχής Φλαβίων. 
Αν σύμφωνα με τις επιγραφικές πηγές το θέατρο αυτό 
ήταν ο χώρος όπου τελούνταν κατά τη Ρωμαιοκρατία 
οι αγώνες μονομαχιών, θηριομαχιών αλλά και κλασι- 
κών ελληνικών αθλημάτων, που καθιερώθηκαν ανά πε- 
νταετία προς τιμήν του Απόλλωνα μέσα στον 3ο αι. 
μ.Χ., τότε η διαμόρφωση του θεάτρου αυτού θα ήταν 
προσαρμοσμένη έτσι ώστε να ικανοποιεί τις απαιτή- 
σεις των ρωμαϊκών και ελληνικών παραστάσεων. Έ - 
τσι, χωρίς αμφιβολία βρισκόμαστε σε ένα τμήμα του 
γνωστού από τις βυζαντινές πηγές θεάτρου «του καλού- 
μενου στάδιου», το οποίο οι ερευνητές αναζητούν μέσα 
στον ιστό της σύγχρονης πόλης από τον προηγούμενο 
αιώνα.

Η σημασία της ανεύρεσης και της τοπογραφικής 
ταύτισης του θεάτρου-σταδίου είναι προφανής, διότι 
επανέρχονται στην επικαιρότητα προβλήματα μείζο- 
νος σημασίας για την ιστορία και την τοπογραφία της 
πόλης. Με τα νέα δεδομένα πρέπει να γίνει εκ νέου 
ερμηνεία των τοπογραφικών πληροφοριών των βυζα- 
ντινών πηγών που σχετίζονται με θέματα ιστορικά και 
θρησκευτικά της πόλης, αφού το θέατρο-στάδιο σχετί- 
ζεται άμεσα και με το μαρτύριο του πολιούχου της 
αγίου Δημητρίου.

ΠΟΛ ΥΞΕΝΗ ΑΔΑΜ-ΒΕΛΕΝΗ

3. ΑΕΜΘ 3 (1989), σ. 241-257.
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Σχέδ. 4. Θεσσαλονίκη. Οδός Απελλού 5-7. Κάτοψη της ανασκαφής.

Οικόπεδο πλατείας Ναυαρίνου 10 (Σχέδ. 5)

Η ανασκαφική έρευνα του οικοπέδου της πλατείας 
Ναυαρίνου 10 απέδωσε λείψανα κτισμάτων τριών του- 
λάχιστον οικοδομικών φάσεων.

Στον πολεοδομικό ιστό των χρόνων της Τουρκοκρα- 
τίας πρέπει να ανήκουν ένα πηγάδι και οι τοίχοι από 
πρόχειρη αργολιθοδομή που αποκαλύφθηκαν στο ανώ- 
τερο επίπεδο και σε βάθος 4,20 μ. Βαθύτερα σώζονται 
στοιχεία από μία δεύτερη οικοδομική φάση που πι- 
θανώς σχετίζεται με το κτιριακό συγκρότημα των ανα- 
κτόρων του Γαλερίου. Πρόκειται για ισχυρούς, μνη- 
μειακούς τοίχους κατασκευασμένους από αργολιθοδο- 
μή με ασβεστοκονίαμα ως συνδετική ύλη, που σχηματί- 
ζουν ορθογώνιους χώρους. Το μέγιστο σωζόμενο μή- 
κος τους δεν ξεπερνά τα 11 μ., ενώ το πλάτος τους 
κυμαίνεται: ο τοίχος 3 έχει πλάτος 1,40, ο τοίχος 9 
1,60 και ο τοίχος 10 1,80 μ. Στο πλέγμα αυτό εντάσσο- 
νται και δύο αντηρίδες, που σώζονται αποσπασματικά, 
καθώς και δύο πηγάδια κατασκευασμένα από αργούς 
λίθους. Τα οικοδομικά αυτά λείψανα πιθανότατα σχε- 
τίζονται με τα αντίστοιχα του διπλανού οικοπέδου στη 
γωνία της πλατείας Ναυαρίνου και Ερηγορίου Παλαμά 
164. Αγωγός, μήκ. 7,75 και πλ. 1,30 μ., καθώς και δύο

τοίχοι, επίσης από αργολιθοδομή, ίσως ανήκουν σε κά- 
ποια φάση μετασκευής του κτιρίου.

Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζουν μικρό μαρμά- 
ρινο ακέφαλο αγαλμάτιο γυναικείας μορφής και αρ- 
κετά χάλκινα νομίσματα που χρονολογούνται από το 
β' μισό του 1ου αι. μ.Χ. μέχρι και το β' μισό του 3ου 
αι. μ.Χ.

Η ανασκαφή διενεργήθηκε από την αρχαιολόγο Ε. 
Λαμπροθανάση.

ΕΛΕΝΗ ΤΡΑΚΟΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΛΚΙΔΟΥ

Οδός Αγίου Δημητρίου (οικόπεδο Τελλόγλειου Ιδρύ- 
ματος)

Στον πευκόφυτο λόφο που ορίζεται από την οδό 
Αγίου Δημητρίου, το Εθνικό Κολυμβητήριο και το 
συνοικισμό των Σαράντα Εκκλησιών, σε οικόπεδο 
ιδιοκτησίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ- 
σαλονίκης, όπου επρόκειτο να κτισθεί το Τελλόγλειο 
Ίδρυμα, εντοπίστηκε νεκροταφείο το οποίο ερευνή- 
θηκε σε δύο ανασκαφικές περιόδους: από 5/7 έως 
20/7/90 και από 6/8 έως 17/8/90. Κάτω από επίχωση 
βάθους 1-3 μ. αποκαλύφθηκαν συνολικά σαράντα εν- 
νέα ταφές, από τις οποίες οι σαράντα επτά ήταν απλοί 
λάκκοι, μία κεραμοσκεπής και μία σε αγγείο. Στο σύ-4. ΑΔ 42 (1987): Χρονικά, σ. 349-350.



ΚΑΤΟΧΗ AWAIKAMMiWOV 0>Κ0Π«Α0Τ Α-·-Γ- â -1-A

ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

ΤΟΜΗ Α-Α.

Σχέδ. 5. Θεσσαλονίκη. Πλατεία Ναναρίνον 10. Κάτοψη της ανασκαφής και τομή Α-Α.
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νολο των λακκοειδών τάφων, οι σαράντα τρεις ήταν 
απλοί λάκκοι σκαμμένοι στο μαλακό βράχο, ενώ σε 
τέσσερις περιπτώσεις ο νεκρός ήταν τοποθετημένος σε 
κατάλληλα διευθετημένο με στρώση χώματος φυσικό 
στενό λάκκο που σχημάτιζε ο σχιστολιθικός βράχος. 
Η κάλυψη των τάφων ήταν απλές σχιστολιθικές πλα- 
κερές πέτρες. Ο προσανατολισμός τους δεν ήταν 
συγκεκριμένος.

Σε είκοσι τάφους οι νεκροί ήταν τοποθετημένοι σε 
ξύλινα, από ξύλο πεύκου, κιβώτια ορθογώνιου σχή- 
ματος· σε τρεις περιπτώσεις διατηρήθηκαν τμήματα 
του κιβωτίου, ενώ σε δεκαεπτά τάφους σώθηκαν μόνο 
τα σιδερένια καρφιά που στερέωναν τις σανίδες.

Οι νεκροί ήταν ακτέριστοι- σε τρεις όμως από αυ- 
τούς βρέθηκαν υπολείμματα ασημοκέντητων υφασμά- 
των, που είτε φορούσε ο νεκρός, είτε ήταν υφάσματα 
τοποθετημένα στο στήθος ή το κρανίο του. Το πιο κα- 
λοδιατηρημένο σώθηκε στο κρανίο της ταφής αριθ. 38 
(Πίν. 134 α) και αποκολλήθηκε με τη βοήθεια γύψι- 
νου νάρθηκα.

Παράλληλα με τους τάφους, ερευνήθηκε κτιστό αυ- 
λάκι με προσανατολισμό ΒΔ.-ΝΑ., σωζ. βάθ. 1, πλ. 
0,50 μ., πιθανώς αποχετευτικός αγωγός, που αποκαλύ- 
φθηκε σε μήκος 8 μ. Το υλικό κατασκευής του ήταν 
αργοί λίθοι με ασβεστοκονίαμα ως συνδετικό υλικό. 
Οι πλευρές του ήταν επιχρισμένες με ασβεστοκονίαμα, 
πάχ. 0,03 μ., αντίθετα με το δάπεδο που ήταν απλώς 
στρωμένο με αργούς λίθους. Ο τρόπος κάλυψής του εί- 
ναι άγνωστος, γιατί το επάνω μέρος του καταστράφηκε 
όταν ο χώρος χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο- έτσι, 
ο αγωγός είναι προγενέστερος του νεκροταφείου εκτός 
από την περίπτωση της ταφής αριθ. 16, της οποίας κα- 
τέστρεψε το κρανίο.

Η χρονολόγηση του νεκροταφείου και του αγωγού 
είναι αδύνατη καθώς δεν υπήρξαν ευρήματα στους τά- 
φους ή τον αγωγό.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΛΙΟΥΤΑΣ

Ά ν ω  Τούμπα 

Οδός Καλαβρύτων 23

Στο οικόπεδο της παραπάνω οδού (Σχέδ. 6) αποκα- 
λύφθηκαν τρεις φάσεις τμήματος του αρχαίου πολεο- 
δομικού ιστού της «τράπεζας» που περιβάλλει τον 
προϊστορικό οικισμό (Τούμπα)5.

Η αρχαιότερη φάση τοποθετείται στον 6ο αι. π.Χ. 
Σώζονται τμήματα τοιχίων ορθογώνιας κάτοψης.

Η μεσαία φάση χρονολογείται στη διάρκεια του 5ου 
αι. π.Χ. Ο χώρος διαιρείται από μακρούς τοίχους σε 
τρία τμήματα: το δυτικό, με επίπεδη στρώση από αργι- 
λόχωμα, χαλικωτό δάπεδο, περιείχε μικρές κυκλικές 
κατασκευές, ίσως για αποθηκευτικά δοχεία- το ανατο- 
λικό ήταν στρωμένο με μεγαλύτερες από το δυτικό 
τμήμα πέτρες που διαμόρφωναν δρομίσκο ή εξωτερική 
λιθόστρωση και ο ενδιάμεσος χώρος περιελάμβανε θε- 
μέλια τοίχων που σχημάτιζαν δύο εσωτερικούς χώρους 
με σχεδόν ορθογώνια κάτοψη.

Η ύστερη φάση ανήκει στον 4ο αι. π.Χ. Σώζονται 
μόνο λίγα λιθόκτιστα αρχιτεκτονικά λείψανα οικοδο- 
μημάτων με ορθογώνια πάλι κάτοψη.

Το μέγεθος της καταστροφής των αρχαίων στρωμά- 
των από το 1950 κ.ε. δεν επιτρέπει ουσιαστική μελέτη 
των υπολειμμάτων. Η εντύπωση όμως είναι ότι πρόκει- 
ται για ιδιότυπο τμήμα του αρχαίου οικισμού.

Τα κινητά ευρήματα περιλαμβάνουν κεραμική αδια- 
κόσμητη και γραπτή, τοπική και επείσακτη, των ίδιων 
κατηγοριών με εκείνες των νεότερων στρωμάτων στο 
γειτονικό οικόπεδο της οδού Καλαβρύτων 196.

Οδός Καλαβρύτων 19

Η ανασκαφή στο οικόπεδο της οδού Καλαβρύτων 19 
(Σχέδ. 7-8- Πίν.  134 β) είχε ενδιαφέρον για τους εξής 
λόγους: επιβεβαιώθηκε η παρουσία κατοικιών και 
στην ανατολική πλευρά της «τράπεζας» σε επαφή με 
τον προϊστορικό οικισμό «Τούμπα», με στρώματα που 
χρονολογούνται με ασφάλεια, τουλάχιστον, από τον 
9ο μέχρι και τον 4ο αι. π.Χ.7. Το σύνολο των επιχώ- 
σεων καλύπτει 5 μ. περίπου από τη σωζόμενη επιφά- 
νεια των αρχαίων, η οποία σχεδόν συμπίπτει με το 
σύγχρονο οδόστρωμα.

Βόρεια και ανατολικά του οικοπέδου ένα ευρύ, ερυ- 
θρό, στείρο, συμπαγές στρώμα που εμπεριέχει χαλίκια, 
πάχ. 1 μ. περίπου, προηγείται του 6ου αι. π.Χ. Κάτω 
από το στείρο στρώμα υπάρχουν λείψανα πέτρινων θε- 
μελίων, που σώζονται μόνο σε μία ή δύο σειρές και 
ανήκουν σε κτίσματα ορθογώνιας και ελλειψοειδούς 
κάτοψης.

Πάνω από το ερυθρό στρώμα υπάρχει επίσης μία 
σαφής οικοδομική φάση των αρχών 6ου αι. π.Χ. και 
φαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή αξιοποιήθηκε το

νικά, σ. 356· 43 (1988): Χρονικά, σ. 354-357· 44 (1989): Χρονικά, σ. 
321. Επίσης ΑΕΜΘ 1 (1987), σ. 235-239· 2 (1988), σ. 243-250' 3 (1989), 
σ. 215-220' 4 (1990), σ. 299-306 όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

6. Βλ. παρακάτω.
7. Βλ. παραπάνω, υποσημ. 6.

5. Για τις ανασκαφές στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, βλ. ΑΔ 40 (1985):
Χρονικά, σ. 233-235· 41 (1986): Χρονικά, σ. 134-135· 42 (1987): Χρο-

νικά, σ. 356· 43 (1988): Χρονικά, σ. 354-357· 44 (1989): Χρονικά, σ. 
321. Επίσης ΑΕΜΘ 1 (1987), σ. 235-239' 2 (1988), σ. 243-250' 3 (1989), 
σ. 215-220' 4 (1990), σ. 299-306 όπου και η σχετική βιβλιογραφία.

6. Βλ. παρακάτω.
7. Βλ. παραπάνω, υποσημ. 6.
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Ο Δ Ο Ι  Κ Υ Κ Λ Α Μ Ι Ν Ω Ν

Σχέδ. 6. Θεσσαλονίκη. Άνω Τούμπα.
Οδός Καλαβρύτων 23. Κάτοψη της ανασκαφής.

συμπαγές έδαφος τόσο για να εδράσουν οι λιθόκτιστες 
θεμελιώσεις, όσο και για να δημιουργηθούν δάπεδα 
μέσα και έξω από τα κτίσματα. Ακολουθεί άλλο δά- 
πεδο και στρώμα καταστροφής του 570-550 π.Χ. Πάνω 
από το στρώμα καταστροφής εντοπίσθηκαν τρεις νέες 
φάσεις, εκ των οποίων οι δύο σχετίζονται με ανακατα- 
σκευασμένα δάπεδα και η τρίτη με νέα οικοδομική 
φάση και ελαφρά παραλλαγμένη διάταξη θεμελίων και 
τοίχων. Αυτή η τελευταία τοποθετείται στο β' μισό 
του 6ου αι. π.Χ., σύμφωνα με την αττική κεραμική και 
ένα πήλινο κεφάλι ειδωλίου.

Τμήματα εξωτερικού τοίχου, πλ. 0,42 μ. με κατεύ- 
θυνση ΒΑ.-ΝΔ., σώζονται σε ύψος 1,40 μ. στη νοτιοα- 
νατολική πλευρά του οικοπέδου. Αποτελεί ένα σαφές 
εξωτερικό όριο κτίσματος, που δεν αποκλείεται να 
όριζε και το εξωτερικό μέρος του οικισμού. Ο τοίχος 
αυτός είναι ορατός για 9,70 μ. και εκτείνεται ως το 
σύγχρονο δρόμο ανατολικά και κάτω από αυτόν. Πρέ-

πει να ήταν σε χρήση κατά τη διάρκεια του 6ου αι. 
π.Χ.

Μετά τους τοίχους αυτούς είχαν θεμελιωθεί λιθό- 
κτιστα οικήματα με σχεδόν ίδια διάταξη. Έχουμε δε- 
δομένα για δύο οικοδομήματα του 5ου και 4ου αι. π.Χ. 
Μεταξύ τους υπήρχε λιθόστρωτη στενωπός, πλ. 0,64 
μ., και παράλληλο αποστραγγιστικό αυλάκι, πλ. 0,54 μ.

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πέτρινα κατώ- 
φλια, οι χώροι πιθαριών και τα υπολείμματα εστίας 
που συναντώνται στην ανασκαφή.

Ένα υπερυψωμένο αναλημματικό τοιχίο διασώζεται 
στο δυτικό ακραίο σημείο του οικοπέδου. Είχε χρησι- 
μοποιηθεί για να συγκρατεί τα χώματα από το λοφίσκο 
και τα νερά των βροχών που κυλούσαν ενοχλώντας το 
δυτικό τομέα του οικισμού.

Σημαντική είναι η παρουσία επείσακτης κεραμικής, 
με δείγματα γεωμετρικά ευβοϊκού τύπου του α' μισού 
του 6ου αι. π.Χ., κορινθιακών και αττικών τύπων, με- 
λανόμορφα, και ερυθρόμορφα του 6ου και 5ου αι., 
καθώς και μελαμβαφή του 5ου και 4ου αι. π.Χ.

Κ. ΣΟΥΕΡΕΦ

Θ έρμη

Συνεχίσθηκε για τρίτο κατά σειρά έτος η ανασκαφή 
του οικοπέδου αριθ. 377 στο Ο.Τ. της Κοινότητας 
Θέρμης, στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου 
και Γρηγορίου Λαμπράκη.

Κατά την έρευνα, που άρχισε την άνοιξη, βρέθηκαν 
90 νέοι τάφοι. Έτσι, στην έκταση των 1.582 τ.μ. όλου 
του οικοπέδου, αποκαλύφθηκαν συνολικά 303 τάφοι 
και τέσσερις μεγάλοι λάκκοι απορριμμάτων.

Στο δεύτερο μικρό οικόπεδο, αριθ. 389β του Ο.Τ. 79 
στην οδό Ειρήνης, που ερευνήθηκε, βρέθηκαν μόνο πέ- 
ντε τάφοι και δύο μεγάλοι λάκκοι.

Στο τρίτο οικόπεδο με αριθ. 381 του Ο.Τ. 77 στην 
οδό Μακεδονίας που ανασκάφηκε, αποκαλύφθηκαν 31 
τάφοι.

Τέλος, το Νοέμβριο άρχισε η ανασκαφή του τέταρ- 
του οικοπέδου με αριθ. 384α του Ο.Τ. 78, στη συμβολή 
των οδών Μακεδονίας και Ειρήνης. Η έρευνά του απέ- 
δωσε δεκαπέντε τάφους και ένα λάκκο, αλλά σταμά- 
τησε μετά από δέκα ημέρες εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Το νεκροταφείο του αρχαίου οικισμού, που αποκαλύ- 
πτεται σε απόσταση από 20-150 μ. δυτικά της Τρά- 
πεζας των ιστορικών χρόνων, δείχνει ότι είναι ιδιαί- 
τερα πυκνό (354 ταφές μέχρι στιγμής σε μικρή 
έκταση), αν μάλιστα λάβουμε υπόψη και τους τάφους 
που φαίνεται ότι καταστράφηκαν από την αρχαιότητα 
ή από σύγχρονες δραστηριότητες (Πίν. 135 α).
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Οι τάφοι αποκαλύπτονται κάτω από ελάχιστη επί- 
χωση έως 2,50 μ. βάθος, ανοιγμένοι μέσα σε συμπαγές 
αργιλώδες έδαφος ή σε στρώμα πλημμύρας. Όλοι 
σχεδόν καλύπτονταν με λιθοσωρούς που πρέπει να 
λειτουργούσαν ως ταφικά σήματα, ενώ η θήκη σφρα- 
γιζόταν με μία μεγάλη πωρόπλακα ή από σχιστό- 
πλακες τοποθετημένες κατά πλάτος.

Πολλοί περισσότεροι από τους μισούς τάφους είναι 
λακκοειδείς κτιστοί ή απλοί, το 1/3 περίπου κιβωτιό- 
σχημοι από πώρινες ή σχιστολιθικές πλάκες, μερικοί 
σαρκοφάγοι, λίγοι από ωμά πλιθιά ή στρώσεις πηλού, 
ελάχιστοι ταφικοί πίθοι, λίγοι εγχυτρισμοί και τέλος 
μερικοί σύνθετοι τάφοι, οι οποίοι κάτω από ένα με- 
γάλο λάκκο περιέκλειαν έναν κιβωτιόσχημο ή ένα μι- 
κρότερο λακκοειδή (Πίν. 135 β).

Ο κύριος τρόπος ταφής είναι ο ενταφιασμός, ενώ 
υπάρχουν και λίγες καύσεις παιδιών. Οι άνδρες θάβο- 
νται με το κρανίο προς Δ. ενώ οι γυναίκες προς Α.

Οι τάφοι χρονολογούνται από την πρώιμη εποχή 
του Σιδήρου (αρχές 8ου αι. π.Χ) έως και τον 4ο αι. π.Χ. 
και τα κτερίσματά τους δημιούργησαν μία πλούσια 
συλλογή.

Τα αρχαιότερα αγγεία (8ου-7ου αι. π.Χ.) είναι κάν- 
θαροι με διακόσμηση κροσσωτή, τριγώνων με πλέγμα, 
ομόκεντρων κύκλων, καθώς και μόνωτα φιαλόσχημα 
με ή χωρίς προχοή- παραπλήσια έχουν βρεθεί στον 
Καστανά, Δίο, Βεργίνα, Κοζάνη, Νικήτη, Τούμπα 
Γκόνα. Επίσης, αποκαλύφθηκαν πολλά κορινθιακά 
αγγεία του 6ου αι. π.Χ. (μεγάλοι σκύφοι, κοτύλες, αρύ- 
βαλλοι, εξάλειπτρα), ιωνικού τύπου (κυρίως κύλικες), 
χαλκιδικού τύπου (κρατήρες, σκύφοι) από τα μέσα του 
6ου έως αρχές του 5ου αι. π.Χ. και αττικά μελανό- 
μορφα αγγεία (κρατήρες, σκύφοι, κύλικες). Ακόμα βρέ- 
θηκαν πολλά εγχώρια μακεδονικών εργαστηρίων (κυ- 
ρίως λοξότμητοι πρόχοι και κανθαροειδείς κρατήρες) 
με διακόσμηση ταινιών, αρκετά ερυθρόμορφα αττικά 
των μέσων του 5ου αι. π.Χ. και μελαμβαφή του α' μι- 
σού του 4ου αι. π.Χ.

Εκτός από τα αγγεία, οι ανδρικές ταφές έφεραν σι- 
δερένιο οπλισμό (διπλές αιχμές δοράτων, εγχειρίδια, 
ξίφη) και μόνο τρία χάλκινα κράνη ιλλυρικού τύπου 
οι γυναικείες ταφές πολλά κοσμήματα, όπως χάλκινα 
περίοπτα πτηνόμορφα και ζωόμορφα, με καρπούς, 
τροχόσχημα με σύριγγες, σχηματοποιημένα ελάσματα, 
χάντρες αμφικωνικές, επίσης χρυσά και ασημένια 
σκουλαρίκια και αμφορόσχημα περίοπτα, καθώς και 
χάλκινα βραχιόλια, πόρπες, περόνες, ενώ οι παιδικές 
ταφές κοσμήματα, ειδώλια ανθρώπων και ζώων, γυναι- 
κείες προτομές, θήλαστρα και κύπελλα. Το στόμα των 
νεκρών έκλεινε συνήθως με χρυσά ρομβόσχημα επιστό- 
μια. Τέλος, βρέθηκαν τρία ασημένια νομίσματα Ακάν- 
θου, Δίκαιος Χαλκιδικής, Αλέξανδρου I (τέλη 6ου-

μέσα 5ου αι. π.Χ.) και τρία χάλκινα Αμύντα Τ', 
Περδίκκα Τ', Φιλίππου Β' (α' μισό 4ου αι. π.Χ.).

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΑΖΑ ΡΙΔΗ

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Ε υρω πός

Συνεχίσθηκε το κοινό ερευνητικό πρόγραμμα σε συ- 
νεργασία με το γεωφυσικό τμήμα του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην περιοχή της αρ- 
χαίας Ευρωπού8. Στη διάρκεια της προηγούμενης ανα- 
σκαφικής περιόδου, με τη μέθοδο της γεωφυσικής 
διασκόπησης, εντοπίσθηκε ο τάφος του Κοτζιά9 στο 
νεκροταφείο της πόλης.

Η ανασκαφή αποκάλυψε διθάλαμο καμαρωτό τάφο 
με είσοδο προς Δ. Έχει καταρρεύσει η οροφή της εισό- 
δου, τμήμα της οροφής του θαλάμου, ενώ προξενήθη- 
καν από άγνωστους καταστροφές στο εσωτερικό των 
θαλάμων. Οι εσωτερικές διαστάσεις των θαλάμων είναι 
3x3 και 2,5x2,5 μ. αντίστοιχα, το πάχος των τοίχων 
κυμαίνεται από 0,45-0,70 μ. σε ορισμένα σημεία και το 
μέγιστο ύψος του τάφου είναι 2,80 μ. Οι τοίχοι είναι 
κτισμένοι με πωρολιθικούς δόμους μέχρι το ύψος του 1 
μ. και από κει και πάνω με πλινθοδομή. Στη βόρεια και 
νότια πλευρά του τάφου υπάρχουν από τρεις οπές σε 
κάθε θάλαμο, διαστ. 0,18x0,10x0,25-0,30 μ. η κάθε μία, 
ίσως για την κατασκευή του ξυλότυπου της θολωτής 
οροφής. Ολόκληρο το μνημείο ήταν επιχρισμένο, 
τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, από χοντρή 
στρώση κονιάματος (Πίν. 136 α-β, 137 α).

Επιφανειακά ο τάφος διέσωζε τρικλίνιο, διαστ. 
6,30x5x0,45 μ., που όριζε την περιοχή του τάφου. Η 
καμάρα του ήταν επιχωμένη με επίπεδη στρώση χώ- 
ματος10.

Ο τάφος του Κοτζιά, όταν πρωτοανασκάφηκε, είχε 
πολλούς σκελετούς, ήταν δηλαδή οικογενειακός, και 
χρονολογήθηκε στη ρωμαϊκή περίοδο.

8. Το πρόγραμμα έχει ενταχθεί στο Ειδικό Αναπτυξιακό Έργο της 
Νομαρχίας Κιλκίς. Περιγραφή του προγράμματος έγινε στο ΑΕΜΘ 3 
(1989), σ. 189-199 καθώς και στο ΑΔ 44 (1989): Χρονικά, σ. 330.

9. ΑΕΜΘ, ό.π., σ. 192. Μακεδονικά 1 (1940), Χρον. Αρχ., σ. 490- 
491.

10. Πληροφορίες για την ταφική αρχιτεκτονική της εποχής, βλ. ΑΕ 
1937, σ. 847-865 και Ε. Μαρκή, Ανίχνευση παλαιότερων επιδράσεων 
στην παλαιοχριστιανική ταφική αρχιτεκτονική και τη νεκρική λα- 
τρεία, ανάτυπο από τα πρακτικά του Α' Διεθνούς Συμποσίου με θέμα: 
Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, Αθήνα 1989, σ. 89-104.
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Σχέδ. 7. Θεσσαλονίκη. Άνω Τούμπα. Οδός Καλαβρύτων 19. Κάτοψη της ανασκαφής.

Η επέκταση της τομής αποκάλυψε δεκαπέντε κερα- 
μοσκεπείς τάφους, οι περισσότεροι από τους οποίους 
ήταν ακτέριστοι. Οι τάφοι χρονολογούνται στη ρω- 
μαϊκή περίοδο (Σχέδ. 9-12).

Πα λ α ι ό  Γ υ ν α ι κ ό κ α σ τ ρ ο

Πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές τομές σε τρία 
σημεία του οικισμού της εποχής του Σιδήρου, που 
εκτείνεται στη νοτιοανατολική πλευρά του λόφου του

βυζαντινού κάστρου11. Στα σημεία αυτά ήταν εμφανείς 
λιθόκτιστοι τοίχοι στη δεξιά παρειά του δρόμου που 
οδηγεί στο κάστρο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν, ωστόσο, πολύ 
περιορισμένα. Σε δύο τομές δεν ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες και τα στοιχεία είναι ελάχιστα. Στην πρώτη

11. ΑΕΜΘ 1 (1987), σ. 305, 308' 2 (1988), σ. 222.
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Σχέδ. 8. Θεσσαλονίκη. Άνω Τούμπα. Οδός Καλαβρύτων 19. Οι τομές Α-Α και Β-Β.

τομή αποκαλύφθηκαν δύο παραλληλόγραμμοι χώροι 
με μέτωπο προς Α., σε κλιμακωτή διάταξη. Ο κάτω 
χώρος διέσωζε κοίλωμα λαξευμένο στο βράχο για την 
τοποθέτηση πιθαριού. Στον επάνω χώρο μία μικρή 
τομή στη συμβολή των τοίχων αποκάλυψε παλιότερη 
φάση του χώρου και τμήμα αγγείου καθημερινής 
λΡήσης.

Η κεραμική που συγκεντρώθηκε δείχνει τη διαχρο- 
νική κατοίκηση στο λόφο του κάστρου από την εποχή 
του Σιδήρου μέχρι τη βυζαντινή περίοδο.

ΘΩΜΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Μ α κ ρ ύ γ ι α λ ο ς  ( β ό ρ ε ι ο  ν ε κ ρ ο τ α φ ε ί ο  Πύδ-  
νας)

Αγροτεμάχιο 947

Συνεχίσθηκε η ανασκαφή στο αγροτεμάχιο αριθ. 
947 της κοινότητας Μακρύγιαλου, ιδιοκτησίας αφών

Λαζαρίδη. Ερευνήθηκαν άλλοι 106 τάφοι στους Τομείς 
A και Β, ώστε ο συνολικός τους αριθμός να ανέλθει 
στους 220.

Τάφοι πρώιμης εποχής τον Σιδήρου

Εντοπίσθηκαν πάλι μόνο στην κορυφή του λόφου, 
στον Τομέα Β. Ερευνήθηκαν ένας κιβωτιόσχημος παι- 
δικός από σχιστόπλακες και έξι λακκοειδείς, από τους 
οποίους οι δύο παιδικοί. Οι τρεις λακκοειδείς είχαν 
κάλυψη από σχιστόπλακες κι οι υπόλοιποι ξύλινη.

Τάφοι 5ου αι. π.Χ.

Ο τύπος που επικρατεί είναι ο λακκοειδής με την 
ξύλινη σαρκοφάγο. Μεγάλος αριθμός από αυτούς 
εντοπίσθηκε στον τομέα Α, που βρίσκεται στο ανατο- 
λικό τμήμα του αγροτεμαχίου προς τη θάλασσα. Έ - 
χουμε μεγάλη πυκνότητα ταφών στο βόρειο και νότιο 
τμήμα του, ενώ ενδιάμεσα οι τάφοι είναι σε αραιή διά- 
ταξη. Θα πρέπει στο μεγαλύτερο ποσοστό τους να ανή- 
κουν σε δύο ξεχωριστές οικογένειες. Γενικά, η βόρεια 
συστάδα έχει μεγαλύτερα σκάμματα τάφων και πιο
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Σχέδ. 9. Νομός Κιλκίς. Ευρωπός. Κάτοψη 
του τάφον τον Κοτζιά.

Σχέδ. 10. Νομός Κιλκίς. Ευρωπός. Άνοψη 
τον τάφον τον Κοτζιά.

πλούσια ευρήματα από τη νότια. Στη νότια συστάδα 
βρέθηκαν και τρεις ταφές νηπίων μέσα σε οξυπύθμε- 
νους αμφορείς. Αποτελούν τα μοναδικά παραδείγματα 
εγχυτρισμών που έχουμε από ολόκληρο το αγροτεμά- 
χιο, χαρακτηριστικό οπωσδήποτε στοιχείο της λιτό- 
τητας που διακρίνει τη νότια συστάδα του τομέα Α.

Όμως τα πιο πλούσια ευρήματα έδωσαν οι λακκοει- 
δείς τάφοι του τομέα Β, που ανήκουν σε μία από τις 
εύπορες οικογένειες της Πύδνας.

Φέτος ερευνήθηκαν εδώ άλλοι τέσσερις τάφοι και 
εντοπίσθηκαν τα όρια της συστάδας προς B., Α. και Ν.

Τάφοι 4ου και αρχών 3ου αι. π.Χ.

Στο τέλος του 5ου αι. π.Χ. σταματάει η χρήση του

Σχέδ. 11. Νομός Κιλκίς. Ευρωπός. Τομή Α-Α 
τον τάφον τον Κοτζιά.

χώρου ως νεκροταφείου. Αυτό πρέπει να οφείλεται στη 
γνωστή μεταφορά των Πυδναίων σε μεσόγεια θέση 
από το βασιλιά Αρχέλαο το 410 π.Χ. Οι ταφές ξαναρ- 
χίζουν στο β' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Εντοπίζονται 
κυρίως στην κορυφή, στον τομέα Β. Φέτος όμως ερευ- 
νήθηκε και στον τομέα Α ένας λακκοειδής αυτής της 
εποχής.

Οι περισσότεροι τάφοι του β' τέταρτου του 4ου αι. 
π.Χ. στον τομέα Β πρέπει να ανήκουν σε απόγονους 
της πλούσιας συστάδας του 5ου αι. π.Χ. Τη φετινή 
ανασκαφική περίοδο ολοκληρώθηκε η έρευνα ενός με- 
γάλου κιβωτιόσχημου τάφου με δύο θαλάμους, που 
είχε εντοπισθεί το 1989, του Τ. 17 (Π ί ν. 137 β). Ο Τ. 17 
είχε συληθεί ήδη από την αρχαιότητα και είχε μάλι- 
στα λιθολογηθεί στο μεγαλύτερο του τμήμα. Αφαιρέ- 
θηκαν οι δόμοι από το ανατολικό και κεντρικό τμήμα 
της πρώτης σειράς των κάθετων πλευρών, ολόκληρη η 
δεύτερη σειρά και οι καλυπτήριες πλάκες. Στο δάπεδο 
και των δύο θαλάμων, στις τέσσερις γωνίες τους, 
έχουμε κυκλικούς λάκκους για τα πόδια των ξύλινων 
κλινών, όπου τοποθετούνταν οι νεκροί.

Αμέσως ανατολικά του ερευνήθηκε μικρός κιβωτιό- 
σχημος τάφος σε μορφή θήκης, ο Τ.182 (Π ί ν. 138 α). 
Περιείχε μία ορειχάλκινη στάμνο με τα καμένα οστά 
του νεκρού.

Μεγάλος αριθμός τάφων του β' μισού του 4ου και 
των αρχών του 3ου αι. π.Χ. ερευνήθηκε και στους δύο 
τομείς. Οι λακκοειδείς με την ξύλινη σαρκοφάγο συ- 
νεχίζονται. Σε μερικούς από αυτούς υπάρχουν ενδεί- 
ξεις ότι οι νεκροί είχαν τοποθετηθεί πάνω σε ξύλινες 
κλίνες.

Παράλληλα, εμφανίζεται και ο καινούργιος τύπος



ΙΣΤ ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 313

Σχέδ. 12. Νομός Κιλκίς. Ευρωπός. Τομή Β-Β του τάφου του Κοτζιά.

λακκοειδούς με το περιμετρικό σκαλοπάτι γύρω από 
το θάλαμο, όπου πατούσε η ξύλινη κάλυψη. Ο θά- 
λαμος είναι ευρύχωρος για να μπορεί να χωρά άνετα η 
ξύλινη κλίνη με το νεκρό. Σε μερικές περιπτώσεις βρέ- 
θηκαν στοιχεία από τη διακόσμηση των κλινών, ενώ 
πολύ συχνά το δάπεδο είχε λάκκους για τα πόδια τους. 
Ο τύπος αυτός του λακκοειδούς συναντιέται περισσό- 
τερο στον τομέα Α, ενώ στον τομέα Β επικρατούν οι 
μικροί λακκοειδείς, που πιθανώς ανήκουν σε κατώτερα 
κοινωνικά στρώματα. Χαρακτηριστική είναι η ταφή 
Τ.176 στον τομέα Β σε λακκοειδή τάφο μικρών διαστά- 
σεων, όπου το μοναδικό εύρημα ήταν ένας σιδερένιος 
κρίκος από πλατύ έλασμα στην αριστερή κνήμη.

Τέλος και στους δύο τομείς ερευνήθηκε μικρός 
αριθμός κεραμοσκεπών τάφων.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΠΕΣΙΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ά γ ι ο ς  Μάμας

Τον Αύγουστο του 1990 κατά την εκσκαφή του οι- 
κοπέδου ιδιοκτησίας Χατζηπαναγιωτίδη-Καλαθά, στην 
κτηματική περιοχή του Αγίου Μάμαντος και κάτω από 
επιχώσεις που έφθαναν τα 2 μ., εντοπίσθηκαν τρεις τά- 
φοι κλασικών-ελληνιστικών χρόνων.

Από αυτούς, ένας κιβωτιόσχημος, το επάνω τμήμα 
του οποίου είχε καταστραφεί κατά την εκσκαφή, ήταν 
λάκκος ανοιγμένος στο φυσικό έδαφος με λευκό επί- 
χρισμα στα τοιχώματα. Το μήκος του ήταν 0,70 μ. Ο 
νεκρός κτεριζόταν με χάλκινη κύλικα και πήλινη τρι- 
φυλλόστομη οινοχόη.

Οι άλλοι δύο τάφοι ήταν κεραμοσκεπείς. Ο ένας, μι-

κρών διαστάσεων, μήκ. 0,80 μ., βρέθηκε διαταραγμέ- 
νος. Ο δεύτερος είχε μήκος 1,95 μ. και διατηρείτο σε 
καλή κατάσταση. Στο εσωτερικό του βρέθηκε δακρυ- 
δόχος, ενώ εξωτερικά ένα λυχνάρι και όστρακα αγ- 
γείων.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑ

Καλύβες  ( Μη κ ύ β ε ρ ν α)

Αγροτεμάχιο Γ. Ρούσου

Η καλλιέργεια στην κορυφή φυσικού λόφου, που 
βρίσκεται δυτικά της αρχαίας Μηκύβερνας και βόρεια 
της προϊστορικής τούμπας του Μολυβόπυργου, έφερε 
στην επιφάνεια όστρακα και πολλά κομμάτια κεραμί- 
δων στέγης με κόκκινο επίχρισμα. Σε ορισμένα σημεία 
του αγρού υπάρχουν συστάδες αργών λίθων που ίσως 
προέρχονται από κάποιο οικοδόμημα. Στη νότια πλευ- 
ρά της κορυφής του λόφου έγινε παράνομη εκσκαφή 
για θεμελίωση, με αποτέλεσμα την καταστροφή αρ- 
χαίων οικοδομημάτων. Στη δυτική παρειά του σκάμ- 
ματος ήταν ορατά λείψανα τοίχου από αργολιθοδομή· 
έτσι, η έρευνα περιορίστηκε στο χώρο δυτικά του 
σκάμματος, αφού μάλιστα μία δοκιμαστική τομή στο 
κέντρο του δεν είχε θετικό αποτέλεσμα.

Η ανασκαφή διήρκεσε δέκα μέρες (2/11 μέχρι 
27/11/89). Αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια πέντε τοίχων 
που σχηματίζουν τρία δωμάτια σε σειρά, με προσανα- 
τολισμό Β.-Ν., των οποίων λείπουν οι δυτικοί τοίχοι 
επειδή βρίσκονται στην αρχή της κατηφοριάς της 
πλαγιάς του λόφου (Πίν.  138 β). Το πάχος των τοίχων 
είναι 0,40-0,50 μ. και το μήκος I: 2,60, II: 3,70, III: 
2,70, IV: 2,20, V: 3,10 μ. Δεν εντοπίσθηκαν δάπεδα, 
αλλά βρέθηκαν αρκετά αποθηκευτικά αγγεία τοποθε-
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χημένα κατά μήκος της νότιας παρειάς του τοίχου IV- 
τα αγγεία αυτά μας δίνουν μία χρονολόγηση γύρω 
στον 8ο αι. π.Χ. καθώς και ένα κατά προσέγγιση επί- 
πεδο δαπέδου.

Τα ευρήματα της ανασκαφής ήταν κυρίως όστρακα 
που προέρχονται από άβαφα χειροποίητα ή τροχήλατα 
αγγεία. μερικά έχουν κοκκινωπό επίχρισμα και υπάρ- 
χουν αρκετά με γεωμετρική διακόσμηση (ομόκεντροι 
κύκλοι στη ζωφόρο του ώμου ενός αμφορέα). Βρέθη- 
καν επίσης λίθινα εργαλεία και ένα πήλινο περίαπτο 
κυκλικού σχήματος με δύο οπές ανάρτησης.

Οι αναφορές για το λόφο όπου έγινε η ανασκαφή 
είναι πενιχρές σε σύγκριση με τις έρευνες που έχουν 
διεξαχθεί στην αρχαία Μηκύβερνα12 και στην προϊ- 
στορική τούμπα του Μολυβόπυργου13. Συγκεκριμένα, 
πρόκειται για μία επιστολή του W. A. Heurtley (1928), 
όπου αναγγέλλεται το τέλος της ανασκαφής στη μικρή 
τούμπα του Μολυβόπυργου και τέσσερις δοκιμαστικές 
τομές στο λόφο που μας αφορά, χωρίς όμως αποτελέ- 
σματα.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΛΙΟΥΤΑΣ

Π ο τ ί δ α ι α

Η έρευνα εντοπίσθηκε στα παρακάτω τρία σημεία, 
όλα νότια του σημερινού χωριού:

α) Στο αγροτεμάχιο αριθ. 197 (ιδιοκτησίας Αθ. Βε- 
ρούλια), όπου πέρυσι αρχίσαμε να ανασκάπτουμε ένα 
δημόσιο, πιθανότατα ρωμαϊκό, οικοδόμημα14. Η περυ- 
σινή μικρή τομή επεκτάθηκε προς Β. και Ν., αποκτώ- 
ντας διαστάσεις 7x9 μ. Αποκαλύφθηκαν μερικώς δύο 
συνεχόμενοι χώροι, από τους οποίους ο μεγαλύτερος 
(ο δυτικός) έχει μέχρι τώρα βεβαιωμένη μόνον τη μία 
του διάσταση, μήκ. 6 μ. Στον τοίχο που χωρίζει τους 
δύο αυτούς χώρους ανοίγεται είσοδος, πλ. 1 μ., μπρο- 
στά στην οποία και στο ίδιο ύψος με το δάπεδο του 
μικρότερου ανατολικού δωματίου υπάρχει μεγάλη ορ- 
θογώνια πλάκα. Στα δάπεδα και των δύο δωματίων σώ- 
ζονται μαρμαροθετήματα με διακόσμηση γεωμετρική, 
όπως φαίνεται στο σχέδιο. Ανάμεσα στα ευρήματα της 
φετινής ανασκαφής υπήρχαν 12 χάλκινα νομίσματα, 
τμήματα ειδωλίων και μαρμάρινων αρχιτεκτονικών 
μελών καθώς και μερικά ακόμη θραύσματα από τη

μαρμάρινη τράπεζα που είχε βρεθεί πέρυσι15 και στο 
μεταξύ συγκολλήθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης (Πίν. 139 α).

β) Περίπου 50 μ. βόρεια του μεγάλου ελληνιστικού 
σπιτιού που είχαμε ανασκάψει πέρυσι16, αποκαλύ- 
φθηκε τμήμα ενός ακόμη ελληνιστικού κτίσματος 
(Πίν.  139 γ). Η ανασκαφή, που είχε σωστικό χαρα- 
κτήρα, έγινε στο αγροτεμάχιο αριθ. 352 (ιδιοκτησίας 
Μ. και Λ. Κωνσταντινίδη). Η επίχωση ήταν εδώ πολύ 
μικρή και το αρχαίο κτίσμα βρέθηκε στο μεγαλύτερο 
μέρος κατεστραμμένο. Διασώθηκε μόνον η νοτιοδυ- 
τική γωνία ενός σπιτιού και πιο συγκεκριμένα οι λιθό- 
κτιστοι τοίχοι ενός μόνο χώρου σε μικρό ύψος. Τα 
σημαντικότερα ευρήματα ήταν 17 συνολικά χάλκινα 
νομίσματα, τμήματα πήλινων ειδωλίων, πολλές αγνύ- 
θες και ένα παιδικό χρυσό δακτυλίδι με παράσταση μέ- 
λισσας στη σφενδόνη του (Πίν. 139 β).

γ) Περί τα 200 μ. ΒΔ. της παραπάνω ανασκαφής και 
μέσα στο αγροτεμάχιο αριθ. 324 (ιδιοκτησίας Δ. Πα- 
πατσικουράκη) ήλθε στο φως μεγάλο μέρος ενός ελ- 
ληνιστικού οικοδομήματος. Η έρευνα είχε κι εδώ σω- 
στικό χαρακτήρα και δεν ολοκληρώθηκε. Στο τμήμα 
του που αποκαλύφθηκε, το αρχαίο κτίσμα εμφανίζεται 
ναόσχημο. Εξωτερικά έχει πλάτος 5,5 και ανασκάφηκε 
μέχρι μήκος 6,5 μ. Οι τοίχοι του σώζονται μέχρι ύψος 
0,60 μ. και είναι χτισμένοι κατά το ισοδομικό σύστημα 
(Πίν. 140 α). Τα κυριότερα ευρήματα ήταν 42 συνο- 
λικά χάλκινα νομίσματα, από τα οποία τα 15 ανήκουν 
σε θησαυρό, αρκετά μετάλλινα αντικείμενα, μεταξύ 
των οποίων ένα σιδερένιο κλειδί και ένα τετράγωνο 
μολύβδινο σταθμίο, και τέλος πέντε ελεφαντοστέινες 
χάντρες και αρκετά κομμάτια πήλινων ειδωλίων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ

Μένδη - Πο σ ε ί δ ι

Η ανασκαφική έρευνα του 1990 στη Μένδη είχε 
τρεις στόχους: τη διερεύνηση των κατώτερων στρωμά- 
των στη στρωματογραφική τομή, την ολοκλήρωση της 
ανασκαφής του παράλιου νεκροταφείου και τη συστη- 
ματική ανασκαφή στο Ποσείδι17 * *.

12. AJA 39 (1935), σ. 229 κ.ε.· 43 (1939), σ. 69, 304- 47 (1943), σ. 78 
κ.ε. BCH 68-69 (1944-1945), σ. 431. JHS 64 (1944), σ. 93. Μακεδονικά 
2 (1941-1952), σ. 622.

13. BSA 29 (1927-28), σ. 156 κ.ε.

14. ΑΔ 44 (1989): Χρονικά, σ. 329.
15. Ό.π., Πίν. 179α.
16. Ό.π.
17. Βασική συνεργάτης της ανασκαφής σε όλους τους τομείς ήταν η

Σοφία Μοσχονησιώτου. Βοήθησαν επίσης οι αρχαιολόγοι Στ. Λιούτας
και Χάρης Τσούγγαρης. Την αποτύπωση και σχεδίαση ανέλαβαν,
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Η έρευνα στη μεγάλη στρωματογραφική τομή του 
αγροτεμαχίου Νικολαΐδη είχε σταματήσει το 1989 στο 
δάπεδο 6γ, σε βάθος 3,40 μ. από τη σύγχρονη επιφά- 
νεια του ελαιώνα18. Το δάπεδο αυτό αντιπροσώπευε 
την αρχική χρήση της οικίας Στ και χρονολογείται 
στα μέσα του 7ου αι. π.Χ. Στην τελευταία ανασκαφική 
περίοδο ερευνήθηκαν επιχώσεις ύψ. 2,50 μ. μέχρι τη 
στάθμη της θάλασσας, σε βάθος σχεδόν 6 μ. (Πίν. 140 
β). Στα κατώτατα στρώματα το πεδίο της έρευνας δεν 
ξεπερνούσε το 1 τ.μ. εξαιτίας των υπερκείμενων θεμε- 
λίων που δεν έπρεπε να καταστραφούν.

Τελικά, παρ’ όλες τις δυσκολίες, οι κατώτερες φά- 
σεις της στρωματογραφίας δεν ήταν χωρίς εκπλήξεις. 
Το δάπεδο 6γ σφράγιζε δύο αλλεπάλληλα κυκλικά λι- 
θόστρωτα. Το λιθόστρωτο Α, διαμ. 1,80 μ., συσχετίζε- 
ται με λείψανα δύο τοίχων κάθετα δεμένων μεταξύ 
τους, που ονομάσαμε οικία Η (Πίν. 141 α).

Περίπου 0,30 μ. κάτω από το λιθόστρωτο Α εδράζο- 
νταν δύο ακόμη όμοιας κατασκευής λιθόστρωτα, το Β, 
διαμ. 1,70 μ., ακριβώς κάτω από το Α, και το Γ, από το 
οποίο αποκαλύφθηκε μόνο μικρό τμήμα της περιφέ- 
ρειάς του.

Οι επιχώσεις αμέσως χαμηλότερα από τα λιθό- 
στρωτα έδωσαν τμήματα σκύφων με κρεμαστά ημικύ- 
κλια και χαμηλό κοίλο χείλος, στοιχείο νεότερο στην 
τυπολογία των σκύφων αυτών, που τους χρονολογεί 
στα μέσα του 8ου αι. π.Χ. και λίγο μετά19. Μαζί τους 
βρέθηκαν μονόχρωμοι ευβοϊκοί σκύφοι και όστρακα 
από κλειστά μελανά αγγεία και άλλα διακοσμημένα με 
δικτυωτά τρίγωνα στους ώμους, κατά τα πρωτογεωμε- 
τρικά πρότυπα, που φαίνεται ότι είχαν μακρά επιβίωση 
στη Χαλκιδική.

Τα κυκλικά λιθόστρωτα της Μένδης χρονολογού- 
νται, με βάση τα όστρακα που βρέθηκαν αμέσως από 
κάτω, στο γ' τέταρτο του 8ου αι. π.Χ. Ανάλογες κατα- 
σκευές έχουν βρεθεί στο Λευκαντί20. Χρονολογήθηκαν 
στην ίδια περίπου περίοδο και έγινε προσπάθεια ερμη- 
νείας τους ως πατητηριών ή βάσεων για ξύλινες ή από 
πηλό αποθήκες σιτηρών. Κάποια οικιακή δραστηριό- 
τητα πρέπει να εξυπηρετούσαν και τα λιθόστρωτα της 
Μένδης, που δεν μπορούμε ακόμη να προσδιορίσουμε.

Περίπου 0,40 μ. χαμηλότερα από την έδραση του λι- 
θόστρωτου Β, εντοπίστηκε σκληρό δάπεδο με βότσαλα 
μπηγμένα στον πηλό. Συσχετίζεται με τρεις κάθετους 
μεταξύ τους τοίχους (οικία Θ), φτιαγμένους με απελέ- 
κητες κροκάλες, σημαντικού μάλιστα μεγέθους στο 
νοτιοανατολικό. Η οικία Θ, σε βάθος 4,50 μ., είναι το 
κατώτερο ορατό οικοδομικό λείψανο στη στρωματο- 
γραφία της Μένδης. Μεταξύ των οστράκων πάνω στο 
δάπεδό της, υπάρχουν όστρακα από ερετριακούς μονό- 
χρωμους σκύφους με κίτρινο επίχρισμα και ομόκε- 
ντρους κύκλους στο χείλος και από κάνθαρους με όρ- 
θια δικτυωτά τρίγωνα επίσης στο χείλος. Τα μεγάλα 
κλειστά αγγεία, αμφορείς με ομόκεντρους κύκλους και 
οριζόντιες ταινίες, αφθονούν. Η χρονολόγηση της οι- 
κίας Θ στα μέσα του 8ου αι. π.Χ. είναι πολύ πιθανή.

Μετά τον εντοπισμό της οικίας Θ, η ανασκαφή πε- 
ριορίστηκε σε έκταση μόνο 1 τ.μ., όπου εξακριβώθη- 
καν έξι αλλεπάλληλα δάπεδα πάνω από το κατώτερο 
δάπεδο 9, που βρίσκεται σε βάθος 5,60 μ., 0,20 μ. ψηλό- 
τερα από τη σημερινή στάθμη της θάλασσας. Τα 
όστρακα εκεί ήταν ελάχιστα, αρκετά όμως βρέθηκαν 
στα υπερκείμενα δάπεδα. Είναι πολύ πιθανό να βρισκό- 
μαστε πια στα μέσα του 9ου αι. π.Χ.

Η κεραμική των κατώτερων στρωμάτων στην παρα- 
λία της Μένδης δεν αντιπροσωπεύει και την αρχαιό- 
τερη φάση του οικισμού. Οι λάκκοι της Βίγλας21, 
στην ακρόπολη της πόλης, έδειξαν ότι εκεί ψηλά, 
γύρω στα τέλη του 13ου αι. π.Χ., έγινε πιθανότατα η 
πρώτη εγκατάσταση αποίκων από την κεντρική Ελ- 
λάδα.

Από τα νεκροταφεία της Μένδης ολοκληρώθηκε η 
έρευνα του πρώιμου αρχαϊκού που εκτεινόταν στην 
παραλία, κάτω από την άμμο22. Δεν μπορέσαμε να 
ερευνήσουμε παρά μόνο το νότιο άκρο του- το υπό- 
λοιπο συνεχίζεται κάτω από τον κήπο ξενοδοχείου της 
δεκαετίας του ’60. Σε μία λωρίδα, μήκ. 100 και πλ. 8 μ. 
και σε βάθος 0,20 μ.-l μ. από την επιφάνεια της άμμου, 
ανασκάφηκαν 241 ταφές, που χρονολογούνται από το 
τέλος του 8ου και κυρίως στον 7ο αι. π.Χ.

Η θάλασσα επέβαλε, ίσως υπέδειξε, προσανατολι- 
σμό των ταφών παράλληλο με το μέτωπό της, με την 
κεφαλή του νεκρού και στόμιο του ταφικού αγγείου 
προς Α. Παρατηρήθηκε σε μερικά σημεία συγκέ- 
ντρωση σε ομάδα αγγείων παράλληλα τοποθετημένων.

Από το σύνολο των 241, οι 177 ταφές ήταν εγχυτρι- 
σμοί, δηλαδή ενταφιασμοί μέσα σε πιθάρια ή άλλου

όπως κάθε χρονιά, ο αρχιτέκτων Γιάννης Γιαννάκης και η σχεδιά- 
στρια Μαρία Βουλαλά. Η συντήρηση των αντικειμένων έγινε από τους 
Τάσο και Έφη Μοδίτση, Αγγελική Μικροπούλου, Τάκη Μαθιό και 
Βαγγέλη Λύτο.

18. ΑΕΜΘ 3 (1989), σ. 409-414.
19. Μ. Popham, Lefkandi I, 1979/1980, σ. 300-301. BCH 109 (1985), 

σ. 68. Rosalinda Koarsley, The Pendant semi-circle skyphos, London 
1989.

20. M. Popham, ό.π., σ. 15, 24-25, πίν. 5-6.
21. ΑΕΜΘ 1 (1987), σ. 280-281.
22. ΑΔ 44 (1989): Χρονικά, σ. 327. ΑΕΜΘ 3 (1989), σ. 414-415.
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σχήματος μικρότερα αγγεία- 59 ήταν απλοί λάκκοι και 
3 μόνο κιβωτιόσχημοι.

Το 98% των νεκρών ήταν βρέφη και νήπια ή μικρά 
παιδιά. Το 2% των ενηλίκων είχαν ταφεί στο χώρο 
αυτό σε μεταγενέστερη εποχή, τον 6ο αι. π.Χ. Επο- 
μένως, κατά την πρώιμη αρχαϊκή περίοδο αυτό το 
τμήμα του νεκροταφείου της Μένδης προοριζόταν για 
τους νεκρούς της πιο τρυφερής ηλικίας.

Το στόμιο κάθε αγγείου φρασσόταν με επιμέλεια με 
μία πέτρινη πλάκα ή με μία κεραμίδα, προσαρμοσμένη 
μερικές φορές με πηλό. Αίγες πέτρες χρησιμοποιού- 
νταν ως στήριγμα.

Τα ταφικά αγγεία της Μένδης παρουσιάζουν μεγάλο 
ενδιαφέρον για την ποικιλία σχημάτων και διακό- 
σμησης. Παράλληλα με λίγα μικρά χειροποίητα, 
υπάρχουν αμφορείς με κωνική διάτρητη βάση κυκλα- 
δικού ή ευβοϊκού τύπου και με απλή εγχάρακτη διακό- 
σμηση. Παρόμοιοι βρέθηκαν στην Ερέτρια και τις 
Κυκλάδες.

Τα περισσότερα αγγεία, κυρίως αμφορείς ή μικροί 
πίθοι, φέρουν διακόσμηση όπου διακρίνονται διά- 
φορες επιδράσεις και ρίζες. Αρκετά π.χ. έχουν γεωμε- 
τρικής καταγωγής σχέδια και συνδέονται άμεσα με την 
υπογεωμετρική παράδοση της Κεντρικής Μακεδονίας. 
Σε άλλα η διακόσμηση αποτελεί ευτυχή συνδυασμό 
στοιχείων από την κυκλαδική, κορινθιακή και ιωνική 
παράδοση. Μία ισχυρή επίδραση από την Αιολίδα εί- 
ναι εμφανής στους πιθοειδείς αμφορείς και στάμνους 
του 7ου αι. π.Χ., τόσο στο σχήμα των αγγείων, όσο και 
στη διακόσμηση. Γενικά παρατηρούμε ότι τον 7ο αι. 
π.Χ. η επίδραση της μητρόπολης Ερέτριας στην τέχνη 
της αποικίας της είναι αρκετά ασθενική.

Στο εσωτερικό αυτών των πολυποίκιλτων αμφορέων 
απέθεταν δίπλα στο νεκρό μόνο ένα μικρό αγγείο και 
στο 80% των περιπτώσεων τίποτε. Φαίνεται ότι ήδη το 
ζωγραφισμένο αγγείο ήταν για πολύτιμη προσφορά. 
Τα κτερίσματα ήταν συνήθως πρωτοκορινθιακοί αρύ- 
βαλλοι, προχοΐδια, μονόχρωμα μόνωτα αρχαϊκά κύ- 
πελλα.

Οι λίγοι τάφοι του 6ου αι. π.Χ. περιείχαν περισσό- 
τερα αντικείμενα, πήλινα ειδώλια και αγγεία.

Αυτή η ομοιογενής, από την πλευρά της χρονολο- 
γίας και της ηλικίας των νεκρών, ομάδα τάφων είναι 
σημαντική για τις πληροφορίες που μπορεί να μας δώ- 
σει για τη Μένδη του 7ου αι. π.Χ. Πληροφορίες που 
συμπληρώνουν την εικόνα μιας πόλης με στενούς δρό- 
μους και καλοκτισμένα σπίτια, που ήλθε στο φως με 
την ανασκαφική έρευνα στην παραλία, σε απόσταση 
100 μ. από το νεκροταφείο.

Από τη λατρεία των νεκρών ας περάσουμε τώρα στη 
λατρεία των θεών, στη Χαλκιδική. Η Μένδη είναι η

μοναδική περίπτωση πόλης, της οποίας ανασκάφηκαν 
συγχρόνως τμήματα του οικισμού, του νεκροταφείου 
και πρόσφατα ενός ιερού της.

Ένα αμμώδες επίπεδο ακρωτήριο, 4 χλμ. δυτικά από 
τη Μένδη, φέρει ακόμη το αρχαίο όνομα Ποσείδι. 
Μερικοί κάτοικοι του γειτονικού χωριού Καλάνδρα 
πιστεύουν ότι κάπου κάτω από την άμμο ήταν θαμ- 
μένος ένας ναός του Ποσειδώνα. Και είχαν δίκιο. Οι 
δοκιμαστικές τομές το Σεπτέμβριο του 1989 αποκάλυ- 
ψαν τμήματα θεμέλιου ενός τοίχου και όστρακα του 
6ου αι. π.Χ., από τα οποία τρία είχαν χαραγμένα τμή- 
ματα. Στο ακρωτήριο Ποσείδι, κοντά στο φάρο άρχισε 
συστηματική ανασκαφή23. Σε βάθος περίπου 0,70 μ. 
από τη σημερινή επιφάνεια αποκαλύφθηκαν τμήματα 
δύο μεγάλων κτιρίων, ενωμένων σε ένα σημείο κατά 
περίεργο τρόπο (Πίν. 142 β). Το κτίριο A με προσα- 
νατολισμό από Δ.-Α., πλ. 8,35 μ., έχει ναόσχημη διά- 
ταξη. Στο νότιο τοίχο του προνάου έχει ενσωματωθεί 
η βορειοανατολική γωνία του κτιρίου Β, ενώ η νοτιο- 
δυτική γωνία του κτιρίου A δεν είναι ορθή, αλλά 
οξεία, καθώς προσαρμόζεται στην παρειά του ανατο- 
λικού τοίχου του κτιρίου Β. Μικρές πέτρες τοποθετη- 
μένες στα κενά ανάμεσα στην παραμορφωμένη γωνία 
του A και τον ανατολικό τοίχο του Β μαρτυρούν την 
προσπάθεια που καταβλήθηκε για τη συνοχή των δύο 
θεμελίων. Είναι φανερή η πρόθεση, αφ’ ενός να μη κα- 
ταστραφεί το προϋπάρχον κτίριο Β, αφ’ ετέρου να 
χρησιμοποιηθεί και ως ενίσχυση της θεμελίωσης της 
νοτιοδυτικής πλευράς του Α, σε περιοχή μάλιστα με 
αμμώδες υπέδαφος. Η όλη μεθόδευση φανερώνει και 
την ύπαρξη προβλήματος χώρου, την ανάγκη δηλαδή 
περιορισμού των κτιρίων, μέσα σε κάποια όρια, 
πράγμα που επιβεβαιώνεται από τη διαπίστωση ότι 4 
μ. ανατολικά του οικοδομήματος A υπάρχει τρίτο κτί- 
ριο παράλληλο με το Α.

Από το κτίριο Β ανασκάφηκε η βορειοανατολική 
γωνία και τμήματα των συνεχόμενων πλευρών. Και 
από τα δύο κτίρια σώζονται μόνο τα θεμέλια, με εξαί- 
ρεση το δυτικό τμήμα της βόρειας πλευράς του Β, 
όπου διατηρείται τμήμα του τοιχοβάτη. Μέχρι πολύ 
πρόσφατα, ήταν καλά γνωστός ο χώρος στους κατοί- 
κους της Καλάνδρας για το έτοιμο —πελεκημένο μά- 
λιστα— οικοδομικό υλικό, που πολύ σωστά απέδιδαν 
μερικοί σε ναό του Ποσειδώνα.

Η καταστροφή πάντως των κτιρίων είχε αρχίσει αρ-

23. ΑΔ 44 (1989): Χρονικά, σ. 327. ΑΕΜΘ 3, ό.π.. σ. 416-417.
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κετούς αιώνες παλαιότερα. Πάνω στις πέτρες της βο- 
ρειοανατολικής γωνίας του κτιρίου Β έχει κτιστεί κε- 
ραμικός κλίβανος, ενώ σε όλο το εσωτερικό του ίδιου 
κτιρίου, πάνω από μία στρώση αραιής λατύπης, βρέ- 
θηκαν ενδείξεις χρήσης στους ύστερους ελληνιστι- 
κούς χρόνους: πρόχειρα τοιχία, πιθάρια, αμφορείς 
κρασιού, ελληνιστική κεραμική, ακόμη και ένα τετρά- 
πλευρο βάθρο, που όμοιο και σύγχρονό του βρέθηκε 
έξω από τη βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου Β. Κατα- 
σκευασμένα πρόχειρα από υλικό σε β' χρήση, ήταν 
πιθανότατα βωμοί-προσκυνητάρια στο χώρο του ερει- 
πωμένου ιερού (Πίν. 141 β).

Σχεδόν όλο το εσωτερικό και οι τοίχοι του κτιρίου 
A ήταν καλυμμένοι από συμπαγή κιτρινωπό καθαρό 
πηλό. Σε μία περιοχή μάλιστα του σηκού, ο πηλός 
αυτός περιοριζόταν με ορθογώνιο φράγμα από κάθετα 
τοποθετημένες κεραμίδες στέγης, σαν να ήταν αποθη- 
κευμένος εκεί. Νομίσματα και λύχνοι ρωμαϊκών χρό- 
νων υποδεικνύουν ότι στους ύστερους ελληνιστικούς 
και πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους τα σεπτά δάπεδα των 
ερειπωμένων κτιρίων εξυπηρετούσαν τις ανάγκες κε- 
ραμικών εργαστηρίων.

Το θεμέλιο του κτιρίου A πατά πάνω σε επίχωση 
ανοικτού αποθέτη που χρονολογείται στο β' μισό του 
6ου αι. π.Χ. και χρησιμεύει ως terminus post quem για 
το κτίριο Α. Κάτω μάλιστα από ένα λιθόπλινθο της 
θεμελίωσής του βρέθηκε λαβή σκύφου αττικού τύπου, 
που μπορεί να χρονολογηθεί στο τέλος του 6ου αι. 
π.Χ.

Συστηματική έρευνα του αποθέτη έγινε στην εσωτε- 
ρική νοτιοδυτική γωνία του σηκού του κτιρίου Α. 
Κάτω από ένα λεπτό στρώμα κίτρινου πηλού, που 
αντιπροσωπεύει την ισοπέδωση για τη διαμόρφωση 
του δαπέδου του ναού, η επάνω επιφάνεια του αποθέτη 
παρουσιάζει διάσπαρτες αργές πέτρες· ανάμεσά τους 
εμφανίζονται τα πρώτα ευρήματα που πληθαίνουν στο 
υποκείμενο μαύρο αμμώδες στρώμα.

Μέσα σε κατάμαυρη από καύση αμμώδη επίχωση, 
πάχ. 0,20-0,30 μ., αφθονούν τα οστά μικρών και μεγά- 
λων ζώων, όστρεα, όστρακα μελανόμορφων αττικών 
κυλικών, ιωνικών κυλικών, κορινθιακών μικροσκοπι- 
κών αγγείων, μελαμβαφών αττικών και λίγων ειδω- 
λίων. Ξεχωρίζει ένα ροδοϊωνικό ειδώλιο νάνου-αγαθού 
δαίμονα.

Στα χείλη και τα τοιχώματα αττικών και ιωνικών 
κυλικών χαραγμένες αναθηματικές επιγραφές μας έδω- 
σαν ολόκληρο το όνομα του Θεού, ώστε πέρα από 
κάθε αμφιβολία έχουμε ιερό του Ποσειδώνα στο 
ακρωτήριο Ποσείδι.

Τον 5ο αι. π.Χ. επικράτησε η συνήθεια να συγκε- 
ντρώνονται τα υπολείμματα των θυσιών σε λάκκους- 
αποθέτες. Σκάφτηκε συστηματικά ένας από αυτούς, ο

λάκκος 1. Προκειμένου να συγκρατηθεί το αμμώδες 
υπέδαφος, τα τοιχώματα του λάκκου είχαν επενδυθεί 
με κεραμίδες στέγης. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν μία 
χάλκινη μεσόμφαλη φιάλη και πλήθος μελαμβαφών 
και άλλων αγγείων, κυρίως κυλικών και σκύφων του α' 
μισού του 5ου αι. π.Χ. Μόνο σε δύο από αυτά υπήρχε 
εγχάρακτη αναθηματικού χαρακτήρα επιγραφή (Πίν. 
142 α). Είναι περίεργο πως η ανθούσα αυτή συνήθεια 
του 6ου αι. π.Χ. εγκαταλείφθηκε στο α' μισό του 5ου. 
Στον ίδιο λάκκο βρέθηκαν όστρακα από αριστουργη- 
ματικούς αττικούς ερυθρόμορφους κρατήρες του πρώι- 
μου κλασικού ρυθμού.

Ο λάκκος 1 αποτελεί ένα βοηθητικό τεκμήριο χρο- 
νολόγησης του κτιρίου Β. Ανοίχθηκε σε επαφή με το 
θεμέλιο του βόρειου τοίχου του και είναι βέβαιο ότι 
δεν προχωρεί κάτω από αυτό. Επομένως, τα μέσα του 
5ου αι. π.Χ. αποτελούν καταρχήν ένα σίγουρο ter- 
minus ante quem για το κτίριο Β, χρονικό όριο που δεν 
έρχεται σε αντίθεση με τη χρονολόγηση του μεταγενέ- 
στερου κτιρίου Α στον 5ο αι. π.Χ., με τα μέχρι τώρα 
ανασκαφικά δεδομένα.

ΙΟΥΛΙΑ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Π ο λ ύ χ ρ ο ν ο  Χ α λ κ ι δ ι κ ή ς  

Εγκατάσταση της εποχής του Χαλκού

Στο Πολύχρονο της Χαλκιδικής πραγματοποιήθηκε 
το 1990 σωστική ανασκαφική έρευνα σε ιδιωτικό οικό- 
πεδο που βρίσκεται στις βορειοανατολικές παρυφές 
του λόφου που δεσπόζει στο δυτικό άκρο του σύγχρο- 
νου οικισμού. Την ύπαρξη εγκατάστασης προϊστορι- 
κών χρόνων στη θέση αυτή είχαμε διαπιστώσει κατά 
τη διάρκεια αυτοψίας το 1988, ενώ δοκιμαστικές τομές 
το 1989 έδειξαν την ύπαρξη σημαντικών αρχαιολογι- 
κών επιχώσεων.

Κατά την ανασκαφική έρευνα διαπιστώθηκε ότι η 
εγκατάσταση εκτείνεται πάνω σε άνδηρα που συγκρο- 
τούνται από ισχυρούς αναλημματικούς τοίχους, φτιαγ- 
μένους από αργολιθοδομή. Πάνω στα άνδηρα βρέθη- 
καν δύο μικρές κατασκευές που συσχετίσθηκαν με 
τροφοκατασκευαστικές δραστηριότητες.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα της ανασκαφής ήταν η 
κυκλική κατασκευή που διέκοπτε το χαμηλότερο άν- 
δηρο και ερμηνεύτηκε ως κεραμικός κλίβανος. Κατα- 
σκευάστηκε μετά την αχρήστευση του αναλημματικού 
τοίχου, αλλά τα ευρήματα έδειξαν ότι δεν θα πρέπει να 
μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα (Πίν. 143 α).

Συγκεντρώθηκε μεγάλος όγκος κεραμικής από με- 
γάλα κυρίως αγγεία. Χαρακτηριστική είναι η ποικιλία
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των θεμάτων της πλαστικής διακόσμησης των πιθα- 
ριών. Από τα μικρότερα σχήματα ξεχωρίζουν οι 
φιάλες με τρομπετόσχημες λαβές, φιάλες με έσω νεύο- 
ντα χείλη, κάνθαροι, κύπελλα και βάσεις μικρών οξυ- 
πύθμενων αγγείων με διαμπερή οπή. Στα μικρά ευρή- 
ματα κυριαρχούν τα εργαλεία κατεργασίας της τρο- 
φής, όπως οι τριπτήρες και τα τριβεία, αλλά και πολλά 
μικρότερα λειασμένα εργαλεία.

Με βάση την κεραμική, τοποθετούμε χρονολογικά 
την εγκατάσταση στις προχωρημένες φάσεις της πρώι- 
μης εποχής του Χαλκού.

Οικόπεδο X. Γουλή

Στο δυτικό όριο του σύγχρονου οικισμού του Πολύ- 
χρονου, στη θέση Θεοδωρέικα, στους βόρειους πρό- 
ποδες φυσικού υψώματος, εντοπίσθηκε τα τελευταία 
χρόνια εγκατάσταση της εποχής του Χαλκού. Το κα- 
λοκαίρι του 1990 ξεκίνησε σωστική ανασκαφή στο οι- 
κόπεδο ιδιοκτησίας X. Γουλή που βρίσκεται στο βο- 
ρειοανατολικό όριο της εγκατάστασης, επί του παλιού 
επαρχιακού δρόμου.

Η ανασκαφική έρευνα έδειξε ότι ο οικισμός ήταν 
κτισμένος πάνω σε άνδηρα που κλιμακώνονται στη βό- 
ρεια και βορειοδυτική πλευρά του λόφου. Στηρίζονται 
από ισχυρούς αργολιθοδομικούς αναλημματικούς τοί- 
χους που ακολουθούν την καμπύλη του λόφου και 
προσαρμόζονται σ’ αυτήν. Η ανασκαφή ήταν περιορι- 
σμένη, οι κύριες τομές κάλυψαν έκταση περί τα 50 
τ.μ., ενώ με μικρές δοκιμαστικές τομές ερευνήθηκε 
ολόκληρο το οικόπεδο. Επί των ανδήρων εντοπίσθη- 
καν στρώματα κατοίκησης, τα λίγα όμως αρχιτεκτο- 
νικά στοιχεία δεν επιτρέπουν τη διατύπωση κάποιων 
συμπερασμάτων για την οργάνωση του οικισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει κυλινδρική κατα- 
σκευή από πηλό που διακόπτει το χαμηλότερο από τα 
άνδηρα και ερμηνεύτηκε ως κεραμικός κλίβανος (Πίν. 
143 α). Δεν είναι δυνατό να χρονολογηθεί με βεβαιό- 
τητα. Τόσο όμως τα ευρήματα, όσο και οι κατασκευα- 
στικές λεπτομέρειες μας κάνουν να πιστεύουμε ότι δεν 
τον χωρίζει μεγάλη χρονική απόσταση από την εγκα- 
τάσταση επάνω στα άνδηρα, την οποία οι πρώτες εκτι- 
μήσεις τοποθετούν στις προχωρημένες φάσεις της 
πρώιμης εποχής Χαλκού.

Οικόπεδο Σταματίου-Αντικατζίδη (Πίν. 143 β)

Βορειοανατολικά του οικοπέδου X. Γουλή και σε 
απόσταση μικρότερη των 50 μ., στην απέναντι πλευρά 
του παλιού επαρχιακού δρόμου, ξεκίνησε το ίδιο κα- 
λοκαίρι σωστική ανασκαφική έρευνα στο οικόπεδο 
ιδιοκτησίας Σταματίου-Αντικατζίδη. Κάτω από στεί-

ρες εναποθέσεις που συχνά περνούσαν το 1 μ., εντοπί- 
σθηκαν κτίσματα της υστερορωμαϊκής περιόδου. Η σύ- 
ντομη ανασκαφή ερεύνησε έκταση περίπου 30 τ.μ. 
Αποκαλύφθηκε το νοτιοδυτικό τμήμα ενός κτιρίου με 
κακοφτιαγμένους τοίχους από αργολιθοδομή. Ο τοίχος 
της νότιας πλευράς έχει αποκαλυφθεί σε μήκος 7,70 
και έχει μέσο πάχος 0,55 μ. Κοντά στη νοτιοδυτική 
γωνία βρέθηκε θυραίο άνοιγμα, πλ. 1,27 μ. Στις δύο 
πλευρές του ανοίγματος τοποθετήθηκαν γωνιόλιθοι. 
Στο βόρειο μέτωπο του τοίχου αυτού και σε απόσταση 
1,20 μ. από το άνοιγμα εντοπίζεται κάθετος σ’ αυτόν 
εσωτερικός τοίχος, μήκ. 1,60 μ., ενώ σε αντίστοιχη 
θέση στο νότιο μέτωπο, ένας μεταγενέστερος. Ο 
τοίχος της δυτικής πλευράς αποκαλύφθηκε σε μήκος 
4,60 μ. Πυκνό στρώμα καταστροφής από μεγάλα κομ- 
μάτια κεράμων καλύπτει εσωτερικά και εξωτερικά το 
κτίριο. Αφαιρέθηκε μικρό τμήμα του στρώματος κα- 
ταστροφής. Μέσα σ’ αυτό βρέθηκε χάλκινο νόμισμα 
Κωνστάντιου.

Σε μεταγενέστερη φάση ανήκει λακκοειδής τάφος 
που η μία γωνία του εν μέρει πατάει πάνω στο νότιο 
τοίχο. Καλυπτόταν από πλακερές πέτρες, ενώ ο λάκ- 
κος του τάφου οριζόταν από μονή σειρά αργών λίθων. 
Ο νεκρός ήταν ακτέριστος.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν κατά την επόμενη ανα- 
σκαφική περίοδο.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑ

Πα ρ θ ε ν ών α ς  Σ ι θων ί ας

Στη διάρκεια του Ιουλίου και του Νοεμβρίου του 
1990 πραγματοποιήθηκαν σε ορεινή περιοχή της κε- 
ντρικής Σιθωνίας Χαλκιδικής, κοντά στο Νέο Μαρ- 
μαρά, δύο ολιγοήμερες ανασκαφικές εξορμήσεις για 
την έρευνα ενός υπαίθριου χώρου λατρείας. Το ιερό 
εντοπίστηκε σε δυσπρόσιτη κορυφή του όρους 'Ιταμός 
(Δραγουδέλης) από το συνάδελφο της 10ης Εφορείας 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων I. Παπάγγελο24 (Πίν.  144 
α). Η θέση αυτή γνωστή με το όνομα Κώστας, έχει υψό-

24. Η ανασκαφική έρευνα για την εξερεύνηση του χώρου οργανώ- 
θηκε από το συνάδελφο I. Παπάγγελο. Βασικοί συντελεστές της, κυ- 
ριολεκτικά σκαπανείς εξαιτίας της γνωστής φετινής αδυναμίας πρόσ- 
ληψης εργατών, ήταν στην πρώτη περίοδο οι I. Βοκοτοπούλου, Αθ. 
Κραχτοπούλου, Μ. Μπέσιος, I. Παπάγγελος, Θ. Σαββοπούλου, Ε. 
Τρακοσοποΰλου καθώς και οι Γ. Γιαννάκης, Βαγγ. Λύτος, ενώ στη 
δεύτερη οι: Μ. Μπέσιος, Ε. Τρακοσοπούλου, Γ. Γιαννάκης με εργατο- 
τεχνικό δυναμικό το Δημήτρη Ρέτζιο και τους Ολύνθιους Λούκοβιτς 
και Γ. Τσολάκη.
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μέτρο 520 μ. και απέχει 15 χλμ. περίπου από το εγκα- 
ταλελειμμένο χωριό Παρθενώνας, στην ευρύτερη πε- 
ριοχή του οποίου αναζητείται με μεγάλη πιθανότατα ο 
αναφερόμενος από τον Στέφανο Βυζάντιο αρχαίος οι- 
κισμός Παρθενόπολις.

Ο υπαίθριος χώρος του ιερού είναι διαμορφωμένος 
σε φυσική, πλατιά κοιλότητα των βράχων στο βόρειο 
τμήμα της κορυφής. Είναι ορθογώνιος με διαστάσεις 
8x4 μ. και προσανατολισμό Β.-Ν. (Πίν. 144 β). Οι βρά- 
χοι στη βόρεια και δυτική πλευρά υψώνονται κάθετα 
σε ύψος 1,20 και 2,50 μ. αντίστοιχα, σχηματίζοντας τα 
πλευρικά τοιχώματα του μεγαλύτερου, προφυλαγμένου 
τμήματος αυτού του χώρου, που φαίνεται να είναι και 
ο κυριότερος του ιερού. Χαμηλότερα εξάρματα βράχου 
καθορίζουν το πλάτος τους στην ανατολική πλευρά, 
ενώ η βορειοανατολική γωνία εξαιτίας της απότομης 
κλίσης του εδάφους προς το γκρεμό φράζεται από ανά- 
λημμα κατασκευασμένο κυρίως από σχιστόπλακες. Η 
νότια ομαλή πλευρά πιθανώς αποτελούσε τη φυσική 
πρόσβαση στο χώρο, στο κύριο τμήμα του οποίου 
υπήρχαν πολλές πεσμένες πέτρες και λεπτή στρώση 
επίχωσης με άφθονα όστρακα καμένων αγγείων.

Λίγο βαθύτερα αποκαλύφθηκε στρώμα από καμένο 
χώμα αναμοχλευμένο κατά καιρούς, το οποίο περιείχε 
πολλά μισοκαμένα οστά αιγοπροβάτων και πλήθος 
από καμένα όστρακα διαφόρων αγγείων και διαφόρων 
εποχών. Το στρώμα αυτό, ύψ. 0,30-0,40 μ., κάλυπτε δύο 
τουλάχιστον φυσικές κοιλότητες του βράχου, όπου 
παρατηρήθηκαν μικρές επίπεδες πέτρες σε ημικυκλική 
διάταξη, λείψανα πιθανότατα από τις κατάγαιες εσχά- 
ρες, εφόσον δίπλα τους το χώμα ήταν εντονότερα κα- 
μένο και τα όστρακα των αγγείων καθώς και τα οστά 
των ζώων πολυπληθέστερα. Όπως φαίνεται, στις φυ- 
σικές κοιλότητες κατασκευάζονταν πρόχειρες εσχάρες 
για την προσφορά εμπύρων θυσιών. Όλα τα παραπάνω 
στοιχεία μαρτυρούν ένα τελετουργικό λατρείας· το 
χαρακτήρα όμως του χώρου καθορίζουν αποφασιστικά 
λίγα ενεπίγραφα όστρακα, κυρίως από αττικές μελαμ- 
βαφείς κύλικες, του τέλους του 6ου ή των αρχών του 
5ου αι. π.Χ., όπου σώζονται αποσπασματικά εγχάρα- 
κτες αναθηματικές επιγραφές, π.χ. το ρήμα άνέθεκεν 
(Πίν.  145 α) ή το όνομα ενός αναθέτη, π.χ. Θεότιμος. 
Σε δυσανάγνωστο τμήμα επιγραφής, χαραγμένης σε 
αττική μελαμβαφή κύλικα του 5ου αι. π.Χ., διαβάζουμε 
με επιφύλαξη το όνομα του Διός παρά τις κακώσεις 
από άλλα χαράγματα (Πίν.  145 β). Είναι πολύ πιθανό 
λοιπόν το ιερό να ήταν αφιερωμένο στον Κορυφαίο 
Δία, που όπως είναι γνωστό λατρευόταν συχνά στις 
κορυφές των βουνών. Η έρευνα του χώρου απέδωσε 
κεραμικά ευρήματα πολυάριθμα αλλά καταθρυμματι- 
σμένα και φθαρμένα. Δεν βρέθηκε κανένα ειδώλιο. Τα 
αρχαιότερα όστρακα αγγείων ανάγουν την πρώτη πε-

ρίοδο ζωής του ιερού στα τέλη του 7ου αι. π.Χ. και 
προέρχονται είτε από εργαστήρια του ιωνικού χώρου 
— χαρακτηριστικό είναι όστρακο κύλικας του λεγά- 
μενου τύπου «με πουλιά» — είτε ευβοϊκά — άφθονα 
είναι τα όστρακα από κύπελλα με ταινιωτή λαβή — 
αλλά και ντόπια. Στον 6ο και 5ο αι. π.Χ. τα όστρακα 
των αγγείων πολλαπλασιάζονται.

Η προέλευσή τους είναι επίσης ιωνική (Πίν. 145 γ)- 
ανάμεσά τους ξεχωρίζουν λίγα όστρακα από χιακούς 
κάλυκες που ίσως έχουν κατασκευαστεί στη Θάσο 
(Πίν.  146 α) και τοπική κεραμική. Στη ντόπια παρα- 
γωγή κυριαρχούν αγγεία με γραπτή διακόσμηση κάτω 
από αιολική επίδραση, γνωστά ως προπερσικά, και 
κυρίως κανθαρόσχημα με εγχάρακτη. Αισθητή είναι η 
παρουσία και της κορινθιακής κεραμικής. Στα σχή- 
ματα των αγγείων υπερτερούν οι κύλικες, στη συνέχεια 
οι οινοχόες, οι κοτύλες και ακολουθούν λεκανίδες και 
αμφορείς. Στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. εμφανίζεται και η 
αττική κεραμική, που τον 5ο αι. π.Χ. κατέχει το μεγα- 
λύτερο ποσοστό της επείσακτης. Τα όστρακα των ατ- 
τικών μελανόμορφων αγγείων είναι ελάχιστα μπροστά 
στα αντίστοιχα μελαμβαφή. Η ζωή του ιερού συνεχί- 
ζεται στον 4ο και 3ο αι. π.Χ. αλλά σταδιακά φθίνει.

ΙΟΥΛΙΑ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ  -  ΕΛΕΝΗ ΤΡΑΚΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

Κούκος  Συκι άς

Η τέταρτη περίοδος της ανασκαφής που γίνεται σε 
συνεργασία μεταξύ της ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων (I. Βοκοτοπούλου) και 
του Πανεπιστήμιου της Τασμανίας της Αυστραλίας (J. 
Carington-Smith) έγινε στην κορυφή του λόφου αυτού, 
το φθινόπωρο του 1990. Εκ μέρους των συνεργατών η 
J. Carington Smith αναφέρει:

Στο νεκροταφείο με τις καύσεις των νεκρών της 
πρώιμης εποχής του Σιδήρου, οι τάφοι, κιβωτιόσχη- 
μοι, απλοί λάκκοι και πίθοι, ανέρχονται σε 98. Παρά 
την προηγούμενη σύλησή τους, συνεχίζουν να δίνουν 
αγγεία σε όχι καλή κατάσταση, χάλκινες πόρπες και 
δακτυλίδια, χάλκινες και γυάλινες χάνδρες, σφονδύ- 
λια, λίθινα εργαλεία, σιδερένιες λεπίδες και μία αιχμή 
δόρατος.

Στον οικισμό, ένας βόθρος, περιστοιχιζόμενος στις 
τρεις πλευρές από ορθογώνια λίθινη κατασκευή, πε- 
ριείχε καμένο χώμα και καμένα οστά, μερικούς σβώ- 
λους από λυωμένο χαλκό και σπασμένα αγγεία της 
πρώιμης εποχής του Σιδήρου. Αυτή η κατασκευή, 
κατά πάσα πιθανότητα ένας βωμός στάχτης, αντικατα- 
στάθηκε από το μεγάλο κτίριο που αναφέρεται στην 
έκθεση του περασμένου χρόνου. Αυτό, χωρίς να έχει
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ανασκαφεί πλήρως, τώρα ξεπερνάει τα 14 μ. σε μήκος, 
και αποτελείται από ένα πρόστεγο και ένα μακρύ, 
στενό κύριο θάλαμο. Κατά μήκος της μίας πλευράς του 
θαλάμου είναι ένας πάγκος (θρανίο) εν μέρει λαξευ- 
μένος στο βράχο και εν μέρει λιθόκτιστος, με κοιλώ- 
ματα και βαθμίδες, σαν να είχε σχεδιαστεί για έκθεση 
αντικειμένων. Αν ο βόθρος έχει σωστά αναγνωριστεί 
ως βωμός, το μεγάλο κτίριο που τον διαδέχθηκε ίσως 
είχε και αυτό κάποια θρησκευτική χρήση.

J. CARINGTON-SMITH -  I. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Στ άγ ε ι ρ α

Άρχισαν φέτος οι ανασκαφές και στη σημαντική 
αυτή πόλη της Χαλκιδικής. Η θέση των αρχαίων Στα- 
γείρων εντοπίζεται 2 χλμ. περίπου ανατολικά της ση- 
μερινής Ολυμπιάδας, στους δύο τουλάχιστον λόφους 
που βρίσκονται στην χερσόνησο Λιοτόπι (Πίν. 146 
β). Και στους δύο αυτούς λόφους και παρά την οργια- 
στική βλάστηση, διακρίνονται ακόμη σημαντικά λεί- 
ψανα της αρχαίας κατοίκησης. Φέτος έγιναν μόνο δύο 
διερευνητικές τομές, από μία σέ κάθε λόφο:

Η πρώτη τομή, διαστ. 5x10 μ., έγινε στο βόρειο 
πρανές του δυτικού λόφου. Αποκαλύφθηκαν δύο μα- 
κροί και παράλληλοι μεταξύ τους τοίχοι, πιθανότατα 
του 5ου αι. π.Χ. Είναι χτισμένοι με πέτρες και λάσπη, 
έχουν πάχος 0,60 και διατηρούνται μέχρι ύψ. 0,90 μ. 
Από αρκετά κινητά ευρήματα, όπως είναι πολλά κομμά- 
τια μεγάλων και άβαφων αγγείων (μεταξύ των οποίων 
και τρεις ενσφράγιστες λαβές αμφορέων), τμήματα με- 
γάλων πίθων, καμινεύματα κτλ., προκύπτει ότι ο χαρα- 
κτήρας του κτίσματος ήταν ίσως εργαστηριακός και 
αποθηκευτικός.

Η δεύτερη και μεγαλύτερη τομή είχε διαστάσεις 
15x19 μ. και διενεργήθηκε στην έντονη κατωφέρεια 
της βόρειας πλευράς του ανατολικού λόφου. Η ανα- 
σκαφή έφερε στο φως μεγάλα τμήματα της κλασικής, 
κυρίως όμως της ελληνιστικής οχύρωσης των αρχαίων 
Σταγείρων (Πίν.  147 α). Το κλασικό τείχος αποκαλύ- 
φθηκε σε μήκος 16 μ., παράλληλα και πολύ κοντά 
στην κρημνώδη ακτή (Πίν.  147 β). Έχει ευθύγραμμη 
πορεία και είναι χτισμένο με μεγάλους πωρόλιθους 
στο εξωτερικό του μέτωπο, ενώ εσωτερικά έφερε γέμι- 
σμα με χώμα και μικρές πέτρες. Το ελληνιστικό 
τείχος, που σώζεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση, 
αποκαλύφθηκε σε συνολικό μήκος 33 μ., μέσα στα 
όρια της τομής (Πίν.  148 α). Αντίθετα με το προηγού- 
μενο κλασικό, αυτό γωνιάζει τρεις φορές μέσα στην

τομή, πράγμα που του απέδιδε προφανώς μεγαλύτερη 
αντοχή. Το πάχος του είναι 1,70 μ. και σε ορισμένα 
του σημεία διατηρείται μέχρι ύψ. 1,80 μ. Στα περισσό- 
τερα σημεία του τα δύο του εξωτερικά μέτωπα είναι 
χτισμένα με μεγάλους γωνιόλιθους, ενώ σε άλλα ο 
τρόπος δομής του είναι απλούστερος. Από τα λίγα 
σχετικά ευρήματα που είχαμε εδώ, σημειώνουμε μία 
ενσφράγιστη λαβή αμφορέα με την επιγραφή -ΑΘΗ-, 
ένα τμήμα πήλινου αρχιτεκτονικού μέλους με ανά- 
γλυφη διακόσμηση ιωνικού κυματίου και ένα μολύ- 
βδινο βλήμα σφενδόνης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ

I ε ρ ι σ σ ό ς

Το 1990 στην παραλιακή ζώνη της Ιερισσού, όπου 
εκτείνεται η νεκρόπολη της αρχαίας Ακάνθου, ερευνή- 
θηκαν δύο κυρίως οικόπεδα ιδιωτών (εμβαδόν κάθε 
σκάμματος 190 τ.μ. περίπου).

Το πρώτο οικόπεδο, αριθ. 154, ιδιοκτησίας Βασ. 
Καραβασίλη, εντάσσεται στο νοτιοανατολικό τομέα 
του νεκροταφείου, που παρουσιάζει μία ιδιαίτερη πυ- 
κνότητα ταφών. Έτσι, παρόλο που βρίσκεται στα όρια 
του χώρου, η έρευνά του απέδωσε συνολικά 137 τά- 
φους με αύξοντες αριθμούς 5639-5776, που εκτείνονταν 
σε τρία επάλληλα στρώματα. Οι περισσότεροι νεκροί, 
63 συνολικά, ήταν ενταφιασμένοι σε απλούς λάκκους, 
οι 43 σε τάφους κεραμοσκεπείς και 7 σε κιβωτιόσχη- 
μους. Παράλληλα σημειώθηκαν τρεις περιπτώσεις 
ανακομιδής οστών και ερευνήθηκαν 22 εγχυτρισμοί σε 
διάφορα ταφικά αγγεία- όπως είναι γνωστό στην Ά - 
κανθο ενήλικες και παιδιά θάβονταν στον ίδιο χώρο 
του νεκροταφείου. Ενδιαφέρον είχε η αποκάλυψη ενός 
ελλειψοειδούς περίβολου που περιέκλειε κιβωτιόσχη- 
μο με πολλαπλή πιθανώς χρήση σε διάφορες περιό- 
δους της αρχαιότητας, καθώς και η ανεύρεση ενός μο- 
λύβδινου ελάσματος, ίσως κατάδεσμου, πολύ κοντά 
στο κρανίο σκελετού παραμερισμένης ταφής. Οι πε- 
ρισσότεροι τάφοι του οικοπέδου ανάγονται στους 
ύστερους κλασικούς χρόνους.

Το δεύτερο οικόπεδο, αριθ. 27, ιδιοκτησίας Ρα- 
μπότα, στο δυτικό τομέα του νεκροταφείου, ερευνή- 
θηκε αρχικά το 1987, οπότε και αποκαλύφθηκε το 
πρώτο στρώμα από 49 τάφους. Στη φετινή περίοδο 
ανασκάφηκε το δεύτερο στρώμα σε βάθος 1,10-1,40 μ. 
από 16 τάφους, κυρίως λακκοειδείς και κεραμοσκεπείς 
των κλασικών χρόνων.

Επίσης, ολοκληρώθηκε η έρευνα του οικοπέδου



ΙΣΤ ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 321

αριθ. 161, που είχε αρχίσει το 1989, με τη συμπληρω- 
ματική ανασκαφή μικρού τμήματος (Πίν. 148 β).

Στην ανασκαφή του οικοπέδου αριθ. 154 πήραν 
μέρος εκτός από την αρχαιολόγο Ε. Λαμπροθανάση, 
που έφερε σε πέρας και το μεγαλύτερο μέρος της δου- 
λειάς, οι συνάδελφοι Ε. Σκαρλατίδου και X. Τσούγ- 
γαρης. Το συμπληρωματικό ανασκαφικό έργο του οι- 
κοπέδου αριθ. 161 ανέλαβε ο X. Γκατζόλης.

ΕΛΕΝΗ ΤΡΑΚΟΣΟΠΟΥΛΟΥ

Νέα Ρόδα

Νοτιοδυτικά του οικισμού των Νέων Ρόδων, κοντά 
στη θέση Παλαιόπυργος και νότια από αυτήν, εντοπί- 
στηκε αρχαίο ιερό και ανασκάφηκε αρχαϊκός οίκος, 
σύμπλεγμα τοίχων με κοινό προσανατολισμό ΝΑ. αυ- 
τού και τμήμα άλλου κτιρίου βόρεια του οίκου.

Η ανασκαφή του οίκου έδωσε ενδιαφέροντα στοι- 
χεία. Εντοπίστηκε και ερευνήθηκε τμήμα του στρώ- 
ματος καταστροφής που περιείχε κορινθιακές κερα- 
μίδες από τη στέγη του ναού και συγκεκριμένα δύο τύ- 
πους: α) ξεχωριστές αγελαίες κεραμίδες (στρωτήρες) 
και καλυπτήρες και β) συμφυείς ηγεμόνες κεραμίδες 
(στρωτήρες) και καλυπτήρες. Όλες οι ηγεμόνες κερα- 
μίδες έχουν γραπτή διακόσμηση πλοχμού σε τρία 
χρώματα, κόκκινο, υπόλευκο και σκούρο καφέ, ενώ οι 
ηγεμόνες καλυπτήρες είναι ανθεμωτοί του τύπου με τις 
έλικες πάνω από το δεσμό και το ανεστραμμένο ανθέ- 
μιο κάτω από αυτόν. Ο τύπος αυτός της κεράμωσης 
απαντά στην Κορινθία στο τελευταίο τέταρτο του 6ου 
αι. π.Χ. Στο στρώμα καταστροφής βρέθηκαν ακόμη 
θραύσματα πήλινων αγαλμάτων σε μέγεθος μικρότερο 
του φυσικού, τμήμα ειδωλίου Νίκης, θραύσμα γυναι- 
κείας μορφής με χιτώνα και πέπλο και θραύσματα από 
ειδώλια ζώων. Όλα χρονολογούνται στα τέλη των αρ- 
χαϊκών χρόνων και θυμίζουν ανάλογα ευρήματα της 
Ολυμπίας. Πρέπει να προέρχονται από τα ακρωτήρια 
ή ακόμη από τη διακόσμηση των αετωμάτων του οί- 
κου. Τέλος, πάνω στο στρώμα καταστροφής είχε σφη- 
νωθεί μαρμάρινη κεφαλή γενειοφόρου άνδρα του τέ- 
λους του 4ου αι. π.Χ. Κάτω από το στρώμα κατα- 
στροφής αποκαλύφθηκαν πυρές με καμένα οστά και 
λάκκος με όστρεα, στοιχεία που φανερώνουν τέλεση 
λατρείας. Η δε κεραμική από την περιοχή αυτή χρο- 
νολογείται στα τέλη του 4ου ή τις αρχές του 3ου αι. 
π.Χ. Από τα ανασκαφικό αυτά στοιχεία φαίνεται πως ο 
αρχαϊκός οίκος ήταν ακόμη σε χρήση την εποχή αυτή.

Πρόκειται λοιπόν για ένα ιερό που ήταν σε χρήση 
τουλάχιστον για δύο αιώνες, όπως δείχνουν τα μέχρι

στιγμής ανασκαφικά δεδομένα. Η σύνδεσή τους πά- 
ντως με κάποια θεότητα είναι ακόμη πολύ πρόωρη.

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟ- 
ΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η

Αρχαία Αγορά

Συνεχίστηκαν οι εργασίες αποχωμάτωσης της υπό- 
γειας διπλής στοάς —Cryptoporticus— και παράλληλα 
έγινε η αρχιτεκτονική αποτύπωση του μνημείου, προ- 
κειμένου να εκπονηθεί η μελέτη αναστήλωσης. Η δο- 
κιμαστική έκθεση σχεδίων των φοιτητών της Αρχιτε- 
κτονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με θέμα «Η πόλη και τα ερείπιά της», 
που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των Δημητρίων 
1990, στο Cryptoporticus, έδειξε ότι η μελλοντική 
χρήση της στοάς για εκθέσεις θα βρει μεγάλη ανταπό- 
κριση στο κοινό της Θεσσαλονίκης.

Ό λ υ ν θ ο ς

Η αναστήλωση των διαλυμένων τοίχων των οικιών 
της αρχαίας Ολύνθου και η γενική διαμόρφωση του 
χώρου αποτέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερης φροντίδας 
της Εφορείας. Η εκπόνηση της σχετικής μελέτης με 
ευθύνη της αρχιτέκτονος Φανής Αθανασίου και η 
εφαρμογή της εντάχθηκαν στο Σχέδιο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης Μακεδονίας. Στο τέλος του 1990 άρχισε ο 
σημαντικός καθαρισμός των οικοδομικών τετραγώνων 
και η λεπτομερής αποτύπωση των οικιών, ενώ παράλ- 
ληλα έγινε νέα τοπογράφηση των δύο λόφων.

ΙΟΥΛΙΑ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Κάτω Π ο τα μ ιά

Ο Ανδρέας Κατσαβέλλης παρέδωσε τμήμα ανά- 
γλυφης επιτύμβιας στήλης ρωμαϊκών χρόνων με τμήμα 
της επίστεψής της (ΑΕΚ 930). Σώζεται κεφάλι γυναι- 
κείας μορφής από την παράσταση της στήλης. Διαστά- 
σεις: 0,37x0,17x0,24 μ. (Πίν. 148 γ).

Π λ α τα ν ιά

Η Ευσταθία Καγκελίδη παρέδωσε τμήμα ανάγλυφης
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σαρκοφάγου ρωμαϊκών χρόνων με παράσταση αμαζο- 
νομαχίας (ΑΕΚ 920), συγκολλημένο από δύο κομμά- 
τια, ύψ. 0,60 μ. Διακρίνεται γυμνή ανδρική μορφή και 
κάτω δεξιά ένα γυναικείο κεφάλι. Θα πρέπει να σημει- 
ωθεί ότι από την περιοχή Πλατανιάς υπάρχουν εκτε- 
θειμένα στο Μουσείο Κιλκίς και άλλα τμήματα σαρ- 
κοφάγων με την ίδια παράσταση (Πίν. 148 δ).

Μ. Α π ό σ το λ ο ι

Ο Γρηγόρης Αλμασίδης παρέδωσε ένα φθαρμένο

αδιάγνωστο χάλκινο νόμισμα.

Μεσι ά

Ο Αθανάσιος Αγγελίδης παρέδωσε κιονίσκο πα- 
λαιοχριστιανικών χρόνων, ύψ. 0,35 μ., που βρήκε στο 
χώρο μεταξύ των κοινοτήτων Μεσιάς-Ευρωπού (ΑΕΚ 
932).

ΘΩΜΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ



9η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Το έργο της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
στους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Πιερίας καλύ- 
πτει τον εντοπισμό, την ανασκαφική έρευνα, την προ- 
στασία και τη συντήρηση των αρχαιοτήτων, τη συντή- 
ρηση και αναστήλωση των μνημείων, την επιστημο- 
νική μελέτη και δημοσίευσή τους, τη διαμόρφωση 
αρχαιολογικών χώρων, την οργάνωση εκθέσεων κτλ. 
Από το 1990 άρχισε επίσης, από διεπιστημονική 
ομάδα εργασίας, η μελέτη για τη σύνταξη του μου- 
σειολογικού προγράμματος για το ανεγειρόμενο Μου- 
σείο.

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το κύριο βάρος της 
ανασκαφικής έρευνας εντοπίστηκε στα οικόπεδα ή 
στους κοινόχρηστους χώρους, όπου κατά τις εκσκαφές 
αποκαλύφθηκαν λείψανα της παλαιοχριστιανικής, βυ- 
ζαντινής και μεταβυζαντινής Θεσσαλονίκης. Επιση- 
μαίνουμε τα σημαντικά ευρήματα του δυτικού νεκρο- 
ταφείου στο οικόπεδο του οικοδομικού συγκροτήμα- 
τος Αξιός, όπου ανασκάφηκε ταφικός περίβολος με 
ταφικό κτίσμα ή ταφικούς θαλάμους· τον τάφο του 
Μετεωροσκοπείου στο ανατολικό νεκροταφείο- το 
τμήμα μεγάλου δημοσίου κτιρίου της πρωτοβυζαντι- 
νής περιόδου βόρεια από την Αγία Σοφία- τα τμήματα 
οικιών ή άλλων κοσμικών κτιρίων στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης και την Άνω Πόλη- το τμήμα του 
θαλάσσιου τείχους στην οδό Προξένου Κορόμηλά- τα 
τμήματα του δικτύου υδροδότησης (αγωγοί, κινστέρ- 
νες) μέσα στην πόλη αλλά και του κτιστού υδρευτικού 
αγωγού που τροφοδοτούσε τη Θεσσαλονίκη από τα 
δυτικά, με τα νερά του Λεμπέτ (Πολίχνη). Ιδιαίτερη 
μνεία πρέπει να γίνει για την ανασκαφή στην οδό Λα- 
πιθών 7 όπου ανασκάφηκε αίθουσα τρικλινίου με ψη- 
φιδωτά δάπεδα και τοιχογραφίες. Η συνέχεια της 
έρευνας στο οικόπεδο επί της οδού Μητροπολίτου 
Γενναδίου 10-12, πρώην «στοάς Χορτιάτη»1, αποκά- 
λυψε επίσης επάλληλα κτίσματα σε τέσσερις οικοδο- 
μικές φάσεις από τους ελληνιστικούς χρόνους ως και 
τη βυζαντινή περίοδο. Τέλος, πριν ολοκληρωθεί η με- 
λέτη διαμόρφωσης του εσωτερικού χώρου της Ροτό- 
ντας, έγινε ανασκαφική έρευνα στο Ιερό Βήμα προκει- 
μένου να διευκρινισθούν ορισμένα προβλήματα, σχε- 
τικά με το δάπεδο και το σύνθρονο, που έμεναν ασαφή 
από τις παλιές ανασκαφές στον ίδιο χώρο.

Στο νομό Κιλκίς, στον αρχαιολογικό χώρο της

Κολχίδας έγινε καταγραφή των αρχαιολογικών ευρη- 
μάτων που φυλάσσονται προσωρινά στο Δημοτικό 
Σχολείο του οικισμού. Στο Γυναικόκαστρο, παράλ- 
ληλα με τη στερέωση της τοιχοποιίας του κεντρικού 
πύργου, απομακρύνθηκαν τα κρημνίσματα από το εσω- 
τερικό του πύργου και έγινε ανασκαφική έρευνα.

Στην Πιερία, στον αρχαιολογικό χώρο της Πύδνας 
Μακρυγιάλου, ανασκάφηκε, βορειοδυτικά του επισκο- 
πικού ναού, τμήμα του περιβόλου του βυζαντινού κά- 
στρου του Κίτρους. Στο κάστρο του Πλαταμώνα ολο- 
κληρώθηκε η έρευνα του μονόχωρου ναού, όπου 
βρέθηκαν εντοιχισμένα αρχιτεκτονικά γλυπτά που 
προέρχονται από παλαιότερο, μεσοβυζαντινό ναό.

Το δεύτερο σκέλος της δραστηριότητας της Εφο- 
ρείας στους τρεις νομούς της αρμοδιότητάς της, απο- 
τελούν οι εργασίες στερέωσης μνημείων και συντή- 
ρησης ψηφιδωτών και τοιχογραφιών στους ναούς, 
ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης. Συντάχθηκαν επίσης με- 
λέτες στερέωσης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος 
χώρου των μνημείων και του χώρου των αρχαιολογι- 
κών ανασκαφών. Πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα η 
έναρξη της μελέτης τεκμηρίωσης στο Μεταπύργιο, 
αφού προηγήθηκε καθαρισμός και απολύμανση του 
χώρου, μετά την απομάκρυνση των φυλακών, και 
άμεσες εργασίες υποστήλωσης ετοιμόρροπων τμημά- 
των.

Διεπιστημονική ομάδα εργασίας της Εφορείας ασχο- 
λήθηκε με την οργάνωση εκθέσεων. Η ιδιωτική συλ- 
λογή του Δ. Οικονομόπουλου, από βυζαντινές και με- 
ταβυζαντινές εικόνες, κεραμική και νομίσματα, που 
δωρήθηκε από το συλλέκτη στο νέο Βυζαντινό Μου- 
σείο της Θεσσαλονίκης, αναπτύχθηκε προσωρινά στους 
δύο τελευταίους ορόφους του Λευκού Πύργου. Στη Ρο- 
τόντα οργανώθηκε από την Εφορεία έκθεση ζωγραφι- 
κών και ψηφιδωτών έργων του Γιάννη Κολέφα, ο 
οποίος τιμήθηκε μετά το θάνατό του στο χώρο αυτό 
όπου εργάστηκε ως ειδικός συνεργάτης της υπηρεσίας 
στη συντήρηση και αποκατάσταση των παλαιοχρι- 
στιανικών ψηφιδωτών.

Τέλος, συντάχθηκε μελέτη οργάνωσης υπαίθριας 
έκθεσης στο δυτικό τμήμα του περιβάλλοντος χώρου 
του ανεγειρόμενου νέου Μουσείου. Στην υπαίθρια έκ- 
θεση θα αναπτύσσονται με διδακτικό τρόπο αρχαιολο- 
γικά θέματα (π.χ. οργάνωση χριστιανικού κοιμητη- 
ρίου, χώροι παραγωγής - εργαστήρια κτλ.) που θα συν- 
δυασθούν με παράλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα.

ΕΥΤΥΧΙΑ KO ΥΡΚΟΥΤΙΔΟΥ-ΝΙΚΟΛΑ ΙΔΟΥ
1. ΑΔ 42 (1987): Χρονικά, σ. 394-396’ 43 (1988): Χρονικά, σ. 378- 

379· 44 (1989): Χρονικά, σ. 340.
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ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

ΡΟΤΟΝΤΑ

Έκθεση ζωγραφικής και ψηφιδωτών I. Κολέφα

Ο I. Κολέφας, ο καλλιτέχνης με την πολύπλευρη 
δράση ως ζωγράφος, ψηφιδογράφος, συντηρητής και 
δάσκαλος τιμάται στη Θεσσαλονίκη, μετά το θάνατό 
του, με την έκθεση έργων του στη Ροτόντα. Μέσα 
στον επιβλητικό αυτό μνημειακό χώρο, όπου εργά- 
στηκε και ο ίδιος όταν ανέλαβε ως ειδικός συνεργάτης 
το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης των ψη- 
φιδωτών, εκτίθενται χαρακτηριστικά έργα της διττής 
καλλιτεχνικής του δραστηριότητας, ζωγραφικά και 
ψηφιδωτά.

Ο σχεδιασμός της έκθεσης αποβλέπει στην αισθη- 
τική ανάδειξη του έργου του καλλιτέχνη, με πρόθεση 
να τεθούν σε μία αντιπαράθεση μέσα στον εκθεσιακό 
χώρο οι ζωγραφικές και οι ψηφιδωτές συνθέσεις του 
με τη διαφοροποίηση στη διάταξη και το ύφος της πα- 
ρουσίασής τους, οι δύο καλλιτεχνικές εκφράσεις τίθε- 
νται σε ένα διάλογο, όπου προβάλλουν οι ομοιότητές 
τους και οι αντιθέσεις.

Κατά την οργάνωση του εκθεσιακού χώρου καθορι- 
στικοί παράγοντες ήταν το σχήμα, το μέγεθος και ο 
χαρακτήρας του μνημείου καθώς και η λειτουργία του 
ως εργοτάξιου λόγω των συνεχιζόμενων εργασιών 
αναστήλωσης· επιδίωξή μας ήταν να δημιουργηθεί 
ένας χώρος έκθεσης που να διαθέτει τη δική του υπό- 
σταση και προσωπικότητα. Τα εκθέματα οργανώνο- 
νται ορίζοντας μία περίμετρο και ένα κέντρο έκθεσης, 
διατηρώντας ελεύθερο τον κύριο άξονα εισόδου - ιε- 
ρού. Η περίμετρος, όπου παρουσιάζεται η ζωγραφική, 
δημιουργείται με υφάσματα τεντωμένα στις σκαλωσιές 
μπροστά από τις κόγχες του μνημείου. Η κεντρική 
σύνθεση οριοθετείται από ένα τετράγωνο σχήμα που 
περιγράφεται με μία γραμμική μεταλλική ταινία στο 
δάπεδο και επαναλαμβάνεται ψηλά με συρματόσχοινα 
που φέρουν το φωτισμό και δημιουργούν μία «οροφή». 
Ιδιαίτερο βάρος στο κέντρο έχει η συμπαγής κατα- 
σκευή που φέρει τα ψηφιδωτά, στη δεξιά γωνία αυτού 
του τετραγώνου.

Τα ζωγραφικά έργα αναρτώνται περιμετρικά, σε κυ- 
κλική διάταξη, ομαδοποιημένα κατά χρονολογική 
σειρά και κατά θέματα- έχουν ως φόντο λεπτά τεντω- 
μένα υφάσματα με απαλούς χρωματικούς τόνους εναρ- 
μονισμένους με τους τόνους του μνημείου. Έμφαση 
δίνεται στην αριστερή πλευρά του κατά μήκος άξονα, 
όπου τοποθετούνται τα εντυπωσιακά πορτραίτα μπρο- 
στά σε βαθύτερο χρωματικό φόντο- απέναντι, στη δε-

ξιά πλευρά της περιμέτρου, σε διαφοροποιημένο φό- 
ντο με άχρωμα διαφανή υφάσματα αναρτάται μία 
μεγάλη σύνθεση με πουλιά.

Τα ψηφιδωτά αντιμετωπίζονται ως έργα που αποτε- 
λούν διακόσμηση ενός αρχιτεκτονήματος μάλλον πα- 
ρά πίνακες προς ανάρτηση. Με αυτή τη θεώρηση το- 
ποθετούνται ένθετα μέσα στις εσοχές μιας περίτεχνης 
κτιστής βάσης που δημιουργήθηκε ειδικά γι’ αυτά- ο 
συμπαγής όγκος αναλύεται με πλαστική διάθεση και 
διασκεδάζεται με εσοχές και σκοτίες που απαλύνουν 
τη βαριά φόρμα.

Ο φωτισμός, έντονος και συγκεντρωτικός επάνω στα 
έργα του I. Κολέφα, επικεντρώνει το ενδιαφέρον στον 
εκθεσιακό υπόχωρο- το μνημείο γύρω από την έκθεση 
δημιουργεί μία ουδέτερη υποφωτισμένη ζώνη, ενώ 
ψηλά, στις κόγχες και στον τρούλο, αναδεικνύονται με 
μία ένταση φωτός τα περίφημα ψηφιδωτά.

ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΕΛΗ 
ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΥΜΠΕΡΗ

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Η υπαίθρια έκθεση του Βυζαντινού Μουσείου απο- 
τελεί απαραίτητο συμπλήρωμα της αρχαιολογικής έκ- 
θεσης «κλειστού» μουσείου καθώς δίνει τη δυνατότητα 
για μία προσέγγιση του παρελθόντος με σύγχρονους 
μουσειακούς τρόπους και δραστηριότητες, έξω από 
τους περιορισμούς μιας αυστηρής αρχαιολογικής τεκ- 
μηρίωσης. Αναπτύσσονται με τρόπο διδακτικό αρ- 
χαιολογικά θέματα σε ενότητες, οι οποίες, λόγω της 
φύσης και των διαστάσεών τους, πολύ δύσκολα εκτί- 
θενται μέσα σε μία αίθουσα μουσείου, όπως μία πα- 
λαιοχριστιανική οικία, τάφοι, πλινθοκεραμείο, κτλ. 
Παρουσιάζονται σύνολα με αναφορές σε ανασκαφές 
και αρχαιολογικούς χώρους, που σκιαγραφούν την 
πορεία του αρχαίου αντικειμένου από τη ζωή και λει- 
τουργία του προς την αρχαιολογική ανακάλυψη και 
κατόπιν τη φιλοξενία του στο μουσείο. Χρησιμοποιού- 
νται μουσειολογικές μέθοδοι που ευνοούν τη μετάδοση 
της γνώσης για το παρελθόν μέσα από εμπειρίες ανα- 
βίωσης λειτουργιών και δραστηριότητες που θα μπο- 
ρεί να αναπτύξει το κοινό και ιδίως τα παιδιά με διά- 
φορα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τα θέματα που αναπτύσσονται είναι τα εξής:
1. Παλαιοχριστιανική οικία: διάρθρωση του κτίσμα- 
τος και παρουσίαση αρχιτεκτονικών στοιχείων ανα- 
σκαφής οικίας, όπως ψηφιδωτό δάπεδο, μεσότοιχοι, 
αρχιτεκτονικά γλυπτά, κτλ.
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2. Εργαστήρια κεραμικής, μεταλλοτεχνίας, υάλου και 
γλυπτικής: αναπαράσταση του χώρου των εργαστη- 
ρίων και αναβίωση της λειτουργίας τους.
3. Πλινθοκεραμείο: μακέτα σε φυσική κλίμακα από 
κεραμουργείο που βρέθηκε σε ανασκαφή και αναβί- 
ωση της λειτουργίας και παραγωγής του.
4. Χριστιανικό νεκροταφείο: οργάνωση νεκροταφείου, 
τυπολογία και δείγματα τάφων με παρουσίαση ολό- 
κληρων και αποτοιχισμένων τάφων και επιτύμβιων 
πλακών.

Η υπαίθρια έκθεση τοποθετείται στο δυτικό τμήμα 
του περιβάλλοντος χώρου το μουσείο — στον προ- 
βλεπόμενο από την αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής 
υπαίθριο εκθεσιακό χώρο — και στο νότιο τμήμα αυ- 
τού, για τους εξής λόγους: α) αυτά τα τμήματα του οι- 
κοπέδου είναι περιφραγμένα και μπορούν εύκολα να 
ελέγχονται από τους φύλακες του μουσείου, β) διαθέ- 
τουν άμεση επικοινωνία με το μουσείο μέσω των αί- 
θριων του, και με αυτόν τον τρόπο ενοποιείται η εσω- 
τερική αρχαιολογική έκθεση με την υπαίθρια, και 
γ) έχουν τη δυνατότητα οπτικής επαφής (εφόσον αφε- 
θούν τα κατάλληλα ανοίγματα στο κτιρίο του μου- 
σείου) με τις αίθουσες του μουσείου που αναφέρονται 
σε αντίστοιχα θέματα.

Επειδή ο υπαίθριος χώρος έκθεσης είναι περιορι- 
σμένος, ειδικότερα στο δυτικό τμήμα, προτείνουμε να 
προσαρτηθεί σε αυτόν ο παρακείμενος πεζόδρομος, 
πλ. 10 μ., που χωρίζει το οικόπεδο του Βυζαντινού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης από αυτό του δημαρχιακού 
συγκροτήματος, ώστε η υπαίθρια έκθεση να αναπτυ- 
χθεί με μεγαλύτερη άνεση και με δυνατότητα εμπλου- 
τισμού με νέα αρχαιολογικά ευρήματα. Αυτή η επέ- 
κταση είναι δυνατή μέσα στα πλαίσια της πρότασης 
για αναδιάρθρωση, ενοποίηση των οικοδομικών τε- 
τραγώνων Αρχαιολογικού και Βυζαντινού Μουσείου 
καθώς και μεταφορά του προβλεπόμενου δημαρχιακού 
συγκροτήματος προς δημιουργία «αρχαιολογικού 
πάρκου».

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ 
ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΠΑΠΑΔΕΛΗ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Ναός Αγίας Σοφίας

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρο- 
νικό διάστημα του έτους 1990 αφορούσαν εργασίες

στερέωσης και αισθητικής αποκατάστασης του ναού, 
εργασίες καθαρισμού των γλυπτών, συμπλήρωση των 
κενών του ψηφιδωτού του τρούλου και ζωγραφικής 
αποκατάστασης του νεότερου διακόσμου του ναού. 
Αναλυτικά θα αναφερθούμε στις εργασίες στερέωσης 
που αφορούν τα επιμέρους δομικά στοιχεία του ναού 
που διασώζουν τη συνέχεια των οικοδομικών φάσεων 
του μνημείου.

Τρούλος. Στο κέλυφος του τρούλου διατηρήθηκε η 
επικάλυψη με φύλλα χαλκού. Αφαιρέθηκε το επίχρι- 
σμα του κυλινδρικού τυμπάνου για τον έλεγχο των 
ρηγματώσεων και δημιουργήθηκαν υποθέματα για την 
τοποθέτηση των καλωδίων περίσφιξης του κυλινδρι- 
κού τυμπάνου. Έγινε η τοποθέτηση και η περίσφιξη 
των έξι καλωδίων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη με- 
λέτη. Επιλέχτηκε η αποκατάσταση του επιχρίσματος 
επειδή η τοιχοποιία του τυμπάνου δεν διατηρεί επιμε- 
λημένη όψη. Η χρωματική αποκατάσταση — βαθύ χο- 
ντροκόκκινο — έγινε με σκόνες υδατοδιαλυτές μέσα 
στο τελικό επίχρισμα. Οι εργασίες προχώρησαν με 
αρμολογήματα του τετραγωνικού τυμπάνου. Αποκατα- 
στάθηκαν ορισμένες από τις νεότερες αποσαθροποιημέ- 
νες πλίνθους που είχαν χρησιμοποιηθεί στη βορειοδυτι- 
κή γωνία του τυμπάνου, στις εργασίες στερέωσης μετά 
το βομβαρδισμό της πόλης το 1941. Καθαιρέθηκαν τα 
σύγχρονα πρεσαριστά τούβλα που επένδυαν τμήματα 
των παρειών των ακραίων παραθύρων, στις πλευρές 
του τετραγωνικού τυμπάνου, αποκαταστάθηκε η τοι- 
χοποιία και τοποθετήθηκαν νέα μεταλλικά κουφώματα 
ίδιας μορφής. Αποκαταστάθηκε τμήμα του επιχρί- 
σματος εσωτερικά στο ύψος των παραθύρων του τυμπά- 
νου, που είχε αφαιρεθεί για τον έλεγχο των ρωγμών.

Κεντρικός πυρήνας. Αποκαταστάθηκαν οι ρηγμα- 
τώσεις στο ανατολικό τόξο με τη ζωγραφική διακό- 
σμηση και στα τέσσερα λοφία του κεντρικού πυρήνα. 
Στο βορειοανατολικό λοφίο εντοπίστηκαν στις ρωγμές 
ίχνη πυρκαγιάς και μεταγενέστερη επισκευή. Οι ρηγ- 
ματώσεις στο εσωράχιο του ανατολικού τόξου, ακο- 
λουθούν το σχέδιο ρηγματώσεως των υπολοίπων τριών 
τόξων του κεντρικού πυρήνα, δηλαδή αφαιρέθηκε 
τμήμα της επικάλυψης με κεραμίδια του χώρου του Ιε- 
ρού Βήματος με το εικονομαχικό ψηφιδωτό, αποκαλύ- 
φθηκε τμήμα του εξωράχιου του ανατολικού τόξου και 
στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν τα φθαρμένα κεραμί- 
δια στην ενιαία στέγαση του Ιερού της εποχής της 
τουρκοκρατίας.

Νότιο υπερώο. Στην τοιχοποιία του κεντρικού πυ- 
ρήνα του νότιου υπερώου, στο νοτιοανατολικό διαμέ- 
ρισμα στη στάθμη της στέγης του υπερώου, πραγμα- 
τοποιήθηκαν εργασίες τοπικού αρμολογήματος και 
καθαρισμός της τοιχοποιίας.
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Βόρειο κλίτος. Αφαιρέθηκε από το βόρειο κλίτος 
(βόρεια όψη), στη στάθμη 1,70 μ. περίπου από το ση- 
μερινό δάπεδο του ναού, η σαθρή τσιμεντοκονία που 
επικάλυπτε την τοιχοποιία της αρχικής φάσης, όπου 
αποκαλύφθηκαν οι θέσεις παλαιότερων μετάλλινων 
ελασμάτων. Ο σχεδιασμός τους έδωσε στοιχεία σχε- 
δίου ορθομαρμάρωσης σημαντικά για την ιστορία του 
μνημείου.

Βόρεια όψη. Αφαιρέθηκε η τσιμεντένια επίστεψη 
των αντηρίδων για να αντικατασταθεί από πλίνθους. 
Απομακρύνθηκαν τμήματα των πρόχειρων αποφρά- 
ξεων που μείωναν τα ανοίγματα των δίλοβων και τρί- 
λοβων ανοιγμάτων της βόρειας όψης του ναού και 
αποκαλύφθηκε η δόμηση με την τεχνική της κρυμ- 
μένης πλίνθου.

Στη βορειοανατολική γωνία του ναού πραγματοποιή- 
θηκαν οι 32 διατρήσεις και ενίσχυσή της με αγκύρια 
από ανοξείδωτο χρωμονικελιούχο χάλυβα.

ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΣΤΡΕΙΝΙΔΟΥ

Ναός Παναγίας Αχειροποιήτου

Οι εργασίες στερέωσης-αποκατάστασης στο ναό της 
Παναγίας Αχειροποιήτου Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν 
τον Απρίλιο του 1990 (Π ίν. 149 α). Αφού οργανώθηκε 
το εργοτάξιο, αντικαταστάθηκε η παλιά ξύλινη αντι- 
στήριξη του κλιμακοστασίου και της βορειοανατο- 
λικής γωνίας με δάπεδα εργασίας που ταυτόχρονα λει- 
τουργούν και ως αντιστήριξη. Αντίστοιχα δάπεδα 
στήθηκαν σ’ όλο το μήκος της βόρειας τοιχοποιίας 
εξωτερικά καθώς και στο βόρειο υπερώο εσωτερικά. 
Έγιναν δείγματα κονιαμάτων για να επιλεχθούν αυτά 
που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια.

Από τη βόρεια τοιχοποιία εξωτερικά άρχισε η απο- 
μάκρυνση των νεωτερικών κόκκινων τσιμεντένιων αρ- 
μολογημάτων που είχαν τοποθετηθεί στη βάση της, 
καθώς και των διαβρωμένων κονιαμάτων και η αντικα- 
τάστασή τους με νέα. Σε θέσεις όπου η τοιχοποιία πα- 
ρουσίαζε λύση της συνοχής της ή σπασμένα και κατε- 
στραμμένα τμήματα έγιναν τοπικές ανακτίσεις και όλη 
η προετοιμασία για να ακολουθήσουν τα ενέματα.

ΑΝΝΑ ΖΟΜΠΟΥ

Ροτόντα Αγίου Γεωργίου

Κατά το 1990 οι εργασίες συντήρησης και αποκατά- 
στασης επικεντρώθηκαν κυρίως στο εσωτερικό του 
μνημείου.

Στο Ιερό ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της όψης 
των τοιχοποιιών, με αρμολογήματα και τοπικές αντι- 
καταστάσεις των φθαρμένων πλίνθων, έτσι ώστε να εί- 
ναι ευδιάκριτες οι διαφορετικές φάσεις κατασκευής 
που ανιχνεύθηκαν. Στα πλαίσια των εργασιών αυτών 
απομακρύνθηκε και το νεότερο βάθρο από σκυρόδεμα 
στη βάση του τουρκικού τοίχου που φράζει το μεγάλο 
τόξο της νότιας πλευράς του Ιερού Βήματος, καθώς 
και η ανώτερη από τις νεότερες βαθμίδες με την πλιν- 
θοπερίκλειστη τοιχοποιία στον αντίστοιχο τοίχο της 
βόρειας πλευράς. Και τα δύο στοιχεία είχαν προστεθεί 
στις μέρες μας, για την έκθεση μαρμάρινων αρχιτε- 
κτονικών μελών. Μετά την απομάκρυνση των ικριωμά- 
των από αυτό το χώρο άρχισε η ανασκαφική έρευνα 
στο δάπεδο της κόγχης και του Ιερού Βήματος.

Στο εσωτερικό του ρωμαϊκού πυρήνα ολοκληρώθηκε 
η αποκατάσταση της τοιχοποιίας στη ζώνη κάτω από 
το ψηφιδωτό του τρούλου μέχρι και τα μεγάλα παρά- 
θυρα. Η εργασία στην όψη προς τον κυκλικό χώρο 
έγινε με ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να διατηρηθούν όλα 
τα ίχνη αγκύρωσης των πλακών της χαμένης σήμερα 
ορθομαρμάρωσης, η οποία μπορεί να αποκατασταθεί 
γραφικά βάσει των ιχνών αυτών2.

Στο εξωτερικό του μνημείου ολοκληρώθηκε η ανα- 
κεράμωση της στέγης και η αποκατάσταση του τούρ- 
κικου δυτικού προπύλου με ανακατασκευή των επιχρι- 
σμάτων και συντήρηση των διακοσμητικών κυματίων 
στην όψη και τα εσωτερικά ψευδοκιονόκρανα. Ο χρω- 
ματισμός του προπύλου έγινε σύμφωνα με τα αυθε- 
ντικά χρώματα που ανιχνεύθηκαν στην επιφάνειά του.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΘΕΟΧΑPIΔΟ Y

Ναός Αγίου Παντελεήμονα

Συνεχίστηκαν τη χρονιά αυτή οι στερεωτικές εργα- 
σίες στο ναό σε εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης. 
Κατασκευάσθηκαν τα «μαξιλάρια» emaco για την 
έδραση των δακτυλιοειδών ελκυστήρων τιτανίου στον 
κεντρικό τρούλο και στον τρούλο του νάρθηκα και η 
τάνυση των ελκυστήρων. Αντικαταστάθηκε ο ξύλινος 
ελκυστήρας στο νότιο παράθυρο του κεντρικού τρού- 
λου με ελκυστήρα από ξύλο καστανιάς. Έγινε ανακε- 
ράμωση στον τρούλο του νάρθηκα και στον κεντρικό 
τρούλο.

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΔΟΥ-ΝΙΚΟΛ Α ΙΔ Ο Υ

2. ΔΧΑΕ, περ. Δ'-τ. ΙΣΤ' (1992), σ. 57-75.
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Ναός Αγίας Αικατερίνης

Από την άνοιξη του 1990 συνεχίστηκαν οι εργασίες 
στις στέγες στο ναό της Αγίας Αικατερίνης μέχρι το 
φθινόπωρο του ίδιου έτους. Έγινε, όπως το 1989, ανα- 
κεράμωση και αρμολογήματα σημειακά στη νότια 
αψίδα, στη νότια κεραία, στη βάση του νοτιοδυτικού 
τρουλίσκου, στη δυτική στέγη και στο θόλο του βο- 
ρειοδυτικού τρουλίσκου. Επίσης αρμολογήματα και 
αντικατάσταση της οδοντωτής ταινίας στο άνω μέρος 
της δυτικής όψης. Παράλληλα έγινε αποτύπωση και 
τεκμηρίωση νέων δεδομένων σε τμήματα της κάλυψης 
του ναού πριν και μετά τις εργασίες.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΤΡΥΦΩΝΟΣ

Ναός Αγίων Αποστόλων

Κατά τη διάρκεια του έτους 1990 ολοκληρώθηκαν οι 
ακόλουθες εργασίες: α) Επιχρίστηκαν τα κενά των 
τοιχογραφιών και οι υπόλοιπες κενές επιφάνειες με 
κονίαμα χωρίς τσιμέντο και με χρωματική απόχρωση 
που εναρμονίζεται με την αισθητική παρουσίαση του 
ναού, β) Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και 
αποκατάστασης των κεραμιδιών, κλίσεων και απορ- 
ροών στο νοτιοδυτικό τρούλο, στο σταυροθόλιο και το 
φουρνικό του νότιου κλιτούς, στα δύο σταυροθόλια 
και στο φουρνικό του εσωνάρθηκα (λιτής) (Πίν.  149 
β) και τέλος στο σταυροθόλιο και το φουρνικό του βό- 
ρειου κλιτούς, γ) Καθαιρέθηκε η σκαλωσιά της βό- 
ρειας όψης κατά το μεγαλύτερο τμήμα της.

ΑΝΝΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ

Ναός Νέας Παναγίας

Αποκαταστάθηκε η ανωδομή του νότιου πρόπυλου 
με κωδωνοστάσιο του ναού Νέας Παναγίας στη μορφή 
που είχε μέχρι το σεισμό του 1978. Η μελέτη εφαρ- 
μογής, που απαιτούσε ακριβή προσδιορισμό μεγεθών 
και στατική μελέτη και έγινε από την υπογράφουσα 
και τον πολιτικό μηχανικό Αλ. Χαριτάντη, βασίσθηκε 
δε στην εγκεκριμένη από το ΚΑΣ μελέτη της αρχιτέ- 
κτονος X. Σιαξαμπάνη. Το βασικό υλικό κατασκευής 
ήταν το οπλισμένο σκυρόδεμα, ώστε να εξασφαλισθεί 
η νέα κατασκευή από σεισμό, και δόθηκε προσοχή 
στην ασφαλή μεταφορά φορτίων — τάσεων του νέου 
φορέα στον υπάρχοντα (τουβλοδομή). Με διαμορφω- 
μένο σοβά υψηλής αντοχής αποκαταστάθηκαν οι κυ- 
φώσεις των δύο πεσσών του ισογείου καθώς και όλα τα

γείσα και αρχιτεκτονικά στοιχεία που κοσμούν το 
οκτάστυλο τύμπανο και τον τρουλίσκο. Με οπλισμένο 
σκυρόδεμα έγινε η ανακατασκευή της κορύφωσης (φα- 
νού). Για όλα συντάχθηκαν προηγουμένως λεπτομερή 
σχέδια με αναλυτική επεξεργασία των ελάχιστων 
στοιχείων τεκμηρίωσης. Τα ανθέμια κατασκεύασε και 
επιμελήθηκε ο γλύπτης Γ. Χρήστου. Η χρωματική 
αποκατάσταση έγινε με βάση τα στοιχεία έρευνας των 
χρωματικών υποστρωμάτων του διατηρημένου αρχικού 
τμήματος και τις αρχές αρχιτεκτονικής οπτικής οργά- 
νωσης κατά τα πρότυπα της εποχής του. Η κεραμο- 
σκεπής φολιδωτή στέγη αποδόθηκε χρωματικά.

Φ. ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ

Φυλακές Επταπυργίου

Κατά το έτος 1990 πραγματοποιήθηκαν προκαταρ- 
κτικές εργασίες στο φρούριο Επταπυργίου Θεσσαλο- 
νίκης, μετά την απομάκρυνση των φυλακών και ενόψει 
της αναστηλωτικής μελέτης που θα ακολουθήσει. Οι 
εργασίες αυτές συνοψίζονται ως εξής: 1. Καθαρισμός 
και απολύμανση των χώρων των φυλακών. 2. Υποστη- 
λώσεις επικίνδυνων τμημάτων τοιχοποιών σε όλη την 
περίμετρο του κτίσματος. 3. Οργάνωση εργοταξίου με 
μεταφορές υλικών και διαμορφώσεις χώρων εργασίας.

Ταυτόχρονα άρχισε και η αναστηλωτική μελέτη με: 
1. Αποτυπώσεις σε τρία οριζόντια επίπεδα. 2. Αποτυ- 
πώσεις του πύργου εισόδου (κατόψεις, όψεις τομές).

Ε. ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

Πασά Χαμάμ ή λουτρά «Φοίνιξ»

Στις αρχές Μαρτίου του 1990, μετά τον καθαρισμό 
του χώρου εσωτερικά και εξωτερικά, εγκαταστάθηκε 
συνεργείο και άρχισε η τοπογραφική αποτύπωση για 
τη σύνταξη μελέτης στερέωσης και αποκατάστασης 
του μνημείου. Έγιναν διερευνητικές τομές στα θεμέ- 
λια και τις τοιχοποιίες, για τις φάσεις και την παθολο- 
γία, καθώς και έρευνα από συντηρητές στα κονιάματα 
για ύπαρξη ζωγραφικού διακόσμου. Κατεδαφίστηκαν 
τα ετοιμόρροπα νεότερα προσκτίσματα (του 1957) και 
διαμορφώθηκε πρόχειρα ο περιβάλλων χώρος.

Καθαρίστηκε η στέγη από φυτά και μπάζα, ασφαλί- 
στηκαν τα οπαία με γυάλινα διαφράγματα και έγιναν 
μικρής έκτασης επεμβάσεις στερεωτικές για την προ- 
στασία του μνημείου. Τοποθετήθηκαν επίσης πόρτες 
και παράθυρα (σιδηροκατασκευές) όπου υπήρχε ανά- 
γκη.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΟΡΔΑΛΗ
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ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Κι λ κ ί ς

Ναός Αγίου Γεωργίου

Ο ναός του Αγίου Γεωργίου στο Κιλκίς που δεσπό- 
ζει στην κορυφή ενός λόφου, είναι τρίκλιτη ξυλό- 
στεγη βασιλική, κτισμένη γύρω στα 1830. Οι εξωτε- 
ρικές της διαστάσεις είναι 28x170 μ. Ιδιαίτερο ενδια- 
φέρον παρουσιάζουν οι οροφές που διακοσμούνται με 
φυτικά και ανθικά μοτίβα. Χαρακτηριστικό είναι 
επίσης ότι ο ναός είναι τρισυπόστατος, μοναδικό παρά- 
δειγμα στην περιοχή. Αρχικά είχε στοά στη δυτική 
και νότια πλευρά που δε σώζονταν. Εξωτερική σκάλα 
οδηγούσε στο γυναικωνίτη με ιδιαίτερη είσοδο, που 
βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη δυτική είσοδο του 
ναού. Σημαντικά στοιχεία που μας έδιναν το πλάτος 
και το ύψος των προστώων, μας οδήγησαν στον 
ακριβή σχεδιασμό και την αποκατάστασή τους. Σώζο- 
νται μικρό τμήμα του λιθόκτιστου πεζουλιού στη νο- 
τιοδυτική γωνία των προστώων και το θεμέλιο του πε- 
ριμετρικού πεζουλιού που βρέθηκε με ανασκαφικό 
τρόπο. Επίσης, διακρινόταν πολύ καθαρά πάνω στις 
τοιχοποιίες των όψεων το ίχνος της στέγης τους και 
διατηρούνταν σε καλή κατάσταση τα εντοιχισμένα 
στις όψεις στηρίγματα της οριζόντιας δοκού. Μορφο- 
λογικά λάβαμε υπόψη όλα τα παραδείγματα των εκ- 
κλησιών της ίδιας εποχής που υπάρχουν στην πε- 
ριοχή. Μοναδική ιδιομορφία αποτελεί η εξωτερική 
προσπέλαση στο γυναικωνίτη. Στην κάλυψή της δια- 
κρίνονται δύο φάσεις· η δεύτερη φάση έδωσε μεγαλύ- 
τερο ύψους στη στέγη στη θέση αυτή (ακριβώς πάνω 
από το άνοιγμα της εισόδου), με συνέπεια την αντί- 
στοιχη μείωση του ύψους του παραθύρου που βρίσκε- 
ται ψηλότερα. Για το λόγο αυτό έγινε η αποκατά- 
σταση της αρχικής φάσης, ώστε το παράθυρο να 
αποκτήσει και πάλι τις αρχικές του διαστάσεις (Πίν.  
149 γ).

Εκτός από την αποκατάσταση των προστώων, έγι- 
ναν σημαντικές βελτιώσεις και στο ηλεκτρικό δίκτυο 
του ναού. Η υπέργεια παροχή αντικαταστάθηκε με υπό- 
γεια και στο εσωτερικό του ναού έγινε αλλαγή των 
καλωδίων, για να μειωθεί ο αριθμός τους.

Οι παραπάνω εργασίες αποτελούν μέρος ενός ευρύ- 
τερου προγράμματος στερέωσης, αποκατάστασης και 
συντήρησης του μνημείου που εντάχθηκε στο Περιφε- 
ρειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΣΠΑ) και έχει τετρα- 
ετή διάρκεια.

Κ ο ύ π α

Ναός Κοίμησης της Θεοτόκου

Στο μικρό ορεινό οικισμό της Κούπας, που βρίσκε-

ται κοντά στα βόρεια σύνορα της Μακεδονίας, σώζε- 
ται μία μεταβυζαντινή εκκλησία που ανήκει στον τύπο 
της τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής. Από τα μορφο- 
λογικά της στοιχεία δύναται να τοποθετηθεί χρονικά 
στα τέλη του 18ου ή τις αρχές του 19ου αι. Στην εκ- 
κλησία αυτή αποκαταστάθηκε το νότιο προστώο. Τη 
δαπάνη του έργου κάλυψε το Εκκλησιαστικό Συμβού- 
λιο. Για το σχεδιασμό του προστώου και την αποκατά- 
στασή του πραγματοποιήθηκε συστηματική έρευνα 
που έδωσε σημαντικά στοιχεία. Βρέθηκε το θεμέλιο 
του λιθόκτιστου πεζουλιού, οπότε ορίσθηκε το πλάτος 
του προστώου. Στην τοιχοποιία της νότιας όψης μετά 
την τοπική καθαίρεση των επιχρισμάτων αποκαλύ- 
φθηκαν οι δοκοθήκες που μας έδωσαν την πυκνότητα 
των δοκών της στέγης της στοάς, καθώς επίσης και τη 
διατομή τους. Στην αυλή του ναού σωζόταν ένα από τα 
ξύλινα υποστηλώματα της στέγης που καθόρισε τη 
διατομή των υποστηλωμάτων στην αποκατάσταση. 
Τέλος, η στοά καλύφθηκε με σχιστολιθικές πλάκες 
που συγκεντρώθηκαν από παλιά σπίτια του οικισμού. 
Ο τρόπος αυτός κάλυψης αποτελούσε τον κανόνα στο 
σύνολο των κτισμάτων του οικισμού.

Θα ακολουθήσει έρευνα και αποκατάσταση του δυ- 
τικού προστώου, τη θέση του οποίου κατέχει σήμερα 
ένα πρόχειρο στέγαστρο με λαμαρίνες.

ΞΑΝΘΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

Γυ ν α ι κ ό κ α σ τ ρ ο

Στον πύργο του βυζαντινού φρουρίου του Γυναικό- 
καστρου (β' τέταρτο 14ου αι.) διενεργήθηκαν και 
φέτος περιορισμένης έκτασης ανασκαφικές και στερεω- 
τικές εργασίες3. Συνεχίστηκε η απομάκρυνση των 
αποσαθρωμένων οικοδομικών υλικών της ανωδομής 
του πύργου που έχουν πέσει στο εσωτερικό της κιν- 
στέρνας, μέχρι βάθ. 3 μ. περίπου, χωρίς να βρεθεί ο 
πυθμένας της. Στο βόρειο τοίχο της κινστέρνας απο- 
καλύφθηκε τοξωτό άνοιγμα, πλ. 0,77 μ. και αγνώστου 
για την ώρα ύψους, καθώς επίσης και η απόληξη του 
αγωγού προσαγωγής των όμβριων υδάτων στο εσωτε- 
ρικό της. Η ανασκαφή έδωσε εφυαλωμένα όστρακα 
Μου αι. και τουρκοκρατίας, καθώς και θραύσματα πη- 
λοσωλήνων.

Παράλληλα προχώρησαν οι ανακτίσεις και τα αρ- 
μολογήματα στις προσόψεις του νότιου και δυτικού 
τοίχου. Έγινε επίσης πρόχειρη στερέωση του βόρειου 
τοίχου της κινστέρνας εξωτερικά.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΡΤΑ

3. ΑΔ 39 (1984): Χρονικά, σ. 243' 42 (1987): Χρονικά, σ. 413.
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ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

Κάστρο Πλαταμώνα

Το έργο στερέωσης-ανάδειξης του μεσαιωνικού κά- 
στρου του Πλαταμώνα εντάχθηκε στα προγράμματα 
χρηματοδότησης των ΣΠΑ και το 1990 ήταν η χρονιά 
έναρξης των εργασιών στερέωσης.

Κατά τα προηγούμενα έτη συντάχθηκε εκτενής με- 
λέτη τεκμηρίωσης-αποτύπωσης του Κάστρου (περι- 
λαμβάνει μεταξύ άλλων: σχέδια αποτύπωσης του εξω- 
τερικού περιβόλου σε κλίμακα 1:100 και του οκταγω- 
νικού πύργου σε κλίμακα 1:50) της αρχιτέκτονος της 
9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (από το 1989 
στη ΔΑΒΜΜ) Νικολίας Ιωαννίδου. Με βάση την απο- 
τύπωση αυτή συντάχθηκε τεχνική έκθεση για τις στε- 
ρεωτικές εργασίες αυτού του έτους.

Οι εργασίες έγιναν κάτω από δύσκολες συνθήκες, 
κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 
του 1990. Απασχολήθηκαν αποκλειστικά ντόπιοι ερ- 
γάτες με επικεφαλής τεχνίτη της Εφορείας μας. Έγινε 
κυρίως ανάκτιση τμήματος του εξωτερικού περιβόλου 
στα βορειοδυτικά που είχε καταρρεύσει. Συνολικά 
ανακτίσθηκαν 75 κ.β. περίπου λιθοδομής. Έγιναν επι- 
πλέον κάποιες δευτερεύουσες ανακτίσεις, συμπληρώ- 
σεις με ξηρολιθιά στη βάση του τείχους εξωτερικά, 
και επίσης κατασκευάσθηκαν και τρεις προσωρινοί 
οικίσκοι, για τη φύλαξη των ευρημάτων, την αποθή- 
κευση εργαλείων και υλικών. Την επίβλεψη των εργα- 
σιών στερέωσης είχαν οι αρχιτέκτονες Ν. Ιωαννίδου 
και Ε. Αθανασιάδου. Ο εργοδηγός Ιορδ. Αθανασιάδης 
επέβλεψε την κατασκευή των οικίσκων.

ΕΛΕΝΗ Α ΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΚΩΤΙΔΟY

Κο λ ι ν δ ρ ό ς  

Ναός Αγίου Γεωργίου

Στη βορειοδυτική γωνία του ναού, που είναι τρί- 
κλιτη ξυλόστεγη βασιλική του περασμένου αιώνα, εφά- 
πτεται πυργοειδές κωδωνοστάσιο που χωρίζεται καθ’ 
ύψος σε δύο μέρη: τετράγωνη βάση, ύψ. 5 μ. περίπου, 
και οκταγωνική πεσσοειδή ανωδομή. Τα προβλήματα 
που υπήρχαν στις τοιχοποιίες του έχουν ήδη αντιμε- 
τωπισθεί σε προηγούμενη μελέτη και για το λόγο αυτό 
θα αναφερθούμε εδώ μόνο στο πρόβλημα της από- 
κλισης από την καθετότητα. Η μελέτη που συντά- 
χθηκε από την υπογράφουσα και τον πολιτικό μηχα- 
νικό Αλέξ. Χαριτάντη προέβλεπε τη διατήρηση της 
απόκλισης και τη στερέωση της μνημειακής κατα- 
σκευής ως είχε. Η επέμβαση έγινε με κοιλοδοκούς

διατομής 0,08x0,04x0,004 μ. στα βασικά φέροντα 
στοιχεία και 0,06x0,04x0,003 μ. στα συμπληρωματικά 
και φυσικά στο εσωτερικό του κωδωνοστασίου, ώστε 
να μην είναι ορατά. Επειδή η αρχική ξύλινη σκάλα 
είχε καταστραφεί, αντικαταστάθηκε με νέα μεταλλική 
κατασκευή από κοιλοδοκούς που επιτρέπουν την απο- 
κατάσταση της σκάλας ακριβώς στην ίδια μορφή με 
την παλιά, λειτουργούν συγχρόνως στατικά ως εσωτε- 
ρική αντιστρεπτή ενίσχυση και τέλος έχοντας τη 
μορφή και τις διαστάσεις περίπου των παλιών ξύλων 
δεν αλλοιώνουν αισθητά την αρχιτεκτονική του μνη- 
μείου. Για το λόγο αυτό η μεταλλική κατασκευή βά- 
φηκε με λαδομπογιά σιδηρών επιφανειών σε χρώμα 
καφέ, ανάλογο κατά το δυνατόν με το χρώμα του ξύ- 
λου. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με φροντίδα, 
από οικονομική άποψη, του Εκκλησιαστικού Συμβου- 
λίου του ναού και επίβλεψη της Εφορείας.

ΞΑΝΘΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η  

Ψηφιδωτά

Την άνοιξη του έτους αυτού συνεχίστηκαν οι στε- 
ρεωτικοί εμποτισμοί στην πρώτη ζώνη των ψηφιδωτών 
του τρούλου της Ροτόντας που εξακολούθησαν μέχρι 
τον Οκτώβριο. Στερεώθηκαν τα ψηφιδωτά κυρίως της 
νότιας και της δυτικής πλευράς.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους περατώθηκαν οι 
εργασίες στερέωσης του ψηφιδωτού στον τρούλο της 
Αγίας Σοφίας, καθώς και ο καθαρισμός του. Ακολού- 
θησαν εργασίες παρουσίασης των φθορών στο ψηφι- 
δωτό.

Ψηφιδωτά δάπεδα

Έγινε αποκόλληση του ψηφιδωτού δαπέδου από το 
οικόπεδο της οδού Χείρωνος, στην Άνω Πόλη Θεσ- 
σαλονίκης. Ακολούθησε συντήρηση των αποκολλημέ- 
νων τεμαχίων και αποθήκευσή τους.

Συντηρήθηκαν στο εργαστήριο της Εφορείας τα 
αποκολλημένα τεμάχια μαρμαροθετήματος από την 
ανασκαφή της Πλατείας Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης.

Τοιχογραφίες

Στο ναό των Αγίων Αποστόλων συνεχίστηκε ο μη-
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χανικός καθαρισμός και η στερέωση τοιχογραφιών 
που σώζονται στο φουρνικό και στο σταυροθόλιο του 
βόρειου σκέλους του περιστώου, γύρω από τον κυρίως 
ναό. Παράλληλα, οι κατώτερες ζώνες του ναού επι- 
χρίονται εκ νέου με απόχρωση ανοιχτορόδινη που 
συνδυάζεται με τις τοιχογραφίες.

Στο ναό της Αγίας Σοφίας συνεχίστηκαν οι εργασίες 
αποκατάστασης του νεότερου ζωγραφικού διάκοσμου 
του ναού στο εσωράχιο του δυτικού και στο ανατολικό 
των κεντρικών τόξων και στις καμάρες του κυρίως 
ναού. Το ανατολικό εσωράχιο είχε πολλά προβλή- 
ματα, όπως φουσκώματα του επιχρίσματος και απολε- 
πίσεις, σε μεγάλη έκταση. Στη συνέχεια άρχισαν οι 
εργασίες αποκατάστασης στα τοξύλλια της βόρειας 
και δυτικής πλευράς του υπερώου.

Στο εργαστήριο της Εφορείας συνεχίστηκε η συντή- 
ρηση σπαραγμάτων τοιχογραφιών που περισυλλέχθη- 
καν κατά την ανασκαφή του μεταβυζαντινού ναού 
μέσα στο Κάστρο του Πλαταμώνα και κοντά στο ναό 
του Προφήτη Ηλία Θεσσαλονίκης.

Επίσης, στο εργαστήριο επεξεργάσθηκαν τεμάχια 
αποτοιχισμένων τοιχογραφιών από παλαιοχριστιανι- 
κούς τάφους του δυτικού και του ανατολικού νεκροτα- 
φείου της Θεσσαλονίκης, από το Ασκηταριό της 
Πύδνας και από την Κρύπτη του Αγίου Δημητρίου.

Στο οικόπεδο της οδού Λαπιθών 7 έγινε στερέωση 
και οπλισμός των παλαιοχριστιανικών τοιχογραφιών 
στο βόρειο τοίχο του κτίσματος που αποκάλυψε η 
ανασκαφή.

Άρχισε ο χημικός καθαρισμός των τοιχογραφιών 
του τρούλου και το στοκάρισμα των ρωγμών, καθώς 
και οι εργασίες αισθητικής παρουσίασης στο ναό του 
Σωτήρος Θεσσαλονίκης.

Έγινε στερέωση των τοιχογραφιών της πρόθεσης 
στο καθολικό της μονής του Αγίου Γεωργίου Ασπρο- 
βάλτας, νομού Θεσσαλονίκης.

Στο ναό των Αγίων Πέτρου και Παύλου στο Αιγίνιο 
του νομού Πιερίας γίνεται αποκάλυψη και στερέωση 
των τοιχογραφιών του Ιερού Βήματος.

Εικόνες

Συνεχίστηκε η στερέωση και ο καθαρισμός εικόνων 
της συλλογής Οικονομοπούλου προκειμένου να εκτε- 
θούν στο Λευκό Πύργο.

Γλυπτά

Έγινε καθαρισμός και συμπληρώσεις στον κοσμήτη 
και τα κιονόκρανα της βόρειας κιονοστοιχίας της 
Αγίας Σοφίας. Επίσης έγινε καθαρισμός, συμπληρώ- 
σεις και συγκολλήσεις αρχιτεκτονικών μελών και κυ-

ρίως κιονοκράνων της Αρχαιολογικής Συλλογής Ροτό- 
ντας.

Κεραμική

Συντηρήθηκαν αγγεία από τις σωστικές ανασκαφές 
των οικοπέδων των οδών Παπαθανασίου-Κολωνιάρη, 
Μ. Κυριακού 5, Χείρωνος, Πλατείας Δικαστηρίων, 
Θέρμης, Πρασακάκη - Κουκουφλή, στοάς Χορτιάτη 
και από αγροτεμάχια της Πύδνας.

Νομίσματα

Συνεχίζεται η συντήρηση νομισμάτων και μικρών 
μεταλλικών αντικειμένων από τις σωστικές ανασκαφές 
της Εφορείας και ειδικότερα του δυτικού Νεκροτα- 
φείου Θεσσαλονίκης.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ

Ψηφιδωτό τρούλου Αγίας Σοφίας

Το μεγάλο ψηφιδωτό του τρούλου της Αγίας Σοφίας 
παριστάνει την Ανάληψη του Χριστού. Στο κέντρο του 
τρούλου υπάρχει η μορφή του Χριστού και γύρω από 
αυτή οι δώδεκα απόστολοι. Στον κεντρικό άξονα της 
παράστασης η μορφή της Παναγίας με τους δύο αγγέ- 
λους δεξιά και αριστερά.

Η ψηφιδωτή αυτή παράσταση σώζεται στο μεγαλύ- 
τερο μέρος της. Μερικά κενά και απώλεια ψηφίδων 
οφείλονται σε παλαιότερες καταστροφές.

Μετά τη συντήρηση του ψηφιδωτού από ειδικό συ- 
νεργείο έπρεπε να δοθεί μια λύση σ’ αυτά τα κενά, έτσι 
ώστε η τελική παρουσίαση του ψηφιδωτού να στέκει 
αισθητικά. Προτείναμε τη χρωματική αφαίρεση, όπως 
έγινε και στα κενά του ψηφιδωτού στο κλειδί της Ροτό- 
ντας.

Με τον όρο χρωματική αφαίρεση ορίζουμε την ικα- 
νότητα του ματιού να ξεχωρίζει το κάθε χρώμα από το 
άλλο μέσα από μία πολυχρωμία και την ικανότητα 
επίσης να μπορεί να τοποθετεί τα χρώματα πάλι μαζί 
δίνοντας συγχρόνως την αυτονομία στη νέα επέμβαση. 
Η επιλογή του χρώματος δηλαδή, που θα συμπληρώ- 
σει το κενό, θα καθοριστεί από το σύνολο των χρωμά- 
των που περιβάλλουν το κενό4. Η λύση των κενών με 
ένα ενιαίο διαφορετικό χρώμα το «ουδέτερο» διαφορο- 
ποιεί το ίδιο έργο. Τα «ουδέτερα» τραβούν την προ-

4. U. Baldini, Teoria del restauro e unità di metodologia, Firenze 
1979, σ. 10.
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σοχή του ματιού αφαιρώντας τη δυνατότητα της συνο- 
λικής αισθητικής παρουσίασης.

Ζωγραφική διακόσμηση Αγίας Σοφίας και αισθητική 
αποκατάστασή της

Η εντοίχια ζωγραφική διακόσμηση της Αγίας Σο- 
φίας χρονολογείται το 1910. Οι τοιχογραφίες αυτές 
αντικατοπτρίζουν πολύ καθαρά τα πολιτιστικά ρεύ- 
ματα της εποχής και ευρύτερα δηλώνουν την επαφή 
της πόλης με τα ευρωπαϊκά κινήματα του 19ου αι.

Οι φθορές της ζωγραφικής διακόσμησης προκλήθη- 
καν από το πέρασμα του χρόνου και την έλλειψη συ- 
ντήρησης. Επίσης φθορές προκλήθηκαν από την 
έρευνα του μνημείου μετά τους σεισμούς του 1978.

Η έρευνα πάνω στην τεχνική της ζωγραφικής διακό- 
σμησης κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αποφα- 
σιστεί ο τρόπος της επέμβασης για την αποκατάσταση 
της εικόνας του μνημείου. Το είδος του χρώματος που 
χρησιμοποιήθηκε, η χρήση της κόλλας, ζωικής ή φυ- 
τικής, το υπόστρωμα του ασβέστη ή του στόκου, μπο- 
ρούν να χρησιμεύσουν στο συντηρητή όχι μόνο στην 
αναπαραγωγή πιθανώς της ίδιας τεχνικής αλλά και να 
εντοπίσουμε μέσα από τις υπάρχουσες φθορές προτερή- 
ματα και ελαττώματα μιας τεχνικής απέναντι μιας 
άλλης.

Με την έρευνα εντοπίστηκε στην πρώτη φάση της 
διακόσμησης με χρώματα βαθύ πορτοκαλί και μπλε 
καδμίου, ένα υπόστρωμα γύψου σε άνυδρη και ημιυ- 
δρική μορφή, στοιχεία καδμίου δηλωτικά της ώχρας 
και στοιχεία μολύβδου, λευκό του μολύβδου, που χρη- 
σιμοποιούνται για το αραίωμα των χρωμάτων. Αυτή η 
διακόσμηση βασίζεται στην τεχνική του σταμπωτού 
(στένσιλ).

Η δεύτερη φάση της διακόσμησης είναι αυτή με τα 
μουντά χρώματα με τα οποία είναι γνωστή η Αγία Σο- 
φία. Αποτελεί μόλις ένα χρωματικό στρώμα επάνω από 
εκείνη της πρώτης διακόσμησης που αναφέραμε. Τα 
χρώματα διαλυμένα με ασβεστόνερο τοποθετούνταν 
στην ξερή επιφάνεια. Με το χρόνο έχασαν τη φωτεινό- 
τητά τους και σε πολλά σημεία απολεπίστηκαν εύ- 
κολα. Η κόλλα που χρησιμοποιήθηκε ήταν φυτική ή 
ζωική. Αυτό που χαρακτηρίζει τη ζωγραφική διακό- 
σμηση της Αγίας Σοφίας είναι η χρωματική γκάμα, η 
σχεδιαστική άνεση και ο συνδυασμός γεωμετρικών 
σχημάτων.

Η νέα επέμβαση για τη συντήρηση και την αισθη- 
τική παρουσίαση του ζωγραφικού διακόσμου του ναού 
ούτε μιμείται ούτε συναγωνίζεται το αρχικό ζωγραφικό 
έργο. Επαναλαμβάνονται τα γεωμετρικά σχέδια και 
διαφοροποιούνται χρωματικά οι μονοχρωμίες. Σήμερα 
έχει συντηρηθεί και παρουσιαστεί το μεγαλύτερο 
μέρος του ναού. Με τη λήξη των εργασιών θα γίνει

λεπτομερέστερη παρουσίαση των επιζωγραφισμένων 
επιφανειών.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΜΑΡΑΚΗ

Χωρούδα

Ναός Αγίου Αθανασίου

Στον εγκαταλελειμμένο οικισμό της Χωρούδας5, ο 
οποίος υπάγεται σήμερα στην Κοινότητα Βερτίσκου, 
σώζεται ο ναός του Αγίου Αθανασίου. Πρόκειται για 
μονόχωρο ξυλόστεγο ναό, με ημικυκλική την κόγχη 
του Ιερού Βήματος και ανοικτή στοά στη δυτική και 
μέρος της νότιας όψης (Π ί ν. 151 α).

Ο ναός διατηρεί αξιόλογες τοιχογραφίες, σε σχε- 
τικά καλή κατάσταση το άνω μέρος των οποίων καλύ- 
πτεται από το νεότερο ταβάνι (Π ίν. 150 α-β). Οι τοι- 
χογραφίες αυτές μπορούν να χρονολογηθούν στην γ' 
δεκαετία του 18ου αι., λόγω της μεγάλης συνάφειας 
που παρουσιάζουν με το έργο των ηπειρωτών ζωγρά- 
φων Αναστασίου και Αλεξίου στο ναό του Αγίου Αθα- 
νασίου στο Ντουρμάνι Βερμίου (1736), στο νάρθηκα 
του ναού του Αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι Ζαγορίου 
(1734) και πιθανότατα στη Μονή Ροζινού κοντά στο 
Μελένικο (1732)6.

Α ι γ ί ν ι ο

Ναός Πέτρου και Παύλου

Στο μονόχωρο, ξυλόστεγο ναό των Αποστόλων Πέ- 
τρου και Παύλου στο Αιγίνιο, στον οποίο εντοπίσθη- 
καν τοιχογραφίες του τελευταίου τετάρτου του 15ου αι. 
συνδεόμενες με την καλλιτεχνική δραστηριότητα του 
εργαστηρίου της Καστοριάς7, συνεργείο της Εφορείας 
με επικεφαλής το συντηρητή Ε. Κωνσταντινίδη άρ- 
χισε εργασίες συντήρησης των τοιχογραφιών. Οι ερ- 
γασίες ξεκίνησαν από το χώρο του Ιερού Βήματος, 
στην κόγχη του οποίου υπάρχει παλαιότερο ζωγρα- 
φικό στρώμα με εκτεταμένη επιζωγράφηση. Στους κά- 
θετους τοίχους του Ιερού και σε ύψος 2 μ. από το δά- 
πεδο αποκαλύφθηκαν με μηχανικό καθαρισμό οι τοιχο

5. Σε τουρκικό τεφτέρι του 17ου αι., η Χωρούδα κατατάσσεται στα 
αμιγώς χριστιανικά χωριά του ναχιγιέ Λαγκαδά που υπάγονται στη 
φορολογική κατηγορία των χωριών των καρβουνιάρηδων (Kömürkes 
an), Μακεδονικά 20 (1980), σ. 375 κ.ε. και ειδικά σ. 415 κ.ε.

6. Ηπειρ. Χρον. 29 (1988/89), σ. 173 κ.ε.
7. ΑΔ 43 (1988): Χρονικά, σ. 376. Α. Τούρτα, Πρώτες ειδήσεις για 

τοιχογραφίες του 15ου αι. στο Αιγίνιο Πιερίας, Ένατο Συμπόσιο Βυ- 
ζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Πρόγραμμα 
και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων, Αθήνα 1989, σ. 79.
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γραφίες που καλύπτονταν κάτω από αλλεπάλληλα 
ασβεστώματα. Μετά την αποκάλυψη ακολούθησε η 
οριοθέτησή τους, η πρόχειρη συγκράτησή τους με 
στεφανώματα, το κλείσιμο των ρωγμών με ουδέτερα 
κονιάματα και η στερέωση του υποστρώματος.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΡΤΑ

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η  (Σχέδ.  I)

Οδός Λαπιθών 7

Κατά τη διάρκεια εκσκαφής για θεμελίωση πολυώ- 
ροφης οικοδομής στο παραπάνω οικόπεδο της οδού, 
εντοπίσθηκαν αρχαιότητες αρκετά κατεστραμμένες 
από το μηχανικό εκσκαφέα αλλά και από τη συνεχή 
χρήση του ίδιου χώρου επί αιώνες μέχρι σήμερα. Το 
οικόπεδο βρίσκεται λίγα μέτρα βόρεια της οδού Κασ- 
σάνδρου, σε μικρή απόσταση από τον αρχαιολογικό 
χώρο του ναού του Αγίου Δημητρίου. Η σωστική ανα- 
σκαφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρ- 
κεια του α' εξαμήνου του 1990, αποκάλυψε τμήμα πο- 
λυτελούς κτιριακού συγκροτήματος, το οποίο εκτεί- 
νεται προς όλες τις κατευθύνσεις μέσα στα παρα- 
κείμενα οικόπεδα, τα οποία συγκροτούν μία αδια- 
μόρφωτη ακόμη οικοδομικά περιοχή στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Το αρχαίο κτίριο διατηρεί και μέρος 
της αρχικής εντυπωσιακής σε πολυτέλεια διακόσμη- 
σης με πολύχρωμα ψηφιδωτά και τοιχογραφίες πα- 
λαιοχριστιανικής εποχής.

Ο μηχανικός εκσκαφέας είχε προκαλέσει εκτετα- 
μένη καταστροφή αφήνοντας τα ίχνη του παντού και 
ό,τι ερευνήθηκε περιορίζεται στη νότια πλευρά του 
οικοπέδου.

Συγκεκριμένα, από το κοσμικό κτίριο ανασκάφηκε 
και αναγνωρίστηκε το μεγαλύτερο τμήμα μιας επί- 
σημης αίθουσας υποδοχής, ενός triclinium. Η αίθουσα 
έχει πλάτος 7,45 και σωζόμενο μήκος 10,35 μ. Ορίζεται 
από δύο παράλληλους τοίχους με εγγεγραμμένη κόγχη 
στα δυτικά, χορδής 5,75 μ.

Νότια του τρικλινίου, κάθετοι τοίχοι στο νότιο 
τοίχο του ορίζουν τουλάχιστον τρία διάχωρα- δωμά- 
τια μικρών διαστάσεων. Δυτικά της αίθουσας, σχημα- 
τίζεται δωμάτιο (;), αδιευκρίνιστου μεγέθους, εξαιτίας 
της καταστροφής από τον εκσκαφέα.

Στοιχεία της τεχνικής κατασκευής της τοιχοποιίας 
διατηρούνται στο βόρειο τοίχο. Το τρικλίνιο είναι 
κτισμένο με επιμελημένη τοιχοποιία και επάλληλες

ζώνες από τρεις σειρές πλίνθων, σύμφωνα με το τυπικό 
σύστημα της λεγόμενης εναλλασσόμενης τοιχοποιίας.

Η συνολική έρευνα απέδειξε ότι το αρχαίο κτιριακό 
συγκρότημα, στο οποίο ανήκει η αίθουσα του τρικλι- 
νίου, έχει θεμελιωθεί πάνω στο φυσικό μαλακό βράχο, 
ο οποίος έχει λαξευθεί ειδικά γι’ αυτό το λόγο, και 
ακολουθεί τη φυσική κλίση του λόφου της Θεσσαλο- 
νίκης, διευθετημένο προφανώς σε άνδηρα. Αυτό το 
στοιχείο είναι σημαντικό. Είναι ίσως η πρώτη φορά 
που εντοπίζουμε κτίριο στη Θεσσαλονίκη, παλαιοχρι- 
στιανικής εποχής, κτισμένο σε άνδηρα.

Επιπλέον όμως το εύρημα αποδεικνύεται σημαντικό 
και σπάνιο γιατί διατηρεί σε μεγάλη έκταση και σε 
ακέραιη κατάσταση ψηφιδωτά και τοιχογραφίες πα- 
λαιοχριστιανικής εποχής, που για πρώτη φορά εντοπί- 
ζονται σε κοσμικό κτίριο της Θεσσαλονίκης, σε ύψος 
2 μ. περίπου και με τόσο καλή διατήρηση των χρωμά- 
των. Πρόκειται για ελάχιστο δείγμα της αρχικής εντυ- 
πωσιακής εικόνας του κτιρίου. Η τεχνοτροπική ανά- 
λυση των τοιχογραφιών σε συνδυασμό με αυτή των 
διακοσμητικών θεμάτων του ψηφιδωτού δαπέδου και 
με τα στοιχεία που παρέχει η κατασκευή της τοιχο- 
ποιίας προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τη 
χρονολόγηση παρόμοιων κτιριακών κατασκευών στη 
Θεσσαλονίκη της παλαιοχριστιανικής εποχής. Ειδικό- 
τερα, πρόκειται για ψηφιδωτό δάπεδο με τριχρωμία 
και ποικίλα θέματα, τυπικά της παλαιοχριστιανικής 
εποχής. Το κεντρικό θέμα του ψηφιδωτού είναι πί- 
νακας με αστεροειδή κοσμήματα σχηματιζόμενα από 
πλάγια παραλληλόγραμμα. Τα τετράγωνα στις κο- 
ρυφές των αστεροειδών κοσμημάτων καλύπτονται με 
διακοσμητικά μοτίβα, ανθέμια, πλοχμούς κισσόφυλλα, 
σε συμμετρικούς συνδυασμούς. Ο κεντρικός πίνακας 
περιβάλλεται από διακοσμητικές ταινίες. Η βόρεια 
πλευρά του ορίζεται με ταινία, διακοσμημένη με κανο- 
νικά εναλλασσόμενα ρομβοειδή θέματα, πλοχμούς, 
ανθέμια. Η δυτική πλευρά ορίζεται με ταινία, κοσμη- 
μένη με περίπλοκλο πλοχμό. Το βόρειο άκρο του 
πλοχμού διακόπτεται για να σχηματισθεί ψηφιδωτή 
επιγραφή στον τύπο της tabula ansata. Η επιγραφή 
αναφέρει EYTYXΩC/EYCEBIQ/EYTYXΩC /M AΡ- 
ΚΙΑ/E YTYX ΩC/EΛΛΑΔΙTH ΚΑΙ ΚΛΕΜΕΝΤΙ/ΝΗ, 
αποκαλύπτοντας και επιβεβαιώνοντας τον κοσμικό 
χαρακτήρα του κτιρίου. Μπροστά στην κόγχη σχημα- 
τίζεται μία ομάδα μικροτέρων πινάκων που περιβάλλε- 
ται από διακοσμητική ταινία σε σχήμα Π με γεωμε- 
τρικά ανθέμια. Ο κεντρικός πίνακας, με διακόσμηση 
πουλιών και καρπών, διατεταγμένων μεμονωμένα μέσα 
σε πολύπλευρα πλαίσια (Πίν. 151 β) τοποθετείται ανά- 
μεσα στους άλλους δύο όμοιους πίνακες με απλό φολι- 
δωτό σχέδιο. Το δάπεδο της κόγχης στρώνεται με χον- 
δρό ακόσμητο ψηφιδωτό. Ίχνη από την αρχική
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Σχέδ. 1. Θεσσαλονίκη. Τοπογραφικός χάρτης όπου αναφέρονται οι ανασκαφές του 1990.
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ορθομαρμάρωση του κτιρίου με λευκό μάρμαρο, δια- 
κρίνονται σε ορισμένα σημεία της κόγχης. Πάνω στο 
ψηφιδωτό δάπεδο εντοπίσθηκαν υπολείμματα απροσ- 
διόριστων τοίχων που υποδηλώνουν μία ατελή κατα- 
σκευή μεταγενέστερης εποχής, καθώς και μία ενδιαφέ- 
ρουσα μικρή κυκλική κινστέρνα μεταγενέστερης επο- 
χής, πιθανώς εργαστηριακής χρήσης.

Οι τοιχογραφίες απλώνονται σ’ όλο το σωζόμενο 
μήκος του βόρειου τοίχου του τρικλινίου. Ίχνη τους 
διακρίνονται στο νότιο τοίχο, ο οποίος διατηρείται σε 
ελάχιστο ύψος.

Στα διάχωρα που σχηματίζονται ανάμεσα σε γρα- 
πτούς κίονες, οργανώνονται συνεχόμενοι πίνακες. Οι 
πίνακες διακοσμούνται εναλλάξ με ζωγραφική που μι- 
μείται: α) ένθετα διακοσμητικά θέματα του εντοίχιου 
opus sectile και β) ορθομαρμάρωση. Πρόκειται δη- 
λαδή, για το γνωστό και ενδιαφέροντα για την πλού- 
σια ποικιλία και οργάνωσή του αρχιτεκτονικό ρυθμό 
στην εντοίχια διακόσμηση, ένα ρυθμό που θεωρείται 
αναβίωση του κλασικού β' πομπηϊανού ρυθμού στην 
παλαιοχριστιανική εποχή και αναπτύσσεται σ’ όλον 
τον 5ο και 6ο αι.

Κατά την εκτίμηση της Εφορείας η προστασία και 
ανάδειξη του αρχαίου κτιρίου που εντοπίστηκε στο 
οικόπεδο της οδού Λαπιθών 7 διασφαλίζονται με την 
υποχώρηση της οικοδομικής γραμμής στο σημείο 
αυτό της οδού Λαπιθών. Άλλωστε το κτίριο είχε 
εντοπισθεί σε βάθος 0,50 μ. περίπου από την επιφάνεια 
του δρόμου. Μ’ αυτόν τον τρόπο το εν λόγω αρχαίο 
κτίριο θα ενταχθεί με κατάλληλη διαμόρφωση σε 
χώρο πρασίνου, μετατρέποντας και σε πεζόδρομο τη 
μελλοντική διάνοιξη της οδού Λαπιθών στο σημείο 
του οικοδομικού τετραγώνου, στο οποίο ανήκει το οι- 
κόπεδο.

Η πρότασή μας έγινε δεκτή από το Κεντρικό Αρ- 
χαιολογικό Συμβούλιο, και με την αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡ- 
Χ/Β1/Φ34/36149/7.8.91 Υπ. Απόφ. η οικοδομή ήδη 
ανεγείρεται.

Οδός Άθωνος 29-31

Κατά τη διάρκεια εκσκαφής για θεμελίωση οικο- 
δομής στο οικόπεδο της παραπάνω οδού στην Άνω 
Πόλη της Θεσσαλονίκης, αποκαλύφθηκαν στη νοτιο- 
δυτική γωνία του οικοπέδου, δύο σχεδόν παράλληλοι 
υπόγειοι κτιστοί αγωγοί υδροδότησης, ορθογώνιας 
διατομής, εσωτ. διαστ. 0,253x0,20 μ., που πιθανώς να 
ανήκουν σε γενικότερο δίκτυο υδροδότησης της πόλης 
(Πίν. 151 γ).

Οι δύο αγωγοί κατευθύνουν το νερό από ΒΑ. προς 
ΝΔ. ακολουθώντας σιγμοειδή πορεία, πιθανότατα για 
τον καλύτερο έλεγχο της ροής του. Το σωζόμενο

μήκος του εντός του οικοπέδου είναι 8 μ. περίπου. Εί- 
ναι θεμελιωμένοι πάνω σε στρώματα επιχώσεων, χα- 
ρακτηριστικά για το πλήθος των οστράκων και των 
οικοδομικών υλικών παλαιοχριστιανικής εποχής, που 
περιέχουν. Παρουσιάζουν κατασκευαστικές ομοιότη- 
τες. Οι πλάγιοι τοίχοι και οι καλυπτήριες αργές πέτρες 
κτίζονται με ασβεστοκονίαμα, ενώ οι εσωτερικές πα- 
ρειές των τοίχων και το δάπεδο καλύπτονται με μία 
λεπτή στρώση υδραυλικού κονιάματος αλλά και με 
παχύ στρώμα αλάτων του νερού. Το δάπεδο κατασκευά- 
ζεται με πλίνθους από τις οποίες, αρκετές φέρουν 
έκτυπα σήματα.

Μετά την ανασκαφική έρευνα, τα τμήματα των δύο 
αυτών αγωγών, διατηρήθηκαν με την κατάχωσή τους.

Τάφος Μετεωροσκοπείου

Κατά τη διάρκεια εκσκαπτικών εργασιών κατα- 
σκευής μεγάλου υπόγειου κτιστού αγωγού καλωδιώ- 
σεων στο χώρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
συγκεκριμένα στην περιοχή βόρεια του Μετεωροσκο- 
πείου, εντοπίστηκε ευμεγέθης προσανατολισμένος θο- 
λωτός τάφος παλαιοχριστιανικών χρόνων. Είχε εντο- 
πιστεί στις αρχές του έτους 1989, αλλά εξαιτίας των 
κακών καιρικών συνθηκών του μηνός Μαρτίου του 
1989, το εσωτερικό του τάφου είχε πλημμυρίσει από 
νερά, που απομακρύνθηκαν με δυσκολία. Η Εφορεία 
μπόρεσε τελικά να ερευνήσει τον αρχαίο τάφο, το 1990.

Όλη η ανατολική πλευρά του είχε καθαιρεθεί από 
το μηχανικό εκσκαφέα ενώ η καμάρα του, στο σημείο 
της εισόδου, είχε καταστραφεί, προφανώς από σύ- 
ληση. Εξαιτίας της σύλησης, η επίχωσή του βρέθηκε 
διαταραγμένη.

Ο τάφος είναι θεμελιωμένος στο φυσικό σκληρό 
κόκκινο αργιλώδες χώμα της περιοχής. Έχει είσοδο 
στη δυτική στενή πλευρά του, φραγμένη με σχιστολι- 
θική πλάκα. Στο θόλο ανοίγεται εκ κατασκευής οπή. 
Καμμία ένδειξη υπέργειας κατασκευής του τάφου δεν 
εντοπίστηκε. Στο εσωτερικό του, και αφού απομα- 
κρύνθηκαν όλες οι φερτές επιχώσεις που περιείχαν και 
κεραμική των αρχών του αιώνα μας, εντοπίστηκε ένα 
παχύ στρώμα δαπέδου μαύρου χώματος, ύψ. 0,25-0,30 
μ. Κάτω απ’ αυτό το στρώμα αποκαλύφθηκαν τρεις 
θήκες (;) για νεκρούς, διαφορετικών μεγεθών, λαξευ- 
μένες στο σκληρό χώμα, με προσανατολισμό Α.-Δ.

Με γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου Μνη- 
μείων, προτάθηκε η διατήρησή του ως ορατού και επι- 
σκέψιμου καθώς και η ανάδειξή του με κατάλληλη 
διαμόρφωση μέσα στο υπάρχον αλσύλλιο της πε- 
ριοχής του Μετεωροσκοπείου. Η μελέτη διαμόρφωσης 
του περιβάλλοντος χώρου που συντάχθηκε από την
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αρχιτέκτονα της Εφορείας Ξανθή Σαββοπούλου, ήδη 
εκτελείται.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Πλατεία Κυπρίων Αγωνιστών (Διοικητηρίου)

Στη διάρκεια της ανασκαφικής έρευνας στη δεύτερη 
τομή (διαστ. 19,50x21,50 μ.) που έγινε στο βόρειο 
τμήμα της πλατείας, νότια της οδού Αγίου Δημητρίου, 
αποκαλύφθηκε σε πρώτη φάση τμήμα κτιρίου ρωμαϊ- 
κών χρόνων που εκτεινόταν στο μεγαλύτερο μέρος του 
ανασκαφικού χώρου. Διακρίναμε σ’ αυτό τρεις μεγά- 
λους χώρους, των οποίων τη χρήση δεν διαπιστώσαμε.

Στο βορειοανατολικό τμήμα του σκάμματος αποκα- 
λύφθηκε ένα μικρό τμήμα πρώιμου παλαιοχριστιανι- 
κού κτίσματος. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν τμήματα 
ψηφιδωτού δαπέδου. Στο μεγαλύτερο απ’ αυτά διακρί- 
νονταν τα θέματα του πλοχμού και του σπειρομαιάν- 
δρου.

Δύο αγωγοί διέρχονταν μέσα από τους χώρους των 
αποκαλυφθέντων τμημάτων του ρωμαϊκού και του πα- 
λαιοχριστιανικού κτιρίου, κατευθυνόμενοι προς τη νο- 
τιοδυτική γωνία του ανασκαφικού χώρου, αλλά δεν 
βρέθηκαν σαφείς ενδείξεις για τη λειτουργία τους.

Ύστερα από την έρευνα και την καθαίρεση των νεω- 
τερικών φάσεων κατά μήκος της ανατολικής πλευράς 
της τομής αποκαλύφθηκαν συνολικά δεκατρείς ελεύ- 
θερες ταφές σε επάλληλα στρώματα, δυστυχώς οι πε- 
ρισσότερες διαταραγμένες εξαιτίας της συνεχούς χρή- 
σης του χώρου, που χρονολογούνται από τα νομίσματα 
και τα εφυαλωμένα όστρακα που βρέθηκαν γύρω τους 
στο 13ο αι. Αμέσως κάτω από τις ταφές αυτές αποκαλύ- 
φθηκαν εννέα κτιστοί κιβωτιόσχημοι τάφοι εντός των 
ερειπίων του ρωμαϊκού κτιρίου, από τους οποίους οι 
τέσσερις σώζονταν ακέραιοι. Οι τρεις απ’ αυτούς βρί- 
σκονταν ελάχιστα χαμηλότερα από το επίπεδο θεμελί- 
ωσης τμήματος μεσοβυζαντινού τοίχου, που εδραζόταν 
σε φάση του ρωμαϊκού κτιρίου κατά μήκος της ανατο- 
λικής πλευράς του σκάμματος. Οι τέσσερις καλοδια- 
τηρημένοι κιβωτιόσχημοι τάφοι χρονολογούνται στο 
12ο αι. με βάση τα νομίσματα και τα όστρακα εφυαλω- 
μένων αγγείων που βρέθηκαν στο εσωτερικό τους και 
φαίνεται ότι βρίσκονταν σε συνεχή χρήση, όπως μαρ- 
τυρεί ο αριθμός των σωζομένων σ’ αυτούς ταφών και 
ανακομιδών.

Η παρουσία των βυζαντινών ταφών στο χώρο της 
πλατείας Κυπρίων Αγωνιστών αποτελεί μία ένδειξη 
της ύπαρξης κοντά στη θέση αυτή ενός αγνώστου με- 
σοβυζαντινού ναού ή μοναστηριού8.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ

Οικόπεδο συγκροτήματος κατοικιών «Αξιός»

Κατά την εκσκαφή του οικοπέδου που ορίζεται από 
τις οδούς Λαγκαδά-Γαλανάκη-Ιβάνωφ, για ανέγερση 
οικοδομών του συγκροτήματος «Αξιός», αποκαλύφθη- 
καν 23 τάφοι και ένα ταφικό οικοδόμημα που χρονο- 
λογούνται με βάση νομίσματα και τα κινητά τους ευρή- 
ματα από τον 3ο έως και τα τέλη του 4ου αι.

Ο παλαιότερος χρονικά τάφος εντοπίστηκε στη 
μέση περίπου του μήκους του δυτικού ορίου του οικο- 
πέδου. Είναι κιβωτιόσχημος, διαστ. 1,25x2 μ., με μαρ- 
μάρινη επένδυση, κάλυψη και προσκεφάλαιο. Πε- 
ριείχε τρεις ταφές, τη μία δίπλα στην άλλη, πήλινο 
και γυάλινο αγγείο, χρυσό ενώτιο, χάλκινη ωτογλυ- 
φίδα και ψήφους περιδέραιου από γαγάτη και υαλό- 
μαζα. Χρονολογείται από τα νομίσματα που βρέθηκαν 
σ’ αυτόν στον 3ο αι.

Στη βορειοανατολική γωνία του οικοπέδου ερευνή- 
θηκαν είκοσι δύο τάφοι που ανήκαν σε ενιαία συστάδα 
με προσανατολισμό από Β. προς Ν. (Σχέδ.  2). Όλοι 
τους βρέθηκαν ημικατεστραμμένοι και συλημένοι. 
Αρχικά ήταν καμαροσκεπείς, με λιθοπλινθόκτιστη 
καμάρα και επιχρισμένοι με ασβεστοκονίαμα. Κατά 
την ανοικοδόμησή τους προηγήθηκε το κτίσιμο πα- 
ράλληλων και σε απόσταση 2,30 μ. μεταξύ τους τοί- 
χων, πλ. 0,50 μ. περίπου ο καθένας, με κατεύθυνση Α.- 
Δ. Κάθετα σ’ αυτούς και σε διαστήματα 0,60-0,70 μ. 
προσκολλήθηκαν, χωρίς οργανική σύνδεση μεταξύ 
τους, τοίχοι περίπου ισοπλατείς, που αποτέλεσαν τις 
μεσοτοιχίες των τάφων. Τα σχετικά με τα έθιμα ταφής 
στοιχεία είναι ελάχιστα και σποραδικά και αξίζει να 
σημειωθεί μόνον ο μικρός αριθμός των ταφών ανά 
τάφο (από μία έως τρεις) γεγονός που μαρτυρεί την 
ολιγόχρονη χρήση τους. Η ανοικοδόμηση της συ- 
στάδας τοποθετείται περίπου στα χρόνια του Μεγάλου 
Θεοδοσίου.

Περίπου στο κέντρο του υπό ανέγερση οικοπέδου 
ανασκάφηκε ταφικό κτίσμα που διασώθηκε σε εξαιρε- 
τική κατάσταση. Αποτελείται από επιμήκη καμαρο- 
σκεπή προθάλαμο με προσανατολισμό Β.-Ν., στις δύο 
μακρές πλευρές του οποίου υπάρχουν από τρεις καμα- 
ροσκεπείς ταφικοί θάλαμοι, που επικοινωνούν με τον 
προθάλαμο με χαμηλές τοξωτές θυρίδες, κλεισμένες με 
μαρμάρινες πλάκες. Στην ανατολική πλευρά του βασι- 
κού αυτού κτίσματος υπάρχουν τρεις ανεξάρτητοι τα- 
φικοί θάλαμοι, επίσης καμαροσκεπείς. Το σύνολο των 
εννέα ταφικών θαλάμων περιλαμβάνεται σε ορθογώνιο 
κτιστό περίβολο, ο οποίος εκτεινόμενος προς Ν. σχη- 
ματίζει αύλειο χώρο που πιθανότατα αρχικά ήταν στε-

8. ΑΕΜΘ 4 (1990), σ. 259-267.



Σχέδ. 2. Θεσσαλονίκη. Οικόπεδο συγκροτήματος κατοικιών «Αξιός». Κάτοψη και τομές
της ανασκαφής.
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γασμένος. Ον διαστάσεις του περιβόλου είναι 8,60χ 
7,70 μ. και το ταφικό κτίσμα καλύπτει τη μισή περίπου 
επιφάνεια του εντός του περιβόλου χώρου.

Τα άφθονα νομίσματα που προήλθαν από την ανα- 
σκαφική έρευνα προσδιορίζουν την ανοικοδόμηση και 
χρήση του ταφικού συγκροτήματος στο β' μισό του 
4ου αι. Σ’ αυτό τάφηκαν περισσότεροι από 40 νεκροί 
κάθε φύλου και ηλικίας. Η εξαιρετική κατάσταση δια- 
τήρησης των σκελετών και των κινητών ευρημάτων 
βοήθησε στην εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν 
τις ταφικές συνήθειες της εποχής. Αξιόλογα είναι και 
τα ίδια τα αντικείμενα, κεραμικά, λύχνοι, και είδη γυ- 
ναικείου καλλωπισμού. Το σημαντικότερο κινητό εύ- 
ρημα είναι το μαρμάρινο τραπεζοφόρο στον εικονο- 
γραφικό τύπο του «Καλού Ποιμένα», που αποτελεί και 
το πρώτο σε παγκόσμια κλίμακα παράδειγμα που απο- 
δεικνύει τη χρήση των τραπεζοφόρων του τύπου αυτού 
στα κοιμητήρια.

Η τελική δημοσίευση της ανασκαφής ετοιμάζεται 
από την υπογράφουσα, ενώ τη μελέτη του ανθρωπολο- 
γικού υλικού έχει αναλάβει ο παλαιοανθρωπολόγος 
Πάρης Παυλάκης, λέκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαν- 
νίνων.

Πλατεία Δημοκρατίας

Κατά τις εργασίες θεμελίωσης των δημοτικών αφο- 
δευτηρίων στην πλατεία Δημοκρατίας, καταστράφηκε 
μερικώς τετράπλευρο οικοδόμημα, που βρισκόταν σε 
βάθος 4 μ. περίπου κάτω από τη σημερινή επιφάνεια 
της πλατείας. Το βόρειο και νότιο τμήμα του κτί- 
σματος βρίσκεται σήμερα κάτω από την πλατεία. Οι 
τοίχοι του έχουν πάχος 1,20 μ. περίπου και εσωτερικά 
είναι επιχρισμένοι με παχύ στρώμα από κουρασάνι, 
όπως και το δάπεδο. Πιθανώς πρόκειται για δεξαμενή 
νερού.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οδός Πρασακάκη - Κουκουφλή (Πίν. 152 α)

Στο οικόπεδο των παραπάνω οδών που βρίσκεται 50 
μ. βόρεια της Αγίας Σοφίας, αποκαλύφθηκε τμήμα με- 
γάλου δημοσίου κτιρίου παλαιοχριστιανικών χρόνων, 
το οποίο μετασκευάσθηκε κατά τους μεσοβυζαντινούς 
χρόνους σε βιοτεχνικό εργαστήριο.

Το κτίριο, που διασώζει τουλάχιστον τρεις φάσεις 
και εδράζεται πάνω σε αρχαιότερο οικοδόμημα ρωμαϊ- 
κών χρόνων, αποτελείται από έξι χώρους και ένα διά- 
δρομο (Σχέδ.  3). Δύο από τους χώρους του κτίσματος 
(Δ, Ζ) διατάσσονται νότια και άλλοι τρεις (Α, Β, Γ), 
ανατολικά ευρύχωρης αίθουσας τρικλινίου (Ε), η

οποία επικοινωνεί μέσω του διαδρόμου Στ με την αί- 
θουσα Δ.

Είναι κατασκευασμένο με εγχώρια λιθοπλινθόκτι- 
στη τοιχοποιία και πλινθοδομή στους λαμπάδες των 
τοίχων και στους πεσσότοιχους της αίθουσας Ε. Το 
πάχος των πλίνθων που χρησιμοποιούνται είναι 0,025- 
0,03 ή 0,04 και ο αρμός 0,04 μ. Στις αίθουσες Β και Δ 
κάποιοι τοίχοι καλύπτονται εξωτερικά με επίχρισμα 
λειασμένο με σανίδι και διακοσμούνται με ελλειψο- 
ειδή, ευθύγραμμα ή διαγώνια μυστρίσματα. Η πρό- 
σβαση στα δωμάτια Α, Β και Γ, που επικοινωνούν με- 
ταξύ τους με θύρες, γίνεται μέσω της αίθουσας Δ. Οι 
παραπάνω τρεις χώροι έχουν κοινό το δυτικό τοίχο, 
που είναι ο ανατολικός των αιθουσών Δ και Ε. Το δά- 
πεδο του δωματίου Α, διαστ. 2,50x3,50 μ., καλύπτεται 
με χονδρό ψηφιδωτό από μεγάλες ακανόνιστες ψη- 
φίδες. Στο ανατολικό τμήμα του υπήρχε άνοιγμα, το 
οποίο στους μεσοβυζαντινούς χρόνους φράχθηκε.

Ο χώρος Β, του οποίου αποκαλύφθηκαν μόνον οι 
τρεις τοίχοι (ο ανατολικός βρίσκεται κάτω από την 
παρακείμενη οικοδομή της οδού Κουκουφλή), σωζ. δια- 
στ. 3,50x4,70 μ. Το δάπεδό του ήταν στρωμένο με μαρ- 
μάρινες πλάκες, οι οποίες σε β' φάση έχουν αφαιρεθεί, 
όπως μαρτυρούν τα ίχνη τους επάνω στο ισχυρό κόκ- 
κινο υπόστρωμα. Στη νοτιοδυτική γωνία του χώρου Β 
βρέθηκε θησαυρός 12 χάλκινων νομισμάτων εποχής 
Κωνσταντίνου, που σχετίζεται πιθανότατα με την 
εγκατάλειψη του προγενέστερου ρωμαϊκού κτιρίου.

Ίχνη τοιχοβάτη από υδραυλικό κονίαμα στο νότιο 
τοίχο αποτελούν ενδείξεις μετατροπής του χώρου σε 
δεξαμενή κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους, οπότε 
πρέπει να κατασκευάσθηκε στο κέντρο του δωματίου 
και αγωγός ορθογώνιας διατομής, με κατεύθυνση Α.-Δ. 
και κλίση προς Δ. Μέσα στα μπάζα του αγωγού βρέ- 
θηκε στέλεχος κοχλιαρίου και δεκανούμμιο Ιουστια- 
νιανού. Βόρεια του αγωγού, το δάπεδο του δωματίου 
είναι από άτακτη αργολιθοδομή. Οι χώροι Β και Γ πρέ- 
πει να ήταν σε πρώτη φάση ενιαίοι, όπως δείχνει ένα 
μικρό φρεάτιο, διαμ. 1,20 και βάθ. 0,40 μ., επενδυμένο 
με μαρμάρινες πλάκες, που σε β' φάση μπαζώθηκε για 
να κτισθεί επάνω του τμήμα τοίχου, που σχηματίζει 
λαμπά θύρας. Πρόκειται για το δυτικό λαμπά της 
θύρας του χώρου Γ, που είναι κατασκευασμένος με 
εναλλασσόμενη τοιχοδομία από αργολιθοδομή και 
πλίνθους και εδράζεται πάνω στο φρεάτιο. Ο χώρος Β 
επικοινωνούσε αρχικά μέσω μιας θύρας, πλ. 1 μ., με το 
διάδρομο Στ, η οποία σε β' φάση κτίσθηκε με εναλ- 
λασσόμενη τοιχοδομία από αργολιθοδομή και πλίν- 
θους. Παραπλεύρως του μικρού φρεατίου της αίθουσας 
Γ αποκαλύφθηκε άλλο μεγαλύτερο, διαμ. 1,85 μ., που 
έχει τοιχώματα από αργολιθοδομή και επικοινωνεί με 
αγωγό με το μικρότερο φρεάτιο. Ο κοινός δυτικός
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Σχέδ. 3. Θεσσαλονίκη. Οδός Πρασακάκη - Κουκουφλή. Κάτοψη και τομή Ε-Ε ' της ανασκαφής.

τοίχος των δωματίων A, Β και Γ εμφανίζει ποικίλες 
τοιχοποιίες. Σε άλλα σημεία είναι κατασκευασμένος 
με αργολιθοδομή και ασβεστοκονίαμα, σε ένα μικρό 
τμήμα με πλινθοδομή και στο βόρειο άκρο του διασώ- 
ζει το μισό πλινθόκτιστης καμάρας, ενώ ψηλότερα 
επενδύεται με υδραυλικό κονίαμα, γιατί ένα τμήμα του 
μετατράπηκε αργότερα σε δεξαμενή. Ο δυτικός τοίχος 
του παραπάνω χώρου εδράζεται πάνω σε αρχαιότερο

τοίχο ίδιας κατεύθυνσης, που σχετίζεται με το προγενέ- 
στερο ρωμαϊκό κτίριο.

Οι σημαντικότερες αίθουσες του κτιρίου είναι οι αί- 
θουσες Ε και Δ, ο νότιος τοίχος της οποίας δε διαπι- 
στώθηκε κατά την ανασκαφή, ενώ ο δυτικός της πρέ- 
πει να βρίσκεται κάτω από τη μεταγενέστερη βυζα- 
ντινή δεξαμενή, αλλά δεν ήταν δυνατό να αποκα- 
λυφθεί, λόγω των στατικών προβλημάτων της κινστέρ-
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νας. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να αποτελούσε προέ- 
κταση του δυτικού τοίχου της αίθουσας Ε. Η αίθουσα 
Δ είχε μήκος 11,40 μ. και το πλάτος της υπολογίζεται 
σε 5,50 μ. Το δάπεδό της παρουσιάζει ποικιλία. Περι- 
μετρικά καλύπτεται με χονδρό ψηφιδωτό από μεγάλες 
ακανόνιστες ψηφίδες, ενώ στο κέντρο της υπάρχει τε- 
τράγωνο διακοσμημένο κατά το opus sectile. Το ανα- 
τολικό τμήμα της καλύπτουν μεγάλες λευκές ακανόνι- 
στες μαρμάρινες ψηφίδες σε μήκος 3,40 μ. και το 
δυτικό δύο σκουρόχρωμες παράλληλες ταινίες, μήκ. 
1,25 μ., που πλαισιώνουν ισάριθμες σειρές φολίδων 
από γκρίζες ψηφίδες. Ενδέχεται το ίδιο θέμα να 
υπήρχε και στο ανατολικό τμήμα του δαπέδου, όπου 
παρατηρούνται πολλές μεταγενέστερες επισκευές. Στο 
σημείο αυτό ανοίχθηκε σε νεότερη εποχή πηγάδι, 
διαμ. 0,75 μ., με τοιχώματα κτιστά. Βόρεια του κεντρι- 
κού τετραγώνου με το opus sectile, γκρίζες ακανόνι- 
στες ψηφίδες σχηματίζουν τρία ορθογώνια διάχωρα, 
όπου εγγράφονται μέσα σε λευκό βάθος τρεις ομοιό- 
χρωμοι ρόμβοι με γκρίζο κύκλο στο κέντρο και τέσ- 
σερις άλλους στις γωνίες. Στο κέντρο της αίθουσας 
λεπτή μαρμάρινη ταινία ορίζει διάχωρο, πλευράς 3,70 
μ., που καλύπτεται με opus sectile από μαρμάρινα τετρά- 
γωνα πλακίδια σε διαγώνια διάταξη. Προέρχονται από 
ποικιλόχρωμα μάρμαρα, λευκά, πράσινα και μαύρα, τα 
οποία σε μερικά σημεία παρουσιάζουν ενδείξεις μετα- 
γενέστερων επισκευών. Στο κέντρο του τετραγώνου 
αυτού διαμορφώνεται άλλο μικρότερο, πλευράς 1,20 μ. 
που ορίζεται από ταινία λευκού μαρμάρου με γαλάζια 
νερά. Καλύπτεται με τέσσερα πολύχρωμα τετράγωνα 
πλακίδια μαύρου, λευκού και γκριζογάλανου μαρμά- 
ρου, που περιβάλλονται από μικρότερα τετράγωνα και 
τριγωνικά πλακίδια στις γωνίες.

Η αίθουσα Δ μετασκευάσθηκε σε δεξαμενή κατά 
τους μεσοβυζαντινούς χρόνους, όπως δείχνει ο τοιχο- 
βάτης στο κάτω τμήμα των τοίχων της. Στο νοτιοανα- 
τολικό τμήμα της και σε ύψος 1,50 μ. από το δάπεδο 
σώζεται πλινθοδομή που ανήκει πιθανότατα σε κα- 
μάρα. Στο βόρειο τοίχο της αίθουσας, διασώζεται 
μαρμάρινο κατώφλι, διαστ. 1,50 x 0,50 μ., το οποίο οδη- 
γούσε μέσω του διαδρόμου Στ στην αίθουσα Ε, που 
ήταν η επισημότερη αίθουσα του οικοδομήματος.

Δυτικά της αίθουσας Δ υπάρχει άλλο δωμάτιο Ζ, πι- 
θανώς μεταγενέστερο, διαστ. 2,90x2,10 μ., κατασκευα- 
σμένο με αργολιθοδομή, το οποίο επικοινωνεί με θύρα, 
πλ. 1,10 μ., με την αίθουσα Δ. Έχει πλινθόκτιστο δά- 
πεδο του οποίου σώζεται μικρό μόνον τμήμα.

Ο διάδρομος Στ, που δημιουργήθηκε σε μεταγενέ- 
στερη εποχή, έχει διαστάσεις 11,3x2 μ. και κατέληγε 
ανατολικά σε θύρα, που οδηγούσε προς την αίθουσα Β, 
την οποία κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο έκλεισαν με 
αργολιθοδομή. Στο δυτικό άκρο του διαδρόμου σώζο-

νται δύο επάλληλοι αγωγοί ορθογώνιας διατομής, πλ. 
0,35 μ., με κάλυψη από σχιστόπλακες. Στους αγωγούς 
αυτούς χύνονται μικρότεροι πήλινοι κυλινδρικοί αγω- 
γοί, μήκ. 0,50 και διαμ. 0,10 μ. που κατέληγαν σε λιθό- 
κτιστα φρεάτια. Οι παραπάνω αγωγοί σχετίζονται με 
την τελευταία φάση μετασκευής του κτιρίου.

Η αίθουσα Ε, διαστ. 10,20x11,30 μ., παρουσιάζει 
τρίβηλο άνοιγμα στη νότια πλευρά. Το τρίβηλο πα- 
ρεμβάλλεται μεταξύ δύο συνδεόμενων τοίχων σχή- 
ματος Γ, που έχουν πλάτος 0,55 μ. και αφήνουν μεταξύ 
τους κενό διάστημα, πλ. 1,35 μ. Από το τρίβηλο σώζο- 
νται οι βάσεις δύο κιόνων με τροχίλο και σκοτία και 
οι τετράγωνοι πλίνθοι, επάνω στους οποίους εδράζο- 
νται. Όμοιο πλάτος με τους γωνιακούς τοίχους της αί- 
θουσας έχουν δύο τοίχοι κάθετοι στο βόρειο τοίχο 
της, μήκ. 1,40 και πλ. 0,55 μ. Σε απόσταση 1,50 μ. από 
τον ανατολικό πεσσότοιχο της αίθουσας διατηρείται 
πλινθόκτιστος πεσσός, διαστ. 0,65x0,55 μ., ο οποίος 
μαζί με έναν άλλο αντίστοιχο που δε σώζεται, θα πρέ- 
πει να χρησίμευε για την έδραση της στέγης. Μεταξύ 
των δύο πεσσών του ανατολικού τμήματος της αί- 
θουσας βρέθηκε numis Ιουστινιανού. Οι αντίστοιχοι 
δυτικοί πεσσοί δε σώζονται, εκτός από το βορειοδυ- 
τικό πεσσότοιχο, γιατί κατά τη μετασκευή της αί- 
θουσας σε εργαστήριο καταστράφηκαν. Η αίθουσα Ε 
επικοινωνούσε στην αρχική της φάση άμεσα με τη Δ, 
η οποία στην πρώτη φάση της, πρέπει να ήταν υπαί- 
θρια.

Υπάρχουν ενδείξεις στην τοιχοδομία του βόρειου 
τοίχου της αίθουσας Ε, που δείχνουν ότι μόνον ένα 
τμήμα τοίχου, μήκ. 1,50 μ., ανήκει στην αρχική φάση 
του οικοδομήματος. Βήλα και παραπετάσματα θα πρέ- 
πει να έκλειναν τα μεταξύ των πεσσών και του τοίχου 
ανοίγματα. Οι διαστάσεις της κυρίως αίθουσας είναι 
7,70x6,10 μ. Το δυτικό τμήμα της αίθουσας περιβάλλε- 
ται από διάδρομο, πλ. 2,50 μ., ενώ το ανατολικό από 
αντίστοιχο, πλ. 1,60 μ. Τα διαφορετικά πλάτη των δια- 
δρόμων υπαγορεύονται πιθανώς από προϋπάρχοντες 
τοίχους. Το δάπεδο της αίθουσας Ε κάλυπτε ψηφιδωτό 
με ακανόνιστες μαρμάρινες ψηφίδες, που σχημάτιζε 
ορθογώνια διάχωρα με ψηφίδες πράσινου χρώματος, 
στα οποία εγγράφονταν ρόμβοι, ήταν δηλαδή όμοιο με 
της αίθουσας Δ. Στο βόρειο άκρο της αίθουσας Ε 
υπήρχε δάπεδο από μαρμάρινες πλάκες, ενώ όλος ο 
κεντρικός χώρος της καλυπτόταν με ψηφιδωτό. Στο 
δυτικό διάδρομο διατηρούνται ίχνη δαπέδου από τετρά- 
γωνα μαρμάρινα πλακίδια λευκού μαρμάρου σε διαγώ- 
νια διάταξη, ενώ στον αντίστοιχο ανατολικό δε διαπι- 
στώθηκαν ίχνη δαπέδου. Εδώ βρέθηκε σε επαφή με το 
βόρειο τοίχο κλίμακα με τρία πλινθόκτιστα σκαλοπά- 
τια και τμήμα δαπέδου στρωμένου με πλίνθους. Επάνω 
στην κλίμακα ιδρύθηκε κατά τη βυζαντινή περίοδο δε-
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ξαμενή, διαστ. 3,30x1,60 μ., με φρεάτιο απορροής. Η 
ανατολική πεσσοτοιχία της αίθουσας Ε κλείσθηκε σε 
β' φάση με κτιστό πηγάδι κατασκευασμένο με αρχιτε- 
κτονικά μέλη (ακόσμητο κιονόκρανο, πεσσίσκος τέ- 
μπλου παλαιοχριστιανικών χρόνων, υψηλή βάση κίο- 
να και τμήμα τραπεζοφόρου). Κατά τη μεσοβυζαντινή 
περίοδο έφραξαν και το τρίβηλο της εισόδου της ίδιας 
αίθουσας με πλινθόκτιστη τοιχοδομία, μέσα στην 
οποία διακρίνεται τμήμα πήλινου σωλήνα. Την ίδια 
εποχή ο ανατολικός διάδρομος της αίθουσας επιχώ- 
σθηκε και τοπικά παρουσιάζει ίχνη πυράς. Στο νότιο 
άκρο του διαπιστώθηκε όρυγμα καμίνευσης και λίγο 
νοτιότερα, αλλά βαθύτερα, αγωγός από μεγάλους ορ- 
θογώνιους πλίνθους ρωμαϊκών χρόνων.

Την ίδια εποχή (μεσοβυζαντινοί χρόνοι) κατασκευά- 
σθηκε και η μεγάλη ορθογώνια δεξαμενή στο δυτικό 
τμήμα του οικοπέδου, που αποτελείται από τρεις χώ- 
ρους, οι οποίοι γέμιζαν με το σύστημα των συγκοινω- 
νούντων δοχείων. Ο βορειότερος χώρος της δεξα- 
μενής, που πρέπει να στεγαζόταν με θόλο, όπως 
φανερώνει η ύπαρξη σφαιρικών τριγώνων, διατηρεί 
στο άνω τμήμα του βόρειου τοίχου οπή παροχής και 
ανακουφιστικό τόξο προφανώς για τη μείωση των ωθή- 
σεων. Η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη με αργολιθο- 
δομή και επενδύεται εσωτερικά με υδραυλικό κονίαμα, 
ενισχυμένο με θραύσματα αγγείων. Κάθε χώρος της 
έχει προεξέχουσες πέτρες στον ανατολικό, νότιο και 
βόρειο τοίχο για τον καθαρισμό του δαπέδου της. 
Όπως απέδειξαν τα ευρήματα του εσωτερικού της 
κινστέρνας (αγγεία, ακόσμητες κανάτες και νομίσμα- 
τα, όπως στάμινο Ανδρονίκου Τ'), η εγκατάλειψη του 
εργαστηρίου και της κινστέρνας πρέπει να συντελέ- 
σθηκε κατά τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους.

Μετά την ανασκαφή τα ευρήματα καταχώθηκαν.

Οδός Αιόλου 31

Στο παραπάνω οικόπεδο στην Άνω Πόλη, ανασκά- 
φηκαν δύο χώροι κτιρίου παλαιοχριστιανικών χρόνων 
με ψηφιδωτό δάπεδο. Το κτίριο εδράζεται στο φυσικό 
βράχο, ο οποίος κόπηκε και ισοπεδώθηκε κατά τη θε- 
μελίωσή του. Οι δύο χώροι (Σχέδ.  4, χώροι A και Β) 
ορίζονται από διαχωριστικό τοίχο που σώζεται σε 
μήκος 2,50 μ., έχει πλάτος 0,80 μ. και κατεύθυνση από 
Α.-Δ. Στη νότια παρειά του τοίχου και σε επαφή με 
αυτόν, αποκαλύφθηκε αγωγός ίδιας κατεύθυνσης, διαστ. 
2,80x0,30x0,25 μ., που διέσχιζε όλο το μήκος του οι- 
κοπέδου, όπως δείχνουν τα σωζόμενα ίχνη του στη δυ- 
τική οικοδομική γραμμή. Τα τοιχώματα του αγωγού 
επενδύονται με υδραυλικό κονίαμα και το δάπεδό του 
με ορθογώνιους πλίνθους, που έχουν ως σήμα εμπίεστο 
ρόδακα. Την επιφάνειά του καλύπτει χονδρό ψηφιδωτό 
από μεγάλες λευκές ακανόνιστες ψηφίδες. Προς το κέ-

ντρο του νοτίου τμήματος του οικοπέδου, ο αγωγός 
σχηματίζει διακλάδωση και κατευθύνεται προς Ν., 
αφού ένα τμήμα του βρέθηκε στη μέση του νοτίου τμή- 
ματος του οικοπέδου, κάτω από το ψηφιδωτό. Το ψη- 
φιδωτό έχει μόνον τρία χρώματα, κόκκινο, άσπρο και 
μαύρο, και εικονίζει στον ένα χώρο συνδεόμενα τετρά- 
γωνα μέσα στα οποία εγγράφονται δύο τύποι ροδάκων. 
Ο πρώτος τύπος αποτελείται από τετράφυλλους ρό- 
δακες κόκκινου χρώματος, τους οποίους διαπερνά κύ- 
κλος από μαύρες ψηφίδες. Μεταξύ των πετάλων και 
της περιφέρειας του κύκλου διαμορφώνεται άνθος λω- 
τού από λευκές ψηφίδες. Το δεύτερο είδος των ροδά- 
κων σχηματίζουν τέσσερα πέταλα σχήματος πέλτης. 
Τα τετράγωνα περιβάλλουν τρίχρωμο κύκλο, στην πε- 
ριφέρεια του οποίου εφάπτονται άλλοι μικρότεροι ομό- 
κεντροι. Μεταξύ των τετραγώνων διαμορφώνονται 
ρόμβοι από κόκκινες ψηφίδες.

Το διακοσμητικό θέμα του δαπέδου της αίθουσας A 
παρουσιάζει ομοιότητες με το ψηφιδωτό της οικίας 
στο Ιερό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο9 με τη δια- 
φορά ότι εκεί, το κεντρικό θέμα είναι οκτάγωνο και 
όχι κύκλος. Στις πλευρές του οκταγώνου εφάπτονται 
περιμετρικά τα οκτάγωνα και οι ρόμβοι.

Το θέμα της διακόσμησης του δαπέδου της αίθουσας 
Β, έχει ως πλαίσιο ελισσόμενο βλαστό με κισσόφυλλο 
και διακεκομμένο μαίανδρο αγκυλωτού σταυρού. Τα 
παρεμβαλλόμενα ανάμεσα στις σβάστικες τετράγωνα 
κοσμούνται με ροδάκια και κόμβο Σολομώντα. Ακο- 
λουθεί μαίανδρος, διπλός σπειρομαίανδρος και αλυσι- 
δωτός πλοχμός. Το κύριο θέμα της αίθουσας Β είναι 
οκτάγωνα, μέσα στα οποία εγγράφονται κύκλοι που 
περιβάλλουν εξάφυλλους ρόδακες, τα πέταλα των 
οποίων είναι λωτόσχημα.

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής του οικοπέδου βρέ- 
θηκε κεραμική παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών 
χρόνων, και νόμισμα φθαρμένο 4ου-6ου αι., ενώ στο 
υπόστρωμα του ψηφιδωτού βρέθηκε νόμισμα Ονωρίου 
Pius Aug. (393-423) Gloria Romanorum, που αποτελεί 
και το όριο post quem για τη χρονολόγηση του κτι- 
ρίου. Παρά την αποσπασματικότητα του ευρήματος 
υποθέτουμε ότι το μωσαϊκό θα μπορούσε να ανήκει σε 
λουτρό ή σε έπαυλη, που περιλάμβανε και εγκαταστά- 
σεις λουτρού.

Οδός Μητροπολίτου Γενναδίου 10-12

Στο οικόπεδο της παραπάνω οδού που βρίσκεται πα- 
ραπλεύρως και προς Β. του εικονομαχικού ναού10,

9. Π. Ασημακοπούλου-Ατζακά, Σύνταγμα II, πίν. 55 α.
10. ΑΕ 1937, σ. 344-351.
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Σχέδ. 4. Θεσσαλονίκη. Οδός Αιόλου 31. 
Κάτοψη της ανασκαφής.

αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της σωστικής ανα- 
σκαφής λείψανα αρχαίων κτισμάτων, που ανήκουν σε 
τέσσερις οικοδομικές φάσεις:

Στην πρώτη και αρχαιότερη φάση (ελληνιστικοί 
χρόνοι), ανήκουν δύο χώροι από αργολιθοδομή, διαστ. 
5x3 και 3x2,80 μ. αντίστοιχα (Σχέδ.  5, A και Β), που 
χρησίμευαν ως αποθήκες.

Στους ρωμαϊκούς χρόνους (Σχέδ.  5, Γ) ανήκει 
τμήμα πλινθόκτιστου τοίχου, διαστ. 1,10x0,50 μ. και 
τμήμα μαρμαροθετημένου δαπέδου από λευκές μαρμά- 
ρινες πλάκες, που περιβάλλουν ομφάλιο κυκλικού σχή- 
ματος από κόκκινο μάρμαρο. Στην ίδια φάση ανήκει 
και ο πλινθόκτιστος αγωγός (Σχέδ.  5, Δ), πλ. 0,40, που 
αποκαλύφθηκε σε μήκος 2 μ.

Στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους ανήκει τμήμα 
δαπέδου από μαρμαροθέτημα, διαστ. 5,90x4,15 μ.

(Σχέδ.  5, Ε), που αποτελείται από τετράγωνες πλάκες 
λευκού μαρμάρου, τις οποίες πλαισιώνουν τέσσερα 
τριγωνικά μαρμάρινα πλακίδια μαύρου χρώματος. Το 
δάπεδο αυτό, που ανήκει σε αίθριο οικοδομήματος, 
επισκευάσθηκε μετά από κάποια καταστροφή και καλύ- 
φθηκε με ορθογώνιες σχιστολιθικές πλάκες διαστ. 
0,60x0,54 μ., στην ανατολική και δυτική πλευρά και με 
ανάλογο του αρχικού, αλλά προχειρότερα κατασκευα- 
σμένο δάπεδο το υπόλοιπο τμήμα του. Στην ίδια πε- 
ρίοδο κατασκευάσθηκε τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου 
(Σχέδ.  5, Η) που αποτελείται από μεγάλες ακανόνι- 
στες ψηφίδες λευκού, πράσινου και κόκκινου χρώ- 
ματος, που σχηματίζουν τετράγωνα ή κατά κορυφήν 
τρίγωνα. Στο τετράγωνο διάχωρο εγγράφεται κύκλος 
με ψηφίδες κόκκινου μαρμάρου. Το παραπάνω ψηφι- 
δωτό δάπεδο χρονολογείται στην παλαιοχριστιανική 
περίοδο και οι επισκευές τους στους πρώιμους βυζα- 
ντινούς χρόνους.

Στη βυζαντινή περίοδο (Σχέδ.  5, Η), ανήκουν τρία 
πηγάδια (Π I, Π2, Π3), θεμέλιο λασπόκτιστου τοίχου 
και τμήμα δαπέδου από πηλό. Επίσης, ένας τοίχος δυ- 
τικά του πηγαδιού Π1, σωζ. διαστ. 3x0,80 μ., και ένας 
αποθηκευτικός χώρος (Σχέδ.  5, Η) εσωτ. διαστ. 
2x1,25 μ. Πρόκειται για ένα χώρο κατασκευασμένο με 
λιθοπλινθόκτιστη τοιχοποιία, που είναι επιχρισμένος 
εσωτερικά με ασβεστοκονίαμα και έχει δάπεδο από 
μαρμάρινες πλάκες. Ο προοορισμός του χώρου αυτού 
δεν έχει διευκρινισθεί. Πιθανώς να χρησίμευε ως απο- 
θήκη.

Κατά την ανασκαφή που διεξήγαγε ο αρχαιολόγος 
Θ. Τσιοράκης, βρέθηκε το κάτω τμήμα αγάλματος Κυ- 
βέλης (3ου αι. μ.Χ.), θραύσματα αξιόλογων αγγείων 
ελληνιστικών χρόνων και μεγάλος αριθμός θραυσμά- 
των αγγείων της παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής 
περιόδου. Επίσης νομίσματα ελληνιστικών χρόνων, 
ανώνυμος follis του 11ου αι. και τραχύ νόμισμα Θεό- 
δωρου Λάσκαρη.

Οδός Προξένου Κορομηλά 22

Σε οικόπεδο της παραπάνω οδού και σε βάθος 1 μ. 
από τη στάθμη του πεζοδρομίου, αποκαλύφθηκε κατά 
μήκος της βόρειας οικοδομικής γραμμής τμήμα του 
θαλάσσιου τείχους της Θεσσαλονίκης πολύ κατε- 
στραμμένο.

Το τείχος καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα του οι- 
κοπέδου που σώζεται σε μήκος 4,50 και έχει πλάτος 2 
μ. Το θεμέλιό του, ύψ. 1,35 μ., αποκαλύφθηκε μέχρι 
βάθος 3,35 μ., όπου διαπιστώθηκε και ο υδροφόρος 
ορίζοντας. Θεμελιωνόταν σε ξύλινους πασσάλους, 
επάνω στους οποίους υπήρχε χονδρό υδραυλικό κο- 
νίαμα και στη συνέχεια επενδυόταν εξωτερικά με μαρ-
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Σχέδ. 5. Θεσσαλονίκη. Οδός Μητροπολίτου Γενναδίου 10-12. Κάτοψη και τομή της ανασκαφής.

μάρινους δόμους, ενώ το εσωτερικό του αποτελείτο 
από χυτή αργολιθοδομή.

Η θέση του τείχους επιβεβαιώνει την όλη πορεία 
του κατά μήκος της οδού Προξένου Κορομηλά11.

Την ανασκαφή διεξήγαγε ο αρχαιολόγος Θ. Τσιο- 
ράκης.

ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΡΚΗ

Οδός Δημ. Γούναρη 47 και Πατριάρχου Ιωακείμ

Η εκσκαφή του οικοπέδου για ανέγερση οικοδομής 
και στη συνέχεια η ανασκαφή του έφεραν στο φως οι- 
κοδομικά λείψανα που ανήκουν σε κοσμικό κτίριο. Η 
βασική διάρθρωση του κτιρίου έχει γίνει στα παλαιο- 
χριστιανικά χρόνια, ωστόσο η χρήση του χώρου 
εκτείνεται από τα ρωμαϊκά μέχρι τα μεταβυζαντινά. 
Διακρίνονται με αρκετή ασφάλεια οι εξής φάσεις: ρω- 
μαϊκή, παλαιοχριστιανική, σκοτεινών αιώνων, πιθα- 
νώς δύο βυζαντινές και μεταβυζαντινή. Η εικόνα που11. Βυζαντινά 7 (1973), σ. 293-295.
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Σχέδ. 6. Θεσσαλονίκη. Οδός Δημ. Γούναρη 47 και Πατριάρχου Ιωακείμ. Κάτοψη και τομή της ανασκαφής.
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είχαμε με το τέλος της ανασκαφής, εν μέρει ασαφής εξ 
αιτίας της ταραγμένης στρωματογραφίας και της χρή- 
σης των τοίχων σε περισσότερες από μία φάσεις, είναι 
η εξής: (Σχέδ.  6- Πίν.  152 β).

Χώρος Λ. Αποκαλύφθηκε τμήμα του, διαστ. 8x4,60 
μ., που ορίζεται από το νοτιοανατολικό όριο της ανα- 
σκαφής και τους τοίχους 1, 2 και 5.

Ο τοίχος 1 μήκ. 10 μ., διατρέχει όλο το πλάτος του 
οικοπέδου και αποτελεί το νοτιοδυτικό όριο και του 
χώρου Β. Το ανώτερο σωζόμενο σημείο του βρίσκεται 
σε βάθος 3,16 μ. από το πεζοδρόμιο και η έδραση της 
θεμελίωσής του στα 5,09 μ. Διακρίνονται τρεις φάσεις: 
α) Η παλαιοχριστιανική, αργολιθοδομή με ασβεστο- 
κονίαμα, πλ. 0,50 μ., στην οποία ανήκουν η θεμελίωσή 
του και τμήμα, μήκ. 0,60 μ., στο νοτιοανατολικό όριο 
της ανασκαφής, σε όλο το ύψος του 1,30 μ., πάνω από 
το δάπεδο, β) Η βυζαντινή, λασπόκτιστη αργολιθο- 
πλινθοδομή με αύξηση του πλάτους της κατά 0,19 μ., 
στην οποία ανήκουν όλο το ύψος του τοίχου πάνω από 
το δάπεδο σε τμήμα, μήκ. 1,20 μ., στη συνέχεια του 
παλαιοχριστιανικού τμήματος στο νοτιοανατολικό ό- 
ριο της ανασκαφής και σε μικρό τμήμα στο βορειοδυ- 
τικό όριο του οικοπέδου και τμήμα, ύψ. 0,40 μ., πάνω 
από την παλαιοχριστιανική θεμελίωσή στο υπόλοιπο 
του μήκους του τοίχου, γ) Η πιθανώς μεταβυζαντινή, 
αμελής λασπόκτιστη αργολιθοδομή στην οποία ανή- 
κει το υπόλοιπο του ύψους του τοίχου.

Ο τοίχος 2, αργολιθοδομή με ασβεστοκονίαμα, ανή- 
κει στην παλαιοχριστιανική φάση. Έχει πλάτος 0,60 
μ. και σώζεται σε μήκος 2,20 μ. στην ανατολική γωνία 
του οικοπέδου. Η συνέχειά του προς ΒΔ. έχει κατα- 
στραφεί και ανιχνεύθηκε μόνο η κοίτη του. Το ανώ- 
τερο σωζόμενο σημείο του βρίσκεται σε βάθος 4,11 μ.

Ο τοίχος 5, μήκ. 7,85 μ., έχει δύο φάσεις. Στην πα- 
λαιοχριστιανική αργολιθοδομή με ασβεστοκονίαμα, 
πλ. 0,50 μ., ανήκει η θεμελίωσή του, που αποκαλύ- 
φθηκε στο νοτιοδυτικό τμήμα του και ενώνεται με την 
παλαιοχριστιανική θεμελίωσή του τοίχου 1. Το ανώ- 
τερο σωζόμενο σημείο της βρίσκεται στα 4,38 μ. Το 
βορειοανατολικό τμήμα της θεμελίωσής έχει κατα- 
στραφεί και σώζεται μόνο η κοίτη της. Στη βυζαντινή 
φάση, λασπόκτιση αργολιθοπλινθοδομή με περιορι- 
σμένη χρήση ασβεστοκονιάματος, ανήκει το τμήμα 
του τοίχου ψηλότερα από το επίπεδο του δαπέδου, πλ. 
0,65, σωζ. μήκ. 1,70 και ύψ. 0,80 μ.

Ο χώρος είναι στρωμένος με χονδρό ψηφιδωτό πα- 
λαιοχριστιανικών χρόνων, για την πλήρη αποκάλυψη 
του οποίου χρειάστηκε να καθαιρεθεί το υπερκείμενο 
τμήμα του λασπόκτιστου τοίχου 4, πλ. 0,70, σωζ. μήκ.
1,50 μ., ελάχιστου ύψους, παράλληλου προς τον τοίχο 
5 και σε απόσταση 1,20 μ. από τη νοτιοανατολική πα- 
ρειά του.

Το ψηφιδωτό βρίσκεται σε βάθος 4,24 μ. και σώζε- 
ται πολύ αποσπασματικά- ωστόσο είναι δυνατή η ανα- 
παράσταση του. Τα θέματά του είναι γεωμετρικά και 
αποδίδονται κυρίως με μαύρες ή γκρίζες ψηφίδες σε 
φόντο από λευκές και λίγες ρόδινες. Πρόκειται για 
τέσσερα ορθογώνια διάχωρα που σχηματίζονται με 
ταινίες, πλ. 0,10-0,15 μ. Ο κατά μήκος άξονάς τους έχει 
την κατεύθυνση ΒΑ.-ΝΔ. Το δυτικό και το νότιο, που 
σώζονται καλύτερα, χωρίζονται από τα άλλα δύο με 
ταινία, πλ. 1,40 μ., στρωμένη με δύο σειρές μαρμάρι- 
νων πλακών. Στα διάχωρα εγγράφονται ευθύγραμμοι ή 
καμπυλόπλευροι ρόμβοι. Στην πρώτη περίπτωση ανή- 
κει το νότιο διάχωρο, διαστ. 2,85x2,10 μ., και πιθανό- 
τατα το ανατολικό, όπως φαίνεται από τα ελάχιστα 
σωζόμενα ίχνη του. Στη δεύτερη ανήκουν το δυτικό, 
διαστ. 2,85x1,95, και το βόρειο, διαστ. 2,60x2,10 μ. Οι 
ρόμβοι, εκτός από αυτόν του ανατολικού ορθογώνιου, 
διασώζουν τα θέματα που κοσμούσαν το κέντρο τους. 
Στο νότιο πρόκειται για tabula ansata με τέσσερις 
λαβές. Στο δυτικό και το βόρειο τέσσερα σχηματοποι- 
ημένα φύλλα δημιουργούν κύκλο, στην περιφέρεια του 
οποίου προσαρτώνται σταυροειδώς άλλα τέσσερα φύλ- 
λα, ενώ το κέντρο του καταλαμβάνεται από μικρότερο 
ομόκεντρο κύκλο. Οι τριγωνικοί χώροι ανάμεσα στις 
γωνίες των ορθογωνίων και τις πλευρές των ρόμβων 
διακοσμούνται, στο δυτικό και βόρειο ορθογώνιο, μ’ 
έναν κύκλο ο καθένας από λευκές και ρόδινες ψηφίδες. 
Το ανατολικό ορθογώνιο σώζει μόνο στη βόρεια γωνία 
του το τριγωνικού σχήματος θέμα, πιθανώς σχηματο- 
ποιημένη απόδοση φυτού ή κεφαλιού ζώου. Στο νότιο 
διάχωρο η διακόσμηση δε σώθηκε ή δεν υπήρχε.

Τρεις από τις ψηφίδες αποτελούσαν τμήματα ενεπί- 
γραφων πλακών.

Χώρος Β. Αποκαλύφθηκε τμήμα του, διαστ. 7,75x5 
μ., που ορίζεται από το βορειοδυτικό όριο του οικοπέ- 
δου και τους τοίχους 1, 2 και 5. Είναι στρωμένος με 
πλίνθινο δάπεδο, σύγχρονο με τη βυζαντινή φάση του 
τοίχου 5, αρκετά κατεστραμμένο και με τοπικές καθιζή- 
σεις, που οφείλονται στην απουσία υποστρώματος, γι’ 
αυτό και το βάθος που βρέθηκε κυμαίνεται από 3,99 
μέχρι 4,15 μ. Στη νότια γωνία του χώρου και 0,15 μ. 
βαθύτερα από το πρώτο αποκαλύφθηκε σε μικρή 
έκταση δεύτερο πλινθόστρωτο δάπεδο, που η ύπαρξή 
του δε διαπιστώθηκε σε άλλα σημεία του χώρου, όπου 
έγιναν μικρές διευκρινιστικές τομές.

Στο χώρο εντοπίστηκαν και οικοδομικά λείψανα, 
προγενέστερα ή μεταγενέστερα του δαπέδου.

Σε προγενέστερη φάση ανήκουν οι τοίχοι 18 και 16.
Ο τοίχος 18, πιθανώς ρωμαϊκών χρόνων, κτισμένος 

με αργολιθοδομή και ασβεστοκονίαμα, αποκαλύφθηκε 
σε μικρό μήκος και σε βάθος 5,30 μ. στον πυθμένα
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σκαπτού αποθέτη, διαμ. 1,20 μ., μεταγενέστερου του 
δαπέδου.

Ο τοίχος 16, παλαιοχριστιανικών χρόνων, εντοπί- 
στηκε σε δύο τομές, κάτω από το πλινθόστρωτο δά- 
πεδο. Η πρώτη, σε επαφή με τη βορειοδυτική όψη της 
βυζαντινής φάσης του τοίχου 5, αποκάλυψε την πα- 
λαιοχριστιανική θεμελίωση του τοίχου 5 και τον κά- 
θετο προς εκείνη τοίχο 16, πλ. 0,50 και αποκαλ. μήκ. 
0,90 μ. Στη βορειοανατολική όψη του τοίχου διασώζο- 
νται δύο στρώματα επιχρίσματος, το παλαιότερο λευ- 
κού και το νεότερο κόκκινου χρώματος, τα οποία συ- 
νεχίζονται και στη βορειοδυτική όψη της παλαιοχρι- 
στιανικής φάσης του τοίχου 5. Η δεύτερη τομή έγινε 
κοντά στο βορειοδυτικό όριο του οικοπέδου σε επαφή 
με τη βορειοανατολική όψη του τοίχου 16 και διαπι- 
στώθηκε ότι είναι κτισμένος με αργολιθοδομή και 
ασβεστοκονίαμα και έχει σωζόμενο ύψος 0,75 μ.

Σε μεταγενέστερη από το πλινθόστρωτο δάπεδο 
φάση, εκτός από τον αποθέτη, ανήκουν: α) Ο τοίχος 3, 
κάθετος στον 1, στη δυτική γωνία του χώρου. Είναι 
λασπόκτιστος με αργολιθοδομή και τμήματα πλίνθων 
και κεραμιδιών, έχει πλάτος 0,70, σωζ. ύψος 1 και 
μήκος 1,10 μ., εδράζεται στο δάπεδο και το ανώτερο 
σωζόμενο σημείο του είναι σε βάθος 3,11 μ. β) Ο 
τοίχος 6 με κατεύθυνση ΝΔ-ΒΑ., σε απόσταση 1 από 
το βορειοδυτικό όριο του οικοπέδου και 4 μ. από το 
βορειοανατολικό. Η τοιχοδομία του είναι λασπόκτι- 
στη αργολιθοδομή, σωζ. μήκ. 1,20, μέγ. σωζ. πλ. 0,50, 
ύψ. 0,20 μ. και εδράζεται λίγο ψηλότερα από το δά- 
πεδο. γ) Βάση και τμήμα κίονα που βρέθηκαν στο επί- 
πεδο του δαπέδου σε απόσταση 3,05 και 5,50 μ. αντί- 
στοιχα από τον τοίχο 1 και 1,60 μ. από τον τοίχο 5. 
Στα σημεία έδρασής τους δεν υπήρχαν πλίνθοι, ενώ 
κάτω από τη βάση κίονα υπήρχε ασβεστοκονίαμα.

Οι χώροι A και Β επικοινωνούν με πλινθόστρωτο 
άνοιγμα, μια παρειά του οποίου σώζεται στη βυζαντινή 
φάση του τοίχου 5.

Χώρος Γ. Αποκαλύφθηκε τμήμα του, διαστ. 9x4,70 
μ., που ορίζεται από τους τοίχους 1, 12, 10 και το βο- 
ρειοδυτικό όριο του οικοπέδου.

Ο τοίχος 12, μήκ. 5 μ., παρουσιάζει διάφορες φά- 
σεις. Η παλαιότερη, πιθανότατα παλαιοχριστιανική, 
πλ. 0,50 και σωζ. ύψ. 0,65 μ., κτισμένη με αργολιθο- 
δομή και ασβεστοκονίαμα εδράζεται σε βάθος 4,80 μ., 
όπως φαίνεται στη νοτιοανατολική όψη του τοίχου. Σε 
επόμενη φάση, πιθανώς των «σκοτεινών» αιώνων ανή- 
κει το τμήμα της πλινθόκτιστης με κουρασάνι τοιχο- 
δομίας στο νοτιοδυτικό άκρο του τοίχου, μήκ. 0,80 και 
ύψ. 0,40 μ., που τμήμα της έχει δεχθεί επισκευή. Στην 
τελευταία φάση, πιθανώς βυζαντινή, ανήκουν η λασπό- 
κτιστη αργολιθοδομή στη συνέχεια της πλινθοδομής 
προς ΒΑ., καθώς και η πατούρα από λασπόκτιστη αρ-

γολιθοδομή, πλ. 0,25-0,30 και ύψ. 0,40 μ., που προστί- 
θεται σε επαφή με τη βορειοδυτική παρειά του τοίχου 
από το βάθος των 4,67 μ. και κάτω και που πιθανώς 
έχει σχέση με τον αγωγό β στη γωνία των τοίχων 10 
και 12, του οποίου η κατασκευή κατέστρεψε τμήμα του 
τοίχου 10. Ψηλότερα από τον τοίχο 12 και με ίδια κα- 
τεύθυνση υπήρχε ο τοίχος 9, λασπόκτιστη αργολιθο- 
δομή μεταβυζαντινών χρόνων, που καθαιρέθηκε για να 
αποκαλυφθεί ο 12.

Ο τοίχος 10 αποκαλύφθηκε σε μήκος 8,50 μ. Η τε- 
λευταία φάση του, λασπόκτιστη αργολιθοδομή, πλ. 
1,30 μ., μεταβυζαντινών χρόνων, καθαιρέθηκε και 
αποκαλύφθηκε ο αρχικός τοίχος, πλ. 0,55 μ., πιθανώς 
«σκοτεινών» αιώνων, κτισμένος με αργολιθοδομή, α- 
σβεστοκονίαμα και ελάχιστα τμήματα πλίνθων. Εδρά- 
ζεται σε βάθος 5,05 μ., και στο μεγαλύτερο τμήμα του 
μήκους του σώζεται σε βάθος 4 μ., ενώ σε μήκος 0,80 
μ. από το νοτιοανατολικό όριο της ανασκαφής σώζε- 
ται ψηλότερα, σε βάθος 3,01 μ. Στη βορειοδυτική 
πλευρά του τμήματος αυτού δημιουργείται πρόσωπο, 
όπου γίνεται και χρήση πλίνθων, πάχ. 0,25-0,35 μ., σε 
ζώνη των πέντε σειρών. Σε απόσταση 5,40 μ. από το 
νοτιοανατολικό όριο της ανασκαφής δημιουργείται 
στον τοίχο θυραίο άνοιγμα, μήκ. 1,72 μ., που επέτρεπε 
την επικοινωνία των χώρων Ε και Ε. Το άνοιγμα φρά- 
χθηκε, μάλλον στα βυζαντινά χρόνια με αμελή λασπό- 
κτιστη αργολιθοδομή, που περιέχει και ελάχιστα τμή- 
ματα πλίνθων και υδραυλικού κονιάματος. Στα ίδια 
χρόνια ανήκει και το τμήμα λασπόκτιστης αργολιθο- 
δομής που συμπλήρωσε τον τοίχο 10. στο τμήμα του 
που κατέστρεψε η κατασκευή του αγωγού β.

Μέσα στο χώρο βρέθηκαν ελάχιστα λείψανα σύγ- 
χρονα με τις αρχικές φάσεις των τοίχων 10 και 12. Ο 
αγωγός α, σωζ. μήκ. 2,60, βάθ. και πλ. 0,11 μ., βρέθηκε 
σε βάθος 4,63 μ. Είναι κτισμένος με αργολιθοδομή, 
τμήματα πλίνθων και κουρασάνι, με στρώση πλίνθων 
στον πυθμένα του και σώζει σε μικρή έκταση την κά- 
λυψή του από μαρμάρινες πλάκες που αποτελούσαν 
και το δάπεδο του χώρου. Λείψανα δαπέδου (ψηφι- 
δωτό, υπόστρωμα ψηφιδωτού, μαρμάρινες πλάκες, πλίν- 
θοι) σώθηκαν σε διάφορα σημεία του χώρου, σε βάθη 
4,39, 4,43, 4,44 και 4,47 μ.

Βαθύτερα από το επίπεδο του δαπέδου αποκαλύ- 
φθηκε ο τοίχος 11, που το μήκος του, 4,75 μ., ορίζεται 
από τους τοίχους 1 και 10. Εδράζεται σε βάθος 5,91 μ., 
έχει πλάτος 0,63, μέγιστο σωζόμενο ύψος 1,30 μ. και 
είναι κτισμένος με λασπόκτιστη αργολιθοδομή και 
τμήματα πλίνθων και κεραμιδιών. Αν και η έδρασή του 
γίνεται βαθύτερα από ό,τι των τοίχων 1 και 10, είναι 
μεταγενέστερος από εκείνους, διότι στο σημείο συνά- 
ντησής του με τον 10, το ανώτερο σωζόμενο σημείο 
του ορίζει το επίπεδο θεμελίωσης του 10, χωρίς να συ-
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νεχίζεται κάτω από εκείνον, ενώ στο αντίστοιχο ση- 
μείο με τον 1, ο 11 σώζεται ψηλότερα από εκείνο και 
ακουμπά στην τοιχοδομία του.

Δύο ακόμη τοίχοι, οι 7 και 8, αποκαλύφθηκαν στο 
χώρο, 1,10 μ. ψηλότερα από το επίπεδο του δαπέδου 
του χώρου, γ ι’ αυτό καθαιρέθηκαν για να διευκολυνθεί 
η έρευνα. Σώζονταν σε μικρό ύψος (0,25 μ.) και ήταν 
κάθετοι προς τον 1, από τον οποίο και ξεκινούσαν. Ο 7 
βρισκόταν σε απόσταση 1,20 μ. από το βορειοδυτικό 
όριο του οικοπέδου και ο 8 4 μ. Η τοιχοδομία τους, πλ. 
0,55 μ., ήταν λασπόκτιση αργολιθοδομή με τμήματα 
πλίνθων. Ο 7 σωζόταν σε μήκος 3 μ. και η συνέχειά 
του είχε καταστραφεί από αποθέτη μεταβυζαντινών 
χρόνων και ο 8 σε μήκος 3,30 μ.

Χώρος Λ. Αποκαλύφθηκε μικρό τμήμα του, πλ. 0,80 
μ., που ορίζεται από τους τοίχους 1, 12, 10 και το νο- 
τιοανατολικό όριο της ανασκαφής.

Χώρος Ε. Αποκαλύφθηκε τμήμα του, διαστ. 3x10,50 
μ., που ορίζεται από τους τοίχους 10 και 15 και από το 
νοτιοανατολικό και βορειοδυτικό όριο της ανασκα- 
φής. Από την παλαιοχριστιανική φάση σώζονται σε 
τέσσερα σημεία του χώρου λείψανα του ψηφιδωτού 
και του υποστρώματος του σε βάθη από 4,47 μέχρι 4,63 
μ. Στην επόμενη φάση των σκοτεινών αιώνων ανήκουν 
το μαρμαρόστρωτο δάπεδο με πλάκες, πάχ. 0,04 μ., και 
λευκό ασβεστοκονίαμα ως υπόστρωμα, που βρέθηκε 
μπροστά στο Ουραίο άνοιγμα του τοίχου 10 σε βάθος
4.49 μ. και πιθανώς ο τοίχος 15, πλ. 0,55 μ., από αργο- 
λιθοδομή και ασβεστοκονίαμα, που αποκαλύφθηκε σε 
μήκος 10, εδράζεται σε βάθος 5,65 και σώζεται σε ύψος 
1,15 μ. Σε επόμενη φάση, πιθανώς βυζαντινών χρόνων, 
ανήκουν ο τοίχος 13 και ο αγωγός β. Ο τοίχος 13 απο- 
τελείται από λασπόκτιστη αργολιθοδομή, πλ. 0,50 μ., 
εδράζεται πάνω στο μαρμαρόστρωτο δάπεδο και σώζε- 
ται σε ύψος 0,50 μ. Ο αγωγός β, πλ. 0,20 μ., σώζεται σε 
μήκος 6,50 μ., οι πλευρές του είναι κτισμένες με μία 
σειρά λίθων, καλύπτεται με αργούς λίθους και ο πυθμ- 
ένας του, σε βάθος 4,62 μ., είναι πλινθόστρωτος. 
Εκτείνεται στους χώρους Γ, Ε και ΣΤ και η κατασκευή 
του κατέστρεψε τοπικά τους τοίχους 10 και 15.

Χώρος ΣΤ. Αποκαλύφθηκε τμήμα του, διαστ. 10,50χ
2.50 μ., που ορίζεται από τον τοίχο 15 και το νοτιοα- 
νατολικό, νοτιοδυτικό και βορειοδυτικό όριο της ανα- 
σκαφής. Σε φάση πιθανώς σύγχρονη με αυτή του τοί- 
χου 15 ανήκουν ο τοίχος 17 και οι αγωγοί γ και δ. Ο 
τοίχος 17, κτισμένος με αργολιθοδομή και ασβεστο- 
κονίαμα, έχει μήκος 1,40, πλάτος 0,56, σώζεται σε 
ύψος 0,70 και εδράζεται σε βάθος 4,80 μ. Ο αγωγός γ, 
πιθανώς αποχετευτικός, έχει πλάτος 0,23-0,26, βάθος 
0,13 και αποκαλύφθηκε σε μήκος 6 μ. Κτισμένος με 
μία σειρά αργών λίθων, καλύπτεται με αργούς λίθους 
και ο πλινθόστρωτος πυθμένας του βρίσκεται σε βάθος

4,72 μ. Ο αγωγός δ, από τον οποίο σώζεται ο πλινθό- 
στρωτος πυθμένας του, με το ανώτερο σημείο του σε 
βάθος 4,36 μ., σε επαφή με τη βορειοδυτική όψη του 
τοίχου 17, καταλήγει στον αγωγό γ.

Στο νοτιοδυτικό όριο οικοπέδου βρέθηκε ο τοίχος 
14, παράλληλος προς το 15, που γωνιάζει σε ορθή γω- 
νία προς ΝΔ. Κτισμένος με αργολιθοδομή και ασβε- 
στοκονίαμα, πλ. 0,55, σώζεται σε μήκος 1,65, αποκαλύ- 
φθηκε σε ύψος 0,70 και το ανώτερο σωζόμενο σημείο 
του βρίσκεται σε βάθος 3,73 μ.

Σε μεταγενέστερη πιθανώς φάση ανήκει η κυκλική 
κινστέρνα, που τμήμα της αποκαλύφθηκε στη δυτική 
γωνία του χώρου. Κτισμένη με αργολιθοδομή και 
ασβεστοκονίαμα και επιχρισμένη με υδραυλικό κο- 
νίαμα έχει διάμετρο 1,50 και σωζ. βάθος 1,50 μ. Τρεις 
πέτρες που εξέχουν από την τοιχοδομία της βοηθού- 
σαν στην κάθοδο στο μαρμαρόστρωτο πυθμένα της σε 
βάθος 5,14 μ. Ανάμεσα στους τοίχους 15 και 14 και 
δίπλα στον αγωγό δ βρέθηκε τμήμα της περιφέρειας 
κυκλικού αποθέτη, διαμ. 1,30 μ. κτισμένου με αργολι- 
θοδομή και ασβεστοκονίαμα, πλ. 0,25, που σώζεται σε 
ύψος 0,70 μ., εδράζεται λίγο ψηλότερα από τον αγωγό 
γ, από τον οποίο είναι μεταγενέστερος, και το ανώτερο 
σωζόμενο σημείο του βρίσκεται σε βάθος 3,83 μ.

Τα κινητά ευρήματα της ανασκαφής είναι 63 χάλ- 
κινα νομίσματα, πλήθος οστράκων και ελάχιστοι τρι- 
ποδίσκοι ψησίματος αγγείων, μικροαντικείμενα με- 
ταλλικά και ελάχιστα οστέινα και λίγα αρχιτεκτονικά 
μαρμάρινα μέλη.

Τα νομίσματα καλύπτουν ευρεία χρονική περίοδο 
από τα ύστερα ρωμαϊκά μέχρι τα μεταβυζαντινά χρό- 
νια. Ο μεγαλύτερος αριθμός από τα αναγνωρίσιμα 
εντοπίζεται χρονικά στα παλαιοχριστιανικά χρόνια 
(15) και στα μεσοβυζαντινά (23). Τις ίδιες περιόδους 
καλύπτουν και τα όστρακα. Από τα μεταλλικά μικροα- 
ντικείμενα τα καλύτερα σωζόμενα είναι δύο σιδερένια 
σπαστά μικρά κλειδιά, τέσσερα δαχτυλίδια, μία χάλ- 
κινη καρφίτσα και μία σακοράφα.

Με απόφαση του ΥΠΠΟ τα αρχαία διατηρήθηκαν 
σε κατάχωση με καθαιρέσεις μικρής έκτασης και στη 
συνέχεια κτίστηκε η οικοδομή.

Οδός Ολυμπιάδος και Ναυπάκτου

Κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής αποχετευ- 
τικού αγωγού στην οδό Ολυμπιάδος στο σημείο συνά- 
ντησής της με την οδό Ναυπάκτου εντοπίστηκε, σε 
βάθος 1,50 μ. από το κατάστρωμα της οδού, κτιστός 
αγωγός με κατεύθυνση ΒΔ.-ΝΑ.

Ο αγωγός, πλ. 0,14 και βάθ. 0,20 μ. περίπου, αποκα- 
λύφθηκε σε μήκος 17 μ. Η τοιχοδομία του, πλ. 0,19 μ. 
περίπου, από αργολιθοδομή και ασβεστοκονίαμα ήταν
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επιχρισμένη στο μεγαλύτερο τμήμα του μήκους του με 
λευκό ασβεστοκονίαμα και στο υπόλοιπο με υδραυ- 
λικό κονίαμα. Ο πυθμένας του ήταν στρωμένος με 
πλίνθους και η κάλυψή του γινόταν με αργούς λίθους.

Μετά την αποτύπωση του αγωγού δόθηκε άδεια κα- 
ταστροφής του, για να συνεχιστούν οι εργασίες αποχέ- 
τευσης.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΛΠΑΝΤΗΣ

Ροτόντα

Η ανασκαφική έρευνα στο Ιερό άρχισε στις 27-6-90. 
Έγιναν τρεις τομές στο ανατολικό άκρο του Ιερού και 
συμπληρωματικές αυτών που είχαν γίνει στον ίδιο 
χώρο το 197912. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν τρία 
επάλληλα δάπεδα. Το νεότερο έχει επιστρωθεί από 
πλίνθους και επεκτείνεται μέχρι του αναβαθμού, όπου 
σχηματίζεται το μιχράμπ, όταν η Ροτόντα είχε μετα- 
τραπεί σε τζαμί. Το δάπεδο αυτό είχε στερεωθεί με 
ασβεστοκονίαμα πάνω σε κουρασάνι, πάχ. 0,15 μ. Το 
στρώμα του κουρασανιού ανήκει σε προγενέστερο δά- 
πεδο που η επικάλυψή του, πιθανότατα από πλάκες 
μαρμάρου13, έχει αφαιρεθεί. Το δάπεδο αυτό κάλυπτε 
το μεγαλύτερο μέρος της βάσεως των κιόνων που στή- 
ριζαν το κιβώριο της Αγίας Τράπεζας αλλά αφήνει 
ακάλυπτο το συμφυές τμήμα τους. Αυτό σημαίνει ότι 
πιθανότατα εξακολουθούσαν οι κίονες αυτοί να βρί- 
σκονται σε χρήση, κατά την κατασκευή του δαπέδου. 
Τέλος, κάτω από το δάπεδο αυτό εντοπίστηκε ένα 
τρίτο δάπεδο με λειασμένη επιφάνεια και υπόλευκο 
κονίαμα, του οποίου υπόστρωμα είναι στρώμα αργών 
λίθων. Πάνω στο πρώτο αυτό δάπεδο είναι τοποθετημέ- 
νοι οι κίονες του κιβωρίου της Τράπεζας. Το δάπεδο 
αυτό πρέπει επίσης να έφερε επικάλυψη με πλάκες. 
Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι οι βάσεις των κιόνων αυ- 
τών έχουν τοποθετηθεί σε βαθύνσεις του αρχικού αυ- 
τού δαπέδου και στερεωθεί με κονίαμα, του οποίου η 
σύνθεση είναι διαφορετική από αυτή του δαπέδου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η έρευνα και απο- 
κάλυψη της ορθομαρμάρωσης του σύνθρονου (Σχέδ.  
7) που μας δίνει τη δυνατότητα εντοπισμού του σχή-

ματός του. Παράλληλα, η διαπίστωση ότι το σύνθρονο 
πατά πάνω στο υπόστρωμα του πρώτου δαπέδου, φανε- 
ρώνει ότι κατασκευάστηκε σε μία δεύτερη οικοδομική 
φάση, ενώ στην πρώτη φάση το Ιερό δεν φαίνεται να 
είχε σύνθρονο, ή τουλάχιστον τόσο μεγάλο, που να κά- 
λυπτε όλη σχεδόν την κόγχη του. Τα ίχνη του σύν- 
θρονου σώζονται μόνο στη νότια πλευρά της κόγχης, 
και δε φαίνεται να είχαν εντοπισθεί από προγενέστε- 
ρους ερευνητές στη βόρεια πλευρά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα όστρακα που βρέθη- 
καν στη διάρκεια των ερευνών αυτού του έτους. Είναι 
κυρίως όστρακα από άβαφα μαγειρικά σκεύη, από 
κόκκινο πηλό, πολλά μαυρισμένα, με ίχνη ασβέστου, 
των οποίων η χρονολόγηση είναι δύσκολο να προσ- 
διορισθεί. Ακόμη απαντούν ψηφίδες εντοίχιων ψηφι- 
δωτών, σπαράγματα τοιχογραφιών και θραύσματα υα- 
λοστασίων και υάλινων σκευών. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι μερικά όστρακα άβαφων αγγείων φέρουν ενδει- 
κτικά στοιχεία και χρονολογία παλαιότερης ανασκα- 
φής 1926 και 1927 για την οποία όμως δεν υπάρχουν 
στοιχεία. Λιγότερα είναι τα όστρακα από αγγεία terra 
sigillata, από αποθηκευτικά αγγεία με επάλληλες ρα- 
βδώσεις, της παλαιοχριστιανικής περιόδου καθώς και 
κάποια μελαμβαφή. Νομίσματα ήταν ελάχιστα και 
πολύ κατεστραμμένα. Η έρευνα θα συνεχισθεί και τον 
επόμενο χρόνο, ώστε να ολοκληρωθεί η διερεύνηση 
ολόκληρου του Ιερού.

AIKATEPIΝΗ ΛΟΒΕΡΔΟY- ΤΣΙΓΑPIΔA

Π ο λ ί χ ν η  

Οδός Διός 3

Κατά την εκσκαφή του παραπάνω οικοπέδου για ανέ- 
γερση οικοδομής, βρέθηκε τμήμα του κτιστού υδρευ- 
τικού αγωγού που τροφοδοτούσε τη Θεσσαλονίκη με 
τα νερά του Λεμπέτ.

Ο αγωγός, πλ. 0,35 και ύψ. 0,90 μ., αποκαλύφθηκε σε 
μήκος 5 μ. Διακρίνονται δύο οικοδομικές φάσεις 
(Π ί ν. 153 α).

Η κατώτερη αρχική, ύψ. 0,55 μ., είναι επιχρισμένη 
με υδραυλικό κονίαμα και η τοιχοδομία των πλευρών 
της αποτελείται μέχρι ύψους 0,25 μ. από υδραυλικό 
κονίαμα και πέντε σειρές πλίνθων, πλ. 0,14 και πάχ. 
0,03-0,035 μ., και το υπόλοιπο του ύψους της από αρ- 
γολιθοδομή και ασβεστοκονίαμα. Η έδρασή της γίνε- 
ται σε στρώση αργών λίθων πάνω στην οποία στρώνε- 
ται υδραυλικό κονίαμα, πάχ. 0,05 μ. Στη συνέχεια 
στρώνονται οι πλίνθοι, πάχ. 0,25 μ., και τελικώς το 
υδραυλικό κονίαμα του πυθμένα, πάχ. 0,01 μ.

12. Η έρευνα αυτή είχε σκοπό τη διερεύνηση της κατάστασης της 
θεμελίωσης του Ιερού καθώς και της θεμελίωσης της ρωμαϊκής φάσης 
του κτιρίου της Ροτόντας, όπως σημειώνει ο καθηγητής Ν. Μουτσό- 
πουλος που ήταν επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, στο ημερολό- 
γιο ανασκαφής.

13. Γύρω από τη νοτιοδυτική βάση κίονα του κιβωρίου Αγίας Τρά- 
πεζας σώζονται πλάκες από υπόλευκο μάρμαρο με γκριζογάλαζα νερά 
που δίνουν την αρχική εικόνα του δαπέδου της δεύτερης φάσης.
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Σχέδ.  7. Θεσσαλονίκη. Ροτόντα. Κάτοψη τον Ιερού.

Στη δεύτερη φάση, που είναι πλατύτερη από την 
πρώτη, ανήκει το υπόλοιπο του ύψους του αγωγού. Η 
τοιχοδομία της, πλ. 0,40-0,50 μ., αποτελείται από αρ- 
γολιθοδομή και ασβεστοκονίαμα και είναι επιχρι- 
όμενη με ασβεστοκονίαμα.

Η κάλυψη του αγωγού γινόταν με λίθινες πλάκες.
Ο αγωγός διατηρήθηκε σε κατάχωση στον ακάλυπτο 

χώρο του οικοπέδου.

Οδός Μυτιλήνης 31

Κατά την εκσκαφή του παραπάνω οικοπέδου για ανέ- 
γερση οικοδομής εντοπίστηκε η συνέχεια του κτιστού

υδρευτικού αγωγού που είχε βρεθεί και στην οδό Διός 
3 (Πίν. 153 β) στην Πολίχνη.

Ο αγωγός, ύψ. 0,95 και πλ. στον πυθμένα 0,33 και 
στο ανώτερο σημείο του 0,41 μ., ανασκάφηκε σε μήκος
8,50 μ. Η τοιχοδομία του, πλ. 0,35 μ., από αργολιθο- 
δομή και ασβεστοκονίαμα ήταν επιχρισμένη με υδραυ- 
λικό κονίαμα, πάχ. 0,01 μ. Ο πυθμένας του αποτελείτο 
από υδραυλικό κονίαμα στρωμένο σε υπόστρωμα από 
τριμμένες πλίνθους και ασβεστοκονίαμα. Η κάλυψή 
του έγινε με λίθινες πλάκες.

Μετά την αποτύπωση δόθηκε άδεια καταστροφής 
του αγωγού, για να κτιστεί η οικοδομή.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΛΠΑΝΤΗΣ
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Σχέδ. 8. Πλαταμώνας. Ο ναός μέσα στο  
κάστρο. Κάτοψη.

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Κο λ χ ί δ α

Η ανασκαφή στον αρχαιολογικό χώρο της Κολ- 
χίδας14 που διήρκεσε από το 1983 έως το 1989, έδωσε 
πλούσιο αριθμό ευρημάτων γλυπτικής και κεραμικής, 
που φυλάσσονται στο ισόγειο του Δημοτικού Σχο- 
λείου του οικισμού. Φέτος έγινε η συστηματική κατα- 
γραφή τους.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΙΣΣΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Πύδνα Μακ ρ ύ γ ι α λ ο υ  

Αγροτεμάχιο αριθ. 516

Στο παραπάνω αγροτεμάχιο, που βρίσκεται βορειο- 
δυτικά του επισκοπικού ναού, αποκαλύφθηκε το Νο- 
έμβριο του 1990 τμήμα του δυτικού περιβόλου του βυ- 
ζαντινού κάστρου του Κίτρους, σε μήκος 31,60 μ. μαζί 
με τη δυτική πύλη και τους πύργους που την περιέβα- 
λαν (Π ί V. 153 γ). Η πύλη έχει άνοιγμα 2,40 μ. και σώ- 
ζει δύο φάσεις που ανάγονται στους μεσοβυζαντινούς 
και βυζαντινούς χρόνους. Μέσα από την πύλη της με- 
σοβυζαντινής περιόδου περνούσε οδόστρωμα επιμελη- 
μένης κατασκευής από πατημένο χώμα και μικρές πέ- 
τρες, που εδράζεται επάνω σε ισχυρό στρώμα από 
ασβέστη. Η πύλη έκλεινε με ξύλινη Ούρα, που πυρπο- 
λήθηκε κατά τη διάρκεια πολιορκίας, με αποτέλεσμα 
τη δημιουργία στρώματος πυράς, ύψ. 0,30 μ., το οποίο 
κάλυψε το μαρμάρινο κατώφλι της μεσοβυζαντινής 
περιόδου. Μέσα στο στρώμα καταστροφής βρέθηκε 
επιτύμβια στήλη του 4ου αι. π.Χ., που εικονίζει νεαρό 
ιππέα στον τύπο του Δεξίλεω να λογχίζει εχθρό και 
βυζαντινή κεραμική του τέλους του 12ου αι. Η στήλη 
προσομοιάζει με έφιππο άγιο και ο λόγος αυτός ερμη- 
νεύει πιθανότατα την τοποθέτησή της ως υπέρθυρο.

Σύμφωνα με τα ανασκαφικά ευρήματα η πολιορκία 
και η πυρπόληση της δυτικής πύλης του Κάστρου πρέ- 
πει να συνέβη στο τέλος του 12ου-13ου αι. Το μόνο 
ιστορικό γεγονός, που μπορεί να συνδεθεί με την κα- 
ταστροφή αυτή είναι η άλωση του φρουρίου από τους 
Φράγκους το 1204, η οποία δεν μαρτυρείται από αλ- 
λού.

Το γεγονός αυτό είχε συνέπεια την ανύψωση του εδά- 
φους και την κατασκευή νέας πύλης με λιθόκτιστο κα- 
τώφλι, που βρίσκεται 0,65 μ. ψηλότερα από το αντί- 
στοιχο μαρμάρινο της μεσοβυζαντινής περιόδου. Η 
βυζαντινή πύλη έχει κτιστές παρειές με ατελές πλιν- 
θοπερίκλειστο σύστημα δόμησης, μήκ. 4 και πλ. 2 μ., 
και ήταν πιθανότατα διπλή.

Η νότια παρειά της μαζί με αντίστοιχο τοίχο, σωζ. 
μήκ. 2,40 και πλ. 1 μ., διαμόρφωνε πρόχειρο παράγωνο 
δωμάτιο για τους φρουρούς, στο χωμάτινο δάπεδο του 
οποίου βρέθηκε πατωμένο το κάτω τμήμα πίθου, διαμ. 
1,30 μ.

Την πύλη περιβάλλουν δύο ορθογώνιοι πύργοι που 
απέχουν από τις παρειές της 6,80 μ. ο βόρειος και 4 μ. 
ο νότιος. Ο βόρειος πύργος, εσωτ. διαστ. 4x2 μ., έχει 
είσοδο χωρίς θυρόφυλλο, πλ. 1,40 μ. και χωρίζεται με 
τοίχο, μήκ. 3,40 και πλ. 1 μ. σε δύο μέρη. Το δάπεδο 
του πύργου αυτού ήταν στρωμένο με πλίνθους.

14. ΑΔ 38 (1983): Χρονικά, σ. 295-296' 39 (1984): Χρονικά, σ. 243- 
245- 42 (1987): Χρονικά, σ. 411-413. 43 ( 1988): Χρονικά, σ. 395. ΑΕΜΘ 
2 (1988), σ. 207-217.
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Ο νότιος πύργος, του οποίου δε σώζεται ο βόρειος 
και ο νότιος τοίχος, έχει διαστάσεις 6x4 μ. άνοιγμα 
εισόδου πλ. 2 μ. και χωρίζεται με τοίχο, μήκ. 3,20 και 
πλ. 1 μ., σε δύο τμήματα.

ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΡΚΗ

Πλ α τ α μ ών ας  

Ναός μέσα στο κάστρο

Στο ναό που εντοπίσαμε το 1989 στις πρώτες διερευ- 
νητικού χαρακτήρα ανασκαφικές τομές15, συνεχίστη- 
καν οι ανασκαφικές εργασίες. Έγινε αποκάλυψη ολό- 
κληρου του κτιρίου και κυρίως της τελευταίας οικο- 
δομικής φάσεως (Σχέδ.  8). Ο ναός, όπως απέδειξε η 
έρευνά μας, στην τελευταία του οικοδομική φάση ήταν 
μονόχωρος με παρεκκλήσι και νάρθηκα. Σε παλαιό- 
τερη οικοδομική φάση φαίνεται να ήταν τρίκλιτος. 
Στο οικοδομικό υλικό της νεότερης φάσης και κυρίως 
στο δυτικό και στο νότιο διαχωριστικό τοίχο είχαν 
εντοπισθεί θραύσματα από μεσοβυζαντινή κολυμβή- 
θρα και κιονόκρανο (Π ί ν. 154 β), ενώ στο δάπεδο εί- 
χαν τοποθετηθεί μεσοβυζαντινό θωράκιο (Π ί ν. 154 α) 
και θραύσματα τράπεζας προσφορών. Τα μεσοβυζα- 
ντινά γλυπτά που εντοπίσαμε αποτέλεσαν αντικείμενο 
ανακοίνωσης στο συμπόσιο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» 
που έγινε το 1991 στη Θεσσαλονίκη.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Λ ΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η  

Τείχη πόλης και ακρόπολης

Ολοκληρώθηκαν από συνεργεία του Δήμου Θεσσα- 
λονίκης με επίβλεψη της Εφορείας οι εργασίες δια- 
μόρφωσης με πράσινο του τμήματος της ζώνης προ- 
στασίας των ανατολικών τειχών της πόλης, που 
βρίσκεται πίσω από το Κεντρικό Νοσοκομείο στην 
οδό Χατζηανδρέου. Οι εργασίες είχαν αρχίσει και 
πραγματοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τους την 
προηγούμενη χρονιά16.

Με τον ίδιο τρόπο περατώθηκαν και οι εργασίες 
διαμόρφωσης της ζώνης πρασίνου στην εξωτερική πλευ- 
ρά των βορειοανατολικών τειχών της ακρόπολης17. 
Θεωρήθηκε όμως απαραίτητος ο καθαρισμός και στη 
συνέχεια η διαμόρφωση της αντίστοιχης ζώνης στην 
εσωτερική πλευρά του τείχους. Ο χώρος αυτός αποτε- 
λεί και μέρος του περιβάλλοντος χώρου του φρουρίου 
του Επταπυργίου. Έγινε μελέτη και ακολούθησε η 
υλοποίησή της από συνεργεία του Δήμου Θεσσαλο- 
νίκης και επίβλεψη της Εφορείας. Οριοθετήθηκε με 
κυβόλιθους ο προβλεπόμενος και από το ρυμοτομικό 
σχέδιο πεζόδρομος, καθαρίστηκε ο χώρος της μεγάλης 
βυζαντινής κινστέρνας, που βρίσκεται μέσα στο χώρο 
του πρασίνου, απομακρύνθηκαν τα συσσωρευμένα 
απορρίμματα και τέλος, αφού τοποθετήθηκε χώμα, ο 
χώρος φυτεύθηκε. Για την προστασία του τείχους από 
την υγρασία που οφείλεται στο πότισμα των φυτών το- 
ποθετήθηκαν στόμια με ελεγχόμενη ακτίνα ποτίσμα- 
τος και κατασκευάστηκε αποστραγγιστική τάφρος με 
σκύρα στην περίμετρο του τείχους. Το έργο αυτό συνέ- 
βαλε στην αναβάθμιση ενός χώρου υποβαθμισμένου 
λόγω της χρήσης του φρουρίου ως φυλακής, μιας 
έκτασης που αποτελεί μέρος ευρύτερου αρχαιολογικού 
χώρου, όπου έχουν εντοπισθεί ερείπια παλαιοχριστια- 
νικής βασιλικής. Για το χώρο αυτό, που είναι χαρα- 
κτηρισμένος ως χώρος για την ανέγερση σχολείου, 
έχει αρχίσει η διαδικασία αποχαρακτηρισμού.

Στην εσωτερική πλευρά της βορειοανατολικής γω- 
νίας των τειχών της πόλης, όπου κυρίαρχη θέση κατέ- 
χει ο Πύργος του Τριγωνίου, μελετήθηκε η διαμόρ- 
φωση ενός μικρού τμήματος της ζώνης προστασίας 
του τείχους που αποτελεί συνέχεια του ήδη διαμορφω- 
μένου βόρειου τμήματος. Η μελέτη προβλέπει την κα- 
τασκευή πεζόδρομου με κυβόλιθους και φύτεμα της 
περιοχής με συστάδες από θαμνώδη φυτά.

Κάτω Γέφυρα 

Ναός Αγίου Γεωργίου

Στον περιβάλλοντα χώρο της τρίκλιτης ξυλόστεγης 
βασιλικής του Αγίου Γεωργίου των μέσων του περα- 
σμένου αιώνα, που ορίζεται από τρεις οδούς και γειτ- 
νιάζει με το χώρο του δημοτικού σχολείου του οικι- 
σμού, υπήρχε μόνον περίφραξη και ένα μικρό ακαλαί- 
σθητο κτίσμα για τις ανάγκες του ναού που έβλαπτε 
αισθητικά το μνημείο. Στη μελέτη που συντάχθηκε με 
στόχο την ανάδειξη του μνημείου ορίζεται η θέση, ο

15. ΑΔ 44 (1989): Χρονικά, σ. 355. ΑΕΜΘ 3 (1989), σ. 165-175.
16. ΑΔ 44 (1989): Χρονικά, σ. 363. 17. Ό.π.
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όγκος και η μορφή ενός κτίσματος που καλύπτει τις 
λειτουργικές ανάγκες του ναού (αίθουσα, γραφείο, 
W.C.), διευθετείται με διαδρόμους η κίνηση των αν- 
θρώπων-χρηστών του χώρου και φυτεύεται ψηλό και 
χαμηλό πράσινο σε κατάλληλες θέσεις. Μία βρύση 
κοντά στο κτίριο εξυπηρετεί τις ανάγκες του χώρου 
για πότισμα και προσφέρει νερό στους περαστικούς. 
Δημιουργείται έτσι μία στάση, ένας μικρός πόλος 
έλξης των κατοίκων του μικρού οικισμού στις ελεύ- 
θερες ώρες του, αν λάβουμε υπόψη μας την ανυπαρξία 
άλλου διαμορφωμένου κοινόχρηστου χώρου στο τμή- 
μα αυτό του οικισμού.

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Γο ρ γ όπη

Ναός Αγίου Νικολάου

Ο ναός του Αγίου Νικολάου είναι μία τρίκλιτη ξυλό- 
στεγη βασιλική του 19ου αι. και έχει θέση ενοριακού 
και κοιμητηριακού ναού. Στον περιβάλλοντα χώρο του 
κατασκευάζεται, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, 
ένα πνευματικό ενοριακό κέντρο πολλαπλών χρήσεων. 
Τη δαπάνη της κατασκευής ανέλαβε το Εκκλησια- 
στικό Συμβούλιο του ναού που είχε και την πρωτοβου- 
λία για την εφαρμογή του έργου. Το κτίριο τοποθετή- 
θηκε σε θέση κατάλληλη, μελετήθηκε ο όγκος και η 
μορφολογία του, ώστε να ενταχθεί αρμονικά στο περι- 
βάλλον του μνημείου χωρίς να προκαλέσει σ’ αυτό αι- 
σθητική βλάβη.

Μέτρα ασφαλείας σε αρχαιολογικούς χώρους και μνη- 
μεία

Στα πλαίσια μιας ευρύτερης προσπάθειας διασφά- 
λισης του αρχαιολογικού υλικού των συλλογών που 
φυλάσσονται στη Ροτόντα και στο Δημοτικό Σχολείο 
της Κολχίδας, όπου έχουν αποθηκευτεί τα ευρήματα 
της ανασκαφής του παλαιοχριστιανικού συγκροτή- 
ματος Κολχίδας18, τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα, κλει- 
δαριές ασφαλείας, πυροσβεστήρες και ενισχύθηκε ο 
εξωτερικός φωτισμός.

ΞΑΝΘΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η

Κινστέρνα μονής των Δώδεκα Αποστόλων

Έγινε αρχιτεκτονική αποτύπωση της ορατής νότιας 
όψης από την ημιυπόγεια μεγάλη κινστέρνα της βυζα- 
ντινής μονής των Δώδεκα Αποστόλων. Η αποτύπωση 
εξαρτήθηκε από σύστημα σημείων τοπογραφικής τεκ- 
μηρίωσης.

Καταγράφηκαν τα στοιχεία παθολογίας του μνη- 
μείου και έγινε προμελέτη και πρόταση επέμβασης με 
στόχο τη στερέωση και αποκατάστασή του. Η πρό- 
ταση μεθοδεύει τις εργασίες επέμβασης σε τρεις φά- 
σεις. Στην πρώτη φάση προτείνεται σειρά εργασιών 
που θα αποκαλύψουν το υπέργειο τμήμα της κιν- 
στέρνας, στη δεύτερη η ολοκλήρωση συγκεκριμένων 
μελετών και στην τρίτη οι ήδη αναμενόμενες εργασίες 
στερέωσης και αποκατάστασης του μνημείου.

Φ. ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΥ

Ε ύ ο σ μ ο ν

Ναός Αγίου Αθανασίου

Κατά τους πρώτους μήνες του 1990 συντάχθηκε η 
μελέτη τεκμηρίωσης - στερέωσης του ναού του Αγίου 
Αθανασίου Ευόσμου, κτισμένου πιθανότατα την τέ- 
ταρτη ή πέμπτη δεκαετία του 10ου αι. Ο ναός εντάσσε- 
ται στον τύπο της μεταβυζαντινής τρίκλιτης λιθόκτι- 
στης βασιλικής με δίριχτη στέγη και περίστωο στη 
δυτική και νότια πλευρά. Στα μέσα του αιώνα μας έγι- 
ναν επεμβάσεις που επέφεραν σοβαρές αλλοιώσεις της 
μορφής της εκκλησίας, όπως η μετατροπή του δυτικού 
προστώου σε εξωνάρθηκα και η αντικατάσταση του νό- 
τιου με άλλο από σκυρόδεμα. Οι γενικές διαστάσεις 
του ναού (χωρίς την κόγχη του Ιερού και τον εξωνάρ- 
θηκα) είναι 16,35x12,45 μ. Ο ναός παρουσιάζει ορι- 
σμένες ιδιομορφίες που τον κάνουν να διαφοροποιεί- 
ται από τους συγγενικούς με αυτό: μία εγκάρσια 
τοξοστοιχία με δύο χαμηλότερα τόξα στα πλάγια 
κλίτη και ένα υψηλότερο στο κεντρικό, κλείνουν 
οπτικά το δυτικότερο τμήμα του ναού, δημιουργώντας 
έναν εσωνάρθηκα. Ιδιαιτερότητα του ναού επίσης απο- 
τελεί η ασυνήθης σχέση αναλογιών κεντρικού κλί- 
τους-πλαγίων κλιτών η οποία αναιρεί το δρομικό χα- 
ρακτήρα του εσωτερικού της βασιλικής, και αντίθετα, 
δίνει την εντύπωση περίκεντρης ανάπτυξης του χώρου. 
Ο ναός διατηρεί το αρχικό του ξύλινο τέμπλο και 
ωραίο ξυλόγλυπτο άμβωνα.18. Βλ. υποσημ. 15.
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Τα μελανώματα των σχεδίων έκανε η σχεδιάστρια 
της Εφορείας Μ. Μαυρουδά.

Χ α λ κ η δ ό ν α

Ναός Αγίων Αποστόλων

Τους πρώτους μήνες του 1990 ολοκληρώθηκε η με- 
λέτη τεκμηρίωσης (λεπτομερής αποτύπωση, βιβλιο- 
γραφική-φωτογραφική τεκμηρίωση, έρευνα προφορι- 
κής ιστορίας) και στερέωσης του ναού των Αγίων 
Αποστόλων Χαλκηδόνας, που χρονολογείται στα μέσα 
του 10ου αι. Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική ξυλό- 
στεγη, λιθόκτιστη, με δίριχτη στέγη με αποτμήσεις 
στις δύο στενές πλευρές. Οι γενικές διαστάσεις του 
ναού (χωρίς την κόγχη του Ιερού) είναι 14,25x10,10 μ.

Το κτίσμα στέκει ελεύθερο στο χώρο. Αποτελούσε 
ενοριακό ναό του κατεστραμμένου σήμερα παλιού χω-

ριού Γιαλαϊτζίκ (παλιά Χαλκηδόνα). Στο βόρειο περί- 
βολο διακρίνεται το νεκροταφείο που ήταν σε χρήση 
ως το 1930 περίπου. Ο ναός έχει εγκαταλειφθεί την 
ίδια εποχή και δεν έχει υποστεί καμμία αλλοίωση της 
μορφής του (πράγμα σπάνιο πλέον γι’ αυτό το είδος 
εκκλησιών, οι οποίες συνήθως μέσα στον 20ο αιώνα 
έχουν υποστεί κάθε είδους επεμβάσεις), εκτός βεβαίως 
από τις αλλοιώσεις που επέφερε ο χρόνος και η έλ- 
λειψη συντήρησης.

Τα μέτωπα των τοξοστοιχιών προς την πλευρά του 
μεσαίου κλιτούς, καθώς και οι κίονες, φέρουν τοιχο- 
γραφίες. Επίσης σώζεται τμήμα του ενδιαφέροντος ξύ- 
λινου ταμπλαδωτού ταβανιού.

Τα μελανώματα των σχεδίων έκαναν οι σχεδιάστριες 
της Εφορείας Ειρ. Μάλλη και Μ. Μαυρουδά.

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΚΩΤΙΔΟΥ

10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Σημ. τ. Συντ. Η 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
δεν κατέθεσε έκθεση για τα Χρονικά μέχρι την εκτύ- 
πωση του παρόντος τόμου του ΑΔ.
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ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Κατά το 1990 στο Νομό Κοζάνης εκτός από τις υπογρά- 
φουσες, Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη και Αρετή Χον- 
δρογιάννη-Μετόκη, πρόσφεραν γόνιμη συνεργασία οι 
αρχαιολόγοι Χριστίνα Ζιώτα και Ευρυδίκη Κεφαλί- 
δου, ενώ κατά τους θερινούς μήνες της ανασκαφής συ- 
νεργάστηκαν οι απόφοιτοι της Αρχαιολογικής Σχολής 
Σταύρος Κιοτσέκογλου, Δήμητρα Φώτου και ο φοι- 
τητής Πασχάλης Φτάκας.

Aιανή 

Νεκρόπολη

Διενεργήθηκε και φέτος ανασκαφή κυρίως στον το- 
μέα της Νεκρόπολης των μνημειακών τάφων στη θέση 
Λειβάδια, βόρεια της αρχαίας πόλης που αναπτύσσε- 
ται στα πλατώματα του λόφου της Μεγάλης Ράχης1. 
Ως στόχοι της φετινής ανασκαφής τέθηκαν η οριοθέ- 
τηση της νεκρόπολης ανατολικά και η εξαντλητική 
έρευνα σε τετράγωνα των ήδη χαραγμένων τομών.

Ανασκάπτοντας μέχρι το φυσικό χώμα, που εντοπί- 
ζεται, σε βάθος 2 μ. περίπου, σε τετράγωνα της τομής 
VII, διαστ. 15x15 μ., διαπιστώσαμε την ανυπαρξία τά- 
φων. Ωστόσο, σε δύο ακριανά τετράγωνα της νοτιοα- 
νατολικής πλευράς και σε πολύ μικρό βάθος, εντοπί- 
στηκαν δύο ενδιαφέρουσες κατασκευές. Ερευνήθηκε η 
μία και πρόκειται για εστία κυκλική με περιχείλωμα 
από σκληρό πηλό με έντονα ίχνη φωτιάς, διαμ. 1 μ. Τα 
όστρακα που βρέθηκαν μαζί με τα υπόλοιπα του χώρου 
μας οδηγούν σε ίδια αλλά και πρωιμότερη χρονολό- 
γηση εκείνης του συνόλου των αμαυρόχρωμων αγ- 
γείων που αποκαλύφθηκαν μαζί με μυκηναϊκά, συσσω- 
ρευμένα λίγα μέτρα νοτιότερα. Το νέο αυτό στοιχείο 
παρέχει ενδείξεις για χρήση του χώρου όχι απαραί- 
τητα ταφική και καθιστά πιο πολύπλοκη την ερμηνεία 
της εναπόθεσης των κομματιασμένων αμαυρόχρωμων 
και μυκηναϊκών αγγείων2, για τα οποία είχαμε υποθέ-

σει ότι σχετίζονταν με τάφους της ίδιας εποχής. Η συ- 
νέχιση της ανασκαφής στο σημείο αυτό πιστεύουμε 
ότι θα οδηγήσει σε οριστικές απαντήσεις.

Συγχρόνως, η πλήρης ανασκαφή σε ήδη χαραγμένα 
τετράγωνα αποκάλυψε ένα αδιατάρακτο, με το νεκρό 
σε συνεσταλμένη στάση (Πίν. 155 α), και δύο διατα- 
ραγμένους λακκοειδείς τάφους με κτερίσματα, αγγεία 
αμαυρόχρωμης κεραμικής και ένα μυκηναϊκό αλάβα- 
στρο. Οι υπόλοιπες ταφές του χώρου, επίσης σε λάκ- 
κους, ανήκουν σε άλλες εποχές: μία ασύλητη κλασική 
του τέλους του 5ου αι. π.Χ. με κτερίσματα χάλκινη δί- 
δυμη πόρπη, σιδερένια αιχμή δόρατος και σιδερένιο 
μαχαίρι, μελαμφαβές σκυφίδιο και αρυβαλλοειδές λη- 
κύθιο με παράσταση σφίγγας (Πίν. 155γ), άβαφο αγ- 
γείο τοπικού εργαστηρίου (Πίν. 155 β), μία ημιδιαλυ- 
μένη ελληνιστική, με νόμισμα Φιλίππου Ε' και μία δεύ- 
τερη παρόμοια, ελληνιστική, σε λάκκο αρχαϊκής ταφής.

Κατά το στάδιο αυτό της πιο λεπτομερειακής έρευ- 
νας διαπιστώσαμε ότι η εικόνα που είχε προκόψει δια- 
μορφωμένη από την πλειονότητα των τάφων και ευρη- 
μάτων για τη χρήση του νεκροταφείου σε τρεις βασικά 
χρονικές περιόδους —ύστερη εποχή Χαλκού, αρχαϊκή- 
πρώιμη κλασική και ελληνιστική (τέλος 3ου-2ος αι. 
π.Χ.)— χωρίς να ανατρέπεται, διαφοροποιείται σημα- 
ντικά με τη σποραδική εμφάνιση ευρημάτων, τα οποία 
τείνουν να καλύψουν τα ενδιάμεσα κενά και να επε- 
κτείνουν το προς τα πίσω χρονολογικό όριο.

Αναφορικά με τη δεύτερη κύρια φάση, η φετινή 
έρευνα απέδωσε πλούσια ευρήματα μολονότι δεν εντο- 
πίστηκε κανένας ασύλητος τάφος όπως οι νέοι, για την 
Αιανή, τύποι ειδωλίων: ειδώλιο ιωνικού κούρου3(Π ί ν. 
155 δ), ειδώλια καθισμένων γυναικείων μορφών με 
πόλο στο κεφάλι (θεές) (Π ίν. 155 ε) και καλύπτρα3 4 
(Πίν. 155 στ) και πλαστικά αγγεία με μορφές νάνων, 
κόρης (Πίν. 156 α) και πτηνών (Πίν. 156 β)5. Περι- 
συλλέχθηκαν επίσης χάλκινοι λέβητες και φιάλες, μία 
χάλκινη οινοχόη, και από κεραμική: σκύφοι, κοτύλες, 
λήκυθοι (Πίν. 156 γ), κύλικες (Πίν. 156 δ), αρύβαλ- 
λοι, εξάλειπτρα, μία πλημοχόη (Πίν. 156 ε) και τέλος 
μελαμβαφής κάνθαρος (Πίν. 157 α) των αρχών του 5ου 
αι. π.Χ. με εγχάρακτη επιγραφή στο χείλος: [...] 
ΑΛΙΟΣ ΕΜΙ ΤΗΣ ΔΟΛΙΟ. Ο κάνθαρος αυτός δεν είναι

1. ΑΔ 42 (1987): Χρονικά, σ. 420-422' 43 (1988): Χρονικά, σ. 399 
κ.ε.' 44 (1989), Χρονικά, σ. 365. ΑΕΜΘ 2 (1988), σ. 19-25' 3 (1989), σ. 
49-51. Γ. Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Αιανή Κοζάνης, Αρχαιολογικός 
Οδηγός, 1989, σ. 53-64.

2. ΑΔ 43 (1988): Χρονικά, σ. 398' 44 (1989): Χρονικά, σ. 365.

3. Σίνδος, Κατάλογος της έκθεσης, Αθήνα 1985, σ. 160, πίν. 251.
4. Ό.π., σ. 162, πίν. 254, 255, 256.
5. Ό.π.. σ. 161. πίν. 253. 254. 413. 243, 398.
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το μοναδικό πρώιμο επιγραφικό εύρημα στο χώρο μας 
και στη Μακεδονία γενικότερα, στην οποία η έλλειψη 
επιγραφών, πιστεύουμε πλέον, ότι οφειλόταν στην πε- 
ριορισμένη και όχι συστηματική ανασκαφική έρευνα6. 
Επίσης, επιτύμβια στήλη του Ξάνθου από την Πέλλα, 
του τέλους του 5ου αι. π.Χ.7. Κομμάτια από μαργαϊκό 
ασβεστόλιθο, που περισυλλέχθηκαν σε χώρο διαλυμέ- 
νων λακκοειδών τάφων, απέδωσαν μετά τη συγκόλ- 
λησή τους αετωματική επιτύμβια στήλη (διαστ. 0,54χ 
0,275x0,0354 μ.) με χαραγμένο κατακόρυφα το όνομα 
ΚΛΕΙΟΝΑ (Πίν. 157 β). Μπορεί να χρονολογηθεί στο 
τελευταίο τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.- παρόμοια χρονολό- 
γηση προτείνουμε και για την αποσπασματικά σωζό- 
μενη λίθινη πλάκα (διαστ. 0,54x0,47, πάχ. 0,14 μ.), πι- 
θανώς από επιτύμβια στήλη, που παραδόθηκε προ- 
ερχόμενη από λιθοσωρό κοντινού αγρού και διασώζει 
το όνομα ΑΤΤΥΑ  (Πίν. 157 γ)8.

Σύμπλεγμα αγροικιών Β'

Στην ίδια θέση Λειβάδια της Αιανής ερευνήθηκαν 
τα οικοδομικά λείψανα που είχαν εντοπιστεί σε από- 
σταση 85 μ. από την Αγροικία Α' και 93 μ. βόρεια του 
τοίχου από γωνιόλιθους που έχει αποκαλυφθεί στο 
αγροτεμάχιο αριθ. 1569 στην κατωφέρεια του απέναντι 
υψώματος, σε σχέση με τη νεκρόπολη και σε από- 
σταση 150 μ. από αυτήν (Πίν. 157 δ). Ο αγρός αριθ. 
153 ανήκει στον Χαρίσιο Λιάνα. Η ανασκαφή, σε επι- 
φάνεια 15x10 μ., δεν αποκάλυψε το σύνολο των οικο- 
δομικών λειψάνων, παρά την προτεραιότητα που δό- 
θηκε στην εμφάνισή τους με σκοπό την οριοθέτηση 
και τη διάσωσή τους με απαγόρευση της άροσης. Με 
την αφαίρεση του επιφανειακού αρόσιμου χώματος, 
πάχ. 0,30 μ., εμφανίστηκαν τοίχοι χτισμένοι με αργές 
και πλακερές πέτρες καθώς και δουλεμένους δόμους 
από αμμόπετρα σε β' χρήση, προφανώς προερχόμε- 
νους από τους κοντινούς τάφους, φαινόμενο που είχε 
παρατηρηθεί και στην Αγροικία Α'. Διαπιστώσαμε ότι 
οι τοίχοι αυτοί, πλ. από 0,45 μέχρι 0,55 μ., ανήκουν σε 
σύμπλεγμα τριών κατοικιών, τις οποίες χαρακτηρί- 
ζουμε ως αγροικίες λόγω της θέσης τους εκτός του κυ- 
ρίως οικισμού της Μεγάλης Ράχης. Όπως αναφέραμε,

πλήρης αποκάλυψη όλων των τοίχων και συστηματική 
ανασκαφή των εσωτερικών χώρων, που θα οδηγούσαν 
στην ολοκληρωμένη κάτοψη και θα επέτρεπαν το χα- 
ρακτηρισμό των χώρων, δεν πραγματοποιήθηκαν σ’ 
αυτή την ανασκαφική περίοδο. Τέλος, η κεραμική πα- 
ρέχει μία πρώτη χρονολόγηση του συμπλέγματος στον 
3ο και 2ο αι. π.Χ.

Κιβωτιόσχημος τάφος

Πλάκα που φάνηκε στην ίδια θέση κατά την άροση 
κοντινού αγρού ιδιοκτησίας Νικ. Γκουλιάφα, αριθ. 
αγροτεμ. 153, 12 μ. δυτικά της προηγούμενης ανα- 
σκαφής και 108 μ. δυτικά επίσης της Αγροικίας Α', 
οδήγησε στην ανασκαφή κιβωτιόσχημου τάφου, από 
τον οποίο έλειπαν οι καλυπτήρες. Είχε προσανατολι- 
σμό Δ.-Α. και εσωτερικές διαστάσεις: μήκ. 2 και πλ. 
0,50 μ. με τις πλάκες των μακριών πλευρών να εξέχουν.

Ο σκελετός βρέθηκε σχεδόν ακέραιος, σε ύπτια 
θέση, με το κρανίο στο αριστερό του πλάι και πάνω σε 
πλακερή πέτρα ενώ το υπόλοιπο σώμα, πιθανώς πάνω 
σε ξύλινο φέρετρο, ακουμπούσε στο φυσικό βράχο. Ως 
κτερίσματα έφερε πήλινη άβαφη πρόχου αριστερά του 
κρανίου, πήλινο άβαφο κάνθαρο στη νοτιοανατολική 
γωνία, κοντά στο δεξί πόδι, σιδερένιο μαχαίρι στο δεξί 
χέρι και δεύτερο, αδιάγνωστο λόγω της οξείδωσης, σι- 
δερένιο αντικείμενο ανάμεσα στις κνήμες, τα οποία 
χρονολογικά τον εντάσσουν στην εποχή του Σιδήρου. 
Τέλος, εξωτερικά της νότιας μακριάς πλευράς, διαπι- 
στώσαμε την ύπαρξη δύο κρανίων και πολλών άλλων 
οστών που προέρχονται από ανακομιδή προγενέστε- 
ρων νεκρών του ίδιου τάφου.

Αγροικία Γ'

Ως Αγροικία Γ' χαρακτηρίσαμε οικοδομικά λείψανα 
που εμφανίστηκαν στη θέση Ράχη Κομμένοι, επιμήκη 
ράχη-ύψωμα με προσανατολισμό ΒΔ.-ΝΑ., βορειοδυ- 
τικά της Μεγάλης Ράχης και αριστερά του ποταμού 
Χάντακα. Η θέση αυτή οφείλει την ονομασία Κομμέ- 
νοι στους πολλούς «αποκεφαλισμένους-κομμένους» που 
εμφανίζονται και με τις αρόσεις, στους οποίους προ- 
φανώς αναγνωρίζουμε τους σκελετούς διαλυμένων τά- 
φων που χρονολογούνται, επί το πλείστον, στην εποχή 
του Σιδήρου10. Τα λείψανα εντοπίστηκαν στον αγρό με 
αριθμό αγροτεμαχίου 525, με τωρινό ιδιοκτήτη τον 
Φώτη Γάβρο και πρώην τον Παναγιώτη Πάλλα. Εμφα-

6. Βλ. εγχάρακτη επιγραφή σε χάλκινη φιάλη της Βεργίνας, των 
αρχών του 5ου αι. π.Χ. του ονόματος Π Ι Π Ε Ρ Ι Α , ΠΑΕ 1988, σ. 99-107.

7. Γ. Ακαμάτης, Ξάνθος Δημητρίου και Αμαδίκας υιός, Αμητός, 
1987, σ. 13-32.

8. ΑΕΜΘ 4 (1990), σ. 75-92, με αναφορές και σε άλλα πρώιμα επι- 
γραφικά κείμενα της Αιανής.

9. ΑΔ 43 (1988): Χρονικά, σ. 404.

10. A A A I ( 1968), σ. 244-246. BSA 66 ( 1971 ), σ. 354-360. Κ. Σιαμπα- 
νόπουλος, Αιανή, Ιστορία-Τοπογραφία-Αρχαιολογία, 1974, σ. 166- 
177.
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νίστηκε ορθογώνιος χώρος, διαστ. 6,80x8 μ., με τοί- 
χους, πλ. 0,65 μ., χτισμένους με αργές και δουλεμένες 
πέτρες. Το εσωτερικό καλύπτεται με πλήθος πεσμένων 
αργών και γωνιασμένων λίθων. Στους δύο τοίχους πα- 
ρατηρούμε διαρπαγή, ενώ η επέκταση του ενός πέρα 
από τη γωνία της ορθογώνιας κάτοψης μας οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι τα σωζόμενα λείψανα ανήκουν σε οί- 
κημα με περισσότερους χώρους που έχουν καταστρα- 
φεί. Τα όστρακα της ανασκαφής, χειροποίητα προϊ- 
στορικά, ένα με αμαυρόχρωμη διακόσμηση και τροχή- 
λατα ιστορικών χρόνων, ανάμεσά τους αρκετά μελαμ- 
βαφή, δεν επιτρέπουν την ακριβή χρονολογική ένταξη 
του οικήματος, η οποία πιστεύουμε ότι θα αποσαφηνι- 
στεί με την ολοκλήρωση της έρευνας.

Ρ ύμνιο

Με αφορμή την παράδοση δύο μυκηναϊκών αλαβά- 
στρων (Πίν. 158 α-β) από κατοίκους της κοινότητας 
Ρυμνίου, τους Κωνστ. Κωνσταντόπουλο και Φώτη 
Σγουρόπουλο, διενεργήσαμε σύντομη ανασκαφική έρευ- 
να στο χώρο προέλευσής τους. Το Ρύμνιο βρίσκεται 
δεξιά του ρου του Αλιάκμονα και απέχει από την 
Αιανή γύρω στα 5 χλμ. Στα ομαλά υψώματα ανατολικά 
του χωριού υπάρχουν αρχαιότητες, όπως οικοδομικά 
λείψανα ελληνιστικών, ρωμαϊκών και βυζαντινών χρό- 
νων, καθώς και τάφοι όλων των εποχών, οι οποίοι 
κατά καιρούς ισοπεδώνονται από σκαπτικά μηχανή- 
ματα και τακτικά ανασκάπτονται από ευφάνταστους 
θησαυροθήρες. Η έρευνά μας περιορίστηκε στη θέση 
Νέα Αμπέλια ή Οφανός, στο πλησιέστερο προς το χω- 
ριό επικλινές χέρσο ύψωμα που καλύπτεται από πυκνή 
θαμνώδη βλάστηση, παλιουριές και πουρνάρια. Σε 
τρία σημεία της θέσης αυτής ανασκάφηκαν οκτώ κι- 
βωτιόσχημοι τάφοι, επτά από τους οποίους είχαν δια- 
ταραχθεί, διότι έλειπαν όλες οι καλυπτήριες πλάκες 
και σε ορισμένες περιπτώσεις μία ή και περισσότερες 
πλάκες από τις κάθετες πλευρές. Οι τάφοι δεν έφεραν 
πλάκες στο δάπεδό τους ενώ οι πλάκες των στενών 
πλευρών έχουν τοποθετηθεί πιο μέσα από το πέρας των 
μακριών ο προσανατολισμός ποικίλλει. Ως κτερί- 
σματα έφεραν από ένα ή δύο (όπως στον ασύλητο τάφο 
αριθ. 8 και στον συλημένο αριθ. 7) πήλινα άβαφα αγ- 
γεία, πρόχους (Πίν. 158 γ), κυάθους και κανθάρους, 
και ποικίλα μεταλλικά κοσμήματα, όπως χάλκινες 
οκτώσχημες πόρπες, ζεύγος χάλκινων ενωτίων κωνι- 
κού σχήματος από επάλληλες σπείρες, χάλκινο περι- 
λαίμιο κυκλικής τομής, ένα χάλκινο διάτρητο κουμπί, 
χάλκινα περίαπτα διαφόρων τύπων (Πίν. 158 δ), (τέσ- 
σερα περιείχε ο ασύλητος τάφος αριθ. 8), περιδέραια 
με χάλκινες ψήφους και ψήφους από υαλόμαζα και 
ήλεκτρο, χάλκινο ομοίωμα οινοχοΐσκης (Π ίν. 158

ε)11, δύο σιδερένια βραχιόλια από σύρμα κυκλικής 
διατομής ανοιχτού τύπου και χάλκινη φυλλόσχημη πόρπη.

Όπλα δεν εντοπίστηκαν, εκτός από δύο σιδερένια 
μαχαίρια στον τάφο αριθ. 7.

Σχετικά με τη χρονολόγηση των τάφων, προτείναμε 
την ένταξή τους στον 8ο-7ο αι. π.Χ. Η χρονολόγηση 
αυτή δεν συμπίπτει βέβαια με εκείνη των μυκηναϊκών 
αλαβάστρων που παραδόθηκαν. Ωστόσο η ανεύρεση 
θραύσματος στομίου παρόμοιου αλάβαστρου δίπλα σε 
εντελώς κατεστραμμένους τάφους, μας ωθεί στο συμπέ- 
ρασμα της διαχρονικής χρήσης του χώρου. Στους πα- 
ραπάνω μάλιστα, τρεις τουλάχιστον, τάφους παρατηρή- 
σαμε ακτινωτή διάταξη με κατεύθυνση προς ένα 
υπερυψωμένο κέντρο —παρόμοιους υπερυψωμένους 
χώρους διακρίναμε πολλούς— που ενισχύουν την υπό- 
θεση για την ύπαρξη προγενέστερων τύμβων στην πε- 
ριοχή.

Ανερμήνευτη, προς το παρόν, παραμένει αψιδωτή 
κατασκευή, την οποία προσπαθήσαμε να εμφανίσουμε 
αφαιρώντας επίχωση μόλις 0,10 μ. και πυκνή βλά- 
στηση (Πίν. 158 στ). Αποτελείται από καμπύλο τοίχο, 
μήκ. 4 μ., χτισμένο από δύο σειρές αδρών και πλακε- 
ρών λίθων, πλ. 0,45 μ., και ευθύγραμμο τοίχο, μήκ. 6 
και πλ. 0,85 μ., χτισμένο από τρεις και περισσότερες 
σειρές παρόμοιων λίθων. Ο παράλληλος προς τον κα- 
μπύλο τοίχος είναι ευθύς, ενώ ο τέταρτος στάθηκε αδύ- 
νατο, λόγω των θάμνων, να εμφανιστεί. Στο εσωτερικό 
υπάρχουν πολλές πεσμένες πέτρες. Τα όστρακα, λίγα 
και αδιάγνωστα, δεν παρέχουν ενδείξεις χρονολό- 
γησης.

Σημειωτέον, ότι κατά το 1968 παραδόθηκαν και φυ- 
λάσσονται στην Αρχαιολογική Συλλογή Αιανής δύο 
χειροποίητα πήλινα αγγεία εποχής Σιδήρου προερχό- 
μενα από τη θέση Παλιόχωρα Ρυμνίου12.

Ο ινόη

Η παράδοση από τον Περ. Δημητριάδη, κάτοικο 
Οινόης, ακέραιων και κομματιασμένων πήλινων αγ- 
γείων (μελαμβαφές σκυφίδιο (Πίν. 159α), κάλυκας 
(Πίν. 159 γ), πινάκιο και πρόχους από γκρίζο πηλό 
(Πίν. 159 ε) του β' μισού του 4ου αι. π.Χ., μας οδή- 
γησε στην ανασκαφή μεγάλου κιβωτιόσχημου τάφου, 
τον οποίο είχε εντοπίσει στον αγρό του στη θέση 
Τσατλίκ και φρόντισε να ερευνήσει με τη συνεργασία 
συγχωριανών του. Ο τάφος έχει προσανατολισμό Α.-Δ. 
με εσωτερικές διαστάσεις 2,05x0,85 μ. και βάθος 0,80 μ. 
Έχει κατασκευαστεί από ασβεστολιθικές πλάκες, μία

11. ΑΔ 29 (1973-1974): Χρονικά, σ. 720.
12. ΑΔ 23 (1968): Χρονικά, σ. 349, Πίν. 244 στ-ζ. Κ. Σιαμπανό- 

πουλος, ό.π., σ. 237, πίν. 202.
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σε κάθε πλευρά, από τις οποίες αυτές των μακριών 
πλευρών έχουν ραγίσει (Πίν. 159 β). Οι καλυπτήριες 
ήταν περισσότερες, σώζονταν από μία ανατολικά και 
δυτικά στις άκρες των στενών πλευρών. Στο δάπεδο 
του τάφου δεν υπήρχαν πλάκες και από το εσωτερικό 
του περισυλλέχθηκαν χάλκινο καρφί, τμήμα σιδερέ- 
νιου μαχαιριού, σιδερένια αιχμή δόρατος κατά χώραν 
στη βορειοανατολική γωνία, ένδειξη ανδρικής ταφής, 
άωτο άβαφο σκυφίδιο και λίγα όστρακα.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ-ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ

Β ε λ β εν δ ό ς13

Κατά το Σεπτέμβριο διενεργήθηκε σύντομη σωστική 
ανασκαφή στη θέση Μπράβας, βορειοανατολικά του 
Βελβενδού, όπου κατά την ισοπέδωση ενός αγρού 
ιδιοκτησίας Κωνστ. Αγοράτσιου, ήλθαν στο φως οι 
πλευρικές πλάκες κιβωτιόσχημων τάφων. Επί τόπου, ο 
ιδιοκτήτης μας πληροφόρησε ότι κατά τη διάρκεια 
των εργασιών είχε ήδη καταστραφεί ένας τάφος και 
παρέδωσε τμήμα άβαφου αγγείου πιθανότατα ρωμαϊ- 
κού, που περισυνέλεξε ο ίδιος από τα χώματα της εκ- 
σκαφής.

Ανασκάφηκαν δύο κιβωτιόσχημοι τάφοι, οι οποίοι 
ήταν ορατοί, ενώ στο πρανές που είχε δημιουργηθεί 
διακρίναμε τμήμα κατεστραμμένου τοίχου με κατεύ- 
θυνση Β.-Ν.

Τάφος I. Εσωτερικές διαστάσεις: μήκος 2,10, πλάτος 
1,10, ύψος 0,70 μ. Είχε προσανατολισμό Ν.-Β. και 
ήταν ακτέριστος. Ο σκελετός της κυρίως ταφής είχε 
μήκος 1,70 μ., ενώ υπήρχε και ανακομιδή στη βορειο- 
δυτική γωνία. Ανάμεσα στις κάθετες σχιστολιθικές 
πλάκες των μακρών πλευρών και στις δύο καλυπτή- 
ριες, τέσσερις σειρές λίθων σε οριζόντια διάταξη, με 
συνδετικό κονίαμα, σχημάτιζαν την αρχή καμαρωτής 
κατασκευής (Πίν. 159 δ). Συμπληρωματικό χτίσιμο 
υπήρχε στη βορειοανατολική γωνία για να καλύψει το 
μικρό κενό διάστημα μεταξύ της οροφής και της 
πλάκας της βόρειας στενής πλευράς.

Τάφος II. Εσωτερικές διαστάσεις, μήκος 2, πλάτος 
0,58, ύψος 0,55 μ. Είχε τον ίδιο προσανατολισμό και 
περιείχε διαταραγμένα οστά μιας ταφής, χωρίς κτερί- 
σματα (Πίν. 159 στ). Παρατηρούνται όμοια κατα- 
σκευαστικά χαρακτηριστικά, με τη διαφορά ότι εδώ 
χρησιμοποιήθηκαν μικρότερες πλακερές πέτρες, οριζό- 
ντια τοποθετημένες και συνδεδεμένες με κονίαμα, μόνο 
για να καλύψουν τα κενά ανάμεσα στις κάθετες πλάκες

των πλευρών και στις πέντε καλυπτήριες και δεν πα- 
ρουσιάζουν κανονική διάταξη. Επιφάνεια από σκληρό 
χώμα αποτελεί το δάπεδο και των δύο τάφων. (Έκθεση 
και επίβλεψη ανασκαφής Χριστίνα Ζιώτα).

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α σώ ματα

Σπήλαιο

Κατά τη διάνοιξη της νότιας περιφερειακής οδού 
από Βέροια προς Κοζάνη, βρέθηκε σπήλαιο, σε από- 
σταση 4 χλμ. περίπου από την πόλη της Βέροιας.

Μετά από ειδοποίηση του Δήμου Βέροιας, συνερ- 
γείο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολο- 
γίας διενήργησε αυτοψία κατά την οποία διαπιστώ- 
θηκε ότι κατά τις εργασίες διάνοιξης της οδού, 
άγνωστο σπήλαιο, διαμορφωμένο μέσα στο τοπικό πέ- 
τρωμα της περιοχής (τραβερτίνη) είχε αποκοπεί σε 
δύο τμήματα. Στο τμήμα δεξιά της οδού από Βέροια 
προς Κοζάνη υπήρχε άνοιγμα που οδηγούσε σε στενό 
διάδρομο με σταλακτίτες καί σταλαγμίτες, μήκ. 25, πλ. 
1-2 και ύψ. 2,9 μ. Στο τμήμα αριστερά της οδού είχε 
αποκαλυφθεί ένα παραπέτασμα σταλακτικών. Τέλος, 
διαπιστώθηκε ότι το σπήλαιο δεν παρουσίαζε κανένα 
αρχαιολογικό ή ανθρωπολογικό ενδιαφέρον.

Μετά από κοινή αυτοψία με την παραπάνω Εφορεία, 
ερευνήσαμε με τομές τα πρανή του σκάμματος, όπου 
στην επιφανειακή επίχωση, πάχ. 0,60-1 μ. περίπου, βρέ- 
θηκαν λίγα θραύσματα χονδροειδών αγγείων και κε- 
ραμίδων οροφής. Η έρευνα δεν απέδωσε τίποτε, αφού 
και η λίγη χονδροειδής κεραμική δεν βοήθησε στη 
χρονολόγησή της.

Τέλος, μετά τον καθαρισμό έγινε και η δεύτερη αυ- 
τοψία από την αρμόδια Εφορεία στο σπήλαιο και 
αποφασίστηκε να κλεισθεί, χωρίς να καταστραφεί ο 
επικίνδυνος στενός διάδρομος δεξιά της οδού, να δια- 
τηρηθεί ορατό το παραπέτασμα των σταλακτιτών στα 
αριστερά της οδού και να περιφραχθεί.

Λαξευτός διθάλαμος τάφος

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στην περιοχή του 
σπηλαίου Ασωμάτων ο Θεόδ. Σγουρός κάτοικος Ασω- 
μάτων, μας υπέδειξε στη θέση Φούρνος (Ντελί Τας) 
λαξευτό τάφο.

Ήταν ήδη ανοιχτός εδώ και χρόνια, ακριβώς μπρο- 
στά στην είσοδο του θαλάμου και είχε βέβαια προηγη- 
θεί έρευνα από τους περίοικους. Ήταν γεμάτος χώμα, 
που έριξε το σκαπτικό που πέρασε ανοίγοντας το 
δρόμο.

Αφαιρέθηκαν τα χώματα, οι πέτρες και τα διασκορ-13. ΑΔ 43 (1988): Χρονικά, σ. 403.
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πισμένα οστά. Ο θάλαμος, λαξευμένος στο μαλακό 
υποκίτρινο βράχο, διαστ. 2,70x2,60 μ., σχεδόν καμα- 
ροσκεπής, ήταν επιχρισμένος με άσπρο κονίαμα. Βρέ- 
θηκαν δύο αμφορείς, δύο λυχνάρια, δύο σκυφίδια, ένα 
μυροδοχείο, τρεις πυξίδες και δύο αρυτήρες.

Στον προθάλαμο (που ήταν ανοιχτός στο δρόμο), 
μήκ. 2,20 και πλ. 3 μ. περίπου, βρέθηκαν τρία σκυφί- 
δια, ένα μυροδοχείο, ένας αμφορέας και τρεις αρυ- 
τήρες, στους δύο από τους οποίους υπήρχε μέσα από 
ένα λυχνάρι.

Από την κεραμική χρονολογείται στα μέσα του 2ου 
αι. π.Χ. περίπου.

Κ υψέλη

Στο χωριό Κυψέλη (παλιότερη ονομασία Νεοχώ- 
ριον) που βρίσκεται στα ανατολικά του Νομού Ημα- 
θίας και νότια του ποταμού Αλιάκμονα, έγινε για 
πρώτη φορά ανασκαφική έρευνα το 198814.

Αναφέρουμε πρώτα, μερικά στοιχεία για τη θέση και 
τα αποτελέσματα της ανασκαφής του 1988 και του 
1989, επειδή τις χρονιές αυτές δε δόθηκαν χρονικά.

Η Ράχη του Βασιλιά ή Τούμπα του Βασιλιά είναι 
ένας τραπεζιοειδής γήλοφος, σε απόσταση 1 χλμ. νο- 
τιοανατολικά του χωριού, στη θέση Μαλαρίνα. Έχει 
μήκος 150 μ. περίπου, πλάτος 75 και το ύψος του φθά- 
νει τα 15 μ. Βρίσκεται στους πρόποδες των Πιερίων 
και με κατεύθυνση από Β.-Ν., ακολουθούν στη σειρά 
άλλα δύο υψώματα. Κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος 
(ΦΕΚ 345/Β /16-6/81). Η θέση, γνωστή ως προϊστο- 
ρική, αναφέρεται από τον Rey15 με την ονομασία Αλά- 
μπορο και από τον Picard16. Ακόμη ο French δίνει 
στοιχεία για τη θέση από την έρευνα του 1963 και 
196417 και τελευταία ο Μ. Χατζόπουλος18 δίνει μία 
πρώτη έκθεση για τη θέση, όπου και προτείνει την ταύ- 
τισή της με την αρχαία Άλωρο (Πίν. 160 α).

Η ανασκαφή του 1988, ήταν περιορισμένης έκτασης 
και είχε κυρίως διερευνητικό χαρακτήρα. Περιορί- 
στηκε γύρω από την τούμπα, όπου στο βόρειο πλά- 
τωμα αποκαλύφθηκε οικοδόμημα δύο δωματίων, μήκ.

13 και πλ. 7,5 μ., με ενδιάμεσο χώρισμα στα 5,75 μ. 
Από τα νομίσματα και την κεραμική χρονολογείται 
στον 3ο αι. π.Χ., με παλιότερη οικοδομική φάση στον 
4ο αι. π.Χ. Βρέθηκαν αρκετά αγγεία, κεφαλές πήλινων 
ειδωλίων, λυχνάρια, σιδερένιο ξίφος και σιδερένια ερ- 
γαλεία.

Στα νότια του οικοδομήματος αυτού και σε από- 
σταση 1 μ. είχε αποκαλυφθεί μία συμπαγής κατα- 
σκευή, με κατεύθυνση από Β.-Ν., μήκ. 6,90, πλ. 3,50 
και ύψ. 1,50 μ. Κατασκευασμένη από μεγάλους αργούς 
λίθους με πέντε στρώματα πυράς σ’ όλη την επιφάνειά 
της, οστά ζώων και όστρακα διαφόρων εποχών, καθώς 
και αγγεία, είχε ταυτιστεί με βωμό.

Νοτιοδυτικά της τούμπας και στο δεύτερο ύψωμα 
στη σειρά, είχε αποκαλυφθεί οικοδομικό συγκρότημα, 
διαστ. 17x10 μ. Στα ανατολικά του χώρου αυλή, διαστ. 
6x8 μ., όπου στο κέντρο πηγάδι. Στο δυτικό όριό της, 
τμήμα τοίχου με κατώφλι στο μέσο και στο νότιο πεσ- 
σοστοιχία, μήκ. 5 μ. Βρέθηκαν πιθάρια κατά χώραν 
και άλλα ευρήματα, κεφαλή ειδωλίου, αγνύθα ενσφρά- 
γιστη και προς ΒΑ. του χώρου αργυρό νόμισμα Αλε- 
ξάνδρου Τ'. Σε μία άλλη δοκιμαστική τομή στο ίδιο 
ύψωμα και σε αρκετή απόσταση βορειότερα βρέθηκαν, 
ακέραιο μελαμβαφές λυχνάρι, λαβές χάλκινων αγ- 
γείων, χάλκινο κιβωτίδιο και κεφαλή ειδωλίου.

Στην τομή που έγινε στην κορυφή της τούμπας, 
όπου η επιφάνειά της είναι διαταραγμένη από τις συ- 
νεχείς λαθρανασκαφές, αποκαλύφθηκε η γωνία από τα 
θεμέλια ενός οικοδομήματος. Από την κεραμική και τα 
νομίσματα χρονολογείται στον 3ο αι. π.Χ. Ανάμεσα 
στα όστρακα, μελαμβαφές σκυφίδιο.

Κατά την ανασκαφή του 1989 η έρευνα περιορί- 
στηκε στο δεύτερο ύψωμα στη σειρά, και βόρεια του 
οικοδομήματος του 1988. Ακόμη με τομές ερευνήθηκε 
η επιφάνεια της τούμπας. Αποκαλύφθηκε χώρος εργα- 
στηρίου, που στα ανατολικά ορίζεται από τοίχο, μήκ. 
9,45 μ. Στα 6 μ. έρχεται τοίχος κάθετος με κατεύθυνση 
προς Β., όπου στο μέσο λίθινο μονόλιθο κατώφλι. Βρέ- 
θηκαν τα επίκρανα των παραστάδων του οικοδομή- 
ματος και το δωρικό κιονόκρανο. Πιθανώς πρόκειται 
για χώρο επεξεργασίας καρπών, όπως δείχνουν ο λί- 
θινος χειρόμυλος, το λίθινο τριβείο, και το μαρμάρινο 
ιγδίο. Ακόμη, η λίθινη κυκλική κατασκευή με κε- 
ντρικό διάτρητο στέλεχος και δίπλα μονόλιθη κατα- 
σκευή με αυλάκωση στη μία πλευρά. Δίπλα στην κυ- 
κλική κατασκευή βρέθηκε το σιδερένιο εργαλείο που 
πιθανώς σχετίζεται με τη λειτουργία της. Βρέθηκαν 
επίσης αρκετοί μολύβδινοι σύνδεσμοι αγγείων, άμορ- 
φες μάζες μολύβδου και μία μολύβδινη αγνύθα. Ανά- 
μεσα στα όστρακα, λυχνάρι, μελαμβαφές πινάκιο, 
αποσπασματικό μελαμβαφές σκυφίδιο και τρεις αγνύ- 
θες. Βορειότερα 10 πιθάρια στη σειρά, διαμ. 1 μ., που

14. Βλ. πρώτη παρουσίαση της ανασκαφής, ΑΕΜΘ 2 (1988), σ. 307- 
311, εικ. 313-315.

15. BCH 41-43 (1917-1919), σ. 54-55.
16. BSA 23 (1918-1919), σ. 4.
17. D.H. French, Index of Prehistoric Sites in Central Macedonia and 

Catalogue of Sherd Material in University of Thessaloniki, 1967, σ. 25.
18. M.B. Χατζόπουλος, Strepsa: A Reconsideration of New Evidence 

on the Road System of Lower Macedonia, Μελετήματα 3 (1987), σ. 
21-60, πίν. 10-19.



358 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 45 (1990)

σχετίζονται με τη χρήση του χώρου. Τα πολλά σιδερέ- 
νια καρφιά και οι 7 σιδερένιες και 12 χάλκινες εφη- 
λίδες ίσως μαρτυρούν την καταστροφή μιας ξύλινης 
πόρτας. Η καταστροφή του χώρου πρέπει να προήλθε 
από φωτιά, αφού βρέθηκαν οι πλίνθοι των τοίχων πε- 
σμένες σε σωρούς και ψημένες, καθώς και έντονα ίχνη 
καύσης στο χώρο.

Το 1989, ερευνήθηκε η επιφάνεια της τούμπας, που 
έχει λιθολογηθεί άγρια από τους κατοίκους και είναι 
διαταραγμένη από τις συνεχείς λαθρανασκαφές. Κύ- 
ριος στόχος, εκτός από το να εντοπίσουμε την πιθανή 
ύπαρξη συνέχειας του τοίχου του 1988, ήταν γενικό- 
τερα η έρευνα της επιφάνειάς της. Δεν εντοπίσθηκε 
συνέχεια του τοίχου ή κάποιος τοίχος που να έχει 
σχέση με αυτόν, παρά μόνο προς Α. λείψανο τοίχου, 
μήκ. 1,35 μ., και ήλθαν στην επιφάνεια 15 αποθηκευτι- 
κοί πίθοι. Ακόμη στις άλλες τομές, αποκαλύφθηκαν 
τμήματα άλλων δύο τοίχων χωρίς καμμία σχέση και 
συνέχεια. Τα στρώματα με έντονη διατάραξη, όπου 
ανάμεσα στα μελαμβαφή όστρακα βρέθηκαν και αρ- 
κετά προϊστορικά. Ακόμη λίθινα ακόνια, πήλινες 
αγνύθες, λυχνάρια, αποσπασματικό οστέινο κυλινδρι- 
κό εργαλείο με οπή, τμήμα λαβής αγγείου με ανά- 
γλυφη μορφή, θραύσμα ερυθρόμορφου κωδωνόσχημου 
κρατήρα και τμήμα ερυθρόμορφης πελίκης. Από τα 
νομίσματα στις τομές, αναφέρουμε αυτά των Αλεξάν- 
δρου Τ', Αντιγόνου Γονατά, Φιλίππου Ε  ́ Περσέα και 
Θεσσαλονίκης.

Κατά την ανασκαφική περίοδο του 1990, η έρευνα 
στράφηκε μακριά από την τούμπα στα γύρω υψώματα, 
και μακριά από τον κυρίως ανασκαφικό χώρο, όπου με 
δοκιμαστικές τομές εντοπίσθηκαν περίπου τα όρια του 
οικισμού και η ακτίνα δράσης των κατοίκων. Έτσι, 
στο τρίτο ύψωμα στη σειρά νότια της τούμπας και σε 
απόσταση 1,5 χλμ. από αυτήν, εντοπίσθηκε η θέση του 
νεκροταφείου του οικισμού. Βέβαια και σε άλλα ση- 
μεία γύρω από την τούμπα εντοπίσθηκαν ταφές, από 
όπου ένα χρυσό ενώτιο από μια κατεστραμμένη ταφή. 
Από την ευρύτερη περιοχή παραδόθηκε ένα δωρικό 
κιονόκρανο. Ακόμη από τη βορειοανατολική παρειά 
του υψώματος του νεκροταφείου, έχουμε ένα ανεπί- 
γραφο μαρμάρινο ανάγλυφο από παράδοση που ανα- 
φέρθηκε το 1988.

Στην κορυφή του υψώματος αυτού, ανασκάφηκαν 15 
ρωμαϊκές κεραμοσκεπείς ταφές. Οι νεκροί τοποθετού- 
νταν στο έδαφος συνήθως χωρίς κανένα κτέρισμα, 
όπως στην ταφή T 10. Στην ταφή Τ8, υπήρχε αγγείο 
στα πόδια του νεκρού, οστέινες ψήφοι στο ύψος του 
λαιμού, σιδερένια ελάσματα στο αριστερό χέρι και 
χάλκινο νόμισμα στο ύψος του αριστερού αυτιού, δυ- 
στυχώς αδιάγνωστο. Φαίνεται πως ο ίδιος χώρος χρη- 
σιμοποιήθηκε και παλιότερα.

Ανάμεσα στις κεραμοσκεπείς ερευνήθηκαν και δύο 
ταφές σε απλά σκάμματα στο ασβεστολιθικό χώμα και 
με προσανατολισμό από Β.-Ν. και από Ν.-Β. Στην 
πρώτη ταφή, κοντά στο δεξί πόδι του νεκρού βρέθηκαν 
φιαλόσχημο αγγείο και οπισθότμητη πρόχους, χαρα- 
κτηριστικό σχήμα της πρώιμης εποχής του Σιδήρου. 
Περίπου στο ύψος της κεφαλής, χάλκινα σπειροειδή 
ελάσματα. Ανατολικότερα από αυτή την ταφή, ανά- 
μεσα στα χώματα και χωρίς να είναι δυνατό να αποδο- 
θούν σε κάποια ταφή, βρέθηκαν χάλκινη οκτώσχημη 
πόρπη και χάλκινο ψέλιο, χάλκινο κομβίο με οπή 
προσάρτησης και χάλκινος δακτύλιος. Η έρευνα θα 
συνεχιστεί στο χώρο και θα επεκταθεί και σε άλλα 
σημεία όπου υπάρχουν ενδείξεις για τον εντοπισμό 
των νεκροταφείων του οικισμού σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής του.

Β έροια

Οδός Αγίου Δημητρίου (Ο.Τ. 67, οικόπεδο Σ. Μάντζου)

Έγινε δοκιμαστική έρευνα από την 11η Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και στη συνέχεια ανασκά- 
φηκε το οικόπεδο από την Υπηρεσία μας λόγω αρμο- 
διότητας. Στο οικόπεδο αποκαλύφθηκε τμήμα κυκλι- 
κού κτίσματος, χορδής 6,30 μ. περίπου. Ήταν κτισμέ- 
νο με πώρινους γωνιόλιθους σε β' οικοδομική χρήση 
και με μικρότερους ανάμεικτους με θραύσματα κερά- 
μων και ασβεστοκονίαμα ως συνδετική ύλη.

Νοτιοδυτικά και στο ίδιο επίπεδο, βρέθηκε το κατώ- 
τερο τμήμα ενός τοίχου που συνεχιζόταν στα δυτικά 
και έξω από τα όρια του οικοπέδου. Από την επίχωση 
συγκεντρώθηκαν δύο χάλκινα νομίσματα αδιάγνωστα, 
μία πήλινη χύτρα ακέραιη, αποσπασματικό σκυφίδιο 
και πολλά άβαφα όστρακα.

Νοτιοανατολικά του κυκλικού κτίσματος βρέθηκε 
μικρή δεξαμενή (φρεάτια καθαρισμού;), μήκ. 4,40 και 
πλ. 0,76 μ., που κατέληγε σε αγωγό, πλ. 0,40 μ., που 
κατευθυνόταν στο ανατολικό όριο του οικοπέδου. 
Εσωτερικά ήταν επιχρισμένη με υδραυλικό κονίαμα. 
Στο κέντρο του οικοπέδου αποκαλύφθηκε εκτεταμένο 
σύστημα αγωγών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Στο τέλος της έρευνας κατά την αφαίρεση των μπά- 
ζων στη νότια παρειά του οικοπέδου, βρέθηκε τμήμα 
μαρμάρινου επιστυλίου με συμφυές επίκρανο παρα- 
στάδας, ύψ. 0,275 και μεγ. πλ. 0,53 μ. (αριθ. Κατ. Λ 
803) και τμήμα μαρμάρινης σαρκοφάγου, όπου στη 
γωνία βουκράνιο από το οποίο ξεκινούν πλοχμοί. 
Ύψος 0,48, μέγ. πλάτος 0,41 μ. (αριθ. Κατ. Λ 802).

Οδός Κεντρικής και Μητροφάνους (Ο.Τ. 134 α, οικό- 
πεδο Α. Κακιρδάκη)

Στο παραπάνω οικόπεδο μετά από καταγγελία, διακό-
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πηκαν οι εργασίες εκσκαφής για προσθήκη υπογείου 
στην ήδη υπάρχουσα διώροφη οικοδομή. Κατά τον 
καθαρισμό και την πρόχειρη ανασκαφική έρευνα, σε 
βάθος 3,90 μ. από τη σημερινή επιφάνεια του δρόμου, 
καθαρίστηκε τοίχος, μήκ. 2,13 και ύψ. 1,15 μ. Με κα- 
τεύθυνση από Β.-Ν. γώνιαζε συνεχίζοντας στα δυτικά 
σε μήκος 3,50 μ. Ανατολικότερα και σε απόσταση 4,10 
μ. εντοπίσθηκαν δύο παράλληλοι γωνιόλιθοι στη 
σειρά, σίγουρα θεμέλιοι λίθοι τοίχου παράλληλου με 
τον προηγούμενο τοίχο.

Στον ενδιάμεσο αυτό χώρο, εντοπίσθηκαν και καθα- 
ρίστηκαν 16 αποσπασματικοί πηλοσωλήνες, άλλοι 
σωζόμενοι σε μεγαλύτερο μήκος και άλλοι σε μικρό- 
τερο.

Οδός Πλουτάρχου (Ο.Τ. 303, οικόπεδο Κ. Βουλγαρό- 
πουλου)

Στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου αυτού και σε 
απόσταση 6 μ. περίπου από το λαξευτό διθάλαμο τάφο 
του οικοπέδου Αμοιρίδη που ανασκάφηκε το 198319 
ερευνήθηκαν πέντε ταφές. Σε απλά λαξεύματα διατη- 
ρούνταν τα οστά μόνο των τριών τάφων και με διαφο- 
ρετικό προσανατολισμό.

Από τα ευρήματα των τάφων, αναφέρουμε σκυφίδιο, 
μυροδοχεία, σώμα πυξίδας, αμφορίσκο, αρυτήρες αλλά 
και μελανόμορφη λήκυθο, κορινθιακό αρύβαλλο και 
ιωνική κύλικα.

Οδός Ανθέων (Ο.Τ. 307, οικόπεδο X. Σαρηγιαννίδη)

Στην οδό Ανθέων και πάνω στη γραμμή του αρχαίου 
βόρειου τείχους της Βέροιας, κατά την εκσκαφή θεμε- 
λίων και συγκεκριμένα κατά τη διάνοιξη του πέδιλου, 
διαστ. 3x3,10 μ., εντοπίσθηκαν και ανασκάφηκαν πέ- 
ντε κεραμοσκεπείς τάφοι, ακτέριστοι.

Περίπου 1 μ. δυτικά του πέδιλου, βρέθηκαν και με- 
ταφέρθηκαν στο Μουσείο Βέροιας, τμήμα ζωφόρου 
(αριθ. Κατ. Λ 813) και μαρμάρινος επιτύμβιος βωμός 
(αριθ. Κατ. Λ 812).

Οδός Παστέρ (Ο.Τ. 225, οικόπεδο Σ. Αντωνιάδη)

Κατά τη διάρκεια εκσκαφής του παραπάνω οικοπέ- 
δου αποκαλύφθηκε τμήμα λιθόστρωτης ρωμαϊκής οδού, 
στο βόρειο τμήμα του. Σώζεται σε μήκος 8,40 μ. στην 
ανατολική πλευρά και 10,80 μ. στη δυτική με πλάτος 
εξωτερικά 4,40 και εσωτερικά 3,80 μ. Το κράσπεδό της 
έχει ύψος περίπου 0,25 και πλάτος 0,30 μ. και η επιφά-

νειά της είναι στρωμένη από μεγάλες πλάκες από 
σκληρό λίθο, όπου διατηρούνται τα ίχνη των αυλάκων 
από την τριβή των τροχών. Συνδέεται και είναι συνέ- 
χεια της οδού που αποκαλύφθηκε παλιότερα κατά 
μήκος της σημερινής οδού Μητροπόλεως. Έχει κατεύ- 
θυνση από ΝΔ.-ΒΑ. Στην τομή που έγινε κάτω από το 
κατάστρωμα της οδού, διαπιστώθηκε η ύπαρξη κτι- 
στού αποχετευτικού αγωγού στον κατά μήκος άξονά 
της.

Παράλληλα με τα κράσπεδα του δρόμου, στην ανα- 
τολική και δυτική πλευρά, αποκαλύφθηκαν δύο πήλι- 
νοι σωλήνες υδροδότησης που έβαιναν παράλληλα με 
την οδό. Ο πηλοσωλήνας της ανατολικής πλευράς πα- 
ρακολουθήθηκε σε μήκος 3,30 μ. ενώ της δυτικής σε 
μήκος 1 μ. Η επίχωση μέχρι τη σημερινή επιφάνεια 
ήταν 1,50 μ. και δεν βοήθησε να βγάλουμε κάποια συ- 
μπεράσματα, όπως και τα άβαφα όστρακα που συγκε- 
ντρώθηκαν από την επιφάνεια της οδού. Ωστόσο βρέ- 
θηκαν δύο χάλκινα νομίσματα μέσα στα χώματα, από 
τα οποία το ένα ήταν αδιάγνωστο, ενώ το άλλο χρονο- 
λογείται στα 270-275 μ.Χ. (δηνάριο Αυρηλίου).

Οδός 28ης Οκτωβρίου 4 (Ο.Τ. 77, οικόπεδο αφών Πο- 
λιτίκου)

Κοντά στο ναό του Αγίου Στεφάνου και σε βάθος 3 
μ. από τη σημερινή επιφάνεια του εδάφους, κατά την 
εκσκαφή έγινε καθαρισμός μιας σειράς πωρολίθων, 
μήκ. 7,10, ύψ. 1 μ. και με ύψος δόμων 0,45 μ. περίπου. 
Ακολουθούσε κατασκευαστικά μία στρώση από αρ- 
γούς λίθους, ύψ. 0,20 μ., και στη συνέχεια δεύτερη 
σειρά γωνιόλιθων, ύψ. 0,45 μ. Καλή και επιμελημένη 
κατασκευή. Όσο και αν επεκτάθηκε η έρευνα, δεν βρέ- 
θηκε κάποια συνέχεια της κατασκευής. Συγκεντρώ- 
σαμε λίγα όστρακα, θραύσματα μεγαρικών σκύφων και 
τέσσερα χάλκινα νομίσματα, δυστυχώς αδιάγνωστα.

Οδός Πατρόκλου (Ο.Τ. 106, οικόπεδο Κ. Συμεωνίδη)

Στο οικόπεδο αυτό δυτικά της πόλης της Βέροιας, 
ερευνήθηκε τμήμα ρωμαϊκών λουτρών. Ανασκάφηκε ο 
χώρος των υποκαύστων, τμήμα από το μαρμαροθετη- 
μένο δάπεδο και τμήματα του ψηφιδωτού δαπέδου. Ει- 
δικότερα ανασκάφηκε ένας χώρος, διαστ. 3,50x4,10 μ. 
Με κεντρικό άξονα αυτό το χώρο, το υπόκαυστο με 
χτιστά στηρίγματα από στρογγυλά τούβλα επεκτείνε- 
ται δυτικά, νότια και βόρεια όπου και μικρή υδροδε- 
ξαμενή.

Στα ανατολικά σε ένα χώρο, μήκ. 6 και πλ. 2,20 μ., 
βρέθηκε τμήμα από την ορθομαρμάρωση και τμήμα 
ψηφιδωτού δαπέδου. Το ψηφιδωτό δάπεδο, σωζ. μήκ. 
1,10 και σωζ. πλ. 1,90 μ., έχει ως κύριο θέμα ένα γεω- 
μετρικό σχήμα.19. ΑΔ 38 (1983): Χρονικά, σ. 302.
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Ακόμη βρέθηκε και κάτω τμήμα μαρμάρινου ανά- 
γλυφου, όπου το κάτω μέρος σώματος αετού (αριθ. 
Κατ. Λ 829).

Μετά από απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Μνη- 
μείων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, δόθηκε 
άδεια ανέγερσης τετραώροφης οικοδομής, με τον όρο 
να καταχωθούν οι αρχαιότητες και να καλυφθούν με 
νάυλον, άμμο και σκύρα.

ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Οδός Μ. Αλεξάνδρου (Ο.Τ. 219, οικόπεδο Μπουλασίκη)

Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται στο κέντρο της σύγ- 
χρονης πόλης της Βέροιας και φαίνεται ότι αποτελεί 
τμήμα ενός μεγάλου οικοδομικού συγκροτήματος της 
αρχαίας πόλης, λείψανα του οποίου ανασκάφηκαν στο 
παρελθόν κατά μήκος της οδού Εδέσσης και της οδού 
Μεγ. Αλεξάνδρου.

Αποκαλύφθηκαν συνεχείς οικοδομικές φάσεις από 
τα ελληνιστικά χρόνια ως και την Τουρκοκρατία, ενώ 
ορισμένοι τοίχοι είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος τους 
νεότερες κατασκευές.

Στο νότιο τμήμα του οικοπέδου διαμορφώνονται δύο 
ορθογώνιοι χώροι, συνολ. διαστ. 13x9,5 μ. (τοίχοι A 
ως Ε), από τους οποίους ο ανατολικός χωρίζεται σε 
δύο μικρότερους από έναν εγκάρσιο τοίχο (Ε). Δυτικά 
του τοίχου Ε ανοίγονται τέσσερις σύγχρονοι μικρότε- 
ροι χώροι των οποίων οι τοίχοι είναι πολύ κατεστραμ- 
μένοι. Εξάλλου, βόρεια των δωματίων αυτών διατηρού- 
νται κάτω από μεταγενέστερους τοίχους δύο μικρές 
ορθογώνιες δεξαμενές, από τις οποίες η μία σώζεται 
σχεδόν ακέραια (διαστ. 1,50x0,70 μ.) επιχρισμένη με 
υδραυλικό κονίαμα, ενώ της άλλης σώζεται μόνο το 
δάπεδο από πήλινες πλάκες. Προς τις δεξαμενές αυτές 
κατευθύνονται δύο πήλινοι αγωγοί, ενώ ένας άλλος 
κτιστός με κατεύθυνση Α.-Δ. ίσως να έχει σχέση με τη 
νοτιότερη από αυτές. Αν οι δύο αυτές κατασκευές ανή- 
κουν στην ίδια φάση με τους χώρους που περιγράψαμε 
πριν, πράγμα πιθανό, τότε η χρήση τους πρέπει να 
σχετίζεται με δημόσια λουτρά. Στους χώρους αυτούς 
του νότιου τμήματος του οικοπέδου και ιδίως στα ση- 
μεία όπου εδράζονται οι τοίχοι, βρέθηκε καλή κερα- 
μική κλασικών χρόνων. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι 
οι τοίχοι αυτοί σε μία πρώτη φάση ανάγονταν στα 
όψιμα κλασικά χρόνια αλλά η σημερινή τους κατά- 
σταση με πολλές αλλοιώσεις και προσθήκες υλικού σε 
β' χρήση οδηγεί σε μία μεταγενέστερη χρήση του χώ- 
ρου αυτού.

Στο κέντρο περίπου του οικοπέδου αποκαλύφθηκαν 
δύο κύριες οικιστικές φάσεις που ανήκουν σε όψιμα

χρόνια και έχουν καταστρέψει τα προγενέστερα οικο- 
δομικά λείψανα. Στην πρωιμότερη από αυτή, που χρο- 
νολογείται στα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια, ανήκει ένας 
μακρόστενος χώρος (διαστ. 10,40x3,50 μ.) που ορίζεται 
από τους τοίχους 1 ως 5.

Ο βόρειος τοίχος προχωρεί ανατολικά πέρα από το 
όριο του οικοπέδου. Ένας κάθετος σ’ αυτόν χωρίζει το 
χώρο σε δύο δωμάτια. Κατασκευαστικά οι τοίχοι αυτοί 
αποτελούνται από σειρές αργών λίθων με ενδιάμεσες 
σειρές κεραμιδιών. Στο δυτικό όριο του δυτικού δωμα- 
τίου αποκαλύφθηκε μωσαϊκό δάπεδο με χοντρές ακανό- 
νιστες ψηφίδες20 και κύριο μοτίβο αυτό των συμπλεκό- 
μενων κύκλων που δημιουργούν τετράφυλλα. Το δάπε- 
δο, που πλαισιώνεται από τρεις άνισες  παχιές ταινίες 
(κόκκινη, άσπρη, πράσινη), φαίνεται ότι έχει υποστεί 
μεταγενέστερες επεμβάσεις. Έτσι στο βόρειο τμήμα 
του, έγινε πρόχειρη επιδιόρθωση με πολλές άσπρες 
ψηφίδες ώστε να μη διακρίνεται καλά το αρχικό μο- 
τίβο. Στο νότιο εξάλλου άκρο του αντί να επαναλά- 
βουν τους συμπλεκόμενους κύκλους, τοποθέτησαν δύο 
αντωπά δελφινάκια, πράγμα που πιθανώς έκαναν και 
σε δύο άλλα σημεία του δαπέδου τα οποία μόλις δια- 
κρίνονται21. Οι επιδιορθώσεις αυτές δεν πρέπει να απέ- 
χουν πολύ από την πρώτη φάση του ψηφιδωτού που 
πρέπει να χρονολογείται στο τέλος του 3ου αι. μ.Χ.

Σε μία λίγο μεταγενέστερη φάση, η οποία εν μέρει 
καταστρέφει την προηγούμενη, αφού ο τοίχος εδράζε- 
ται πάνω στο μωσαϊκό δάπεδο που προαναφέραμε, ανή- 
κουν οι χώροι που ορίζονται από τους τοίχους Ξ ως Φ. 
Στο νοτιότερο τμήμα του χώρου αυτού αποκαλύφθηκε 
δωμάτιο στρωμένο με πήλινες πλάκες, καθώς και 
τμήμα μικρής δεξαμενής με όμοιο δάπεδο. Το στοιχείο 
αυτό καθώς και ένα σύστημα αγωγών που περνά κάτω 
από το χώρο αυτό και διακλαδίζεται προς διάφορες 
κατευθύνσεις δηλώνουν την ύπαρξη λουτρών και σ’ 
αυτή τη φάση (Πίν. 160 β).

Στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου, σε απόσταση 5 μ. 
από το βόρειο άκρο και αφού μεσολαβεί ένας τοίχος 
που κατά το μεγαλύτερο μέρος είναι σύγχρονος, απο- 
καλύφθηκε καλός τοίχος με κατεύθυνση Α.-Δ., ο 
οποίος έχει βάθος 2 και μήκος 10 μ. Αποτελείται από 
μεγάλους πώρινους δόμους σε τρεις σειρές (Κ). Ο

20. Για το είδος αυτό του ψηφιδωτού δαπέδου, βλ. P. Atzaka-Assi- 
makopoulou, XXXI Corso di cultura sull’Arte Ravennate e Byzantina, 
Ravenna 7/14 Aprile 1984, σ. 29.

21. Σ’ ένα ψηφιδωτό δάπεδο με όμοιο μοτίβο από τη Σπάρτη υπάρ- 
χει μία παρόμοια προσθήκη ψαριού στη φάση της επιδιόρθωσης, Π. 
Ασημακοπούλου-Ατζακά, Σύνταγμα παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών 
δαπέδων Ελλάδος II, αριθ. 49, σημ. 98, πίν. 159 β. Ευχαριστώ την Π. 
Ατζακά για την υπόδειξη αυτή.
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τοίχος αυτός είναι πρώιμος και φαίνεται να έχει σχέση 
με τμήμα τοίχου (I) της ίδιας κατασκευής που σώζεται 
κάτω από μεταγενέστερες επεμβάσεις, στο ανατολικό 
όριο του οικοπέδου με κατεύθυνση Β.-Ν. Είναι πιθανό 
οι δύο τοίχοι να γωνιάζουν και να έχουμε έτσι το βό- 
ρειο και ανατολικό πέρας ενός μεγάλου οικοδομή- 
ματος της ελληνιστικής εποχής που τμήματά του σώ- 
ζονται στο νότιο τμήμα του οικοπέδου.

Βόρεια του τοίχου αυτού ίσως να υπήρχε κάποιος 
δρόμος (πλ. 2,50 μ.), διότι βρέθηκαν αλλεπάλληλοι πή- 
λινοι αγωγοί σε διάφορα βάθη κατά μήκος του χώρου 
αυτού. Σε μεταγενέστερα όμως χρόνια ο χώρος αυτός 
αποτέλεσε αποθηκευτικό χώρο (βρέθηκαν τέσσερις βά- 
σεις μεγάλων πιθαριών) ενός οικοδομήματος, ένας 
τοίχος του οποίου ίσως είναι ο τοίχος που μόλις δια- 
κρίνεται στο βόρειο όριο του οικοπέδου και κατα- 
σκευαστικά πρέπει να ανήκει στα όψιμα ρωμαϊκά χρό- 
νια (Ν) (Π ίν. 161 α).

Τέλος, ορισμένοι τοίχοι ανήκουν σε οψιμότερα χρό- 
νια ίσως της τουρκοκρατίας και άλλοι απλώς δεν είναι 
εύκολο να ενταχθούν μέσα στο υπόλοιπο συγκρότημα. 
Για να επιβεβαιωθούν πάντως οι υποθέσεις αυτές, πρέ- 
πει η ανασκαφή να προχωρήσει σε βάθος. Από τα 
μπάζα του οικοπέδου προέρχονται τα εξής κινητά ευρή- 
ματα: μαρμάρινο ιωνικό κιονόκρανο, σωζ. ύψ. 0,26 μ. 
(αριθ. ευρ. Μ.Β.Λ. 765), μαρμάρινη κνήμη ανδρικού 
σκέλους, σωζ. ύψ. 0,32 μ. (αριθ. ευρ. Μ.Β.Λ. 766), 
κορμός μαρμάρινης σφίγγας που στέκεται στα πίσω πό- 
δια της, σωζ. ύψ. 0,425 μ. (αριθ. ευρ. Μ.Β.Λ. 762) και 
επιτύμβια ενεπίγραφη στήλη με χαρακτό αέτωμα, 
διαστ. 0,38x0,225 μ. (αριθ. ευρ. Μ.Β. 777). Αναφέρο- 
νται τα ονόματα τριών νεκρών με τα πατρώνυμά τους. 
Χρονολογείται στο 2ο αι. π.Χ.

Οδός Κεντρικής και Βερμίου (Ο.Τ. 156, οικόπεδο Τσι- 
σμετζή) (Σχέδ. 1-2- Π ίν. 161 β)

Στο παραπάνω οικόπεδο, αποκαλύφθηκε μια τετρά- 
γωνη κατασκευή, διαστ. 13x13 μ., με ιδιαίτερα επιμε- 
λημένη τοιχοποιία, αποτελούμενη από μεγάλους πώρι- 
νους γωνιόλιθους που σώζεται κατά το μεγαλύτερο 
τμήμα της. Το τετράγωνο σχήμα της το συμπεραίνουμε 
από το γεγονός ότι υπάρχει ένας άξονας συμμετρίας, 
έτσι ώστε είναι σχεδόν βέβαιο ότι το τμήμα που δε 
σώζεται ακολουθεί διαμόρφωση αντίστοιχη με αυτή 
των σωζόμενων πλευρών. Η κατασκευή αυτή εδράζεται 
σε υπόστρωμα που αποτελείται από κροκάλες μεγαλύ- 
τερες στα βαθύτερα στρώματα και μικρότερες ψηλό- 
τερα, με συνδετικό υλικό τον ασβέστη. Εξωτερικά 
διαμορφώνεται μία περιμετρική ζώνη, πλ. 2,50 μ., ενώ 
στο εσωτερικό εγγράφεται σε βαθύτερο επίπεδο μία 
κυκλική κατασκευή, διαμ. 4,50 μ., με μία κυκλική 
επίσης βάση στο κέντρο της, διαμ. 2,20 μ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαμόρφωση 
της περιμετρικής ζώνης. Στις εξωτερικές της όψεις και 
στο κέντρο της κάθε πλευράς ανοίγονται ανά μία τετρά- 
πλευρες εγκοπές, διαστ. 1x0,85 μ. περίπου. Στην πάνω 
επιφάνεια της κρηπίδας αυτής, υπήρχε δάπεδο με μαρ- 
μάρινες πλάκες από το οποίο σώζεται μόνο ένα μικρό, 
αλλά χαρακτηριστικό δείγμα. Διασώθηκε όμως σε με- 
γάλη έκταση το υδραυλικό κονίαμα πάνω στο οποίο 
εδράζονταν οι μαρμάρινες πλάκες.

Πάνω στο δάπεδο υπάρχει μαρμάρινος τοιχοβάτης 
που ακολουθεί χονδρικά τη διαμόρφωση των εξωτερι- 
κών πλευρών: στα σημεία όπου οι εγκοπές, εισέχει 1 
μ., σε μήκος 3,60 μ.- στα σημεία της εσοχής έχει 
πλάτος 0,50 μ. ενώ στις γωνίες 1,50 μ. Εξωτερικά φέρει 
ταινία και λοξότμητο κυμάτιο ενώ το ύψος του φθάνει 
περίπου στα 0,40 μ.

Η κυκλική κατασκευή που υπάρχει στο κέντρο δια- 
μορφώνεται ως εξής: υπάρχει ένας εξωτερικός δακτύ- 
λιος κατασκευασμένος από πωρόλιθους σε δύο σειρές. 
Στο κέντρο μία πώρινη στρογγυλή βάση από δύο 
σειρές λίθων σφηνοειδούς μορφής. Στις δύο γωνίες του 
κεντρικού κυκλικού χώρου, τη νοτιοανατολική και νο- 
τιοδυτική υπάρχουν ανοίγματα που οδηγούν σε δύο 
κλειστούς χώρους. Μεταξύ των δύο ανοιγμάτων, υπάρ- 
χει υπόγειος αγωγός ο οποίος καταλήγει σε μολύβδινο 
σωλήνα, διαμ. 0,20 μ., που απολήγει στην εγκοπή της 
νότιας πλευράς. Ανάμεσα στην κυκλική κατασκευή 
και στο περιμετρικό βάθρο διατηρείται ένα υπόστρωμα 
δαπέδου από μικρές κροκάλες, ενώ στα σημεία όπου τα 
ανοίγματα, υπάρχουν πώρινες πλάκες.

Η δεύτερη εγκοπή της νότιας πλευράς είναι μεταγε- 
νέστερη καταστροφή, ενώ στην ανατολική πλευρά 
υπάρχει νεότερη δεξαμενή με κρουνό σε ψηλότερο 
επίπεδο. Αντίστοιχη παροχή ή αποχέτευση ύδατος 
υπάρχει και στη βόρεια πλευρά, δε διατηρείται όμως 
σε καλή κατάσταση.

Δεν είναι δυνατό να αποφανθούμε με ακρίβεια για τη 
χρήση της κατασκευής αυτής. Είναι βέβαιο ότι στον 
κεντρικό δακτύλιο κυκλοφορούσε νερό το οποίο διο- 
χετευόταν στους παράπλευρους χώρους. Είναι πολύ 
πιθανό ότι στον τοιχοβάτη υπήρχε στηθαίο αφού δια- 
σώζεται μοχλοβόθριο στην επιφάνειά του.

Η συστηματική μελέτη του ευρήματος θα αποδείξει 
αν πρόκειται για κάποιο κτίσμα που έχει σχέση με 
νυμφαίο ή για ένα τιμητικό μνημείο, αφού λόγω της 
παντελούς έλλειψης κινητών ευρημάτων δεν φαίνεται 
να είχε ο χώρος κάποιο συγκεκριμένο λατρευτικό χα- 
ρακτήρα. Η μόνη ένδειξη προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι, ότι κατά την ανασκαφή του κεντρικού δακτυλίου 
αποκαλύφθηκαν πολλά οστά ζώων μέσα σε μαύρο από 
καύση χώμα.

Η ακριβής χρονολόγηση του ευρήματος δεν είναι εύ- 
κολη. Ωστόσο, επειδή θεμελιώνεται πάνω σε ελληνι-
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Σχέδ. I. Βέροια. Οδός Κεντρικής και Βερμίου. Κάτοψη της ανασκαφής.



ΙΖ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 363

Σχέδ. 2. Βέροια. Οδός Κεντρικής και Βερμίου. Η τομή Α -Α .

στικό στρώμα, αλλά και επειδή η όλη κατασκευή είναι 
πολύ επιμελημένη, θεωρούμε πιθανή μία χρονολόγηση 
στα πρώιμα ρωμαϊκά χρόνια. Η διάρκεια χρήσης του 
οικοδομήματος αυτού πρέπει να ήταν μακροχρόνια, 
επειδή βρέθηκε πολλή εφυαλωμένη κεραμική που δεν 
μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο ως επίχωση που είχε 
κατά καιρούς μεταφερθεί εδώ.

Τέλος, αναφέρουμε ότι το μνημείο αυτό βρίσκεται 
πιθανότατα μέσα στον ευρύτερο χώρο της αρχαίας 
αγοράς της Βέροιας. Είναι σημαντικό δε, ότι αμέσως 
νότια αποκαλύφθηκε στο παρελθόν, τμήμα μεγάλου 
πώρινου βάθρου με δύο σειρές γωνιολίθων, πάνω στο 
οποίο βρέθηκε μία μαρμάρινη ημικυκλική εξέδρα. Αν 
τα δύο αυτά μνημεία συνδέονται κατά κάποιον τρόπο, 
τότε έχουμε ένα επιβλητικό συγκρότημα που βρισκό- 
ταν πιθανώς μέσα σε κάποια πλατεία της αρχαίας 
αγοράς.

Ε Π Α Ρ Χ Ι Α  Ν Α Ο Υ Σ Α Σ  

Κ α μ ά ρ α  

Αγρός Βαλαβάνη

Συνεχίστηκε η ανασκαφή στον αγρό Βαλαβάνη 
στην Καμάρα Νάουσας, όπου είχαν εντοπιστεί τμή- 
ματα ενός σπιτιού υστεροελληνιστικών και πρώιμων 
ρωμαϊκών χρόνων22. Φέτος ολοκληρώθηκε η αποκά- 
λυψη του περιστυλίου και διευκρινίστηκε ότι η στοά 
που περιβάλλει την αυλή δε συνεχίζεται στην ανατο- 
λική πλευρά. Εδώ αντίθετα, δημιουργούναι δύο άνισα 
δωμάτια που βλέπουν στην αυλή. Στα νότια του περι- 
στυλίου ανοίγεται ένας μεγάλος χώρος, διαστ. 10x7 μ., 
περίπου που σώζει παχύ και εκτεταμένο στρώμα κατα- 
στροφής. Βρέθηκαν μεγάλα τμήματα από κεραμίδια

στέγης λακωνικού τύπου, τμήματα από πιθάρια πολλά 
από τα οποία σώζουν μολύβδινους συνδέσμους και 
πολλά σιδερένια καρφιά. Εδώ, όπως και στην ανατο- 
λική πλευρά, φαίνεται ότι υπήρχε και δεύτερος όρο- 
φος. Στο δεύτερο όροφο του νότιου αυτού χώρου πρέ- 
πει να ανήκει ένα πώρινο επίκρανο παραστάδας που 
βρέθηκε στο στρώμα καταστροφής. Το ισόγειο θα πρέ- 
πει να χρησιμοποιείτο ως αποθηκευτικός αλλά και ερ- 
γαστηριακός χώρος. Μετά την αφαίρεση του στρώ- 
ματος καταστροφής, βρέθηκαν σε ορισμένα τμήματα 
ενδείξεις από υπόστρωμα δαπέδου που έχει όμως τε- 
λείως καταστραφεί.

Στο δυτικό τομέα του ίδιου αγρού είχαν αποκαλυ- 
φθεί το 1984 δύο παράλληλοι τοίχοι (Ο και Π) με κα- 
τεύθυνση από Ν.-Β. σε μήκος 18 μ. περίπου και σε από- 
σταση μεταξύ τους 2,30 μ.23. Φέτος αποκαλύφθηκε και 
τρίτος τοίχος (ω) σε απόσταση 2 μ. ανατολικά από τον 
Π. Έτσι δημιουργούνται δύο στοϊκές (;) κατασκευές 
που ορίζονται από Β. και Ν. από δύο κάθετους τοίχους, 
ενώ πίσω από αυτές ανοίγονται τρεις μεγάλοι χώροι 
δωματίων (Πίν. 162 α). Το δυτικό αυτό συγκρότημα 
πρέπει να αποτελεί μία δεύτερη κατοικία, η είσοδος 
της οποίας εντοπίστηκε προς Α. Ανάμεσα στα δύο 
σπίτια πιθανολογείται η ύπαρξη δρόμου, πλ. 5 μ. περί- 
που. Αν η υπόθεση αυτή αποδειχθεί ορθή στη συνέ- 
χεια της ανασκαφής, τότε σημαίνει ότι αποκαλύπτεται 
σταδιακά ένα τμήμα μιας ύστερης φάσης της πόλης, 
που σύμφωνα με τις αρχαιολογικές και φιλολογικές 
ενδείξεις πρέπει να είναι η αρχαία Μίεζα.

Όλο αυτό το συγκρότημα εντάσσεται στα ίδια περί- 
που χρονικά πλαίσια. Σ’ όλους τους χώρους της ανα- 
σκαφής βρέθηκε κεραμική και νομίσματα του 2ου κυ- 
ρίως αι. π.Χ. Ανάμεσα στα όστρακα από σκυφίδια,

22. ΑΔ 39 (1984): Χρονικά, σ. 262. 23. Ό.π.
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πινάκια, κανθαρίσκους κτλ., βρέθηκαν αρκετά τμή- 
ματα μεγαρικών σκύφων με φυτική συνήθως διακό- 
σμηση αλλά και με παραστάσεις από τον τρωικό και 
διονυσιακό κύκλο. Από τα νομίσματα αρκετά είναι 
Αντιγόνου Γονατά, ενώ τα περισσότερα Φιλίππου Ε', 
Περσέα, Μακεδόνων, Πέλλης, Αμφιπόλεως κτλ.

Οπωσδήποτε σε διάφορους χώρους διακρίνονται με- 
ταγενέστερες μικροεπεμβάσεις, ολόκληρη, ωστόσο, η 
δυτική πτέρυγα του πρώτου σπιτιού πήρε τη μορφή 
που έχει σήμερα, πιθανότατα μέσα στον 1ο αι. π.Χ. 
Στην πτέρυγα αυτή ανοίγεται ένα atrium στη μέση του 
οποίου αποκαλύφθηκε ένα υποτυπώδες impluvium, 
όπου πέφτουν τα νερά της βροχής από το compluvium 
της στέγης24. Ο χώρος γύρω από το impluvium καλύ- 
φθηκε με δάπεδα του opus signinum25 που δημιουργούν 
διάφορα γεωμετρικά μοτίβα (ρόμβους, μαιάνδρους 
κτλ.). Η παρουσία τους στην περιοχή της Νάουσας εί- 
ναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, δεδομένου ότι τέτοιου εί- 
δους δάπεδα δεν υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο, εκτός 
από λίγα μεμονωμένα παραδείγματα της Δήλου, τα 
οποία βρίσκονται σε χώρο που παρουσιάζει έντονη 
ρωμαϊκή επίδραση26. Έτσι, αφού δεν διαπιστώνεται 
κάποια διαμορφωμένη παράδοση της τεχνικής αυτής 
στην Ελλάδα, φαίνεται πιθανότερο ότι αυτά κατα- 
σκευάστηκαν από κάποιο ρωμαίο τεχνίτη παρά από κά- 
ποιον Έλληνα.

Αγρός Καβαλλάρη

Στην ίδια περιοχή, στον αγρό Καβαλλάρη σε μικρή 
απόσταση ανατολικά του αγρού Βαλαβάνη, εντοπί- 
στηκαν τμήματα δύο τοίχων κάθετων μεταξύ τους. Πρό- 
κειται για κάποιο σημαντικό δημόσιο (;) κτίριο που 
μπορεί σε πρώτη εκτίμηση να χρονολογηθεί στα πρώ- 
ιμα ελληνιστικά χρόνια. Η Εφορεία δέσμευσε τον 
αγρό αυτό με σκοπό να διενεργήσει συστηματική ανα- 
σκαφική έρευνα.

Ισ β ό ρ ια

Στην περιοχή Ισβορίων, κοντά στη σχολή του Αρι- 
στοτέλη, αποκαλύφθηκαν δύο λαξευτοί λακκοειδείς 
ρωμαϊκοί τάφοι, οι οποίοι καταστράφηκαν εν μέρει 
κατά τη διάρκεια εργασιών της εταιρείας ΕΛΑ. ΚΑΤ., 
για την κατασκευή δεξαμενής στο χώρο αυτό. Κοντά

στους δύο τάφους βρέθηκε ρωμαϊκή αετωματική επι- 
τύμβια στήλη με επιγραφή. Μέσα σε αβαθή ναΐσκο ει- 
κονίζονται δύο όρθιοι ιματιοφόροι και μία καθιστή 
γυναικεία μορφή με χιτώνα και ιμάτιο (Λ. 754).

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΛΛΑΜΑΝΗ

Κ ο π α ν ό ς

Κατά την εκσκαφή για δενδροκαλλιέργεια του αγρού 
ιδιοκτησίας Παν. Καβαλλάρη που βρίσκεται στην 
αγροτική περιοχή Καψούρα βρέθηκε κιβωτιόσχημος 
τάφος μικρού κοριτσιού.

Ο τάφος, διαστ. 0,90x1,50x0,96 μ., είναι κατασκευα- 
σμένος με πώρινους δόμους επιχρισμένους με κονίαμα- 
στο πάνω μέρος των τοιχωμάτων του διακοσμείται με 
ζωγραφική παράσταση περιστεριών σε διάφορες στά- 
σεις.

Τα κτερίσματα είναι πολλά και ποικίλα: δεκαπέντε 
αγγεία, είκοσι τέσσερα ειδώλια, δέκα είδη κοσμημά- 
των. Ξεχωρίζουν χρυσά σκουλαρίκια με μορφή σατύ- 
ρου, χρυσές δισκόμορφες πόρπες με ανάγλυφο γοργό- 
νειο (Π ίν. 162 β), χρυσό δακτυλίδι με παράσταση 
οκτάκτινου άστρου. Τα ειδώλια παριστάνουν γυναι- 
κείες προτομές (Πίν. 163 α), όρθιες γυναικείες μορφές 
(Π ίν . 163 β), καθιστές γυναικείες μορφές, φτερωτό 
Έρωτα, Άτι (Πίν. 163 γ), χορεύτρια σε βωμό.

Ο τάφος χρονολογείται κυρίως από τα αττικά αγγεία 
που περιείχε στο γ' τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. Λεπτο- 
μερή παρουσίαση του τάφου και των ευρημάτων του 
έγινε στην 4η Αρχαιολογική συνάντηση στη Θεσσα- 
λονίκη27.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΣAHΛΙΔΟΥ-ΔΕΣΠΟΤΙΔΟY 

  ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έ δ ε σ σ α

Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου και Αρχελάου (Ο.Τ. 168)

Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών για την ανέγερση 
του νέου κτιρίου της Αστυνομίας εντοπίστηκε και 
ερευνήθηκε τμήμα του γνωστού από τις παλιότερες 
περιόδους νεκροταφείου στα δυτικά της ακρόπολης 
της αρχαίας Έδεσσας28.

27. ΑΕΜΘ 4 (1990), σ. 127-141.
28. Στοιχεία για το νεκροταφείο που προέκυψαν από την έρευνα των 

οικοπέδων της Έδεσσας έχουν παρουσιαστεί στις παλιότερες εκθέ- 
σεις των Χρονικών του ΑΔ, καθώς επίσης και σε άρθρο του Β. Κακα- 
βογιάννη στα Εδεσσαϊκά Χρονικά 10 (1976), σ. 38.

24. Vitruvius VI, 3. A.G. McKay, Houses, Villas and Palaces in the 
Roman World, 1975, σ. 32.

25. ΑΔ 38 (1983): Χρονικά, σ. 305. AJA 83 (1979), σ. 253 κ.ε.
26. Ph. Bruneau, Exploration archéologique de Délos, Les mosaïques

XXIX, 1972, σ. 23.
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Αποκαλύφθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος του οικοπέ- 
δου 41 τάφοι κατασκευασμένοι περίπου σε σειρές με 
κατεύθυνση Β.-Ν., που είχαν προσανατολισμό Α.-Δ. 
Στο βορειοδυτικό τμήμα του οικοπέδου επίσης πρέπει 
να υπήρχαν τάφοι που όμως είχαν καταστραφεί κατά 
την κατασκευή του υπόγειου του παλιότερου κτιρίου 
της Αστυνομίας (Πίν. 163 δ).

Οι τάφοι ανήκαν στο γνωστό τύπο του λαξευτού στο 
βράχο κιβωτιόσχημου29 τάφου με κάλυψη από σχιστό- 
πλακες, πωρόλιθους ή με μονόλιθη μαρμαρόπλακα. 
Τρεις από αυτούς ήταν δίδυμοι και διαχωρίζονταν 
κατά μήκος με λαξευτό ή κτιστό τοιχάριο.

Οι τάφοι περιείχαν μεμονωμένες ή διπλές ταφές 
καθώς και σε μία περίπτωση τριπλή ταφή μητέρας με 
δύο παιδιά. Ο τάφος 11, ο οποίος περιείχε εκτός από 
την κανονική ταφή και επτά ακόμη κρανία και περιο- 
ρισμένα οστά, πρέπει να θεωρηθεί ως ένα είδος οστεο- 
φυλακίου. Οι νεκροί είχαν τοποθετηθεί με το κρανίο 
στο δυτικό άκρο του τάφου, τα χέρια κατά μήκος του 
κορμού (σε μερικές περιπτώσεις τα άκρα χέρια βρέθη- 
καν κάτω από τα οστά της λεκάνης) και τα κάτω άκρα 
ενωμένα30.

Τα κτερίσματα των νεκρών ήταν περιορισμένα και 
μόνο κοσμήματα: επτά ζεύγη χρυσών συρμάτινων 
σκουλαρικιών, χρυσή κεφαλή περόνης, χρυσό περία- 
πτο-bullo, οστέινες περόνες, χάλκινη πόρπη ζώνης, 
ασημένιο και χάλκινο δακτυλίδι31.

Αξιοσημείωτη είναι η έλλειψη κεραμικών ευρημά- 
των τόσο από τους τάφους όσο και από την επίχωση 
του οικοπέδου. Μόνο δύο όστρακα από μεγάλο αγγείο, 
πιθανώς αμφορέα, περισυλλέχθηκαν από τους αρμούς 
κάλυψης του τάφου 7.

Τέλος, πάνω στο διαχωριστικό τοιχάριο ενός από 
τους δίδυμους τάφους βρέθηκε μικρή τετράγωνη μαρμά- 
ρινη πλάκα, διαστ. 0,23x0,23x0,015 μ., η οποία έφερε 
την παρακάτω εξάστιχη επιγραφή32 (Πίν. 164 α): 

Ζώπυρος 
ο κε Άττας 
ζων και ων ε 
ποίησε εαυ 
τω μνήμης 
χάριν.

Ύψος γραμμάτων 0,02 μ. Χαρακτηριστικά γράμματα 
ωec. Συμπιλήματα NΚ ΝΕ Η ΜN. Μπορεί να χρονολο- 
γηθεί στο 2ο-3ο αι. μ.Χ.

Η μορφή των κτερισμάτων, η μορφή των γραμμάτων 
της επιγραφής και τα γνωστά από την ανασκαφή των 
γειτονικών οικοπέδων στοιχεία επιβάλλουν να θεωρή- 
σουμε ως χρόνο χρήσης του οικοπέδου την περίοδο 
του 2ου-4ου αι. μ.Χ.

Κοινόχρηστος χώρος βόρεια της Αγίας Σκέπης

Στα πλαίσια της συνεργασίας Δήμου Έδεσσας και 
Εφορείας για τη σύνταξη μελέτης33 ανάδειξης του τεί- 
χους της ακρόπολης που περιλαμβάνεται στην παρα- 
δοσιακή συνοικία Βαρόσι, συνεχίστηκε η έρευνα στον 
παραπάνω χώρο, η οποία είχε αρχίσει το 1988 και είχε 
ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό τμήματος του τείχους 34 
(Σχέδ. 3).

Η έρευνα του 1989-90, που χρηματοδοτήθηκε από το 
Δήμο Έδεσσας, είχε σκοπό να επιβεβαιώσει την 
ύπαρξη του προτειχίσματος μπροστά από το τείχος 
στη γνωστή από την έρευνα απόσταση των 6 μ.35.

Επειδή ο χώρος ήταν κοινόχρηστος και πολυσύ- 
χναστος, η έρευνα περιορίστηκε σε μία τομή σχή- 
ματος αντίστροφου Γ (Σχέδ. 3), αμέσως βόρεια από το 
παρεκκλήσι της Υπαπαντής, που είχε μήκος 10 μ. πε- 
ρίπου και μέγιστο πλάτος 8,5 μ. (Σχέδ. 4).

Στην τομή διαπιστώθηκαν τρεις οικοδομικές φάσεις. 
Στην πλέον πρόσφατη ανήκουν οι τοίχοι 1, 2, 3 και το 
δάπεδο αμέσως νότια του τοίχου 1. Η φάση αυτή πρέ- 
πει να χρονολογηθεί μετά το 1874, οπότε αναφέρεται 
κατεστραμμένος ο παλιότερος ναός της Υπαπαντής36, 
στον οποίο σύμφωνα με τους περιηγητές, ήταν εντοι- 
χισμένες διάφορες επιγραφές και αρχιτεκτονικά μέλη. 
Μία από αυτές τις επιγραφές, πιθανότατα τμήμα επι- 
γράμματος, βρέθηκε να έχει χρησιμοποιηθεί και πάλι 
στο δάπεδο νότια του τοίχου 137. Η επιγραφή με αριθ. 
Κατ. Έδεσσας 914 έχει διαστάσεις 0,40χ 0,33 μ. (Π ί ν. 
164 β).

29. Αν και το όρυγμα των τάφων γενικά ήταν ορθογώνιο, ακριβείς 
μετρήσεις απέδειξαν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπήρχε πε- 
ριορισμός του πλάτους στα δύο άκρα.

30. Τα οστά των τάφων συγκεντρώθηκαν και μεταφέρθηκαν για με- 
λέτη στο τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (καθ. Κ. Ζα- 
φειράτος - Γ. Παναγιάρης).

31. Έχουν καταγραφεί στον κατάλογο Έδεσσας με αριθ. ευρ. ΑΚΕ 
886-903.

32. Η επιγραφή έχει καταγραφεί με αριθ. ευρ. ΑΚΕ 889.

33. Για τη μελέτη, η οποία συντάσσεται από ερευνητική ομάδα με 
επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γ. Βελένη, βλ. ΑΕΜΘ 2 (1988), 
σ. 56-57.

34. Ό.π., σ. 57-60, σχέδ. 2, εικ. 1.
35. Για το προτείχισμα της πόλης, βλ. ΑΕΜΘ 1 (1987), σ. 168.
36. Έκθεσις της κατά την επαρχία Βοδενών Διανοητικής Αναπτύ- 

ξεως του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Βοδενών, 1874, σ. 12.
37. Η επιγραφή παρουσιάζεται στη σελίδα 12 της παραπάνω Έκ- 

θεσης, από την οποία και πιθανότατα αντιγράφεται από το Μ. Δήμι- 
τσα, Η Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις, 
1, 1986 (19882), σ. 43, αριθ. 17.
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Σχέδ. 3. Έδεσσα. Κοινόχρηστος χώρος βόρεια της Αγίας Σκεπής. Τοπογραφικό της περιοχής όπου
σημειώνεται η πορεία του τείχους.

Στην επόμενη φάση ανήκουν 22 τάφοι που ερευνή- 
θηκαν αμέσως βόρεια του τοίχου 1. Το ότι οι τάφοι 
είναι παλιότεροι από τον τοίχο 1 αποδεικνύεται και 
από το ότι μερικοί βρίσκονται βαθύτερα από τη θεμε- 
λίωσή του. Οι τάφοι είχαν κατασκευαστεί με μικρούς 
αργούς λίθους στα τοιχώματα και σχιστόπλακες στην 
κάλυψη. Περιείχαν ταφές νεκρών, σε κάποιες περι- 
πτώσεις αλλεπάλληλες, με προσανατολισμό από Δ.-Α. 
που συνοδεύονταν από λιγοστά κτερίσματα — πήλινα 
αγγεία και σε μία περίπτωση οστά πουλιού και 
στρείδι. Από τα δύο τουρκικά νομίσματα38 που βρέθη- 
καν στην επίχωση και τα αγγεία, το διάστημα χρήσης 
του νεκροταφείου μπορεί να τοποθετηθεί στα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας μετά την άλωση της πόλης από 
τους Τούρκους.

Οι τάφοι του νεκροταφείου αγνοούν το προτείχισμα 
της πόλης που αποκαλύφθηκε να διαπερνά εγκάρσια 
το χώρο της τομής (Σχέδ. 4, τοίχος 4) και έχουν κα- 
τασκευαστεί πάνω ή και μέσα σ’ αυτό.

Η αφαίρεση της επίχωσης ανατολικά του προτειχί- 
σματος προχώρησε μέχρι βάθους 3,5 μ. και αποκάλυψε 
τη γνωστή και από αλλού όψη του με αργούς λίθους 
και κονιάματα. Σε βάθος 1,90 μ., από την ανώτερη επι- 
φάνειά του το προτείχισμα παρουσιάζει μία διαπλά- 
τυνση 0,10 μ. που ίσως σχετίζεται με τις συνεχείς επι- 
σκευές του.

Δυτικά η εικόνα δεν ήταν απόλυτα ξεκάθαρη διότι 
εξαιτίας ενός σύγχρονου υδρευτικού αγωγού η ανα- 
σκαφή δε στάθηκε δυνατόν να προχωρήσει σε βάθος. 
Δεν μπορέσαμε να ορίσουμε την εξωτερική όψη του 
προτειχίσματος διότι αυτή είχε διαλυθεί και υποχωρή- 
σει. Ενδιαφέρον όμως παρουσίαζε ο τοίχος 5, ο οποίος 
αποκαλύφθηκε να εφάπτεται του προτειχίσματος σε 
οξεία γωνία και πιθανότατα ανήκε σε κάποιο τριγω- 
νικό πύργο που εκ των υστέρων προστέθηκε στο προ- 
τείχισμα.

38. Η ταύτιση των νομισμάτων έγινε μετά από μεσολάβηση του Νο- 
μισματικού Μουσείου, από την Η. Brown του Ashmolean Museum. 
Την ευχαριστούμε και από τη θέση αυτή.
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Σχέδ. 4. Έδεσσα. Κοινόχρηστος χώρος βό- 
ρεια της Αγίας Σκέπης. Κάτοψη της ανα- 

σκαφικής τομής.

Τα στοιχεία της τοιχοδομίας του τοίχου 4, μικρά 
κομμάτια κεραμιδιών σε τέσσερις σειρές εμφυτευμένα 
μέσα στην αργολιθιδομή βοηθούν για τη χρονολό- 
γηση του πύργου στα προχωρημένα βυζαντινά χρόνια. 
Στα χρόνια αυτά, που σύμφωνα με τη μαρτυρία των 
πηγών ήταν χρόνια αναστάτωσης και πολεμικών τα- 
ραχών, δεν είναι απίθανο και το προτείχισμα των πα- 
λαιότερων χρόνων να αποτέλεσε την κύρια γραμμή 
οχύρωσης ενισχυμένη με νέους πύργους.

Πάροδος Μ. Αλεξάνδρου (οικόπεδο Παππά)

Στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος ανάδειξης του 
τείχους της ακρόπολης εντάσσεται και η ανασκαφή 
στο οικόπεδο Παππά που γειτνιάζει με το χώρο της 
Αγίας Σκέπης.

Η ανασκαφή έγινε μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη 
και με χρηματοδότηση του Δήμου Έδεσσας39.

Εξαιτίας της ύπαρξης ετοιμόρροπων κατοικιών στα

γειτονικά οικόπεδα η ανασκαφή περιορίστηκε στο 
ανατολικό όριο του οικοπέδου σε μία τομή, διαστ. 
5x3,80 μ.

Όπως αναμενόταν, αποκαλύφθηκε στο δυτικό όριο 
της τομής η εσωτερική προς την πόλη παρειά του τεί- 
χους. Δυστυχώς η εξόρυξη λίθων στα χρόνια της 
Τουρκοκρατίας είχε προκαλέσει μεγάλη καταστροφή 
στο τείχος, αφού μόνο ένας γωνιόλιθος απέμεινε στη 
θέση του σε εννέα σειρές δόμων, ενώ οι υπόλοιποι 
τόσο προς Β. και προς Ν. είχαν διαρπαγεί (Σχέδ. 5).

Ενδιαφέρον είναι ότι στο διασωζόμενο τμήμα μόνο 
ο ανώτερος δόμος ανήκει στην περίοδο της υστερορω- 
μαϊκής επιδιόρθωσης, οι υπόλοιποι ανήκουν στην ελ- 
ληνιστική φάση κατασκευής του τείχους40.

Στο υπόλοιπο τμήμα της τομής ανατολικά του τεί- 
χους παρατηρήθηκε επίχωση των χρόνων της Τουρ- 
κοκρατίας όχι παντού στο ίδιο βάθος και στη συνέχεια 
υστερορωμαϊκή και ελληνιστική επίχωση. Σε βάθος 
2,20 μ. αποκαλύφθηκε η βόρεια παρειά τοίχου κάθετου 
στο τείχος σε συνολικό μήκος 2 μ.

Μεταξύ του τοίχου και της παρειάς της τομής σε 
βάθος από 3,20 μέχρι 4 μ. βρέθηκαν πεσμένοι γωνιόλι- 
θοι του τείχους που πιστοποιούν μία καταστροφή του 
κατά τα ελληνιστικά χρόνια.

Οδός Κοραή (Ο.Τ. 136, οικόπεδο Μπογδάνη)

Η σωστική ανασκαφή του οικοπέδου ήταν ιδιαίτερα 
σημαντική διότι έφερε στο φως αξιόλογο τμήμα της 
οχύρωσης της αρχαίας Έδεσσας. Η οχύρωση εντάσ- 
σεται στο ήδη γνωστό από παλιότερη μελέτη του Β. 
Κακαβογιάννη41 τριγωνικό τείχος της ακρόπολης της 
αρχαίας Έδεσσας και αποτελεί συνέχεια αυτού που 
ανασκάφηκε επί της οδού Κοραή το 197442.

Συγκεκριμένα, αποκαλύφθηκε τμήμα του τείχους με 
κατεύθυνση Β.-Ν., μήκ. 14,90 και πλ. στο βόρειο 
τμήμα του 2,50 μ. Στην εσωτερική προς την ακρόπολη 
όψη του, καθώς και στην εσωτερική όψη του παρακεί- 
μενου πύργου, η κατώτατη σειρά δόμων ανήκει στην 
ελληνιστική φάση, η οποία έχει θεμελιωθεί πάνω σε 
στρώμα της εποχής του Σιδήρου. Το υπόλοιπο τμήμα 
μέχρι το βάθος της θεμελίωσης της εξωτερικής όψης 
ανήκει στην περίοδο της υστερορωμαϊκής επιδιόρ- 
θωσης. Είναι κατασκευασμένο με μεγάλους γωνιόλι- 
θους και συνδετικό κονίαμα, πλίνθους, κεραμίδια και

39. Στην ανασκαφή συνεργάστηκε η αρχαιολόγος Αγγ. Λούσα.
40. Για τις φάσεις του τείχους της Έδεσσας, βλ. ΑΕΜΘ 1 (1987), σ. 

163-169.
41. Ε. Κακαβογιάννης, Εδεσσαϊκά Χρονικά 10 (1976), σ. 16-44.
42. ΑΔ 29 (1973-1974): Χρονικά, σ. 710, Σχέδ. 1.
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Σχέδ. 5. Έδεσσα. Πάροδος Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάτοψη και τομές της ανασκαφής.

μικρές πέτρες στους αρμούς (Πίν. 164 γ). Από τον 
πύργο σώζεται μόνο ο νότιος τοίχος, μήκ. 7,10 και πλ.
1.50 μ., καθώς και μέρος του ανατολικού, μήκ. 3 μ. με 
κατώφλι κατά χώραν.

Εξωτερικά από το τείχος και στη γνωστή από αλλού 
και αναμενόμενη απόσταση των 6 μ. αποκαλύφθηκε το 
παλαιοχριστιανικό προτείχισμα. Σώζεται σε μήκος
14.50 μ. και παρουσιάζει την ίδια κατεύθυνση με το 
τείχος με μια μεγαλύτερη όμως απόκλιση στο βόρειο 
τμήμα του προς Δ. Είναι κατασκευασμένο συμπαγές 
από μικρούς ή μεγαλύτερους αργούς λίθους και λευκό 
κονίαμα. Στην ανώτερη επιφάνειά του έχει πλάτος 1,80 
μ., βαθύτερα όμως παρουσιάζει διαπλάτυνση και το 
πλάτος του φτάνει τα 2 μ. Στο χώρο μεταξύ του τείχους 
και του προτειχίσματος υπήρχε δρόμος από χώμα, 
κομμάτια κεραμιδιών και παλαιοχριστιανικών αγγεί- 
ων. Στο δρόμο και κυρίως στην περιοχή νότια του 
πύργου βρέθηκαν οπές από πασσάλους ποικίλου σχή- 
ματος, διαμ. 0,10 και βάθ. μέχρι 0,60 μ., που πιθανό-

τατα τοποθετήθηκαν για την αντιμετώπιση στατικών 
προβλημάτων του πύργου43.

Οδός Κοραή (Ο.Τ. 130, οικόπεδο Σημάδη)

Μετά την κατεδάφιση της παλιάς οικοδομής διενερ- 
γήθηκε περιορισμένη ανασκαφική έρευνα που είχε ως 
αποτέλεσμα την περισυλλογή λιγοστών πήλινων αντι- 
κειμένων της εποχής του Σιδήρου, ανακατεμένων με 
ευρήματα άλλων περιόδων. Το οικόπεδο διαχωρίζεται 
από το προαναφερθέν οικόπεδο Μπογδάνη μόνο με 
την οδό Κοραή. Η απουσία οικοδομικών λειψάνων 
οφείλεται σύμφωνα με πληροφορίες του ιδιοκτήτη σε 
παλιότερες εκβαθύνσεις του χώρου.

43. Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ανασκαφής έχει δοθεί 
στο ΑΕΜΘ 4 (1990), σ. 155-167.
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Οδός Εγνατίας (Ο.Τ. 250, οικόπεδο Β' Παιδικού Σταθ- 
μού)

Στο παραπάνω οικόπεδο κατά τη διάρκεια εκσκαφής 
θεμελίων εντοπίστηκαν τάφοι του γνωστού από παλιά 
παλαιοχριστιανικού νεκροταφείου προς ΝΔ. της αρ- 
χαίας ακρόπολης.

Με την ανασκαφική έρευνα που επακολούθησε απο- 
καλύφθηκαν 51 τάφοι που είχαν διανοιγεί σε κανο- 
νικές σειρές με προσανατολισμό Α.-Δ.

Οι τάφοι ήταν διαφόρων τύπων: α) οι περισσότεροι 
ήταν λαξευτοί στο βράχο κιβωτιόσχημοι με διαστά- 
σεις 2x1x1,5 μ. περίπου. Ήταν καλυμμένοι με δύο 
σχιστόπλακες, διαστ. 1x1,5 μ., η μία από τις οποίες 
έφερε ένα ή δύο σιδερένιους κρίκους ανάρτησης. 
Στους αρμούς της κάλυψης είχαν τοποθετηθεί αργοί 
λίθοι, κομμάτια κεραμιδιών και τμήματα παλαιοχρι- 
στιανικών επιγραφών. Στα τοιχώματα υπήρχαν κονιά- 
ματα λευκά και σπανιότερα πεταλοειδή ανοίγματα για 
την άνοδο των λαξευτών. Σπάνια στον πυθμένα υπήρ- 
χαν διάτρητες σχιστόπλακες. Μερικοί από τους τά- 
φους ορίζονταν από περιβόλους-χαμηλά τοιχάρια. 
β) Κτιστός κιβωτιόσχημος τάφος. Τα τοιχώματα είχαν 
κατασκευαστεί με αργούς λίθους και κονίαμα και ήταν 
καλυμμένα με κονίαμα. Στην κάλυψη είχαν τοποθετη- 
θεί σχιστόπλακες. γ) Καμαροσκεπείς τάφοι. Η καμάρα 
κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος των τάφων, στα ανατο- 
λικά όμως υπήρχε σχιστόπλακα με κρίκους ανάρ- 
τησης. Για την κάθοδο στον τάφο είχαν τοποθετηθεί 
μικρές σχιστόπλακες-σκαλοπάτια στη βορειοανατο- 
λική γωνία και στο ανατολικό τμήμα της νότιας 
πλευράς. Σε δύο από τους τάφους αυτής της κατηγο- 
ρίας διασώζονταν σπαράγματα τοιχογραφιών, δ) Κι- 
βωτιόσχημοι τάφοι με σχιστόπλακες στα τοιχώματα, 
στον πυθμένα και στην κάλυψη. Είναι νεότεροι χρο- 
νολογικά, αφού κατασκευάστηκαν πάνω από τους τά- 
φους της κατηγορίας α. ε) Κεραμοσκεπείς καλυβίτες 
με δύο ζεύγη στρωτήρων για πλευρικά τοιχώματα.

Εκτός από τους παραπάνω τύπους τάφων στη βο- 
ρειοανατολική πλευρά του οικοπέδου αποκαλύφθηκε 
δρόμος μεγάλου υπόγειου καμαροσκέπαστου τάφου, ο 
οποίος θα απλωνόταν στο χώρο της σημερινής Εγνα- 
τίας οδού. Πιθανότατα καταστράφηκε κατά τη διά- 
νοιξη του δρόμου. Ο δρόμος είχε διαστάσεις 8x1,10 μ. 
Έφερε κατά μήκος των παρειών κτιστούς στενούς τοί- 
χους 0,20 μ. που θα ανακρατούσαν καμάρα από την 
οποία απέμειναν στην επίχωση του δρόμου οι σπα- 
σμένες πλίνθοι και το κονίαμα.

Κομμάτια ψηφιδωτού από πήλινες και λίθινες ψη- 
φίδες που περισυλλέχθηκαν από το δρόμο και την ευρύ- 
τερη περιοχή ανήκαν πιθανώς σε δάπεδο στο εσωτε- 
ρικό του τάφου, όπως είναι γνωστό και από άλλα 
παρόμοια υπόγεια ταφικά οικοδομήματα.

Η είσοδος στον τάφο γινόταν από Δ. προς Α., όπως 
αποδεικνύεται από τα πέντε λαξευμένα στο δυτικό 
άκρο σκαλοπάτια.

Τέλος, στη νοτιοανατολική πλευρά του οικοπέδου 
αποκαλύφθηκε κτιστή κατασκευή, διαστ. 2,50x2,40 και 
ύψ. 0,50 μ. Η κατασκευή είχε προσανατολισμό Β.-Ν. 
και κατασκευάστηκε σε νεότερη φάση πάνω από τους 
τάφους. Έφερε δάπεδο από κουρασάνι και πιθανότατα 
σχετιζόταν με επιμνημόσυνες τελετές.

Σε πολλούς από τους παραπάνω τάφους έλειπαν οι 
σχιστόπλακες της κάλυψης και το εσωτερικό τους είχε 
διαταραχθεί. Σε όσους απέμειναν άθικτοι παρατηρή- 
θηκαν μεμονωμένες, διπλές ή αλλεπάλληλες ταφές και 
ανακομιδές. Τα κτερίσματα των νεκρών ήταν κυρίως 
κοσμήματα (χρυσό δαχτυλίδι, ασημένια σκουλαρίκια, 
περόνη, ωτογλύφανο, πόρπη ζώνης, γυάλινο περιδέ- 
ραιο). Τα αγγεία ήταν ελάχιστα και ανάμεσά τους μια 
γυάλινη οινοχόη, γνωστός τύπος του 4ου αι. μ.Χ.

Η έλλειψη των αγγείων παρατηρείται και σε άλλους 
τάφους των παλαιοχριστιανικών χρόνων και σχετίζε- 
ται με τα έθιμα ταφής. Με τα έθιμα ταφής σχετίζονται 
και οι οβολοί του Χάροντα που βρίσκονται στην πε- 
ριοχή του κρανίου και στα χέρια.

Αντίθετα ο νομισματικός θησαυρός από 42 χάλκινα 
minimi που βρέθηκε κάτω από μία διάτρητη σχιστό- 
πλακα του πυθμένα πιθανώς είχε καταπέσει από τον 
κατασκευαστή.

Η πρώτη εξέταση των νομισμάτων και οι τύποι των 
κοσμημάτων επιτρέπουν τη χρονολόγηση των τάφων 
στα παλαιοχριστιανικά χρόνιας (4ος-6ος αι.). Οι τάφοι 
του τύπου δ πρέπει να είναι υστερότεροι.

Λ ό γ γ ο ς - Κά τ ω πόλη α ρ χ α ί α ς  Έ δ ε σ σ α ς  

Βόρειο σκέλος των τειχών

Κατά τη διαπλάτυνση του δρόμου που οδηγεί στην 
Έδεσσα από τη διάβαση του Κανναβουργείου και του 
μεγάλου γκρεμού, με την οικονομική ενίσχυση του δή- 
μου, αποκαλύφθηκε στο δυτικό άκρο του βόρειου σκέ- 
λους των τειχών, τμήμα του τείχους και τετράγωνος 
πύργος μπροστά από αυτό (Πίν.  165 α).

Το τείχος με πλάτος 2,40 καθαρίστηκε σε μήκος 6 
και ανώτερο ύψος 1,70 μ. Στο κατώτερο τμήμα του εί- 
ναι κατασκευασμένο με την τοιχοποιία της υστερορωμαϊ- 
κής φάσης από γωνιασμένους γωνιόλιθους, κονίαμα 
και τμήματα κεραμιδιών στους αρμούς.

Ψηλότερα διασώζεται και η παλαιοχριστιανική επι- 
διόρθωση από αργούς λίθους και ασβεστοκονίαμα.

Ο πύργος, με εσωτερικές διαστάσεις 4x4 μ., είχε 
κτιστεί επίσης στην υστερορωμαϊκή φάση, όπως φαί- 
νεται από την όψη των τοίχων του που σώζονται μέχρι 
ύψ. 2,30 μ. ο ανατολικός και 1,70 μ. ο βόρειος. Ο δυ-
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τικός τοίχος στο μεγαλύτερο νότιο τμήμα του είναι 
κατεστραμμένος όπως και το παρακείμενο τείχος. Η 
καταστροφή πρέπει να είχε συντελεστεί παλιότερα 
από τα έτη 1967-1968, όταν με την έναρξη των ανα- 
σκαφών του Λόγγου σημειώνεται η ύπαρξη αρχαιολο- 
γικών λειψάνων στο σημείο αυτό της οχύρωσης44.

Μονή Αγίας Τριάδας

Στο εσωτερικό του μοναστηριού, νότια του καθολι- 
κού κατά τη διάνοιξη θεμελίων για την ανέγερση άλ- 
λου ναού ερευνήθηκαν δύο καμαροσκεπείς τάφοι με 
πλίνθους στην καμάρα και τοιχώματα επιχρισμένα με 
κονίαμα κατεστραμμένο από αλλεπάλληλα κτυπήματα. 
Οι τάφοι είχαν υποστεί παλιότερες επεμβάσεις, όπως 
πληροφορηθήκαμε από τις αδελφές του μοναστηριού. 
Ως καλυπτήριες σχιστόπλακες στο ανατολικό τμήμα 
των τάφων είχαν χρησιμοποιηθεί τμήματα παλαιοχρι- 
στιανικών θωρακίων που μεταφέρθηκαν στην αποθήκη 
της ανασκαφής45.

Τέλος, εκτός από τις παραπάνω περιορισμένες ανα- 
σκαφικές εργασίες, μετά από ανέγερση μικρής απο- 
θήκης στο χώρο του φυλακείου, μεταφέρθηκε σ’ αυτήν 
η μία από τις αφιερωματικές επιγραφές στη θεά Μα 
που από το 1967 παρέμεινε εκτεθειμένη στον ήλιο και 
τη βροχή στο χώρο της νότιας πύλης. Παράλληλα συ- 
νεχίστηκε η συντήρηση, καταγραφή και φωτογρά- 
φηση των ευρημάτων κυρίως των παλιών ανασκαφών 
1967-1982.

Επίσης, μετά από χρηματοδότηση του Ταμείου Αρ- 
χαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ολοκληρώ- 
θηκε η εκτύπωση ενός πολύπτυχου φυλλαδίου το 
οποίο θα μοιράζεται δωρεάν στους επισκέπτες του αρ- 
χαιολογικού χώρου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ - ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΝΕΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πλ α τ α ν ι ά  Βοΐου ( π ρ ώην  Μπ ο υ μ π ο ύ στ ι )

Κατά τη διάρκεια περιοδείας στην επαρχία Βοΐου 
επισκεφθήκαμε και ταυτίσαμε το χώρο της ανασκαφής

του Heurtley, που διενεργήθηκε το 1927 στη θέση 
Ανάνα της τότε κοινότητας Μπουμπούστι46. Από την 
επιφάνεια περισυλλέξαμε όστρακα, ορισμένα με αμαυ- 
ρόχρωμη διακόσμηση, της ύστερης εποχής του Χαλ- 
κού, καθώς και όστρακα ελληνιστικών και βυζαντινών 
χρόνων.

Στη θέση Πλάτανος-Κεφαλόβρυσο, στον αγρό του 
Αλέξ. Θεοφανίδη υποδείχτηκε χώρος όπου, σύμφωνα 
με τη μαρτυρία των χωρικών, είχε παλιότερα εντοπι- 
στεί ψηφιδωτό και καταστράφηκε. Περισυλλέξαμε 
όστρακα εφυαλωμένα και αδιακόσμητα, βυζαντινών 
χρόνων.

Στην ίδια θέση, από τον αγρό του Γρηγ. Θεοφανίδη 
προέρχεται τμήμα αγαλματίου, που παριστάνει την 
τραγοπόδαρη μορφή του Πάνα. Είναι από μάρμαρο και 
σώζεται από τη μέση μέχρι τα γόνατα, διαστ. 0,16χ 
0,10x0,07 μ. (Πίν.  165 β).

Στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου φυλάσσονται 
δύο μαρμάρινοι γωνιόλιθοι, τμήμα μαρμάρινου κιονί- 
σκου με κυματοειδείς ραβδώσεις και κάτω μέρος 
αγάλματος γυναικείας μορφής στον τύπο της Ηρα- 
κλειώτισσας (Πίν. 165 γ). Σύμφωνα με τη μαρτυρία 
των κατοίκων οι γωνιόλιθοι προέρχονται από το σπίτι 
του Κυρ. Χωματά, ο κιονίσκος από τη βρύση του χω- 
ριού και το άγαλμα από τα ερείπια της εκκλησίας των 
Αγίων Θεοδώρων.

Στην αυλή, τέλος του σπιτιού του Αναστ. Τρουγια- 
νίδη υπάρχει λίθινη βάση στήλης και κομμάτια γωνιό- 
λιθων.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ-ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ 

Κί τ ρ ι ν η  Λίμνη

Η απαγόρευση πρόσληψης έκτακτου εργατικού προ- 
σωπικού δεν επέτρεψε, ελπίζουμε μόνο για φέτος, τη 
συνέχιση της ανασκαφικής και επιφανειακής έρευνας 
στους προϊστορικούς οικισμούς της Κίτρινης Λίμνης. 
Έτσι, ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας αφιερώ- 
θηκε στη μελέτη του υλικού που είχε συγκεντρωθεί 
κατά τις τρεις προηγούμενες ανασκαφικές περιόδους47.

Αλ ι ά κ μ ο ν α ς

Περιοχή τεχνητού φράγματος Πολυφύτου

Από την επιφανειακή έρευνα που έγινε στη νότια
44. Φ. Πέτσας, Αρχαία Μακεδονία I, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 211, 

σχέδ. Α, 2.
45. Οι τάφοι παρουσιάζουν ενδιαφέρον διότι επιβεβαιώνουν τη γνω-

στή από τον περασμένο αιώνα μαρτυρία του ρώσου αρχιμανδρίτη
Αντωνίνου για την ύπαρξη συστάδας τέτοιων τάφων στο Μοναστήρι 
της Αγίας Τριάδας, BCH Suppl. VII (1983), σ. 8.

46. W.A. Heurtley, Prehistoric Macedonia, 1939, σ. 40-43.
47. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δημοσιεύονται στο ΑΕΜΘ 4 

(1990), σ. 93-103.
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παραλίμνια περιοχή, με κύριο στόχο τον εντοπισμό 
προϊστορικών οικισμών, εντοπίστηκαν τρεις νέες θέ-

ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

Πύργ ο ι

Κατά τη διάρκεια αυτοψίας που αφορούσε τον 
έλεγχο της πορείας του αγωγού μεταφοράς φυσικού 
αερίου, από την περιοχή κοινότητας Πύργων Εορ- 
δαίας με τελικό προορισμό του δικτύου το εργοστάσιο 
ΑΕΒΑΛ Πτολεμαΐδας, εντοπίσαμε δύο θέσεις: α) τη 
θέση μεταξύ των κοινοτήτων Αγίου Χριστόφορου και 
Ανατολικού με όστρακα βυζαντινών χρόνων και πολύ 
κοντά της χώρο με χειροποίητα προϊστορικά όστρακα, 
και β) τη θέση στη διασταύρωση των δρόμων Κοζάν- 
ης-Έδεσσας και Κοζάνης-Πύργων με όστρακα ελλη- 
νιστικών χρόνων. Τα ακριβή σημεία των παραπάνω θέ- 
σεων σημειώθηκαν στα σχέδια που δείχνουν την 
πορεία του αγωγού και δεν υπάρχει δυνατότητα δημο- 
σίευσή τους.

Ασ β ε σ τ ό π ε τ ρ α49

Στις αρχές του 1990 ο Παν. Αθανασιάδης, κάτοικος 
της κοινότητας Ασβεστόπετρας, βρήκε στο χωράφι 
του στη θέση Μπαϊρίστι, μαρμάρινη επιτύμβια στήλη 
υστεροελληνιστικών χρόνων, την οποία και παρέδωσε 
στην Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης (Πίν. 166 α). 
Η στήλη είναι ακέραια, επιστέφεται με εγγεγραμμένο 
αέτωμα και έχει διαστάσεις, 0,85x0,43x0,10 μ. Παρι- 
στάνονται κατ’ ενώπιον τρεις όρθιες μορφές, μια γυ- 
ναικεία και δύο ανδρικές καθώς και παιδίσκη σε μικρό- 
τερες διαστάσεις, αριστερά, κρατώντας πυξίδα. Πάνω 
από τις μορφές η επιγραφή: ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ ΦΙΛΙΠ- 
ΠΟΥ και στο κάτω μέρος η επιγραφή: ΗΡΩΣ.

Μετά την παράδοση της στήλης και την υπόδειξη 
του χώρου εύρεσής της, πραγματοποιήθηκε δοκιμα- 
στική ερευνητική τομή διάρκειας μιας ημέρας, κατά 
την οποία βρέθηκε ταφή-καύση, με κτερίσματα πήλινο 
αμφορέα (Πίν.  165 δ), χάλκινο σύρμα με δύο κρίκους 
και σιδερένιο αντικείμενο, πιθανώς σπάτουλα. Από το 
γύρω χώρο περισυλλέξαμε όστρακα ρωμαϊκών, κυρίως, 
χρόνων και βυζαντινών, ενώ σύμφωνα με πληροφορία 
του κατοίκου κ. Χαϊδόπουλου στον ίδιο αυτό χώρο

βρίσκονταν πριν τον αναδασμό του 1960 πλάκες- 
στήλες με λατινικές επιγραφές.

ΑΡΕΤΗ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΕΤΟΚΗ

48. Τα αποτελέσματα της ως το 1990 έρευνας στο χώρο και οι ακρι- 
βείς θέσεις των οικισμών δημοσιεύονται στο ΑΕΜΘ 4, ό.π., σ. 105- 
119.

49. ΑΔ 37 (1982): Χρονικά, σ. 305.

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 

Πε τρ ι ά

Κατά τη διάνοιξη υδρευτικού αγωγού στο βορειοα- 
νατολικό όριο του οικισμού ήλθαν στο φως όστρακα 
ύστερων νεολιθικών χρόνων που πιστοποιούν την 
ύπαρξη ενός νέου, άγνωστου μέχρι στιγμής, προϊστο- 
ρικού οικισμού.

Επίσης, παρασύρθηκε σκελετός νεκρού ο οποίος 
έφερε ως κτέρισμα του χάλκινο παλαιοχριστιανικό νό- 
μισμα (ΑΝΕ 155). Η χρησιμοποίηση των προϊστορι- 
κών οικισμών ως χώρων νεκροταφείου στα μεταγενέ- 
στερα χρόνια είναι φαινόμενο γνωστό και από άλλες 
θέσεις της περιοχής.

Φλ α μο υ ρ ι ά

Από τον Κωνστ. Τσακιρίδη κάτοικο Έδεσσας, πα- 
ραδόθηκε σιδερένια αιχμή δόρατος, μήκ. 0,021 και πλ. 
0,028 μ., που βρέθηκε στη θέση Μοναστήρια βορειοα- 
νατολικά του σημερινού οικισμού της Φλαμουριάς50. 
Η αιχμή καταγράφηκε στον κατάλογο Έδεσσας με 
ΑΚ 885.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Με γ α π λ ά τ α ν ο ς  Μ ο ν α σ τ η ρακί ου

Ο γραμματέας της κοινότητας παρέδωσε τμήμα επι- 
τύμβιας αετωματικής στήλης ρωμαϊκών χρόνων με πα- 
ράσταση γενειοφόρου ανδρικής κεφαλής που βρέθηκε 
τυχαία κατά την ισοπέδωση του νεκροταφείου του χω- 
ριού. Έχει διαστάσεις 0,30x0,26 μ. και καταγράφηκε 
στον κατάλογο Έδεσσας με ΑΚΕ 913.

Ό ρ μ α - Λ υ κ ό σ τ ο μ ο

Από τις θέσεις Μύλος και Σέλιστα των παραπάνω 
κοινοτήτων παραδόθηκαν το ΑΝΕ 345 ρωμαϊκό και 
ΑΝΕ 346 υστεροελληνιστικό αντίστοιχα, χάλκινα νο- 
μίσματα.

50. Η θέση είναι η περιοχή γύρω από τον κατεστραμμένο ναό του 
Αγίου Τρύφωνα, όπου και παλιότερα είχαν βρεθεί λείψανα αρχαίων, 
Α. Στουγιαννάκη, Στη χώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 1973, σ. 86.
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Λουτρά  Αρ ι δ α ί α ς

Τον Αύγουστο του 1990 κατά τη διάρκεια αυτοψίας 
από κοινού με το γεωλόγο της Εφορείας Σπηλαιολο- 
γίας Β. Καμπούρογλου στην είσοδο σπηλιάς δυτικά 
του χώρου των θερμών Λουτρών Αλμωπίας περισυλλέ- 
χθηκαν όστρακα της νεότερης Νεολιθικής εποχής.

Το εύρημα είναι πολύ σημαντικό διότι για πρώτη 
φορά εντοπίζεται θέση κατοίκησης αυτής της εποχής 
στο χώρο της Αλμωπίας. Επιπλέον εξηγεί και την 
απουσία κατοίκησης (ανυπαρξία τουμπών) που έχει 
παρατηρηθεί στην απειλούμενη από τις πλημμύρες 
των ποταμών πεδιάδα της Αριδαίας.

Πρ ό μ α χ ο ι

Στο χώρο του εκπολιτιστικού συλλόγου που βρίσκε- 
ται στο ισόγειο του κοινοτικού καταστήματος φυλλά- 
σονται τα παρακάτω αρχαία αποτμήματα που βρέθη- 
καν κατά την πρόσφατη ανέγερση του ναού Αγίου 
Ιλαρίωνος ανατολικά του χωριού:
1) Μαρμάρινη πλίνθος αγαλματίου. Στην πάνω αρι- 
στερή επιφάνειά της σώζεται το κάτω μέρος αετού με 
μισοανοιγμένα φτερά. Στο μέσο της σώζονται τα άκρα 
πόδια όρθιας ανδρικής μορφής με εμβάδες. Στα δεξιά 
στο έδαφος όπου πατά η μορφή παρατηρείται η από- 
ληξη δόρατος. Στην καμπύλη πρόσοψη της πλίνθου 
υπάρχει η επιγραφή:

Άρτέμιδος Άγροτέρας 
έκ τής θεού έν τωςτ ετι 

Διαστάσεις: μήκος 0,43, ύψος 0,30 μ.
Χρονολογείται το 242 μ.Χ. (εποχή Γορδιανού Τ').
2) Πώρινη λεκάνη, διαμ. 0,72 μ., με τρεις ημικυκλικές 
οριζόντιες λαβές και προχοή. 3) Επίκρανο αμφικιονί- 
σκου με ανάγλυφους σταυρούς στις λοξές πλευρές. 
Ύψος 0,17, μήκος 0,54, πλάτος 0,22 μ. 4) Τμήμα ιωνι- 
κού κιονοκράνου συμφυούς με επίθημα. Ύψος 0,20 μ. 
5) Τμήμα κίονα. Ύψος 0,60 μ. 6) Δύο τμήματα κιονί- 
σκου. Ύψος 0,43 και 0,33 μ.

Τα παραπάνω αποτμήματα καθώς και ένας αμφικιο- 
νίσκος που φωτογραφήθηκε νοτιοδυτικά του ναού 
αποδεικνύουν ότι στην ίδια θέση προϋπήρχε ένα πα- 
λαιοχριστιανικό κτίριο που πιθανότατα χτίσθηκε πά- 
νω σ’ ένα προηγούμενο, ειδωλολατρικό ιερό.

Νότ ι α

Από τη θέση Αγιάσματα κατά τη βαθιά άροση 
αγρού, ο Σάββας Τσορακίδης περισυνέλεξε και μετέ- 
φερε στην αυλή του σπιτιού του ρωμαϊκό επιτύμβιο 
βωμό (Πίν.  166 β). Ο βωμός έχει σωζόμενες διαστά- 
σεις: ύψος 1,24, πλάτος κάτω 0,62 και πάνω 0,25 μ. και 
φέρει στην όψη δεκάστιχη επιγραφή της οποίας όμως

το μεγαλύτερο μέρος έχει καταστραφεί. Στους 7ο και 
8ο στίχους αναγνωρίζονται τα ονόματα:

Εύτυχίδου
’Ιουλίας

Πρέπει να χρονολογηθεί στο τέλος 2ου-αρχές 3ου αι. 
μ.Χ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Βέροι α

Κατά την εκσκαφή του οικοπέδου Νικολόπουλου, 
στην οδό Ξάνθης, πάροδος Εδέσσης, στο Ο.Τ.213, βρέ- 
θηκαν τα παρακάτω μαρμάρινα αντικείμενα. Η εκ- 
σκαφή έγινε Σαββατοκύριακο και χωρίς να ειδοποιη- 
θεί η Υπηρεσία μας. Τη Δευτέρα η καταστροφή είχε 
ολοκληρωθεί. Συγκεντρώσαμε μερικά από τα μαρμά- 
ρινα κομμάτια μέσα από τα χώματα που ήταν στην 
άκρη και τα υπόλοιπα τα βρήκαμε και τα μαζέψαμε 
από τα μπάζα του Αλιάκμονα όπου και είχαν πεταχτεί.

1) Μαρμάρινη λάρνακα με το κάλυμμα (αριθ. Κατ. 
Μουσείου Βέροιας Λ. 792). Στη μπροστινή επιφάνεια 
φέρει επιγραφή ΖΩΠΥΡΟΣ ΑΜΥΝΤΟΥ.
Ύψος 0,75 μ. Διαστάσεις: 0,73x0,68 μ.

2) Μαρμάρινη λάρνακα χωρίς κάλυμμα (αριθ. Κατ. 
Λ. 793). Ύψος 0,50 μ.

3) Μαρμάρινη κυλινδρική κάλπη (αριθ. Κατ. Λ. 
794). Συνολ. ύψ. 1,08, διαμ. σώματος 0,79 μ.

4) Μαρμάρινη σαρκοφάγος με κάλυμμα, αποσπα- 
σματική (αριθ. Κατ. Λ 795). Συνολ. ύψ. 0,62 μ., διαστ.: 
0,85x1,50 μ.

5) Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη με συμφυή βάση 
(αριθ. Κατ. Λ 796 )· είναι σπασμένη σε δύο κομμάτια. 
Στις δύο πλάγιες στενές πλευρές στο επάνω μέρος, από 
ένας διακοσμητικός ανάγλυφος τετράφυλλος ρόδακας. 
Ύψος 0,66 μ.

6) Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη με συμφυή βάση 
(αριθ. Κατ. Λ 797.) Ακέραιη. Στις δύο πλάγιες στενές 
πλευρές στο επάνω μέρος, από ένας διακοσμητικός 
ανάγλυφος οκτάφυλλος ρόδακας. Ύψος 0,65 μ.

7) Μαρμάρινο βάθρο (αριθ. Κατ. Λ 798). Ύψ. 0,52 μ.
8) Πώρινο επίκρανο παραστάδας (αριθ. Κατ. Λ 799). 

Ύψος 0,32 μ. Διαστάσεις 0,445x0,335 μ.
9) Μαρμάρινη επιτύμβια στήλη (αριθ. Κατ. Λ 800). 

Φέρει ισχυρές αποκρούσεις. Ύψ. 0,675, πλ. 0,35 μ.

Σ τ ε ν ή μ α χ ο ς  Να ο ύ σ η ς

Ο Κωνστ. Τεγόπουλος παρέδωσε σιδερένια αιχμή βέ- 
λους (αριθ. Κατ. Μ 1683).
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Κατασχέθηκαν 475 χάλκινα νομίσματα και 8 αργυρά 
που είχαν στην κατοχή τους οι Ηλίας Κακουλίδης, 
Ιωάννης Λυκόπουλος και Σταύρος Γιαμουρίδης, καθώς 
και 21 χάλκινα του Τρύφωνα Ευαγγέλου. Συνολικά 496

χάλκινα νομίσματα και 8 αργυρά. Από αυτά, τα αργυρά 
είναι νεότερες απομιμήσεις.

ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

11η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Σημ. τ. Συντ. Η 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
δεν κατέθεσε έκθεση για τα Χρονικά μέχρι την εκτύ- 
πωση του παρόντος τόμου του ΑΔ.
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ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Λι μένας  (α ρ χα ί α  Θ ά σ ο ς ) 1 

Οικόπεδο I. Νιάπου

Το οικόπεδο I. Νιάπου βρίσκεται στο νότιο τμήμα της 
αρχαίας πόλης της Θάσου 80 μ. περίπου εσωτερικά 
του τείχους, στον άξονα που οδηγεί από την πύλη Δία- 
Ήρας προς το Ηράκλειο. Η ανασκαφική έρευνα κά- 
λυψε έκταση περίπου 230 τ.μ. και προχώρησε και στις 
12 τομές μέχρι το φυσικό έδαφος. Αποκαλύφθηκε, στο 
ψηλότερο στρώμα, τοίχος πιθανώς του 7ου αι. μ.Χ., με 
κατεύθυνση Δ.-Α., σωζ. μήκ. 15 μ. περίπου. Είναι κτι- 
σμένος με ασβεστολιθικές πλάκες και μικρούς μαρμά- 
ρινους γωνιόλιθους σε β' χρήση, ουσιαστικά σε μία 
στρώση, με χώμα ως συνδετικό υλικό.

Τα κτίσματα που αποκαλύφθηκαν (Πίν.  167 α) είναι 
μοιρασμένα στις δύο πλευρές δρόμου που έχει κατεύ- 
θυνση ΝΑ.-ΒΔ., παράλληλη με την πορεία του τείχους 
της πόλης και οδηγεί προς την περιοχή της πύλης του 
Σιληνού. Ο δρόμος έχει πλάτος 2,70 μ. περίπου. Κάτω 
από το επίπεδο του δρόμου, σε βάθος 2 μ. από την επι- 
φάνεια του εδάφους, βρέθηκε κτιστός αποχετευτικός 
αγωγός τον οποίο σκεπάζουν μεγάλες πλάκες σχιστό- 
λιθου σε πλάτος 1,50-1,90 μ. περίπου. Τα αρχιτεκτο- 
νικά λείψανα που βρέθηκαν ανήκουν σε δύο οικοδο- 
μικές φάσεις. Η παλαιότερη φάση χρονολογείται στην 
κλασική εποχή, κυρίως στον 4ο αι. π.Χ. όπως φαίνεται 
από τα νομίσματα. Έχει καλοκτισμένους τοίχους από 
μαρμαρόπλινθους και σχιστολιθικές πλάκες που σώ- 
ζονται σε ύψος ως 0,70 μ. και έχουν πλάτος 0,70 μ. 
Θύρες, με μαρμάρινα ή σχιστολιθικά κατώφλια στη 
θέση τους, ανοίγονται στο δρόμο ή σε πλακόστρωτη, 
εσωτερική αυλή με πηγάδι. Τα κτίσματα της νεότερης 
οικοδομικής φάσης ανήκουν στα ρωμαϊκά χρόνια και 
διατηρούνται σε χειρότερη κατάσταση. Ωστόσο, ως 
προς την οργάνωση των χώρων και τη σχέση τους με 
τον πολεοδομικό ιστό της πόλης ακολουθούν την 
προηγούμενη φάση.

Οικόπεδο Δ. Βλαχόπουλου

Στο παραπάνω οικόπεδο η ανασκαφική έρευνα άρ-

χισε τον Ιούνιο και συνεχίστηκε με διακοπές μέχρι το 
Νοέμβριο, οπότε και λόγω των βροχών και της 
υψηλής στάθμης του νερού στην περιοχή διακόπηκε 
για το επόμενο έτος. Στη μικρή έκταση που ερευνή- 
θηκε αποκαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά λείψανα ρωμαϊ- 
κών χρόνων.

ΝΕΚΡΟΠΟΛΕΙΣ 

Ανατολικό νεκροταφείο

Η διάνοιξη του δασικού δρόμου2, που από τη θέση 
Λαιμός ανεβαίνει στο λόφο της ακρόπολης της Θάσου 
και στη συνέχεια διά της ανατολικής πλαγιάς καταλή- 
γει στο Εβραιόκαστρο, στάθηκε η αφορμή για τον 
εντοπισμό του λεγάμενου ανατολικού νεκροταφείου 
της αρχαίας πόλης. Σε μία πρώτη ανασκαφική περίοδο 
ερευνήθηκαν οκτώ τάφοι (Πίν. 167 β) ενώ κατά τη διά- 
νοιξη του δρόμου καταστράφηκε ολοσχερώς ένας (ΤΙ). 
Το νεκροταφείο φαίνεται ότι εκτείνεται σε στενή λω- 
ρίδα, παράλληλα με το τείχος της πόλης, στο ύψος πε- 
ρίπου της βορειοανατολικής παρόδου του θεάτρου.

Οι τάφοι είναι κιβωτιόσχημοι και έχουν οι μεν καλύ- 
τεροι τα κάθετα τοιχώματα και τις καλυπτήριες πλάκες 
από μαρμάρινες μονολιθικές πλάκες ή σχιστόπλακες, 
οι δε άλλοι είναι κτισμένοι με μικρότερες σχιστό- 
πλακες. Περιείχαν ταφές, που μερικές διέσωσαν τα 
οστά των νεκρών σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς και 
καύσεις σε τεφροδόχα αγγεία. Από τα ευρήματά τους, 
που είναι χάλκινα και πήλινα αγγεία — κυρίως τεφρο- 
δόχοι κάλπεις —, πήλινα ειδώλια, στλεγγίδες και νο- 
μίσματα, χρονολογούνται στα υστεροκλασικά και στα 
πρώιμα ελληνιστικά χρόνια.

Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

Εργατικές κατοικίες

Εξαιτίας έργων διαμόρφωσης και διάνοιξης αποχε- 
τευτικού αγωγού δυτικά του συγκροτήματος των εργα- 
τικών κατοικιών Θάσου αποκαλύφθηκε κιβωτιόσχη- 
μος τάφος σε βάθος 1-1,20 μ. από την επιφάνεια του

1. Στις ανασκαφές πήραν μέρος οι αρχαιολόγοι Δ. Μαλαμίδου και
Γ. Τριανταφυλλίδης.

2. Η Εφορεία μόνο μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τε
λευταίων ετών στο νησί ενέδωσε στη διάνοιξη του δασικού δρόμου 
στην ανατολική πλαγιά της Θάσου.
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εδάφους. Στο επίπεδο αυτό ανασκάφηκε συστάδα οκτώ 
τάφων κλασικής εποχής, σε έκταση 70 τ.μ. περίπου. Οι 
τάφοι είναι σχεδόν παράλληλοι, με προσανατολισμό 
ΝΔ.-ΒΑ. και πολύ κοντά μεταξύ τους. Η κατασκευή 
τους είναι εξαιρετικά επιμελημένη. Μαρμάρινες πλά- 
κες, πάχ. 0,10-0,20 μ., αποτελούν τα κάθετα τοιχώματα 
των οποίων η εσωτερική επιφάνεια είναι δουλεμένη με 
βελόνι. Οι καλυπτήριες πλάκες στην κάτω επιφάνεια 
είναι ή επίπεδες (τάφος 5) ή φέρουν στενή πατούρα 
αντίστοιχη των διαστάσεων των σημείων επαφής με 
τις κάθετες πλάκες του τάφου (τάφος 4). Οι πλάκες των 
μακρών πλευρών στα άκρα τους έχουν κάθετες αντω- 
πές εγκοπές, όπου εφάρμοζαν οι πλάκες των στενών 
πλευρών. Από τις διαστάσεις τους οι τάφοι μπορούν να 
χωριστούν σε δύο ομάδες: μεγαλύτεροι είναι οι T 1, Τ2, 
Τ3, Τ4 και Τ6 και μικρότεροι οι Τ5, Τ7 και πιθανώς 
και ο Τ8, που δε βρέθηκε ολόκληρος.

Οι τάφοι ήταν όλοι συλημένοι. Η τεχνική κατα- 
σκευής τους και οι ομοιότητες στην κατεργασία του 
υλικού με τους τάφους που ανασκάφηκαν παλαιότερα 
στο κτήμα Δ. Σούλτου* 3, όχι μακριά από τη θέση αυτή, 
αποτελούν ενδείξεις για τη χρονολόγησή τους στην 
κλασική εποχή.

Δ. ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ

Αλυκή

Οικόπεδο Δ. Πόλα

Στο παραπάνω οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται αμέσως 
δεξιά της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου που οδη- 
γεί από το δυτικό λιμένα στο ιερό της Αλυκής, διεξή- 
χθη μικρή δοκιμαστική τομή, διαστ. 2,5x2,5 μ., με την 
ευκαιρία της διάνοιξης απορροφητικού βόθρου. Η 
εξαιρετικά περιορισμένη έκταση της ανασκαφής, εξαι- 
τίας και της σώρευσης υλικού των διαδοχικών οικοδο- 
μικών φάσεων σ’ ένα τόπο με αδιάκοπη κατοίκηση 
από τα αρχαϊκά χρόνια μέχρι σήμερα, δεν επέτρεψε 
σαφή παρακολούθηση της στρωματογραφίας. Σε βά- 
θος 2 μ. από την επιφάνεια του εδάφους βρέθηκε το 
φυσικό έδαφος, ενώ τμήμα αρχιτεκτονικών λειψάνων 
βρέθηκε στη νοτιοδυτική γωνία της τομής (Πίν.  167 
γ). Πρόκειται για τοίχο με κατεύθυνση Β.-Ν., αποκαλ. 
μήκ. 1,60, πλ. 0,65 και σωζ. ύψ. 0,45 μ. περίπου. Απο- 
τελείται από τέσσερις επάλληλες στρώσεις λεπτών 
μαρμάρινων πλακών. Η ελάχιστη κεραμική που αντι-

στοιχεί στο στρώμα θεμελίωσης χρονολογεί την κα- 
τασκευή στον 5ο ή 4ο αι. π.Χ.

ΖΗΣΗΣ ΜΠΟΝΙΑΣ

Σκάλα Σωτ ήρ ο ς

Συνεχίστηκε η ανασκαφική έρευνα στον προϊστο- 
ρικό οικισμό Προφήτης Ηλίας στη Σκάλα Σωτήρος. 
Ερευνήθηκαν στρώματα πρώιμης εποχής Χαλκού κα- 
θώς και στρώματα παλαιοχριστιανικών χρόνων και 
βρέθηκαν και άλλα θραύσματα ανθρωπόμορφων στη- 
λών εντοιχισμένα στην αρχαιότερη κτιριακή φάση της 
πρώιμης εποχής Χαλκού4.

Νέα Πέ ρ αμ ο ς  ( α ρ χ α ί α  Οι σύμη)

Στο νεκροταφείο των αμμόλοφων πραγματοποιή- 
θηκε ανασκαφική έρευνα από τη Λυδία Κρανιώτη5.

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Α μ φ ί π ο λ ι ς  ( α ρ χ α ί α  πόλη)

Οικόπεδο Ν. Χατζηιωαννίδη

Στο παραπάνω οικόπεδο πριν από τη χορήγηση 
ανασκαφικής άδειας πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική 
ανασκαφική έρευνα με πέντε ανασκαφικές τομές. Στις 
τέσσερις τομές δεν εντοπίστηκαν αρχαιότητες. Στην 
πέμπτη βρέθηκε μικρό τμήμα πήλινου αγωγού ύδρευ- 
σης με ελάχιστους λίθους γύρω του, οι οποίοι πιθανό- 
τατα αποτελούν λείψανα λιθόστρωτου.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τ ρ ά γ ι λ ο ς

Η συνέχιση της ανασκαφικής έρευνας στην αρχαία 
βισαλτική πόλη Τράγιλο επικεντρώθηκε στην αποκά- 
λυψη του κτιρίου Γ του τομέα V. Αποκαλύφθηκε το 
ανατολικό ήμισυ περίπου μεγάλου ορθογώνιου κτι- 
ρίου, διαστ. 26,15x17,20 μ. Την ανατολική πλευρά του 
καταλαμβάνουν τέσσερα ορθογώνια δωμάτια, από τα 
οποία τα α και β επικοινωνούν μεταξύ τους ενώ τα γ 
και δ ανοίγουν κατευθείαν προς την αυλή. Οι διαφορές 
στην τοιχοδομία φανερώνουν διάφορες επισκευές και

-------------------------  4. Α Ε Μ Θ  4 ( 1990), σ .  531 -545.
3. ΑΔ 30 (1975): Χρονικά, σ. 278, Πίν. 186. 5. Ό.π., σ. 487-502.
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Σχέδ. 1. Νομός Σερρών. Τράγιλος. Κάτοψη του κτιρίου Γ  του τομέα V.

προσθήκες στο αρχικό σχέδιο του κτιρίου. Σε επαφή 
με το νότιο τοίχο του βρέθηκε μία ορθογώνια κατα- 
σκευή που δεν ερευνήθηκε μέχρι το δάπεδο.

Λίγα σχετικά ήταν τα κινητά ευρήματα από το κτί- 
ριο: όστρακα άβαφων αγγείων, θραύσματα ειδωλίων, 
μετάλλινα μικροαντικείμενα. Σημαντικότερα όμως εί- 
ναι τα 31 χάλκινα νομίσματα, γιατί μας επιτρέπουν να 
χρονολογήσουμε το κτίριο στη χρονική περίοδο από

το β' μισό του 4ου ως τις αρχές του 3ου αι π.Χ. Η μη 
ολοκλήρωση της ανασκαφής δεν επιτρέπει την ασφα- 
λή ερμηνεία του κτιρίου. Το βέβαιο όμως είναι ότι πα- 
ρουσιάζει κάτοψη οικίας, γνωστή από την Τράγιλο 
αλλά και από άλλες αρχαίες πόλεις (Σχέδ. Γ Πίν.  
168 α-β).

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ-ΠΑΤΕΡΑ
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Πα γ γ α ί ο

Ιερό Ήρωα Αυλωνείτη

Συνεχίστηκε η ανασκαφική έρευνα στο ιερό του 
ήρωα Αυλωνείτη και σχεδόν ολοκληρώθηκε η αποκά- 
λυψη του κτιρίου με τα τρικλίνια* 6.

ΧΑΪ ΔΩ ΚΟΥΚΟΥΛΗ-ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ

Ορ φάν ι  ( Α ρ χ α ί ο ς  Φάγ ρης )

Η επανάληψη της ανασκαφής στο χώρο του αρχαίου 
Φάγρητα, στην περιοχή της κοινότητας Ορφανίου 
Νομού Καβάλας, αποκάλυψε ένα μεγάλο τοίχο κτι- 
ρίου, σωζ. μήκ. 6,40 μ. Πρόκειται για το πρώτο κτίριο 
της πόλης που έρχεται στο φως. Η έρευνα θα συνεχι- 
στεί σε επόμενη ανασκαφική περίοδο.

Κατά την ολοκλήρωση της ανασκαφής στην παλιό- 
τερη τομή I βρέθηκαν άλλοι τέσσερις από τους γνω- 
στούς μας «λάκκους», οι οποίοι αρχικά αποτελούσαν 
μάλλον αποθηκευτικούς χώρους για διάφορα προϊόντα 
ή τμήματα που σχετίζονταν με κάποια εργαστήρια, 
αφού πολλοί επικοινωνούν μεταξύ τους απευθείας με 
αυλάκια. Στους ήδη υπάρχοντες αυτούς λάκκους συ- 
γκεντρώθηκαν τα «μπάζα» της σοβαρής καταστροφής 
που υπέστη η πόλη στις αρχές του 5ου π.Χ. αι.

Εντυπωσιακά ήταν τα αποτελέσματα της συντήρη- 
σης-συγκόλλησης των οστράκων από το γέμισμα των 
«λάκκων». Συμπληρώθηκαν μεγάλα αγγεία (αμφορείς, 
υδρίες, κρατήρες διαφόρων τύπων με σημαντικότερους 
τους αττικούς μελανόμορφους) και μικρά (οινοχόες, κύ- 
πελλα, κύλικες, σκυφίδια κ.ά.). Πρόκειται για αγγεία 
εξαιρετικής ποιότητας από εργαστήρια της Αττικής, 
της Θάσου αλλά ίσως και της περιοχής.

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪ Δ Ο Y-ΠAΤΕΡΑ

Λουτρά Ν ι γ ρ ί τ α ς

Στη θέση Τσακίλια, 300 μ. περίπου από το εμφιαλω- 
τήριο-υγροθεραπευτήριο, κατά τη διάνοιξη χαντακιού 
για το αποχετευτικό δίκτυο του χωριού αποκαλύφθηκε 
συλημένος κιβωτιόσχημος τάφος. Τα κάθετα τοιχώ- 
ματα και την καλυπτήρια πλάκα αποτελούν πλάκες 
από ντόπιο μαλακό πωρόλιθο, πάχ. 0,14-0,24 μ. Οι 
διαστάσεις του τάφου είναι μήκος 2, πλάτος εσωτερικά

0,50 και ύψος 0,55 μ. Όπως φαίνεται από τη διά- 
σπαρτη κεραμική και από ίχνη και άλλων κιβωτιό- 
σχημων ή κεραμοσκεπών τάφων, ορατών στην παρειά 
της αποχετευτικής τάφρου, ο τάφος ανήκει σε εκτετα- 
μένο νεκροταφείο ελληνιστικής-ρωμαϊκής εποχής.

ΖΗΣΗΣ ΜΠΟΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Πλ α τ α ν ι ά

Στα βορειοανατολικά της πεδιάδας της Δράμας 
ανοίγεται η κοιλάδα της Πλατανιάς ανάμεσα στο 
βουνό Φαλακρό και τα βουνά της Λεκάνης. Στο βάθος 
της κοιλάδας βρίσκεται το σημερινό χωριό Πλατανιά. 
Η περιοχή έχει κατοικηθεί από την εποχή του Χαλκού 
όπως μαρτυρούν οι δύο τούμπες (Πλατανιά I και II)7.

Επάνω σ’ ένα λόφο, 2 χλμ. περίπου ανατολικά του 
σημερινού χωριού υψώνεται η λεγάμενη «Ακρόπολη» 
ή «Καλές» που εντοπίστηκε στα 19668, σε υψόμετρο 
665 μ. Πρόκειται για ισχυρό τείχος που περιβάλλει 
την κορυφή του λόφου, πλ. 2,20-2,50, μέγ. σωζ. ύψ. 3 μ. 
στη νοτιοδυτική πλευρά, ελλειψοειδούς στην κάτοψη, 
περιμέτρου 267 μ. (Πίν.  169 α). Είναι δηλαδή μικρής 
έκτασης ακρόπολη, αν συγκριθεί με άλλες παρόμοιες 
της Ανατολικής Μακεδονίας. Το αμυντικό σύστημα 
αυτού του περιβόλου είναι ενισχυμένο κυρίως στη νο- 
τιοδυτική πλευρά. Έχει κτισθεί στο σκαμμένο φυσικό 
βράχο και η μεγάλη κλίση του εδάφους μαζί με το 
ύψος του τείχους, που φθάνει τα 3 μ. στη νοτιοδυτική 
πλευρά, δημιουργούν ένα απόρθητο κάστρο που ελέγ- 
χει όλη την κοιλάδα της Πλατανιάς μαζί με τις παρό- 
μοιες ακροπόλεις της Αδριανής και της Πλατανό- 
βρυσης. Είναι κτισμένο με πέτρες άλλοτε ορθογώνιου 
και άλλοτε ακανόνιστου σχήματος με παρεμβολή μι- 
κρότερων λίθων χωρίς κονίαμα. Στα ανατολικά της 
ακρόπολης υπάρχει μεταγενέστερη κατασκευή με κο- 
νίαμα που ανήκει στα χρόνια της βουλγαρικής κα- 
τοχής. Στο εσωτερικό του περιβόλου υπάρχουν πολλά 
θεμέλια κτισμάτων και διάσπαρτοι λιθοσωροί. Όλη η 
έκταση της ακρόπολης ήταν σκεπασμένη από πολλά 
πυκνά  πουρνάρια που δυσκόλευαν φοβερά την επί- 
σκεψη στο χώρο.

Η ανασκαφική έρευνα στην ακρόπολη της Πλατα- 
νιάς έγινε κατά το χρονικό διάστημα 14-31 Οκτωβρίου

-------------------  7. ΑΔ 30 (1975): Μελέτες, σ. 226-227.
6. Ό.π., σ. 503-511. 8. ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, σ. 428.
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1990 από την υπογράφουσα9, έπειτα από χρηματοδό- 
τηση της Νομαρχίας Δράμας.

Υπήρξε μία προσπάθεια να ερευνηθούν οι διάφορες 
χρονολογικές φάσεις κατοίκησης του χώρου. Αφού 
καθαρίστηκε ο περίβολος και το εσωτερικό του από τα 
πουρνάρια, ανασκάφηκαν τρεις τομείς σε τρία διαφο- 
ρετικά σημεία εσωτερικά του περιβόλου10.

Τομέας I. Ανασκαφικό τετράγωνο, διαστ. 7x7 μ., 
στα ανατολικά, όπου φαινόταν τμήμα τοίχου στα νο- 
τιοανατολικά.

Τομέας II. Ανασκαφικό τετράγωνο, διαστ. 8x5 μ., 
δυτικά του προηγούμενου στην κορυφή της ακρό- 
πολης, όπου διακρινόταν μικρό τμήμα τοίχου στα νό- 
τια.

Τομέας III. Δοκιμαστική τομή, διαστ. 2x2 μ., εσω- 
τερικά του τείχους στη νοτιοδυτική περιοχή της ακρό- 
πολης.

Εξετάζοντας αναλυτικά τους τρεις παραπάνω τομείς 
παρατηρήθηκαν τα εξής:

Στον τομέα I αποκαλύφθηκε ένα ορθογώνιο κτίσμα, 
διαστ. 6,50x6,30 μ., πρόχειρης κατασκευής με αργούς 
λίθους χωρίς καθόλου κονίαμα που έχει είσοδο στα 
βορειοδυτικά. Το μέγιστο σωζόμενο ύψος των τοίχων 
είναι 2 το δε πλάτος τους 0,60 μ. (Πίν.  169 β, 170 α). 
Το εσωτερικό του ήταν σκεπασμένο με πολλές πέτρες 
πεσμένες από τους πλάγιους τοίχους και πολλά σπα- 
σμένα κεραμίδια στέγης. Στο δάπεδο του κτίσματος 
βρέθηκαν πολλά θραύσματα άβαφων μαγειρικών σκευ- 
ών, θραύσματα αποθηκευτικών πιθαριών και αμφο- 
ρέων11 και λίγα θραύσματα εφυαλωμένων επιτραπέζιων 
αγγείων (Πίν.  170 γ). Η περισσότερη κεραμική συ- 
γκεντρώθηκε από τα βορειοανατολικά του κτίσματος, 
όπου βρέθηκε και ένα σιδερένιο μαχαίρι.

Στον τομέα II αποκαλύφθηκε ορθογώνιο κτίσμα πα- 
ρόμοιο με τον τομέα I, με είσοδο στα βόρεια, διαστ. 
5x5,90 μ., ίδιας πρόχειρης κατασκευής. Το μέγιστο 
σωζόμενο ύψος των τοίχων είναι μόλις 0,60 μ., το δε 
πλάτος 0,60 μ. (Πίν.  170 β). Αφαιρέθηκαν οι πολλές 
πέτρες των πλάγιων τοίχων που ήταν πεσμένες στο 
εσωτερικό μαζί με τις πολλές σπασμένες κεραμίδες

στέγης και στο δάπεδο βρέθηκαν αρκετά θραύσματα 
από πιθάρια — ξεχωρίζει χείλος πιθαριού με διάκοσμο 
κυκλικές σφραγίδες που έχουν χριστόγραμμα — κα- 
θώς και θραύσματα άβαφων αγγείων μαγειρικών, απο- 
θηκευτικών και επιτραπέζιων (Πίν. 171 α-γ)12.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανεύρεση στο δά- 
πεδο του κτίσματος ενός χάλκινου νομίσματος, εικο- 
σανούμμιου Αναστασίου (491-518 μ.Χ.)13.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους τομείς I και II και 
στα δύο ορθογώνια κτίσματα διαπιστώθηκε μία φάση 
κατοίκησης που, όπως μαρτυρείται από τα ευρήματα, 
χρονολογείται στον 6ο αι. μ.Χ.

Στον τομέα III, στη δοκιμαστική τομή, ερευνήθηκε 
στρωματογραφικά η περιοχή εσωτερικά του τείχους 
από την επιφάνεια μέχρι τη θεμελίωσή του. Αφού 
αφαιρέθηκαν πολλές ριγμένες πέτρες, ρίζες από πουρ- 
νάρια και θραύσματα από κεραμίδες στέγης, βρέθηκαν 
θραύσματα άβαφων αγγείων παρόμοιων των τομέων I 
και II του 6ου αι. μ.Χ., ενώ βαθύτερα, θραύσματα άβα- 
φων αγγείων με διακόσμηση αυλακωτή και εμπίεστη 
με γεωμετρικά σχέδια που χρονολογούνται στην πρώ- 
ιμη εποχή του Σιδήρου (Πίν. 171 δ-ε)14.

Η ανασκαφική έρευνα και στους τρεις τομείς εντό- 
πισε δύο χρονολογικές φάσεις αρκετά απομακρυ- 
σμένες μεταξύ τους. Μία παλαιοχριστιανικών χρόνων, 
6ος αι., στους τομείς I, II και III, ενώ στον τομέα III 
αποκαλύφθηκε στην περιοχή της θεμελίωσης του πε- 
ριβόλου μία φάση της πρώιμης εποχής του Σιδήρου.

Η ακρόπολη της Πλατανιάς παρουσιάζει ομοιότητες 
με αντίστοιχες της Αδριανής, Πλατανόβρυσης, Ξηρο- 
ποτάμου, Κοκκινογείων, Παλαιοχωρίου κ.ά. της Ανα- 
τολικής Μακεδονίας καθώς και με θέσεις της Δυτικής 
Θράκης και της περιοχής της Ροδόπης στη Βουλγα- 
ρία15.

Συγκρίνοντας την ακρόπολη της Πλατανιάς με γει- 
τονικές, όπως της Αδριανής και του Ξηροποτάμου, ξε- 
χωρίζουμε μερικά γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία: 
είναι κτισμένες σε απότομους λόφους με την πλευρά

9. Ευχαριστώ θερμά την έφορο X. Κουκούλη για τις πολύτιμες συμ- 
βουλές της, τη Νομαρχία Δράμας για τη χρηματοδότηση, το Δασαρ- 
χείο Δράμας που διέθεσε το μεταφορικό μέσο για την πρόσβαση στο 
χώρο, το φύλακα αρχαιοτήτων Κ. Λουκίδη και τη σχεδιάστρια Ε. Κο- 
τζαγιώργη για τη συνεργασία τους, καθώς και το ΚΕΓΕ Δράμας για τη 
φιλοξενία του.

10. Προηγήθηκε της ανασκαφής η λεπτομερής τοπογράφηση της
ανασκαφής από την Τοπογραφική Υπηρεσία Νομαρχίας Δράμας που
ευχαριστώ θερμά.

I Ε The Athenian Agora V (1959), σ. 114-118, πίν. 32-33. Hesperia 38
(1969), σ. 340.

12. Hesperia 48 (1979), σ. 295-311. BCH Suppl. 18 (1989), σ. 47-56 
και 151-156.

13. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους νομισματολόγους Β. Πού- 
λιο και Ν. Ζήκο για την ταύτιση του νομίσματος.

14. Μ. Cicikova, Habitats et forteresses thraces du 1er millénaire av. 
n. ère, Pulpudeva 1974, σ. 15-33. M. Kancev, Matériaux du site préhi- 
storique de l’âge du Bronze Récent et du Hallstatt Ancien près d’Aseno- 
vec, départ de Sliven, Thracia III (1974), σ. 65-76. Επίσης ΑΔ 27 (1972): 
Χρονικά, σ. 524· 29 (1973-1974): Χρονικά, σ. 778-784- 31 (1976): Χρο- 
νικά, σ. 294-297· 32 (1977): Χρονικά, σ. 249-25Τ 33 (1978): Χρονικά, σ. 
290-292· 34 (1979): Χρονικά, σ. 333-334· 35 (1980): Χρονικά, σ. 422 και 
432. Θρακικά Χρονικά (1980-81), σ. 61-69.

15. Z. Coceva, Les forteresses thraces, Pulpudeva 1974, σ. 34-39. ΑΔ 
32 (1977): Χρονικά, σ. 271-272.
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η προς το βουνό ελάχιστα οχυρή αντίθετα με αυτή που 
βλέπει προς την κοιλάδα ή πεδιάδα. Είναι κτισμένες 
με πέτρες άλλοτε ορθογωνίου και άλλοτε ακανόνιστου 
σχήματος, χωρίς συνδετικό κονίαμα. Ελέγχουν περά- 
σματα (κοιλάδες, πεδιάδες) έχοντας σημαντική στρα- 
τηγική θέση. Στο εσωτερικό του περιβόλου τους 
υπάρχουν πολλά κτίσματα πρόχειρης κατασκευής, με 
στέγες από κεραμίδια και αγγεία καθημερινής χρήσης 
(αποθηκευτικά, μαγειρικά, επιτραπέζια). Υπάρχει μία 
φάση πρώιμης εποχής του Σιδήρου και μεταγενέστε- 
ρων χρόνων. Στην περίπτωση της Πλατανιάς υπάρχει 
μόνο μία δεύτερη του 6ου αι. μ.Χ.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ

ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ - ΕΝΤΟ- 
ΠΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Με τις υποδείξεις του φύλακα νότιας Θάσου Δ. Δαλ- 
γιαννάκη εντοπίστηκαν οι εξής αρχαίες θέσεις στη 
Θάσο:

Καλλιρράχη

Στο κτήμα του Π. Αντάρτη, στη θέση Κλίσμα δίπλα 
στον περιφερειακό δρόμο Θάσου βρέθηκε μαρμάρινη 
μονολιθική σαρκοφάγος, πιθανότατα παιδική, εξωτ. 
διαστ. 1,50x0,70x0,55 μ.

Σκάλα Μαριές

Στην ανατολική παρειά του δρόμου Σκάλας Μαριών- 
Μαριές, σε απόσταση 5 χλμ. περίπου από τη θάλασσα, 
εντοπίστηκαν λείψανα αρχαίου πύργου, κατεστραμμέ- 
νου από το λατομείο σκύρων Ιακωβίδη, το οποίο εγκα- 
ταστάθηκε στη θέση αυτή χωρίς άδεια.

Λιμενάρια

Έξω από τη νότια πλευρά του ναού του Αγίου Νι- 
κολάου εντοπίζονται λείψανα αρχαίας εγκατάστασης. 
Διακρίνονται λείψανα αρχαίων τοίχων και περισυλλέ- 
χθηκε κεραμική ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών 
χρόνων.

Περιοχή μεταξύ Κάστρου και Λιμεναριών

Στη θέση Παχίδια εντοπίσθηκαν ερείπια πύργου και 
περιβόλου και περισυλλέχθηκε κεραμική ελληνιστι- 
κών χρόνων.

Ποτός

Στο κτήμα Γρηγορίου Μαρκιανού στη θέση Γλυφά, 
σε όρμο δυτικά από τον όρμο Αγίου Αντωνίου Ποτού 
εντοπίστηκε αρχαία αγροικία (πύργος;). Διακρίνονται 
ίχνη αρχαίων κτισμάτων. Περισυλλέχθηκε κεραμική 
ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων.

Στη δυτική πλαγιά του λόφου ανατολικά του περι- 
φερειακού δρόμου, σε δασική έκταση εντοπίστηκε με- 
γάλο ορθογώνιο κτιρίο, μέρος του οποίου αποτελεί 
στάνη. Βόρεια του κτιρίου διακρίνονται τοίχος περιβό- 
λου και αναλήμματα. Το σημαντικό, όπως προκύπτει 
από τις διαστάσεις, τη σωζόμενη τοιχοδομία και την 
ποιότητα των κεραμίδων, κτίριο βρίσκεται στην πε- 
ριοχή στην οποία θα μπορούσε να αναζητηθεί και το 
αναφερόμενο στην επιγραφή της Αλυκής Δημήτρειον.

Στα Καλύβια Ποτού, στο κτήμα του Δημητρίου 
Ευαγγέλου εντοπίστηκαν λείψανα αρχαίας αγροικίας. 
Μια μαρμάρινη κυκλική λεκάνη με έμβολο στον πυθ- 
μένα πρέπει να προέρχεται από αρχαίο ελαιοτριβείο. 
Περισυλλέχθηκαν διάσπαρτες αρχαίες πλίνθοι και κε- 
ραμική ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων.

ΧΑΪ ΔΩ ΚΟΥΚΟΥΛΗ-ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ

Κ α β ά λ α ( α ρ χ α ί α  Νε ά π ο λ η )

Με αφορμή τις εργασίες διαμόρφωσης που πραγμα- 
τοποίησε ο Δήμος Καβάλας στο χώρο πίσω από την 
εκκλησία της Παναγίας στην ομώνυμη συνοικία της 
Καβάλας διενεργήθηκαν δύο δοκιμαστικές τομές, απ’ 
όπου ήλθαν στο φως λείψανα οικιών της Τουρκοκρα- 
τίας και βαθύτερα επίχωση από την αρχαιότητα που 
προέρχεται όμως από τα ψηλότερα επίπεδα του λόφου 
της αρχαίας Νεάπολης. Δυστυχώς δεν αποκαλύφθηκαν 
κτιριακά λείψανα της αρχαίας πόλης.

MAPIA ΝΙΚΟΛ Α Ϊ ΔΟΥ-ΠΑΤΕΡΑ

Φ ί λ ι π π ο ι

Τα πιο σημαντικά από τα τυχαία ευρήματα που βρέ- 
θηκαν στην περιοχή της αρχαίας πόλης και των νε- 
κροπόλεων είναι τα εξής: Αναθηματικό ανάγλυφο Κυ- 
βέλης (αριθ. Ευρ. Μουσείου Φιλίππων Λ 1789).

Επιτύμβιος ενεπίγραφος κίονας (αριθ. Ευρ. Μου- 
σείου Φιλίππων Λ 1791), ύψ. 1,50, άνω διαμ. 0,305, 
κάτω διαμ. 0,375 μ.

Π α ρ ά δ ε ι σ ο ς  (αρχαία Τόπειρος)

Σε επιφανειακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε από
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τη X. Κουκούλη-Χρυσανθάκη και τον Κ. Τσουρή 
εντοπίστηκε τμήμα του νότιου περιβόλου της αρχαίας 
πόλης κατά μήκος του ρέματος καθώς και τμήμα επι- 
τύμβιας ενεπίγραφης στήλης ρωμαϊκών χρόνων (αριθ. 
Ευρ. Μουσείου Καβάλας Λ 1399), με την επιγραφή: 

ΑΣ] ΚΛΗΠΙΟΔ[
]ΙΔΟΣ ΖΗΣΑΝΤΙ 
ΚΑ Τ]ΕΣΚΕΥΣΑ ΤΟ ΜΝΗ/
Ε]Κ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΜΝΕΙΑΣ ΧΑΡΙΝ

Α κ ρ ο π ό τ α μ ο ς

Στη θέση Καϊνάκια της κοινότητας Ακροποτάμου

βρέθηκαν τυχαία τα εξής γλυπτά τα οποία παραδόθη- 
καν στο Μουσείο Καβάλας:

1. Δύο θραύσματα αναγλύφων, τα οποία προέρχονται 
πιθανότατα από διακόσμηση επιτύμβιου μνημείου ρω- 
μαϊκών χρόνων (αριθ. Ευρ. Μουσείου Καβάλας Λ 
1396, Λ 1397).

2. Ενεπίγραφος επιτύμβιος βωμός με ανάγλυφη παρά- 
σταση θρακός ιππέως (αριθ. Ευρ. Μουσείου Καβάλας 
Λ 1398). Η επιγραφή σώζεται αποσπασματικά:

ETOYC Ο. Τ.ΠΑ[ΝΗΜΟ Υ;]/

MA PIA NIKΟΛΑΪ Δ ΟΥ-ΠΑΤΕΡΑ
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Σημ. τ. Συντ. Η ΙΘ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλα- 
σικών Αρχαιοτήτων δεν κατέθεσε έκθεση για τα Χρο- 
νικά μέχρι την εκτύπωση του παρόντος τόμου του ΑΔ.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Με άδεια της ΙΘ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασι- 
κών Αρχαιοτήτων πραγματοποιήθηκε από το Ινστι- 
τούτο Καλών Τεχνών της Νέας Υόρκης για την Αμε- 
ρικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, μελέτη του υλι- 
κού από τις ανασκαφές του ιερού των Μεγάλων Θεών 
στη Σαμοθράκη (4 Ιουνίου- 14 Αυγούστου). Η χρημα- 
τοδότηση της μελέτης έγινε από το Charles and Ro- 
sanna Batchelor Memorial Program in Mediterranean 
Archaeology του Ινστιτούτου Καλών Τεχνών.

Η μελέτη έγινε στο χώρο αποθήκευσης του Μου- 
σείου και στις ακόλουθες θέσεις:

Δυτικός Λόφος

Μετρήθηκαν και σχεδιάστηκαν ξανά στοιχεία που 
ανήκαν στις μαρμάρινες θύρες του νεωρίου και άρχισε 
η αναστήλωσή τους καθώς και η αναστήλωση του πα- 
ρακείμενου τοίχου του κτιρίου. Με τη συνεργασία του 
προσωπικού της ΙΘ' Εφορείας αντικαταστάθηκε το 
τμήμα του αναλημματικού τοίχου προς Ν. του νεωρίου 
το οποίο είχε αποσυνδεθεί για να προληφθούν τυχόν 
ζημιές. Μελετήθηκε και καταγράφηκε η κεραμική από 
την επίχωση του Κτιρίου II προκειμένου να γίνει όσο 
το δυνατόν πλησιέστερη χρονόλογησή του.

Στοά

Ολοκληρώθηκε η τελική προετοιμασία για τη δη- 
μοσίευση της ύστερης ερυθρόμορφης κεραμικής από

την επίχωση της στοάς και έγινε νέα φωτογράφηση 
του υλικού. Συγκεντρώθηκαν, περιγράφηκαν και μελε- 
τήθηκαν τα κατάλοιπα της πήλινης σίμης και του 
ακροκέραμου της στοάς.

Μνημείο Νίκης

Μελετήθηκαν τα λίθινα, τα κεραμικά και το επίχρι- 
σμα που είχαν εντοπιστεί στη διάρκεια των ανασκα- 
φών και της συντήρησης του μνημείου. Έγινε παρα- 
βολή και βελτίωση των σχεδίων και των τομών με το 
κτίριο.

Ανατολικός λόφος

Άρχισε η έρευνα μιας σειράς κτιρίων που βρίσκο- 
νται σε μικρή απόσταση νότια και δυτικά του κυκλι- 
κού οικοδομήματος και η μελέτη των 21 βάσεων από 
χάλκινα αγάλματα που υπήρχαν εκεί. Μελετήθηκε και 
καταγράφηκε η κεραμική που είχε εντοπιστεί κάτω 
από το δάπεδο του αναθήματος του Φιλίππου Ε' και 
του Αλεξάνδρου Δ' για να διερευνηθεί η εξέλιξη της 
κεραμικής.

Μουσείο

Αποκαταστάθηκαν και μελετήθηκαν τα κείμενα δύο 
ψηφισμάτων που εντοπίστηκαν το 1986 και 1988 και 
αναφέρονται στις σχέσεις μεταξύ της Μαρώνειας και 
του ρωμαίου αυτοκράτορα Κλαύδιου. 'Ολα τα ευρή- 
ματα που είχαν εντοπιστεί μεταξύ των ετών 1962 και 
1975 και είχαν καταλογογραφηθεί μεμονωμένα, μελετή- 
θηκαν, τοποθετήθηκαν σε συρτάρια στο Μουσείο και 
εγγράφηκαν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Μου- 
σείου. Εξετάστηκαν μεταλλικά αντικείμενα στο Μου- 
σείο και στο χώρο αποθήκευσης, έγινε συντήρηση σε 
ορισμένα από αυτά και ελήφθησαν μέτρα προστασίας 
για όλα.

JAMES R. McCREDIE
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Συνεχίστηκε για τέταρτη περίοδο η ανασκαφή στη Σύ- 
ναξη Μαρώνειας και η ανασκαφή στο Διδυμότειχο- 
επίσης ανασκάφηκε τμήμα οδού της πόλης των Φιλίπ- 
πων.

Προκειμένου να επαναλειτουργήσει η παλαιό Μη- 
τρόπολη των Αγίων Θεοδώρων έγιναν εργασίες απομά- 
κρυνσης της υγρασίας από τα θεμέλια και τους τοίχους 
του ναού. Συνεχίστηκε επίσης η στερέωση του πύργου 
νοτιοδυτικά της Κοσμοσώτειρας Φερών καθώς και η 
συντήρηση της νοτιοδυτικής πτέρυγας της μονής Τί- 
μιου Προδρόμου Σερρών.

Συνεχίστηκε ο καθαρισμός των τοιχογραφιών στην 
Κοσμοσώτειρα, η συντήρηση των μαρμαροθετημάτων 
στο επισκοπείο του Οκταγώνου και τελείωσε η συντή- 
ρηση του ψηφιδωτού δαπέδου στο παρεκκλήσι της 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής που αποκαλύφθηκε 
στη Σύναξη Μαρώνειας. Επίσης, η Εφορεία διοργά- 
νωσε δύο περιοδικές εκθέσεις στην αίθουσα του α' ορό- 
φου του Μεγάρου Τόκκου, στην Καβάλα, όπου βρί- 
σκονται και τα γραφεία της Εφορείας. Η πρώτη 
έκθεση είχε τίτλο «Το αρχαιολογικό έργο στην ανα- 
τολική Μακεδονία και Θράκη. Είκοσι χρόνια 1969- 
1989», και η δεύτερη: «Κυπριακή εφυαλωμένη κερα- 
μική του Ιδρύματος Πιερίδη». Η δεύτερη έκθεση 
πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ιδρύματος 
Πιερίδη, της Κυπριακής Πρεσβείας και του Υπουρ- 
γείου Πολιτισμού. Στη διοργάνωσή της βοήθησε ο 
Σύλλογος Κυπρίων των Νομών Καβάλας και Δράμας.

Η Εφορεία και η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή ανέ- 
λαβαν τη διεξαγωγή ερευνητικού προγράμματος «Αρ- 
χαιολογικός Χάρτης της Θάσου κατά τη Βυζαντινή 
περίοδο». Το πρόγραμμα αποτελεί επέκταση του προ- 
γράμματος Αρχαιολογικός Χάρτης της Θάσου από την 
ίδρυση της αποικίας των Παρίων (7ος αι. π.Χ.) έως την 
καταστροφή της Θάσου (619 μ.Χ.), το οποίο πραγμα- 
τοποιείται από το 1985 από τη ΙΗ' Εφορεία Προϊστο- 
ρικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και τη Γαλλική 
Αρχαιολογική Σχολή.

Σκοπός του προγράμματος είναι η σύνταξη του αρ- 
χαιολογικού χάρτη της Θάσου στα βυζαντινά χρόνια 
που θα συνοδεύεται από λήμματα με τοπωνύμια, πηγές, 
περιγραφή ερειπίων και ευρημάτων, βιβλιογραφία, σχέ- 
δια και φωτογραφίες. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν από 
την Εφορεία η αρχαιολόγος Στ. Δαδάκη και από τη 
Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή ο Christophe Giros. 
Στα πλαίσια του προγράμματος του 1990 έγινε έρευνα 
επιφάνειας στις κοιλάδες Ραχωνίου, Πρίνου, Μαριών 
και Θεολόγου.

Για ορισμένες δραστηριότητες ακολουθούν εκθέσεις 
των οποίων την επιστημονική και γλωσσική ευθύνη φέ- 
ρουν οι συντάκτες τους: Σταυρούλα Δαδάκη (Στ. Δ.), 
Σοφία Δουκάτά (Σ. Δ.), Christophe Giros (Gh. G.), Ap- 
γύρης Μπακιρτζής (A. Μ.), Ευτυχία Νικολαΐδου-Κουρ- 
κουτίδου (Ε. Ν.), Δήμητρα Παπανικόλα-Μπακιρτζή 
(Δ. Π.), Κωνσταντίνος Τσουρής (K. Τ.).

ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Καβάλα

Μέγαρο Τόκκου (οδός Κύπρου 14)

Στις 11 Μαρτίου έγιναν τα εγκαίνια της αίθουσας 
αρχαιολογικών εκθέσεων στο Μέγαρο Τόκκου στην 
Καβάλα. Το Μέγαρο Τόκκου, κτίσμα του 1879 στο κέ- 
ντρο της Καβάλας και ιστορικά διατηρητέο μνημείο, 
απαλλοτριώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το 
1979.

Αρχικά αναστηλώθηκε ο τελευταίος όροφος του 
κτιρίου για να στεγάσει τα γραφεία της Εφορείας και 
ακολούθησε η διαμόρφωση του μεσαίου ορόφου σε 
εκθεσιακό χώρο. Από την αρχή αποκλείστηκε η ιδέα 
συγκρότησης μιας μόνιμης αρχαιολογικής συλλογής 
και επεκράτησε η άποψη δημιουργίας μιας αίθουσας 
περιοδικών και εναλλασσόμενων εκθέσεων αρχαιολο- 
γικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος.

Κατά την αναστήλωση-διαμόρφωση ολόκληρος ο 
χώρος του ορόφου κρατήθηκε ενιαίος με ελεύθερα και 
περίοπτα τα έξι στιβαρά ξύλινα υποστυλώματα της 
στέγης. Από τα εννέα παράθυρα της αίθουσας τα τρία 
της δυτικής όψης κλείστηκαν γιατί είχαν προ πολλού 
αχρηστευθεί με το κτίσιμο σε απόσταση 1 μ. του δι- 
πλανού κτιρίου. Τα πρώην παράθυρα διαμορφώθηκαν 
σε προθήκες και αποτέλεσαν κατά κάποιο τρόπο τον 
πρώτο εξοπλισμό της αίθουσας. Για την ανάρτηση 
φωτογραφιών και σχεδίων κατασκευάστηκαν πίνακες 
από πεπιεσμένο χαρτί και ξύλινα πλαίσια ενώ τις ανά- 
γκες σε προθήκες κάλυψε προσφορά του Αρχαιολογι- 
κού Μουσείου από τον παλαιό του εξοπλισμό.

Η έκθεση με την οποία εγκαινιάστηκε η αίθουσα 
αρχαιολογικών εκθέσεων είχε τίτλο «Η Εφορεία Βυζα- 
ντινών Αρχαιοτήτων στην ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη. Είκοσι χρόνια 1969-1989» και αποτελούσε μία 
αναδρομή στις κυριότερες δραστηριότητες που η
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Εφορεία ανέλαβε μέσα στα 20 χρόνια της ζωής της 
(Πίν.  172 α-β). Με φωτογραφίες, σχέδια και ενημερω- 
τικά κείμενα παρουσιάστηκαν ανασκαφές, αναστηλώ- 
σεις και συντήρηση του αρχαιολογικού υλικού. Πα- 
ράλληλα παρουσιάστηκαν σε προθήκες ευρήματα ανα- 
σκαφών όπως κεραμική, νομίσματα και γλυπτά. Σε 
ξεχωριστό τέλος χώρο, σε μικρό δωμάτιο προσκολλη- 
μένο στο βόρειο μέρος της κύριας αίθουσας, παρουσιά- 
στηκε υλικό σχετικό με την ιστορία και την αναστή- 
λωση του Μεγάρου Τόκκου.

Από τις 13-30 Ιουνίου η Εφορεία φιλοξένησε στην 
παραπάνω αίθουσα την έκθεση «Κυπριακή Μεσαιω- 
νική Κεραμική, 13ος-16ος αι». Η έκθεση μεταφέρθηκε 
στην Καβάλα με φροντίδα του Ιδρύματος Πιερίδη και 
χάρη στο προσωπικό ενδιαφέρον του Δημήτρη Πιε- 
ρίδη.

Η μεσαιωνική εφυαλωμένη κεραμική της Κύπρου, 
σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα αρχαιολογικά δεδομένα, 
εμφανίζεται στις αρχές του 13ου αι. και η εμφάνισή 
της σχετίζεται με την αποκέντρωση των εργαστηρίων 
κεραμικής, που παρατηρείται στο βυζαντινό κόσμο τα 
χρόνια αυτά. Στα χρόνια της λατινοκρατίας (1191- 
1572) η παραγωγή εφυαλωμένης κεραμικής υπήρξε 
ακμάζουσα βιοτεχνία της οποίας τα προϊόντα έφταναν 
και στις γειτονικές σταυροφοριακές θέσεις στη Συρία 
και Παλαιστίνη. Τα κυπριακά εφυαλωμένα αγγεία 
έχουν ένα πλούσιο θεματολόγιο παραστάσεων: απλά 
γεωμετρικά θέματα, μοτίβα από το φυτικό και ζωικό 
κόσμο αλλά και πολλές ανθρώπινες μορφές.

Την έκθεση, την οποία εγκαινίασε ο πρέσβης της 
Κύπρου Φρίξος Κολώτας, πλαισίωσαν άλλες τρεις εκ- 
δηλώσεις για την Κύπρο που η Εφορεία οργάνωσε σε 
συνεργασία με το Σπίτι της Κύπρου της Κυπριακής 
Πρεσβείας, το Ίδρυμα Πιερίδη και το Σύλλογο Κυ- 
πρίων Καβάλας-Δράμας.

Ο πρέσβης Φρίξος Κολώτας μίλησε με θέμα «Σχέ- 
σεις Κύπρου, ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι 
τελευταίες εξελίξεις του Κυπριακού», ο συλλέκτης 
Δημήτρης Πιερίδης μίλησε με θέμα «9.000 χρόνια τέ- 
χνης στα μουσεία του Ιδρύματος Πιερίδη (Αρχαιολο- 
γικό, Λαογραφικό, Σύγχρονης Τέχνης)», ενώ η αρ- 
χαιολόγος Δήμητρα Παπανικόλα-Μπακιρτζή μίλησε 
με θέμα «Ο κόσμος της μεσαιωνικής Κυπριακής κερα- 
μικής». (Δ. Π.)

ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Καβάλα 

Μέγαρο Τόκκου

Το 1990 έγιναν εργασίες διαμόρφωσης και συντή-

ρησης στην αυλή και το εξωτερικό κλιμακοστάσιο του 
κτιρίου:

1) Καθαιρέθηκε το παλιό τσιμεντένιο κλιμακοστά- 
σιο που οδηγεί στην πίσω αυλή και το β' όροφο του 
κτιρίου, γιατί τα 34 σκαλοπάτια ήταν ανισοϋψή και 
έκαναν την κίνηση προβληματική και επικίνδυνη.

2) Δημιουργήθηκε δίκτυο συγκέντρωσης και απορ- 
ροής των νερών κατά μήκος του κλιμακοστασίου με 
την κατασκευή πέντε φρεατίων, διαστ. 0,25x0,25x1,70 
μ. περίπου, καλυμμένων με σιδερένιες σχάρες.

3) Κατασκευάστηκαν νέα σκαλοπάτια και στρώθηκε 
το μισό της πίσω αυλής με ορθογώνιες σχιστόπλακες 
όπως ήταν παλιά.

4) Τοποθετήθηκε σιδερένια πόρτα στην είσοδο της 
πίσω αυλής και σιδερένια κιγκλιδώματα στα ανατο- 
λικά παράθυρα του εκθεσιακού χώρου και στα παρά- 
θυρα του πίσω δωματίου.

5) Επιδιορθώθηκαν τα κονιάματα των τοίχων και 
των πεσσών της εισόδου και της πίσω αυλής. (Α. Μ.)

Θε ο λ ό γ ο ς  Θάσου

Στο ναΰδριο της Παναγίας, γνωστό και ως Πανα- 
γούδα, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του ερει- 
πωμένου σήμερα πρώτου οικισμού του Θεολόγου Θά- 
σου έγινε στερέωση με προστατευτικά πανιά της 
τοιχογραφίας της Παναγίας Πλατυτέρας που σώζεται 
στην κόγχη του Ιερού Βήματος. (Στ. Δ)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Κάστ ρο  Δ ι δ υ μ ό τ ε ι χ ο υ  

Βυζαντινό τείχος

Στο μεταπύργιο διάστημα ανάμεσα στους πύργους 10 
και 11 και δίπλα στον πύργο 10, το τείχος και ο πύργος 
είχαν καταρρεύσει, πιθανότατα τον περασμένο αιώνα. 
Με χρηματοδότηση του Δήμου Διδυμότειχου (ΜΟΠ 
Νομού Έβρου, Πρόγραμμα ανάδειξης ιστορικής και 
λαογραφικής φυσιογνωμίας του Διδυμότειχου) και του 
ΠΔΕ του Υπουργείου Πολιτισμού ανακατασκευάστηκε 
το τείχος και αποκαταστάθηκε η συνέχεια της οχυρω- 
ματικής γραμμής. Για να διακρίνεται η ανακατασκευή 
από το βυζαντινό τείχος τοποθετήθηκε λωρίδα μολυ- 
βδόφυλλου στον αρμό των δύο φάσεων, ορατή στην 
εξωτερική παρειά του τείχους. Τον χειμώνα διακόπη- 
καν οι εργασίες και η ανακατασκευή προγραμματίζε- 
ται να ολοκληρωθεί κατά το επόμενο έτος.

Φ έρες

Μονή Κοσμοσώτειρας

Αναστηλωτικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο
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νοτιοανατολικό πύργο του οχυρωματικού περιβόλου 
που προστάτευε τη Μονή Κοσμοσώτειρας. Ο πύργος 
παρουσίαζε εκτεταμένες φθορές (Π ί ν. 173 α), ιδίως 
στην ανατολική πλευρά του όπου το κονίαμα είχε σα- 
θροποιηθεί, πολλές πέτρες είχαν πέσει, ενώ άλλες εί- 
χαν απολεπισθεί.

Οι εργασίες που εκτελέσθηκαν περιέλαβαν: α) κα- 
θαίρεση των σαθρών κονιαμάτων (συχνά σε βάθος μέ- 
χρι 0,50 μ.) και στη συνέχεια νέα αρμολογήματα και 
β) τοποθέτηση νέων λίθων (κατά προτίμηση με πάτινα) 
που περισυλλέχθηκαν από τα γύρω ερείπια, στη θέση 
των πεσμένων. Στα καινούργια κονιάματα δεν χρησι- 
μοποιήθηκε καθόλου τσιμέντο, ώστε να αποφευχθεί 
έντονη αντίθεση με τα παλαιά, ενώ καταβλήθηκε προ- 
σπάθεια να αποφευχθούν οι συμμετρίες και να επικρα- 
τήσει ποικιλία στην τοποθέτηση των νέων λίθων. Το 
τελικό αποτέλεσμα διακρίνεται από κάποια ψυχρότητα 
που οφείλεται πρώτιστα στο γεγονός ότι οι παλαιοί δό- 
μοι έχουν κατεστραμμένες τις ακμές της ορατής 
πλευράς τους, ενώ οι νέοι διατηρούν τις ακμές αυτές. 
Η θετική πλευρά του αποτελέσματος αυτού είναι ότι 
διαφοροποιούνται οι ανακατασκευασμένες επιφάνειες 
από τις σωζόμενες αρχικές.

Παράλληλα με την αναστήλωση του πύργου (Πίν. 
173 β), αποχωματώθηκε ο χώρος γύρω από αυτόν (σε 
περιορισμένη έκταση) και έτσι γίνονται πλέον αντι- 
ληπτές οι πραγματικές διαστάσεις του, χάρη στις 
οποίες δέσποζε, μαζί με το νοτιοδυτικό πύργο, στο 
επιβλητικό συγκρότημα του μοναστηριού. (Κ. Τ.).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Βυζαντινό κτίριο στο δημοτικό αλσύλλιο

Ανασκαφική έρευνα (1986-87) στο Δημοτικό αλσύλ- 
λιο του κάστρου του Διδυμότειχου έφερε στο φως 
πλήθος σπαραγμάτων τοιχογραφιών, των οποίων τη 
συντήρηση άρχισε ο συντηρητής Π. Ματζίρης κατά 
το 1987 και επανέλαβε κατά το τρέχον έτος. Από την 
επίπονη εργασία του καθαρισμού, της ταύτισης και 
της συγκόλλησης μικρών σπαραγμάτων (0,015x0,02 μ. 
το μικρότερο κομμάτι, 0,25x0,15 μ. το μεγαλύτερο) 
αποκαταστάθηκαν μικρά τμήματα επιγραφών, βάθος 
παραστάσεων, φωτοστέφανο διαφόρων μεγεθών και 
τμήματα μορφών. Οι συγκολλήσεις που πραγματοποιή- 
θηκαν μέχρι στιγμής δεν απέδωσαν εκτεταμένες επιφά- 
νειες ζωγραφικής. Παρ’ όλα αυτά, μπορούμε να υποθέ- 
σουμε ότι πρόκειται για τοιχογραφικό σύνολο με 
μεμονωμένες μορφές και σύνθετες παραστάσεις που 
μπορούν να χρονολογηθούν στην 3η ή 4η δεκαετία του 
14ου αι. (K. Τ.).

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Στο χωριό Ασώματοι, κοντά σε τζαμί, βρέθηκαν δύο 
τμήματα ρωμαϊκών κιόνων και στην περιοχή του χω- 
ριού Σώστης σε φρεσκοοργωμένο χωράφι περισυλλέ- 
χθηκε κεραμική διαφόρων περιόδων. (Σ. Δ.)

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ

Κεραμωτή

Καταγράφηκαν έντεκα εικόνες που προέρχονται από 
το Ξάστερο της Ανατολικής Θράκης και μεταφέρθη- 
καν από πρόσφυγες στην Κεραμωτή το 1922. Οι δέκα 
από τις εικόνες βρίσκονται στο ναό του Αγίου Νικο- 
λάου μέσα στην κοινότητα, ενώ μία φυλάσσεται στο 
παρεκκλήσι της Αγίας Κυριακής, κτισμένο στην αμ- 
μουδερή χερσόνησο της Κεραμωτής.

Στο παρεκκλήσι της Αγίας Κυριακής βρίσκεται με- 
γάλη φορητή εικόνα της αγίας, διαστ. 1,45x0,68 μ., 
τοποθετημένη σε σύγχρονο ξυλόγλυπτο εικονοστάσι. 
Η αγία Κυριακή ως μάρτυρας, εικονίζεται με σταυρό 
και κλαδί στο δεξί χέρι και με ειλητάριο στο αριστερό 
που φέρει την επιγραφή: Σε Νυμφίε μου ποθώ καί Σε 
ζητούσα άθλώ. Η απεικόνιση ανταποκρίνεται μάλλον 
σε δυτικά πρότυπα ζωγραφικής, όπως διακρίνεται 
έντονα στο πλάσιμο του προσώπου της αγίας, στα 
απαλά διαλυμένα χρώματα, στις παρυφές του ενδύ- 
ματος, στον κόμπο της ζώνης της και στο τοπίο που 
καταλαμβάνει το κάτω τμήμα της εικόνας και εικονίζει 
πιθανότατα το ίδιο το Ξάστερο. Το υπόλοιπο βάθος 
διακοσμείται με κίτρινους ένσταυρους ρόδακες με κυ- 
ματιστές ανάγλυφες γραμμές και απολήγει σε καμπύλη 
στο ύψος του φωτοστέφανου πάνω από την οποία είναι 
γραμμένο το όνομα της αγίας. Κάτω αριστερά υπάρχει 
η επιγραφή: Δαπάνη τής Φιλοπτώχου ’Αδελφότητας 
'Αγ. Κυριακής Έξαστέρου.

Στο ναό του Αγίου Νικολάου υπάρχουν άλλες δέκα 
εικόνες. Όμοια τεχνοτροπικά με αυτή της αγίας Κυ- 
ριακής και με ίδια ακριβώς συμπληρωματικά στοιχεία 
είναι μία μεγάλη εικόνα του αγίου Δημητρίου. Κάτω 
αριστερά αναγράφεται: Έργον αδελφών Φραγκοπού- 
λων. Από την επιγραφή αυτή πληροφορούμαστε και 
τους ζωγράφους της αγίας Κυριακής. Στο εργαστήριο 
των αδελφών Φραγκοπούλων πρέπει επίσης ν’ αποδο- 
θεί και εικόνα του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου που, 
αν εξαιρέσουμε το πλάσιμο του προσώπου του, είναι 
καθόλα όμοια με τις δύο προηγούμενες. Πιθανότατα ο 
καθένας από τους δύο αδελφούς αναλάμβανε να εκτελέ- 
σει κάποια συγκεκριμένα σημεία της εικόνας. Κάτω
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αριστερά σημειώνεται: ’Αφιέρωμα άδελφών Άριστεί- 
δου Καρυοφύλου1.

Σε μεγάλη εικόνα του αγίου Γεωργίου εικονίζονται 
14 σκηνές από τα θαύματα και το μαρτύριό του. Η τε- 
χνοτροπία της είναι όμοια με άλλης εικόνας, της Σύ- 
ναξης των Δώδεκα Αποστόλων, στην οποία αναγράφε- 
ται η χρονολογία 1911. Ως ’Έργον άδελφών Ά. 
Μισαηλίδου, Τζιβαλή Καπού, Νόμερο 141 φέρεται μία 
εικόνα με ένθρονο Ιησού Χριστό Αρχιερέα, ενώ η ει- 
κόνα του Άρχοντα Μιχαήλ είναι ’Έργον Ευθυμίου 
Μισαηλίδου, Κον/πολις, Τζιβάλη, ’Έτος 1912. Η ει- 
κόνα του αγίου Νικολάου είναι ένα έργο του Ε. Γραμ- 
μενόπουλου (Αγραφιώτη) Γαλατά όδός Μουμχανε 
άριθ. 93. Σε εικόνα της Αγίας Τριάδας που έχει ζω- 
γραφιστεί πάνω σε ψιλό καμβά κολλημένο σε ξύλο, 
διακρίνονται δύο τεχνοτροπίες και πιθανότατα δύο 
διαφορετικοί ζωγράφοι. Αντίθετα, εικόνα του αγίου 
Αθανασίου δεν προσομοιάζει με καμιά από τις δύο 
προηγούμενες και δεν φέρει καμιά επιγραφή σχετική 
με το ζωγράφο, ούτε χρονολογία.

Οι δέκα αυτές εικόνες χρονολογούνται στις αρχές 
του 20ου αι. και δεν εντάσσονται απόλυτα στο πνεύμα 
της μεταβυζαντινής ζωγραφικής. Παρόλα αυτά, μπο- 
ρούν ν’ αποτελέσουν μαζί με άλλες που έγιναν σε 
κωνσταντινοπολίτικα εργαστήρια και μεταφέρθηκαν 
από τους πρόσφυγες στην Ανατολική Μακεδονία και 
τη Θράκη, αντικείμενο μελλοντικής έρευνας για τη 
δυτικίζουσα θρησκευτική ζωγραφική στην περιοχή 
αυτή.

Ιδιαίτερης σημασίας για την παλαιότητά της, αν και 
ανεπανόρθωτα κατεστραμμένη από το σαράκι, είναι 
εικόνα του αγίου Στεφάνου που έχει γίνει πάνω σε 
καμβά και έχει γραμμένη τη χρονολογία Cxijcjr (1773). 
Ο άγιος, νεανική αγένεια μορφή, κρατά στο αριστερό 
του χέρι την ομώνυμη εκκλησία που, σύμφωνα με μαρ- 
τυρίες των προσφύγων, υπήρχε στο Ξάστερο, και στο 
δεξί του χέρι ένα θυμιατό.

Στον Άγιο Νικόλαο φυλάσσονται επίσης ασημένιο 
δισκοπότηρο με εμπίεστη διακόσμηση που στην κυ- 
κλική βάση του φέρει την επιγραφή + Αλεξάνδρα 
+Χουρμούζη 1762, και ένα ασημένιο στεφάνι γάμου με 
εμπίεστη επίσης διακόσμηση λουλουδιών, χερουβείμ 
και εξαπτέρυγων. Στην κορυφή του στεφανιού υπάρχει

πρόσθετος ορειχάλκινος δικέφαλος αετός. Το στεφάνι 
είναι αφιέρωμα της οικογένειας Παπατζιμοπούλου 
στον Άγιο Κωνσταντίνο Εξαστέρου και προέρχεται 
από τις Δελιώνες. (Σ. Δ.)

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Κ αβάλα 

Άγιος Σίλας

Στα υψώματα του όρους Σύμβολο βορειοδυτικά της 
Καβάλας και παράλληλα με τη σημερινή εθνική οδό 
Θεσσαλονίκης-Καβάλας σώζονται σε αρκετό μήκος 
ίχνη λιθόστρωτου δρόμου τα οποία αποδόθηκαν στην 
Εγνατία οδό2 ή σε λιθόστρωτο εποχής Τουρκοκρατίας 
που ακολούθησε τη χάραξη της Εγνατίας οδού3 (Πίν. 
173 γ).

Τον Ιούνιο του 1990 στα πλαίσια της έρευνας «Με- 
λέτη Αρχών σχεδιασμού και κατασκευή της αρχαίας 
Εγνατίας οδού στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη» 
που εκπονεί το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πο- 
λυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, διενεργήθηκαν μικρές 
ανασκαφικές τομές στο λιθόστρωτο με σκοπό: α) να 
διαπιστωθεί αν πράγματι ανήκει στην Εγνατία οδό και 
β) να μελετηθεί το τυχόν υπάρχον υπόστρωμα.

Έγιναν δύο τομές:
Τομή I. Η τομή I έγινε στην περιοχή της Δεξαμενής 

της Καβάλας (Σχέδ. 1). Το λιθόστρωτο στο σημείο 
αυτό ακολουθεί ανηφορική πορεία, παράλληλη με 
αυτή της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας. Το 
πλάτος κυμαίνεται από 3,75-3,85 μ. Είναι στρωμένο με 
πέτρες, διαστ. 0,20x0,15 μ. κατά μέσο όρο. Τα κενά 
ανάμεσα στις πέτρες γεμίζουν με χώμα. Στα δύο άκρα 
και κάθετα προς τις πέτρες έχουν τοποθετηθεί μεγαλύ- 
τερες πέτρες, διαστ. 0,25x0,50 μ. κατά μέσο όρο. Με 
την τομή που έγινε σε κατεστραμμένο τμήμα του δυτι- 
κού άκρου διαπιστώθηκε ότι οι πέτρες του λιθόστρω- 
του είναι κάθετα τοποθετημένες σε στρώμα χώματος 
κόκκινου, όχι πολύ σκληρού, μάλλον στο φυσικό 
χώμα που υπάρχει επί του βράχου, χωρίς μεσολάβηση 
υποστρώματος ή άλλης προεργασίας. Ο βράχος εμφα- 
νίζεται σε βάθος 0,40 μ. από την επιφάνεια του λιθό- 
στρωτου. Ευρήματα δεν βρέθηκαν (Πίν. 174 α).

1. Στους αναγραφόμενους αδελφούς Φραγκόπουλους μπορούμε να
αναγνωρίσουμε τους αδελφούς Δημήτριο και Κωνσταντίνο Φραγκό-
πουλο, επώνυμους αγιογράφους στις αρχές του αιώνα που εργάζονταν
στο Φανάρι και να τους αποδώσουμε, εκτός από τα μέχρι τώρα γνωστά
έργα, και τις τρεις αυτές εικόνες. Βλ. Αθανάσιου Παπά, Μητροπολί-
του Ελενουπόλεως, Πολίτες ζωγράφοι και Αγιογράφοι του δέκατου
ένατου και εικοστού αιώνα, Αθήνα 1989, σ. 103-104, πίν. 132.

2. AM (1908), σ. 41-42.
3. ΑΕ 1936, σ. 42. Δ. Λαζαρίδης, Οδηγός Μουσείου Καβάλας, 

Αθήνα 1969, σ. 26.
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Σχέδ. I. Καβάλα. Άγιος Σίλας. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής (I: τομή I, II: τομή II).

Τομή II. Η τομή II έγινε κοντά στις βορειοδυτικές 
παρυφές της πόλης στην περιοχή του ξενοδοχείου 
Εγνατία (Σχέδ. 1). Το λιθόστρωτο στο σημείο αυτό 
(από τον Άγιο Σίλα έως τα πρώτα σπίτια της Κα- 
βάλας) ακολουθεί κατηφορική πορεία και απομακρύ- 
νεται από την πορεία της εθνικής οδού. Το πλάτος του 
κυμαίνεται από 3,70 έως 3,80 μ. αλλά σε μερικά σημεία 
στενεύει έως τα 3 μ. Είναι στρωμένο και εδώ με μικρές 
πέτρες, αλλά ο τρόπος τοποθέτησής τους είναι πιο 
αμελής. Στα άκρα σε πολλά σημεία έχουν χρησιμο- 
ποιηθεί μεγάλοι ογκόλιθοι από γρανίτη. Γενικά το 
τμήμα αυτό φαίνεται παλαιότερο από το προηγούμενο.

Έξω από τα πρώτα σπίτια της πόλης, όπου η κλίση 
είναι περισσότερο έντονη δημιουργούνται για την 
αποφυγή της ολισθηρότητας, κάθε 0,80-1 μ. βαθμίδες 
με πέτρες μακρόστενες, κάθετα τοποθετημένες στον 
κατά μήκος άξονά του και με τρόπο ώστε να εξέχουν 
κατά 0,20 μ.

Η τομή II έγινε, όπως και η τομή I, σε κατεστραμ- 
μένο τμήμα του δυτικού άκρου και αποκάλυψε ότι και 
εδώ οι πέτρες του λιθόστρωτου είναι τοποθετημένες 
στο φυσικό ημίβραχο χωρίς μεσολάβηση υποστρώ- 
ματος ή προεργασίας του εδάφους.

Οι δύο, περιορισμένης έκτασης, ανασκαφικές τομές

υπέδειξαν ότι κάτω από το λιθόστρωτο, ή τουλάχιστον 
κάτω από τα σημεία όπου έγιναν, δεν υπάρχει παλαιό- 
τερη φάση. Ούτε φαίνεται πιθανόν να ακολούθησε χά- 
ραξη παλαιότερου δρόμου. (Στ. Δ.)

Φ ί λ ι π π ο ι

Το έργο διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου του 
Μουσείου Φιλίππων που πραγματοποίησε το Ταμείο 
Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων την άνοι- 
ξη του 1990, περιλάμβανε και τη δημιουργία χώρου 
στάθμευσης αυτοκινήτων στο νότιο άνδηρο του λόφου 
της Ακρόπολης των Φιλίππων, ανάμεσα στην εθνική 
οδό Καβάλας-Δράμας και το φαρδύ μονοπάτι που ανη- 
φορίζει προς το Μουσείο.

Κατά τις εργασίες εντοπίσθηκαν αρχαιότητες, το 
έργο διακόπηκε και ακολούθησε σωστική ανασκαφή 
από τη 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Η 
ανασκαφή, 370 τ.μ., έφερε στο φως τμήμα ρωμαϊκού 
δρόμου, παρόδου της Εγνατίας4, και κτίρια στις δύο

4. Στ. Πελεκανίδης, Συμπεράσματα από την ανασκαφή του Οκταγώ-
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πλευρές του που παρουσιάζουν διάφορες οικοδομικές 
φάσεις (Σχέδ.  2).

Δρόμος. Αποκαλύφθηκε μέχρι μήκος 14 μ. και έχει 
πλάτος 4,30 μ. Παρουσιάζει μεγάλη κλίση διότι ακο- 
λουθεί τη διαμόρφωση του εδάφους. Στα νότια φαίνε- 
ται να κατηφορίζει κάτω από το οδόστρωμα της σημε- 
ρινής εθνικής οδού που ως γνωστόν βαίνει παράλληλα 
με την Εγνατία και στα βόρεια τέμνει το μονοπάτι που 
ανεβαίνει προς το Μουσείο με κατεύθυνση την ακρό- 
πολη. Στα ανατολικά και δυτικά ορίζεται από τους 
εξωτερικούς τοίχους των δύο κτιρίων. Το οδόστρωμα 
αποτελείται από μεγάλες μαρμάρινες πλάκες· η άνω 
επιφάνειά τους φέρει χαράξεις που απέτρεπαν την ολι- 
σθηρότητα των οχημάτων (Πίν.  174 β). Κάτω από το 
οδόστρωμα και κατά μήκος του κεντρικού άξονα του 
δρόμου βαίνει μεγάλος αγωγός με λιθόκτιστα τοιχώ- 
ματα, πλ. 0,55 μ. και αδιερεύνητου βάθους. Εκτός από 
τον κεντρικό αυτό αγωγό του οποίου καλυπτήριες 
ήταν οι ίδιες οι πλάκες του ρωμαϊκού οδοστρώματος, 
υπήρχαν και άλλοι δύο επιφανειακοί αγωγοί κατά 
μήκος της ανατολικής και δυτικής πλευράς του δρό- 
μου- ο ανατολικός βρέθηκε σχεδόν κατεστραμμένος. 
Κατά την ανασκαφή διαπιστώθηκε ότι η καταστροφή 
του ανατολικού αγωγού συνδυάστηκε με την αφαίρεση 
μαρμάρινων πλακών του οδοστρώματος σε μία περίοδο 
που και ο κεντρικός αγωγός είχε σταματήσει να χρη- 
σιμοποιείται, εξαιτίας της επίχωσής του από τα φερτά 
υλικά του λόφου. Οι δύο επιφανειακοί αγωγοί δεν 
επαρκούσαν για την αποχέτευση των υδάτων που λόγω 
της μεγάλης κλίσης του οδοστρώματος πλημμύριζαν 
την Εγνατία. Παρατηρήθηκε επίσης ότι πάνω από τον 
κατεστραμμένο στα ανατολικά αγωγό και κυρίως στα 
κενά που δημιούργησε η αφαίρεση των πλακών του 
οδοστρώματος υπήρχε εκτεταμένο στρώμα λατύπης 
μαρμάρου. Λατύπη υπήρχε ακόμα και στο άνω στρώμα 
της επίχωσης του κεντρικού αγωγού. Η παρουσία της 
λατύπης στο δρόμο — σύνηθες φαινόμενο στους Φι- 
λίππους — δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία, ούτε αποτέ- 
λεσμα της μεταγενέστερης λιθολόγησης της αρχαίας 
πόλης διότι τότε δεν θα είχε τη μορφή της συστημα- 
τικής επίστρωσης, ούτε θα συνδυαζόταν με την αφαί- 
ρεση των πλακών και την κατάργηση του κεντρικού 
και του ανατολικού αγωγού του δρόμου. Συνέβαλε πι- 
θανότατα στη στεγανοποίηση του δρόμου εγκαινιάζο- 
ντας έτσι τη β' φάση λειτουργίας του, είτε μετά τη σκό- 
πιμη θραύση μερικών μαρμάρινων πλακών του οδο-

στρώματος, είτε μετά την επί τόπου επεξεργασία των 
μαρμάρων αυτών για άλλη χρήση5.

Κάτω από το οδόστρωμα και σε σημεία που έχουν 
αφαιρεθεί οι πλάκες εκβάλλουν δύο μεγάλοι αποχετευ- 
τικοί αγωγοί που έρχονται από τα παραπλεύρως του 
δρόμου κτίρια.

Κτίριο I. Συμβατική ονομασία του κτιριακού συ- 
γκροτήματος στα ανατολικά του δρόμου. Η εξωτερική 
παρειά του δυτικού τοίχου του συγκροτήματος είναι 
κτισμένη κατά το ισόδομο σύστημα με μεγάλους γωνιό- 
λιθους σε β' χρήση, ενώ η εσωτερική παρειά του τοί- 
χου είναι κατασκευασμένη με κομμάτια τοιχοποιίας 
από πέτρες και κονίαμα. Ένα άνοιγμα στον τοίχο αυτό 
και κατώφλι πιστοποιούν την επικοινωνία του κτιρίου 
με το δρόμο. Τμήμα του δαπέδου του χώρου που απο- 
τελείται από πολυγωνικά πλακίδια μέσα σε κουρασάνι 
(opus signinum) σώζεται μόνο βορειοδυτικά του κτι- 
ρίου.

Κύριο χαρακτηριστικό του χώρου αποτελεί μεγάλη 
υδραυλική εγκατάσταση κάτω από το δάπεδο (Πίν. 
175 α). Η λειτουργία της εγκατάστασης δεν έχει απο- 
κατασταθεί διότι λόγω του μικρού πάχους της επί- 
χωσης, βρέθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της κατε- 
στραμμένη. Αγωγοί κτισμένοι με πέτρες, κεραμίδια 
και κουρασάνι και επενδεδυμένοι με ομοιόμορφο 
υδραυλικό κονίαμα, έχουν την αφετηρία τους σε δεξα- 
μενή που βρίσκεται στο κέντρο του χώρου και καταλή- 
γουν σε μεγάλο αγωγό που τέμνει το κτίριο από Α. 
προς Δ. Ο αγωγός αυτός εκβάλλει κάτω από το οδό- 
στρωμα και φέρει για καλυπτήριες πλάκες μαρμάρινα 
αρχιτεκτονικά μέλη σε β' χρήση.

Η περίοδος που ανιχνεύθηκε στο κτίριο I σχετίζεται 
με την α' ρωμαϊκή φάση του δρόμου, όμως δεν πρέπει 
να αποκλεισθεί η ύπαρξη μιας αρχαιότερης φάσης— 
ελληνιστικής (;) — που δε διερευνήθηκε6.

Κτίριο II. Ονομάστηκαν έτσι οι τρεις χώροι (1, 2, 3) 
που ανασκάφηκαν δυτικά του δρόμου. Βόρειο όριο των 
χώρων αυτών αποτελεί τοίχος, σωζ. μήκ. 6 μ., που 
χρησίμευε και ως ανάλημμα στους νότιους πρόποδες 
του λόφου. Οι διαφορές στην τοιχοποιία του υποδη- 
λώνουν δύο οικοδομικές φάσεις, μία παλαιοχριστια- 
νική και μία υστερότερη παλαιοχριστιανική ή βυζα- 
ντινή. Ο χώρος 1, ο βορειότερος, ανασκάφηκε μέχρι 
το πλακοστρωμένο του δάπεδο που ήταν προφανώς

νου των Φιλίππων σχετικά με τα μνημεία και την τοπογραφία της
πόλης, Πρακτικά Α' Τοπικού Συμποσίου, Η Καβάλα και η περιοχή 
της. 18-20 Απριλίου 1977, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 152-153.

5. X. Μπαρκιτζής, Το Επισκοπείο των Φιλίππων, Πρακτικά Β' Το- 
πικού Συμποσίου, Η Καβάλα και η περιοχή της, 26-29 Σεπτεμβρίου 
1986, Καβάλα 1987, σ. 149-157.

6. Υποθεμελίωση παραστάδας σχήματος Τ στο μέσον του μήκους 
του αγωγού και κρήνη (Π ίν. 175 β), κτισμένη πάνω στο δυτικό τοίχο, 
σχετίζονται ίσως με την ύπαρξη δεύτερου ορόφου στο κτίριο και όχι 
με την υδραυλική εγκατάσταση.
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Σχέδ. 2. Αρχαιολογικό Μουσείο Φιλίππων. Τμήμα της Εγνατίας οδού που αποκαλύφθηκε στο χώρο
στάθμευσης αυτοκινήτων.

σύγχρονο με την α' φάση του βόρειου τοίχου καθώς 
και με το δυτικό και νότιο τοίχο του χώρου στο ελάχι- 
στο ύψος που σώζονται. Η ύστερη παλαιοχριστιανική 
ή βυζαντινή φάση του βόρειου τοίχου του χώρου 2 
σχετίζεται μάλλον με ένα δεύτερο δάπεδο από συμπι- 
λητό χώμα που δεν ήταν δυνατό να εντοπισθεί λόγω 
των εκσκαφικών εργασιών που προηγήθηκαν της ανα- 
σκαφής. Οι δύο φάσεις λειτουργίας του χώρου 1 που 
συνοδεύονταν και από τις ανάλογες οικοδομικές μετα- 
σκευές επιβεβαιώνονται και από την παρατήρηση κα- 
τασκευαστικών λεπτομερειών στον ανατολικό προς το 
δρόμο τοίχο του χώρου. Οι φάσεις αυτές δεν παρουσιά- 
ζουν ενδιάμεση καταστροφή. Οι μεταγενέστεροι λάκ- 
κοι, αν και κατέστρεψαν τμήματα του α' δαπέδου και 
το μεσότοιχο της α' φάσης των χώρων 1 και 2 είναι 
σύγχρονοι με το β' δάπεδο και ανοίχθηκαν για την το- 
ποθέτηση πιθαριών. Στο χώρο 2, νότια του χώρου 1, 
ανοιχτό από Δ., διερευνήθηκε μόνο η β' φάση μέχρι το 
δάπεδο από το συμπιλητό χώμα. Λίθινη χωνοειδής λε- 
κάνη πακτωμένη μέσα σ’ αυτό το δάπεδο αποτελούσε 
την αφετηρία μαρμάρινου επιφανειακού αγωγού. Με- 
γάλος βαθμιδωτός αγωγός που καταλήγει στο δρόμο

και μόνο φαινομενικά αποτελεί τη συνέχεια του μαρμά- 
ρινου καθώς και κτιστή υποθεμελίωση παραστάδας δί- 
πλα στο νότιο τοίχο του χώρου 2 αφορούν πιθανώς την 
ύπαρξη υπερκείμενου ορόφου. Ως πώμα της λεκάνης 
χρησιμοποιήθηκε αποστρογγυλεμένο τμήμα θωρακίου 
Ιουστινιάνειας εποχής που βρέθηκε πεσμένο μέσα 
στην επίχωση ανάμεσα στα δύο δάπεδα του χώρου 1. 
Όλα τα ανασκαφικά δεδομένα συγκλίνουν στο ότι οι 
χώροι 1 και 2 ήταν ένας ενιαίος χώρος στη β' οικι- 
στική φάση που πρέπει να τοποθετηθεί στο τέλος της 
παλαιοχριστιανικής και στην αρχή της σκοτεινής πε- 
ριόδου7. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από τα 
ευρήματα στο χώρο 3. Γύρω από μαρμάρινη πλίνθο 
στο κέντρο του χώρου που χρησίμευε ως βάση πιθα- 
ριού, βρέθηκαν μέσα σε στάχτη τα κομμάτια του πιθα- 
ριού και στο αμέσως επόμενο στρώμα όστρακα από 
χειροποίητα μαγειρικά και αποθηκευτικά σκεύη μαζί 
με όστρακα από αμφορείς και κανάτες. Η συνύπαρξη

7. Α. Κωνσταντακοπούλου, Ιστορική Γεωγραφία της Μακεδονίας 
(4ος-6ος αι.), Ιωάννινα 1984, σ. 199-202.
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χειροποίητης και προηγμένης τεχνικά κεραμικής είναι 
συχνό φαινόμενο στην περιοχή στο τέλος της παλαιο- 
χριστιανικής και στις αρχές της σκοτεινής περιόδου, 
όταν η ζωή στους Φιλίππους και στη γύρω περιοχή 
δεν σταμάτησε αλλά απλώς συρρικνώθηκε και διαφο- 
ροποιήθηκε8.

Η ανασκαφική έρευνα δεν περατώθηκε, οπότε τα 
συμπεράσματά μας σχετικά με τη χρονολόγηση και τη 
λειτουργία των χώρων προκύπτουν από τη διερεύνησή 
τους στο πρώιμο αυτό στάδιο. (Σ. Δ.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Δ ι δ υ μ ό τ ε ι χ ο

Κάστρο

Συνεχίστηκε κατά το 1990 η ανασκαφή του βυζαντι- 
νού οικισμού του κάστρου, η οποία χρηματοδοτείται 
από το Δήμο Διδυμότειχου (Πρόγραμμα ανάδειξης 
ιστορικής και λαογραφικής φυσιογνωμίας Διδυμότει- 
χου - ΜΟΠ Νομού Έβρου). Περατώθηκε η ανασκαφή 
του χώρου 7, ο οποίος είχε αποκαλυφθεί πέρυσι κατά 
το ήμισυ, και ανασκάφηκε ο χώρος 8.

Ο χώρος 7 έχει μήκος 13,50 μ. (Πίν.  176 α) και 
διαιρείται σε δύο τμήματα, των οποίων τα δάπεδα δια- 
μορφώνονται σε διαφορετικό επίπεδο. Δεν είναι απο- 
λύτως σίγουρο ότι πρόκειται για ενιαίο χώρο, ωστόσο 
δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να βεβαιώνουν ότι 
έχουμε δύο διαφορετικά υπόγεια. Για το λόγο αυτό δό- 
θηκε ο ίδιος αριθμός και στα δύο τμήματα αλλά δια- 
φοροποιήθηκαν με βάση τη θέση τους: το ανατολικό 
είναι το 7α και το δυτικό 7δ.

Το τμήμα 7δ (ανασκάφηκε το 1989) έχει διαστάσεις 
5,10x5,20 μ. Βρέθηκαν υποδοχές για 4 ή 5 πιθάρια και 
τετράπλευρο λάξευμα (1,10x0,60 μ.), βάθ. 0,40 μ., με 
τρεις κυκλικές εκβαθύνσεις κοντά στις τρεις γωνίες 
του- έχει πιθανώς σχέση με την περισυλλογή, τον κα- 
θαρισμό και την αποθήκευση νερού, αλλά δεν εξακρι- 
βώνεται η ακριβής λειτουργία του (έχει βρεθεί σε αρ- 
κετούς χώρους της ανασκαφής). Στις λαξευμένες στο 
βράχο πλευρές (βόρεια και δυτική) διαμορφώνονται 
μικρά «ράφια», στα οποία τοποθετούνταν μικρών δια- 
στάσεων αγγεία, κηροπήγια ή άλλα αντικείμενα. Στη 
νοτιοδυτική γωνία λαξεύεται δεξαμενή (1,65x1,70 μ.), 
βάθ. 1,10 μ., της οποίας τα τοιχώματα φέρουν επά- 
λειψη με λεπτό στρώμα υδραυλικού κονιάματος. Για 
πρώτη φορά στην ανασκαφή του βυζαντινού οικισμού 
βρίσκεται δεξαμενή χωρίς οπή για τον καθαρισμό της

και ενδέχεται να μη χρησιμοποιήθηκε ποτέ για την 
αποθήκευση νερού, γιατί εδώ υπήρχε τοποθετημένο 
μεγάλο πιθάρι.

Στο τμήμα 7α (Πίν. 176 β) (μέγ. μήκ. 8,40 μ. και μέγ. 
πλ. 5,90 μ.) βρέθηκαν δύο δεξαμενές (διαστ. 2,10x1,30 
και 1,90x1,10 μ. με βάθος αντιστοίχως τουλάχιστον 
0,80 και 0,75 μ.). Και οι δύο έχουν οπή απορροής στην 
ελεύθερη στενή πλευρά τους (για τον περιοδικό καθα- 
ρισμό τους), λαξευτή χονδροειδή υδρορροή κάτω από 
την οπή και τετράπλευρη εκβάθυνση (γούρνα) μπρο- 
στά από την υδρορροή, όπου συγκεντρώνονταν νερά 
και λάσπες κατά τον καθαρισμό της δεξαμενής. Οι 
οπές, όπως σε όλες τις μέχρι τώρα περιπτώσεις παρό- 
μοιων δεξαμενών, ανοίγονται στο επίπεδο του πυθ- 
μένα, ο οποίος με τη σειρά του εμφανίζει κλίση προς 
την πλευρά της οπής.

Στο δάπεδο αποκαλύφθηκαν υποδοχές για πέντε πιθά- 
ρια (υπήρχαν σίγουρα περισσότερες, αλλά δεν καθα- 
ρίστηκαν όλες).

Μετά την εγκατάλειψη του σπιτιού, του οποίου υπό- 
γειο αποτελούσε ο χώρος 7, το τμήμα 7α διαμορφώ- 
θηκε εκ νέου σε δωμάτιο, διαστ. 6,60x5,90 μ., στη δυ- 
τική πλευρά του τμήματος κτίστηκε τοίχος (με πέτρες, 
πλινθία στους αρμούς και συνδετικό υλικό λάσπη) με 
διαμορφωμένη μόνον τη μία παρειά (αυτήν που βλέπει 
στο εσωτερικό του δωματίου), ενώ η άλλη (εξωτερική) 
παρέμεινε αδιαμόρφωτη προφανώς γιατί το τμήμα 7δ 
ήταν καταχωμένο. Ο τοίχος αυτός πατά στη μία από 
τις δύο δεξαμενές, την οποία και αχρήστευσε, ενώ το 
μπάζωμα πίσω από αυτόν κατάχωσε το κάτω τμήμα δύο 
πιθαριών. Στο εσωτερικό του δωματίου διαμορφώθηκε 
καινούργιο δάπεδο, 0,10-0,20 μ. πάνω από το βράχο, με 
χώμα και μικρές πέτρες. Το νεότερο δάπεδο κάλυψε τις 
υποδοχές των πιθαριών που ήταν λαξευμένες στο 
βράχο. Η καινούργια αυτή χρήση του χώρου χρονο- 
λογείται μάλλον στο 14-15ο αι.

Ο χώρος 8 έχει μέγιστες διαστάσεις 10x5,80 μ. 
Όπως και σε όλους τους χώρους που ανασκάφηκαν μέ- 
χρι σήμερα, δε διαπιστώνονται κανονικά σχήματα 
ούτε ευθείες γραμμές. Έτσι οι διαστάσεις που δίνονται 
εδώ είναι συνήθως οι μέγιστες διαστάσεις των λαξευμέ- 
νων στο βράχο εγκαταστάσεων. Η λάξευση του βρά- 
χου υπακούει σε ένα γενικό σχέδιο και δεν ανταποκρί- 
νεται αυστηρά στη διαμόρφωση του ορόφου πάνω από 
το υπόγειο. Οι κτιστοί τοίχοι σχημάτιζαν κανονικότε- 
ρους χώρους χωρίς να δεσμεύονται από το εμβαδόν και 
το περίγραμμα των υπογείων.

Στο εσωτερικό του χώρου οδηγεί είσοδος (ανοίγεται 
περίπου στο μέσον της νότιας πλευράς), πλ. 1,45 μ., με 
δύο λαξευτά σκαλοπάτια. Ο χώρος αποτελείται από 
τρία τμήματα, τα οποία διακρίνονται μεταξύ τους 
επειδή τα δάπεδά τους διαμορφώνονται σε διαφορετικά 
επίπεδα: τα δύο πλευρικά (ανατολικό και δυτικό) έχουν

8. X. Μπακιρτζής, Η ημέρα μετά την καταστροφή στους Φιλίππους, 
Πρακτικά του Α' Διεθνούς Συμποσίου, Η καθημερινή ζωή στο Βυζά- 
ντιο, 15-17 Σεπτεμβρίου 1988, Αθήνα 1989, σ. 695-710.
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δάπεδο λαξευμένο στο ίδιο περίπου επίπεδο (1-1,20 μ. 
χαμηλότερα από το επίπεδο του δρόμου που περνά δί- 
πλα από τη νότια πλευρά του χώρου), ενώ το δάπεδο 
του κεντρικού τμήματος βρίσκεται 1,90 μ. περίπου βα- 
θύτερα από τα άλλα δύο.

Το δυτικό τμήμα (Π ί ν. 177 α) έχει μήκος 3,40 μ. Στη 
νοτιοδυτική γωνία του λαξεύτηκε δεξαμενή, διαστ. 
1,30x1,90 και βάθ. 2 μ., με οπή για τον καθαρισμό και 
χονδροειδή υδρορροή στη στενή ελεύθερη πλευρά. Η 
ελεύθερη μακρά πλευρά διαμορφώνεται από κτιστό με 
κονίαμα τοίχο, ο οποίος περιόρισε τις διαστάσεις της 
δεξαμενής, που ήταν αρχικά λίγο μεγαλύτερη. Εσωτε- 
ρικά φέρει επάλειψη με λεπτό στρώμα υδραυλικού κο- 
νιάματος στις τέσσερις πλευρές της (κτιστός τοίχος 
και βράχος) και στον πυθμένα. Ακριβώς πάνω από τη 
δεξαμενή σώζεται λαξευμένο στο βράχο, στον οποίο 
υψωνόταν ο δυτικός τοίχος του σπιτιού, το κατώτερο 
τμήμα του αγωγού που τροφοδοτούσε τη δεξαμενή με 
όμβρια ύδατα από τη στέγη.

Στο τμήμα αυτό λαξεύονται επτά υποδοχές πίθων, 
από τις οποίες οι τέσσερις (διαμ. 1 μ.) έχουν επίπεδο 
πυθμένα με μικρή κωνική εκβάθυνση στο κέντρο 
(Σχέδ.  3). Υποδοχές αυτής της μορφής αποκαλύπτο- 
νται για πρώτη φορά στην ανασκαφή του οικισμού και 
εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως πρόκειται ή για ατέ- 
λειωτες υποδοχές πιθαριών ή για υποδοχές αποθηκευ- 
τικών δοχείων με επίπεδο πυθμένα (βαγένια).

Στο μεσαίο τμήμα (Πίν.  177 β). μήκ. 2,80 μ., λα- 
ξεύονται τέσσερις υποδοχές με αντίστοιχες κοιλότητες 
στήριξης στα τοιχώματα όπου βρέθηκαν τρία μεγάλα 
πιθάρια σχεδόν ακέραια και ένα σωζόμενο εν μέρει. Το 
τμήμα αυτό επεκτείνεται προς Ν., με χώρο λαξευμένο 
στο βράχο κάτω από τον παρακείμενο δρόμο και ευρι- 
σκόμενο έξω από το περίγραμμα του σπιτιού. Το φαινό- 
μενο δεν είναι άγνωστο στον οικισμού του κάστρου, 
όπου αρκετά συχνά τα υπόγεια συνεχίζονται κάτω από 
τα υπόγεια υπερκειμένων σπιτιών, όπου το επιτρέπει η 
κλιμακωτή διάταξη του οικισμού, ή κάτω από παρα- 
κείμενους ή υπερκείμενους δρόμους. Η «προέκταση» 
αυτή έχει διαστάσεις 1,90x3,10 μ. και διαθέτει τρεις 
λαξευτές υποδοχές πίθων βρέθηκε μόνον το κάτω 
μέρος ενός πίθου.

Επτά υποδοχές για τη στήριξη των δοκών λαξεύο- 
νται στη βόρεια πλευρά του τμήματος αυτού και τρεις 
στη νότια, περίπου στο ίδιο επίπεδο με τα δάκτυλα των 
πλευρικών τμημάτων. Έτσι, πάνω από το μεσαίο 
τμήμα του χώρου 8 διαμορφωνόταν ξύλινο πάτωμα που 
ενοποιούσε στην πραγματικότητα τα τρία τμήματα του 
υπογείου και δημιουργούσε κάτω από το πρώτο ένα 
δεύτερο υπόγειο. Η πρόσβαση σ’ αυτό γινόταν με ανε- 
μόσκαλα.

Ύστερα από την κατάχωση του τμήματος αυτού 
προστέθηκαν τρία ακόμη σκαλοπάτια μετά τα λαξευτά

Σχέδ. 3. Διδυμότειχο. Κάστρο. Χώρος 8. Υπο- 
δοχές πιθαριών (σχεδιαστική αποτύπωση).

σκαλοπάτια της εισόδου- το γεγονός προϋποθέτει ότι 
το ξύλινο πάτωμα είχε αποξηλωθεί και τα πιθάρια ή 
είχαν καταχωσθεί και δεν χρησιμοποιούνταν πλέον ή 
εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται χωμένα μέσα 
στο χώμα μέχρι το χείλος του στομίου.

Στο ανατολικό τμήμα (Πίν.  177 γ), μήκ. 3,80 μ., 
υπάρχουν υποδοχές για εννέα ή δέκα πιθάρια, μερικές 
από τις οποίες είναι ξαναλαξευμένες για να δεχθούν 
ένα μεγαλύτερο πιθάρι- αρχικά είχαν διάμετρο 0,80 μ. 
και στη συνέχεια λαξεύτηκε δίπλα τους καινούργια 
υποδοχή, διαμ. 1 μ., η οποία κατέστρεψε εν μέρει τη 
μικρότερη (Σχέδ.  3). Στη νοτιοδυτική γωνία του τμή- 
ματος υπήρχε δεξαμενή, λαξευμένη στο βράχο, διαστ. 
2,10x1,15 και βάθους τουλάχιστον 0,80 μ., η οποία σε 
κάποια περίοδο — όσο ακόμη το σπίτι κατοικούνταν 
— αχρηστεύθηκε, οι τρεις πλευρές της ισοπεδώθηκαν, 
αλλά τα ίχνη τους διατηρήθηκαν στο δάπεδο του χώ- 
ρου, όπως επίσης διατηρήθηκε η λαξευτή υδρορροή 
και η κοιλότητα μπροστά από αυτήν. Τα υπολείμματα 
των μακρών πλευρών της στη νότια πλευρά του χώρου
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απολαξεύτηκαν καν ο βράχος λειάνθηκε εν όψει της 
συνεχιζόμενης χρήσης του χώρου.

Σημειώνεται ότι στο ίδιο τμήμα του χώρου 8 σώθη- 
καν τα κατώτατα τμήματα λαξευμένων στο βράχο τε- 
τράπλευρων πεσσών, οι οποίοι άλλοτε στήριζαν τη 
λαξευτή οροφή του υπογείου. Τμήμα του βράχου που 
την αποτελούσε αποκολλήθηκε και κατέρρευσε, σε κά- 
ποια περίοδο απροσδιόριστη, σπάζοντας έτσι και τους 
πεσσούς.

Οι τετράπλευροι πεσσοί, που στηρίζουν τις οροφές, 
αρκετά κοινοί στα υπόγεια των βυζαντινών σπιτιών 
στο Διδυμότειχο, είναι τόσο περισσότερο απαραίτητοι 
όσο μεγαλύτερο είναι το εμβαδόν των υπογείων και 
όσο λεπτότερη είναι η οροφή· όταν ένα υπόγειο προ- 
χωρεί βαθειά και το υπερκείμενο πέτρωμα είναι συ- 
μπαγές χωρίς άλλα υπόσκαψα, τότε οι πεσσοί παρα- 
λείπονται. (Κ. Τ.)

ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΕΣ - ΠΕΡΙΟ- 
ΔΕΙΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Νέα Κε ρ δ ύ λ λ ι α  

Μονή Αγίου Δημητρίου

Στους νότιους πρόποδες του Κερδυλλίου όρους, 2 
χλμ. βόρεια της κοινότητας Νέων Κερδυλλίων βρίσκε- 
ται η μονή Αγίου Δημητρίου που αποτελούσε μετόχι 
της μονής Καρακάλλου. Η μονή πυρπολήθηκε το 1941 
οπότε και εγκαταλείφθηκε. Διασώζεται το καθολικό, ο 
περίβολος και κτιστή δεξαμενή.

Το καθολικό είναι μονόχωρο ναΰδριο με πεντά- 
πλευρη εξωτερικά αψίδα και μεταγενέστερη, τετρά- 
γωνη σε κάτοψη, προσθήκη στα δυτικά. Εσωτερικά, 
στο μέσον του βόρειου και νότιου τοίχου του κυρίως 
ναού, ανοίγονται δύο αψιδώματα ορθογώνιας διατομής 
με αντίστοιχη διαμόρφωση και στο εξωτερικό του 
ναού. Ο ναός είναι κτισμένος με αργολιθοδομή.

Το εσωτερικό του ναού κοσμείται με τοιχογραφίες 
οι οποίες περιτρέχουν σε τέσσερις ζώνες όλους τους 
τοίχους. Στην κάτω ζώνη εικονίζονται ολόσωμοι άγιοι 
και αγίες. Ακολουθεί σειρά με προτομές αγίων εντός 
μεταλλίων. Στις δύο ανώτερες ζώνες, από τις οποίες η 
ανώτατη έχει καλυφθεί εν μέρει από τη νεότερη 
οροφή, εικονίζονται σκηνές από το Χριστολογικό κύ- 
κλο. Στην αψίδα του Ιερού εικονίζονται συλλειτουρ- 
γούντες Ιεράρχες κάτω, ακολουθεί η παράσταση της 
θείας Κοινωνίας και η Παναγία Πλατυτέρα στο τεταρ- 
τοσφαίριο.

Οι τοιχογραφίες στο σύνολό τους σώζονται σε καλή 
κατάσταση. Χρονολογούνται στο 17ο-18ο αι.

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ν ικ ή σ ια ν η

Σε απόσταση 200 μ. περίπου νοτιοανατολικά της 
μονής Εικοσιφοινίσσης και σε πλάτωμα υπερκείμενου 
λόφου εντοπίστηκε κινστέρνα μεσαιωνικών χρόνων9. 
Από το μικρό τμήμα που είναι ορατό διαπιστώθηκε ότι 
πρόκειται για ορθογώνιο πλινθόκτιστο κτίσμα, οι δια- 
στάσεις του οποίου δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν 
προς το παρόν. Πέντε πεσσοί που αντιστοιχούν σε 
αντίστοιχες προεξέχουσες αντηρίδες των μακρών πλευ- 
ρών διαμορφώνουν την ανωδομή του. Πεσσοί και 
αντηρίδες ενώνονται με τόξα που έχουν άνοιγμα 
χορδής 0,70 μ.

Σημειώνεται ότι λίγα μέτρα δυτικά υπάρχει και σή- 
μερα δεξαμενή της μονής Εικοσιφοινίσσης, με την 
οποία σχετίζεται πιθανότατα και η αποκαλυφθείσα δε- 
ξαμενή. (Στ. Λ)

Χ α λ κ ε ρό

Κατά τη διάρκεια εργασιών διάνοιξης αγροτικής 
οδού στις νότιες πλαγιές του όρους Ζυγού, βόρεια της 
κοινότητας Χαλκερού του νομού Καβάλας και συγκε- 
κριμένα δεξιά της ασφαλτοστρωμένης οδού Χαλκερού- 
Παλαιάς Κάβαλας, εντοπίστηκε καμαροσκεπής κιν- 
στέρνα, μήκ. 6,80, πλ. 3,04 και σωζ. ύψ. 2,70 μ. Οι 
τοίχοι της κινστέρνας είναι κτισμένοι με λίθους και η 
καμάρα με λαξευμένους πωρόλιθους. Τροφοδοτούνταν 
με νερό μέσω κτιστού αγωγού τετράπλευρης διατομής 
0,15x0,10 μ. Γύρω από τη δεξαμενή βρέθηκαν λακκο- 
ειδείς και κιβωτιόσχημοι τάφοι, οι περισσότεροι δια- 
ταραγμένοι από λανθρανασκαφείς. Μπροστά στην 
κινστέρνα βρέθηκε μαρμάρινη υστερορωμαϊκή επι- 
γραφή, που μεταφέρθηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Καβάλας.

Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκαν ερείπια ορθογώ- 
νιου, μακρόστερνου κτίσματος με ημικυκλική κόγχη 
στη μία στενή πλευρά (εκκλησία;) και τρία σκαλι- 
σμένα στο βράχο πατητήρια, κυκλικού σχήματος, 
διαμ. 1,35 το ένα, ±  0,45 μ. τα άλλα δύο.

Την κορυφή που υπέρκειται της νεοαδιανοιγείσης 
οδού περιβάλλει οχυρωματικός περίβολος από τη βό- 
ρεια, ανατολική και δυτική πλευρά, ενώ η νότια 
πλευρά είναι εκ φύσεως οχυρή λόγω του σχηματιζόμε- 
νου κρημνού. Το τείχος έχει ικανό πλάτος, είναι κτι- 
σμένο με ξερολιθιά και στη βόρεια πλευρά σχηματίζει 
δύο τετράπλευρους προβόλους, ανάμεσα στους οποί-

9. Ο εντοπισμός έγινε μετά από υπόδειξη κατοίκων της Νικήσιανης.
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ους υπήρχε πιθανότατα πύλη εισόδου. Στη βορειοδυ- 
τική εσωτερική γωνία εγγράφεται τετράπλευρος πύρ- 
γος. Εσωτερικά δεν υπάρχουν ερείπια κτιρίων. Στην 
ελάχιστη επίχωση βρέθηκαν λίγα όστρακα υστερορω- 
μαϊκού χαρακτήρα. Είναι πιθανό ο οχυρωματικός πε- 
ρίβολος να χρησίμευε ως καταφύγιο των κτηνοτρόφων 
της περιοχής σε περίπτωση εχθρικής εισβολής.

Η νεοδιανοιγείσα αγροτική οδός συνεχίζει προς 
ΒΑ., προς τον εγκαταλειμμένο οικισμό Κιοσέ Ελιάζ, ο 
οποίος στην απογραφή του 1920 είχε 258 κατοίκους. 
Έξω από τον οικισμό και δίπλα στην παλαιά οδό, που 
οδηγούσε σε αυτόν και της οποίας το λιθόστρωτο κατά- 
στρωμα σώζεται κατά τόπους σε πολύ καλή κατά- 
σταση, διατηρείται τεκές εξαγώνου σχήματος με κυ- 
ψελοειδή τρούλο. Οι τοίχοι, πάχ. 0,65 μ., είναι 
κτισμένοι με λίθους και ο τρούλος με πωρόλιθους. 
Εσωτερικά το κτίσμα έχει πλάτος 2,60-2,70 μ. Στις 
τρεις πλευρές έχει ανοίγματα και στις άλλες τρεις 
κόγχες. Γύρω από τον τεκέ διατηρούνται ερείπια περι- 
βόλου. (.X.: Μ. - Σ. Δ.).

ΘΑΣΟΣ 

Περιοχή Ποτού

Νότια του Ποτού Θάσου, κοντά στην παραλία, σε 
αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της Coral Beach A.Ε., όπου 
και το ξενοδοχείο Coral Beach, κατά τη διάρκεια ερ- 
γασιών διαμόρφωσης (ισοπέδωσης) του ακάλυπτου 
χώρου που πραγματοποιήθηκαν από τον ιδιοκτήτη του 
οικοπέδου, ανευρέθηκαν θεμέλια τοίχων των οποίων η 
καταστροφή υπήρξε ολοκληρωτική. Το υλικό δομής 
των τοίχων διασκορπίστηκε στα γύρω αγροτεμάχια, 
καθώς επίσης χρησιμοποιήθηκε και για τη διαμόρ- 
φωση και ισοπέδωση του χωματόδρομου που οδηγεί 
από τον περιφερειακό δρόμο στο ξενοδοχεία και τη θά- 
λασσα. Ανάμεσα στα μπάζα αυτά εντοπίστηκαν τα κά- 
τωθι αρχιτεκτονικά μέλη:

1. Μαρμάρινο τμήμα επιστυλίου του οποίου η μία 
πλευρά διακοσμείται με επάλληλες ανάγλυφες ταινίες.
2. Τμήμα υπέρθυρου, μήκ. 1,39 μ., που διακοσμείται με 
επάλληλες ανάγλυφες ταινίες και ανάγλυφο σταυρό.
3. Τμήμα αμφικίονα. 4. Αποτμήματα θωρακίων.

Στο ανατολικό πρανές του χωματόδρομου και από 
τις εργασίες διαπλάτυνσής του εμφανίστηκαν κιβωτιό- 
σχημοι τάφοι οι οποίοι καταστράφηκαν. Η κατα- 
στροφή έγινε χωρίς να προηγηθεί έρευνα.

Στην περιοχή αυτή και σε παλαιότερες εργασίες 
ισοπέδωσης είχαν ανευρεθεί θεμέλια μεταβυζαντινού 
ναϋδρίου για την κατασκευή του οποίου είχαν χρησι- 
μοποιηθεί αρχιτεκτονικά παλαιοχριστιανικά μέλη, τα 
οποία θεωρήθηκαν ότι προέρχονταν από τον παρακεί- 
μενο λόφο του Αγίου Αντωνίου, όπου θεμέλια τρί-

κλιτης παλαιοχριστιανικής βασιλικής10. Η ανεύρεση 
όμως παλαιοχριστιανικών αρχιτεκτονικών μελών αμέ- 
σως βόρεια του ναϋδρίου επιβεβαιώνει την ύπαρξη πα- 
λαιοχριστιανικής θέσης και σ’ αυτό το σημείο της πα- 
ραλίας της Θάσου11 *. (Στ. Δ.)

Αρχαιολογικός χάρτης Θάσου

Η έρευνα για τον Αρχαιολογικό Χάρτη της Θάσου 
κατά τη βυζαντινή περίοδο είχε τους εξής στόχους:

1. Επιτόπια έρευνα των θέσεων που συγκεντρώθηκαν 
από την έρευνα των πηγών και του αρχείου της Εφο- 
ρείας.

2. Επιτόπιο έλεγχο των τοπωνυμίων των σχετικών με 
εκκλησίες και ερείπια που αναγράφονται στο χάρτη, 
κλίμακας 1:50.000 της ΓΥΣ και στο Δασοπονικό χάρτη 
της Θάσου, κλίμακας 1:20.000.

3. Επιφανειακή έρευνα στις κοιλάδες Ραχωνίου, 
Μαριών και Θεολόγου με σκοπό: α) τον εντοπισμό θέ- 
σεων και την περισυλλογή ευρημάτων από αυτές, όπως 
κεραμική, νομίσματα και άλλα μικροαντικείμενα, β) 
τη φωτογράφηση ευρημάτων και ερειπίων, γ) τη σή- 
μανση των θέσεων σε τοπογραφικά διαγράμματα κλί- 
μακας 1:5.000 της ΓΥΣ.

Ολόκληρο το νησί χωρίστηκε σε 13 περιοχές, όσοι 
και οι σημερινοί οικισμοί, από τους οποίους κάθε πε- 
ριοχή πήρε και τα διακριτικά αρχικά. Στη διαίρεση 
αυτή οδήγησε και το ανάγλυφο της Θάσου, της οποίας 
κύριο χαρακτηριστικό αποτελούν οι μικρές κοιλάδες 
που διαπλατύνονται στα παράλια και απομονώνονται 
μεταξύ τους με χαμηλές λοφοσειρές. Μέσα στις πε- 
ριοχές αυτές οι θέσεις αριθμήθηκαν κατ’ αύξοντα 
αριθμό σύμφωνα με τη σειρά εύρεσής τους. Με τον 
όρο «θέση» καταγράφηκαν τοποθεσίες, όπου η αφθο- 
νία του αρχαιολογικού υλικού μαρτυρεί εκτεταμένη 
οικιστική δραστηριότητα αλλά και τοποθεσίες όπου 
εντοπίστηκαν κάθε είδους κινητά ή ακίνητα ευρήματα 
βυζαντινής εποχής, όπως μεμονωμένα αρχιτεκτονικά 
μέλη, διάσπαρτα όστρακα που απλώς υποδηλώνουν κά- 
ποια χρήση του χώρου, νομίσματα, θεμέλια μεμονωμέ- 
νων κτισμάτων.

Στην κοιλάδα Ραχωνίου εντοπίστηκαν 12 «θέσεις». 
Πρόκειται κυρίως για θέσεις με σωζόμενους μεταβυζα- 
ντινούς ναούς ή ερείπια μικρών ναϋδρίων, κτισμένων 
με ξερολιθιά που χωρίς περαιτέρω έρευνα δεν μπορούν 
να δώσουν στοιχεία ακριβέστερης χρονολόγησης, με

10. ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, σ. 423' 32 (1977): Χρονικά, σ. 276.
11. Είναι γνωστό ότι οι περισσότερες παλαιοχριστιανικές θέσεις

της Θάσου βρίσκονται κοντά στην παραλία (Αλυκές, Εβραιόκαστρο, 
Τσουκαλαριό).
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αρχιτεκτονικά μέλη παλαιοχριστιανικών χρόνων εντοι- 
χισμένα στην τοιχοποιία τους ή διάσπαρτα γύρω από 
αυτά. Σε μερικές από τις θέσεις βρίσκεται και επιφα- 
νειακή άβαφη κεραμική.

Σε γενικές γραμμές το σχήμα αυτό επαναλαμβάνεται 
σε όλες τις περιοχές που ερευνήθηκαν. Έτσι, στην 
κοιλάδα του Πρίνου και των Μαριών στις περισσό- 
τερες θέσεις έχουμε ερείπια ναϋδρίων ή μεταβυζαντινά 
ναΰδρια με άβαφη κεραμική γύρω από αυτά, ή αρχιτε- 
κτονικά μέλη παλαιοχριστιανικών χρόνων.

Μία θέση που ξεχωρίζει και παρουσιάζει ενδιαφέ- 
ρον είναι το ύψωμα Μέλισσα στην κοιλάδα των Μα- 
ριών (ΜΑ 9). Στη θέση αυτή εντοπίστηκε τειχισμένος 
οικισμός. Στην κορυφή του λόφου αυτού σώζεται οχυ- 
ρωματικός περίβολος, πλ. 1,20 μ., στον οποίο διακρί- 
νονται δύο κυκλικοί πύργοι. Ο περίβολος περικλείει 
θεμέλια σπιτιών, μία κινστέρνα και ερείπια μιας εκ- 
κλησίας. Σπίτια και περίβολος είναι κτισμένα με ξε- 
ρολιθιά. Χρήση ασβεστοκονιάματος ως συνδετικού 
υλικού γίνεται κυρίως στους πύργους. Η θέση είναι 
γνωστή στους κατοίκους ως Παλαιόκαστρο και αποτε- 
λεί ιδανικό σημείο για την επίβλεψη της οδού που 
οδηγεί από την παραλία στο εσωτερικό της κοιλάδας, 
ενώ συγχρόνως ελέγχει την κοιλάδα των Λιμεναρίων 
και τη θαλάσσια περιοχή της νοτιοδυτικής Θάσου.

Θέση με παρόμοιο οχυρωματικό περίβολο εντοπί- 
στηκε και στην κοιλάδα του Θεολόγου (ΘΕ 17). Το 
απρόσιτο της θέσης —πρόκειται για ψηλή (υψόμ. 700 
μ.) και απόκρημνη κορυφή χωρίς δυνατότητα προσπέ- 
λασης— η μικρή έκταση του περιβόλου και η απουσία 
λειψάνων κτισμάτων (σώζονται μόνο θεμέλια μονόχω- 
ρου ναού) δείχνουν ότι πρόκειται για θέση καταφύγιο 
παρά για οικισμό.

Στην κοιλάδα του Σωτήρα η έρευνα περιορίστηκε σε 
δύο θέσεις στη γνωστή προϊστορική θέση Προφήτης 
Ηλίας στη Σκάλα Σωτήρος12, όπου έχουν βρεθεί λεί- 
ψανα κτισμάτων ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών 
χρόνων (ΣΩ1) και στα υψώματα βόρεια του οικισμού 
(ΣΩ2), όπου εντοπίστηκε άφθονη κεραμική ρωμαϊκών 
και παλαιοχριστιανικών χρόνων και λιγοστά εφυαλω- 
μένα όστρακα. Η θέση είναι ευνοϊκή. Δεσπόζει της κοι- 
λάδας χωρίς να είναι ορατή από τη θάλασσα, ενώ τα 
επάλληλα φυσικά άνδηρα που σχηματίζονται στις

πλαγιές με τη βοήθεια των κτιστών πεζουλιών παρέ- 
χουν τη δυνατότητα εκτεταμένης καλλιεργήσιμης έ- 
κτασης. Η περιοχή ονομάζεται Ανάληψη από το εξω- 
κλήσι της Αναλήψεως του Σωτήρα που βρίσκεται στη 
θέση αυτή13. Ο ναός, εσωτ. διαστ. 5,80x7,70 μ., ανήκει 
στον τύπο της ξυλόστεγης με υπερυψωμένο το μεσαίο 
κλίτος βασιλικής, τύπος που είναι ασυνήθης στη 
Θάσο. Ο χωρισμός του ναού σε τρία κλίτη γίνεται με 
δύο τοξοστοιχίες που βαίνουν σε δύο παραστάδες στα 
δυτικά, στον τοίχο που χωρίζει το Ιερό Βήμα από την 
πρόθεση και το διακονικό στα ανατολικά και σε έναν 
κίονα στο μέσον κάθε τοξοστοιχίας. Στο κεντρικό 
κλίτος του ναού σώζονται τοιχογραφίες της ύστερης 
βυζαντινής ή πρώιμης μεταβυζαντινής εποχής. Οι 
κίονες και τα κιονόκρανα αποτελούν spolia παλαιο- 
χριστιανικών χρόνων. Αμφικίονες της ίδιας εποχής 
χρησιμοποιήθηκαν ως λαμπάδες της εισόδου του προ- 
στώου. Θα είναι ενδιαφέρον αν η ανασκαφική έρευνα 
αποκαλύψει την ύπαρξη παλαιοχριστιανικής βασι- 
λικής στην ίδια θέση, δεδομένου ότι οι μόνες βεβαιω- 
μένες έως τώρα θέσεις απ’ όπου θα μπορούσαν να προ- 
έρχονται τα spolia είναι εκείνες της κοιλάδας του 
Λιμένα ή της Αλυκής, θέσεις αρκετά μακριά και οι 
δύο.

Στην κοιλάδα του Θεολόγου από τις 17 θέσεις που 
εντοπίστηκαν, αυτές με τα ερείπια ναϋδρίων παρουσιά- 
ζουν ενδιαφέρον διότι γύρω από αυτά διακρίνονται θε- 
μέλια κτισμάτων και τάφοι. Είναι μικρές αγροτικές 
εγκαταστάσεις ή πρόκειται για απομονωμένα ησυχα- 
στήρια μοναχών; Η επεξεργασία του υλικού των θέ- 
σεων αυτών πιστεύουμε ότι θα δώσει χρήσιμα στοιχεία 
για τον τρόπο οργάνωσης του πληθυσμού της υπαί- 
θρου.

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω χαρακτηριστική 
είναι η απουσία λειψάνων της μέσης βυζαντινής περιό- 
δου. Θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι το φαινό- 
μενο αυτό αφορά όλη σχεδόν τη Θάσο και η εφυαλω- 
μένη βυζαντινή κεραμική αποτελεί πολύτιμο εύρημα 
για το νησί. {Στ. Λ. - Ch. G.)

12η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

12. ΑΕΜΘ 1 (1987), σ. 299-406.

13. Ο ναός έπαθε σοβαρές ζημιές κατά την πρόσφατη πυρκαγιά της 
Θάσου· οι τοιχογραφίες του κεντρικού κλιτούς αποκαλύφθηκαν με την 
κατάπτωση των ασβεστοεπιχρισμάτων.
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Το 1990 η Εφορεία ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το πρό- 
βλημα εξασφάλισης στέγης, τόσο για το διοικητικό 
προσωπικό όσο και για τα εργαστήρια του Μουσείου.

Αρχικά διαλύθηκε το εργαστήριο συντήρησης, που 
από το 1986 είχε αρχίσει να λειτουργεί στο νεοκλα- 
σικό κτίριο της οδού Πλάτωνος 3, και τα αρχαία με- 
ταφέρθηκαν στο Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης. Κατόπιν 
τα γραφεία μεταστεγάστηκαν στο απαλλοτριωμένο 
κτίριο επί της οδού Σαπφούς 22.

Το καλοκαίρι του 1990 το Υπουργείο Αιγαίου εγκα- 
τέλειψε το κτίριο του Μουσείου Μυτιλήνης, όπου είχε 
προσωρινά εγκατασταθεί το 1985. Μετά την παράδοση 
του κτιρίου άρχισαν οι επισκευές του εσωτερικού του 
από το εργατοτεχνικό προσωπικό της Εφορείας, με 
σκοπό την αποκατάστασή του και την επανέκθεση των 
αρχαίων.

ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ολοκληρώθηκε η καταγραφή και συντήρηση των 
ευρημάτων του 1989 από Χίο και Λήμνο (Μουσείο 
Χίου BE από 5559 έως 5955, Μουσείο Λήμνου BE από 
10789 έως 11050).

Μεταφέρθηκαν από τα Ψαρά στο Μουσείο της Χίου 
προς φύλαξη και συντήρηση τα ευρήματα από την 
ανασκαφική έρευνα του μυκηναϊκού νεκροταφείου στο 
Αρχοντίκι, τα οποία παρέμεναν από το 1985 σε αί- 
θουσα του Δημαρχείου Ψαρών.

Στο Μουσείο Μυτιλήνης άρχισε η καταγραφή και η 
συντήρηση των παλαιών ευρημάτων της Θερμής που 
βρίσκονταν στις αποθήκες, με σκοπό την έκθεσή τους 
(BE 9959-10000 και 15000-15174). Καταγράφηκε η 
συλλογή της Μ. Αναγνωστοπούλου από μεταφορικούς 
αμφορείς και τμήματα τουρκικών επιτύμβιων στηλών 
(ΒΣ 116-137), καθώς και τα νομίσματα της συλλογής 
Σημαντήρη (Ν1-Ν193) που βρίσκονται στο Μουσείο 
Μυτιλήνης.

Συγχρόνως έγινε μεταφορά των εργαστηρίων του 
Μουσείου από το κτίριο της οδού Πλάτωνος σε ημι- 
υπαίθρια αποθήκη που κατασκευάστηκε στο Κάτω Κά- 
στρο.

Λειτούργησε το φωτογραφικό εργαστήριο που ορ- 
γανώθηκε το προηγούμενο έτος και συνεχίστηκε η 
ενημέρωση του φωτογραφικού αρχείου της Εφορείας 
με φωτογραφίες (αριθ. 30805-34600) και διαφάνειες 
(αριθ. 2988-4025).

Επισκευές Μουσείων, αποθηκών και κτιρίων διοικητι- 
κού τομέα

Στο Μουσείο της Λήμνου κατασκευάστηκε αποθη- 
κευτικός χώρος για τη φύλαξη των αρχαίων και τοπο- 
θετήθηκαν σιδερένια κιγκλιδώματα στο βόρειο τμήμα 
του πίσω αύλειου χώρου του Μουσείου.

Στη Μυτιλήνη απαλλοτριώθηκαν τρία παλαιά αρχο- 
ντικά νεοκλασικής εποχής για τις ανάγκες στέγασης 
του διοικητικού τομέα και των εργαστηρίων της Εφο- 
ρείας. Στο ένα κτίριο επί της οδού Σαπφούς 22, μετά 
την επισκευή και αποκατάσταση του αρχοντικού από 
το εργατοτεχνικό προσωπικό της Εφορείας, στεγά- 
στηκαν τα γραφεία το φθινόπωρο του 1990.

Στο Μουσείο της Χίου έγιναν επισκευές στην κε- 
ντρική θέρμανση και μερικός ηλεκτροφωτισμός του 
κτιρίου.

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

Χί ος  ( π ε ρ ι ο χ ή  Αγ ί ου  Ιακώβου)

Οδός Αλ. Βρατσάνου 43 (οικόπεδο Εμμ. Λουτράρη)

Ολοκληρώθηκε η έρευνα των κτιριακών λειψάνων 
που είχαν αποκαλυφθεί και ερευνηθεί το 1988 και 
19891. Αποκαλύφθηκαν τμήματα δύο μνημειακών δημό- 
σιων κτιρίων.

Το πρώτο κτίριο εντοπίστηκε στο νότιο τμήμα του 
οικοπέδου. Στην ανατολική παρειά του τοίχου Τ4 και 
εντός χώρου που ορίζει καμπυλόσχημος τοίχος της 
ύστερης ρωμαιοκρατίας, αποκαλύφθηκε αποθέτης ση- 
μαντικών γλυπτών της ύστερης ελληνιστικής και πρώ- 
ιμης ρωμαϊκής περιόδου καθώς και τμήματα γλυπτών 
(Πίν.  178 α, γ). Πρόκειται για σχεδόν ακέραιο άγαλμα 
Νίκης (BE 5640), ύψ. 1,50 μ. (λείπουν τα φτερά και τμή- 
ματα των χεριών), ακέφαλο αγαλμάτιο Κυβέλης (BE 
5632), κεφαλή Αθηνάς (BE 5639), κεφαλή νέου (BE 
5638), στήλη με παράσταση δαδοφόρου Αρτέμιδας (BE 
5642), προτομή Άμμωνος Διός (BE 5637), δύο γυναι- 
κεία πορτραίτα, από τα οποία το ένα ακέφαλο (BE

1. ΑΔ 43 (1988): Χρονικά, σ. 454· 44 (1989): Χρονικά, σ. 399. Χιακά 
Χρονικά 1983, σ. 99-101.
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5636, 5631), ανδρικό πορτραίτο (BE 5636), τμήματα 
γυμνών χεριών (BE 5641, 5643), άκρα χεριών, το ένα 
από αυτά κρατά φιάλη (BE 5644) και το άλλο καρπό 
(BE 5645), ακέφαλη προτομή νεαρού άνδρα (BE 5634).

Στο βορειοανατολικό τμήμα του οικοπέδου αποκαλύ- 
φθηκε η γωνία ύστερου αρχαϊκού ή πρώιμου κλασικού 
κτιρίου που οριζόταν από τους τοίχους Τ2 και Τ7.

Σε απόσταση 1 μ. περίπου δυτικά των Τ2 και Τ7 
αποκαλύφθηκαν λείψανα κτιρίου της ελληνιστικής και 
πρώιμης ρωμαϊκής περιόδου (Πίν. 178 β). Στην ανα- 
τολική παρειά του τοίχου Τ5 βρίσκεται ο αγωγός όμ- 
βριων υδάτων A1. Στα δυτικά του εντοπίστηκε κυ- 
κλική κατασκευή με δάπεδο από πήλινες πλάκες, ίσως 
μικρός φούρνος.

Οδός Μ. Λιβάνου (οικόπεδο Ευστρ. Καραφύλη)

Στο οικόπεδο ιδιοκτησίας Καραφύλη κατά τις εργα- 
σίες θεμελίωσης νέας οικοδομής, αποκαλύφθηκαν σε 
βάθος 1,25 μ. περίπου από την επιφάνεια του οικοπέ- 
δου τάφοι νεότερης εποχής.

Ερευνήθηκαν τρεις κιβωτιόσχημοι με παρειές από 
αργολιθοδομή, κατεστραμμένοι στο μεγαλύτερο μέρος 
τους από τον εκσκαφέα, με προσανατολισμό Α.-Δ. Ο 
κάθε τάφος περιείχε δύο έως τρεις ταφές και πολλά σι- 
δερένια καρφιά. Η ανασκαφική έρευνα θα ολοκληρω- 
θεί από την 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 
λόγω αρμοδιότητας.

Οδός Αλ. Πάχνου (οικόπεδο Αγροτικής Τράπεζας)

Στο οικόπεδο της Αγροτικής Τράπεζας Χίου, όπου 
είχαν ερευνηθεί οικοδομικά λείψανα βυζαντινής επο- 
χής από την 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 
διενεργήθηκαν δύο ανασκαφικές τομές, διαστ. 2x2,50 
μ. Η ανασκαφική έρευνα έφθασε σε βάθος 1,30-1,60 μ. 
κάτω από τη στάθμη έδρασης των βυζαντινών οικοδο- 
μικών λειψάνων χωρίς να αποκαλυφθούν αρχαιότερα 
αρχιτεκτονικά λείψανα. Η επίχωση ήταν αμμώδης και 
περιείχε πλήθος οστράκων άβαφων χρηστικών αγγείων 
ανακατωμένων με βότσαλα.

Οδός Βλαταριάς

Κατά τις εκσκαφικές εργασίες ύδρευσης και αποχέ- 
τευσης στην πόλη της Χίου αποκαλύφθηκε στην πα- 
ραπάνω οδό ενεπίγραφο βάθρο αγάλματος (BE 6313), 
ύψ. 0,94 και πλ. 0,62 μ., που φέρει τιμητική επιγραφή 
στον αυτοκράτορα Αδριανό: Η ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΤΟΝ ΑΥ- 
ΤΟΚΡΑΤΟΡΑΑΔΡΙΑΝΟΝ(Πί\. 179 α) και στην οδό 
Πάχνου τμήμα ημίεργου αρράβδωτου κίονα, ύψ. 0,53 
και διαμ. 0,40 μ., με ίχνη οξείδωσης από σιδερένιο 
σύνδεσμο.

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Μ υ τ ι λ ή ν η  ( π ε ρ ι ο χ ή  Επάνω Σκάλας )

Οικόπεδο Μ. Βενέτα

Συνεχίστηκε η ανασκαφική έρευνα στο οικόπεδο 
ιδιοκτησίας Μ. Βενέτα, όπου κατά το προηγούμενο 
έτος είχαν ερευνηθεί στο ανώτατο στρώμα οικοδομικά 
λείψανα της μεταβυζαντινής εποχής θεμελιωμένα σε 
στρώμα της ελληνιστικής περιόδου.

Αποκαλύφθηκαν λείψανα δημόσιου κτιρίου, ίσως 
στοάς, ελληνιστικών χρόνων που σχετίζεται με την 
αγορά της πόλης.

Στα δυτικά του οικοπέδου σε βάθος 2,07 μ. από το 
κατάστρωμα της οδού ερευνήθηκε ο κατώτατος θεμέ- 
λιος δόμος τοίχου 1, οικοδομημένου από πωρόλιθο 
κατά το ισόδομο σύστημα, μέγ. ύψ. 0,27 μ. (Πίν. 179 
β)2 *. Αποκαλύφθηκε σε μήκος 4 μ., ενώ το πλάτος του 
χάνεται στο άσκαφο του πρανούς του οικοπέδου και 
έχει προσανατολισμό ΒΑ.-ΝΔ. Στο βόρειο άκρο του 
έχει λαξευθεί στόμιο πηγαδιού, σε υστερότερη χρήση 
του χώρου.

Τετράπλευρο, ελαφρώς τραπεζιόσχημο, θεμέλιο οι- 
κοδομημένο από το ίδιο υλικό, επίσης κατά το ισό- 
δομο σύστημα αποκαλύφθηκε στο κέντρο του οικοπέ- 
δου σε ύψος τεσσάρων δόμων. Η βόρεια παρειά όμοιου 
θεμελίου βρέθηκε στο νότιο πρανές. Ενδεχομένως 
αποτελούν βάσεις τοξοστοιχίας πτερού στοάς ή άλλου 
δημόσιου κτιρίου.

Δεύτερο πηγάδι, οικοδομημένο από αργούς λίθους 
και χώμα ως συνδετικό υλικό βρίσκεται στο νότιο 
τμήμα.

Η ανασκαφή συνεχίζεται κάτω από δύσκολες συν- 
θήκες λόγω της υψηλής στάθμης των νερών που ανα- 
βλύζουν συνεχώς στο οικόπεδο.

Οδός Αγίας Σοφίας (οικόπεδο Δήμου Μυτιλήνης)

Στο παραπάνω οικόπεδο σε δοκιμαστικές τομές που 
έγιναν με έξοδα του Δήμου βρέθηκαν οικοδομικά λεί- 
ψανα νεότερης εποχής. Πρόκειται για λείψανα τοίχων 
και δαπέδου από μεγάλες πήλινες πλάκες και μεγάλο 
καλοχτισμένο πηγάδι.

Μυ τ ι λ ή ν η  ( π ε ρ ι ο χ ή  Αγ ί ου  Συμεών)

Οικόπεδο Βουρτζούμη (Σχέδ. 1)

Στο παραπάνω οικόπεδο κατά τη διενέργεια δοκιμα-

2. ΑΔ 11 (1927-1928), Παράρτημα, σ. 17-18' 44 (1989): Χρονικά, σ.
402.
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Σχέδ. 1. Μυτιλήνη. Οικόπεδο Βουρτζούμη. Κάτοψη της ανασκαφής.

στικών τομών αποκαλύφθηκαν κάτω από τα θεμέλια 
του παλαιού σπιτιού τμήματα τοίχων κτιρίου νεότερων 
χρόνων και λείψανα ψηφιδωτού. Ακολούθησε σω- 
στική ανασκαφική έρευνα που αποκάλυψε σε βάθος 
μόλις 0,65 μ. από την επιφάνεια εκτεταμένα λείψανα 
ψηφιδωτού δαπέδου, κατασκευασμένου από μεγάλες 
ψηφίδες ισχυρά δεμένες με ροδόχρουν κονίαμα. Στο 
ψηφιδωτό απεικονίζεται διπλός ελισσόμενος πλοχμός 
που περιβάλλει τετράγωνο διάχωρο με φυτικά θέματα 
της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου (Π ί ν. 179 γ). Η επί- 
χωση ήταν γεμάτη μπάζα από τις αλλεπάλληλες κατα- 
στροφές κτιρίων, που φαίνεται ότι είχαν οικοδομηθεί 
κατά καιρούς στο οικόπεδο, δεδομένου ότι αυτή η πε- 
ριοχή της πόλης φαίνεται πυκνοκατοικημένη από τα 
ρωμαϊκά χρόνια κ.ε. Μεταξύ των μπάζων βρέθηκαν διά- 
σπαρτα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη ρωμαϊκών χρό- 
νων (τμήματα κιόνων, αμφικίονα και επιστυλίου). Ό - 
μοια μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη είχαν βρεθεί στην 
εκσκαφή των θεμελίων του παρακείμενου οικοπέδου 
Κουτρή3.

Μυ τ ι λ ή ν η  ( π ε ρ ι ο χ ή  Κ ι ό σ κ ι )

Οικία Χαλίμ Μπέη

Συνεχίστηκε η ανασκαφική έρευνα στον αύλειο 
χώρο της παραδοσιακής διατηρητέας οικίας του Χα- 
λίμ Μπέη. Το προηγούμενο έτος είχαν ερευνηθεί στο 
πρανές του προς διαμόρφωση χώρου λείψανα του απο- 
χετευτικού συστήματος της αρχαίας πόλης και κυ- 
κλική δεξαμενή με υδραυλικό κονίαμα4.

Ερευνήθηκαν κτιριακά λείψανα που ανήκουν σε δύο 
τουλάχιστον οικοδομικές φάσεις. Στα ανώτατα στρώ- 
ματα, σε βάθος μόλις 0,20 μ. από την επιφάνεια του 
εδάφους, βρέθηκαν τμήματα τοίχων που χρονολογού- 
νται στην ύστερη αρχαιότητα (Πίν.  180 α). Έχουν οι- 
κοδομηθεί από αργούς λίθους, κονίαμα ως συνδετικό 
υλικό και αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη σε β' χρήση. Οι 
τοίχοι T 10, Tl 1, Τ12 και Τ13 ορίζουν το μαγειρείο της 
οικίας, όπου σώζονται δύο εστίες με πλίνθους που επι- 
κοινωνούσαν με οπή και πλακόστρωστο δάπεδο.

Σε μεγαλύτερο βάθος 0,90 μ. (Πίν. 180 β) βρέθηκαν

3. ΑΔ 28 (1973): Χρονικά, σ. 510-515. 4. ΑΔ 44 (1989): Χρονικά, σ. 402 κ.ε.
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αποσπασματικά οικοδομικά λείψανα της ύστερης ελ- 
ληνιστικής εποχής και τμήμα αποχετευτικού συστή- 
ματος. Πρόκειται για πέντε πήλινους αγωγούς, σχεδόν 
παράλληλους μεταξύ τους, που διασχίζουν τμήμα του 
ερευνώμενου χώρου με κατεύθυνση Β.-Ν.

Η διατάραξη των στρωμάτων από τις αλλεπάλληλες 
χρήσεις είναι πολύ μεγάλη και δυσκολεύει την ακριβή 
χρονολόγησή τους.

Η ανασκαφή συνεχίζεται.

Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης Μυτι- 
λήνης

Κατά τις εκσκαφικές εργασίες του δικτύου ύδρευσης 
και αποχέτευσης της Μυτιλήνης αποκαλύφθηκαν οι- 
κοδομικά λείψανα στις παρακάτω οδούς5:

Στην οδό Ποτάμωνος αποκαλύφθηκε σε μήκος 1,44 
μ. ο κατώτατος δόμος τοίχου με κατεύθυνση Β.-Ν. Βο- 
ρειότερα βρέθηκε σε μήκος 1,20 μ. τμήμα άλλου τοί- 
χου με όμοια κατεύθυνση, οικοδομημένου από ακατέρ- 
γαστους λίθους και κονίαμα. Βρίσκονται σε βάθος 1,40 
μ. περίπου από την επιφάνεια της οδού.

Στην οδό Κιουτάχειας, σε εκσκαφή τάφρου μήκους 
μεγαλύτερου των 130 μ., βρέθηκαν λείψανα τοίχων και 
κιόνων κατά χώραν, που ανήκουν σε οικίες της ελλη- 
νιστικής και ρωμαϊκής εποχής. Επίσης βρέθηκαν λεί- 
ψανα αγωγών αποχέτευσης και όμβριων υδάτων (Πίν. 
181 α).

Π ύ ρ γο ι Θ ερμ ής 

Οικόπεδο Κ. Γεραγώτη

Κατά τη διενέργεια δοκιμαστικών τομών στο παρα- 
πάνω οικόπεδο στο νότιο όριο του προϊστορικού οικι- 
σμού των Πύργων Θερμής, μέσα στο φυσικό πορώδες 
έδαφος και σε βάθος 2,36 μ. από την επιφάνεια βρέθη- 
καν δύο γκριζόχρωμα αγγεία (BE 15236), που χρονο- 
λογούνται στο τέλος της πρώιμης εποχής του Χαλκού 
(Πίν. 181 β).

Μ ήθυμνα

Περιοχή Ντόπια (οικόπεδο Μυρσίνης Κοντού)

Εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του 
οικισμού της Μήθυμνας, στο παραπάνω οικόπεδο έγι- 
ναν δοκιμαστικές τομές με σκοπό τη χορήγηση άδειας 
οικοδομής. Στο νότιο τμήμα του οικοπέδου βρέθηκαν 
οικοδομικά λείψανα σε βάθος 1 μ. περίπου από την

επιφάνεια του εδάφους. Οι κατώτατες σειρές λίθων του 
θεμελίου, από μικρούς αργούς λίθους και χώμα ευτε
λούς κατασκευής σώζονται σε ύψος μέχρι και 0,30 μ.

Η επίχωση περιείχε όστρακα νεότερων χρόνων, τμή
ματα κεραμίδων και ελάχιστα μελαμβαφή όστρακα ελ
ληνιστικής εποχής.

Οικόπεδο Δελήβεη-Ζιαμπάρα

Στο παραπάνω οικόπεδο στις παρυφές του κηρυγμέ
νου αρχαιολογικού χώρου της Μήθυμνας είναι ορατά 
σε ικανό ύψος οικοδομικά λείψανα της ύστερης αρ
χαιότητας. Σε δοκιμαστικές τομές που έγιναν με σκοπό 
την έκδοση οικοδομικής άδειας, βρέθηκαν αρχιτεκτο
νικά μέλη και λείψανα τοίχων οικοδομημένων επί του 
φυσικού βράχου της πρώιμης βυζαντινής περιόδου. Τη 
συνέχεια της σωστικής ανασκαφικής έρευνας ανέλαβε 
η 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Οικόπεδο Γ. Γιανέλλη, Μ. Κοπτερού και Κ. Μίτσιου

Στις παρυφές του αρχαιολογικού χώρου της Μήθυ
μνας, όπου έχει εντοπιστεί το νεκροταφείο της κλα
σικής και αρχαϊκής πόλης, σε δοκιμαστικές τομές που 
έγιναν από την Εφορεία στο παραπάνω οικόπεδο πριν 
τη χορήγηση άδειας ανέγερσης ξενοδοχειακής μο
νάδας, βρέθηκαν τρεις τάφοι κατά μήκος της παραλίας 
και σε βάθος μόλις 0,10-0,20 μ. από την επιφάνεια του 
εδάφους6.

Οι καλυπτήριες πλάκες είχαν αφαιρεθεί. Η πήλινη 
σαρκοφάγος του τάφου 1, προσανατολισμού Α.-Δ., 
ήταν ημικατεστραμμένη και είχε εντελώς σαθρά τοι
χώματα. Οι τάφοι 2 και 3 με προσανατολισμό από Β.- 
Ν. καλύπτονταν από ημίεργες πέτρες. Οι ταφές είχαν 
γίνει σε σαρκοφάγους κλαζομενιακού τύπου. Η σαρ
κοφάγος του τάφου 2 ήταν καλυμμένη με μαύρο γά- 
νωμα και ερυθρά οφιοειδή γραμμή στο χείλος.

Σκάλα Ερεσού

Περιοχή Αφεντέλλη (οικόπεδο Εταιρείας Α. Κουλάρας 
Α.Ε.)

Στο παραπάνω οικόπεδο, κοντά στην παλαιοχρι
στιανική βασιλική Αφεντέλλη, σε δοκιμαστικές τομές 
που διενεργήθηκαν από την 3η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων βρέθηκε τμήμα αρχαίου έργου απο
στράγγισης, του οποίου σώθηκε το γέμισμα αγωγού με 
κροκάλες. Αποκαλύφθηκε σε μήκος 50 μ., βρίσκεται 
σε βάθος 0,70-0,80 μ. από την επιφάνεια του εδάφους 
και έχει πλάτος που ποικίλλει από 0,60-0,70 μ.

5. ΑΔ 41 (1986): Χρονικά, σ. 200. 6. Ό.π., σ. 202-203.



398 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 45 (1990)

Ακολούθησε σωστική ανασκαφική έρευνα που απο- 
κάλυψε τμήμα αγροτικής οδού. Η οδός, πλ. 2,10-2,55 
μ., αποκαλύφθηκε σε μήκος 70 μ. (Π ίν. 181 γ). Έχει 
κατασκευαστεί από αργούς λίθους της περιοχής, ιδιαί- 
τερα εύθριπτους και ως εκ τούτου η διατήρηση των 
λειψάνων είναι πολύ κακή.

Η κεραμική της επίχωσης, η μορφή της τοιχοποιίας 
των ορίων της οδού και των επεμβάσεων επί του κατα- 
στρώματος της μαρτυρούν ότι ήταν σε χρήση από την 
αρχαϊκή μέχρι και την πρώιμη ρωμαϊκή εποχή.

Πρόκειται για τμήμα της οδού που οδηγούσε εκτός 
των τειχών της πόλης προς ΒΔ.

Λήμνος  (Δήμος  Μύρ ι νας )

Οδός Κιδά 5 (οικόπεδο Αφών Κουντουρά) (Σχέδ.  2)

Κατά τις εργασίες εκσκαφής για τη θεμελίωση νέας 
οικίας βρέθηκαν τμήματα αναλημματικών τοίχων ελ- 
ληνιστικής εποχής.

Ο ΤΙ αποκαλύφθηκε σε μήκος 4,50 και σε βάθος 
0,60 μ. από το κατάστρωμα της παρακείμενης οδού. 
Σώζεται ο κατώτατος δόμος οικοδομημένος κατά το 
ψευδοϊσόδομο σύστημα με εναλλασσόμενες υψηλές 
και χαμηλές σειρές, όπως φαίνεται από το σωζόμενο 
καθ’ ύψος λίθο του δεύτερου δόμου, πάνω σε ισχυρή 
υποθεμελίωση από αργούς λίθους συνδεδεμένους με 
λευκόχρωμο κονίαμα.

Στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου και στα όρια με το 
γειτονικό οικόπεδο ιδιοκτησίας Γκιάλη, βρέθηκε τμή- 
μα τοίχου Τ3 ανάλογης μνημειακής κατασκευής, σε 
μήκος 8 μ. περίπου και βάθος 0,60 μ. από το κατά- 
στρωμα της οδού, οικοδομημένου επίσης κατά το ψευ- 
δοϊσόδομο σύστημα με εναλλασσόμενες υψηλές και 
χαμηλές στρώσεις (Πίν.  182 α): η κατώτατη χαμηλή 
από διάτονους λίθους που φέρουν αγκώνες και η δεύ- 
τερη υψηλή δρομική, όπου εναλλάσσονται δύο κατά 
μήκος λίθοι με ένα στενό και υψηλό διάτονο7. Στο δεύ- 
τερο δόμο, δύο κατά μήκος λίθοι έχουν αφαιρεθεί ανά- 
μεσα σε δύο υψηλούς και στενούς διατόνους· διακρίνε- 
ται έτσι το γέμισμα των εσωτερικών κενών της τοιχο- 
ποιίας με μικρούς αργούς λίθους και ισχυρό κονίαμα. 
Ο τοίχος εδράζεται σε θεμέλιο, αποκαλ. ύψ. 0,96 μ., 
οικοδομημένου από αργούς λίθους και κονίαμα ως 
συνδετικό υλικό, που εξέχει 0,15 μ. Έχει κατεύθυνση 
ΒΑ.-ΝΔ. και το πλάτος του ανέρχεται σε 2 μ.

Η ανασκαφή συνεχίζεται.

Περιοχή Τσας (οικόπεδο Β. Σοφρά)

Ολοκληρώθηκε η σωστική ανασκαφική έρευνα των 
οικοδομικών λειψάνων που είχε αρχίσει κατά το 
προηγούμενο έτος8.

Στα κατώτατα στρώματα βρέθηκαν οικιστικά λεί- 
ψανα της πρώιμης αρχαϊκής εποχής οικοδομημένα 
από μικρούς αργούς λίθους και χώμα, σε βάθος 1,50 μ. 
από την επιφάνεια του οικοπέδου. Οι τοίχοι Τ18, Τ14, 
Τ20 και Τ10 ορίζουν μεγάλο παραλληλόγραμμο δωμά- 
τιο Δ1, μήκ. 4,70 και πλ. 3 μ. (Πίν.  182 β). Η επίχωση 
περιείχε πλήθος κεραμικής, υφαντικά βάρη, κουβαρί- 
στρες, πήλινες χάντρες (BE 10907-10911, 10920-10924, 
10934-10939, 10953-10956). Χαρακτηριστική είναι η εύ- 
ρεση δύο αγγείων κάτω από το θεμέλιο του τοίχου 9 
(Πίν. 183 α-β).

Το κτίριο της ελληνιστικής εποχής οικοδομημένο 
με αργούς λίθους μέτριου μεγέθους με μικρότερους στα 
γεμίσματα και χώμα ως συνδετικό υλικό, είναι θεμελι- 
ωμένο απευθείας πάνω στα αρχαϊκά λείψανα. Αποτελεί 
τμήμα εργαστηρίου κεραμικής, όπως μαρτυρούν οι μή- 
τρες ειδωλίων και μεγαρικών σκύφων που βρέθηκαν. 
Χαρακτηριστικά ευρήματα είναι επίσης σφραγίδες, 
άμορφα τμήματα πηλού με ίχνη δακτύλων από το πλά- 
σιμο. Οι μεγαρικοί σκύφοι διακοσμούνται με μυθολο- 
γικά θέματα ή φυτικά μοτίβα.

Περιοχή Τσας (οικόπεδο Ποντική)

Απέναντι από το οικόπεδο Σοφρά στο οικόπεδο 
ιδιοκτησίας Ποντική έγιναν δοκιμαστικές τομές με 
σκοπό την έκδοση οικοδομικής άδειας. Βρέθηκαν οι- 
κοδομικά λείψανα και κινητά ευρήματα που μαρτυ- 
ρούν στενή σχέση με τα αντίστοιχα του οικοπέδου 
Σοφρά. Θα ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα.

ΞΕΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Συνεχίστηκε η ανασκαφική έρευνα στην οδό Νικο- 
μήδειας, στη Μυτιλήνη με τη συνεργασία του Καναδι- 
κού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου (ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α3/ 
20873/240/18-5-90). Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η 
έρευνα του φρέατος που είχε αρχίσει από το προηγού- 
μενο έτος και απέδωσε πλήθος αγγείων ελληνιστικής 
εποχής εγχώριου εργαστηρίου.

Στη νότια παρειά του κλασικού τείχους της πόλης, 
τμήμα του οποίου έχει αποκαλυφθεί από τα προηγού- 
μενα έτη στο οικόπεδο, ανοίχθηκε τομή μέχρι το φυ-

7. Α.Κ. Ορλάνδος, Υλικά δομής των αρχαίων Ελλήνων, Αθήνα
1958, σ. 236. 8. ΑΔ 44 (1989): Χρονικά, σ. 406.
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Σχέδ. 2. Λήμνος. Μύρινα. Οδός Κιδά 5. Κάτοψη της ανασκαφής και όψεις των τοίχων Τ1 και Τ3.



400 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 45 (1990)

σικό έδαφος. Η επίχωση έδωσε πλήθος απορριμμάτων 
εργαστηρίου χάλκινων της ελληνιστικής εποχής.

Στο βορειοδυτικό άκρο του οικοπέδου ερευνήθηκε 
τμήμα ελληνιστικής οικίας θεμελιωμένο πάνω στο φυ- 
σικό έδαφος. Χαρακτηριστικό είναι ότι η επίχωση πε- 
ριείχε πλήθος ενσφράγιστων αμφορέων και λαβών, 
κυρίως θασιακών εργαστηρίων.

Στην Πολιόχνη συνεχίστηκε η συντήρηση του τεί- 
χους του οικισμού και του μεγάρου αριθ. 605 από την 
Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή. Επίσης έγινε συντή- 
ρηση από τους συντηρητές της Εφορείας των πιθαριών 
του μεγάρου, που αποκαλύφθηκαν στη θέση τους.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ

Έγιναν επανειλημμένως αυτοψίες και περιοδείες 
από τους αρχαιολόγους της Εφορείας στους αρχαιο- 
λογικούς χώρους Λέσβου, Λήμνου, Χίου και Ψαρών, 
καθώς και στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας της 
Εφορείας προκειμένου να δοθούν άδειες οικοδομών, 
λειτουργίας λατομείων και εγκατάστασης ιχθυοκαλ- 
λιεργειών.

Α Γ Λ Α ΪΑ  ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ

ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΛΗΜΝΟΣ

Χλόη

Δοκιμαστική ανασκαφή 3

Επειδή ο αποθέτης περνούσε κάτω από το επίπεδο 
θεμελίωσης του τοίχου 3, πραγματοποιήσαμε μία και- 
νούργια δοκιμαστική ανασκαφή (3) στο βορειοδυτικό 
εξωτερικό μέρος του ίδιου του τοίχου φτάνοντας στο 
βραχώδες στρώμα. Διακρίθηκαν τουλάχιστον δύο επί- 
πεδα. Στο ανώτερο, εκτός από δείγματα G 2-3, βρέθηκε 
και τοπική υστερότερη αρχαϊκή κεραμική, ενώ στο 
κατώτερο υπήρχε μεγάλη ποσότητα κεραμικής G 2-3.

Δοκιμαστική ανασκαφή 1

Συνεχίζοντας τις προηγούμενες έρευνες ανασκάψαμε 
ένα χώρο απορρίψεως, με υλικό υστεροκλασικής και 
πρωτοελληνιστικής περιόδου. Στο χαμηλότερο στρώ- 
μα βρέθηκαν και άλλα θραύσματα του γνωστού αττι- 
κού ερυθρόμορφου κρατήρα, του 420 π.Χ. περίπου. 
Βρέθηκαν επίσης ένας χους με μία ασυνήθιστη σκηνή 
παιχνιδιού με τόπι, νομίσματα, θραύσματα κεραμικής

west slope, ένας αυλός κ.ά. Ο τοίχος 8, που χρονολο- 
γείται στην ύστερη κλασική περίοδο, παρουσιάζει δύο 
οικοδομικές φάσεις.

Διάφορες δοκιμαστικές ανασκαφές

α) Μία πρώτη δοκιμαστική ανασκαφή πραγματο- 
ποιήθηκε απέναντι από τη νοτιοανατολική απόληξη 
του προστώου με κιονοστοιχία του ελληνιστικού Τε- 
λεστηρίου. Πεσμένα βρέθηκαν δύο τμήματα που είχαν 
αποσπασθεί από το γείσο του ελληνιστικού Τελεστη- 
ρίου, ο πυθμένας ενός κυπέλλου με τη σφραγίδα ιερός 
και ένα θραύσμα μαρμάρινου αναθηματικού ανάγλυ- 
φου.

β) Μια δεύτερη δοκιμαστική ανασκαφή πραγματο- 
ποιήθηκε πίσω από τον τοίχο 1. Το υλικό που περι- 
συλλέξαμε είναι κυρίως τυρρηνικό αλλά υπάρχουν και 
νεότερα θραύσματα κλασικής και πρωτοελληνιστικής 
περιόδου.

γ) Συμπληρωματικές δοκιμαστικές ανασκαφές έγι- 
ναν επίσης στο χώρο του υστερορωμαϊκού Τελεστη- 
ρίου. Πίσω από την εξέδρα από πωρόλιθους πραγμα- 
τοποιήθηκε μία δοκιμαστική ανασκαφή στο μεγάλο 
δωμάτιο. Κάτω από το υστερορωμαϊκό βρίσκεται ένα 
ελληνιστικό στρώμα που χαρακτηρίζεται από μία ευ- 
κρινή καταστροφή από πυρκαγιά. Κάτω από αυτό εμ- 
φανίστηκε ένα αρχαϊκό ή τυρρηνικό στρώμα. Μία 
καινούρια δοκιμαστική ανασκαφή στο χώρο με τις βά- 
σεις των δυτικότερων κιόνων του υστερορωμαϊκού Τε- 
λεστη-ρίου έφερε στο φως ένα τμήμα των πρωτοαρχαϊ- 
κών πλευρικών τοίχων. Στο εσωτερικό του νοτιο- 
δυτικού τοίχου εμφανίστηκε μία μικρή τετράγωνη εξέ- 
δρα με μία προεξοχή σε ημικύκλιο: ένα συγκρότημα 
που φαίνεται να αντιπροσωπεύει τον πιο ιερό χώρο του 
κτ ι ρ ί ου που χαρ ακ τ η ρ ί ζ ε τ α ι  ως το αρχ ι κό  
Τελεστήριο των Τυρρηνών και που μπορεί να χρονο- 
λογηθεί ανάμεσα στο τέλος του 8ου και τις αρχές του 
7ου αι. π.Χ.

Π ο λ ι ό χ ν η

Προχωρήσαμε στην ανύψωση του τμήματος αμέσως 
βόρεια του μικρού αγωγού κοντά στη νοτιοδυτική γω- 
νία του τμήματος 12 του τείχους.

Άλλες επεμβάσεις συντήρησης πραγματοποιήθη- 
καν ιδιαίτερα στο μέγαρο 317, όπου κάναμε ορατές στο 
βόρειο τμήμα του (Οδός 109α) του τις οικοδομικές φά- 
σεις που ανήκουν στην πράσινη και ερυθρά περίοδο 
και σε διάφορα δωμάτια (413, 410, 409β, 401α, 401 β, 
403) κοντά στην Πλατεία 106 και κατά μήκος της 
Οδού 105. Αποκαλύφθηκε μία μικρή πλακόστρωτη 
ζώνη αμέσως νότια του φρεατίου της Πλατείας 106 και
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στην αρχή της Οδού 105 μέρος του τμήματος τοίχου 
της ερυθράς περιόδου πάνω στο οποίο ακουμπούν οι 
τοίχοι της κίτρινης περιόδου.

Έγινε επέμβαση επίσης και στην περιοχή της Πλα- 
τείας 103, του Πλατέματος 104 και της Οδού 102 (συ- 
ντήρηση και στερέωση τοίχων στα δωμάτια 650β, 703, 
1005) καθώς και κατά μήκος της Οδού 112 (τμήματα Α, 
C, D), όπου αποκαλύψαμε τον τοίχο ενός αψιδωτού 
κτιρίου της ερυθράς περιόδου. Εξάλλου, τοποθετή-

σαμε πάλι στη θέση τους τους πίθους 22 και 24 στα 
δωμάτια 607 και 608 αντίστοιχα. Στο χώρο 622, στο 
ύψος της εξωτερικής βορειοανατολικής γωνίας του 
Μεγάρου 605, βρέθηκε ένα φλασκοειδές αγγείο με 
σφαιρικό σώμα, με τρεις δακτυλιοειδείς κάθετες λαβές 
και με κυλινδρικό στενό λαιμό με στόμιο, κομμένο 
ελαφρώς λοξά, στην άκρη του οποίου υπάρχει λαβή.

A.G. BENVENUTI - S. TINÉ
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ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΣ

Παροικιά

Με τις πιστώσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο 
Αιγαίου έγινε επιτέλους δυνατή η συνέχιση της ανα- 
σκαφής στο αρχαίο νεκροταφείο στη θέση Βίτζι της 
Παροικίας, που είχε διακοπεί από έλλειψη πιστώσεων, 
από το 19851. Κατ’ αρχήν έγιναν αποστραγγιστικά 
έργα του χώρου, που όχι μόνο βρίσκεται κάτω από τη 
στάθμη της θάλασσας, αλλά όπως και όλη η περιοχή 
πλημμυρίζει από αναβλύζοντα υπόγεια νερά (Πίν. 
184). Έτσι, ανάμεσα στους τάφους ανοίχτηκαν αγω- 
γοί, στον πυθμένα των οποίων απλώθηκε χοντρό χα- 
λίκι, πάνω στο οποίο τοποθετήθηκαν διάτρητοι πλα- 
στικοί σωλήνες και όλος ο αγωγός καλύφθηκε με παχύ 
στρώμα από χαλίκι. Οι αγωγοί συλλέγουν τα νερά και 
ta οδηγούν σε ένα πηγάδι, όπου τοποθετήθηκε μεγάλη 
αντλία με αυτόματο σύστημα που λειτουργεί σε μόνιμη 
βάση. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα νερά άρχισαν να 
υποχωρούν και να επιτρέπουν τη συνέχιση της ανα- 
σκαφής καθώς και τη διαμόρφωση του χώρου.

Η ανασκαφή επεκτάθηκε προς Ν. έξω από τις ταφές 
του 7ου και 6ου αι. π.Χ. Άρχισαν να έρχονται στο 
φως ταφές 5ου-4ου αι. π.Χ. διαφόρων τύπων: τάφοι κι- 
βωτιόσχημοι, κατασκευασμένοι με κεραμίδες, εγχυ- 
τρισμοί, μαρμάρινες τεφροδόχοι κάλπες —συχνά με το 
όνομα του νεκρού χαραγμένο στο επάνω μέρος της 
κάλπιδος (Πίν. 185 α) ή στο κάλυμμα— πώρινες σαρ- 
κοφάγοι. Ανάμεσα στο πλήθος αυτό των τάφων ήλθαν 
στο φως δύο σημαντικότατα μνημεία, από τα οποία το 
ένα είναι μοναδικό στο Αιγαίο. Πρόκειται για δύο 
βαθμιδωτά βάθρα πάνω στο καθένα από τα οποία είχε 
στηθεί μία μαρμάρινη στήλη με αετωματική απόληξη. 
Το ένα από αυτά περιέκλειε τεφροδόχο κάλπιδα (Πίν.
185 β) με το όνομα της νεκρής ΝΙΚΩ χαραγμένο στο 
κάλυμμά της, όπως και στις δύο όψεις της πάνω βαθ- 
μίδας. Η κάλπις ήταν τοποθετημένη σε κοιλότητα της 
κατώτερης από τις τρεις βαθμίδες και το συνολικό 
ύψος του επιτύμβιου μνημείου έφτανε τα 2,10 μ. (Πίν.
186 α) (η στήλη είχε ύψος 1,10 μ.)2 (Σχέδ. 1).

Σχέδ. I. Πάρος. Παροικία. 
Ενεπίγραφο βαθμιδωτό επιτύμβιο μνημείο.

Σχέδ. 1. Πάρος. Παροικιά.

Ενεπίγραφο βαθμιδωτό επιτύμβιο μνημείο.

Στο δυτικότατο τμήμα του χώρου αποκαλύφθηκαν 
επίσης δύο σαρκοφάγοι επάνω σε βάθρα, στη μία από 
τις οποίες υπήρχε ανάγλυφη παράσταση νεκρόδειπνου 
σε μικρό ορθογώνιο και από κάτω επιγραφή ΑΧΙΛ- 
ΛΕΥΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ (Πίν. 186 β). Ο τύπος αυτός των 
σαρκοφάγων είναι χαρακτηριστικός για την Πάρο 
(πολλές ανάγλυφες παραστάσεις στην κύρια όψη με 
αντίστοιχες επιγραφές ονομάτων από κάτω). Χρονο- 
λογούνται στον 3ο αι. μ.Χ.3. Οι δύο αυτές σαρκοφάγοι 
αποτελούσαν μέρος του υστερορωμαϊκού νεκροταφεί- 
ου που εκτεινόταν προς Δ. του αρχαϊκού και κλασικού 
και περιελάμβανε διπλή σειρά σαρκοφάγων σε βάθρα 
χαμηλά ή ψηλά. Αυτό φάνηκε από τη σωστική ανα- 
σκαφή στο γειτονικό οικόπεδο των αδελφών Θεοχα- 
ρίδη, όπου αποκαλύφθηκε η συνέχεια του νεκροτα- 
φείου προς Β. Το Μάρτιο αποκαλύφθηκαν σε βάθος 
1,50 μ. από την επιφάνεια δύο μαρμάρινες σαρκοφάγοι, 
τέσσερα μαρμάρινα καλύμματα και δύο μαρμάρινα βά- 
θρα (Σχέδ. 2). Η μία από τις σαρκοφάγους είχε διακό- 
σμηση με ανάγλυφα νεκρόδειπνα. Η ανασκαφή σταμά-1. ΑΔ 44 (1989) Χρονικά, σ. 413, υποσημ. 6.

2. Πρβλ. Un. Knigge, Der Kerameikos von Athen, 1988, σ. 98, εικ.
92. 3. Για τον τύπο αυτό, βλ. BCH 98 (1974), σ. 402 κ.ε.
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Σχέδ. 2. Πάρος. Παροικιά. Οικόπεδο Θεοχα- 
ρίδη. Κάτοψη της ανασκαφής.

τησε από έλλειψη πιστώσεων, συνεπώς και προσωπι- 
κού και συνεχίστηκε εξαιτίας κυρίως των συνεχών 
πιέσεων του ιδιοκτήτη, με τρεις εργάτες το Μάιο-Ιούνιο 

, οπότε ήλθαν στο φως συνολικά τέσσερις σαρκοφά- 
γοι στα βάθρα τους, ένα βάθρο και ένας κιβωτιό- 
σχημος τάφος (Σχέδ.  2). Η σαρκοφάγος με τα 
ανάγλυφα νεκρόδειπνα που βρέθηκε το Μάρτιο φά- 
νηκε τώρα ότι πατούσε σε βάθρο που το αποτελούσαν 
τμήματα ενεπίγραφων κιονίσκων ή βωμίσκων — μία

επιγραφή ανέφερε ΠΑΡΜΕΝΟΥΣΑΣ— είχε συνολικό 
ύψος 2 μ. περίπου και όλη η κατασκευή ήταν εντυπω- 
σιακή (Πίν.  187 α). Από τα μνημεία αυτά έγινε δυνατό 
να μεταφερθούν στο χώρο του νεκροταφείου, στο νό- 
τιο τμήμα, μόνο τα καλύμματα των σαρκοφάγων και ο 
κιβωτιόσχημος τάφος που τον αποτελούσαν τέσσερις 
πλευρικές πλάκες και μία παχύτερη καλυπτήρια- ο 
τάφος περιείχε μόνο μερικά οστά διαταραγμένης τα- 
φής. Τα υπόλοιπα μνημεία, δηλαδή οι σαρκοφάγοι με 
τα βάθρα τους, έχουν καταχωθεί από παράνομη επέμ- 
βαση του ιδιοκτήτη.

Ανατολικά της αρχαίας πόλης αλλά και του σημερι- 
νού οικισμού έχει επισημανθεί η πορεία του αρχαίου 
τείχους όχι όμως σε όλο του το μήκος (Σχέδ.  3). Στη 
θέση Δύο Πλάκες στο οικόπεδο Κωνστ. Ακάλεστου 
ήλθε φέτος στο φως ένα μεγάλο τμήμα, μήκ. 40 και πλ. 
2,50 μ. (Πίν.  187 β). Το τμήμα αυτό αποκαλύφθηκε 
στη συνέχεια της πύλης που βρίσκεται στη βορειοα- 
νατολική πλευρά του τείχους προς ΝΔ. του μοναστη- 
ριού του Αγίου Ευσταθίου, γνωστή ως Δύο Πλάκες4 
(σώζονται όρθιες στη θέση τους οι δύο μονολιθικές 
μαρμάρινες παραστάδες, ύψ. 3 μ. περίπου). Το τείχος 
είναι πολύ επιμελημένης κατασκευής σε δύο σειρές 
από μεγάλες μαρμαρόπλακες, πολλές φορές μήκ. 2 μ. 
Μέσα στο οικόπεδο 5 μ. προς Ν. της πύλης αποκαλύ- 
φθηκε ορθογώνιος πύργος, διαστ. 7,50x7,30, που σώζε- 
ται σε ύψος ως 1 μ. Είναι κατασκευασμένος με ισοδο- 
μικό σύστημα (Πίν. 187 γ) και εφάπτεται στην 
εξωτερική ανατολική πλευρά του τείχους.

ΦΩΤΕΙΝΗ ZAΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

4. ΠΑΕ 1975, σ. 200, πίν. 178 α-γ.



Σχέδ. 3. Πάρος. Παροικία. Τοπογραφικό της περιοχής με την πορεία του αρχαίου τείχους.
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Παραδόθηκε στην Εφορεία μας το κτίριο στη γωνία 
των οδών Ταξιαρχών και Επαμεινώνδα όπου εγκατεστά- 
θηκαν τα συνεργεία συντήρησης (Πίν. 188 α). Μέχρι 
σήμερα στεγάζονταν σε μικρούς χώρους της Διεύ- 
θυνσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων και της 1ης Εφο- 
ρείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Οι χώροι είναι ευρύχωροι και αρκετά φωτεινοί, 
ιδίως στον α' όροφο. Έχει εγκατάσταση κλιματισμού 
σε όλους τους χώρους και σύστημα συναγερμού. Στο 
υπόγειο υπάρχει ο κατάλληλος χώρος για δημιουργία 
ξυλουργικού εργαστηρίου. Το μάλλον φιλόδοξο σύ- 
στημα εξαερισμού με τους ισχυρούς απορροφητήρες 
αερίων που είναι προσαρμοσμένοι πάνω από τους τρεις 
πάγκους εργασίας με ενσωματωμένο σύστημα φωτι- 
σμού απέτυχε λόγω κακής κατασκευής.

Γενικά το κτίριο παρέχει την κατάλληλη υποδομή 
ώστε με το χρόνο και με την προμήθεια του απαραίτη- 
του εξοπλισμού να μπορέσει να αποτελέσει ένα πρό- 
τυπο εργαστήριο συντήρησης εικόνων, ξυλογλύπτων 
κτλ.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟ- 
ΓΡΑΦΙΩΝ

ΝΑΞΟΣ

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αυλωνίτσα

Ναός του τύπου του ελευθέρου σταυρού με νάρθηκα 
και δίκογχο παρεκκλήσι στο βόρειο μέρος της δυτικής 
του κεραίας. Το δίκογχο παρεκκλήσι είναι καμαροσκέ- 
παστο με σχετικά μικρές διαστάσεις στο εσωτερικό 
και με δύο τυφλές κόγχες στο Ιερό.

Έγινε στερέωση της λιθοδομίας σε ορισμένα τμή- 
ματα και συνεχίσθηκε ο καθαρισμός της τοιχογραφίας 
στο παρεκκλήσι.

Δαμιώτισσα στη θέση Δαμίνος της περιοχής Τραγαίας
(Πίν. 188 β)

Συνεχίστηκε ο καθαρισμός και η στερέωση του αρ- 
χαιοτέρου στρώματος των τοιχογραφιών στην αψίδα, 
όπου εικονίζονται συλλειτουργούντες ιεράρχες, αρ- 
χάγγελοι και Μελισμός.

Άγιος Ιωάννης στο Καλόξυλο κοντά στο Φιλώτι

Μονόκλιτος τρουλαίος ναΐσκος. Μετά τις εργασίες 
στεγανοποίησης του τρούλου και την κατασκευή απο-

στραγγιστικού καναλιού γύρω από το ναό άρχισε η 
αποκάλυψη και η στερέωση των τοιχογραφιών. Τοι- 
χογραφίες σώζονται πολύ αποσπασματικά και σε ορι- 
σμένα σημεία σε δύο στρώματα στο Ιερό, στη βορειο- 
δυτική και στη νοτιοδυτική κεραία του ναού. Καλύ- 
τερα σώζεται η παράσταση του Παντοκράτορα στον 
τρούλο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ 

ΘΗΡΑ

1. Ολοκληρώθηκε η συντήρηση της εικόνας με θέμα 
τον άγιο Γεώργιο από τη Συλλογή εικόνων του Πύρ- 
γου Θήρας (διαστ. 0,68x0,79 μ.) (Πίν.  189 α-β).

Το άνω τμήμα και το κάτω δεξιό της ζωγραφικής 
έχει χαθεί. Υπήρχαν αλλεπάλληλες επιζωγραφήσεις 
σε διάφορα σημεία και στοκαρίσματα. Αφού αποκολ- 
λήθηκε όλη η ζωγραφική επιφάνεια μαζί με την προε- 
τοιμασία με γύψωμα και το λινό ύφασμα, έγινε απεντό- 
μωση, στερέωση και συντήρηση του ξύλου και κατα- 
σκευάσθηκαν καινούργια τρέσσα. Έγινε στερέωση 
της προετοιμασίας. Αφαιρέθηκαν οι επιζωγραφήσεις 
και τα στοκαρίσματα. Αφού τοποθετήθηκε η ζωγρα- 
φική επιφάνεια πάνω στο ξύλο έγινε πρόσθετος εμπο- 
τισμός με κηρομάστιχο και θερμαντική λάμπα. Ακο- 
λούθησε η αισθητική αποκατάσταση του έργου.

Η εικόνα έχει ως κεντρικό θέμα τον άγιο Γεώργιο 
στον τύπο του εφίππου αγίου όπου το άλογο εικονίζε- 
ται πλάγια ενώ ο άγιος είναι γυρισμένος προς τον πι- 
στό. Ο τύπος δημιουργήθηκε πιθανώς στην Κρήτη τον 
15ο αι.1 Η κεντρική σκηνή πλαισιώνεται από σκηνές 
του μαρτυρίου του αγίου.

Κάτω από το επεισόδιο του βοδιού του γεωργού 
Γλυκερίου διακρίνεται η επιγραφή: Δέησις τον Δού- 
λου τον Θεού Φιλοθέου....  (Συντηρητές Μ. Μιχαη-
λίδης, Μ. Μιχαηλίδου. Μ. Γραμματίκα).

2. Άρχισε η συντήρηση της εικόνας με θέμα τον 
άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, διαστ. 0,85x0,61 μ., από την 
ίδια συλλογή εικόνων του Πύργου.

Αφαιρέθηκαν τα στοκαρίσματα, οι πρόσθετες κόλ- 
λες που είχαν χρησιμοποιηθεί σε παλιότερες από- 
πειρες συντήρησης καθώς και τα κεριά. Έγιναν δείγ- 
ματα καθαρισμού και αφαιρέθηκαν οι επιζωγραφήσεις. 1 1

1. Π. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990, σ. 994.
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ΝΑΞΟΣ

Μεταφέρθηκαν στην Αθήνα προκειμένου να συντη- 
ρηθούν τα εργαστήρια της Εφορείας: 1) Η Παναγία η 
Καρδιώτισσα (0,74x1,04 μ.) από το ναό του Μεγάλου 
Ταξιάρχη στο Μπούργο Χώρας και 2) ο αρχάγγελος 
Μιχαήλ από τη θύρα πρόθεσης του τέμπλου του ίδιου 
ναού.

Ολοκληρώθηκε η συντήρηση δύο δεσποτικών εικό- 
νων από το τέμπλο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου 
της Χώρας Νάξου: 1) Παναγία η Καρδιώττισα, 2) Πα- 
ντοκράτορας. Λόγω των προβλημάτων υγρασίας που 
παρουσιάζει η εκκλησία είχαν υποστεί φθορές και οι 
εικόνες του τέμπλου. Έγινε στερέωση της ζωγραφικής 
επιφάνειας, εμποτισμοί στο ξύλο, απεντομώσεις και 
επιφανειακός καθαρισμός (Μ. Μιχαηλίδης, Μ. Μι- 
χαηλίδου).

Συνεχίστηκε στα εργαστήρια του Πύργου Γλέζου η 
συντήρηση των αποτοιχισμένων τοιχογραφιών από τη 
Θεοτόκο του Δήμου Απειράνθου. Έγινε αφαίρεση κο- 
νιαμάτων και στερέωση της ζωγραφικής στα τμήματα 
των τοιχογραφιών με μεγάλες σχετικά διαστάσεις.

Άρχισε ο καθαρισμός της εικόνας με θέμα την 
«Αγία Αναστασία την Φαρμακολύτρια» που προέρχε- 
ται από την εκκλησία της Ελεούσας στη Χώρα Νάξου.

Η εικόνα σώζεται σε τρία τεμάχια με μεγάλο πρό- 
βλημα σαθρότητας του ξύλου και μεγάλη οξείδωση.

ΜΗΛΟΣ

Ξεκίνησε η συντήρηση της δεσποτικής εικόνας με 
το Χριστό Παντοκράτορα (διαστ. 1,20x0,85 μ.) που 
προέρχεται από το ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη 
Ζεφυρία. Η εικόνα αυτή είναι από τις λίγες που έχουν 
μείνει στο ναό από τον αρχικό του διάκοσμο. Ο ναός 
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου γνωστότερος ως «Πανα- 
γία η Πορτιανή» είχε ωραιότατο ξύλινο τέμπλο με 
σπουδαίες εικόνες και πολύτιμα σκεύη. Όλα αυτά σή- 
μερα κοσμούν τον ενοριακό ναό του Αδάμαντα που 
έχτισαν οι Κρητικοί πρόσφυγες από τα Σφακιά μετά το 
1868 όταν ίδρυσαν τον οικισμό (Συντ. Π. Μαυρουδή).

Μεταφέρθηκαν επίσης από την Αγία Τριάδα του 
Αδάμαντα στα εργαστήριά μας: 1) Ξυλόγλυπτο επιτά- 
φιο, διαστ. 1,85x0,60x1 μ. 2) «Τρεις Παίδες εν Κα- 
μίνω», διαστ. 1,40x1,50 μ. 3) Εικόνα με θέμα τη «Θυσία 
του Αβραάμ», διαστ. 1,15x1,20 μ. 4) Θύρα τέμπλου, 
διαστ. 1,80x0,60 μ.

ΜΥΚΟΝΟΣ

Ολοκληρώθηκε η συντήρηση πέντε εικόνων από το 
Λαογραφικό Μουσείο της Μυκόνου. Έγινε καθαρι-

σμός, στερέωση της ζωγραφικής επιφάνειας, στερέ- 
ωση του ξύλου με εμποτισμούς και αισθητική αποκατά- 
σταση των έργων. Και οι πέντε εικόνες είναι έργα 
επαρχιακά με έντονα λαϊκότροπα στοιχεία.

1) Εικόνα με θέμα τους τέσσερις Ευαγγελιστές, 
διαστ. 0,38x0,28 μ.

2) Παναγία η Γαλακτοτροφούσα, διαστ. 0,295x0,20
μ·

3) Η Βαϊοφόρος, διαστ. 0,36x0,25 μ.
Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δύο ακό- 
λουθες εικόνες:

4) Παναγία «Ρόδον το Αμάραντο», διαστ. 0,31x0,26 
μ. (Πίν.  190 α). Η Παναγία εικονίζεται μέχρι κάτω 
από τη μέση να αναδύεται μέσα από ρόδα. Κρατάει το 
Χριστό στο αριστερό χέρι και με το δεξί κρατάει αν- 
θισμένο ρόδο. Φορά μαφόριο, που στις παρυφές φέρει 
ταινία με μαργαριτάρια. Ο Χριστός εικονίζεται όρθιος 
με βασιλικό ένδυμα και αυτοκρατορικό λώρο, με το 
δεξί του χέρι κρατά σφαίρα και με το αριστερό σκή- 
πτρο. Την Παναγία περιστοιχίζουν δύο άγγελοι που 
κρατούν ανεπτυγμένη δέλτο με το επίγραμμα: Ρόδον το 
’Αμάραντο χαίρε ή μόνη Βλαστήσασα τό Μήλο τό 
Εΰοσμον.

5) Εικόνα με θέμα την Κυριακή της Ορθοδοξίας, τον 
άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και το όραμα του αγίου 
Ευσταθίου, διαστ. 0,41x0,20 (Πίν.  190 β). Το άνω 
τμήμα φέρει παράσταση με την επιγραφή: Κυριακή 
τής ’Ορθοδοξίας.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια ιστορική 
σκηνή, της μεταφοράς του Αγίου Μανδηλίου στην 
Κωνσταντινούπολη το 944 από την Έδεσσα της Με- 
σοποταμίας2. Εικονίζονται ο αυτοκράτορας Κωνστα- 
ντίνος ο Πορφυρογέννητος, ο Πατριάρχης Θεοφύλα- 
κτος να κρατεί το Άγιον Μανδήλιον, δύο ιερείς και 
δύο διάκονοι. Ο λαϊκός ζωγράφος, που πιθανώς αντέ- 
γραψε παλαιότερο πρότυπο, δεν είχε την ικανότητα να 
κατανοήσει το νόημα της σύνθεσης και την εξέλαβε 
ως τη συνήθη παράσταση της Κυριακής της Ορθοδο- 
ξίας.

Στο κάτω τμήμα της εικόνας εικονίζονται ο άγιος 
Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης να κρατεί στα χέρια του το 
κομμένο κεφάλι του και το όραμα του αγίου Ευσταθίου 
του Πλακίδα, που γονατιστός δέεται κάτω από βράχο. 
Στο βράχο μόλις διακρίνεται το κεφάλι του ελαφιού με 
σταυρό ανάμεσα στα κέρατα.

2. Α. Ξυγγόπουλος, Μία ιστορική σκηνή επί φορητής εικόνος, 
ΕΕΦΣΘ, τ. Η, Θεσσαλονίκη 1960.
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ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΕΙΑ 

ΣΥΡΟΣ

Ά ν ω  Σύρος  (Πίν. 191 α)

Μεσαιωνικός οικισμός

Ο οικισμός της Άνω Σύρου οικοδομήθηκε την 
εποχή της Φραγκοκρατίας στον απότομο λόφο πάνω 
από την αρχαία πόλη και οχυρώθηκε, σύμφωνα με 
όλες τις ενδείξεις, με ισχυρά τείχη, σε αντίθεση με τα 
υπόλοιπα κάστρα των Κυκλάδων όπου οι κατοικίες του 
εξωτερικού περιβόλου αποτελούσαν την οχύρωση. Μπό- 
ρεσε να αντισταθεί για μήνες τις πολιορκητικές μη- 
χανές του Βαρθολομαίου Γύζη κατά την περίφημη εκ- 
στρατεία του 1286 με αφορμή την κλοπή ενός γαϊδά- 
ρου. Ο οικισμός διατηρείται αρκετά καλά ως τις μέρες 
μας. Διακρίνονται εύκολα οι διαμορφωμένες προσπελά- 
σεις των παλαιών εισόδων στον οχυρωμένο οικισμό, 
στεγάδια, ημιυπαίθριοι χώροι κ.ά. παρόμοια.

Η Άνω Σύρος, που με την ιδιότυπη ουδετερότητά 
της την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης είχε μετα- 
τραπεί σε πολύτιμο καταφύγιο των περιουσιών και αυ- 
τών των αρχηγών της Επανάστασης, περιέχει και αξιό- 
λογα εκκλησιαστικά κτίσματα.

Στην κορυφή του λόφου βρίσκεται η μητρόπολη των 
καθολικών ο Άγιος Γεώργιος.

Σύμφωνα με μιά άποψη που έχει υποστηριχθεί και 
από τον καθολικό επίσκοπο Marinelli ο ναός είχε αρ- 
χικά οικοδομηθεί στους βυζαντινούς χρόνους και αργό- 
τερα μετατράπηκε σε καθολικό.

Στις αρχές του1 7 ου αι. γίνεται η πρώτη γνωστή 
ανακαίνιση του ναού αλλά δεν προλαβαίνει να ολο- 
κληρωθεί αφού το 1617 ο Καπουδάν Πασάς καταστρέ- 
φει τα πάντα στο ναό. Αποδίδεται και πάλι στη δημό- 
σια λατρεία το 1652 και λέγεται ότι ο μαρμάρινος 
διάκοσμος (κίονες, κιονόκρανα κ.ά.) προερχόταν από 
την αρχαία Σύρο.

Το 1832-1834 γίνεται νέα ολική ανακαίνιση· καθο- 
λικοί και ορθόδοξοι Συριανοί περιέβαλαν με ίσο σε- 
βασμό τον πολιούχο της Σύρου, οι δε δωρητές προς το 
ναό ήσαν από όλα τα δόγματα.

Μονή των Καπουκίνων και ναός αγίου Ιωάννη

Οι καπουκίνοι ήλθαν στο νησί το 1633 (7;) και στις 
13 Σεπτεμβρίου 1635 (9;) τους παραχωρήθηκε η εκ- 
κλησία του Αγίου Ιωάννη με πράξη του επισκόπου 
Marengo. Ο Άγιος Ιωάννης είναι ο μεγαλύτερος ναός 
της Σύρου μετά τον Άγιο Γεώργιο. Ο αυλόγυρος του 
χρησιμοποιείτο από παλιά ως τόπος συγκεντρώσεων 
του κοινού της Σύρου και ονομαζόταν «πιάτζα τ’ Αη- 
Γιάννη». Όταν το 1617 καταστράφηκε ο Άγιος Γεώρ-

γιος, η έδρα του Επισκόπου μεταφέρθηκε εδώ μέχρι 
την παραχώρησή του στους καπουκίνους μοναχούς.

Μονή Ιησουιτών

Έναν αιώνα μετά τους Καπουτσίνους ήρθαν στο 
νησί και οι Ιησουίτες. Οι Καπουτσίνοι εκδηλώθηκαν 
αμέσως κατά της εγκατάστασης τους και αφού στρα- 
τολόγησαν τους οπαδούς τους, τους όπλισαν και απεί- 
λησαν με βιαιοπραγίες.

Ναός Αγίου Νικολάου

Είναι κατά πάσα πιθανότητα ο αρχαιότερος ορθό- 
δοξος ναός της Σύρου σε κεντρικό σημείο του Κά- 
στρου. Ήδη από το 1590 αναφέρεται σ’ έγγραφα ως ο 
«Αη-Νικόλαος των Ρωμαίων». Ανήκε αρχικά στην οι- 
κογένεια Σαλάχα και έχει υποστεί τρεις γνωστές ανα- 
καινίσεις το 1686, το 1691 και το 1763. Η ιστορία του 
Αγίου Νικολάου είναι ίσως ενδεικτική του αγώνα ορ- 
θοδόξων μέσα σ’ ένα οργανωμένο καθολικισμό.

Ναός Αγίας Τριάδας

Είναι ο δεύτερος ορθόδοξος ναός της Άνω Σύρου 
που μνημονεύεται και από τον Abbe della Rocca. Ανα- 
φέρεται επίσης από το 1590 ως ναΰδριον. Ο ιερεύς Γ. 
Κομνηνός, στην οικογένεια του οποίου είχε περιέλθει 
ο ναός, κατόρθωσε το 1694 να ανεγείρει νέο μεγάλο 
ναό με τρούλο αφού έκανε έρανο και μάλιστα μεταξύ 
των καθολικών κυρίως κατοίκων.

ΤΗΝΟΣ

Χώρα

Δύο αξιόλογα δείγματα της τηνιακής λιθογλυπτικής:

Κρήνη οδού Κοντραχάνη (Επάνω Βρύση)

Τετράπλευρο κτίσμα, που χωρίζεται καθ’ ύψος με 
τρεις κυματοειδείς ταινίες. Η κτιστή του στέγη έχει τη 
μορφή κόλουρης πυραμίδας. Οι τρεις πλευρές του εί- 
ναι ελεύθερες, η τέταρτη εφάπτεται σε τοίχο ενός σπι- 
τιού. Το κυρίως σώμα είναι από ντόπιο μάρμαρο, ενώ 
η βάση, η ζωφόρος και η στέγη είναι κτιστές. Στην 
πρόσοψη, πάνω από το τρίλοβο θλαστό τόξο του τυ- 
φλού αψιδώματος όπου υπάρχει ο κρουνός, έχει χαρα- 
χθεί η εξής επιγραφή:
ΗΝΕΧΘΗ ΤΟ ΥΔΟΡ ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΑΙ ΩΚΟΔΟΜΗ- 
ΘΗ Η ΠΗΓΗ AΥΤΗ ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕ- 
ΡΑΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΣΤΟ- 
ΤΩΝ: 1797 ΕΝ ΜΗΝΙ ΝΟΕΜΒΡΙΩ 29.
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Κρήνη στη γωνία των οδών Ευαγγελίστριας και Νικο- 
λάου Γκίζη (Πίν. 191 β)

Ακολουθεί το βασικό σχέδιο της προηγούμενης 
αλλά είναι μεγαλύτερη και πολυτελέστερη. Η κτιστή 
βάση προεξέχει του υπολοίπου κτίσματος και έχει 
γούρνες στις τρεις πλευρές της, μπροστά από τους 
τρεις κρουνούς (σήμερα μόνον ο ένας λειτουργεί). Τα 
τύμπανα των αψιδωμάτων των κρουνών καλύπτονται 
από λευκές μαρμάρινες πλάκες με πολύ ωραία ανά- 
γλυφα (καρποί, άνθη και πτηνά ανάμεσα σε ελισσόμε- 
νους βλαστούς) ρυθμού μπαρόκ. Μεταγενέστερα τοπο- 
θετήθηκε ως επίστεψη της κτιστής κωνοειδούς στέγης 
προτομή του βασιλέως Γεωργίου Α' από λευκό μάρ- 
μαρο.

Επάνω από το τόξο της ανατολικής πλευράς, εκατέ- 
ρωθεν ενός οικοσήμου (χέρι που κρατάει σταυρό -  
δύο πουλιά) υπάρχει η εξής επιγραφή:
Α ΝΗΝΕΧΘΗ ΤΟΥ - ΤΟ ΤΟ ΥΔΩΡ ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΑΙ 
ΩΚΟΔΟΜΗΘΗ Η ΠΗΓΗ ΑΥΤΗ - ΔΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ Α ΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ Υ ΚΑΙ ΣΥΝ- 
ΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΣΤΟΤΩΝ μηνώς - Ιουλίου/ 
αφοη -1798.

ΣΙΦΝΟΣ

Βαθύ

Ναός Ταξιάρχη

Σύμπλεγμα μονόχωρων τρουλαίων ναών που επικοι- 
νωνούν μεταξύ τους με ανοίγματα στη μεσοτοιχία 
τους. Ο δισυπόστατος αυτός ναός (Ταξιάρχης - Ευαγ- 
γελίστρια) των μέσων περίπου του 18ου αι. είναι γνω- 
στός στο νησί με την επωνυμία «Ταξιάρχης του Βα- 
θιού». Ο ναός διαθέτει και «πανηγυρόσπιτο» με 10 κε- 
λιά για τη διαμονή των προσκυνητών, κατά το μεγάλο 
πανηγύρι που γίνεται στις 6 Σεπτεμβρίου (;).

Απ ο λ λ ω ν ί α

Ναός Τιμίου Σταυρού (Πίν. 191 γ)

Ο ναός αυτός στον οποίο μάλιστα οφείλεται και το 
παλαιότερο όνομα της Απολλωνίας (Σταυρί), ανήκει σ’ 
ένα αρχιτεκτονικό σύνολο και συνδέεται άμεσα με ένα 
από τα σπίτια, με το οποίο έχει κοινή αυλή στη νότια 
πλευρά του. Τούτο είναι χαρακτηριστικό στοιχείο, 
αποδεικτικό της αντίληψης που επικρατούσε παλαιό- 
τερα για τους ναούς στις Κυκλάδες που ανήκαν κατά 
κανόνα σε μία οικογένεια. Πρόκειται για μονόχωρο 
τρουλαίο ναό, έναν τύπο που είναι μία εκφυλισμένη 
μορφή σταυροειδούς εγγεγραμμένου μετά τρούλου, 
όπου τα πλάγια σκέλη έχουν συμπτυχθεί στις ελάχι- 
στες διαστάσεις και διαμορφώνονται μέσα στο πάχος 
του τοίχου. Ο τύπος αυτός είναι πολύ διαδεδομένος 
στη Σίφνο και γενικότερα στα άλλα νησιά των Κυκλά-

δων κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο. Ο ναός καλύπτε- 
ται κατά μήκος από ημικυλινδρική καμάρα, η οποία 
διακόπτεται στο κέντρο από τον τρούλο με το δεκαεξά- 
πλευρο τύμπανο.

Ναός Ταξιάρχη

Βρίσκεται, όπως και ο προηγούμενος ναός, στον κε- 
ντρικό πεζόδρομο της Απολλωνίας και ανήκει στον 
ίδιο τύπο, αν και είναι κάπως μεγαλύτερος. Βρίσκεται 
και αυτός μέσα σε ένα συγκρότημα κατοικιών, με τις 
οποίες έχει κοινή αυλή στη νότια πλευρά του, όπου 
είναι η κυρία είσοδός του και το δίλοβο καμπαναριό. 
Στο εξωτερικό των τοίχων του και ιδίως στην κόγχη 
του Ιερού, υπάρχουν εντοιχισμένα διακοσμητικά πινά- 
κια. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, κυρίως στην ανατο- 
λική πλευρά, ότι είχε και αρχαιότερη οικοδομική 
φάση.

Κά στ ρο ,  θέση Μύλοι  

Έξι ανεμόμυλοι

Περίοπτα μνημεία, αντιπροσωπευτικά της αρχιτε- 
κτονικής και της οικονομικής κατάστασης του νησιού 
από την εποχή της Ενετοτουρκοκρατίας μέχρι τα νεό- 
τερα χρόνια, δεσπόζουν σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη 
περιοχή στη βορειοδυτική πλευρά του Κάστρου της 
Σίφνου. Από αυτούς οι τρεις (ιδιοκτησίας Α. Ραφελέ- 
του, Μενεγάκη και αγνώστου) είναι πεταλόσχημοι και 
σημειώνονται σε σχέδιο του Monanni του έτους 16293. 
Οι άλλοι τρεις (ιδιοκτησίας Μ. Κατζηλιέρη, Γ. ,Πρου- 
νιά και αγνώστου) έχουν τη συνηθισμένη στις Κυ- 
κλάδες μορφή με κυκλική κάτοψη και κωνική επί- 
στεψη, σημειώνονται δε επίσης στο σχέδιο του Mo- 
nanni.

ΝΑΞΟΣ

Στην κοιλάδα της Ποταμιάς, όπου υπάρχουν κηρυγ- 
μένοι πύργοι όπως του Ντέλλα-Ρόκα Μαλατέστα κ.ά., 
σώζεται και το «Πυργάκι» Μαγκάκη το οποίο χρησί- 
μευε ως εξοχική έπαυλη. Το Πυργάκι είναι μικρό συ- 
γκρότημα κύριας κατοικίας, αυλής και βοηθητικών 
χώρων που περιορίζεται στο κλειστό και αυστηρό ορ- 
θογώνιο των εξωτερικών τοίχων. Η μία πλευρά του με 
ένα και μόνο αρχικά τοξωτό άνοιγμα στον όροφο θυ- 
μίζει έντονα τη δυτική φρουριαρχική τέχνη όπως εκ- 
φράστηκε στους φράγκικους πύργους της Νάξου.

Άλλο στοιχείο που θυμίζει τη δυτική φρουριακή τέ- 
χνη είναι οι οξυκόρυφοι πεσσίσκοι στις απολήξεις 
των τοίχων που θυμίζουν πολεμίστρες.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΝΤΕΡΜΑ ΧΕΡ-ΓΕΡΟΥΣΗ

3. Β. Σφυρόερας, Κάστρα και λιμάνια των Κυκλάδων, περ. Ηώς, 
αριθ. 45, 1961 σ. 77.
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ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Χ ε ρ σ ό ν η σ ο ς  (Σχέδ.  1)

Οικόπεδο Αλ. Παπαδάκη (Σχέδ.  2-4)

Ύστερα από τις δύο ανασκαφικές τομές που πραγμα- 
τοποιήσαμε το 1985 στο νοτιοανατολικό τμήμα του 
παραπάνω οικοπέδου στο Λιμένα Χερσονήσου1, κατά 
τις οποίες αποκαλύφθηκε τμήμα στοάς που ανήκε σε 
κτιριακό συγκρότημα εκτεινόμενο νότια στο ήδη ανα- 
σκαμμένο οικόπεδο Γ. Περάκη και ανατολικά στο δη- 
μόσιο (κοινοτικό) δρόμο προς το ξενοδοχείο Creta 
Maris και στο οικόπεδο Πλουμάκη-Αποστολίδη (Σχέδ. 
I)2, η ανασκαφική έρευνα του οικοπέδου συνεχίστηκε 
το 19863 και σχεδόν ολοκληρώθηκε κατά το 1989- 
19904. Κατά την περίοδο αυτή χαράχτηκε κάνναβος σ’ 
όλο το οικόπεδο, έκτασης 32x18 μ., στον οποίο έγινε 
προσπάθεια να ενταχθούν όλες οι προηγούμενες τομές 
και εκείνες που είχαν πραγματοποιηθεί από άλλους 
συναδέλφους στον ίδιο χώρο (Γ. Ρεθεμιωτάκη στο δυ- 
τικό-βορειοδυτικό τμήμα του οικοπέδου και Λ. Στα- 
ρίδα στο μέσο του οικοπέδου). Ας σημειωθεί ότι πριν 
από τις δοκιμαστικές τομές, το 1984, είχε προηγηθεί 
ισοπέδωση και διάνοιξη πέδιλων με μηχανικά μέσα5.

Ανασκάφηκε όλος ο χώρος εκτός από ορισμένους 
μάρτυρες και το συμπαγές στρώμα καταστροφής στο 
νοτιοανατολικό τέταρτο του οικοπέδου (Σχέδ.  2). Η 
ανασκαφή έφθασε, επιλεκτικά, έως ορισμένα δάπεδα, 
το φυσικό κούσκουρα ή σε μεγάλο βάθος όπου υπήρ- 
χαν αρχαιότερες βαθύτερες κατασκευές (Πίν. 192 α).

Παρ’ όλο που δεν έχει γίνει ακόμη η επεξεργασία 
του αρχαιολογικού υλικού (πλύσιμο - συγκόλληση 
κτλ.) και μελέτη του και δεν έχουμε γνώση των στοι- 
χείων τεκμηρίωσης και των ανασκαφικών δεδομένων 
των άλλων ανασκαφέων του οικοπέδου, με επιφύλαξη 
και με βάση τους υψομετρικούς συσχετισμούς των θε- 
μελιώσεων, τα δομικά και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία 
και την πρώτη εντύπωση των ανασκαφικών ευρημάτων 
μας, μπορούμε να πούμε ότι το χώρο του οικοπέδου 
Παπαδάκη καταλάμβανε ένα μεγάλο οικοδομικό συ- 
γκρότημα που είχε δύο τουλάχιστον οικοδομικές φά- 
σεις (της ύστερης ρωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής 
περιόδου) και ήταν δομημένο εν μέρει σε επίχωση και 
κτίσματα αρχαιότερης (πρώιμης-μέσης) ρωμαϊκής πε- 
ριόδου (βορειοανατολικό τμήμα), εν μέρει σε αμμώδη 
επίχωση που περιείχε ελληνιστικές ταφές (δυτικό 
τμήμα) και εν μέρει στο φυσικό κούσκουρα (Σχέδ.  4). 
Το κτιριακό συγκρότημα εκτείνεται έξω από τα όρια 
του οικοπέδου, βόρεια και νότια κάτω από τις σημε- 
ρινές οικοδομές Γ. Περάκη, ανατολικά τουλάχιστον 
στο δημόσιο δρόμο αλλά και τις οικοδομές Πλουμά- 
κη-Αποστολίδη.

Το αρχαιότερο τμήμα του κτιριακού συγκροτήματος 
σώζεται στη νότια πλευρά του οικοπέδου (Σχέδ.  4, 
χώροι I-VI), όπου αποκαλύφθηκε το μεγαλύτερο μέρος 
επιμήκους στοάς, με κιονοστοιχία ραδινών μονολιθι- 
κών κιόνων, στην οποία ανοίγονται τέσσερα δωμάτια. 
Τα τελευταία αποκαλύφθηκαν εν μέρει στο γειτονικό 
οικόπεδο Γ. Περάκη6.

Η στοά (I), πλ. 3,90 μ., αποκαλύφθηκε σε μήκος 
16,50 μ. Το ανατολικό τμήμα της εκτείνεται προς Α. 
κάτω από το δημόσιο δρόμο. Ο στυλοβάτης, από άνι- 
σους ορθογώνιους πωρόλιθους, κατά μήκος της βό- 
ρειας πλευράς είναι μικρότερου μήκους (αποκαλύ- 
φθηκε σε μήκος 11,30 μ.). Στην επιφάνεια του βρέ- 
θηκαν κατά χώραν τέσσερις μαρμάρινες βάσεις με 
ίχνη μολυβδοχόησης, σε απόσταση 2,50 μ. μεταξύ 
τους (η 3η από Δ. βάση έχει ήδη κλαπεί). Στο ανατο- 
λικό τμήμα της στοάς προς Α. του αψιδωτού δωματίου 
(χώρος II), βρέθηκαν δύο μονολιθικοί μαρμάρινοι 
κίονες, ύψ. 2,07 μ., ενώ τμήματα ενός τρίτου φαίνεται

1. Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 1ου Προγράμ- 
ματος Επιμόρφωσης ΥΠΠΟ-Ε.Ο.Κ. στις τεχνικές ανασκαφών.

2. Βλ. Δ. Βαλλιάνου, Συντήρηση Μνημείων-Τεχνικές Ανασκαφών, 
Α' Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Βώροι 1985, σ. 134-154.

3. Τότε διακόπηκε με παρέμβαση της βυζαντινολόγου Λ. Σταρίδα 
και του προϊσταμένου της ΚΓ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων Γ. Σακελλαράκη.

4. Στην τελευταία ανασκαφική περίοδο εργάστηκαν οι αρχαιολόγοι 
Π. Γκαλανάκη και Μ. Ζεϊμπέκη, οι οποίες είχαν και την ευθύνη σύ- 
νταξης του ημερολογίου της περιόδου αυτής.

5. Για το ιστορικό της έρευνας, βλ. Δ. Βαλλιάνου, ό.π., σ. 148.
6. Γ ία τη στοά, το αψιδωτό δωμάτιο και τη χρονολόγησή τους, βλ. 

περισσότερα Δ. Βαλλιάνου, ό.π., σ. 135, Φωτ. 6-9.
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Σχέδ. 1. Λιμένας Χερσονήσου. Ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής, όπου σημειώνεται 
με διαγράμμιση το οικόπεδο Παπαδάκη.

να βρίσκονται στην επίχωση ανατολικότερα — προς 
το δρόμο, καθώς και ένα ιωνικό κιονόκρανο (Π ί ν. 192 
β, 193 α).

Το πρώτο από Α. δωμάτιο (II), πλ. 4,60 μ., που απο- 
καλύφθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος στο νότιο οικό- 
πεδο Γ. Περάκη, είναι αψιδωτό με ψηφιδωτό δάπεδο 
με σωζόμενες παραστάσεις ελισσόμενης άκανθας, που- 
λιού κτλ. σε διάχωρα από πλοχμούς, ταινίες και άλλα 
γεωμετρικά μοτίβα. Δυστυχώς, λόγω άρνησης των οι- 
κοπεδούχων — και αδυναμίας (ή μη θέλησης) της 
Εφορείας στη συγκεκριμένη περίπτωση να επιβληθεί 
— δεν ανασκάφηκε λωρίδα χώματος, πλ. 1,80 μ., με- 
ταξύ των δύο οικοπέδων και έτσι δεν αποκαλύφθηκε, 
αν σώζεται, όλο το ψηφιδωτό δάπεδο. Αποκαλύφθηκε 
ένα πολύ μικρό τμήμα λευκού ψηφιδωτού δαπέδου 
χωρίς διακόσμηση στη βορειοδυτική γωνία του δωμα- 
τίου.

Αξιοσημείωτο είναι το πλάτος του ανοίγματος (3 μ.) 
του δωματίου αυτού προς τη στοά, χαρακτηριστικό 
της άμεσης επικοινωνίας των δύο χώρων και ενδει- 
κτικό της χρήσης του.

Τα δύο μεσαία δωμάτια (III και IV), ίσου μήκους

4,90, πλ. 3 και θυραίου ανοίγματος 1 μ., δεν ανασκά- 
φηκαν πλήρως, καθώς και το ανατολικό τμήμα του 
δωματίου V και το αντίστοιχο τμήμα της στοάς.

Ο χώρος είναι πλήρης από το συμπαγές στρώμα κα- 
ταστροφής, υλικά από την ανωδομή του κτιρίου (λίθοι 
αργοί και λαξευμένοι, πήλινοι πλίνθοι και κεραμίδες) 
και ισχυρό ασβεστοκονίαμα.

Ο τελευταίος προς Δ. μεγάλος χώρος (V), πλ. 8,60 μ., 
απολήγει στα δυτικά σε πλατιά κλίμακα, πλ. 2,20 μ., 
της οποίας σώζονται τρεις βαθμίδες από λίθινες κυ- 
ρίως, ορθογώνιες, ανόμοιων διαστάσεων, πλάκες και 
λιγότερες πήλινες, που οδηγεί δυτικά σε υψηλότερο 
επίπεδο (Π ί ν. 193 β).

Οι τοίχοι των χώρων Ι-V, που σώζονται σε ύψος 1 
μ., παρουσιάζουν μια στέρεη και προσεγμένη δόμηση. 
Είναι κτισμένοι με μεγάλους και μέτριους λίθους, αδρά 
δουλεμένους ή ορθογώνιους, πήλινες πλίνθους και 
ισχυρό ασβεστοκονίαμα. Συμπαγής όγκος πήλινων 
πλίνθων και ασβεστοκονιάματος δείχνουν ότι υψηλό- 
τερα τμήματα της τοιχοποιίας αποτελούνται από πλιν- 
θοδομή. Στο βόρειο τοιχοβάτη των δωματίων και στα 
θυραία ανοίγματα (παραστάδες) έχουν χρησιμοποιηθεί
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Σχέδ. 2. Λιμένας Χερσονήσου. Οικόπεδο Παπαδάκη. Κάτοψη της ανασκαφής (α' φάση).

μεγάλοι ορθογώνιοι λίθοι. Ιδιαίτερα προσεγμένη είναι 
η κατασκευή του γωνιαίου τοίχου στο δυτικό άκρο, 
προς Δ. του στυλοβάτη, με μεγάλους γωνιόλιθους

(Πίν.  194 α). Αντίστοιχη πιθανώς ήταν η κατασκευή 
του ανατολικού άκρου της στοάς.

Μια δεύτερη πλακόστρωτη κλίμακα, πλ. 1,80 μ., έχει
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ΤΟΜΗ

ΤΟΜΗ Ε- Ε

ΤΟΜΗ Ζ- Ζ

Σχέδ. 3. Λιμένας Χερσονήσου. Οικόπεδο Παπαδάκη. Τομές της ανασκαφής.

αποκαλυφθεί στο δυτικό τμήμα της στοάς, όπου σώζο- 
νται τέσσερις βαθμίδες, το πλατύσκαλο και το κατώ- 
φλι της εισόδου που οδηγεί από τη στοά στο δυτικό- 
τερο και υψηλότερα θεμελιωμένο τμήμα του κτιρίου. 
Στο κατώφλι σώζονται οι τόρμοι και είναι σαφή τα 
ίχνη στήριξης της πόρτας (Πίν. 194 β).

Αξιοσημείωτο είναι ότι πλάγια, πάνω στο κατώφλι 
βρέθηκε πώρινο αρχιτεκτονικό μέλος, τμήμα επιστυ- 
λίου, στο οποίο σώζονται τέσσερα τρίγλυφα, τρεις με- 
τόπες και αντίστοιχες σταγόνες· προφανώς προέρχεται 
από την ανωδομή της στοάς, πιθανώς από την ανω- 
δομή της δυτικής θύρας (Πίν.  194 β). Οι σωζόμενοι 
πλευρικοί τοίχοι της κλίμακας είναι κτισμένοι πρό- 
χειρα με μικρές αργές πέτρες και πηλοκονίαμα, αντί- 
θετα από την ίδια την κλίμακα που όπως και η πρώτη 
κλίμακα, είναι κατασκευασμένη επιμελώς, με πλακοει-

δείς πέτρες, πήλινες πλάκες και ισχυρό ασβεστοκο- 
νίαμα στο οποίο έχουν επιστρωθεί ορθογώνιες λίθινες 
πλάκες.

Παρατηρούμε ότι εκτός των τοίχων της κλίμακας 
και ο τοίχος νότια της πόρτας και εκείνος δυτικά του 
γωνιαίου τοίχου της στοάς παρουσιάζουν διαφορετική 
δομή από τους υπόλοιπους του ρωμαϊκού κτιρίου. Οι 
πέτρες είναι πιο μικρές, αργές οι περισσότερες, με 
πολύ μικρές παραπληρωματικές και πιο αραιό ασβε- 
στοκονίαμα.

Είναι πιθανόν ότι αυτοί οι δύο τοίχοι, όπως και οι 
δύο κλίμακες, επισκευάστηκαν (ή ανακατασκευάσθη- 
καν) και χρησιμοποιήθηκαν και κατά τη μεταγενέ- 
στερη οικοδομική φάση, την παλαιοχριστιανική. Ενι- 
σχυτικό στοιχείο αυτής της άποψης είναι το γεγονός 
ότι στο δυτικό τμήμα του ρωμαϊκού κτιρίου, δυτικό-
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Κοινοτική οδός πλάτους 10.00 μ

Σχέδ. 4. Λιμένας Χερσονήσου. Οικόπεδο Παπαδάκη. Κάτοψη της ανασκαφής (β ' φάση).

τέρα του εγκάρσιου τοίχου της στοάς, δεν βρέθηκε το 
συμπαγές στρώμα καταστροφής που καλύπτει όλο το 
υπόλοιπο κτίριο, δωμάτια και στοά- συμπεραίνουμε

ότι, μετά την καταστροφή με το σεισμό του 365 μ.Χ., 
το τμήμα αυτό εγκαταλείφθηκε και δεν ξαναχρησιμο- 
ποιήθηκε.
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Ας σημειωθεί ότι ο τοίχος μεταξύ των χώρων V και 
VI (β' κλίμακα) βρέθηκε κατεστραμμένος μέχρι τη θε- 
μελίωση του. Στην ίδια περιοχή, στο χώρο του β' κλι- 
μακοστασίου (VI) και στο δυτικό τμήμα της στοάς βρέ- 
θηκε εκτεταμένο στρώμα καύσης (Πίν. 194 β).

Οι τοίχοι των δωματίων II-V και ο στυλοβάτης του 
ρωμαϊκού κτιρίου είναι θεμελιωμένοι στον ισοπεδω- 
μένο φυσικό ασβεστολιθικό κούσκουρα που διαμορ- 
φωμένος αποτελεί και το δάπεδο της στοάς. Σε αρκετά 
σημεία διακρίνονται οι τάφροι θεμελίωσης.

Αντίθετα, στο δυτικό και βορειοδυτικό τμήμα του 
οικοπέδου οι αποκαλυφθέντες τοίχοι είναι θεμελιωμέ- 
νοι σε υψηλότερο επίπεδο πάνω σε εύθραυστο «αμμο- 
κούσκουρα» ή σε στρώμα άμμου και σώζονται σε μι- 
κρό ύψος (0,30-0,70 μ.) (Σχέδ.  2-4). Σε μεγάλο ύψος 
(1,50-1,70 μ.) σώζεται μόνο ο δυτικός τοίχος ο οποίος, 
βρισκόμενος στο δυτικό άκρο του οικοπέδου, διέφυγε 
των τελευταίων εκσκαφών και διαμορφώσεων σώζεται 
πάνω από τη σημερινή επιφάνεια 0,85 μ.

Ο τοίχος αυτός, που είναι ορατός πάνω από την επι- 
φάνεια του εδάφους σε μήκος 18 μ. χωρίς ανοίγματα, 
αποτελεί τον εξωτερικό τοίχο μιας επιμήκους αί- 
θουσας (VII) — ένα είδος στοάς — της οποίας το νότιο 
άκρο πρέπει να βρίσκεται στο νότιο οικόπεδο Γ. Πε- 
ράκη και το βόρειο εκτείνεται κάτω από τη βόρεια οι- 
κοδομή Γ. Περάκη (Πίν. 195 α).

Κατά μήκος των μακρών πλευρών της αίθουσας, που 
έχει πλάτος 4 μ., και κατά άνισα διαστήματα (3-5 μ.), 
αποκαλύφθηκαν έξι βάσεις, άνισου μεγέθους αντωπών 
πεσσών (ή αντηρίδων), από τις οποίες εκείνες κατά 
μήκος του δυτικού τοίχου είναι βαθμιδωτές· σώζονται 
τρεις βάσεις και δύο βαθμίδες (Πίν. 195 α).

Οι βάσεις αυτές έχουν κατασκευαστεί από μείγμα 
ασβεστοκονιάματος και μικρών αργών λίθων, ενώ οι 
βαθμίδες από αργούς και κυρίως ορθογωνίους λίθους, 
πήλινες πλίνθους και κονίαμα.

Ο ανατολικός τοίχος αυτού του χώρου σώζεται σε 
ελάχιστο ύψος ή είναι κατεστραμμένος και κανένα 
άνοιγμα δεν είναι ορατό. Τα υπάρχοντα στοιχεία δεν 
επαρκούν για τον προσδιορισμό της χρήσης αυτής της 
σημαντικής αίθουσας (μολονότι η ερμηνεία του ως 
σταύλου δεν φαίνεται απίθανη).

Στον υπόλοιπο βόρειο χώρο, προς Α. της αίθουσας 
VII, αποκαλύφθηκαν σχεδόν στη σημερινή επιφάνεια 
του εδάφους (ύστερα από τις τελευταίες διαμορφώσεις) 
οι θεμελιώσεις ενός συγκροτήματος δύο τουλάχιστον 
μακρόστενων δωματίων (ΙΧ-Χ), πλ. 7,70 μ. και μήκ. 
μεγαλύτερου από 7,75 μ., που περιβάλλονται από διά- 
δρομο (VIII) από τη δυτική (πλ. 2,50 μ.) και νότια 
πλευρά (πλ. 1,30 μ.). Ο νότιος διάδρομος οδηγεί ανα- 
τολικά μέσω μιας πόρτας έξω από το κτίριο.

Στο χώρο IX σώζεται το δάπεδο από λευκό ασβε- 
στοκονίαμα και σχεδόν στο μέσο του νοτίου τμήματος 
υπάρχει μία επιμήκης κλειστή δεξαμενή, διαστ. l,90x 
0,50 μ.

Βόρεια της δεξαμενής αλλά σε βαθύτερο επίπεδο 
βρέθηκε ένα κακοκτισμένο τοιχάριο στο μέσο του 
οποίου υπήρχε μια λαξευτή στον αμμοκούσκουρα κυ- 
κλική κοιλότητα.

Στο χώρο X, στο βόρειο άκρο του, αποκαλύφθηκε 
ένας αγωγός χτισμένος με ασβεστοκονίαμα, μικρούς 
λίθους και κεραμίδια που αρχίζει από τη θεμελίωση 
του δυτικού τοίχου του χώρου και με κλίση προχωρεί 
προς ΒΑ., έξω από τον ανασκαμμένο χώρο.

Στο νότιο τμήμα του χώρου X, όπου σώζονται λεί- 
ψανα ενός εγκάρσιου τοίχου, βρέθηκε ένα επίμηκες 
βαθύ σκάμμα μέσα στον αμμοκούσκουρα, σε επίπεδο 
βαθύτερο από το δάπεδο και τη θεμελίωση των τοίχων 
του χώρου (Σχέδ.  2). Επειδή στο σκάμμα βρέθηκαν 
και νεότερα αντικείμενα εκφράζεται αμφιβολία κατά 
πόσο είναι αρχαίο ή αποτέλεσμα των νεότερων επεμβά- 
σεων.

Οι τοίχοι αυτού του κτίσματος (VIII-X), είναι δομη- 
μένοι με μικρές ή μέτριου μεγέθους αργές πέτρες, λίγες 
κεραμίδες και ασβεστοκονίαμα όχι ιδιαίτερα ισχυρό. 
Στον ανατολικό τοίχο του χώρου X βρέθηκε εντοιχι- 
σμένο (σε β' χρήση) πώρινο δωρικό κιονόκρανο.

Οπωσδήποτε αυτοί οι τοίχοι (Σχέδ.  2) δεν έχουν τη 
συμπαγή κατασκευή των τοίχων της νότιας πλευράς 
του ρωμαϊκού κτιρίου.

Μια παρόμοια θεμελίωση βρέθηκε στο νοτιοανατο- 
λικό άκρο του οικοπέδου, κτισμένη πάνω από το στυ- 
λοβάτη, τον πεσμένο κίονα και το ιωνικό κιονόκρανο 
της στοάς, καθώς και τον εγκάρσιο τοίχο του αψιδω- 
τού δωματίου (Πίν.  195 β), γεγονός που ενισχύει την 
άποψή μας, σε συνδυασμό με την κεραμική και άλλα 
στοιχεία, ότι αυτές οι κατασκευές ανήκουν σε νεότερη 
οικοδομική φάση της παλαιοχριστιανικής εποχής.

Στον υπόλοιπο χώρο του οικοπέδου, βόρεια της ρω- 
μαϊκής στοάς και ανατολικά των παλαιοχριστιανι- 
κών κτισμάτων, δεν βρέθηκε άλλο κτίσμα (κατασκευή) 
που ν’ αντιστοιχεί στις δύο αυτές οικοδομικές φάσεις. 
Προφανώς σ’ αυτές τις περιόδους ήταν ένας υπαίθριος 
χώρος, ένα είδος αίθριου, στον οποίο άνοιγε η στοά 
και ο διάδρομος δυτικά. Σε βαθύτερα όμως επίπεδα στο 
χώρο του «αίθριου» βρέθηκαν: α) βαθειά λαξεύματα 
μέσα στο φυσικό αμμοκούσκουρα, β) λείψανα θεμελί- 
ωσης ενός ορθογωνίου κτίσματος (του οποίου οι δια- 
στάσεις υπολογίζονται σε 3,70x7,70 μ.) που εκτείνεται 
βορειότερα και ανατολικά του οικοπέδου Α. Παπα- 
δάκη (Σχέδ.  1-4). Πάνω στο βορειότερο τμήμα του 
δυτικού τοίχου αυτού του κτίσματος αποκαλύφθηκε 
τμήμα τοιχίου, με μικρή «δεξαμενή» κτισμένο με αρ-
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γούς ορθογώνιους λίθους, πήλινες πλίνθους και κο- 
νίαμα καθώς και σπόνδυλο κίονα, το οποίο φαίνεται ν’ 
αποτελεί κατάλοιπο νεότερης οικοδομικής φάσης.

Μέσα στα βαθύτερα λαξεύματα και στρώματα της 
επίχωσης που αντιστοιχεί στη θεμελίωση βρέθηκε κε- 
ραμική πρώιμης και μέσης ρωμαϊκής περιόδου καθώς 
και λίγη ύστερης ελληνιστικής, που δίνει τη χρονολό- 
γηση της διάρκειας της χρήσης αυτού του χώρου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σ’ όλο αυτό το χώρο βρέθη- 
καν πολλά τεμάχια μάζας καμίνευσης σιδήρου και κα- 
μένα υλικά που πιθανότατα προσδιορίζουν τη χρήση 
του. Στο χώρο αυτό, σε φάση προγενέστερη του υστε- 
ρορωμαϊκού κτιρίου (ίσως και σύγχρονη;) υπήρχε ερ- 
γαστήριο καμίνευσης μετάλλου, στοιχείο ιδιαίτερα 
σημαντικό για την ιστορία και τοπογραφία της αρ- 
χαίας Χερσονήσου.

Στο χώρο ακόμη βρέθηκαν πολλά οστά ζώων, ιδιαί- 
τερα αιγοπροβάτων, μεγάλος αριθμός σπασμένων αγ- 
γείων — κυρίως αμφορέων και άλλων μέτριου μεγέ- 
θους αγγείων, οστέινη περόνη κτλ. Όμοια αντικεί- 
μενα, οστέινες περόνες, αγνύθες, τεμάχια μαρμάρινων 
αντικειμένων και γλυπτών καθώς και πήλινων πλακι- 
δίων ορθομαρμάρωσης, βρέθηκαν γενικά σ’ όλο το 
χώρο των κτισμάτων των υστερορωμαϊκών καθώς και 
των παλαιοχριστιανικών χρόνων, αντικείμενα που 
σαφώς προσδιορίζουν το «λαϊκό» χαρακτήρα των κτι- 
ρίων. Οπωσδήποτε κανένα αντικείμενο λατρευτικού 
χαρακτήρα δεν βρέθηκε που να δικαιολογεί κάποια 
λατρευτική χρήση των μνημείων, όπως υποστηρί- 
χθηκε παλαιότερα από την κ. Λ. Σταρίδα.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι πάνω στα δάπεδα και 
στην επίχωση του δυτικού τμήματος της στοάς και του 
χώρου V βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ελαφρόπετρας που 
πιθανώς έχει σχέση είτε με κάποια ιδιαίτερη χρήση 
του χώρου αυτού (εργαστήριο;) είτε με την αιτία κατα- 
στροφής και εγκατάλειψης των υστερορωμαϊκών κτι- 
ρίων (μετασεισμικά - παλιρροϊκά κύματα).

Η διάκριση των δύο οικοδομικών φάσεων των απο- 
καλυφθέντων κτισμάτων είναι σαφής και θα μπορούσε 
κανείς να πεί ότι πρόκειται για δύο ανεξάρτητα, δια- 
δοχικά κτίρια.

Ωστόσο, εκφράζεται η άποψη ότι έχουμε δύο επάλ- 
ληλες, διαδοχικές οικοδομικές φάσεις ενός μεγάλου 
οικοδομικού συγκροτήματος, που εκτείνεται και στα 
γειτονικά οικόπεδα, γιατί φαίνεται να έχουν την ίδια 
αρχική αρχιτεκτονική σύλληψη και διαμόρφωση.

Από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της ανασκαφής 
του οικοπέδου Α. Παπαδάκη, ιδιαίτερα για την τοπο- 
γραφία της αρχαίας Χερσονήσου, ήταν ο εντοπισμός 
και η ανασκαφή ελληνιστικού νεκροταφείου.

Πράγματι, σ’ όλο το δυτικό τμήμα του οικοπέδου

βρέθηκαν (κυρίως στην ανασκαφή του 1986) διά- 
σπαρτα οστά ανθρώπων και ελληνιστική κεραμική 
μέσα στο στρώμα άμμου και πάνω στην επιφάνεια του 
αμμοκούσκουρα που υπάρχει σ’ αυτή την περιοχή.

Τουλάχιστον εννέα ταφές ενηλίκων και παιδιών 
εντοπίστηκαν (Σχέδ.  2-4, ταφές 1-9) από τις οποίες οι 
περισσότερες διαλυμένες και κατεστραμμένες από τις 
θεμελιώσεις των ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών 
κτισμάτων αλλά και τις νεότερες επεμβάσεις — ακόμη 
και από προηγούμενες ανασκαφές (ταφές 1, 3, 6, 7, 8, 
9). Σε καλύτερη κατάσταση βρέθηκαν οι ταφές 1, 2, 4 
κατά μήκος της δυτικής πλευράς της μεγάλης αί- 
θουσας VII και εν μέρει κάτω από τη θεμελίωσή της 
(0,50 μ. βαθύτερα).

Οι ταφές ανήκουν σε ενήλικες άνδρες, γυναίκες και 
παιδιά (3, 4) και δεν έχουν ιδιαίτερο προσανατολισμό. 
Οι περισσότερες είναι από ΒΑ. προς ΝΔ. (2, 7), άλλες 
από ΝΑ.-ΒΔ. (1.). Παρουσιάζουν όμως ένα κοινό χα- 
ρακτηριστικό: η κεφαλή στηριζόταν σε μια αργή πέ- 
τρα που βρέθηκε κάτω ή δίπλα (Πίν. 196 δ).

Οι ταφές έχουν αρκετά ·κτερίσματα, κυρίως πήλινα 
αγγεία (τρεις πρόχοι, τρεις δακρυδόχοι, ένας κανθαρί- 
σκος, μία πλημμοχόη σε άριστη κατάσταση) (Πίν. 
196 α-β), δύο σιδερένια δακτυλίδια και ένα μπρούτζινο 
με παράσταση στη σφενδόνη — συνήθως στο αρι- 
στερό χέρι (4, 6), περιδέραιο από χάνδρες υαλόμαζας 
(1), ένα γυάλινο φοινικικό αρύβαλλο (3) (Πίν.  196 γ), 
νομίσματα (1, 4). Δεν φαίνονται όλες σύγχρονες, αρ- 
χαιότερες πρέπει να είναι οι 2 και 3 (3ου αι. π.Χ.), 
όμως είναι βέβαιο ότι οι ταφές αυτές αποτελούν το αρ- 
χαιότερο τεκμήριο εγκατάστασης και οριοθέτησης νε- 
κροταφείου της Χερσονήσου που έχει ως τώρα ανα- 
σκαφεί, και ανάγονται στους ελληνιστικούς χρόνους7 * *.

Γούβες

Οικόπεδο Κουκουβιτάκη (πρώην Λογιάδη)

Στο παραλιακό οικόπεδο της οικογένειας Κουκουβι- 
τάκη και Β. Σκουλά, πρώην Λογιάδη, στη θέση Βλυ- 
χάδα κοντά σε φυσικό λιμανάκι ανατολικά του ξενο- 
δοχείου Πάνθεον, συνεχίστηκε συστηματικά η ανασκα- 
φή σύμφωνα με γνωμοδότηση του ΚΑΣ και σχετική 
απόφαση του ΥΠΠΟ.

Το 1985, ύστερα από εντοπισμό εκτεταμένης ΥΜ οι- 
κιστικής εγκατάστασης στη θέση, στη διάρκεια αυτο- 
ψίας, είχαν πραγματοποιηθεί τέσσερις δοκιμαστικές

7. Ταφές υστεροελληνιστικές, πάλι μέσα σε στρώμα άμμου, βρέθη-
καν στο οικόπεδο Πεχυνάκη-Δρακοπούλου, περίπου 400 μ. νοτιότερα
του οικοπέδου Παπαδάκη, δυτικά του αρχαίου θεάτρου.
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τομές κατά τις οποίες αποκαλύφθηκαν οικοδομικά 
λείψανα και ένας κεραμικός κλίβανος της ΥΜ ΙΙΙΒ πε- 
ριόδου8.

Το 1990 υλοποιήθηκε στο πεδίο, έκτασης 9 στρεμμά- 
των περίπου, κάνναβος με τετράγωνα πλευράς 4 μ. και 
η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στο νότιο και νοτιοα- 
νατολικό τμήμα του του οικοπέδου, όπου το 1985 είχαν 
εντοπιστεί κτίσματα9.

Στο νοτιοανατολικό τμήμα άρχισε να αποκαλύπτε- 
ται ένα οικοπεδικό συγκρότημα (Α), αποτελούμενο 
από οκτώ τουλάχιστον δωμάτια των οποίων οι τοίχοι 
σώζονται σε μικρό ύψος, θεμελιωμένοι στο φυσικό 
βράχο.

Βόρεια αυτού του συγκροτήματος βρέθηκε και ανα- 
σκάφηκε το κατώτερο τμήμα (θάλαμος πυράς) ενός μι- 
κρού κλιβάνου (κλίβανος II), σε μικρή απόσταση ΝΑ. 
του κλιβάνου I (Πίν.  197 β). Η μόνη ουσιαστική δια- 
φορά τους έγκειται στο γεγονός ότι ο θάλαμος του 
κλιβάνου II αποτελείται από δύο μέρη με ενδιάμεσο 
διαχώρισμα αποτελούμενο από πηλό, σωζ. ύψ. 0,70, 
πάχ. 0,04-0,05 μ. Η σύνθεση του πηλού που περιέχει 
και λίγο άχυρο είναι όμοιο με εκείνη των εσωτερικών 
τοιχωμάτων του θαλάμου που ήταν το αποτέλεσμα 
επάλληλων επαλείψεων της λαξευμένης επιφάνειας 
του βράχου. Προφανώς το διαχώρισμα κατασκευά- 
στηκε ως βοηθητικό υποστήριγμα της (χαμένης) ε- 
σχάρας και της ανωδομής του κλιβάνου λόγω του μεγά- 
λου σχετικά πλάτους. Και ο κλίβανος αυτός είναι λα- 
ξευμένος στο βράχο, μικρών διαστάσεων (μήκ. 1,50, 
πλ. 1,60 μ.) και όμοιου τύπου με τον κλίβανο I.

Στο εσωτερικό του κλιβάνου, όπως και στο γύρω 
χώρο, βρέθηκαν πολλά τεμάχια πηλού προερχόμενου 
τόσο από την εσχάρα όσο και από το θάλαμο όπτησης, 
αρκετά όστρακα χρηστικών αγγείων καθώς και δύο ει- 
δώλια. Αξιοσημείωτοι είναι ορισμένοι επιμήκεις μι- 
κροί λίθοι με ίχνη πηλού οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν 
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της εσχάρας, όπως 
συμπεραίνεται συγκριτικά από την κατασκευή νεότε- 
ρων παραδοσιακών κρητικών κλιβάνων.

Στο χώρο γύρω από τον κλίβανο βρέθηκαν τεμάχια 
πήλινου δίσκου κεραμικού τροχού (Πίν. 197 α), καθώς 
και σειρά τεσσάρων λίθινων βάσεων με κωνικό τόρμο 
οι οποίες αποτελούσαν, όπως και πάλι συμπεραίνεται 
συγκριτικά από τα παραδοσιακά «τροχιά» των κρητών 
πιθαράδων και άλλων αγγειοπλαστών, βάσεις κεραμι-

κών τροχών. Τα στοιχεία αυτά, καθώς και τα διά- 
σπαρτα στο χώρο του οικοπέδου τεμάχια πηλού προ- 
ερχόμενου από τοιχώματα και εσχάρα κλιβάνων, ο- 
δηγούν στο συμπέρασμα ότι στη θέση αυτή λειτουρ- 
γούσε οργανωμένο κεραμικό εργαστήριο στη διάρκεια 
της ΥΜ ΙΙΙΒ περιόδου.

Βόρεια και μεταξύ των κλιβάνων I και II εκτός από 
λαξεύματα στο βράχο και διάσπαρτη κεραμική δεν βρέ- 
θηκαν κτίσματα καθώς οι πρόσφατες διαμορφώσεις εί- 
χαν φθάσει μέχρι την επιφάνεια του βράχου που απο- 
καλυπτόταν σε βάθος 0,20-0,30 μ. Δυτικότερα όμως, 
στο χώρο της δοκιμαστικής τομής III του 1985, ανα- 
σκάφηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος ένα επίμηκες με- 
γαρόσχημο κτίριο (κτιριακό συγκρότημα Β) με προ- 
σανατολισμό Α.-Δ. (Πίν.  198 α-β). Σώζεται μόνο η 
θεμελίωση — κάτω μέρος της τοιχοποιίας — ωστόσο 
διακρίνονται τέσσερις χώροι στη σειρά, από τους 
οποίους ο ανατολικότερος έχει μικρά διαχωρίσματα 
και ο δυτικός υπερυψωμένο πλακόστρωτο δάπεδο. Η 
όλη κατασκευή και μορφολογία του κτιρίου φαίνεται 
ιδιαίτερα σημαντική για το χώρο. Δυστυχώς, λόγω 
επανειλημμένων αρόσεων και διαμορφώσεων η επί- 
χωση ήταν κατεστραμμένη και εκτός από λίγα λίθινα 
εργαλεία και κεραμική δεν βρέθηκαν αξιόλογα αντι- 
κείμενα που να αιτιολογούν μια ιδιαίτερη χρήση του 
κτιρίου, π.χ. λατρευτική. Ωστόσο σημειώνεται η ύ- 
παρξη μιας πυράς, διαμ. 1 μ., στη νοτιοδυτική γωνία 
του β' δωματίου από δυτικά, κοντά στην οποία βρέθη- 
καν λίθινο τριβείο και τριπτήρας, ενώ εξωτερικά του 
κτιρίου, νότια του ανατολικού δωματίου, βρέθηκαν 
συγκεντρωμένες τρεις λίθινες σφραγίδες, πιθανώς έν- 
δειξη εργαστηρίου σφραγιδογλυφίας (;). Τόσο στο 
κτίριο Β όσο κυρίως στο κτιριακό συγκρότημα Α, 
παρά τη μικρή επίχωση, βρέθηκε τεράστιος όγκος κε- 
ραμικής, κυρίως από κύλικες, κύπελλα, ψευδόστομους 
αμφορείς, αμφορείς, πίθους και άλλα χρηστικά αγγεία 
της ΥΜ ΙΙΙΑ2-Β εποχής (Πίν.  199 α-β) που χρονολο- 
γούν τη διάρκεια της οικιστικής εγκατάστασης και 
της λειτουργίας των κεραμικών εργαστηρίων.

Η καταστροφή και εγκατάλειψη του οικισμού και 
των εργαστηρίων πιθανώς προκλήθηκε από παλιρ- 
ροϊκά κύματα ύστερα από έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαι- 
στείου της ανατολικής Μεσογείου. Στην άποψη αυτή 
οδηγούμαστε από τον όγκο ελαφρόπετρας που βρέθηκε 
και στα δύο κτιριακά συγκροτήματα, κυρίως όμως 
κατά μήκος της βόρειας εξωτερικής (προς τη θά- 
λασσα) πλευράς τους10.

8. Δ. Βαλλιάνου, ό.π., σ. 167-185.
9. Η ανασκαφή, στην οποία πήραν μέρος οι αρχαιολόγοι Χρ. Μιχε- 

λάκη και Μ. Σκουμή, πραγματοποιήθηκε με δαπάνες της οικογένειας
Κουκουβιτάκη κατά το μεγαλύτερο μέρος. Ο κάνναβος υλοποιήθηκε 
από το τεχνικό γραφείο Μ. Καρακωνσταντάκη. Σε όλους εκφράζομε 
θερμές ευχαριστίες.

10. D. Vallianou, New Evidence of Earthquake Destructions in Late 
Minoan Crete, Archaeoseismology, Proceedings of the June 1991 Meet- 
ing, Athens (υπό εκτύπωση).
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ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ  

Π ιτ σ ίδ ια

Θέση Πλάκες. Μινωική αγρέπαυλη

Συνεχίστηκε και κατά το 1990 η ανασκαφή της μι- 
νωικής αγρέπαυλης στο κτήμα της Ε. Καζάκη η οποία 
άρχισε το 198811.

Μετά την κατασκευή καννάβου και την ανασκαφή 
των επιφανειακών στρωμάτων κατά την οποία αποκαλύ- 
φθηκαν οι τοιχοποιίες και η κύρια αρχιτεκτονική-κτι- 
ριολογική διαμόρφωση της έπαυλης12 (Πίν. 200 α-β), 
οι φετινές εργασίες επικεντρώθηκαν στη δυτική πτέ- 
ρυγα και τη βορειοανατολική γωνία του κτιρίου όπου 
ολοκληρώθηκε η έρευνα στα δωμάτια I, XIII, XIV, 
XIX και IX13 (Σχέδ. 5).

Στο δωμάτιο I διανοίχθηκε η βόρεια είσοδος, η 
οποία οδηγεί σε διάδρομο και μικρή κλίμακα της βό- 
ρειας πτέρυγας. Στις παραστάδες και αυτής της θύρας 
υπάρχουν εσοχές για την υποδοχή των ξύλινων στοι- 
χείων που παρατηρήθηκαν και σε άλλα δωμάτια του 
κτιρίου (Π ί ν. 201 α).

Το δωμάτιο XIII (Σχέδ. 6) (διαστ. 1,75x2,30), στο 
κέντρο σχεδόν του κτιρίου, επικοινωνεί με μεγάλο 
άνοιγμα με το δωμάτιο XIV δυτικά, με το οποίο ου- 
σιαστικά αποτελεί ενιαίο χώρο, και το διάδρομο XVI 
που οδηγεί στη νότια πτέρυγα της έπαυλης. Το δωμά- 
τιο ήταν γεμάτο με δομικά υλικά από την ανωδομή ενώ 
η κεραμική ήταν σχετικά λίγη (Πίν. 201 β). Οι τοίχοι 
κτισμένοι με λίθους μέτριου μεγέθους και μεγαλύτε- 
ρους ορθογώνιους στις παραστάδες και παχύ πηλοκο- 
νίαμα σώζονται σε ύψος 1,20 μ. Το δάπεδο αποτελείται 
από πατημένο πηλόχωμα και παρουσιάζει κοιλότητες. 
Μια ασβεστολιθική υψηλή πλάκα αποτελούσε το κα- 
τώφλι του ανοίγματος προς το δωμάτιο XIV. Μικρή 
κοιλότητα κατά μήκος του νότιου τοίχου του δωμα- 
τίου, δεξιά του κατωφλιού, οδήγησε σε μικρή δοκιμα- 
στική τομή (διαστ. 0,30x0,70 μ.) στο σημείο αυτό και 
απέδειξε ότι ο τοίχος είναι θεμελιωμένος σε αρχαίο-

τερη επίχωση αποτελούμενη από πέτρες και αφράτο, 
διαλυμένο πηλοκονίαμα. Προφανώς κατά την τελευ- 
ταία οικοδομική φάση του κτιρίου μπαζώθηκε και 
ισοπεδώθηκε ο χώρος στο τμήμα αυτό όπου η κλίση 
του εδάφους (βράχου) αρχίζει να γίνεται μεγαλύτερη 
προς Ν. Ωστόσο, οι αρχαιότερες οικοδομικές φάσεις 
και γενικότερα της οικιστικής εγκατάστασης στο 
χώρο θα ερευνηθούν καλύτερα στο νοτιότερο τμήμα 
της έπαυλης, όπου η λαθρανασκαφή αποκάλυψε τοι- 
χοποιίες και στρωματογραφία σε μεγάλο βάθος.

Το δωμάτιο XIV παρουσίαζε μεγαλύτερο ανασκα- 
φικό ενδιαφέρον μεγαλύτερων διαστάσεων (3,30x2,30 
μ.) επικοινωνεί άμεσα με το διάδρομο XVI με όλη τη 
νότια πτέρυγα. Ο χώρος του ήταν γεμάτος με αλλε- 
πάλληλα στρώματα λίθων και διαλυμένο πηλοκονίαμα 
καθώς και στρώμα πηλοκονιάματος που περιείχε και 
τεμάχια ασβεστοκονιάματος, πεσμένο προφανώς από 
τον όροφο. Κάτω από αυτό το στρώμα η κεραμική, κυ- 
ρίως σπασμένα και διασκορπισμένα μεγάλα αποθηκευ- 
τικά αγγεία αλλά και μικρότερα, και τα λίθινα εργα- 
λεία ήταν άφθονα και μαρτυρούν την αποθηκευτική 
χρήση του χώρου (Πίν. 202 α). Το δάπεδο του δωμα- 
τίου αποτελείται από πατημένο πηλόχωμα που περιέ- 
χει και διαλυμένο ασβεστοκονίαμα. Οι τοίχοι, που σώ- 
ζονται σε ύψος 1,30 μ. πάνω από το δάπεδο είναι 
κτισμένοι με μέτριους κυρίως λίθους και παχύ πηλο- 
κονίαμα εκτός από τον παχύτερο δυτικό (εξωτερικό) 
που είναι κτισμένος με μεγάλους επιμήκεις γωνιόλι- 
θους κατά την εξωτερική πλευρά, όπως όλοι οι περιμε- 
τρικοί τοίχοι του κτιρίου. Ωστόσο στο μέσο των μα- 
κρών τοίχων επισημάνθηκαν και πάλι τα κάθετα κενά 
που παρατηρήθηκαν και σε άλλους τοίχους της αγρέ- 
παυλης (δωμ. I, VIII) για την υποδοχή των κάθετων 
ξύλινων δοκών που φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν για 
αντισεισμική ενίσχυση και προστασία των μακρών και 
μικρού πάχους (0,45 μ.) τοίχων, μια πρακτική γνωστή 
ήδη από τις παλαιοανακτορικές φάσεις του γειτονικού 
ανακτόρου της Φαιστού. Όμοια οριζόντια ξύλινη 
δοκός πρέπει να υπήρχε στην εσωτερική παρειά του 
παχύτερου εξωτερικού τοίχου όπου επίσης παρατηρή- 
θηκε υποδοχή. Οι παραστάδες επίσης της νότιας 
πόρτας προς το διάδρομο XVI ήταν ξύλινες όπως μαρ- 
τυρούν οι εσοχές των τοίχων στο σημείο αυτό και τα 
ίχνη στο λίθινο κατώφλι (Π ίν 202 β).

Ωστόσο παρά τις ξυλοδεσιές το κτίριο φαίνεται να 
καταστράφηκε και εγκαταλείφθηκε εξ αιτίας κάποιου 
σεισμού. Στο μέσο του δωματίου και νότια της υπο- 
δοχής του ξύλινου υποστυλώματος του βόρειου τοίχου 
υπήρχαν έντονα ίχνη φωτιάς που οφείλονται στην 
καύση του. Το κτίριο όμως δεν φαίνεται να καταστρά- 
φηκε από πυρκαγιά αλλά από σεισμό όπως συνάγεται

ι 1. ΑΔ 43 (1988): Χρονικά, σ. 531’ 44 (1989): Χρονικά, σ. 438.
12. ΑΔ 44 (1989): Χρονικά, σ. 438 κ.ε., Σχέδ. 9.
13. Στην ανασκαφή πήραν μέρος οι φοιτήτριες αρχαιολογίας του 

Α.Π.Θ. Μ. Δουρίου, Σ. Τριαντάφυλλου, Ελ. Παπαδοπούλου, του Πα- 
νεπιστημίου Ρώμης Α. Χρονάκη, καθώς και φοιτητές αρχιτεκτονικής 
του Πολυτεχνίου Αμβούργου (Volker Westphal) και σπουδαστές Αρ- 
χαιολογίας του Πανεπιστημίου Μπορντώ (Isabelle Moitié και Mary 
Lys) και ο αρχαιολόγος Chr. Sireix στα πλαίσια του Προγράμματος 
των ανταλλαγών Commet. Σε όλους εκφράζονται βαθύτατες ευχαριστίες 
για την άψογη εργασία τους.
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Σχέδ. 5. Πιτσίδια. Θέση Πλάκες. Κτήμα 
Ε. Καζάκη. Γενική κάτοψη της μινωικής 

αγρέπαυλης.

από πολλές ενδείξεις και συγκριτικά στοιχεία14. Τα 
ίχνη φωτιάς που παρατηρήθηκαν στο συγκεκριμένο 
μόνο δωμάτιο ως τώρα πρέπει να προκλήθηκαν μάλλον 
από κάποιο αναμμένο λύχνο και τα αποθηκευμένα 
υλικά στο χώρο και δεν εξαπλώθηκε στο υπόλοιπο 
κτίριο. Δεν φαίνεται πιθανό δηλαδή να υπήρξε εμπρη- 
σμός. Η καταστροφή αυτή και η εγκατάλειψη του κτι- 
ρίου και της οικιστικής θέσης γενικότερα πρέπει να 
συνέβη στην YM ΙΒ περίοδο όπως μαρτυρούν όστρακα 
ανακτορικού ρυθμού, κνωσιακού εργαστηρίου, που 
βρέθηκαν στο δάπεδο του δωματίου, παρ’ όλο που σε 
όλο το χώρο της έπαυλης βρέθηκε και τοπική κερα- 
μική με φυτική και άλλη διακόσμηση — όμοια με της 
Φαιστού και Αγίας Τριάδας, που χρονολογήθηκε στην 
ΥΜ ΙΑ περίοδο.

Στο δωμάτιο XIX, νότια του XIV, συνεχίστηκε η 
ανασκαφή που είχε αρχίσει το 1989. Τότε είχε αποκα- 
λυφθεί μια κτιστή κατασκευή γεμάτη με κωνικά κύ- 
πελλα, μια λίθινη βάση με τόρμους και ένας πήλινος 
δίσκος κεραμικού τροχού.

Φέτος ολοκληρώθηκε η ανασκαφή του δωματίου, 
διαστ. 2x2,10 μ,, η είσοδος του οποίου βρίσκεται στο 
δυτικό άκρο του νότιου τοίχου και επικοινωνεί με το 
διπλανό δωμάτιο XX και όλη τη νότια πτέρυγα της 
έπαυλης μέσω του διαδρόμου XVIα. Κάτω από ένα 
όγκο άτακτα πεσμένων λίθων, αφράτου πηλοκονιά- 
ματος και τεμαχίων λευκού και κόκκινου ασβεστοκο- 
νιάματος, προφανώς πεσμένων από τον όροφο, αποκα- 
λύφθηκε το πλακόστρωτο δάπεδο σε χαμηλότερο 
επίπεδο από την υπερυψωμένη, επίσης πλακόστρωτη, 
ζώνη κατά μήκος του βόρειου τοίχου, όπου η κτιστή 
κατασκευή και η λίθινη βάση (Πίν. 203 α).

Στη θέση τους αφέθηκαν ένας ογκώδης πολύ αδρά 
δουλεμένος λίθος, ανατολικά της λίθινης βάσης, και 
ένας επιμήκης ορθογώνιος κιονίσκος με επικολλημένη 
με πηλό στο ένα άκρο του πλακοειδή πέτρα, που βρέ- 
θηκε στη νοτιοδυτική γωνία του δωματίου (Πίν. 203 
α), και τούτο γιατί γεννήθηκε η σκέψη ότι όλοι αυτοί 
οι ιδιόμορφοι λίθοι έχουν σχέση μεταξύ τους και πι- 
θανότατα συγκροτούν σύστημα κεραμικού τροχού ανά- 
λογο με τους νεότερους παραδοσιακούς ποδοκίνητους 
τροχούς της Κρήτης. Το θέμα αυτό θα ερευνηθεί μετά 
την πλήρη αποτύπωση και μελέτη όλων των ευρημά- 
των του χώρου. Στο δωμάτιο αυτό βρέθηκε λίγη κερα- 
μική, ιδιαίτερα σπασμένα κύπελλα — όμοια με τα 
ανευρεθέντα εντός της κτιστής κατασκευής της βο- 
ρειοδυτικής γωνίας, όστρακα YM ΙΑ-Β γραπτών αγ- 
γείων και τεμάχια πίθων — καθώς και λίθινα εργαλεία 
(τριβεία, τριπτήρες) που επίσης έχουν σχέση με κερα- 
μικά εργαστήρια.

Οι πλάκες του δαπέδου είναι ασβεστολιθικές εκτός 
από δύο πλησίον της εισόδου που ήταν από τοπικό 
γυψόλιθο (αλάβαστρο) τοποθετημένες σε λίγο βαθύ- 
τερο επίπεδο. Μετά την αποτύπωση του δαπέδου, οι 
αλαβάστρινες πλάκες σηκώθηκαν και στο σημείο αυτό 
έγινε δοκιμαστική τομή για έλεγχο του υπεδάφους. 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μπάζωμα από μικρούς λί- 
θους και χαλίκια, διακρινόμενο σε τρεις στρώσεις, που 
περιείχε κεραμική χρονολογούμενη στην ΠΜ ή και 
υπονεολιθική εποχή15, ενώ 0,46 μ. βαθύτερα από το λι-

14. Δ. Βαλλιάνου, ό.π.

15. Δυστυχώς δεν έγινε ακόμη η εργαστηριακή επεξεργασία των ευ- 
ρημάτων της αγρέπαυλης Πιτσιδίων που παραμένουν συσκευασμένα
σε αποθήκες της Εφορείας και δεν είναι δυνατή η μελέτη και η
ακριβής χρονολόγησή τους.



Σχέδ. 6. Πιτσίδια. Θέση Πλάκες. Κτήμα Ε. Καζάκη. Σχεδιαστική αποτύπωση των αλλεπάλληλων
στρωμάτων στα δωμάτια XIII και XIV.
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θόστρωτο δάπεδο αποκαλύφθηκε λίθινη πλάκα, πιθα- 
νώς δάπεδο της αρχαιότερης εγκατάστασης στο χώρο.

Στο δωμάτιο XI, στη βορειοανατολική γωνία του 
κτιρίου, διαστ. 3,70x2,25 μ., ολοκληρώθηκε επίσης η 
ανασκαφική διερεύνηση έως το δάπεδο. Ένας τερά- 
στιος όγκος λίθων κάλυπτε και το χώρο αυτό, όπως 
και το διπλανό δωμάτιο XVII, πεσμένων με φορά από 
Δ.-Α. (Πίν. 203 β) και ενδιάμεσα στρώματα πηλοχώ- 
ματος που περιείχε άφθονη κεραμική, κυρίως μεγάλων 
αγγείων, αμφορέων, πιθαμφορέων, πίθων. Τα αγγεία 
βρέθηκαν σπασμένα και διασκορπισμένα σε όλο το 
δωμάτιο, πολλά από αυτά πιθανότατα πεσμένα και από 
τον όροφο, ίσως και μετατοπισμένα από το διπλανό 
δωμάτιο XVII. Είναι αξιοσημείωτο ότι ορισμένα από 
τα αγγεία είναι τυπολογικά όμοια με τα αγγεία της 
MM III ή ΥΜ ΙΑ της Φαιστού και Αγίας Τριάδας, δη- 
λαδή είναι αρκετά αρχαιότερα της τελικής καταστρο- 
φής και εγκατάλειψης της αγρέπαυλης. Το δάπεδο 
αποτελούσε ο ασβεστολιθικός ισοπεδωμένος βράχος 
με στρώμα πηλοκονιάματος. Στο νότιο άκρο του δυτι- 
κού τοίχου υπάρχει άνοιγμα, πλ. 1 μ. με λίθινο κατώ- 
φλι που οδηγεί στο διπλανό δωμάτιο XVII. Μια σειρά 
μεγάλων λίθων πεσμένων με φορά από Δ. προς Α., βό- 
ρεια από το κατώφλι, ανήκουν μάλλον σε πεσσό ευρι- 
σκόμενο βόρεια της πόρτας παρά σε εσωτερικό διαχω- 
ριστικό τοίχο του δωματίου XI. Είναι αξιοσημείωτο 
ότι στο νοτιοανατολικό τμήμα του δωματίου, κατά 
μήκος του εξωτερικού ανατολικού τοίχου υπήρχαν δύο 
βαθείς (βάθους 0,30-0,40 μ.) λαξευμένοι στο βράχο 
λάκκοι, πιθανώς για την τοποθέτηση μεγάλων αποθη- 
κευτικών αγγείων κατά την αρχαιότερη οικοδομική 
φάση του κτιρίου. Οι λάκκοι αυτοί βρέθηκαν γεμάτοι 
με λίθους και χώμα και με λίγη αδιάγνωστη προς το 
παρόν κεραμική. Πάνω στους εξέχοντες μάλιστα λί- 
θους που πληρούν τους λάκκους, ανακατασκευάστηκε 
ο ανατολικός-εξωτερικός τοίχος του κτιρίου όπου το- 
ποθετήθηκε και υπερμεγέθης λίθος (μήκ. 1,80, πλ. 0,55, 
ύψ. 0,38 μ.).

Ενδείξεις ανακατασκευής πάνω σε στρώμα πρόχειρα 
διευθετημένων λίθων παρατηρούμε και στο βόρειο και 
δυτικό τοίχο του δωματίου IX. Ακριβέστερη όμως 
χρονολόγηση των κατασκευών και επισκευών της 
έπαυλης δεν είναι δυνατή πριν από την εργαστηριακή 
επεξεργασία των ευρημάτων της αγρέπαυλης που ελπί- 
ζεται να γίνει σύντομα από τους έμπειρους τεχνίτες 
του Μουσείου Ηρακλείου.

Μ άταλα

Οικόπεδο Στ. Κοτσιφάκη και Γ. Γερμανάκη

Το παραπάνω οικόπεδο, βρίσκεται κοντά στην πα-

ραλία των Ματάλων, ανατολικά ακριβώς του χώρου 
κατασκήνωσης. Για τρίτη φορά ανασκάφτηκε τμήμα 
αυτής της ιδιοκτησίας, προκειμένου να επεκταθεί το 
υπάρχον ξενοδοχειακό συγκρότημα. Η ανασκαφή που 
διενεργήθηκε είχε δοκιμαστικό χαρακτήρα και περιο- 
ρίστηκε στα πέδιλα όπως αυτά χαράκτηκαν από το 
μηχανικό των ιδιοκτητών. Μόνο στο ανατολικότερο 
τμήμα του ανασκαμμένου χώρου επιχειρήθηκε διεύ- 
ρυνση ή ενοποίηση πέδιλων προκειμένου να υπάρξει 
σαφέστερη ανασκαφική τεκμηρίωση και πιθανή διε- 
ξαγωγή συμπερασμάτων16 (Σχέδ. 7).

Σ’ όλα τα πέδιλα που ανασκάφτηκαν (έμειναν 
άσκαφα μόνο έξι στο δυτικό τμήμα, τα: 30, 31, 32, 37, 
39, 44), εντοπίστηκαν επιφανειακά τοίχοι διαφορετι- 
κών οικοδομικών φάσεων, κτισμένοι πρόχειρα με ακα- 
νόνιστους μεγάλους και μικρούς λίθους και πηλό, ενώ 
λίγοι έχουν επιμελημένη τοιχοδομία με ψευδοϊσόδομο 
σύστημα και ασβεστοκονίαμα (Τομή 3, πέδ. 16, 23, 24) 
(Πίν. 204 α). Λόγω του δοκιμαστικού χαρακτήρα της 
ανασκαφής δεν είναι δυνατή η διάκριση δωματίων. 
Επίχωση δωματίου σε μεγάλη έκταση ανασκάφτηκε 
μόνο στο ανατολικό τμήμα, στα όρια της τομής 3. 
Αποκαλύφθηκαν οι δύο τοίχοι του δωματίου που είναι 
κτισμένοι με επιμήκεις πελεκημένους γωνιόλιθους σε 
σχεδόν κανονικούς δόμους. Στον έναν απ’ αυτούς, το 
νοτιοανατολικό, διακρίνονται δύο οικοδομικές φάσεις. 
Το δάπεδο του δωματίου συνίσταται από ασβεστοκο- 
νίαμα που επικαλύπτει υπόστρωμα από πηλό και κερα- 
μίδια, και σώζεται μόνο σύρριζα στους τοίχους. 
Στρώμα καμένου χώματος ή ξύλου, πάχ. 0,40 μ., ανα- 
σκάφτηκε πάνω στο δάπεδο. Σε σχέση με το νοτιοανα- 
τολικό τοίχο εντοπίστηκε σειρά λίθων με έντονο κα- 
μένο χώμα στο χώρο αυτό, ίσως εστία. Στο νοτιοδυ- 
τικό τμήμα της τομής, όπου δεν υπάρχει η παραμικρή 
ένδειξη δαπέδου, επιχειρήθηκε δοκιμαστική τομή που 
απέδωσε άφθονα όστρακα από αμφορείς, στηρίγματα 
αμφορέων και καμινευμένο υλικό σε στρώμα στάχτης. 
Πιθανότατα πρόκειται για αρχαιότερο κεραμικό κλί- 
βανο πάνω στον οποίο χτίστηκε το δωμάτιο. Συλλέ- 
χθηκαν λίγα μικρά αγγεία δαπέδου που εντοπίστηκαν 
σύρριζα στους τοίχους, όπως επίσης μεγάλοι αμφορείς 
ή πίθοι στο κέντρο του δωματίου, πεσμένοι ίσως από 
όροφο. Ανατολικότερα του προαναφερομένου δωμα- 
τίου αποκαλύφθηκε μεγάλος πίθος κατά χώραν σύρ- 
ριζα σε τοίχο, περικλειόμενος με σειρά λίθων που ορί- 
ζουν το περίγραμμά του. Ο πίθος παρέμεινε στη θέση

16. Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε με την εποπτεία της υπογρά- 
φουσας από την αρχαιολόγο Στ. Μανδαλάκη, η οποία είχε και την 
ευθύνη της παρούσας έκθεσης. Η αποτύπωση των δοκιμαστικών το- 
μών έγινε από τον V. Westphal.



Σχέδ. 7. Μάταλα. Οικόπεδο Στ. Κοτσιφάκη και Γ. Γερμανάκη. Δοκιμαστικές τομές στη θέση 
των πέδιλων των υπό ανέγερση οικοδομών.
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του. Άλλη κατασκευή εφαπτομένη σε τοίχο, κτισμένη 
με λίθους και όρθια κεραμίδια που εσωκλείουν κυλιν- 
δρικό αγωγό εντοπίστηκε στην ανατολική γωνία του 
οικοπέδου (τομή 2). Η κατασκευή του αγωγού βρίσκε- 
ται πάνω σε δύο βαθμιδωτές σειρές πλακών. Βαθμιδω- 
τοί τοίχοι με τμήμα αγωγού στον κατώτατο τοίχο απο- 
καλύφθηκαν στα πέδιλα 25 και 26. Ο κατώτατος τοίχος 
που είναι και ο υψηλότερος (1,44 μ.) έχει επιμελημένη 
τοιχοδομία από κανονικούς δόμους επιμήκων ή τετρα- 
γώνων λαξευμένων γωνιολίθων. Σ’ αυτόν απολήγει χα- 
μηλό τοιχάριο. Το δάπεδο του χώρου συνίσταται από 
μικρά λιθάρια και πηλό. Στο πέδιλο αυτό εντοπίστη- 
καν επάλληλες στρώσεις καμένου χώματος ή ξύλου 
πάνω στο δάπεδο, άφθονο πεσμένο δομικό υλικό πελε- 
κημένων λίθων, πολλά αγγεία (λεκάνη και πρόχοι κυ- 
ρίως) πεσμένα από το χαμηλότερο αναβαθμό και το 
τοιχάριο, όπως επίσης και άλλα σημαντικά ευρήματα 
(Πίν. 204 β, 205 α). Τρίτο τμήμα αγωγού αποκαλύ- 
φθηκε στο γειτονικό πέδιλο 20.

Σημειώνεται ότι η ανασκαφική εικόνα ανάμεσα στο 
βόρειο και το νότιο τμήμα του οικοπέδου διαφέρει ση- 
μαντικά. Στο βόρειο τμήμα (πέδ. 1-29) υπάρχει πυκνό- 
τητα επιφανειακών και ψηλών τοίχων με κυρίως πρό- 
χειρη τοιχοδομία που σε πολλές περιπτώσεις βρί- 
σκονται σε επαλληλία (πχ. πέδ. 9, πέδ. 25 και 26, πέδ. 
4, πέδ. 27, 28, 29). Τα δάπεδα συνίστανται από πηλό ή 
κεραμίδια με κονίαμα και πάνω σ’ αυτά εντοπίστηκαν 
στρώματα καμένων υλικών. Από το βόρειο τμήμα 
επίσης συλλέχθηκαν τα περισσότερα αγγεία και γενι- 
κότερα τα περισσότερα ευρήματα. Σημειώνεται ξεχω- 
ριστά η περίπτωση του πέδιλου 5 όπου εντοπίστηκαν 
δύο επάλληλα δάπεδα και αγγεία (πρόχοι) στο ανώ- 
τερο απ’ αυτά. Αντίθετα, στο νότιο τμήμα (πέδ. 33-48) 
εντοπίστηκαν λιγότεροι τοίχοι με πολλά ανοίγματα 
εισόδων τα οποία είναι κτισμένα με ορθοστάτες ή μο- 
νολιθικές παραστάδες. Άλλοι πάλι μονόλιθοι βρέθη- 
καν ενσωματωμένοι σε πρόχειρους τοίχους. Τα ευρή- 
ματα ήταν ελάχιστα, εκτός από το πέδιλο 46 με τους 
δύο αμφορείς και τα στηρίγματα και το πέδιλο 33 με 
τη σωρεία οστράκων. Στα περισσότερα πέδιλα ανασκά- 
φτηκε στρώμα καθαρής άμμου. Αναφέρεται χωριστά 
το πέδιλο 33 με τη σωρεία των σπασμένων αγγείων που 
είχαν υποστεί κάθετη πτώση, ίσως από όροφο.

Η κεραμική που συλλέχθηκε από το οικόπεδο Κο- 
τσιφάκη είναι άφθονη. Συλλέχθηκαν συνολικά 56 αγ- 
γεία (κυρίως λύχνοι, πρόχοι, αμφορίσκοι) και πολλά 
συνανήκοντα όστρακα (τα περισσότερα από αμφο- 
ρείς). Συλλέχθηκαν επίσης πολλά χάλκινα νομίσματα, 
γυάλινα αγγεία, ελάχιστα λίθινα, αρχιτεκτονικά μέλη, 
λίθινη σφραγίδα με απεικόνιση σταυρού, πήλινο ειδώ- 
λιο αλόγου, κύπελλο από φαγεντιανή (;), χάλκινα και 
σιδερένια ελάσματα, τμήματα από αγκίστρι, ακέραιο

σιδερένιο μαχαίρι, καρφιά, οστέινες περόνες, απαν- 
θρακωμένοι σπόροι.

Τα ευρήματα χρονολογούνται στην υστερορωμαϊκή 
και παλαιοχριστιανική περίοδο. Οι περισσότεροι τοί- 
χοι σώζονται σε καλή κατάσταση, μερικοί ωστόσο 
έχουν καταστραφεί από σύγχρονες επεμβάσεις επειδή 
βρίσκονται εντελώς επιφανειακά. Η υποθετική αποκα- 
τάσταση δωματίων και η ερμηνεία του συγκροτήματος 
είναι δύσκολη λόγω της περιορισμένης έκτασης της 
ανασκαφής. Για το λόγο αυτό απαιτείται μελλοντική 
συστηματική ανασκαφική έρευνα.

Οικόπεδο Α. Ρηγάκη

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με από- 
φαση του Τ.Σ.Μ.Α. Κρήτης εντός του οριοθετημένου 
οικισμού Ματάλων στη θέση Γούβα (ή Γούλα), νότια 
της ακρόπολης και ανατολικά του λιμανιού του οικι- 
σμού, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι δυνατή η 
ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας από τον ιδιοκτήτη 
του οικοπέδου Α. Ρηγάκη.

Στο οικόπεδο έκτασης 6 στρεμμάτων επρόκειτο να 
ανεγερθούν δύο κτιριακά συγκροτήματα, δυτικά και 
ανατολικά του αγροτικού δρόμου που διασχίζει τη μι- 
κρή κοιλάδα (Γούλα) και οδηγεί στην παραλιακή θέση 
Κόκκινη Άμμος, νότια της Ακρόπολης.

Η ανασκαφή ξεκίνησε στο δυτικό τμήμα αφού από 
το μηχανικό των οικοδομών Γ. Κουμαντάκη υλοποιή- 
θηκε στο πεδίο κάνναβος πλευράς 4 μ., με μάρτυρες- 
διαδρόμους 1 μ., συνολ. μήκ. 95 μ. (άξονας Β.-Ν.) και 
πλ. 35 μ. Με την ανασκαφή των επιφανειακών στρωμά- 
των, αμέσως μετά την απομάκρυνση της επιφανειακής 
άμμου (σημειωτέον ότι η επιφάνεια του οικοπέδου έχει 
μικρή κλίση προς Ν. και βρίσκεται 14,50-16,50 μ. 
υψηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας) στο βο- 
ρειότερο τμήμα του οικοπέδου άρχισαν να αποκαλύ- 
πτονται καλοχτισμένοι τοίχοι που διαμορφώνουν δωμά- 
τια κτιρίων (Πίν. 205 β). Η ανασκαφή προχώρησε 
σταδιακά, νότια και δυτικά, αποκαλύπτοντας τα επιφα- 
νειακά κτίρια και φθάνοντας έως στρώματα κεραμίδων 
στέγης που κάλυπταν τα στρώματα καταστροφής και 
τα δάπεδα. Κεραμική και νομίσματα που βρέθηκαν 
άφθονα χρονολογούν τα πρώτα επιφανειακά κτίσματα 
στους παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Σε λίγες περι- 
πτώσεις η ανασκαφή προχώρησε σε βαθύτερα στρώ- 
ματα όπου βρέθηκαν οικοδομικά λείψανα και κερα- 
μική αρχαιότερων (ρωμαϊκών) χρόνων καθώς και λίγα 
στοιχεία — κατάλοιπα της ελληνιστικής εγκατάστα- 
σης στο χώρο. Η ανασκαφή θα συνεχιστεί στο υπό- 
λοιπο οικόπεδο συστηματικά ώστε να διαπιστωθεί η 
έκταση, το σωζόμενο ύψος και η στρωματογραφία των 
καλοκτισμένων οικοδομημάτων ώστε να γίνει εμπερι-
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Σχέδ. 8. Μάταλα. Βόρειο νεκροταφείο. Κάτοψη του εσωτερικού τον τάφον IV.

στατωμένη και ακριβής εισήγηση για την τύχη τους 
σε σχέση με την ανέγερση του νέου ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος.

Βόρειο νεκροταφείο

Συνεχίστηκε η ανασκαφή του βόρειου νεκροταφείου 
των Ματάλων σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης και τον καθ. Ν. Ξηρο- 
τύρη17 17 18. Ερευνήθηκαν διεξοδικά τρεις λαξευτοί τάφοι

(IV, V, VI), ενώ ένας τέταρτος (VII) ανασκάφηκε κατά 
το μεγαλύτερο μέρος.

17. Στην ανασκαφή, η οποία πραγματοποιήθηκε με δαπάνες των 
ιδιοκτητών, εργάσθηκαν οι αρχαιολόγοι Θ. Καλατζής και Μ. Σκουμή, 
καθώς και φοιτητές Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. Σε όλους, και ιδιαίτερα 
στους ιδιοκτήτες, εκφράζονται θερμές ευχαριστίες.

18. Στην ανασκαφή πήραν μέρος φοιτητές Αρχαιολογίας του 
Α.Π.Θ. και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα σχέδια οφείλο- 
νται στον V. Westphal. Και πάλι εκφράζονται ευχαριστίες σε όλους.
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Ο τάφος IV είναι ο τελευταίος προς Ν. της ανώτερης 
σειράς τάφων που ανασκάφηκαν κατά το 1988 και 
198919 στο τρίτο επίπεδο τάφων από την κορυφή του 
λόφου. Σχετικά μεγάλων διαστάσεων (5x4,30 μ.) έχει 
μεγάλο άνοιγμα στη νοτιοανατολική πλευρά (πλ. 1,61, 
ύψ. 1,60 μ.) καθώς ένα μέρος των σαθρών τοιχωμάτων 
της πρόσοψης έχει καταπέσει (Σχέδ. 8). Στο εσωτε- 
ρικό του τάφου, κατά μήκος των πλευρικών τοιχωμά- 
των υπάρχουν λαξευμένοι πέντε επιμήκεις λάκκοι, από 
δύο στις μακρές πλευρές (λάκκοι 1,2 και 4,5) και ένας 
στη δυτική στενή (λάκκος 3).

Οι λάκκοι βρέθηκαν ανοιγμένοι και ολοσχερώς συ- 
λημένοι. Στο δάπεδο ωστόσο αποκαλύφθηκαν κάτω 
από αναμοχλευμένα χώματα, άλλοι επτά λάκκοι: στο 
βάθος του τάφου με προσανατολισμό Β.-Ν. τρεις πα- 
ράλληλοι (λάκκοι 7, 8, 9), τρεις κατά μήκος της νότιας 
στενής πλευράς (λάκκοι 12, 6, 11) και ένας κατά μήκος 
της βόρειας πλευράς (λάκκος 10). Μεταξύ των τελευ- 
ταίων προς την είσοδο λάκκων 10 και 11 υπάρχει 
κενός χώρος αρκετός για τη διάνοιξη δύο ακόμη λάκ- 
κων, που όμως ποτέ δεν διανοίχθηκαν. Οι λάκκοι είναι 
επιμήκεις, όλοι περίπου όμοιων διαστάσεων (1,80x0,45 
και βάθος 0,36 μ.) εκτός του λάκκου 12 (μήκους 1,5 μ.) 
και του λάκκου 6 που είναι μικρότερος (0,56x0,38 μ.) 
και έχουν περιχείλωμα, πλ. 0,8 μ., για την τοποθέτηση 
των καλυπτήριων πλακών που βρέθηκαν στη θέση 
τους στερεωμένες με κονίαμα στο λάκκο 11.

Οι λάκκοι ήταν γεμάτοι με οστά άτακτα τοποθετη- 
μένα ως επί το πλείστον και πολλές φορές μαζεμένα 
στο ένα ή και στα δύο στενά άκρα, σε αλλεπάλληλα 
στρώματα (Π ί ν. 206 α). Μεταξύ των οστών βρέθηκαν 
αρκετά πήλινα αγγεία, κυρίως λύχνοι με ανάγλυφη 
διακόσμηση ερωτικών θεμάτων, Άρτεμης, Μέδουσας, 
αλόγου ή και με απλή πλαστική διακόσμηση καθώς 
και με εγχάρακτο αστέρα, λίγα γυάλινα αγγεία και 
οστέινες περόνες.

Τα οστά ανήκουν σε άτομα διαφόρων ηλικιών, ορι- 
σμένα από τα οποία παρουσιάζουν αλλοιώσεις. Δυ- 
στυχώς κανένα στοιχείο της ανθρωπολογικής μελέτης 
του οστέινου υλικού δεν μας έχει δοθεί ως τώρα, τόσο 
για το σύνολο των ατόμων που ήταν θαμμένοι στο συ- 
γκεκριμένο τάφο όσο και ως προς το φύλο των νεκρών, 
πιθανές ασθένειες και άλλα στοιχεία για τα οποία άλ- 
λωστε προτάθηκε από την υπογράφουσα και έγινε η 
συστηματική διεπιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση 
των τάφων.

Τάφος V. Βρίσκεται στο βορειότερο τμήμα της χα- 
μηλότερης και βορειότερης ζώνης τάφων του νεκρο-

ταφείου και δυστυχώς ήταν στο μεγαλύτερο μέρος 
αναμοχλευμένος και συλημένος, καθώς και ανασκα- 
φικά επιβεβαιώθηκε η χρησιμοποίησή του έως πρό- 
σφατα από κατοίκους της περιοχής.

Ωστόσο ο τάφος παρουσιάζει ενδιαφέρον για την 
προσεγμένη κατασκευή και διαμόρφωση (Σχέδ. 9), 
που παρατηρείται σε πολλούς τάφους των χαμηλότε- 
ρων ζωνών του βόρειου νεκροταφείου. Ο θάλαμος εί- 
ναι επιμήκης ορθογώνιος, εσωτ. διαστ. 3,60x2,65 μ., με 
είσοδο στην ανατολική πλευρά, πλ. 0,90 μ. Η οροφή 
είναι σχεδόν επίπεδη ενώ το δάπεδο παρουσιάζει μι- 
κρή κλίση προς την είσοδο ώστε το ύψος του τάφου 
κλιμακώνεται από 1,80-1,90 μ. Στο βόρειο, δυτικό και 
νότιο πλευρικό τοίχωμα του τάφου ανοίγονται τρία 
ημικυκλικά αρκοσόλια, διαμ. 1,90 (βόρειο και νότιο) 
και 2,30 μ., ύψ. 1,37-1,55 μ. Στη βάση τους υπάρχουν 
τρεις λαξευμένες κλίνες, μήκ. 1,74-1,95 και πλ. 0,40- 
0,48, ύψ. 0,42-0,50 μ., με προσκέφαλο στη δυτική (απέ- 
ναντι από την είσοδο) πλευρά στις κλίνες 1 και 3 και 
στη βόρεια στην κλίνη 2. Στο εσωτερικό του δυτικού 
αρκοσολίου ανοίγεται ορθογώνια κόγχη, διαστ. 0,90χ 
0,47x0,50 μ., ενώ στο νότιο τοίχωμα, ανατολικά του 
αρκοσολίου, υπάρχει επίσης επιμήκης κόγχη, διαστ. 
1,50x0,25x0,35 μ. Στο δάπεδο του τάφου και στο δυτι- 
κότερο τμήμα του ανοίγονται δύο παράλληλοι επιμή- 
κεις λάκκοι (διαστ. 2x0,50x0,40-0,45 μ.) που έχουν 
προσανατολισμό Β.-Ν. και προσκέφαλο στο βόρειο 
άκρο περιβαλλόμενο από πλαίσιο.

Μεταξύ του δεύτερου λάκκου και της εισόδου προς 
το βόρειο τοίχωμα υπάρχει μικρός, σχεδόν τετρά- 
γωνος, λάκκος (διαστ. 0,70x0,65 μ.) μέσα στον οποίο 
βρέθηκαν υστεροβυζαντινά όστρακα και λίγα οστά 
που μαρτυρούν τη χρήση του τάφου στην περίοδο 
αυτή. Ένα άνοιγμα στο νότιο τοίχωμα, κλεισμένο με 
τσιμέντο, και νεότερες κτιστές εστίες στο δάπεδο είναι 
οι μάρτυρες της πρόσφατης χρήσης του θαλάμου ως 
κατοικίας.

Πάνω σειρές από μικρές οπές στα πλευρικά τοιχώ- 
ματα του τάφου, σε διάφορα επίπεδα (Σχέδ. 9), που 
παρατηρούνται και σε άλλους τάφους των Ματάλων 
αλλά και άλλων περιοχών της νότιας κεντρικής 
Κρήτης, είναι ένδειξη για την πιθανή ανάρτηση κτε- 
ρισμάτων.

Τάφος VI. Έχει την πιο ενδιαφέρουσα αρχιτεκτο- 
νική διαμόρφωση από τους τάφους που έχουν ως τώρα 
ερευνηθεί (Σχέδ. 10). Βρίσκεται στο χαμηλότερο επί- 
πεδο του νεκροταφείου, δίπλα στον τάφο V. Παρά το 
γεγονός ότι η είσοδος ήταν φραγμένη με ογκόλιθους 
και χώμα που περιείχε και ελάχιστα όστρακα βυζαντι- 
νά-μεταβυζαντινά, ήταν ολοσχερώς συλημένος.

Ο τάφος αποτελείται από προθάλαμο, κυρίως θά-19. ΑΔ 43 (1988): Χρονικά, σ. 538* 44 (1989): Χρονικά, σ. 436 κ.ε.
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Σχέδ. 9. Μάταλα. Βόρειο νεκροταφείο. Κάτοψη. όψεις και τομές του τάφου V.
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Σχέδ. 10. Μάταλα. Βόρειο νεκροταφείο. Κάτοψη, όψεις και τομές του τάφον VI.



ΚΓ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 427

λαμο και τρεις μικρούς θαλάμους με ισάριθμες λαξευ- 
μένες κλίνες στα πλευρικά τοιχώματα. Ο προθάλαμος 
είναι σήμερα ανοικτός, πιθανώς όμως αυτό να οφείλε- 
ται στην κατακρήμνιση της οροφής και του σαθρού 
βράχου της παρειάς του λόφου. Είναι επιμήκης με δύο 
πλευρικές κλίνες-θρανία κατά μήκος των μακρών 
πλευρών. Δύο βαθμίδες οδηγούν στον κυρίως θάλαμο 
από τις οποίες η δεύτερη φέρει δύο τόρμους για την 
υποδοχή της πόρτας.

Ο κεντρικός θάλαμος έχει καμαρωτή οροφή και στο 
δάπεδο, στο νοτιοανατολικό άκρο αριστερά της εισό- 
δου, υπάρχει ένας μόνο λάκκος. Στο μέσο των τριών 
πλευρών ανοίγονται οι τρεις μικρότεροι θάλαμοι, οι 
οποίοι έχουν επίπεδη οροφή χαμηλότερη και κλίνες 
με προσκέφαλο στο ένα άκρο (Σχέδ. 10) από τις 
οποίες η μία, του θαλάμου 2 απέναντι από την είσοδο, 
έχει πλαίσιο. Οι πόρτες του θαλάμου έχουν λαξευτό 
πλαίσιο ενώ στο δάπεδο μπροστά τους υπάρχουν λαξευ- 
μένες επιμήκεις υποδοχές για την τοποθέτηση των θυ- 
ρών. Η αρχιτεκτονική μορφή και κατασκευή αυτού 
του τάφου θα μελετηθεί διεξοδικότερα και συγκριτικά 
με τους άλλους λαξευτούς τάφους των Ματάλων και 
της υπόλοιπης Κρήτης.

Τάφος VII. Βρίσκεται στην ίδια ζώνη με τους τά- 
φους I-IV, και στο βορειότερο τμήμα της (Σχέδ. 11).

Στην παρειά του λόφου διακρινόταν ένας μικρός 
επιμήκης θάλαμος. Με την ανασκαφή όμως του θαλά- 
μου αυτού και της εισόδου αποδείχθηκε ότι ενώ ο ίδιος 
ο θάλαμος ήταν συλημένος, έξω απ’ αυτόν, στην εί- 
σοδο και αριστερά της, βρέθηκαν επάλληλες ταφές με 
πλήθος κτερισμάτων, γυάλινων και πήλινων αγγείων, 
μεταλλικών αντικειμένων, σφραγιδόλιθων κτλ. που 
οδήγησαν στην άποψη ότι ο κύριος θάλαμος του τά- 
φου εκτεινόταν ανατολικότερα και η οροφή και τα 
πλευρικά τοιχώματά του κατακρημνήσθηκαν λόγω της 
σαθρότητας του φυσικού βράχου. Η ανασκαφή του τά- 
φου αυτού θα συνεχισθεί.

Α γία  Τ ρ ιά δα

Κατά τη διάνοιξη χανδάκων του δικτύου άρδευσης 
της κοινότητας Τυμπακίου, στην ευρύτερη περιοχή 
της μινωικής έπαυλης της Αγίας Τριάδας και ιδιαίτερα 
νότια αυτής και ανατολικότερα του λόφου όπου έχει 
εντοπισθεί ο μεσαιωνικός ομώνυμος οικισμός (η οποία 
γινόταν με σχετική άδεια και εποπτεία της Εφορείας), 
εντοπίσθηκαν αρχαία οικοδομικά λείψανα και άφθονη 
κεραμική. Στα σημεία αυτά έγινε ανασκαφική έρευνα 
και διαπιστώθηκε ότι στο χαμηλότερο επίπεδο (Σημείο 
Α) και πλησιέστερα στο λόφο του μεσαιωνικού οικι- 
σμού υπήρχε μεσαιωνικό κτιριακό συγκρότημα κτι- 
σμένο σε μινωική επίχωση.

Στο υψηλότερο επίπεδο (Σημείο Β) υπήρχαν διαλυ- 
μένα τοιχάρια, ένα λιθόστρωτο και «μπάζωμα» από μι- 
κρές πέτρες και χώμα που περιείχε πλήθος μινωικής 
κεραμικής (MM ΙΒ-ΥΜ).

Όλα αυτά τα αρχαιολογικά κατάλοιπα θα συνεξε- 
τασθούν με τα άλλα ευρήματα της περιοχής που συνε- 
χίζουν να έρχονται στο φως κατά τις εργασίες αρδευ- 
τικών και άλλων κατασκευών της κοινότητας Τυμπα- 
κίου.

Φ α ισ τό ς

Στην περιοχή της Γρηάς Σαΐτας και της ευρύτερης 
περιοχής της Φαιστού, Ν. και ΝΑ. του ανακτόρου συ- 
νεχίζονται τα αρδευτικά έργα της ΥΕΒ Ν. Ηρακλείου 
στα πλαίσια των ΜΟΠ Κρήτης και η παράλληλη επο- 
πτεία και ο εντοπισμός των αρχαιολογικών θέσεων 
που σταδιακά αποκαλύπτονται.

Όλα τα ευρήματα και αυτής της περιοχής θα μελε- 
τηθούν συνολικά και διεξοδικότερα.

Κ ομμός

Οικοδομή Κ. Αστρινάκη

Στη νότια πλευρά του ανασκαμμένου αρχαιολογικού 
χώρου του Κομμού επιχειρήθηκε σε μια νύχτα ισοπέ- 
δωση μεγάλης έκτασης και κατασκευή οικοδομής 500 
τ.μ. από τον Κ. Αστρινάκη (Πίν. 206 β).

Ύστερα από ειδοποίηση πολιτών επενέβη η Αρ- 
χαιολογική Υπηρεσία με συνεργείο της Επαρχίας 
Πυργιωτίσσης και οι κατασκευές αποξηλώθηκαν και 
τα υλικά κατασχέθηκαν αυθημερόν. Ύστερα από δύο 
μέρες —νύχτα και πάλι—επιχειρήθηκε ανακατασκευή 
της θεμελίωσης της οικοδομής και νέα διαδικασία 
αποξήλωσης και κατάσχεσης των υλικών.

Η περίπτωση Αστρινάκη αναφέρεται ως η πλέον κα- 
τάφωρη παράβαση του Αρχαιολογικού Νόμου από τις 
συνήθεις και συχνές στην Κεντρική Κρήτη, αλλά και 
ως παράδειγμα των δραστηριοτήτων και της άμεσης 
και αποτελεσματικής επέμβασης της Υπηρεσίας στα 
πλαίσια της εφαρμογής της νομοθεσίας.

Β ώ ροι

Οικοδομή Μ. Σταυρουλάκη

Κατά τις εργασίες στερέωσης και επισκευής της πα- 
ραδοσιακής οικίας Μ. Σταυρουλάκη, που βρίσκεται 
στην παλαιά κηρυγμένη ως διατηρητέα συνοικία των 
Βώρων, οι οποίες έγιναν σύμφωνα με απόφαση της 
ΚΓ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτή- 
των, βρέθηκαν άφθονα μινωικά και ελληνιστικά όστρα-



428 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 45 (1990)

Σχέδ. 11. Μάταλα. Βόρειο νεκροταφείο. Κάτοψη του τάφου VII.

κα. Κατόπιν αυτού πραγματοποιήσαμε μικρή ανασκα- 
φική έρευνα κατά μήκος των τοίχων και στα δάπεδα 
της οικίας κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η οικο- 
δομή αυτή είναι κτισμένη επάνω σε κτίσματα υστερο- 
μινωικής και ελληνιστικής περιόδου (Πίν. 207 α). Συ- 
γκεκριμένα:

1) Στο ανατολικό τμήμα της μεγάλης αίθουσας της 
οικίας αποκαλύφθηκε λιθόστρωτο, το οποίο συνεχίζε- 
ται βόρεια και ανατολικά εκτός των ορίων της οικίας 
Σταυρουλάκη, ενώ νότια ορίζεται από θεμελίωση τοί- 
χου κτισμένου με αργούς λίθους και πηλοκονίαμα. Ο 
τοίχος έχει κατεύθυνση Α.-Δ. και συνεχίζεται επίσης 
ανατολικά εκτός των ορίων της αίθουσας και δυτικά 
στο άσκαπτο τμήμα της. Κάθετα σ’ αυτόν τον τοίχο 
σώζεται η θεμελίωση ενός άλλου, μισοκατεστραμμένη 
από σύγχρονο πατητήρι, η οποία φαίνεται να προχω- 
ρεί βορειότερα.

Μέσα στο λιθόστρωτο, το οποίο επικάθεται στο φυ- 
σικό κούσκουρα, καθώς και στο επίπεδο των θεμελιώ- 
σεων βρέθηκε ΜΜ-ΥΜ κεραμική, η οποία δίνει τη 
χρονολόγηση της χρήσης και εγκατάλειψης του χώ- 
ρου στη μινωική περίοδο. Αξιοσημείωτη είναι η ανεύ-

ρεση μεγάλης τριποδικής χύτρας στην υποθεμελίωση 
του σύγχρονου σπιτιού, βόρεια του πατητηριού (Πίν. 
207 β), καθώς και κοιλότητα μέσα στο λιθόστρωτο, εν 
μέρει λαξευμένη στον κούσκουρα, στη βορειοανατο- 
λική γωνία της αίθουσας και στρώμα πυράς στη νο- 
τιοανατολική γωνία, που αποτελούν στοιχεία ενδει- 
κτικά της οικιστικής χρήσης του χώρου στους μινωι- 
κούς χρόνους.

2) Νότια του επιμήκους τοίχου, στη νότια πλευρά 
της μεγάλης αίθουσας της σύγχρονης οικίας καθώς 
και στο διπλανό (νότιο) μικρό δωμάτιο αποκαλύφθη- 
καν λείψανα τοίχων κτισμένων με μεγάλους σχετικά 
δουλεμένους (ορθογώνιους) λίθους και στρώμα κατα- 
στροφής με ελληνιστική κεραμική (Πίν. 207 γ). Η 
ανασκαφή διακόπηκε λόγω έλλειψης προσωπικού και 
κυρίως γιατί θεωρήθηκε επείγουσα η στερέωση της 
σύγχρονης οικίας. Το υλικό όμως που προέρχεται από 
την έρευνα αυτή θα συνεξετασθεί με τα υπόλοιπα ευρή- 
ματα του οικισμού των Βώρων που φαίνεται να αρχίζει 
από τη MM ΙΒ και συνεχίζεται έως τις ημέρες μας.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
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Κ ο φ ινά ς 

Ιερό κορυφής

Το καλοκαίρι του 1990 πραγματοποιήθηκε επεί- 
γουσα σωστική ανασκαφή στο ιερό κορυφής Κόφινα 
(Πίν. 208 α) με έκτακτη χρηματοδότηση του ΥΠΠΟ 
και χρηματική ενίσχυση από τη λέσχη Lions Ηρα- 
κλείου. Είχαν προηγηθεί πρόσφατα μεγάλης έκτασης 
λαθρανασκαφές με αποτέλεσμα τη νέα εκτεταμένη σύ- 
ληση του ιερού.

Αποκαλύφθηκαν πλήρως οι τρεις τοίχοι του περιβό- 
λου από μεγάλες αδρές πέτρες, που είχε εν μέρει ανα- 
σκαφεί από τους Ν. Πλάτωνα - Κ. Δαβάρα20. Ως τέ- 
ταρτη πλευρά χρησιμοποιείται ο βράχος, που αποτελεί 
φυσικό όριο στα δυτικά του ιερού.

Στο μέσον περίπου του ανατολικού τοίχου διαμορ- 
φώνεται ορθογώνιος πρόβολος ανοιχτός προς το εσω- 
τερικό του περιβόλου (Πίν. 208 β, 209 α).

Απέναντι από το άνοιγμα του προβόλου αποκαλύ- 
φθηκε κτιστή κατασκευή από μικρές πλακοειδείς πέ- 
τρες, κακής διατήρησης, ίσως εξέδρα (Πίν. 209 β). 
Από αυτήν ξεκινά λαξευτό στο βράχο αυλάκι, μήκ. 5 
μ., με κατεύθυνση Β.-Ν. Το μελανό στρώμα της επί- 
χωσης (Πίν. 209 β) περιείχε άφθονη κεραμική της 
MM ΠΙ-YM I, ΥΜ ΙΙΙΓ, ΠΓ καθώς και των ελληνιστι- 
κών και πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων. Η αντίστοιχη λε- 
πτότερη επίχωση κοντά στους τοίχους του περιβόλου 
περιείχε κεραμική κυρίως ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ ΙΑ περιόδου, 
γεγονός που βεβαιώνει ότι η κατασκευή και η κύρια 
φάση χρήσης του ιερού τοποθετείται στην πρώιμη νε- 
οανακτορική εποχή. Η καταστροφή των τοίχων οφεί- 
λεται σε σεισμό, όπως μαρτυρούν οι επάλληλοι πεσμέ- 
νοι δόμοι μέσα στον πρόβολο (Πίν. 210 δ).

Από την προκαταρκτική μελέτη της κεραμικής εξα- 
κριβώθηκαν τα εξής: προανακτορική ή πρώιμη πα- 
λαιοανακτορική φάση του ιερού δεν διαπιστώθηκε- τα 
πρωιμότερα όστρακα τοποθετούνται χρ ονολογικά  
στη MM ΙΙΙΒ ή ΜΜ ΙΙΙΑ περίοδο- άφθονη είναι η κε- 
ραμική της ΜΜ ΙΙΙΒ περιόδου που αντιπροσωπεύεται 
κυρίως από αγγεία καθημερινής χρήσης. Ελάχιστη εί- 
ναι η ΥΜ ΙΑ κεραμική που φαίνεται μάλιστα πρώιμη. 
Ακολουθεί διακοπή της λατρείας, ενώ μία αξιοσημεί- 
ωτη θρησκευτική δραστηριότητα επανεμφανίζεται στην 
ΥΜ ΙΙΙΓ περίοδο με ιδιαίτερα καλής ποιότητας κερα- 
μική που θυμίζει περιοχή Γόρτυνας. Η υπομινωική και 
πρωτογεωμετρική εποχή αντιπροσωπεύονται με λίγα

αλλά καλά δείγματα, ενώ στην υστερογεωμετρική πε- 
ρίοδο το ιερό παρουσιάζει μεγαλύτερη δραστηριό- 
τητα. Από τις αρχές του 7ου έως τον 3ο π.Χ. αι. το 
ιερό φαίνεται ότι εγκαταλείπεται για να επαναδραστη- 
ριοποιηθεί στους υστεροελληνιστικούς χρόνους πα- 
ρακολουθώντας προφανώς αναβιώσεις χώρων όπως 
στη Φαιστό, Κομμό, Αγία Τριάδα κ.α.

Η παλαιά ανασκαφή, όπως και η πρόσφατη, έδωσε 
πλήθος και ποικιλία ευρημάτων, τα περισσότερα από 
τα οποία ανήκουν στα τυπικά ευρήματα από τα ιερά 
κορυφής. Στα τελευταία συμπεριλαμβάνονται πήλινα 
ειδώλια ζώων, κοίλα και συμπαγή, μεταξύ των οποίων 
κυριαρχούν αριθμητικά και προφανώς συμβολικά τα 
ειδώλια ταύρων, ταυρόσχημα ρυτά, βοοειδή κτλ.

Μεγάλη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η σειρά 
των ανθρωπόμορφων ειδωλίων που διακρίνονται, όπως 
επισημαίνουν και οι πρώτοι ανασκαφείς του ιερού, 
από δύο χαρακτηριστικά: την παρουσία ευμεγέθων ει- 
δωλίων (ορισμένα ξεπερνούν τα 0,50 μ.) και τη νατου- 
ραλιστική απόδοση που εντυπωσιάζει συγκρινόμενη 
με τα σύνολα των πήλινων ειδωλίων από άλλα ιερά 
κορυφής (Πίν. 210 α-β). Τα ανδρικά ειδώλια είναι πε- 
ρισσότερα από τα γυναικεία και φέρουν συνήθως αι- 
δοιοθύλακα ή περίζωμα. Ορισμένα διακρίνονται για 
την ιδιαίτερα επιμελημένη απόδοση στις ανατομικές 
τους λεπτομέρειες. Οι κομμώσεις είναι απλές με βο- 
στρύχους ή επίθετα δισκία. Μία σειρά ειδωλίων φέρει 
ένα ιδιότυπο ψηλό κωνικό πίλο, τύπου τιάρας (Πίν. 
210 γ). Τα περισσότερα στηρίζονται σε απλή πλινθο- 
ειδή βάση, αλλά δε λείπουν και οι συνθέσεις ειδωλίων 
πάνω σε μεγαλύτερες ορθογώνιες ή κυκλικές βάσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εύρεση χεριών 
ειδωλίων με πλαστική διαμόρφωση ιμάντων και χει- 
ροκτίων πυγμαχίας, αναλόγων με αυτά που φέρουν οι 
πύκτες του ρυτού των αγωνισμάτων της Αγίας Τριά- 
δας. Η παρουσία τους υπαινίσσεται πιθανώς την τέ- 
λεση πυγμαχικών αγώνων στο περιβάλλον του ιερού.

Μερικά θραύσματα ομοιωμάτων λέμβων μαρτυρούν 
τη σχέση των αναθετών του ιερού με τη θάλασσα, γε- 
γονός άλλωστε αναμενόμενο αφού ο Κόφινας, που εί- 
ναι η ψηλότερη κορυφή των Αστερουσίων, αποτελεί 
φυσικό ορόσημο για τη ναυσιπλοΐα των νότιων ακτών 
της Κρήτης.

Η εύρεση αντικειμένων από χρυσό, χαλκό και ημι- 
πολύτιμες πέτρες τεκμηριώνει την παρουσία στο ιερό 
ομάδων αναθετών με υψηλότερο κοινωνικό και οικο- 
νομικό επίπεδο. Σ’ αυτήν την κατηγορία ευρημάτων 
ανήκουν δύο χάλκινα μικρά ειδώλια, ένα γυναικείο 
που σώζεται από τη μέση και πάνω και ένα ανδρικό 
ακέραιο. Το γυναικείο ιδιαίτερα αποτελεί καλό δείγμα 
της φυσιοκρατικής πλαστικής, με όλα τα μορφοπλα- 
στικά χαρακτηριστικά του ρυθμού όπως πλούσιο

20. Κρητ. Χρον. 14 (1960), σ. 526. ΑΔ 17 (1961-62): Χρονικά, σ. 
287-288.
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στήθος, υψωμένο στο μέτωπο χέρι, περιδέραιο και 
σύνθετη κόμμωση, που θυμίζει την αντίστοιχη του 
γνωστού γυναικείου ειδωλίου του Βερολίνου.

Βρέθηκαν ακόμα πέντε σφραγίδες από στεατίτη, υα- 
λόμαζα και αχάτη με γραμμικά θέματα, τετράποδο, 
πουλιά και σύνθεση αιγάγρου με γρύπα, δεκάδες ψή- 
φοι περιδεραίων διαφόρων σχημάτων από κοινές και 
ημιπολύτιμες πέτρες ακόμα και τρεις χρυσές ανά μία 
σφαιρική, σε σχήμα κάψας και τρίλοβου κάλυκα.

Στα λίθινα ευρήματα συγκαταλέγονται τράπεζες 
προσφορών, οι περισσότερες ελλιπείς, κυρίως από 
οφίτη, αλλά και αρκετά κομμάτια λίθινων αγγείων από 
κροκαλοπαγείς λίθους, οψιανό Νισύρου κ.ά.

Μία ιδιαίτερη κατηγορία αναθημάτων συγκροτούν 
αρκετές δεκάδες χάλκινων ελασμάτων, ορισμένα σε 
σχήματα μαχαιριδίου, κομμάτια από λιωμένο χαλκό, 
θραύσμα δισκοειδών ταλάντων και ενός μολύβδινου σε 
σχήμα διπλού πέλεκυ. Ανάλογα αναθήματα από τα 
ιερά Σύμης και Γιούχτα και κυρίως από το σπήλαιο 
Αρκαλοχωρίου υποβάλλουν το ερώτημα για ένα τυχόν 
ιδιαίτερο ρόλο ορισμένων σημαντικών ιερών στη δια- 
κίνηση του χαλκού.

Τη συνέχιση της λατρείας μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια 
τεκμηριώνουν λίγα ΠΓ ειδώλια, χάλκινη ορθογώνια 
πλάκα με κοντό στέλεχος για στερέωση, πολλά κομμά- 
τια λυχναριών και θραύσμα πίθου με εγχάρακτη επι- 
γραφή στο χείλος υστεροελληνιστικών χρόνων από 
την οποία σώζονται δύο γράμματα: ΤΗ.

Προκειμένου να συνεκτιμηθούν τα έως τώρα ανα- 
σκαφικά δεδομένα πρέπει να υπογραμμισθούν δύο ακό- 
μη στοιχεία:

1) Ο εντοπισμός κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 
έρευνας τεσσάρων χωριστών συγκροτημάτων κατοι- 
κιών της ΥΜ ΙΙΙΓ ή υπομυκηναϊκής περιόδου στη δυ- 
σπρόσιτη βόρεια πλευρά και το στενό πλάτωμα που 
σχηματίζει η κορυφή του Κόφινα. Στο σημείο αυτό 
φαίνεται ότι υπήρξε κάποια θρησκευτική δραστηριό- 
τητα, αφού βρέθηκαν μερικά θραύσματα από τράπεζες 
προσφορών. Από την παλαιότερη εξάλλου έρευνα εί- 
ναι γνωστή η θέση συλημένου νεκροταφείου από αρ- 
κετούς μικρούς και ένα μεγαλύτερο από θολωτούς τά- 
φους της ίδιας εποχής στη θέση Λογαρότοπο νοτιο- 
ανατολικά του ιερού.

2) Η παρουσία ισχυρού τοίχου διπλής όψης της ελ- 
ληνιστικής ίσως περιόδου, που παρακολουθήσαμε σε 
απόσταση 2 χλμ. περίπου με αφετηρία τους πρόποδες 
του Κόφινα προς ΒΑ. Ο τοίχος διέρχεται σε μικρή από- 
σταση από το ιερό και το θέμα της σύνδεσής του με 
αυτό που δεν έχει λυθεί. Φαίνεται σχεδόν βέβαιο ότι 
δεν περιβάλλει, αλλά μάλλον οριοθετεί εκτάσεις, πι- 
θανώς βοσκότοπους. Άλλωστε το θέμα της οριοθέ- 
τησης βοσκοτόπων σε γειτνίαση με ιερά αναφέρεται

κατ’ επανάληψη σε κρητικές επιγραφές από τον 5ο αι. 
π.Χ. έως και τον 7ο αι. μ.Χ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Φ α ισ τό ς  - Α γία  Τ ρ ιά δα

Συνεχίστηκε η τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατά- 
στασης των τοιχοποιιών και δαπέδων του ανακτόρου 
Φαιστού και της έπαυλης της Αγίας Τριάδας (Πίν. 
211 α-β) καθώς και η συντήρησή τους με τις διαδικα- 
σίες, τεχνικές και υλικά κονιάματα που χρησιμοποιή- 
θηκαν στη διάρκεια του πρώτου Προγράμματος Επι- 
μόρφωσης στη Συντήρηση Μνημείων το 198521 και 
σύμφωνα με την τότε αποτελεσματική έρευνα και 
εφαρμογή.

Κ α μ η λ ά ρ ι 

Θολωτός τάφος

Ο ανασκαμμένος από τον D. Levi θολωτός τάφος 
Καμηλαρίου έχει υποστεί εξαιρετικά μεγάλες φθορές, 
ιδιαίτερα στα πηλοκονιάματα, με αποτέλεσμα να αρχί- 
ζει η κατάρευση των τοίχων. Το συνεργείο Δυτικής 
Μεσαράς, ύστερα από πλήρη τεκμηρίωση της υπάρ- 
χουσας κατάστασης (Πίν. 211 γ) συντήρησε το μνη- 
μείο ολόκληρο με την ίδια μεθοδολογία που προανα- 
φέρθηκε.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ

21. Βλ. Δ. Βαλλιάνου, ό.π., σ. 272-325.
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ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΓΟΡΤΥΝΑ

Στο Πραιτώριο προχωρήσαμε κυρίως την ανασκαφή 
της νότιας πρόσοψης του ναού των Αυγούστων ανακα- 
λύπτοντας ακόμη κατά χώραν ένα μέρος της λίθινης 
επένδυσης. Στο κεντρικό μέρος αυτού του συγκροτή- 
ματος προχωρήσαμε στην επέκταση της ανασκαφής 
στα μεγάλα calidaria των λουτρών και ανακαλύψαμε το 
νότιο κλείσιμο της μεγαλειώδους στοάς που αποτε- 
λούσε το κεντρικό στοιχείο του αρχαιότερου Πραιτώ- 
ριου. Εκτεταμένες δοκιμαστικές ανασκαφές στη νοτιο- 
δυτική πτέρυγα αυτής της στοάς επέτρεψαν να κα- 
θορίσουμε τις διάφορες οικοδομικές φάσεις από τον 1ο 
έως τον 8ο αι. μ.Χ. Για το πρώτο Πραιτώριο μπορούμε 
να πούμε ότι υπέστη μία σοβαρότατη καταστροφή στο 
β' μισό του 1ου αι. μ.Χ. και πάντως πριν από την 
εποχή του Τραϊανού και ότι τότε το κεντρικό τμήμα 
μετατράπηκε σε δημόσια λουτρά. Το αρχαιότερο 
Πραιτώριο ανήκει σίγουρα στον Ιο αι. μ.Χ. της αυτο- 
κρατορίας και κατέλαβε μία περιοχή, την οποία φαίνε- 
ται ότι καταλάμβανε, τουλάχιστον εν μέρει, μία νεκρό- 
πολη της ελληνιστικής περιόδου.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές ανασκα- 
φές στο χώρο της Βασιλικής, της οποίας η τελευταία 
ανοικοδόμηση, που δεν είναι βέβαια εκείνη του Δοσι- 
θέου στο τέλος του 5ου αι. μ.Χ., πρέπει να αποδοθεί 
στον Ηράκλειο.

Μετά το σεισμό του 668 περίπου, ο χώρος της Βασι- 
λικής καταλήφθηκε από ιδιώτες με σπίτια και ελαιο- 
τριβεία, προφανώς ένα πραγματικό κοινόβιο στο οποίο 
πρέπει να αποδοθεί το εκκλησάκι που ανακαλύψαμε 
φέτος στη βορειοδυτική γωνία της. Η ζωή του κοινο- 
βίου φαίνεται ότι σταμάτησε προς το τέλος του 8ου αι. 
Πάρα πολλά είναι τα γλυπτά που φέραμε στο φως στην 
περιοχή που εξερευνήσαμε. Ανάμεσά τους ιδιαίτερα

σημαντικό είναι ένα άγαλμα με διαστάσεις μεγαλύ- 
τερες από το φυσικό και με προαυτοκρατορική κεφαλή 
του Αδριανού (;).

Ένας προσεκτικός καθαρισμός επέτρεψε να προχω- 
ρήσουμε στην αποτύπωση των μεγάλων λουτρών της 
Μεγάλης Πόρτας, αποτύπωση που θα ολοκληρωθεί το 
επόμενο έτος.

A. DI VITA

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

Συνεχίστηκαν οι ανασκαφές στον καινούργιο τομέα 
Ν.Ε. κοντά στον τάφο με τη σαρκοφάγο που φέρει 
γραπτή διακόσμηση. Ταυτίστηκε μία καινούργια κα- 
τασκευή, το “Complesso della mazza di Breccia”, το 
οποίο ήταν κτισμένο πάνω σε άνδηρα κατά μήκος της 
πλαγιάς του λόφου. Αναγνωρίστηκαν φάσεις οικοδό- 
μησης, όλες της νεοανακτορικής περιόδου. Το κατώ- 
τερο στρώμα, κάτω από το θεμέλιο των αρχαιότερων 
τοίχων, περιείχε ακόμα υλικό YM I εποχής. Ένα ακέ- 
φαλο ειδώλιο γυναικείας θεότητας με τα χέρια στο 
στήθος, ένα ρυτό με επίμηκες σώμα και στενό στόμιο 
καθώς και ένα άλλο μη χρηστικό αγγείο, κάνουν φα- 
νερό το θρησκευτικό χαρακτήρα του χώρου. Πάνω 
από το Complesso della mazza di Breccia εντοπίστηκε 
μία ωραία πλακόστρωτη κλίμακα της εποχής των πρώ- 
των ανακτόρων (MM ΙΙΒ). Δύο επόμενες φάσεις με χα- 
λικόστρωτο πρέπει να αποδοθούν στη MM III πε- 
ρίοδο. Μία καινούργια χάραξη δρόμου με μεγάλες 
πλάκες είχε σχέση πιθανώς με την τελευταία φάση 
ζωής του Complesso della mazza di Breccia. Φαίνεται 
ότι οι δρόμοι συνδέονταν με τα δύο επάλληλα πλακό- 
στρωτα που ανασκάφηκαν πέρυσι νοτιοανατολικά της 
λεγάμενης Tomba degli ori.

V. LA ROSA
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ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Κατά το έτος 1990 συνεχίστηκε το έργο της συντή- 
ρησης και συγκόλλησης των νέων κεραμικών ευρημά- 
των του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων από τους 
συντηρητές Κωνστ. και Βασιλ. Κωνσταντάκη και της 
φωτογράφησης από τον ειδικό φωτογράφο Στέφ. Αλε- 
ξάνδρου. Έγινε επανέκθεση της προθήκης των νομι- 
σμάτων στην έκθεση του Μουσείου.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην ασφάλεια του Μου- 
σείου Χανίων και για το λόγο αυτό, με τη φροντίδα 
της αρχιτέκτονος Αναστ. Κατεβαινίδου: α) ξεκίνησε η 
τοποθέτηση συστήματος συναγερμού, β) ξεκίνησε η 
αντικατάσταση του απλού σύρματος περίφραξης του 
εξωτερικού χώρου του Μουσείου με ασφαλή και κα- 
λαίσθητη σιδηροκατασκευή και της παλαιάς θύρας 
της βόρειας αυλής με νέα, γ) αντικαταστάθηκαν ορι- 
σμένα ξύλινα και σιδηρά κουφώματα με νέα, δ) επι- 
σκευάστηκαν όλα τα δωμάτια του ισόγειου χώρου του 
εργαστηρίου και επικοινώνησαν με το χώρο της έκ- 
θεσης, ε) καθαρίστηκε η νότια αυλή του Μουσείου και 
τοποθετήθηκαν προβολείς και στ) συντηρήθηκαν οι 
εξωτερικές όψεις του εργαστηρίου και επιδιορθώθηκε 
εν μέρει η πρόσοψη του Μουσείου.

Επειδή είχε δημιουργηθεί το αδιαχώρητο στους χώ- 
ρους των αποθηκών του Μουσείου έγιναν οι εξής ερ- 
γασίες με την επίβλεψη της αρχαιολόγου Βάννας Νι- 
νιού-Κινδελή: α) μεταφέρθηκαν αρχαιότητες στη νέα 
αποθήκη της Αρχαιολογικής Συλλογής Κισάμου, η 
οποία ενοικιάσθηκε από το Δήμο Κισάμου στα πλαί- 
σια της Προγραμματικής Σύμβασης με το ΤΑΠΑ, 
β) έγινε ταξινόμηση στις αποθήκες του εργαστηρίου 
και της νότιας αυλής του Μουσείου Χανίων και γ) τα- 
ξινομήθηκε κατά υποδειγματικό τρόπο η αποθήκη λί- 
θινων του Μουσείου Χανίων. Επίσης καταγράφηκαν 
όλα τα γλυπτά της βόρειας αυλής του Μουσείου από 
τον αρχαιολόγο Ιω. Φραγκάκη με εθελοντική εργασία.

Με την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Ιω. Χριστοδουλά- 
κου: α) στερεώθηκε και επισκευάστηκε ο βόρειος 
τοίχος της πρώην αποθήκης Σηφάκη, όπου σήμερα 
φιλοξενούνται το ξυλουργείο και το σιδηρουργείο της 
Εφορείας. Στο ίδιο κτίριο διαμορφώθηκε κατάλληλος 
και άνετος χώρος για τη στέγαση της αποθήκης των 
εργαλείων και γενικού εξοπλισμού της Εφορείας. 
Όλη η αποθήκη συντηρήθηκε εσωτερικά και εξωτε-

ρικά, β) προστατεύθηκε με κατάλληλη διαμόρφωση η 
υπόγεια δεξαμενή των ελληνιστικών χρόνων, η οποία 
είχε αποκαλυφθεί το 1989 κατά τις εργασίες του Δήμου 
κάτω από το οδόστρωμα της οδού Μυλωνογιάννη, στο 
κέντρο της πόλης των Χανίων. Για τα παραπάνω ακο- 
λουθεί αναλυτική έκθεση του επιβλέποντος.

Με τη φροντίδα του αρχιτεχνίτη Πέτρου Πολυχρο- 
νάκη κατασκευάστηκαν προστατευτικοί, αναλημματι- 
κοί τοίχοι στις ανασκαφές του Καστελιού Χανίων, ελ- 
ληνοσουηδική και Χατζηδάκη-Καλαμαρίδου. Η τελευ- 
ταία καθαρίστηκε επισταμένα στα πλαίσια του τακτι- 
κού καθαρισμού όλων των ανασκαφών του λόφου.

Στο έργο της καταγραφής του αρχαιολογικού υλικού 
σημειώνονται τα εξής: α) προχώρησε η καταγραφή 
των ευρημάτων Κισάμου από την αρχαιολόγο Αίμη 
Βαξαβανέλλη μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης 
ΤΑΠΑ - Δήμου Κισάμου, β) έγινε η απογραφή των εκ- 
θεμάτων του Μουσείου Χανίων και η καταγραφή των 
νομισμάτων από την ωρομίσθια αρχαιολόγο Χαρά 
Προκοπίου και γ) ξεκίνησε η απογραφή των αρχαίων 
των αποθηκών από τη συμβασιούχο αρχαιολόγο Παρ. 
Δροσινού, η οποία κατέγραψε και νέα ευρήματα.

Στην ανασκαφή του Κέντρου Υγείας Κισάμου το 
συνεργείο συντήρησης ψηφιδωτών της Εφορείας (Εμμ. 
Πατελάκης, Δ. Χρυσός και Κ. Στουπάκης) μαζί με συ- 
νεργείο της Διεύθυνσης Συντήρησης του ΥΠΠΟ, 
αφαίρεσαν το ψηφιδωτό των προσωπείων του Δωμα- 
τίου 3, με σκοπό τη συντήρηση και επανατοποθέτησή 
του, αφού ανασκαφεί ο χώρος κάτω απ’ αυτό. Επικε- 
φαλής των εργασιών ήταν ο ειδικός συντηρητής της 
Διεύθυνσης Ιω. Δαγκλής.

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Κατά το έτος 1990 συνεχίστηκε το έργο της συντή- 
ρησης και συγκόλλησης των νέων κεραμικών ευρημά- 
των του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου από τη 
συντηρήτρια Πολυξ. Χειλουδάκη και των γλυπτών 
από το συντηρητή Χρ. Αλέρτα. Ταυτόχρονα οργανώ- 
θηκε το εργαστήριο συντήρησης μετάλλινων αντικει- 
μένων στους Αρμένους Ρεθύμνης, στα πλαίσια της 
Προγραμματικής Σύμβασης του ΤΑΠΑ με την Κοινό- 
τητα Αρμένων και ξεκίνησε η συντήρηση των μετάλ- 
λινων όπλων και εργαλείων της ανασκαφής του ΥΜ 
III νεκροταφείου των Αρμένων από την Ελ. Γκούμα, 
με την καθοδήγηση του ειδικού συντηρητή του Αρ- 
χαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου Αντ. Φουντουλάκη.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου, με τη φρο-
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ντίδα της αρχιτέκτονος Ειρ. Σιγάλα-Μαγιάφα: α) ενι- 
σχύθηκε η ασφάλεια του κτιρίου με σιδηροκατα- 
σκευές, σε συνεννόηση με την τοπική Αστυνομία, 
β) αντικαταστάθηκαν τα εσωτερικά κουφώματα από 
αλουμίνιο του ορόφου με νέα ξύλινα, τα οποία εναρ- 
μονίζονται περισσότερο με το μνημείο και γ) ξεκίνησε 
η μελέτη χρήσης του ορόφου, ο οποίος σήμερα 
χρησιμοποιείται προσωρινά ως αποθήκη.

Συνεχίστηκε το έργο της καταγραφής του αρχαιο- 
λογικού υλικού του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου 
Ρεθύμνου από την αρχαιολόγο Ελ. Παπαδοπούλου, 
υπάλληλο του ΤΑΠΑ με σύμβαση έργου.

Παρά το γεγονός ότι από τους πρώτους μήνες του 
1990 κρίθηκαν ως εντελώς άχρηστα και αποσύρθηκαν 
τα δύο υπηρεσιακά αυτοκίνητα της Εφορείας, οι ανα- 
σκαφικές κτλ. έρευνες συνεχίστηκαν όλο το χρόνο, με 
συγκινητική συμβολή του ίδιου του προσωπικού της 
Εφορείας στην επίλυση του προβλήματος της μετακί- 
νησης.

Επίσης, το 1990 πραγματοποιήθηκαν οι εξής συ- 
στηματικές ανασκαφές με την εποπτεία της Εφορείας: 
Πανεπιστημιακή ανασκαφή Ελεύθερνας (Π. Θέμελης, 
Αθ. Καλπαξής, Ν. Σταμπολίδης), ανασκαφή Μονα- 
στηρακίου Αμαρίου (Αθ. Κάντα) και Αποδούλου Αμα- 
ρίου (Ιω. Τζεδάκις, L. Godart). Τέλος, πραγματοποιή- 
θηκε η επιφανειακή, αρχαιολογική έρευνα στην ε- 
παρχία Σφακίων (L. Nixon, J. Moody, Β. Νινιού-Κιν- 
δελή).

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Λ όφος Κ α σ τέλ λ ι 

Αποχετευτικό έργο Δήμου Χανιών

Για να δοθεί η δυνατότητα στο Δήμο Χανίων να συ- 
νεχίσει το αποχετευτικό δίκτυο στη συνοικία Κα- 
στέλλι, η Εφορεία ξεκίνησε ανασκαφές σ’ όλο το 
μήκος του υπολειπόμενου τμήματος, διανοίγοντας τά- 
φρους αντίστοιχες με το πλάτος και το βάθος των χα- 
ντακιών που απαιτούνται για να δεχτούν τους σωλήνες 
του δικτύου. Τόσο η ελληνοσουηδική ανασκαφή του 
1989 όσο και αυτή του 1990, με τομές που πλαισίωσαν 
από Α. και ΝΑ. την πλατεία Αγίας Αικατερίνης υπήρ- 
ξαν απόρροια αυτού του συγκεκριμένου προγράμ- 
ματος1. Οι υπόλοιπες όμως ανασκαφές εντάσσονται 
στο σωστικό έργο της Εφορείας.

Χαντάκι οδού Κατρέ

Έχει πλάτος 1, βάθος 1,50 και συνολικό μήκος 
38,70 μ. Δεν ξεκινά από τη βόρεια αρχή της οδού στη 
συμβολή της με την οδό Κανεβάρο, αλλά από τα νότια 
του οικοπέδου Χατζηδάκη-Καλαμαρίδου2 και δεν είναι 
εντελώς ευθύ- πλησιάζοντας στην οδό Σήφακα καμπυ- 
λώνει αρκετά.

Η οδός έχει έντονη κατηφορική κλίση από Β.-Ν., 
ενώ μέχρι τη δεκαετία του 1950 ήταν οριζόντια, στενό- 
τερη και επικοινωνούσε με σκαλοπάτια με την οδό Σή- 
φακα όπου υπήρχε και πύλη. Ως σταθερό, ορίστηκε 
σημείο στη μέση της διαδρομής και σε βάθος 5,73 μ. 
από το αντίστοιχο της πλατείας Αγίας Αικατερίνης.

Κατά το 1990 ερευνήθηκαν μόνο δύο τάφροι (Α και 
Β), μήκ. 4 μ. η καθεμιά (Σχέδ. 1). Στην ανασκαφή 
συμμετείχε η αρχαιολόγος Χαρά Προκοπίου και για 
μικρό χρονικό διάστημα παρακολούθησε τις εργασίες 
η φοιτήτρια αρχαιολογίας Dido Demski.

Στην πρώτη οικοδομική φάση (βάθος 0,84-0,22 έως 
0,53-0,04 μ. από Β.-Ν.) ανήκει η υποθεμελίωση πρό- 
χειρης, νεωτερικής κατασκευής από σοβά και μικρές 
πέτρες (τοίχος 1), ενώ γωνιόλιθος στη βορειοανατο- 
λική γωνία αποτελεί υπόλειμμα επιμελούς κατασκευ- 
ής. Στον υπόλοιπο χώρο, στρώση από κουσκουρόχωμα 
ίσως δηλώνει το επίπεδο του παλαιότερου δρόμου. Το 
στρώμα χαρακτηρίζεται από πολύ σκληρό καστανό 
χώμα με μικρές πέτρες και κεραμίδες.

Στη δεύτερη φάση (στρώμα 2 και 2α: βάθος 0,53-0,04 
έως 0,01-0,09 μ.) ανήκουν τα προϊόντα καταστροφής 
οικοδομήματος των υστεροελληνιστικών χρόνων, το 
οποίο πρέπει να αναζητηθεί σε παρακείμενο χώρο. 
Χαρακτηρίζεται από καστανόξανθο χώμα με αρκετά 
καρβουνάκια, πολλές κεραμίδες, πέτρες, διαφορετικά 
είδη ασβεστοκονιάματος και κομματάκια κούσκουρα. 
Οι κεραμίδες είναι σχεδόν επίπεδοι στρωτήρες με λο- 
ξότμητα άκρα και ημικυλινδρικοί καλυπτήρες.

Το ασβεστοκονίαμα διακρίνεται σε σχεδόν καθαρό 
ασβέστη, ίσως για επίχριση τοίχου, γκρίζο κονίαμα με 
ελάχιστο ασβέστη και άφθονη γκρίζα άμμο (με συγκε- 
κριμένο σχήμα ως εάν ακουμπούσε σε ξύλινη δοκό) 
και σε κονίαμα με μεγάλα κομμάτια οστράκων (οστρα- 
κοκονίαμα). Ας σημειωθεί ότι το ασβεστοκονίαμα του 
πρώτου στρώματος περιείχε πολλή άμμο. Τρία αγγεία, 
σε κομμάτια, περισυλλέχθηκαν από το στρώμα αυτό, 
όλα από την τάφρο Α: ένα λεπτό γκρίζο κύπελλο και 
δύο οξυπύθμενοι αμφορείς, από τους οποίους ο ένας 
είναι ψευδοκοάτικος με dipinto στον ώμο (MljNA)

1. Τα αποτελέσματα τους δημοσιεύονται από τους Γ. Τζεδάκι και Ε.
Hallager στα AAA XXI (1988), σ. 15-55. 2. ΑΔ 33 (1978): Χρονικά, σ. 367-368.
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Σχέδ. 1. Χανιά. Χαντάκι οδού Κατρέ. Στρωματογραφία της δυτικής παρειάς των τάφρων Α και Β.

(Πίν. 212 β-γ). Στο ίδιο στρώμα επίσης βρέθηκαν ένα 
χάλκινο νόμισμα (ΜΕ 23) και ένα ασημένιο του Ά ρ- 
γους (ΜΕ 1), τρία θραύσματα χάλκινων αντικειμένων, 
πήλινη κυκλική αγνύθα (ΜΕ 16), λεπίδες και απολεπί- 
σματα οψιανού και σκωρίες σιδήρου.

Η  τρίτη φάση αποτελείται: α) στο βόρειο τμήμα 
(στρώμα 2β: 0,01-0,09 μέχρι 0,39-0,63 μ.· στρώμα 3, βό- 
ρειο: 0,16-0,02 μέχρι 0,01-0,02 μ.)· λάκκος (Πίν. 212 α) 
από σκούρο καστανό, αμμώδες χώμα με βότσαλα κατά 
τόπους και κεραμική των πρώιμων ελληνιστικών χρό- 
νων και β) στο νότιο τμήμα (στρώμα 2γ και 2δ: 0,05 
μέχρι 0,25-0,36 μ.) από περισσότερο κιτρινωπό χώμα 
με πολλά όστρακα, κεραμίδες και μικρές πέτρες, που 
βαθαίνοντας γίνεται πιο σκούρο και περισσότερο χα- 
λαρό και περιέχει υστεροκλασική και πρώιμη ελληνι- 
στική κεραμική. Στη φάση αυτή αντιστοιχεί θεμέλιο 
τοίχου (τ 3), σωζ. ύψ. 0,20 μ., που διασχίζει την τάφρο 
Β από Α.-Δ., υπόλειμμα δαπέδου (δ 3) από κτυπητή γη 
με βοτσαλάκι (βάθ. 0,25-0,36) καθώς και ο λάκκος 2 
της τάφρου Β που προχωρεί μέχρι βάθος 1,04 μ., δια- 
σχίζοντας την τέταρτη, πέμπτη και έβδομη φάση 
(Πίν. 212 δ, 213 α). Με το λάκκο αντιστοιχεί και το 
στρώμα 4, ζεμπίλι 3 (0,76-0,81 μέχρι 0,94-1,29 μ.), μι- 
κρό στρώμα κάτω από τον τοίχο 3, στο τέρμα του 
οποίου βρίσκονται άτακτα ριγμένες πέτρες και στο 
βάθος αυτό σταματά η ανασκαφή στην τάφρο Β.

Η  τέταρτη φάση (στρώμα 4, ζεμπίλι 1 στην τάφρο Α, 
στρώμα 2β, ζεμπίλι 1 και στην τάφρο Β/βόρεια και 
στρώμα 3 στην τάφρο Β/νότια) χαρακτηρίζεται από 
υστεροκλασική κεραμική: το στρώμα 4, ζεμπίλι 1 (από 
0,01-0,02 μέχρι 0,30-0,032 μ.) έχει καστανό αμμώδες 
χώμα με καρβουνάκια και πεσμένο δομικό υλικό. Το

στρώμα 2β, ζεμπίλι 1 (από 0,05-0,44 μέχρι 0,34-0,51 μ.) 
έχει επίσης καστανό αμμώδες χώμα.

Σ’ αυτό βρέθηκε φθαρμένο χάλκινο νόμισμα (ΜΕ 
49) και θραύσμα αγγείου από φαγεντιανή (ΜΕ 50). Το 
στρώμα 3 είναι καστανοκίτρινο, με μικρές πέτρες και 
κεραμίδες (από 0,25-0,36 μέχρι 0,44-0,59 μ.). Οικοδο- 
μικά λείψανα που αντιστοιχούν στη φάση αυτή είναι 
το δάπεδο 5 κάτω από το στρώμα 4, ζεμπίλι 1, στο βό- 
ρειο χώρο, από κτυπητή γη και κομματάκια κού- 
σκουρα και πολύ δομικό υλικό πεσμένο στην επιφά- 
νειά του. Επίσης περιέχει καρβουνάκια και έχει ψιλό, 
άσπρο χαλικάκι ως υπόστρωμα. Πατεί ακριβώς πάνω 
σε παλαιότερο δάπεδο 1 και αποτελεί νεότερη επι- 
σκευή του. Στο δάπεδο 5 φαίνεται ότι αντιστοιχεί ορ- 
θογώνια λιθοκατασκευή που προχωρεί έξω από την τά- 
φρο στα δυτικά (Πίν. 212 α).

Η πέμπτη φάση (στρώμα 4, ζεμπίλι 2 στην τάφρο Α, 
στρώμα 2β, ζεμπίλι 2 στην τάφρο Β/βόρεια και 
στρώμα 3, ζεμπίλι 1 στην τάφρο Β/νότια), χαρακτηρί- 
ζεται από κλασική κεραμική: Το στρώμα 4, ζεμπίλι 2 
(από 0,10-0,16 μέχρι 0,32-0,37 μ.) κατελάμβανε τη μέση 
της τάφρου Α. Έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το ζε- 
μπίλι 1 με μόνη τη διαφορά ότι το χώμα του είναι πιο 
κόκκινο. Το στρώμα 2β, ζεμπίλι 2 χαρακτηρίζεται από 
καστανοκόκκινο χώμα με πολύ μικρά, άσπρα βοτσαλά- 
κια (από 0,34-0,51 μέχρι 0,44-0,61 μ.). Το στρώμα 3, 
ζεμπίλι 1 (από 0,44-0,59 μέχρι 0,55-0,63 μ.) χαρακτηρί- 
ζεται από καστανοκίτρινο αμμώδες χώμα. Εδώ βρέ- 
θηκε και σπασμένο, πήλινο σφοντύλι. Οικοδομικά 
λείψανα αντίστοιχα με την πέμπτη φάση είναι στην τά- 
φρο Α, η β' στρώση του δαπέδου 1, από σκληρό πατη- 
μένο χώμα με λίγο κούσκουρα, καρβουνάκια και ωμές



ΚΕ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 435

πλίνθους (από 0,32-0,37 μέχρι 0,41-0,52 μ.). Ως υπό- 
στρωμα έχει ψιλό, λευκό χαλικάκι. Ταιριάζει με τον 
τοίχο 4, κατεύθυνσης ΝΑ.-ΒΔ., στη βόρεια άκρη της 
τάφρου, και με δύο μεγάλους λίθους στη μέση της δυ- 
τικής παρειάς της τάφρου (Π ί ν. 212 α). Στην τάφρο Β, 
με την πέμπτη φάση αντιστοιχεί το δάπεδο 4, από πα- 
τημένο χώμα, καρβουνάκια και μικρά πετραδάκια 
(0,55-0,63 μ. βάθος).

Η έκτη φάση (στρώμα 5 στην τάφρο Α, στρώμα 3 
στην τάφρο Β/βόρεια και στρώμα 4, ζεμπίλι 1 στην 
τάφρο Β/νότια) φαίνεται να ανήκει στην ύστερη αρ- 
χαϊκή ή πρώιμη κλασική περίοδο. Το στρώμα 5 (από 
0,41-0,52 μέχρι 0,43-0,52 μ.) είναι πολύ λεπτό, κα- 
στανό, αμμώδες. Ακριβώς κάτω από αυτό υπάρχει η α' 
στρώση του δαπέδου 1, από σκληρό, πατημένο χώμα 
και κούσκουρα- κατά τόπους είναι καμένο. Στο κέντρο 
του χώρου υπήρχε κυκλική κηλίδα από κοκκινωπό, 
αμμώδες χώμα. Στην α' στρώση του δαπέδου 1 αντι- 
στοιχούν τα ίδια αρχιτεκτονικά λείψανα με τη β' 
στρώση. Το στρώμα 3 είναι υγρό, αμμώδες, καστανό, 
με κόκκινες και κίτρινες αποχρώσεις, μικρά καρβουνά- 
κια και λίγα χαλίκια. Είναι κι αυτό πολύ λεπτό (από 
0,44-0,61 μέχρι 0,51-0,74 μ.). Το στρώμα 4, ζεμπίλι 1 
δεν περιέχει πέτρες και η κεραμική του είναι λιγοστή 
(0,60-0,59 μέχρι 0,61-0,78 μ.).

Η έβδομη φάση κατοίκησης χρονολογείται στην 
πρώιμη αρχαϊκή περίοδο (στρώμα 5, ζεμπίλι 1 στην τά- 
φρο Α και στρώμα 4 στην τάφρο Β/βόρεια): Το 
στρώμα 5, ζεμπίλι 1 χαρακτηρίζεται από κοκκινωπό, 
αμμώδες χώμα με λίγα όστρακα (από 0,48 μέχρι 0,56-
0. 57 μ.). Βρίσκεται κάτω από την α' στρώση του δαπέ- 
δου 1, στο βόρειο τμήμα. Αντίθετα στο νότιο τμήμα, 
κάτω από το δάπεδο και δίπλα στο στρώμα 5, ζεμπίλι
1, υπάρχει το δάπεδο 6 από πατημένο χώμα, λίγα 
θρυμματισμένα όστρακα και καρβουνάκια, με χαρα- 
κτηριστική υστερογεωμετρική πρώιμη αρχαϊκή κερα- 
μική (από 0,46-0,52 μέχρι 0,52-0,54 μ.). Το δάπεδο 6 
προχωρεί προς Ν. μέχρι το σημείο που βρίσκονται οι 
δύο λίθοι στη δυτική παρειά και οι οποίοι σχετίζονται 
με τη νεότερη αρχιτεκτονική φάση του τοίχου 4 και 
του δαπέδου 1, δηλαδή με τα αρχαϊκά και κλασικά χρό- 
νια. Το στρώμα 4 είναι μία λεπτή στρώση από σκληρό, 
αμμώδες καστανοκίτρινο χώμα με κάψιμο (από 0,5Ι- 
-0,79 μέχρι 0,62-0,74 μ.), ακριβώς πάνω από το δάπεδο
2. Στο νοτιοδυτικό τμήμα του δαπέδου υπάρχει πασαλό- 
τρυπα. Το δάπεδο προχωρεί μέσα στην τάφρο Α και 
φτάνει ακριβώς στο σημείο που αρχίζει το δάπεδο 6, 
το οποίο βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο,  σχηματίζε- 
ται δηλαδή σκαλοπάτι. Το δάπεδο 2 είχε τέσσερις αλ- 
λεπάλληλες επιδιορθώσεις (από 0,63-0,78 μέχρι 0,82 
μ.). Η αρχική στρώση δεν αφαιρέθηκε. Πάνω στο δά-

πεδο υπήρχε ορθογώνια εστία, η οποία προεξείχε στις 
δύο αρχικές φάσεις και ενσωματώθηκε με το επίπεδο 
του δαπέδου στις δύο τελευταίες. Κάτω από τη β' 
στρώση υπήρχε λεπτότατο υπόστρωμα 0,2-0,3 μ. από 
κούσκουρα που δε σωζόταν σ’ όλη την έκταση. Κάτω 
από αυτό υπήρχαν μικρές πέτρες που περιέβαλλαν από 
Β. την εστία.

Η όγδοη φάση χαρακτηρίζεται από υστερογεωμε- 
τρική πρώιμη αρχαϊκή κεραμική αλλά και YM III 
(στρώμα 5, ζεμπίλι 2 και 3 στην τάφρο Α και στρώμα 
4, ζεμπίλι 2 στην τάφρο Β/νότια). Τα στρώματα 5, ζε- 
μπίλι 2 και 3 δεν παρουσιάζουν διαφοροποίηση μεταξύ 
τους. βρίσκονται μόνο κάτω από διαφορετικές ομάδες. 
Έχουν χώμα καστανοκόκκινο, αμμώδες και στο ζε- 
μπίλι 3 λίγο περισσότερο κόκκινο (από 0,52-0,57 μέχρι 
0,61-0,68 μ. βάθος). Κάτω από το ζεμπίλι 2 το χώμα 
είναι έντονα κοκκινωπό, ενώ κάτω από το 3, καστανό- 
γκριζο. Το στρώμα 4, ζεμπίλι 2 στην τάφρο Β χαρα- 
κτηρίζεται από καστανοκίτρινο, αμμώδες χώμα με 
πολλές, μικρές πέτρες, αρκετά οστά και λίγα όστρακα. 
Είναι χαλαρής υφής και θυμίζει λάκκο (από 0,61-0,78 
μέχρι 0,82-0,99 μ. βάθος). Όσο αυξάνεται το βάθος 
αυξάνονται και τα όστρακα. Περιείχε πήλινο, απιό- 
σχημο, συμπαγές πώμα (ΜΕ 46).

Η ένατη φάση εντοπίστηκε μόνο στην τάφρο Β 
(στρώμα 5, ζεμπίλι 1) και χαρακτηρίζεται από σκληρό, 
καστανό χώμα, κατά τόπους κόκκινο. Περιείχε ΥΜ 
ΙΙΙΒ και Ε κεραμική (από 0,88-0,99 μέχρι 1,13-1,19 μ. 
βάθος (Πίν. 213 β). Η ανασκαφή σταμάτησε χωρίς να 
τελειώσει το στρώμα.

Η σπουδαιότητα της ανασκαφής έγκειται στο γε- 
γονός ότι για πρώτη φορά παρουσιάζεται μία συνεχής 
στρωματογραφική εικόνα από τα νεότερα έως τα υστε- 
ρογεωμετρικά χρόνια και μετά από κενό δύο αιώνων 
ξανασυναντάται η κατοίκηση στην YM IIIΓ, εποχή 
εγκατάλειψης του μινωικού οικισμού. Η πόλη των 
ιστορικών χρόνων φαίνεται καθαρά ότι ιδρύθηκε στα 
υστερογεωμετρικά χρόνια.

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-ΒΛΑΖΑΚΗ

Χ ανιά

Οικόπεδο δημοτικού κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων

Το οικόπεδο που ο Δήμος Χανίων προορίζει για ανέ- 
γερση πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων, 
έκτασης 2.500 τ.μ. βρίσκεται στην περιοχή των Νέων 
Καταστημάτων, μεταξύ των οδών Περίδου, Υψηλα- 
ντών, Καραϊσκάκη και του Πυροσβεστικού Σταθμού 
Χανίων. Για χρόνια χρησιμοποιείτο ως χώρος στάθ-
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μευσης των απορριμματοφόρων αυτοκινήτων, ενώ κα- 
τά το μεσοπόλεμο, πιθανότατα, είχε κτιστεί στη βο- 
ρειοανατολική άκρη του το πρώτο πέτρινο κτίριο της 
ΔΕΗ στην πόλη, που υπήρχε ακόμη κατά την έναρξη 
της ανασκαφής. Προς τη μεριά της οδού Καραϊσκάκη 
υπήρχαν υπόγειες δεξαμενές καυσίμων και προς την 
οδό Περίδου βρισκόταν ένα μπαζωμένο καταφύγιο.

Από την πλευρά της οδού Υψηλαντών το ακάλυπτο 
τώρα οικοδομικό τετράγωνο διακόπτεται από το πολυ- 
ώροφο σύγχρονο κτίριο των γραφείων της ΔΕΗ. Πρό- 
κειται για το άλλοτε οικόπεδο Κονταξάκη στις εκ- 
σκαφές του οποίου είχε σημειωθεί ένα αξιόλογο 
εύρημα3: μία προξενική επιγραφή σε β' χρήση, η πα- 
λιότερη χρήση της οποίας ήταν βάθρο αγάλματος 
αφιερωμένου στη Λητώ, τον Απόλλωνα και την Άρ- 
τεμη.

Στην οδό Περίδου 14 εξάλλου (οικόπεδο Φραντζε- 
σκάκη)4 είχε βρεθεί τμήμα υστερορωμαϊκού κτιρίου με 
ψηφιδωτό δάπεδο.

Για τους λόγους αυτούς η Εφορεία είχε ενημερώσει 
από ετών το Δήμο Χανίων για την ανάγκη διενέργειας 
ανασκαφικής έρευνας.

Η ανασκαφή άρχισε μετά την αφαίρεση του ασφαλ- 
τικού τάπητα που κάλυπτε το οικόπεδο ενώ παράλ- 
ληλα κατεδαφίστηκαν τα υπάρχοντα κτίσματα και δι- 
ήρκεσε ολόκληρο το 1990 και το χειμώνα του 1991. 
Δημιουργήθηκαν 4 τομές (Σχέδ. 2) με κάνναβο τά- 
φρων 3x4 και διαχωριστικών διαδρόμων 1 μ., που κά- 
λυψαν το μεγαλύτερο μέρος του οικοπέδου, εκτός βέ- 
βαια των τμημάτων που καταλάμβαναν οι υπόγειες 
κατασκευές ή που ήταν ορατός ο ασβεστολιθικός 
βράχος της περιοχής.

Στο πρώτο στρώμα κάτω από την επιφάνεια (η οποία 
έχει τα ίχνη πολλών επεμβάσεων), όπου τύχαινε να εί- 
ναι μεγαλύτερες οι επιχωματώσεις, υπήρχαν πολυά- 
ριθμες τουρκικές ταφές μέσα σε απλούς λάκκους 
σκαμμένους στο σκουρόχρωμο χώμα. Σε πολλές σώζο- 
νταν ίχνη ξύλινων φερέτρων. Μας ήταν ήδη γνωστό 
ότι ολόκληρη την περιοχή των Νέων Καταστημάτων 
πριν την ανοικοδόμηση της σύγχρονης πόλης, κάλυ- 
πτε το τεράστιο μουσουλμανικό νεκροταφείο γνωστό 
στους κατοίκους ως «Μεζαρλίκια». Οι ταφές αποτυπώ- 
θηκαν και αφαιρέθηκαν. Σε αρκετές περιπτώσεις είχαν 
εισχωρήσει στα αρχαία στρώματα.

Τομέας 1. Ο τομέας 1 χαράκτηκε κατά μήκος της 
ανατολικής πλευράς του σημερινού κτιρίου της ΔΕΗ 
(Σχέδ. 2), με 10 τάφρους αρχικά (συνολική έκταση 
157 τ.μ.). Στο χώρο αυτό αποκαλύφθηκε τμήμα κτιρια-

κού συγκροτήματος με δύο μεγάλους χώρους με στο- 
ές (;) (Σχέδ. 3' Π ίν. 214 α) με προσανατολισμό ΝΑ.- 
ΒΔ., που φαίνεται ότι έφεραν ενδιάμεση κιονοστοιχία, 
όπως δείχνουν τα κυκλικά αποτυπώματα πάνω στον 
τοίχο 1 (που πρέπει επομένως να ήταν στυλοβάτης) και 
από πεσμένα τμήματα αρράβδωτων κιόνων κυρίως 
στην τάφρο 2 (Σχέδ. 2-3, Τ 2). Η μία στοά (διάδρομος 
1) έχει ανασκαμμένο μήκος 14 και πλάτος 2,30 μ. Φαί- 
νεται ότι συνεχίζεται προς την οδό Υψηλαντών (προς 
Β.) ενώ από τη νότια πλευρά γωνιάζει και κατευθύνεται 
προς τα δυτικά. Μία κλίμακα από τέσσερις βαθμίδες 
(Σχέδ. 3, σκάλα 2) οδηγεί σε ψηλότερο επίπεδο προς 
ΝΑ., όπου υπήρχε φυσικός βράχος και φαίνεται ότι 
ήταν υπαίθριος χώρος (πλατεία;). Η άλλη στοά (διά- 
δρομος 2), παράλληλη στην προηγούμενη έχει μήκος 
9,10 και πλάτος 3,5 μ. Η βόρεια πλευρά της κλίνει από 
το θεμέλιο ενός τοίχου (τοίχος 10) ενώ στην απέναντι 
(νότια) λαξεμένη στο φυσικό βράχο υπάρχει άλλη 
κλίμακα (σκάλα 1) από τρεις βαθμίδες με κατεύθυνση 
προς Α. που οδηγεί στον ίδιο χώρο με την προηγού- 
μενη (Πίν. 214 β).

Ανατολικά αυτού του διαδρόμου θεμελιώσεις δεί- 
χνουν ότι σχηματίζονταν δωμάτια ενώ στα βόρεια 
υπάρχει πηγάδι κτισμένο (στο στόμιο) κυρίως από αρ- 
χιτεκτονικά μέλη· δίπλα του βρέθηκε μεγάλος λάκκος 
με πεσμένους κίονες. Το δάπεδο μπροστά στο πηγάδι 
είναι πλακόστρωτο.

Στη δυτική πλευρά του πρώτου διαδρόμου, σύρριζα 
στο θεμέλιο του κτιρίου της ΔΕΗ, αποκαλύφθηκε υπό- 
καυστο μικρού λουτρού (Σχέδ. 3, Τ3-Τ4) με τέσσερις 
σειρές πλίνθινων κιονίσκων και το praefurnium, η εί- 
σοδος του οποίου βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το δά- 
πεδο του πρώτου διαδρόμου.

Νότια του διαδρόμου 1 αναπτύσσεται μία πτέρυγα με 
δύο τουλάχιστον κτιριακές φάσεις που κάλυψε την 
έκταση 10 ακόμη τάφρων με τους διαχωριστικούς δια- 
δρόμους τους. Το επίπεδο των δαπέδων εδώ (όλα από 
χτυπητή γη) είναι 1-1,20 μ. περίπου ψηλότερο απ’ αυτό 
του διαδρόμου 1. Είναι αυτό στο οποίο ανεβαίνει η 
κλίμακα 2. Εδώ, σύγχρονοι τσιμεντένιοι αγωγοί και 
άλλες επεμβάσεις έκαναν μεγαλύτερη την καταστρο- 
φή. Ξεχωρίζουν ωστόσο οι κατόψεις κάποιων ευρύχω- 
ρων δωματίων στο μεγαλύτερο μάλιστα απ’ αυτά 
υπήρχε μεγάλη καλοφτιαγμένη δεξαμενή με υδραυλικό 
κονίαμα προφανώς στεγασμένη. Ο χώρος ανατολικά 
του τοίχου 7 (Σχέδ. 3) είχε τη μία πλευρά του ανοιχτή 
από ένα χαμηλό ύψος και πάνω, με μία σειρά μικρών 
κιόνων και πεσσών. Πιθανότατα ήταν εξώστης προς 
την πλατεία.

Ο χαρακτήρας των χώρων αυτών δεν κατέστη δυνα- 
τόν να προσδιοριστεί προς το παρόν. Σε συνδυασμό 
όμως με την ανεύρεση παραπλεύρως της προξενικής

3. ΑΔ 25 (1970): Χρονικά, σ. 472-473.
4. ΑΔ 34 (1979): Χρονικά, σ. 391.
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Σχέδ. 2. Χανιά. Οικόπεδο δημοτικού κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων. Κάτοψη της ανασκαφής
στους τομείς 1-4.

επιγραφής, υποπτευόμαστε ότι μπορεί να ήταν εδώ 
τμήμα της αγοράς της ελληνορωμαϊκής Κυδωνιάς.

Τομέας 2 (Σχέδ. 2-3). Κατά μήκος της βόρειας 
πλευράς του Πυροσβεστικού Σταθμού υπήρχε μία λω- 
ρίδα εδάφους με πολύ μεγαλύτερες επιχώσεις — κατά 3 
μ. ψηλότερα από το επίπεδο του υπολοίπου οικοπέδου 
— που στηριζόταν από ένα ξηρότοιχο.

Για την ιστορία και τη μορφή της πόλης που καθη- 
μερινά αλλάζει, αξίζει ίσως ν’ αναφερθεί εδώ ότι στο 
χώρο αυτό που είχε άνετη πρόσβαση από την οδό Κα- 
ραϊσκάκη, υπήρχε μία μικρή υπαίθρια λαϊκή αγορά 
και στο βάθος κάποια θλιβερά υπόστεγα. Εκεί έμειναν 
μέχρι και το τέλος της ανασκαφής κάποιοι ηλικιωμέ-

νοι άστεγοι, μικροπωλητές την ημέρα, μεθυσμένοι και 
εξαθλιωμένοι το βράδυ.

Ο ξηρότοιχος κατεδαφίστηκε μαζί με τα υπόστεγα 
του Δήμου μπροστά απ’ αυτόν και πίσω του δημιουργή- 
θηκε ο τομέας 2 με επτά τάφρους (Σχέδ. 3, τάφροι I- 
VII). Το συνολικό μήκος του τομέα είναι 35 και το μέ- 
γιστο πλάτος 5 μ.

Στο μέσον του περίπου (τάφροι III-VI) κάτω από 
τούρκικες ταφές αποκαλύφθηκαν τρεις παλαιοχριστια- 
νικοί κιβωτιόσχημοι τάφοι καθώς και τμήμα πλακό- 
στρωτου δαπέδου της ίδιας εποχής. Στο αμέσως υπο- 
κείμενο στρώμα υπήρχε το ρωμαϊκό στρώμα με απομει- 
νάρια τοίχων που βρίσκονταν στην περασιά των



Σχέδ. 3. Χανιά. Οικόπεδο δημοτικού κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων. Τομέας 1. Κάτοψη
της ανασκαφής.
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τοίχων της νότιας πτέρυγας του τομέα I (Σχέδ. 2) 
(προφανώς ήταν τμήμα του ιδίου συγκροτήματος) και 
χωματένια δάπεδα απ’ όπου προήλθε μεγάλη ποσότητα 
κεραμικής και η βάση ενός μικρού μαρμάρινου συ- 
μπλέγματος.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ωστόσο συγκέντρωναν 
τα άκρα του τομέα (Σχέδ. 4, τάφροι I και VII), όπου 
στο ίδιο επίπεδο με τα ρωμαϊκά λείψανα, διαπιστώ- 
θηκε εργαστηριακή δραστηριότητα υστεροκλασικών- 
πρώιμων ελληνιστικών χρόνων.

Στην τάφρο VII τα οικοδομικά λείψανα ήταν λίγα 
βρέθηκαν όμως πολλά θραύσματα πιθαριών, ορισμένα 
επισκευασμένα με μολύβδινους συνδέσμους στις ρα- 
φές, αμφορέων και κεραμιδιών.

Στην τάφρο I και στις προεκτάσεις αποκαλύφθηκε 
ένα ολόκληρο μικρό κεραμικό εργαστήριο, πάνω στο 
φυσικό ασβεστολιθικό βραχώδες έδαφος. Στην ανατο- 
λική πλευρά του σώζονταν τμήματα τοίχου, σε μικρό 
ύψος, με τοιχοποιία χαρακτηριστική της εποχής αυ- 
τής. Το εργαστήριο (Σχέδ. 4) περιλαμβάνει ένα μικρό 
κλίβανο, περίπου στο κέντρο του, από τον οποίο σώ- 
θηκε μόνο ο φούρνος (το υπόκαυστο) με τη βάση του 
κιονίσκου που στήριζε την εσχάρα (Πίν. 215 α), μία 
μικρή κτιστή δεξαμενή με παχύ επίχρισμα από κο- 
νίαμα για το πλύσιμο του πηλού, θήκες (λαξεύματα 
στο βράχο για την τοποθέτηση αμφορέων), ένα βαθύ 
λαξευτό πηγάδι κι έναν αποθέτη. Διαπιστώσαμε ότι το 
εργαστήριο ήταν ημιστεγασμένο. Η κεραμοσκεπή του 
βρέθηκε πεσμένη (Πίν. 215 β) και κάλυπτε το πάτωμα 
μέχρι του σημείου που αρχίζει το πηγάδι. Το πηγάδι 
και ο αποθέτης φαίνεται ότι βρισκόταν εκτός του ημι- 
στεγασμένου χώρου.

Ανάμεσα και κάτω από τα πεσμένα κεραμίδια, πάνω 
στο δάπεδο υπήρχαν πέτρινα γουδιά (Πίν. 216 α), 
θραύσματα αμφορέων, λιωμένος μόλυβδος και διάφορα 
μικρά αντικείμενα. Το κάτω μισό μεγάλου αμφορέα 
και η βάση μικρότερου, βρέθηκαν στις θήκες τους 
(Πίν. 216 β).

Η κύρια παραγωγή του εργαστηρίου αυτού φαίνεται 
ότι ήταν μικρά πήλινα αντικείμενα, όπως ειδώλια του 
τύπου της ένθρονης γυναικείας μορφής, κομμάτια των 
οποίων βρέθηκαν πάνω στο πάτωμα, μικρές μάσκες 
(βρέθηκε πήλινη μήτρα) και καπάκια αμφορέων πλή- 
θος από τα οποία βρέθηκαν στον αποθέτη.

Από τη νότια πλευρά, πάνω στο εργαστήρι κτίστηκε 
στα ρωμαϊκά χρόνια ένας τοίχος ενώ από τη δυτική 
πιθανότατα η βιοτεχνία συνεχίζεται προς την οδό Κα- 
ραϊσκάκη όπου λογικά θα πρέπει κανείς ν’ αναζητήσει 
την ύπαρξη μεγαλύτερων μονάδων.

Θεωρούμε σχεδόν βέβαιο ότι βρισκόμαστε στην 
αρχή μόλις της συνοικίας των κεραμέων, γεγονός που 
θα βοηθήσει και στον προσδιορισμό των ορίων της 
ελληνιστικής πόλης.

Η άποψη για την παραπάνω θέση ενισχύεται από 
την ανεύρεση σε πολύ μεγαλύτερο βάθος, κάτω από τα 
ρωμαϊκά δάπεδα του τομέα 2, ενός τεράστιου αποθέτη 
που περιείχε αξιόλογα δείγματα μελαμβαφούς κερα- 
μικής της εποχής.

Επί πλέον, η εκσκαφή για τη θεμελίωση του χώρου 
στάθμευσης μετά την ανασκαφή, κοντά στο εργαστή- 
ριο, αποκάλυψε πλούσιες φλέβες κόκκινου χώματος, 
μέσα στην ασβεστολιθική μάργα του υπέδαφους. Το 
χώμα αυτό, κατάλληλο για την κατασκευή κεραμικών, 
είναι το ίδιο του πηλού των προϊόντων του εργαστη- 
ρίου μας5.

Τομέας 3 (Σχέδ.  2). Αποκαλύφθηκαν δύο παράλλη- 
λοι τοίχοι και νότια αυτών μία κυκλική δεξαμενή, 
διαμ. 1 μ., επενδυμένη με ισχυρό υδραυλικό κονίαμα 
όπως και το δάπεδο γύρω από το στόμιό της. Οι τοίχοι 
ακολουθούν τις οικοδομικές γραμμές του τομέα 1.

Τομέας 4 (Σχέδ.  2). Αποκαλύφθηκαν τα υπόκαυστα 
κυρίως ενός μεγάλου λουτρικού συγκροτήματος, ανε- 
ξάρτητου και παλιότερου από το οικοδομικό συγκρό- 
τημα του τομέα 1. Τα λείψανα των τοίχων — θεμελιώ- 
σεις κυρίως με ελάχιστο μέρος της ανωδομής — και τα 
χωματένια δάπεδα, βρίσκονταν κάτω από πολύ μικρή 
επίχωση και σε μερικά σημεία μέσα στο φυσικό 
βράχο. Συνολικά διασώθηκαν τρία υπόκαυστα κατά 
τον άξονα Α.-Δ. και δύο ημικυκλικοί χώροι κατά τον 
άξονα Β.-Ν. (κάθετο στον προηγούμενο).

Η είσοδος στα υπόκαυστα ήταν από τ’ ανατολικά 
(από την πλευρά της οδού Περίδου) στενή και επι- 
μήκης δίνει το εξαιρετικά μεγάλο πλάτος (2 μ. περί- 
που) του τοίχου — προφανώς εξωτερικού του κτιρίου 
από την πλευρά αυτή. Το πρώτο υπόκαυστο (διαστ. 
2,50x3,80 μ.) έσωζε τις βάσεις πλίνθινων τετράπλευ- 
ρων κιονίσκων σε τέσσερις σειρές (Π ίν. 217 α). Το 
δεύτερο μεγαλύτερο (3,50x3,70 μ. περίπου) με επίσης 
τετράπλευρους κιονίσκους είχε μεγάλη καταστροφή 
από σύγχρονο λάκκο. Το τρίτο (διαστ. 3x3,40 μ.) 
έσωζε σε μεγαλύτερο ύψος τρεις σειρές, από πέντε 
κάθε μία, κυκλικούς κιονίσκους (Πίν. 217 β). Εδώ 
υπήρχε είσοδος από τα βόρεια.

Συνδεόμενο με τα υπόκαυστα το κτίριο συνεχιζόταν 
κάθετα προς τον άξονα προς Β. Σώζονταν μόλις τα πε- 
ριγράμματα των ισχυρών θεμελιώσεων δύο επάλληλων 
ημικυκλικών χώρων. Ο πρώτος, από τα νότια (διαμ. 
3,20 μ.) έσωζε δάπεδο από υδραυλικό κονίαμα και 
σπασμένες πήλινες πλάκες. Από το δάπεδο αυτό ξε- 
κινά μικρός πήλινος αγωγός, ο οποίος διαπερνά το δεύ- 
τερο ημικυκλικό χώρο και ενούμενος μέσα σ’ αυτόν με

5. Για την ποσότητα της ντόπιας κεραμικής ή κοροπλαστικής πα- 
ραγωγής, βλ. ΑΔ 37 (1982): Μελέτες, σ. 59-97.
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Σχέδ. 4. Χανιά. Οικόπεδο δημοτικού κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων. Τομέας 2. Κάτοψη
του εργαστηρίου κεραμικής.

άλλο αγωγό που έρχεται από τ’ ανατολικά, καταλήγει 
σε κτιστό εξωτερικό αγωγό ο οποίος κατέρχεται προο- 
δευτικά προς ΒΔ. Ο αγωγός αυτός (μήκ. 13,5 μ.) χύνε- 
ται σ’ ένα κυκλικό όρυγμα μέσα στο φυσικό βράχο, 
προφανώς βόθρο. Το όρυγμα αυτό είχε μπαζωθεί και 
πάνω του κτίστηκε ο ανατολικός τοίχος της στοάς 2 
του τομέα 1. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο 
για την κατανόηση της διαδοχικής χρήσης του χώρου 
κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, δεδομένης της έλλειψης εν- 
δεικτικής κεραμικής ή άλλων κινητών ευρημάτων από 
τον τομέα 4. Φαίνεται λοιπόν ότι το λουτρό (πιθανό- 
τατα δημόσιο) είχε εγκαταλειφθεί και καταστραφεί 
όταν κτίστηκαν οι στοές που χρονολογούνται από μία 
πρώτη εκτίμηση, στο 2ο αι. μ.Χ.

Η ανεύρεση ψηφίδων σε διάφορα σημεία της ανα- 
σκαφής, κυρίως στον τομέα 1, μαρτυρούν την ύπαρξη 
ψηφιδωτών δάπεδων σε ψηλότερα επίπεδα τα οποία οι 
μεταγενέστερες επεμβάσεις στο χώρο κατέστρεψαν 
ολοσχερώς.

Από το σύνολο της ανασκαφής παρέμειναν για δια- 
τήρηση και ανάδειξη οι στοές με τις κλίμακες του το- 
μέα 1 και το εργαστήριο στη δυτική άκρη του τομέα. 
Στον υπόλοιπο χώρο εγκρίθηκε η ανέγερση του κτι- 
ρίου στάθμευσης αυτοκινήτων.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ

Οδός Δημοκρατίας

Με αφορμή έργα της ΔΕΗ και του Δήμου Χανίων 
που απαιτούσαν διανοίξεις χαντακιών στο κέντρο της 
σύγχρονης πόλης των Χανίων, συνεχίστηκε η αποκά- 
λυψη τάφων του νεκροταφείου της αρχαίας Κυδωνιάς, 
τμήμα του οποίου είχε ανασκαφεί πρόσφατα στο χώρο 
του νέου πάρκου της πόλης6.

Το πρώτο χαντάκι ανοίχτηκε στο πεζοδρόμιο της 
οδού Δημοκρατίας (βόρεια του πάρκου). Αποκαλύφθη- 
καν οκτώ τάφοι (Τ 36 - Τ 43), οι πέντε κεραμοσκεπείς 
καλυβίτες (Τ 36 - Τ 39 και Τ 42) και οι τρεις κτιστοί 
κιβωτιόσχημοι (Τ 40 - 41 και Τ 43) επιμελούς κατα- 
σκευής· οι Τ 40 και 41 μάλιστα ήταν κατασκευασμένοι 
στον τύπο του διπλού-δίδυμου τάφου (Πίν. 218 α) και 
διατηρήθηκαν σε κατάχωση κάτω από το πεζοδρόμιο. 
Όλοι οι τάφοι ήταν διαταραγμένοι είτε από σύληση 
(οι κιβωτιόσχημοι), είτε από παλιότερες διανοίξεις 
χαντακιών (οι κεραμοσκεπείς). Από τα οστά που βρέ- 
θηκαν σχεδόν σε όλους — αλλού λιγοστά, αλλού εν 
μέρει αδιατάραχτα πρόκειται μόνο για ενταφιασμούς 
και μάλιστα σε ύπτια θέση.

6. ΑΔ 43 (1988): Χρονικά, σ. 545.
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Στο δεύτερο χαντάκι, που ανοίχτηκε εγκάρσια στο 
πρώτο, κατά πλάτος της οδού Δημοκρατίας, βρέθηκαν 
δέκα τάφοι (Τ 44 - Τ 53). Ήταν όλοι κατασκευασμένοι 
μέσα σε παχύ στρώμα άμμου, χαρακτηριστικό της πε- 
ριοχής αυτής του νεκροταφείου· οι πέντε ήταν εγχυ- 
τρισμοί σε αμφορείς (Τ 45, Τ48 - Τ 49, Τ 51 - Τ 53) και 
περιείχαν ακτέριστες ταφές. Ένας ήταν λακκοειδής (Τ 
44) και περιείχε σκελετό ενήλικα σε ύπτια θέση και 
δύο κυάθια του 3ου αι. π.Χ. Ο Τ 46 είχε μορφή ορύγ- 
ματος και εξαιτίας των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών 
της ανασκαφής μέσα σε ένα χαντάκι, δε στάθηκε δυ- 
νατό να σκαφεί σε όλο του το βάθος. Από τα όστρακα 
που έδωσε το ανασκαμμένο τμήμα φαίνεται ότι χρησι- 
μοποιήθηκε και κατά τους ελληνιστικούς χρόνους και 
κατά την περίοδο της ρωμαιοκρατίας. Οι Τ 47 και Τ 50 
ήταν κεραμοσκεπείς καλυβίτες και περιείχαν ακτέρι- 
στες παιδικές ταφές.

Παρά τη σύληση, οι κιβωτιόσχημοι, ο λακκοειδής Τ 
44 και ο καλυβίτης Τ 42 έδωσαν αγγεία ενδεικτικά των 
πρώιμων ελληνιστικών χρόνων (όλπες, κυάθια, μυρο- 
δοχείο). Αντίθετα από τους υπόλοιπους, στοιχεία χρο- 
νολόγησης δίνουν μόνον ο καλυβίτης Τ 38, στον 
οποίο βρέθηκε ένα γυάλινο μυροδοχείο του 1ου-2ου αι. 
μ.Χ. και οι εγχυτρισμοί που είχαν γίνει σε αμφορείς 
της ίδιας εποχής.

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας από τις ανασκαφές, 
έστω και αποσπασματικές, αυτού του νεκροταφείου, 
μπορούμε να συνάγουμε κάποια συμπεράσματα για την

οργάνωσή του, τα οποία θα διατυπωθούν αναλυτικά σε 
συνολική μελέτη των τάφων των ιστορικών χρόνων. 
Ένα πρώτο συμπέρασμα πάντως του προκύπτει είναι 
ότι κατά την πρώιμη ελληνιστική περίοδο, αυτό το 
τμήμα του νεκροταφείου ήταν οργανωμένο κατά συ- 
στάδες με κύριο άξονα προσανατολισμού Β.-Ν., είτε 
επρόκειτο για κιβωτιόσχημους και λακκοειδείς είτε 
για κεραμοσκεπείς τάφους. Αντίθετα, κατά την πε- 
ρίοδο της ρωμαιοκρατίας φαίνεται ή ότι υπήρχε στενό- 
τητα χώρου ή ότι η χρήση των ελεύθερων τμημάτων 
του νεκροταφείου ήταν πολύ πιο τυχαία, χωρίς συγκε- 
κριμένο προσανατολισμό ή άξονα συστάδων.

BANNA ΝΙΝΙΟΥ-ΚΙΝΔΕΛΗ

Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (ισόπεδο Μα- 
ζαλή)

Το καλοκαίρι του 1990, κατά τις εργασίες διαμόρ- 
φωσης της νότιας περίφραξης του ακάλυπτου χώρου 
του ναού των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο ισό- 
πεδο Μαζαλή, πίσω από το Μέγαρο των Δικαστηρίων 
και τις Επανορθωτικές Φυλακές Χανίων, ήλθαν στο 
φως τρεις λαξευτοί στον κούσκουρα YM III τάφοι. Η 
περιοχή είναι γνωστή ως τμήμα της νεκρόπολης του 
προϊστορικού και ιστορικού οικισμού των Χανίων
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(Κυδωνία). Όσον αφορά στα προϊστορικά χρόνια, εδώ 
έχει εντοπιστεί η μεγαλύτερη συστάδα τάφων. Πρό- 
κειται για περισσότερους από 30 τάφους σε σύνολο 
περίπου 60 αποκαλυφθέντων σ’ όλη τη νεκρόπολη. Οι 
νέοι τάφοι ανευρέθηκαν σχεδόν 100 χρόνια μετά τα 
πρώτα ευρήματα στο ισόπεδο7. Στην ανασκαφή συμμε- 
τείχε και η αρχαιολόγος Χαρά Προκοπίου (Σχέδ. 5).

Τάφος /. (Πίν. 218 β). Είναι θαλαμοειδής με κυ- 
κλικό θάλαμο και προσανατολισμό Α.-Δ. Έχει έντονα 
κατηφορικό δρόμο, μήκ. 7, πλ. 0,70-1,55 και βάθ. 0,81- 
3,10 μ. Μέσα στο θάλαμο, διαμ. 3 και ύψ. 2,10 μ., είχε 
καταπέσει το ανώτερο τμήμα του φράγματος της εισό- 
δου, το οποίο ήταν κατασκευασμένο από ακατέργαστες 
ασβεστολιθικές πέτρες και χώμα ως συνδετικό υλικό. 
Το φράγμα διευρύνεται στη βάση του έως τη νότια πα- 
ρειά του δρόμου.

Στη δεξιά και αριστερή πλευρά του θαλάμου είναι 
λαξευμένα δύο χαμηλά θρανία. Ο θάλαμος είχε δεχτεί 
δύο νεκρούς (Α και Β) της μεταβατικής ΥΜ III Α2/Β1 
περιόδου, οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι εκτάδην με το 
κρανίο προς την είσοδο. Τα οστά είχαν εντελώς απο- 
σαθρωθεί και μαζεύτηκαν σε μικρά κομμάτια. Κοντά 
στην είσοδο, ακριβώς πίσω από το κρανίο του νεκρού 
A είχαν τοποθετηθεί οκτώ αγγεία (δύο μικρογραφίες 
τρίωτου και ψευδόστομου αμφορέα, σπασμένος αμφο- 
ρίσκος, δύο κύπελλα με προχοή, ένα απλό κύπελλο, 
ένα δακτυλιόσχημο και ένας μικρός ασκός). Πάνω στο 
αριστερό θρανίο, κατά μήκος του νεκρού Β, είχαν το- 
ποθετηθεί άλλα οκτώ αγγεία (τρεις τρίωτοι στάμνοι, 
ένας ψευδόστομος αμφορίσκος, μικρογραφία τρίωτου 
αμφορίσκου, ασκός, κύπελλο με προχοή και απλό κύ- 
πελλο), ενώ πίσω από την κεφαλή του βρέθηκε ένας 
ψευδόστομος αμφορίσκος (Πίν. 219 α-δ). Ο νεκρός 
αυτός είχε κτεριστεί και με ένα χάλκινο μαχαίρι, το 
μοναδικό κτέρισμα του τάφου εκτός των πήλινων αγγείων.

Για την ταφή του πρώτου νεκρού έστρωσαν κιτρι- 
νωπό ασβεστολιθικό χώμα, πάχ. 0,10 μ., για εξομά- 
λυνση της επιφάνειας του δαπέδου. Αξίζει να σημειω- 
θεί ότι όταν επρόκειτο να εναποθέσουν το νεκρό Β δεν 
αρκέστηκαν στη στρώση αυτή αλλά γέμισαν όλο το 
τμήμα που θα καταλάμβανε ο νεκρός με στρώμα κα- 
θαρής άμμου, που περιείχε ποταμίσια βότσαλα, μικρο- 
σκοπικά διαβρωμένα όστρακα και κομμάτια ελαφρό-

πέτρας, έως ακριβώς την επιφάνεια του νότιου θρανίου 
όπου και εναπόθεσαν τα αγγεία που συνόδευαν το νε- 
κρό. Επίσης, στο νότιο τμήμα αυτής της δεύτερης 
ταφής παρατηρήθηκε κηλίδα από καμένο χώμα με 
πολλά μικρά καρβουνάκια.

Στα δυτικά του τάφου ανασκάφηκε μικρό ανάβαθο 
τετράγωνο όρυγμα, βάθ. 0,30 μ. περίπου και πλευράς 
μήκ. 1,10 μ., απροσδιόριστης χρήσης που ίσως σχετί- 
ζεται με ατυχή προσπάθεια λάξευσης.

Τάφος 2. Ακόμη δυτικότερα ο τάφος 2, επιμήκης, με 
συνολικό μήκος 2,80 και πλάτος 1 μ., στην ανατολική 
άκρη του οποίου σχηματίζεται μικρός θύλακας που 
παρουσιάζει βαθιά ρωγμή στο έδαφος. Δε γνωρίζουμε 
αν ξεκίνησε ως κανονικός θαλαμοειδής και άλλαξε 
χρήση εξαιτίας των ρωγμών του πετρώματος. Βρέθηκε 
γεμάτος ασβεστολιθικές πέτρες, κιτρινωπό χώμα και 
πολλά όστρακα από πίθο με σχοινοειδή διακόσμηση 
και διακόσμηση ιχθυάκανθας.

Τάφος 3. Δυτικά του τάφου 2 ανασκάφηκε ο δρόμος 
ενός μεγάλου θαλαμοειδούς τάφου, του 3, όμοιου προ- 
σανατολισμού Α.-Δ. χωρίς ακόμη να έχουν φτάσει 
στην είσοδό του, η οποία βρίσκεται κάτω από το οδό- 
στρωμα της οδού Ηγ. Γαβριήλ. Σε συνεννόηση με το 
Δήμο Χανίων η ανασκαφή και του υπόλοιπου τμή- 
ματος θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 1991. Μέχρι 
στιγμής έχει αποκαλυφθεί τμήμα δρόμου, μήκ. 8 και 
βάθ. από 1,23-4,16 μ. Στην επίχωσή του βρέθηκαν τμή- 
ματα από τον πίθο του τάφου 2.

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-ΒΛΑΖΑΚΗ

7. MonAnt 6 (1895), σ. 204-206, εικ. 4. Για το νεκροταφείο, βλ. 
επίσης Ulf Jantzen, Die spätminoische Nekropole von Kydonia. F. 
Matz, Forschungen auf Kreta 1942, Berlin 1951, σ. 72-81, πίν. 48-63. 
Ath. Kanta, The Late Minoan III Period in Grete. A Survey of Sites, 
Pottery and their Distribution, SIMA LVIII, Göteborg 1980. M. Av- 
δρεαδάκη-Βλαζάκη, To Υστερομινωϊκό III νεκροταφείο της πόλης 
των Χανίων, ανακοίνωση στη Στρογγυλή Τράπεζα της Γαλλικής Αρ- 
χαιολογικής Σχολής 1991 με γενικό τίτλο La Crète Mycénienne.

Β ο υ κ ο λ ι έ ς  Κι σάμου

Στις 15-1-90 μετά από υπόδειξη του Βασ. Μπομπο- 
λάκη πραγματοποιήθηκε σύντομη σωστική ανασκαφή 
στη θέση Ρέντα στην Κάτω Κεφάλα Βουκολιών. Περι- 
συλλέχθηκε ταφικός πίθος ο οποίος είχε υποστεί με- 
γάλη καταστροφή κατά τη διάνοιξη αγροτικού δρόμου 
στο σημείο αυτό. Ήταν τοποθετημένος σε πλάγια 
θέση και το εσωτερικό του ήταν αναμοχλευμένο φέρο- 
ντας ίχνη από σκάψιμο που είχε γίνει πρόσφατα. Ο 
σκελετός του νεκρού δεν σωζόταν εκτός από τμήμα 
του κρανίου, το οποίο μας δείχνει ότι πρόκειται για 
παιδική ταφή. Οι διαστάσεις του πίθου είναι: μήκος 
1,20, διάμετρος βάθους 0,40 μ. Είναι οξυπύθμενος και 
στη βάση του φέρει ανάγλυφη ταινία διακοσμημένη με 
κυμάτιο. Από το εσωτερικό του πίθου περισυλλέξαμε 
το λαιμό και το χείλος ληκύθιου που χρονολογεί την 
ταφή στην ελληνιστική περίοδο.

ΠAΡΑΣΚΕYΗ ΔΡΟΣΙΝΟY
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Αν ώπ ο λ η  Σφακί ων

Σε θέση μεταξύ των οικισμών Λιμνιά και Παυλιανά 
της Ανώπολης Σφακίων βρέθηκαν από βοσκό του χω- 
ριού, τρεις τάφοι. Ήταν κιβωτιόσχημοι, κτιστοί από 
πλακοειδείς λίθους της περιοχής, αρκετά πρόχειροι 
στην κατασκευή τους. Είχαν όλοι προσανατολισμό Β.- 
Ν. και ο ένας ήταν αρκετά μεγάλος (1,10x2,15 μ.) ενώ 
οι άλλοι δύο μικροί (0,55x1,50 και 0,40x1,30 μ.). Ως 
πυθμένα είχαν το φυσικό βράχο αδιαμόρφωτο, με γέ- 
μισμα από χώμα, ώστε να είναι επίπεδος. Ήδη, πριν 
την υπόδειξη, είχαν αφαιρεθεί και οι σκελετοί και τα 
κτερίσματα, τα οποία όμως μας παραδόθηκαν ήταν 
ένας λύχνος με ανάγλυφη διακόσμηση Έρωτα, δύο μι- 
κρά γυάλινα μυροδοχεία και όστρακα από αμφορέα 
και από ένα άβαφο κάδο. Τα κτερίσματα αυτά χρονο- 
λογούν τους τάφους στον 1ο-2ο αι. μ.Χ.

Μάλλον πρόκειται για τμήμα του νεκροταφείου μι- 
κρού αγροτικού οικισμού, αρχιτεκτονικά λείψανα του 
οποίου εντοπίστηκαν σε κοντινό χώρο. Καθώς η περι- 
τειχισμένη αρχαία Ανώπολη βρισκόταν επάνω στο 
λόφο στα νοτιοδυτικά του σημερινού χωριού8 ο κά- 
μπος, καλά προστατευμένος από ψηλές λοφοσειρές, 
πρέπει να είχε διάσπαρτες «γειτονιές» αγροτών, μία 
από τις οποίες είναι αυτή που εντοπίστηκε τώρα.

Απτέ ρα  ( εκτός  των τ ε ι χών)

Μικρό τμήμα του νεκροταφείου της αρχαίας Απτέ- 
ρας9 ερευνήθηκε στο οικόπεδο Δέσποινας Πολέντα 
στον οικισμό των Μεγάλων Χωραφιών (ζώνη Β του 
αρχαιολογικού χώρου) και σε απόσταση 150 μ. περί- 
που από το δυτικό τείχος.

Αποκαλύφθηκαν έξι τάφοι πολύ πρόχειρης κατα- 
σκευής και μικρού μεγέθους. Οι τρεις ήταν καλυβίτες, 
οι δύο λακκοειδείς με κάλυψη από ημίεργες πέτρες και 
ο ένας κτιστός από μικρές ημίεργες πέτρες και χώμα. 
Στους πέντε τάφους δε βρέθηκαν οστά. Το γεγονός 
αυτό μαζί με το ιδιαίτερα μικρό μέγεθος τους δείχνει 
ότι εδώ είχαν ταφεί βρέφη. Στον έκτο τάφο, λίγο μεγα- 
λύτερο, υπήρχε ο σκελετός εβήφου. Πιθανώς επρό- 
κειτο για βιαστικές ταφές παιδιών, που πέθαναν από 
κάποια επιδημική ασθένεια και τάφηκαν σε χωριστή 
συστάδα του νεκροταφείου.

Μοναδικό κτέρισμα από την ανασκαφή ήταν ένα πή-

λινό ειδώλιο-παιχνίδι (κουδουνίστρα) των ύστερων 
ελληνιστικών ή των πρώιμων χρόνων της ρωμαιοκρα- 
τίας10 (Π ί V. 219 ε).

BANNA ΝΙΝΙΟΥ-ΚΙΝΔΕΛΗ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Αρ γ υ ρ ο ύ π ο λ η  

Οικόπεδο I. Βουγιουκαλάκη

Στις 14-7-1990 ολοκληρώθηκε η σωστική ανασκαφή 
στον οικοδομήσιμο χώρο του παραπάνω οικοπέδου, η 
οποία είχε αρχίσει τον Οκτώβριο του 1986.

Στο χαμηλότερο τμήμα του οικοπέδου όπου ορίστη- 
καν αρχικά τέσσερις τομές, διαστ. 4x3 μ., εντοπίστηκε 
και αποκαλύφθηκε η υποθεμελίωση τοίχου, πάχ. 0,90 
μ., ο οποίος είναι κατασκευασμένος από μη επεξεργα- 
σμένες πέτρες μέτριου μεγέθους, έχει κατεύθυνση Β.- 
Ν. και το νότιο τμήμα του διασαλεύτηκε κατά την 
άροση, εξαιτίας της μικρής επίχωσης στο σημείο 
αυτό. Ένας δεύτερος τοίχος όμοιας κατασκευής αλλά 
στενότερος και κάθετος στον προηγούμενο ορίζει δω- 
μάτιο του οποίου ανασκάφηκε μικρό τμήμα. Ανατολι- 
κότερα, ευμεγέθεις πλάκες ανήκουν πιθανώς σε δρόμο.

Στην ανώτερη πεζούλα αποκαλύφθηκε σύνολο δω- 
ματίων, το δυτικό τμήμα των οποίων σώζεται σε καλύ- 
τερη κατάσταση, αφού το ύψος των τοίχων φθίνει συ- 
νεχώς προς Α.· γενικά μας διαφεύγει ο τρόπος σύνδε- 
σης των δύο τμημάτων του οικοπέδου, τα οποία, 
ωστόσο, συνιστούν ενιαία μορφή (Πίν.  220 α-β). Οι 
τοίχοι είναι κατασκευασμένοι από επεξεργασμένους ή 
επιλεγμένους λίθους που συνδέονται με χώμα. Εξαί- 
ρεση αποτελεί ο νοτιότερος τοίχος, της ανασκαφής κι 
ένας κάθετος σ’ αυτόν, οι οποίοι ανήκουν σε ανεξάρ- 
τητο, μη ανασκαμμένο κτίριο, διότι ως συνεκτική ύλη 
χρησιμοποιήθηκε κονίαμα.

Στο βορειότερα ευρισκόμενο χώρο A (Πίν.  221 α) 
της ανώτερης πεζούλας βρέθηκε αβαθές όρυγμα, μέσα 
στην παλαιότερη επίχωση, του οποίου το ελλειπτικό 
στόμιο έχει διαστάσεις 1,25x1,45 μ.

Νοτιότερα του Α, ο χώρος Β χαρακτηρίζεται από 
την παρουσία θρανίου, διαστ. 1,75x0,80 μ., που εφά- 
πτεται του δυτικού τοίχου. Δύο ξηρολιθικά κτισμένα 
τοιχία συγκρατούν γέμισμα από αργό υλικό με εξομα- 
λυσμένη την ανώτερη επιφάνεια (Πίν. 221 β).

8. R. Pashley, Travels in Crete, II, Amsterdam 1970, σ. 242. J.N. Svo-
ronos, Numismatique de la Crète ancienne, Macon 1890, σ. 5-6.

9. Για ανασκαφή άλλου τμήματος του ίδιου νεκροταφείου, βλ. ΑΔ
43 (1988): Χρονικά, σ. 549.

10. Για παρόμοιο βλ. Ε. Töpperwein, Terrakotten von Pergamon, 
Berlin 1976. Pergamenische Forschungen, t. 3, σ. 121, 126-127 και 237, 
πίν. 77 αριθ. 533.
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Σχέδ. 5. Χανιά. Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου: α) Κάτοψη, τομές ΑΑ και ΓΔ και όψη εισόδου 
του τάφου 1, β) Κάτοψη και τομές AB και ΓΔ του τάφου 2.
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Το χώρο Γ αποτελούσε τραπεζιοειδούς κάτοψης δω- 
μάτιο, διαστ. 2,70x1,25 μ. περίπου, ο οποίος επικοινω- 
νούσε με το Β με άνοιγμα. Επιμήκεις και πλακοειδείς 
λίθοι χρησιμοποιήθηκαν ως κατώφλι και παραστάδες, 
ενώ μία πλάκα εξομάλυνε, ως σκαλοπάτι, τις διαφορές 
επιπέδου των δαπέδων. Κοκκινωπό πατημένο χώμα, 
πολύ καθαρό, αποτελούσε το δάπεδο του χώρου Γ, από 
το οποίο περισυλλέχθηκαν τμήμα πώρινων λεκανό- 
σχημων σκευών, ένας πώρινος δίσκος, κύπελλα και 
υφαντικά βάρη. Το κλείσιμο της εισόδου προς το 
χώρο Ε στον ανατολικό τοίχο, προδίδει πρόχειρη 
επέμβαση στη διαρρύθμιση.

Νοτιότερα, ο χώρος Δ εμφανίζει ορθογώνια κάτοψη 
και έχει διαστάσεις 2,80x2,50 μ. Επικοινωνεί με το 
χώρο Γ με άνοιγμα στο μέσον του νότιου τοίχου και 
εκτείνεται βόρεια του τοίχου με κονίαμα, ο οποίος δεν 
συνδέεται κατασκευαστικά με το σύνολο που περιγρά- 
φουμε. Από εκεί περισυλλέχθηκαν χρηστικά αγγεία, 
υφαντικά βάρη, λύχνοι και νομίσματα.

Οι διαστάσεις του χώρου Ε είναι ασαφείς, αφού και 
αυτός, όπως οι A και Β δε σώζει τον ανατολικό τοίχο. 
Χαρακτηριστική είναι η ελλειπτική κατασκευή από 
απλή σειρά ασύνδετων λίθων που καταλαμβάνει το κέ- 
ντρο του, ενώ 13 αβαθείς κοιλότητες γεμάτες στάχτη 
παρακολουθούν ασύμμετρα το σχήμα της κατασκευής. 
Το λευκωπό δάπεδο του χώρου αποτελείται από σκόνη 
μαργαϊκού ασβεστόλιθου πατημένο και απλωμένο πά- 
νω σε ένα μάλλον πυκνό στρώμα μικρών λίθων. Στο 
εσωτερικό του χώρου εντοπίστηκαν λίθινα ιγδιόσχημα 
και λεκανόσχημα σκεύη, τριπτήρες, καθώς και πολλά 
υφαντικά βάρη.

Η μελέτη της κεραμικής χρονολογεί την κατα- 
στροφή του συγκροτήματος στον 4ο αι. μ.Χ. Διαπι- 
στώθηκαν, ωστόσο δύο αρχιτεκτονικές φάσεις που 
επιβεβαιώνονται από τις επεμβάσεις στο δυτικό τοίχο: 
η παλαιότερη χρονολογείται στα ύστερα ελληνιστικά- 
πρωιμότατα ρωμαϊκά χρόνια και η δεύτερη πρέπει να 
θεωρηθεί σαφώς υστερορωμαϊκή. Κατά την ανασκαφή 
διαπιστώθηκε μία προσπάθεια εξομάλυνσης του οικο- 
πέδου ώστε να ανεγερθεί το ελληνιστικό κτίσμα: πάνω 
στην ανώμαλη επιφάνεια του βράχου βρέθηκε στρώμα 
πλούσιο σε γεωμετρική κεραμική που χρησιμοποιή- 
θηκε ως δάπεδο, εξάλλου, στους χώρους A και Β χωρίς 
κανένα αρχιτεκτονικό στοιχείο να μπορεί να αποδοθεί 
στην περίοδο αυτή11.

Τελειώνοντας, σημειώνουμε τη σχέση των αρχιτε- 
κτονικών λειψάνων του οικοπέδου Βουγιουκαλάκη με 
εκείνα που εντοπίστηκαν από τον Belli δυτικότερα12 σε 
ελάχιστη απόσταση.

Ύστερα από συνεκτίμηση των προηγουμένων, προ- 
τάθηκε η μερική απαλλοτρίωση του οικοπέδου.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ

Στ αυ ρωμέ ν ο ς  Χα μ αλ ε υ ρ ί ο υ  

Οικόπεδο Δαφνομήλη

Το Σεπτέμβριο του 1990 άρχισε σωστική ανασκαφή 
στο παραπάνω οικόπεδο ένα τμήμα του οποίου εμπί- 
πτει μέσα στα όρια του οικισμού Σταυρωμένου Ρεθύ- 
μνης, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εκτείνεται στη βό- 
ρεια πλαγιά του λόφου Τσικουριανά. Στην ανασκαφή 
έλαβαν μέρος οι αρχαιολόγοι Ειρ. Γαβριλάκη και Ελ. 
Παπαδοπούλου.

Κατά τη διερεύνηση του βορειοδυτικού τμήματος 
του οικοπέδου αποκαλύφθηκαν ίχνη λατόμευσης στην 
επιφάνεια του βράχου (Πίν.  222 γ)· ανάλογα ίχνη 
εντοπίστηκαν σε ορατά βραχώδη εξάρματα, σ’ ολό- 
κληρη την έκταση της ιδιοκτησίας.

Η συνέχιση της έρευνας ΝΑ. του λατομείου οδή- 
γησε στην αποκάλυψη συμπλέγματος δωματίων και 
κατασκευών που ανήκουν σε λουτρικό συγκρότημα 
της εποχής της ρωμαιοκρατίας. Ανασκάφηκε επίμηκες 
δωμάτιο, διαστ. 3,70x2,20 μ., η ανατολική πλευρά του 
οποίου διαμορφώνεται αψιδωτά, ενώ κατά μήκος της 
δυτικής υπάρχει θρανίο- οι τοίχοι είναι κατασκευασμέ- 
νοι από αργό δομικό υλικό, συνδεδεμένο με κονίαμα- 
κονίαμα επίσης χρησιμοποιήθηκε για την επίστρωση 
του δαπέδου. Η απαρχή της θολωτής οροφής και ο 
αγωγός που διαπερνά το νότιο τοίχο και απολήγει 
πάνω από το δάπεδο οδηγούν στο χαρακτηρισμό του 
χώρου ως natatio και προφανώς εντάσσεται σε frigida- 
rium του συγκροτήματος. Τμήμα της ανωδομής του 
έχει καταρρεύσει και βρίσκεται κατά χώραν εξωτερικά 
του δυτικού τοίχου του δωματίου. Η έρευνα ξεκίνησε 
από το σημείο αυτό, διότι τμήμα του νότιου τοίχου του 
δωματίου εξείχε έως σήμερα από το φυσικό έδαφος. 
Από την ανασκαφή του δωματίου περισυλλέχθηκαν 
λαιμοί και λαβές αμφορέων, χείλη χυτρών, στόμια πρό-

11. Ενδείξεις για χρήση του χώρου κατά τα γεωμετρικά χρόνια πα-
ρατηρήθηκαν για πρώτη φορά στο οικόπεδο Βουγιουκαλάκη. Για 
στρωματογραφικές παρατηρήσεις, Κρητική Εστία 2 (1988), σ. 30-74· 3 
(1989/90), σ. 119-154.

12. I.F. Sanders, Roman Crete, An Archaeological Survey and Gazet- 
teer of Late Hellenistic, Roman and Early Byzantine Crete, Warminster 
1982, σ. 83, πίν. 39.
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χων των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων, αλλά και ένα πόδι 
κύλικας της ΥΜ III A περιόδου και όστρακα νεότερων 
εφυαλωμένων αγγείων.

Το αψιδωτό δωμάτιο γειτονεύει προς Ν. με το διαστ. 
5,50x4,50 μ. Δωμάτιο 1, του οποίου σώζεται μόνον η 
υποθεμελίωση πάνω στο βράχο. Η εντατική καλλιέρ- 
γεια και η μικρή επίχωση του χώρου είχαν ως αποτέ- 
λεσμα την καταστροφή του δαπέδου, το οποίο ίσως 
ήταν ψηφιδωτό, όπως δείχνει ο μεγάλος αριθμός ψη- 
φίδων που βρέθηκαν. Αγωγός διατρέχει το δωμάτιο 
από Α.-Δ. και το λαξευμένο στο βράχο χαντάκι είναι 
επενδυμένο με απλή σειρά αργών λίθων στις πλευρές, 
ενώ ο πυθμένας του καλύπτεται από κονίαμα με μικρές 
πέτρες. Περισυλλέχθηκαν πολλά θραύσματα λύχνων 
«Κρητικού τύπου», λαβές αμφορέων και τμήματα μα- 
γειρικών σκευών των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων.

Ως Δωμάτιο 2 ορίστηκε ο διαστ. 2,70x4,70 μ. χώρος 
δυτικά του Δωματίου 1, στον ίδιο άξονα μ’ αυτό. Το 
δάπεδο είχε καταστραφεί στο μεγαλύτερο τμήμα του. 
σώζεται, ωστόσο, εξομαλυσμένη η επιφάνεια του βρά- 
χου, στον οποίο είχε λαξευτεί η συνέχεια του αγωγού. 
Στον μέσον περίπου του δυτικού τοίχου υπήρχε η εί- 
σοδος στο διπλανό προς Δ. χώρο. Η κεραμική που πε- 
ρισυλλέχθηκε ήταν ανάλογη εκείνης του Δωματίου 1.

Δυτικά του Δωματίου 2, ανασκάφηκε το υπόκαυστο 
του Δωματίου 3, οι διαστάσεις του οποίου είναι 
3,20x4,60 μ. Κατά την ανασκαφή του, ύστερα από την 
αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος, αποκαλύφθη- 
καν στρώματα λευκόφαιης στάχτης, κιτρινωπού και 
πρασινωπού αμμώδους χώματος, μικρών λίθων και 
τμημάτων πλίνθων, τα οποία αποτελούν ενιαίο στρώμα 
καταστροφής. Αποκαλύφθηκαν, τέλος, πεσσίσκοι από 
παραλληλόγραμμες πλίνθους, μερικοί από τους οποίους 
σώζονται μέχρι του ύψους των 0,70 μ., ενώ άλλων δια- 
κρίνεται μόνο το ίχνος πάνω στο δάπεδο από κονίαμα. 
Χαρακτηριστικό εύρημα του δωματίου ήταν οι σφήνες 
που βρέθηκαν σε μεγάλο αριθμό (Πίν.  222 α-β). Η 
ανασκαφή του Δωματίου 3 δεν ολοκληρώθηκε· παραμέ- 
νει άσκαφτο το νότιο τμήμα του. Προφανώς το υπό- 
καυστο ανήκει σε caldarium του συγκροτήματος.

Ο εντοπισμός και άλλων τμημάτων τοίχων γύρω από 
τα ανασκαμμένα δωμάτια μας οδηγούν στο συμπέρα- 
σμα ότι το κτίριο καταλαμβάνει μεγάλη έκταση και 
σώζεται ικανοποιητικά.

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-ΒΛΑΖΑΚΗ

Σ ύ βρ ι τ ο ς  Αμαρί ου

Η συνέχιση της έρευνας στον τομέα 2 κατά το 1990

έφερε στο φως οικοδομικά λείψανα και πέντε ακόμη 
λάκκους (35-39).

Στο βόρειο τμήμα του τομέα αποκαλύφθηκαν λεί- 
ψανα τοίχων με κατεύθυνση Β.-Ν. (τάφροι 8 και 4). Οι 
τοίχοι (A, Β, Γ) σώζονταν σε μήκος 1,50 (Α), 2,10 (Β) 
και 4,10 (Γ), είχαν πλάτος από 0,50-0,60 (A, Β) μέχρι 
0,60-0,80 (Γ) και σωζ. ύψος από 0,18-0,30 μ. Ήταν κα- 
τασκευασμένοι από δουλεμένες και αργές πέτρες μεγά- 
λου και μικρού μεγέθους και πατούσαν σε επίχωση 
από καστανά-κιτρινωπά χώματα με αργές πέτρες και 
όστρακα (στρώμα 3) (Πίν. 223 α).

Στο βορειοανατολικό τμήμα του τομέα αποκαλύ- 
φθηκαν τμήματα δύο συνεχομένων ορθογωνίων χώρων 
(1, 2) με προσανατολισμό Β.-Ν., οι τοίχοι των οποίων 
είχαν πλάτος 0,50-0,60 και σωζ. ύψος 0,15-0,33 μ. (τά- 
φροι 31-35).

Στο δάπεδο του δωματίου 1, του οποίου αποκαλύ- 
φθηκε η νότια και τμήμα της δυτικής πλευράς, βρέθη- 
καν κομμάτια από λίθινες πλάκες και τμήμα από πι- 
θάρι με σχοινοειδή διακόσμηση. Το δάπεδο συνίστατο 
από καστανό πατημένο χώμα. Η κεραμική περιελάμ- 
βανε ΥΜ ΙΙΙΓ και γεωμετρικά όστρακα (Πίν. 223 β).

Ο προς τα νότια συνεχόμενος χώρος 2 έσωζε τη βό- 
ρεια και τμήματα της ανατολικής και δυτικής πλευράς 
του, ενώ τη θέση της νότιας υποδήλωνε ένας λίθος με 
κατεύθυνση Α.-Δ., ο οποίος γώνιαζε με το δυτικό 
τοίχο. Στο νότιο τμήμα του χώρου και πέραν του νο- 
τίου ορίου του αποκαλύφθηκαν μαύρα χώματα που πε- 
ριείχαν καρβουνάκια, ΥΜ ΙΙΙΓ κεραμική, οστά και κέ- 
ρατα ζώων μεταξύ των οποίων δύο ζεύγη κεράτων, 
αιγάγρων, τμήμα χάλκινου μαχαιριού, μήκ. 0,09 μ. και 
δύο λίθινους τριπτήρες.

Η ολοκλήρωση της έρευνας του χώρου θα δώσει πε- 
ρισσότερα στοιχεία για το χαρακτήρα των κτισμάτων 
και τη χρήση των λάκκων που βρίσκονται κοντά τους.

Ν. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - L. ROCCHETTI

Αγ γ ε λ ι α ν ά  Μυ λ ο π ο τ ά μ ο υ

Κατά τα τέλη Απριλίου και όλο το Μάιο του 1990 
πραγματοποιήθηκε σωστική ανασκαφή ΥΜ III λαξευ- 
τού θαλαμοειδούς τάφου στα Αγγελιανά Μυλοποτάμου 
και συγκεκριμένα στο λόφο Τσούκνης, 3 χλμ. περίπου 
βορειοδυτικά του οικισμού13. Τη φροντίδα της ανα-

13. Θαλαμοειδής ΥΜ ΙΙΙΑ/Β τάφος ανασκάφηκε το 1983 μέσα στον 
οικισμό των Αγγελιανών, βλ. ΑΔ 38 (1983): Χρονικά, σ. 370-371, Πίν. 
163.
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σκαφής είχε η αρχαιολόγος Νότα Καραμαλίκη. Ο 
τάφος υποδείχθηκε από τον Αλ. Κοσκινά και κατά την 
αυτοψία παρατηρήθηκε ότι είχε διαταραχθεί στο πα- 
ρελθόν διότι βρέθηκε ανοιγμένος και διακρίνονταν 
τμήματα λαρνάκων στην επίχωσή του. Σύμφωνα με 
πληροφορίες των κατοίκων της περιοχής συλήθηκε 
από παλαιότερο ιδιοκτήτη του αγρού γύρω στα 1960.

Η διατάραξη του τάφου δεν έγινε από «επαγγελμα- 
τία» αρχαιοκάπηλο, όπως συμπεραίνουμε από τα αρ- 
χαιολογικά δεδομένα, διότι, εκτός από μικρή περιοχή 
μπροστά στην είσοδο, ο υπόλοιπος θάλαμος είχε μεί- 
νει απείραχτος. Επιπρόσθετα, τα προϊόντα της διατά- 
ραξης, δηλαδή τμήματα από λάρνακες και δύο σφρα- 
γιδόλιθοι βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα μέσα σε επί- 
χωση μπροστά από το θάλαμο.

Ο τάφος είναι λαξευμένος στην ανατολική πλαγιά 
του λόφου, το πέτρωμα του οποίου συνίσταται από 
μαργαϊκό ασβεστόλιθο (κούσκουρας ή άσπρουγας) και 
από πλάκες σκληρότερου ασβεστόλιθου που εμφανί- 
ζονται κατά στρώματα μέσα στον κούσκουρα. Μπρο- 
στά στην είσοδο δεν είχε διαμορφωθεί ξεχωριστός 
δρόμος, όπως συνηθίζεται στους τυπικούς θαλαμοει- 
δείς τάφους της περιόδου αυτής, διότι η λάξευση του 
θαλάμου ακριβώς στην πλαγιά του λόφου δεν καθι- 
στούσε αναγκαία την ύπαρξη διαδρόμου (Πίν. 224 α). 
Το φράγμα της εισόδου δεν διασώθηκε λόγω της κα- 
ταστροφής του κατά το παρελθόν, όταν ο θάλαμος δια- 
ταράχθηκε. Διατηρήθηκε μόνο ένας πλακοειδής λίθος 
στο δάπεδο της εισόδου, η οποία έχει πλάτος 0,75 μ. 
Επίσης βρέθηκαν πεσμένοι μικροί λίθοι στην επίχωση 
μπροστά από την είσοδο. Τα παραπάνω ίσως υποδη- 
λώνουν τη χρησιμοποίηση μονολιθικής πλάκας ως 
φράγμα και τη συμπλήρωση των κενών με αργολιθο- 
δομή. Ο θάλαμος, σκαμμένος στον κούσκουρα, έχει ως 
οροφή μία πλάκα σκληρού ασβεστόλιθου, η οποία 
είχε σπάσει στη μέση και είχε λίγο καταρρεύσει, λόγω 
του υπερβολικού βάρους της υπερκείμενης πολύ πα- 
χιάς επίχωσης του λόφου, με αποτέλεσμα να μειωθεί 
το ύψος του θαλάμου και να διαταραχθεί το εσωτερικό 
του. Μπροστά στην είσοδο μετράται το υψηλότερο 
σημείο του 1,30 μ., ενώ το χαμηλότερο, 0,60 μ., βρί- 
σκεται στο σημείο κατάρρευσης της οροφής.

Εκτός από την απουσία δρόμου και η μορφή του θα- 
λάμου παρουσιάζει μοναδικότητα: είναι ένας μακρό- 
στενος χώρος, μήκ. 4,50 μ. Πρόκειται δηλαδή, για ένα 
τύπο λαξευτού θαλαμοειδούς τάφου, ιδιόρρυθμου για 
την YM III περίοδο, ο οποίος ασφαλώς υπαγορεύτηκε 
από την ξεχωριστή μορφολογία του εδάφους.

Η ανασκαφή του θαλάμου υπήρξε τρομερά δύσκολη 
λόγω του περιορισμένου ύψους του και συγχρόνως 
επικίνδυνη λόγω του φόβου πιθανής ολικής κατάρ- 
ρευσης της οροφής. Ίσως σ’ αυτό οφείλεται και η

εγκατάλειψη της ιδέας της σύλησης κατά το παρελ- 
θόν. Σε συνεννόηση με το Ι.Γ.Μ.Ε. στερεώθηκε η 
οροφή με σιδερένια υποστυλώματα. Παρά το μέτρο 
αυτό αναγκαστικά εγκαταλείφθηκε άσκαπτο τμήμα της 
μίας μακράς πλευράς, όταν πλέον είχε διαπιστωθεί το 
ασυνήθιστο μεγάλο μήκος του θαλάμου εξαιτίας του 
οποίου τα υποστυλώματα δεν ενέπνεαν απόλυτη ασφά- 
λεια και εμπιστοσύνη.

Ο θάλαμος περιείχε περίπου δέκα λάρνακες και εν- 
νέα καλύμματα. Ο ακριβής αριθμός τους θα διαπιστω- 
θεί με την ολοκλήρωση της συντήρησης του υλικού. 
Τόσο οι λάρνακες όσο και τα καλύμματα βρέθηκαν σε 
πολλά κομμάτια, πολύ μετακινημένα, εκτός από τη 
λάρνακα 7, η οποία βρέθηκε κατά χώραν χωρίς κά- 
λυμμα. Η καταστροφή και μετακίνηση οφείλονται στη 
μερική κατάρρευση της οροφής που επέτρεψε την ει- 
σχώρηση χώματος από το ρήγμα που δημιουργήθηκε. 
Αυτό το κοκκινόχωμα κατέστρεψε σχεδόν εντελώς τα 
σκελετικά κατάλοιπα και έφθειρε υπερβολικά την επι- 
φάνεια των κεραμικών ευρημάτων. Συλλέχθηκαν μόνο 
θραύσματα από τρία κρανία και ελάχιστα των άκρων. 
Ο τάφος απέδωσε 23 πήλινα αγγεία, σπασμένα ή ακέ- 
ραια. Σ’ αυτά συγκαταλέγονται άωτα κωνικά κύπελλα, 
τα περισσότερα στον αριθμό, μικρός ψευδόστομος αμ- 
φορέας, μόνωτα και τρίωτα κύπελλα και μικρή πυξίδα 
που χρονολογούν τις ταφές στην YM ΙΙΙΑ2 και κυρίως 
στην YM ΙΙΙΒ1 περίοδο (Πίν. 224 γ-δ).

Τα υπόλοιπα ευρήματα είναι 34 χάντρες από διάφο- 
ρους ημιπολύτιμους ή μη λίθους και από φαγεντιανή, 
ένα ανθρωπόμορφο περίαπτο (Πίν.  224 β), δύο ή τρεις 
σφραγιδόλιθοι (για τον τρίτο δεν είμαστε σίγουροι 
λόγω κακής διατήρησης), οκτώ λίθινα σφοντύλια, ένα 
όστρεο και οκτώ μετάλλινα αντικείμενα, τα περισσό- 
τερα θραύσματα. Το πιο σημαντικό είναι δύο σπείρες 
από χάλκινο σύρμα που ασφαλώς ανήκουν σε δακτυ- 
λίδι του ελλαδικού τύπου. Ελάχιστα ίχνη κάρβουνου 
εντοπίστηκαν στο εσωτερικό ορισμένων λαρνάκων.

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής εντοπίστηκαν, σε 
αγρούς ιδιοκτησίας I. Σγουρού και Εμμ. Πλατοκούκη, 
τα ερείπια μινωικής οικίας στο πλάτωμα της κορυφής 
του λόφου Τσούκνης, ίσως σε άμεση σχέση με τον 
τάφο. Είναι ορατοί τοίχοι από ακατέργαστους λίθους, 
σε ορισμένα σημεία σε δύο δόμους. Η άφθονη κερα- 
μική αποτελείται κυρίως από πόδια τριποδικών αγ- 
γείων.

Απέναντι από το λόφο, στα ανατολικά, στη θέση 
Καντιλιέρη ή Καβαδάτο, σε αγρό ιδιοκτησίας I. Πα- 
πανικολάου, εντοπίστηκε μινωικό οικιστικό στρώμα 
απ’ όπου περισυλλέχθηκαν όστρακα πίθου.

Στη θέση Μοχιανά, κοντά στο λόφο Τσούκνης, σε 
αγρό ιδιοκτησίας Ερ. Παπαδάκη, παρατηρήθηκε άφθο- 
νη κεραμική της ρωμαϊκής περιόδου μαζί με δομικό



448 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 45 (1990)

υλικό, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανί- 
στηκαν μετά από βαθιά άροση.

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-ΒΛΑΖΑΚΗ  

Αξός  Μυ λ ο π ο τ ά μ ο υ

Κατά το 1990, συνεχίσθηκε για τρίτη περίοδο η 
ανασκαφική έρευνα στη θέση Παναγιά, στους νοτιοα- 
νατολικούς πρόποδες της ακρόπολης της αρχαίας 
Αξού, όπου κατά το παρελθόν είχαν αποκαλυφθεί λεί- 
ψανα σπιτιών των ύστερων ελληνιστικών χρόνων14.

Η ανασκαφή έγινε υπό την εποπτεία της ΚΕ' Εφο- 
ρείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και 
χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια της ΕΟΚ με πρωτο- 
βουλία του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Άνω Μυλοποτά- 
μου. Στις εργασίες μετείχαν οι πτυχιούχοι του τμή- 
ματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, Μ. Χατζηπαναγιώτου, Ε. Κατάκη, Ν. Ξι- 
φαράς, ο φοιτητής Χρ. Φλουρής και συνεργείο τεχνι- 
τών και ντόπιων εργατών.

Η έρευνα, η οποία είχε ως στόχο να αποσαφηνίσει 
τη διάταξη και το χαρακτήρα των ήδη αποκαλυφθέ- 
ντων οικοδομικών λειψάνων, επικεντρώθηκε στο δυ- 
τικό τομέα της ανασκαφής, που βρίσκεται στο ψηλό- 
τερο άνδηρο του αγροτεμαχίου. Στο τμήμα αυτό είχε 
ανασκαφεί πλακόστρωτο πλασιωμένο από δύο τοίχους 
με κατεύθυνση Α.-Δ., βόρεια και νότια των οποίων εί- 
χαν αρχίσει να αποκαλύπτονται διμερής χώρος (Δωμά- 
τιο Δ, με προθάλαμο Ε), τοίχοι και τμήματα δωματίων.

Για τη διερεύνηση του χώρου ανοίχθηκαν οκτώ συ- 
νολικά τετράγωνα, διαστ. 5x5 μ. στο νότιο, δυτικό και 
βόρειο τμήμα του τομέα. Δυτικά, το πάχος της επί- 
χωσης κυμαινόταν από 1,50-2 μ., ενώ στην επιφάνεια 
του χώρου υπήρχαν διάσπαρτοι ογκόλιθοι, οι οποίοι 
πρέπει να κατέπεσαν στις πλαγιές του λόφου ύστερα 
από ισχυρές σεισμικές δονήσεις.

Η ανασκαφή του νοτίου τμήματος έφερε στο φως 
βαθμιδωτό λιθόστρωτο δρόμο με κατεύθυνση Α.-Δ., ο 
οποίος ακολουθούσε την ανηφορική κλίση του εδά- 
φους (Πίν.  225 α). Στο σωζόμενο τμήμα του, μήκ. 5,10 
και πλ. 1,50 μ., αποκαλύφθηκαν πέντε βαθμίδες που 
απείχαν μεταξύ τους 1 ή 1,20 μ. Στο ύψος της δεύτερης 
και τέταρτης βαθμίδας είχε κατασκευασθεί κατά πλά- 
τος του λιθόστρωτου από ένας ανοικτός, κτιστός απο- 
χετευτικός αγωγός, εσωτ. πλ. 0,12-0,22 και ύψ. 0,09- 
0,14 μ. Το δρόμο, ο οποίος ήταν παράλληλος προς το

πλακόστρωτο, όριζε προς Β. ο εξωτερικός τοίχος του 
χώρου Δ, πλ. 0,60 μ. Το στρώμα καταστροφής που κά- 
λυπτε το λιθόστρωτο περιείχε μεγάλο αριθμό ριχτών 
λίθων διαφόρων μεγεθών, πολλά θραύσματα κεραμι- 
διών, όστρακα, οστά ζώων και καρβουνάκια.

Στο βόρειο και δυτικό τμήμα του τομέα η ανασκα- 
φική έρευνα αποκάλυψε τοίχους και τμήματα χώρων, 
οι οποίοι διατάσσονται βόρεια και νότια του πλακό- 
στρωτου.

Προς Β. ανασκάφηκε τμήμα τοίχου (Τ. 2) με κατεύ- 
θυνση Β.-Ν., μήκ. 6,50, πλ. 0,60 μ., ο οποίος στην εσω- 
τερική του πλευρά σχημάτιζε κτιστό θρανίο, πλ. 0,50 
μ. Ο τοίχος αποτελούσε το δυτικό όριο του δωματίου 
ΣΤ, του οποίου είχε προσδιορισθεί η νότια και τμήμα 
της ανατολικής πλευράς. Στο βορειοδυτικό τμήμα του 
δωματίου αποκαλύφθηκε στρώμα πεσμένων κεραμίδων 
κορινθιακού τύπου από πορτοκαλόχρωμο πηλό, πάχ. 
0,15-0,35 μ. (Πίν. 225 β).

Ανάμεσα στις κεραμίδες βρέθηκε κατά τόπους γκρί- 
ζο λεπιδόχωμα πεσμένο από τη στέγη. Αντίθετα, στο 
βορειοανατολικό τμήμα του χώρου βρέθηκαν πολλές 
σκωρίες σιδήρου μέσα σε στρώμα από μαύρο χώμα, 
πάχ. 0,40 μ. Το δάπεδο που εντοπίσθηκε σε βάθος 0,52- 
0,64 μ. συνίστατο από σκληρό καστανό χώμα με αραιά 
καρβουνάκια.

Δυτικά του δωματίου ΣΤ αποκαλύφθηκε τοίχος με 
μονολιθικό κατώφλι εισόδου, διαστ. 1,54x0,54 μ. (Πίν. 
225 γ). Δοκιμαστική τομή που έγινε βόρεια του κατω- 
φλιού απεκάλυψε τμήμα δαπέδου στρωμένου με κο- 
νίαμα. Στο στρώμα καταστροφής που κάλυπτε το δά- 
πεδο βρέθηκε χάλκινο νόμισμα Αξού ελληνιστικών 
χρόνων με παράσταση κεφαλής Διός στον εμπροσθό- 
τυπο και κεραυνού στον οπισθότυπο.

Η ανασκαφή στο δυτικό τμήμα του τομέα αποκά- 
λυψε λείψανα τοίχων, κτιστή κυκλική κατασκευή, 
διαμ. 0,90 μ., και τμήμα κτιστού αγωγού με κατεύ- 
θυνση Α.-Δ. Βόρεια του αγωγού η έρευνα προχώρησε 
σε βάθος και αποκάλυψε γεωμετρικό στρώμα, πάχ. 
0,20-0,35 μ., από σκούρο καστανό χώμα, μικρές πέτρες, 
χαλίκια και πολλά όστρακα, το οποίο πατούσε σε 
σκληρό πηλώδες κοκκινόχωμα.

Μεταξύ των κινητών ευρημάτων, τα περισσότερα 
από τα οποία βρέθηκαν στο στρώμα καταστροφής και 
τα δάπεδα των χώρων, αναφέρουμε χάλκινη φιάλη, κε- 
φάλι ανδρικού ειδωλίου, κεφάλι και σώμα ζωδίου, 
αγνύθες, σφονδύλια, θρύσματα λύχνων, σιδερένια καρ- 
φιά, λίθινο τριβείο.

Μετά το τέλος της ανασκαφής έγινε συντήρηση των 
τοίχων και του πλακοστρώτου.

Τα οικοδομικά λείψανα του τομέα σώζονται απο- 
σπασματικά (δυτικό, νοτιοδυτικό και βορειοανατολικό 
τμήμα) και η αποκάλυψή τους δεν έχει περατωθεί (Δω-

14. Κρητική Εστία, περ. Δ', τ.2 (1988), Αρχαιολ. Ειδήσεις 1987, σ. 
307-308.
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μάτιο Στ, χώρος Β κατωφλιού, δυτικό τμήμα). Η ολο- 
κλήρωση της έρευνας θα προσδιορίσει τη διάταξή 
τους και θα διασαφηνίσει τη μεταξύ τους σχέση.

Ν. ΜΕΤΑΞΑ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Χ ανιά

Πρώην αποθήκη Σηφάκη

Στην προσπάθεια να αντιμετωπισθούν οι άμεσες ανά- 
γκες για εξασφάλιση αποθήκης εργαλείων και εργα- 
στηρίων ξυλουργείου και σιδηρουργείου στις εγκατα- 
στάσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, πρα- 
γματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες σε ερείπιο της 
περιόδου της Τουρκοκρατίας, ιδιοκτησίας ΥΠΠΟ (πρώην 
αποθήκη Σηφάκη), μετά από έγκριση της σχετικής με- 
λέτης: 1) Κατασκευή στέγης με επικάλυψη ρωμαϊκών 
κεραμιδιών. 2) Συμπλήρωση του ετοιμόρροπου τμή- 
ματος του βόρειου τοίχου, το οποίο παρουσίαζε με- 
ρικές καταρρεύσεις, με προσεκτικό καθαρισμό από τα 
χαλαρά υλικά και μέριμνα για την καλή σύνδεση με 
την παλαιά λιθοδομή. 3) Τμηματική αφαίρεση πελεκη- 
τών γωνιόλιθων που είχαν φθορές και επανατοποθέ- 
τηση νέων. 4) Καθαίρεση των παλαιών επιχρισμάτων 
και κατασκευή νέων. 5) Αντικατάσταση των ξύλινων 
καρφωτών κουφωμάτων με καινούργια ίδιας μορφής.

Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την κατασκευή ξύ- 
λινης σκάλας, ξύλινου μεσοπατώματος που θα εδράζε- 
ται σε μεταλλικό φορέα, ανεξάρτητο της τοιχοποιίας 
και την κατασκευή διαχωριστικών τοίχων.

Ελληνιστικό υδραγωγείο

Κατά τις εργασίες κατασκευής αποχετευτικού αγω- 
γού στην οδό Μυλωνογιάννη αποκαλύφθηκε το 1990 
υπόγεια στοά, πιθανότατα υδραγωγείο των ελληνιστι- 
κών χρόνων. Για την προστασία του κάτω από το οδό- 
στρωμα, τη δυνατότητα συνέχισης της έρευνας στο 
μέλλον και την ολοκλήρωση της κατασκευής του τμή- 
ματος του αποχετευτικού αγωγού στο σημείο αυτό έγι- 
ναν οι ακόλουθες εργασίες: 1) Κατασκευή πλάκας από 
οπλισμένο σκυρόδεμα για την προστασία τμήματος 
της στοάς από όπου διέρχεται ο αγωγός αποχέτευσης. 
2) Κατασκευή ειδικού φρεατίου από οπλισμένο σκυρό- 
δεμα με είσοδο προς τις στοές και ανοιγόμενο τμήμα 
1,10x0,65 μ. στη στάθμη του οδοστρώματος, ώστε να 
τοποθετηθεί μεταλλική σκάλα και να δύναται να χρη-

σιμοποιηθεί αναβατόριο σε μελλοντική ανασκαφική 
έρευνα.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ - ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Χ ανιά

Κατά την εκσκαφή οικοπέδου στην οδό Σφακίων 
της πόλης, βρέθηκαν πεσμένα σε λάκκο αρχιτεκτονικά 
μέλη (κυρίως αρράβδωτοι κίονες με επίχρισμα) και ένα 
ψηλό πέτρινο ορθογώνιο βάθρο αγάλματος. Στο πάνω 
μέρος του υπάρχει η αναθηματική επιγραφή: Αισχύλος/ 
Πεταλίδα/ 'Ηρακλεϊ.

Από τον τύπο των γραμμάτων χρονολογείται στον 
5ο αι. π.Χ.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ

Β ιγλ ιά  Κ α λ υ β ια ν ή ς  Κ ισ άμ ου

Ο Ευστρ. Καλαϊτζάκης υπέδειξε αρχαίο οικισμό στη 
θέση Βιγλιά Καλυβιανής, στα δυτικά της κλασικής 
Κισάμου (λόφος Σελλί). Η θέση απέχει σήμερα 100 μ. 
από τον αιγιαλό και είναι διάσπαρτη με όστρακα των 
μινωικών χρόνων, καθώς και λεπίδες και θραύσματα 
οψιανού. Διακρίνεται πλακόστρωτο δάπεδο στη βό- 
ρεια παρειά δίπλα στον αγροτικό δρόμο. Στο χώρο 
υπάρχουν κεραμίδες και λίγα όστρακα ρωμαϊκής επο- 
χής. Οι άφθονοι λιθοσωροί προέρχονται από αρχαίους 
τοίχους. Στον αυλόγυρο του παρακείμενου ξυλουργι- 
κού εργοστάσιου υπάρχουν δύο μαρμάρινοι κίονες της 
ίδιας εποχής.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΣΙΝΟΥ

Φ α ρ ά γγ ι Σ α μ α ρ ιά ς

Μέσα στο χώρο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς στη 
θέση Άγιος Νικόλαος (3,5 χλμ. από την είσοδο), 
εντοπίστηκαν αρχαιότητες κατά τη διάρκεια εργασιών 
για την επισκευή του μονοπατιού από το προσωπικό 
της Δασικής Υπηρεσίας. Από την ίδια Υπηρεσία πα- 
ραδόθηκαν όστρακα από λύχνους του 1ου-2ου αι. μ.Χ. 
και ένα χάλκινο βέλος. Κατά την αυτοψία βρέθηκε και 
ένα μικρού μεγέθους ακέραιο χάλκινο ειδώλιο κριού.
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Παλιότεροι περιηγητές15 ταυτίζουν αυτή τη θέση με 
την αρχαία πόλη Καινώ, όπου κατά το Διόδωρο Σικε- 
λιώτη (V, 36), είχε γεννηθεί η Βριτόμαρτις Δίκτυννα.

Όλα τα δεδομένα (ευρήματα, γεωμορφολογία του 
χώρου, παράδοση) μας οδηγούν στην υπόθεση ότι πρό- 
κειται για ιερό άγνωστης προς το παρόν θεότητας.

BANNA ΝΙΝΙΟΥ-ΚΙΝΔΕΛΗ

Ε π α ρ χ ία  Σ έλ ινο υ

Το Δεκέμβριο του 1990 υποδείχτηκαν στην Υπηρε- 
σία μας από τον Βαρδή Τσουρή αρχαιότητες από διά- 
φορες περιοχές της Επαρχίας Σέλινου:

1. Πυραμιδοειδής λαξευτός τάφος που βρίσκεται 
στη θέση Φούρνος, κοντά στο χωριό Μονή, κοινό- 
τητας Σούγιας Σέλινου (Πίν. 226 α). Έχει ύψος 3 μ. 
περίπου. Η είσοδος του είναι ορθογώνια και η λά- 
ξευση έχει δημιουργήσει έξεργες παραστάδες και 
υπέρθυρο. Συλημένος προφανώς κατά το παρελθόν, εί- 
ναι λαξευμένος σε περίοπτη θέση και εντυπωσιάζει. Η 
αρχιτεκτονική του τον κατατάσσει σ’ έναν από τους 
τύπους των ρωμαϊκών τάφων των ανατολικών επαρ- 
χιών. Από όσο γνωρίζουμε, άλλο παράδειγμα τέτοιου 
τάφου δεν αναφέρεται στη βιβλιογραφία για την 
Κρήτη και η εύρεσή του εδώ δίνει άλλη μία πληροφο- 
ρία για τις σχέσεις της Κρήτης μ’ αυτές τις περιοχές 
και τις αλληλεπιδράσεις ως προς τα ταφικά έθιμα. 
Επίσης η υπόδειξή του αποτελεί νέο στοιχείο για την 
περιοχή, μια και ως τώρα ήταν άγνωστη αρχαιολο- 
γικά.

2. Σε αγροτικό δρόμο κοντά στο χωριό Προδρόμι, 
κοινότητας Σούγιας, προς τη θέση Τσάρκα, υποδεί- 
χτηκε τάφος λαξευμένος στο βράχο της περιοχής. Εί- 
ναι θαλαμωτός, με ορθογώνια είσοδο. Ήταν συλη- 
μένος και από το θάλαμο περισυλλέχθηκαν μερικά 
μελαμβαφή όστρακα και βάσεις από πελίκες. Η αρχι- 
τεκτονική του σε συνδυασμό με τα όστρακα που περι- 
συλλέχθηκαν, τον χρονολογούν στα ελληνιστικά χρό- 
νια. Πρόκειται για νέο αρχαιολογικό χώρο.

3. Στη θέση Χοιροκτενάς του χωριού Λιβαδάς κοινό- 
τητας Σούγιας, στην παρειά κοίτης ποταμού και κοντά 
σε αγροτικό δρόμο, υποδείχτηκε πλακοειδής λίθος 
από τη μακριά πλευρά κιβωτιόσχημου τάφου. Το υπό- 
λοιπο του τάφου έχει καταστραφεί και ίσως και αυτή η 
πλάκα να έχει μετακινηθεί. Παρ’ όλα αυτά αποτελεί

ένδειξη για την ύπαρξη αρχαιοτήτων στην περιοχή 
αυτή, άγνωστη έως τώρα αρχαιολογικά.

ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ

Τον Οκτώβριο του 1990 πραγματοποιήθηκε επιφα- 
νειακή έρευνα στη νήσο Γαυδοπούλα μετά από περι- 
συλλογή οστράκων από το χώρο από τον Βαρδή 
Τσουρή.

Στα νοτιοδυτικά του νησιού, στη θέση Κέραμος 
εντοπίστηκαν οικιστικά λείψανα, αποτελούμενα από 
τουλάχιστον τέσσερις τοίχους, οι οποίοι περικλείουν 
ένα μεγάλο τετράγωνο χώρο και από ένα τοίχο μάλλον 
εξωτερικό με χρήση περιβόλου. Οι τοίχοι είναι κατα- 
σκευασμένοι από μεγάλες λαξευμένες πέτρες της πε- 
ριοχής. Η άφθονη κεραμική χρονολογείται από τα μι- 
νωικά χρόνια έως την περίοδο της Τουρκοκρατίας.

Στον ίδιο χώρο επίσης σώζεται τάφος λαξευμένος 
στο βράχο (Πίν. 226 β). Στο εσωτερικό του θαλάμου 
σχηματίζεται θρανίο και πάνω και δεξιά του θρανίου 
υπάρχει λαξευμένη κόγχη. Μέσα στον τάφο υπήρχε 
τμήμα κίονα από γκρίζα πέτρα.

Η νήσος Γαυδοπούλα είναι ακατοίκητη σήμερα. Το 
τμήμα όπου εντοπίστηκαν οι αρχαιότητες βρίσκεται 
σχεδόν απέναντι από τον όρμο Λαυρακάς της Γαύδου, 
κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο. Επίσης ως το νότιο πέ- 
ρασμα των εμπορικών και πολεμικών πλοίων των λαών 
της Μεσογείου, ο χώρος μπορεί να είχε χρησιμοποιη- 
θεί ως παρατηρητήριο.

ΠAΡΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΣΙΝΟY

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ

Το εκτεταμένο ισόδομο τείχος. Το 1989 το γεωφυ- 
σικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών διεξή- 
γαγε μαγνητομετρική έρευνα στο αγρόκτημα βόρεια 
των οχυρώσεων του λιμανιού. Τα ευρήματα αποκάλυ- 
ψαν ένα είδος κατασκευής προς ΒΑ. κατά μήκος αυτού 
του τείχους και το 1990 επεκτάθηκε η τομή προκειμέ- 
νου να ερευνηθούν οι ενδείξεις. Αποκαλύφθηκε σχε- 
δόν αμέσως ένα άλλο, κάθετο προς το πρώτο, τείχος το 
οποίο όμως ήταν άσχετο με το αρχικό ισόδομο. Δύ- 
σκολα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τείχος αφού 
πρόκειται για ένα μακρύ ανάχωμα από κροκάλες που 
κτίστηκαν βιαστικά, πολύ αργότερα από την αρχική15. R. Pashley, ό.π., σ. 269.
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κατασκευή. Αποτελείται από ένα μείγμα ογκόλιθων, 
μικρότερων βράχων και αρχιτεκτονικών μελών που εί- 
χαν διαρπαγεί από παλαιότερο οικοδόμημα και στα 
οποία συμπεριλαμβάνεται και το επάνω τμήμα μιας 
στήλης. Υποθέτουμε ότι αυτό το ανάχωμα από κρο- 
κάλες σχετίζεται με την τελική πολιορκία της Φαλά- 
σαρνας το 68-67 π.Χ.

Ο προορισμός αυτού του ισόδομου τείχους συνεχίζει 
να αποτελεί μυστήριο. Τα δείγματα του εδάφους, που 
αναλύθηκαν από τον Paolo Pirazzoli του CNRS απο- 
δεικνύουν ότι το νερό εκεί, που ήταν κάποτε λιμνοθά- 
λασσα, ήταν γλυκό ή υφάλμυρο. Προφανώς, προορι- 
σμός του ισόδομου τείχους ήταν η αποξήρανση 
ελώδους περιοχής. Αν και προς το παρόν δεν είναι δυ- 
νατή μια θετική χρονολόγηση, φαίνεται ότι είχε κτι- 
στεί με τη φροντίδα και τη δεξιοτεχνία που εμφανίζο- 
νται στο νοτιοανατολικό κυκλικό πύργο (5ος-4ος αι. 
π.Χ.). Η κεραμική που εντοπίστηκε κατά μήκος της 
βάσης του τείχους αναλύεται από την Ελπίδα Χατζη- 
δάκη.

Η τομή στο λιμάνι. Ανοίχτηκε δοκιμαστική τομή 
στην ανατολική πλευρά του λιμανιού προκειμένου να 
εντοπιστούν τα όρια μεταξύ ξηράς και θάλασσας και 
πιθανή σχετική κατασκευή. Εντοπίστηκε μία αποβά- 
θρα με μεγάλη μετατόπιση της αρχικής λιθοδομής 
στην άκρη του νερού. Υπολογίζεται ότι αυτή η μετατό- 
πιση προξενήθηκε από τα τεκτονικά φαινόμενα που 
ύψωσαν αυτό το τμήμα της δυτικής Κρήτης 6,50 μ. 
πάνω από τη σημερινή στάθμη της θάλασσας. Από την 
πλευρά της ξηράς της αποβάθρας εντοπίστηκαν δύο 
υποδοχές για παραστάτες θύρας. Προς Α. υπήρχε ένας 
χώρος του οποίου το δάπεδο είχε μερικώς καλυφθεί 
και που ίσως χρησίμευε ως χώρος αποθήκευσης. Συνε- 
χίζεται η ανάλυση της κεραμικής που εντοπίστηκε στο 
δάπεδο. Από την πλευρά της θάλασσας της αποβάθρας

ο πυθμένας του λιμανιού δεν ήταν ιλυώδης, αλλά μία 
επίπεδη φυσική εξέδρα από ψαμμόλιθο φαίνεται ότι 
επέτρεπε στα πλοία να σύρονται ακριβώς ως την απο- 
βάθρα για φόρτωση.

Το συγκρότημα του βόρειου πύργου. Το 1987 και 
1988 είχε γίνει μερική αποκάλυψη ενός ορθογώνιου 
πύργου στην περίμετρο των οχυρώσεων του λιμανιού. 
Την τελευταία μέρα των ανασκαφών του 1988 εμφανί- 
στηκε ένας μεγάλος κυβόλιθος λιθοδομής με το ίδιο 
είδος κυματίου που κοσμούσε το νοτιοανατολικό κυ- 
κλικό πύργο. Το 1990 αποδείχτηκε ότι ο κυβόλιθος 
αυτός αποτελούσε τμήμα των θεμελίων ενός τετράγω- 
νου πύργου, ύψους δύο δόμων. Στην κορυφή του δόμου 
του κυματίου υπήρχε αρχικά άλλος ένας δόμος γύρω 
από το εξωτερικό του τετραγώνου. Στο εσωτερικό 
υπήρχαν μεγάλοι ακατέργαστοι λίθοι. Φαίνεται ότι 
αυτός ο πύργος είχε κτιστεί ταυτόχρονα με το νοτιοα- 
νατολικό πύργο (το αργότερο 4ος αι.). Δύο αιώνες αρ- 
γότερα ίσως κτίστηκε ο πύργος στα δυτικά, σφηνω- 
μένος πάνω στο κυμάτιο, γεγονός που δείχνει κάποια 
επείγουσα ανάγκη, πιθανώς επακόλουθο της μάχης της 
Πύδνας στην οποία η Φαλάσαρνα είχε αποστείλει 
στρατιωτική δύναμη.

Η  δεξαμενή. Η επιχρισμένη δεξαμενή που συνδέεται 
με το νοτιοανατολικό πύργο αποκαλύφθηκε το 1988. 
Το 1989-90, ο υπεύθυνος συντήρησης εξακολούθησε 
τον καθαρισμό του κονιάματος αποκαλύπτοντας έτσι 
το μαύρο στρώμα με το οποίο είχε αρχικά βαφεί και 
απομακρύνοντας το ιλυώδες στρώμα από το μωσαϊκό 
του δαπέδου. Κατά την πορεία της εργασίας αυτής, 
ανακάλυψε ότι ο συλλέκτης της ιλύος ήταν κατα- 
σκευασμένος από ένα μεγάλο φύλλο μολύβδου.

FRANK J. FROST - ΕΛΠΙΔΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
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ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ά γ ιο ς  Ν ικ ό λ α ο ς , θέση Σ ταυ ρός

Οικόπεδο κληρονόμων Ακράτου-Μοδάτσου-Μπετούρα

Για τρίτη χρονιά συνεχίστηκε η ανασκαφική έρευνα 
του ελληνιστικού πρώιμου ρωμαϊκού νεκροταφείου 
που αποκαλύφθηκε το 1988 έξω από την πόλη του 
Αγίου Νικολάλου1. Στην ανασκαφή συμμετείχε ο συ- 
ντηρητής του Μουσείου Αγίου Νικολάου Αλέκος Νι- 
κάκης. Ερευνήθηκαν 10 τάφοι λακκοειδείς, όλοι συ- 
λημένοι.

Τάφος 57. Ο τάφος, λακκοειδής έντονα αναμοχλευ- 
μένος, είχε προσανατολισμό Α.-Δ. Στο δυτικό του 
άκρο είχαν τοποθετηθεί δύο αμφορείς, από τους 
οποίους ο ένας βρέθηκε ακέραιος2. Αμέσως ανατολικά 
των αμφορέων βρέθηκαν τμήματα των κνημών του νε- 
κρού, ακόμα δε ανατολικότερα ήταν συγκεντρωμένα 
οστά του κρανίου, των μηρών και του υπόλοιπου σκε- 
λετού (Π ί V. 227 α).

Τάφος 58. Πρόκειται πιθανώς για κτιστό τάφο, κα- 
τεστραμμένο, αφού πλήθος από πέτρες βρέθηκε μέσα 
σ’ αυτόν. Είχε προσανατολισμό Α.-Δ. και διαστάσεις 
2,12x0,85 μ. Σ’ όλο το μήκος του βρέθηκαν διάσπαρτα 
όστρακα δύο αμφορέων, τμήμα σιδερένιας στλεγγίδας, 
χάλκινη λαβή μικρού αγγείου και πλακίδια από φαγε- 
ντιανή: τετράγωνο με ρόδακα στο κέντρο, επίμηκες με 
σπειροειδές ανάγλυφο κόσμημα, τετράγωνο με κύκλο 
στο κέντρο, ορθογώνιο με άνθη λωτού. Ελάχιστα τμή- 
ματα των οστών του νεκρού βρέθηκαν στο ανατολικό- 
τερο τμήμα του τάφου.

Τάφος 59. Δίπλα ακριβώς στον τάφο 57 και παράλ- 
ληλα προς αυτόν ανασκάφηκε νέος λακκοειδής τάφος, 
μέσα στον οποίο ήταν πεσμένη μεγάλη καλυπτήρια 
πλάκα. Ένας σπασμένος αμφορέας βρέθηκε στο δυ- 
τικό όριό του, μαζί με κομμάτια σιδερένιας στλεγ- 
γίδας.

Τάφος 60. Παράλληλος προς τους προηγούμενους, 
λακκοειδής, αποκαλύφθηκε κάτω από συσσωρευμένες

πέτρες άλλου κτιστού τάφου που καταστράφηκε. Στη 
νοτιοδυτική του γωνία είχε τοποθετηθεί όρθιος ένας 
αμφορέας. Ένας γυάλινος αρύβαλλος, μία πυξίδα 
σπασμένη, μία γυάλινη χάντρα και ένα γυάλινο αλά- 
βαστρο με διακόσμηση feather pattern ήταν τα μόνα 
κτερίσματα που απέμειναν από τη σύληση. Στην ανα- 
τολική του άκρη βρέθηκαν ελάχιστα αναμοχλευμένα 
οστά.

Τάφος 61. Απλός λακκοειδής τάφος, όμοιου προσα- 
νατολισμού με τους προηγούμενους, συλημένος· έδωσε 
μόνο ελάχιστα όστρακα.

Τάφος 62. Όμοιος με τους προηγούμενους. Από 
τους δύο μεγάλους οξυπύθμενους αμφορείς που είχαν 
τοποθετηθεί όρθιοι στο δυτικό άκρο του, όπως συνηθί- 
ζονταν, σώθηκε μόνον το κάτω μισό τμήμα τους. Ανά- 
μεσά τους βρέθηκε εντελώς θρυμματισμένο μικρό αγ- 
γείο.

Τάφος 63. Μικρός λακκοειδής τάφος, με προσανα- 
τολισμό Α.-Δ., προφανώς από παιδική ταφή, χωρίς κα- 
νένα εύρημα.

Τάφος 64. Αμέσως νότια και παράλληλα προς τον 
τάφο 61 αποκαλύφθηκε τάφος λακκοειδής συλημένος. 
Περιείχε ελάχιστα όστρακα αμφορέα.

Τάφος 65. Πέτρες συσσωρευμένες προερχόμενες προ- 
φανώς από κατεστραμμένο κτιστό τάφο βρέθηκαν 
μέσα στον τάφο που, συλημένος και αυτός, έσωζε μόνο 
δύο σπασμένους αμφορείς τοποθετημένους όρθιους 
στο δυτικό όριό του. Ανάμεσα στους αμφορείς σε θύ- 
λακα, βρέθηκε ένας χάλκινος αρύβαλλος και μία εξαι- 
ρετικής διατήρησης χάλκινη στλεγγίδα.

Τάφος 66. Απλός λακκοειδής τάφος, βρέθηκε νότια 
του τάφου 57 με προσανατολισμό Α.-Δ. Στη βορειοδυ- 
τική γωνία αποκαλύφθηκε ακέραιος οξυπύθμενος αμ- 
φορέας με στρογγυλό υφαντικό βάρος για καπάκι. Ό - 
στρακα δεύτερου αμφορέα και μιας πυξίδας βρέθηκαν 
διάσπαρτα σ’ όλο το μήκος του τάφου. Ένα χάλκινο 
καρφί, τμήματα χάλκινου κατόπτρου, ενός μολύβδινου 
αγγείου, κομμάτια σιδήρου και ένα χάλκινο νόμισμα 
είναι τα λιγοστά ευρήματα του τάφου (Πίν. 227 β).

Στον ευρύτερο χώρο της ανασκαφής, μεταξύ των τά- 
φων, βρέθηκαν πεταμένα, όπως φαίνεται, από τη σύ- 
ληση ένας ελληνιστικός λύχνος τύπου Εφέσου, οκτώ 
χάλκινα νομίσματα, μία γυάλινη χάντρα με φύλλο 
χρυσού στο εσωτερικό της, ένα χάλκινο δαχτυλίδι, ένα 
χάλκινο αγκίστρι, ένα πήλινο άνθος, ένα πήλινο 
ομοίωμα χοίρου, μία πήλινη πλαγγόνα, τμήματα άλ- 
λων ειδωλίων, χάλκινα καρφιά, χάλκινο πώμα αγγείου,

1. ΑΔ 43 (1988): Χρονικά, σ. 563’ 44 (1989): Χρονικά, σ. 461.
2. Δ. Μιχαηλίδης, Οι ροδιακοί αμφορείς και ένα ταφικό έθιμο της 

Πάφου, Β' Επιστημονική Συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική, 
Αθήνα 1990, σ. 187 κ.ε.
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χάλκινο εξάρτημα κιβωτίου και ένας επιτύμβιος κυβό- 
λιθος με επιγραφή:

ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ
ΑΠΟΑΑΩ[Ν]ΙΟΥ
ΧΑΙΡΕ

Θέση Μ ύλος

Οδός Θεμιστοκλέους (Ο.Τ. 186, οικόπεδο Χαρ. Μι- 
χάκη)

Κατά τη διαπλάτυνση το 1983 της παραλιακής οδού 
Θεμιστοκλέους είχε φανεί μέσα στο φυσικό βράχο που 
κάλυπτε όλο το ακίνητο μικρό σπηλαιώδες άνοιγμα. 
Στις αρχές της φετινής χρονιάς άγνωστοι προσπάθη- 
σαν ανεπιτυχώς να ερευνήσουν το χώρο. Κατά την 
ανασκαφική έρευνα που ακολούθησε αποδείχθηκε ότι 
πρόκειται για αποθέτη, μικρό τμήμα της βάσης του 
οποίου αποκόπηκε κατά τις εργασίες διαπλάτυνσης 
της οδού. Στην περιοχή του Μύλου είχαν και παλαιό- 
τερα ερευνηθεί όμοιοι αποθέτες λαξευμένοι στο φυ- 
σικό βράχο3.

Ο καθαρισμός του παρόντος έγινε από τη νέα «εί- 
σοδο» που δημιουργήθηκε, αφού ήταν αδύνατον να 
αφαιρεθούν οι πέτρες και τα χώματα που τον είχαν γε- 
μίσει από το αρχαίο του άνοιγμα στην οροφή του κοι- 
λώματος.

Το δάπεδό του είναι σχεδόν κυκλικό με μέγιστη διά- 
μετρο 2,80 μ., στο κέντρο του δε έχει μία επίσης κυ- 
κλική βάθυνση άγνωστης χρήσης. Η οροφή του είναι 
θολωτή. Το ύψος του είναι 3 μ. περίπου.

Πλήθος οστράκων, υφαντικά βάρη, χάλκινες περό- 
νες, σιδερένια και χάλκινα καρφιά, χάλκινο αγκίστρι, 
σιδερένια εγχειρίδια (ένα με οστέινη λαβή), δύο χάλ- 
κινα δαχτυλίδια, δύο χάλκινα νομίσματα, δύο λύχνοι 
σχεδόν ακέραιοι και τμήματα άλλων, κύπελλα, τμή- 
ματα γυάλινων αγγείων και ακόμα καρποί ελιάς, κάρ- 
βουνα, οστά ζώων και αστράγαλοι ήταν το περιεχό- 
μενο του αποθέτη, που χρονολογείται στα ύστερα 
ελληνιστικά-πρώιμα ρωμαϊκά χρόνια.

Οδός Πασιφάης-Έβανς (οικόπεδα Αλ. και Μιρ. Σπίθα)

Το οικόπεδο βρίσκεται στο λόφο Μύλος, όπου η 
έρευνα έδειξε ότι ήταν κτισμένη αρχαία Λατώ, προς 
Καμάρα. Κατά την εκσκαφή του για την ανέγερση 
νέας οικοδομής αποκαλύφθηκαν αποσπασματικά σωζό-

μένα τμήματα οικιών. Το μεγαλύτερο μέρος τους είχε 
ήδη καταστραφεί κατά την ανέγερση της παλαιάς οι- 
κίας, της οποίας το υπόγειο, καταστρέφοντας τα αρ- 
χαιολογικά στρώματα, είχε θεμελιωθεί στο φυσικό 
βράχο.

Στη νότια άκρη του οικοπέδου αποκαλύφθηκε τμήμα 
λιθόστρωτου δρόμου μεταξύ δύο οικιών από τις οποίες 
σώζονταν τμήματα μόνον των εξωτερικών τοίχων. 
Στην ανατολικότερη βρέθηκε κατά χώραν λίθινο ιγδίο 
(Πίν. 228 α).

Στη δυτική πλευρά του οικοπέδου ανασκάφηκε λιθό- 
στρωτη κλίμακα με ορθογώνια κατασκευή από κο- 
νίαμα στη βάση της, πιθανώς για να συγκεντρώνονται 
τα νερά της βροχής. Νοτιότερα ερευνήθηκαν αποσπα- 
σματικοί τοίχοι, κομμένοι από το νεότερο κτίσμα, και 
ένα πλινθόκτιστο ερμάριο εντοιχισμένο στον τοίχο 
που προχωρεί παράλληλα και κάτω από την οδό Πα- 
σιφάης. Υφαντικά βάρη, δύο μικρές χάλκινες λαβές, 
τμήμα λύχνου, ένα κύπελλο που περιείχε καρπούς 
ελιάς και αρκετά όστρακα ήταν τα ευρήματα της 
έρευνας.

Οδός Ν. Πλαστήρα (οικόπεδο Καρτέρη)

Κατά την εκσκαφή του οικοπέδου αποκαλύφθηκε 
τάφος λαξευμένος στο μαλακό κούσκουρα, σχεδόν τε- 
λείως κατεστραμμένος. Στο δυτικό σωζόμενο τμήμα 
του αποκαλύφθηκαν τα οστά των μηρών και των κνη- 
μών του νεκρού, στη δε νοτιοδυτική του γωνία ένας 
κατατεμαχισμένος αμφορέας.

Σ χ ίσ μ α  Ε λ ο ύ ντα ς

Οικόπεδο Φαίδρας και Έλλης Μεθυμάκη

Κιβωτιόσχημος τάφος, διαστ. 1,93x0,50 μ., αποκαλύ- 
φθηκε κατά την εκσκαφή του οικοπέδου. Οι πλάκες 
που σχημάτιζαν τις πλευρές του, από δύο για τις μα- 
κριές και μία για τις στενές, ήταν από ντόπια αμμουδό- 
πετρα. Τέσσερις καλυπτήριες πλάκες σκέπαζαν τον 
τάφο, ο οποίος βρέθηκε συλημένος. Ελάχιστα οστά 
και κομμάτια μυροδοχείων ήταν τα μοναδικά ευρή- 
ματα.

Ιε ρ ά π ε τρ α , θέση 'Α γ ιο  Π νεύμα 

Αγρός Μιχ. Καλαϊτζάκη

Επί της εθνικής οδού Ιεράπετρας-Μύρτου και στη 
θέση Άγιο Πνεύμα διενεργήθηκε δοκιμαστική ανα- 
σκαφική έρευνα στο ακίνητο του Μιχ. Καλαϊτζάκη. 
Στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και στο ίδιο το ακίνητο 
φαίνονταν επιφανειακές αρχαιότητες, τμήματα αρχαίων3. ΑΔ 33 (1978): Χρονικά, σ. 389.



Σχέδ. 1. Ιεράπετρα. Θέση Άγιο Πνεύμα. Αγρός Μιχ. Καλαϊτζάκη. Κατόψεις των τομών Τ2, Τ3, Τ5, η
τομή ΠΙ-Π2, και τοπογραφικό διάγραμμα.
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τοίχων και πλήθος οστράκων ρωμαϊκών χρόνων. Στα 
ανατολικά όρια του αγρού είχε φανεί παλαιότερα, 
κατά τη διάνοιξη μεγάλης δεξαμενής, θολωτό κτίσμα 
που έσωζε και την οροφή του.

Από τις πέντε δοκιμαστικές τομές που ανοίχτηκαν 
σε διάφορα σημεία του αγρού μόνον η I και η IV δεν 
αποκάλυψαν αρχαιότητες (Σχέδ. 1).

Τομή II. Επιφανειακά σώζονταν τετράγωνο σχεδόν 
κτίσμα (διαστ. 2,70x3,40 μ.) σε ύψος 0,70 μ., οι τοίχοι 
του οποίου είναι κτισμένοι με σειρές πλίνθων στη 
βάση τους και μικρούς λίθους ψηλότερα. Ο χώρος 
αυτός αποτελεί τον όροφο αψιδωτής κατασκευής με 
ύψος μεγαλύτερο από 1,80 μ. (Πίν. 228 β). Νοτιοδυ- 
τικά του χώρου αυτού σχηματίζονται άλλα δωμάτια. 
Στο δυτικό σώζεται πιθοειδές αγγείο κατά χώραν σε 
βάθος 1,50 μ. από την επιφάνεια του εδάφους.

Τομή III. Στην τομή αυτή φάνηκαν τμήματα δύο δω- 
ματίων με τοίχους σωζόμενους σε ύψος 0,50 μ. περί- 
που. Ο ένας χώρος, ο νοτιότερος, έχει ψηφιδωτό δά- 
πεδο κατεστραμμένο στο μεγαλύτερο μέρος του, ο δε 
άλλος έχει δάπεδο από λεπτές πλάκες και κονίαμα.

Τομή V. Σ’ αυτήν αποκαλύφθηκαν δύο τοίχοι λιθό- 
κτιστοι, κάθετοι μεταξύ τους, από τους οποίους ο ένας 
φαίνεται να προχωρεί στο γειτονικό αγρό, ιδιοκτησίας 
Λιοντάκη.

Η ανασκαφική έρευνα διακόπηκε και υποβλήθηκε 
πρόταση απαλλοτρίωσης του ακινήτου.

Θ έση Β ιγλ ιά

Παλαιά επαρχιακή οδός προς Γρα Λυγιά (οικόπεδο Ν. 
Καπαράκη)

Δοκιμαστική ανασκαφική έρευνα διενεργήθηκε στον 
αγρό του Ν. Καπαράκη και έφερε στο φως τμήματα 
ρωμαϊκών κτισμάτων, σωζόμενων αποσπασματικά και 
σε μάλλον κακή κατάσταση διατήρησης, σε τέσσερις 
τομές που ανοίχθηκαν σ’ όλη την έκτασή του.

Προς το νότιο άκρο του ακινήτου αποκαλύφθηκε 
αψιδωτό κτίσμα, τμήματα του οποίου καθώς και τμήμα 
κίονα φαίνονταν ήδη επιφανειακά. Ο καθαρισμός και 
η έρευνά του έδειξαν πως πρόκειται για ρωμαϊκό κτί- 
σμα που στα νεότερα χρόνια διασκευάσθηκε και χρη- 
σιμοποιήθηκε ως αλώνι.

Στην τομή 2 αποκαλύφθηκε τμήμα δωματίου με τοί- 
χους λιθόκτιστους θεμελιωμένους στο φυσικό βράχο, 
που λειασμένος αποτελεί και το δάπεδο του χώρου. 
Στο δάπεδο αυτό υπάρχει μεγάλο ορθογώνιο λάξευμα 
και μέσα σ’ αυτό μεγάλος παραλληλεπίπεδος ογκό- 
λιθος, διαστ. 1,18x0,50 μ. Η χρήση τους δεν είναι 
σαφής, αλλά το σχήμα και η θέση του μας κάνει να 
υποθέσουμε ότι πρόκειται μάλλον για πιεστήριο.

Στην τομή αποκαλύφθηκε μόνον τμήμα τοίχου λιθό- 
κτιστου, σωζόμενου σε ύψος 0,40 μ., θεμελιωμένου στο 
φυσικό βράχο, ο οποίος αποκαλύπτεται και σ’ όλη την 
υπόλοιπη επιφάνεια της τομής.

Η ανασκαφή διακόπηκε λόγω έλλειψης χρόνου και 
χρημάτων με σκοπό να συνεχιστεί το 1991.

Θ έση Π α π α-Λ ά κ κους 

Αγρός Ελευθ. Βέττα

Βαθιά άροση του αγρού έφερε στην επιφάνεια τμή- 
ματα πλινθόκτιστων τοίχων, μεγάλο λίθινο κατώφλι 
ρωμαϊκού κτίσματος και πλήθος οστράκων.

Στην έρευνα που ακολούθησε αποκαλύφθηκε μονό- 
χωρο κτίσμα εξαιρετικά κατεστραμμένο, το οποίο δια- 
τηρούσε πλέον μόνον το δάπεδό του από κουρασάνι 
και τη θεμελίωση των τοίχων. Διαστάσεις του χώρου 
2,80x1,90 μ.

Από το χώρο της ανασκαφής περισυλλέχθηκαν μία 
γούρνα, ένας τριπτήρας, αρκετά όστρακα και ένα 
τμήμα ανάγλυφης μαρμάρινης σαρκοφάγου.

Οδός Νικηφόρου Φωκά και Κύπρου (οικόπεδο Φανου- 
ράκη)

Κατά την εκσκαφή του οικοπέδου για την ανέγερση 
νέας οικοδομής αποκαλύφθηκε και εν μέρει καταστρά- 
φηκε συγκρότημα ρωμαϊκών λουτρών που καλύπτει 
όλη την επιφάνεια του οικοπέδου και εκτείνεται και 
στα γειτονικά οικόπεδα προς Β. και Α., καθώς και κάτω 
από το κατάστρωμα της οδού Κύπρου προς Δ. Δεκα- 
τέσσερα πέδιλα θεμελίωσης που ήδη είχαν διανοιχτεί 
στο οικόπεδο είχαν καταστρέψει μέρος των υποκαύ- 
στων και των ισχυρών τοίχων του λουτρού (Σχέδ. 2).

Ερευνήθηκαν δύο χώροι υποκαύστων στα δυτικά και 
στα ανατολικά του χώρου. Τα ανατολικά υπόκαυστα 
είναι ένας ορθογώνιος χώρος που εκτείνεται στο γειτο- 
νικό οικόπεδο και κάτω από διώροφη οικοδομή. Έ- 
χουν δάπεδο από σκληρό κουρασάνι, το οποίο έχει σε 
κανονικά διαστήματα τετράγωνα εξάρματα που ήταν οι 
βάσεις των κιονίσκων. Σώζονται 47 βάσεις και κιονί- 
σκοι, από τους οποίους οι πέντε είναι ενωμένοι με τα 
πλινθόκτιστα τοιχώματα στενής διόδου στα βόρεια του 
χώρου.

Τα δυτικά υπόκαυστα σώζονται σε καλύτερη κατά- 
σταση. Πρόκειται για μία αψιδωτή αίθουσα με ισχυ- 
ρούς λιθόκτιστους τοίχους και στενή δίοδο επικοινω- 
νίας στα ανατολικά της στο μέσον της αψίδας, με 
πλινθόκτιστη επένδυση στις παρειές της. Πενήντα
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Σχέδ. 2. Ιεράπετρα. Θέση Παπα-Λάκκους. Οδός Νικηφόρου Φωκά και Κύπρου. Κάτοψη της ανασκαφής.

κιονίσκοι με πλίνθινους κυκλικούς σπόνδυλους σώζο- 
νται στο χώρο, ενώ άγνωστος αριθμός τους βρίσκεται 
κάτω από το σωζόμενο δάπεδο της αίθουσας που στή- 
ριζαν. Πράγματι στα δυτικά του οικοπέδου διατηρείται 
ακόμη το δάπεδο από κουρασάνι της αίθουσας πάνω 
από τα υπόκαυστα που στηρίζεται στους κιονίσκους 
και σε δύο συμπαγείς πλινθόκτιστους τοίχους με εν- 
σωματωμένους σ’ αυτούς κιονίσκους. Ο βόρειος τοί- 
χος της αίθουσας σώζεται σε ύψος 3 μ. περίπου.

Η ανασκαφή διακόπηκε με σκοπό να συνεχιστεί το 
1991.

ΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΨΕΙΡΑ

Οι ανασκαφές στην Ψείρα διενεργήθηκαν από 4 
Ιουλίου έως 14 Αυγούστου, υπό τη διεύθυνση των Phi- 
lip Ρ. Betancourt και Κωστή Δαβάρα.

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες σε αρκετά σημεία του 
μινωικού οικισμού.

Πλατεία

Ένας από τους πλέον σημαντικούς στόχους των ερ- 
γασιών αυτής της περιόδου ήταν ο προσδιορισμός του 
μεγέθους και του σχήματος της Πλατείας. Η δυτική
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πρόσοψη είχε ανασκαφεί από τον Richard Seager το 
1907 καν τα βόρεια όρια είχαν διευκρινιστεί από το 
σύγχρονο πρόγραμμα στη διάρκεια προηγούμενων ερ- 
γασιών. Αυτό το καλοκαίρι έγιναν τομές στα ανατο- 
λικά και νότια. Παραδόξως, η πλατεία δεν είναι ορθο- 
γώνια όπως υποδείκνυαν η δυτική και βόρεια πρόσοψη 
(που ενώνονται για να σχηματίσουν μία σχεδόν ορθή 
γωνία). Εσοχές στην ανατολική πρόσοψη δημιουρ- 
γούν μία ανοιχτή περιοχή, πλ. 16 μ. προς τα βόρεια 
όριά της, που όμως έχει πλάτος πάνω από 30 μ. κοντά 
στα νότια. Ένα κτίριο στα ανατολικά με πρόσοψη 
στην πλατεία αποτελείται μόνο από δύο αίθουσες και 
ακριβώς στη βόρεια πλευρά του υπάρχει μία μεμονω- 
μένη αίθουσα με είσοδο από την πλατεία. Οι αίθουσες 
βρέθηκαν άδειες και είναι άγνωστος ο προορισμός 
τους.

Κτίριο AF

Ένα κτίριο στην άκρη της χερσονήσου της Ψείρας 
που δεν έχει ανασκαφεί φαίνεται ότι ήταν το νοτιότερο 
κτίριο στη διάρκεια της YM I εγκατάστασης. Οι ανα- 
σκαφές σ’ αυτό το κτίριο αποκάλυψαν αρκετά ενδιαφέ- 
ροντα κατάλοιπα με στοιχεία για τη ΜΜ ΙΙΒ αρχιτε- 
κτονική φάση που προηγήθηκε της κατασκευής του 
κτιρίου, καθώς και πληροφορίες για το ίδιο το YM I 
οικοδόμημα. Στη νοτιοανατολική γωνία του οικοδομή- 
ματος υπάρχει ένα κατώφλι που οδηγεί στο κτίριο από 
έναν ακάλυπτο χώρο στα ανατολικά.

Ο προθάλαμος (Αίθουσα AF 1) είναι ένας χώρος 
υποδοχής με προσανατολισμό Β.-Ν. και με μία κλί- 
μακα στο βόρειο άκρο του. Στα ανατολικά, δίπλα στην 
κλίμακα, υπήρχε ένας τοίχος από λάσπη με εξωτερική 
επίστρωση από λίθινες πλάκες στο εσωτερικό του. 
Μέσα στο χώρο υποδοχής είχαν καταπέσει από το δεύ- 
τερο όροφο πολλά θραύσματα από ταινίες κονιάματος. 
Οι ταινίες αυτές είχαν πλάτος 0,35 μ. περίπου και 
πάχος 0,15-0,02 μ. Οι άνω επιφάνειές τους είχαν λειαν- 
θεί και είχαν βαφεί κόκκινες με σποραδικά λευκά 
πλαίσια. Φαίνεται ότι σχημάτιζαν ένα πλέγμα ταινιών 
που είχαν τοποθετηθεί μεταξύ ορθογώνιων πλαισίων 
από κάποιο υλικό που δεν έχει διασωθεί (ίσως ξύλο).

Άλλες εργασίες

Περιορισμένες διερευνήσεις κάτω από τα ΥΜ ΙΒ δά- 
πεδα των κτιρίων AM και AD βόρεια συνέτειναν στη 
διευκρίνιση της χρονολογίας κατασκευής του δυτικού 
τμήματος της Περιοχής A στη μινωική πόλη. Το κτί- 
ριο AD βόρεια, ένα από τα πρωιμότερα κτίρια σε αυ- 
τήν την περιοχή της πόλης που διασώθηκαν ως την 
ΥΜ ΙΒ, είχε κτιστεί στη ΜΜ ΙΙΒ ή λίγο αργότερα. Τα 
περισσότερα κτίρια γύρω από αυτό είχαν κατασκευα- 
στεί στη ΥΜ I. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρι-

σμού και ανασκαφές μικρής κλίμακας σε ορισμένες 
τοποθεσίες όπου οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες δεν 
ήταν εμφανείς, ολοκληρώθηκε η ανασκαφή των βο- 
ρειοανατολικών αιθουσών των κτιρίων BS/BV και 
αποκαλύφθηκε ένας συμπαγής αναλημματικός τοίχος 
στα βόρεια των BS/BV.

Στην περιοχή του νεκροταφείου διεξήχθησαν εργα- 
σίες περιορισμένης κλίμακας. Ανασκάφηκε το δυτικό 
τμήμα της μικρής τοιχισμένης αυλής γύρω από την εί- 
σοδο του Τάφου 4 και εντοπίστηκαν αρκετά άθικτα λί- 
θινα αγγεία που αυξάνουν το συνολικό αριθμό αγγείων 
από αυτό το ενδιαφέρον στοιχείο της τελικής φάσης 
της νεολιθικής ως και της μέσης μινωικής περιόδου. 
Τα νέα αγγεία χρονολογούνται στην πρώιμη εποχή 
του Χαλκού.

Στη διάρκεια παλαιότερων ανασκαφών στην Ψείρα 
εντοπίστηκαν δύο μινωικοί υδατοφράκτες, ένας από 
τους οποίους ανασκάφηκε τον προηγούμενο χρόνο. Ο 
δεύτερος, αριθ. Μ9, ανασκάφηκε το 1990. Ο υδατοφρά- 
κτης αυτός είναι ο μεγαλύτερος από τους δύο και 
εκτείνεται 15,50 μ. κατά πλάτος της χαράδρας του. Το 
πάχος του τοίχου του υδατοφράκτη, στα σημεία που 
μπορούσε να μετρηθεί, είναι 2,90-3,10 μ. και το ύψος 
του (από τον πυθμένα του χειμάρρου μέχρι την κορυφή 
των καλυπτήριων λίθων στα νότια) είναι 3,62 μ. Με 
μία λεκάνη απορροής που εκτείνεται 20 μ. περίπου 
προς τα ανάντη, υπολογίζεται ότι η λεκάνη θα μπο- 
ρούσε να περιέχει 500 και 600 κ.μ. ύδατος. Ο υδατοφρά- 
κτης είχε κατασκευαστεί ως τριπλός τοίχος με μεγά- 
λους λίθους, μήκ. πάνω από 1,50 μ., και οι δύο 
ενδιάμεσοι χώροι των τοίχων συμπληρώνονταν με 
χώμα και μικρούς λίθους. Όστρακα από τους ενδιάμε- 
σους χώρους χρονολογούν την κατασκευή στην ΥΜ I 
περίοδο. Αν και η σχεδίαση και κατασκευή αυτού του 
προγράμματος είναι κάπως περισσότερο φιλόδοξη από 
εκείνο με τους λίθινους τοίχους που χτίστηκαν υπό 
μορφή γεωργικών ανδήρων στην Ψείρα, η μεγαλιθική 
κατασκευή των υδροφρακτών είναι όμοια με εκείνη 
των γεωργικών ανδήρων.

PHILIP Ρ. BETANCOURT  -  ΚΩΣΤΗΣ ΔΑΒΑΡΑΣ 

ΜΟΧΛΟΣ

Οι ελληνοαμερικανικές ανασκαφές, που άρχισαν πέ- 
ρυσι στο Μόχλο, συνεχίστηκαν και φέτος κατά τους 
μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο υπό τη διεύθυνση 
του Κωστή Δαβάρα και του Jeffrey Soles. Πραγματο- 
ποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού και νέων ανασκαφών 
στο προανακτορικό νεκροταφείο και στην περιοχή του 
μινωικού οικισμού κατά μήκος της νότιας ακτής, όπου 
είχε ανασκάψει ο Richard Seager το 1908, αρχίζοντας 
από τη γειτονική παράκτια πεδιάδα της Κρήτης σε μία
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περιοχή πίσω από το σημερινό χωριό Μόχλος, στο 
δρόμο που οδηγεί στο Λιμενάρι, και στην Παλιά Βάρ- 
δια προς το ανατολικό άκρο της πεδιάδας. Ανοίχτηκαν 
24 νέες τομές και εντοπίστηκαν κατάλοιπα πέντε δια- 
φορετικών χρονολογικών περιόδων.

Εντοπίστηκε ένας οικισμός της πρώιμης βυζαντινής 
περιόδου στο νησί, με μεταγενέστερη επανακατοί- 
κηση, πάνω από τμήμα του νεοανακτορικού οικισμού, 
ενίοτε με τοίχους του 7ου αι. μ.Χ., κτισμένος πάνω 
ακριβώς σε τοίχους του 16ου αι. π.Χ. Αυτό το καλο- 
καίρι ανασκάφηκαν τμήματα τριών οικιών του 7ου αι.

Επίσης, αυτή τη φορά ακολουθήθηκε μέχρι το τέρμα 
του ένας σχεδόν λιθοστρωμένος δρόμος που χρονολο- 
γείται στην YM III επανακατοίκηση του χώρου και 
που είχε εντοπιστεί τον προηγούμενο χρόνο. Ο δρό- 
μος, που περνά πάνω από τις δυτικές προσόψεις των 
νεοανακτορικών οικιών που είχαν ήδη αποκαλυφθεί 
στο οικοδομικό τετράγωνο D του Seager, οδηγεί από 
την ακτή σε ένα μεγάλο YM ΙΙΙΑ2 οίκημα που είχε 
υποστεί εκτεταμένες μετατροπές στην ΥΜ ΙΙΙΒ φάση. 
Στο δάπεδο μιας αίθουσάς του εντοπίστηκε ένα ασυνή- 
θιστο σφαιρικό φλασκί. Είναι το πρώτο οίκημα αυτής 
της περιόδου που βρέθηκε στο νησί και είναι σύγ- 
χρονο των θαλαμωτών τάφων που ανασκάφηκαν ακρι- 
βώς απέναντι από τον Ν. Παπαδάκη το 1986.

Συνεχίστηκε η εργασία στις δύο νεοανακτορικές οι- 
κίες που εντοπίστηκαν τον προηγούμενο χρόνο και 
αποκαλύφθηκαν τμήματα τεσσάρων ακόμη οικιών και 
τριών δρόμων αυτής της περιόδου, παρουσιάζοντας 
έτσι μία εκτεταμένη εικόνα σχετικά με το σχέδιο του 
νεοανακτορικού οικισμού στο νησί. Σε τρεις οικίες 
του τετραγώνου C αποκαλύφθηκαν αποθήκες, των 
οποίων το περιεχόμενο ήταν άθικτο. Υπήρχαν οκτώ 
μεγάλοι πίθοι και μία σημαντική ποσότητα γραπτής 
YM ΙΒ κεραμικής στη μία οικία και ένας μεγάλος λί- 
θινος λύχνος, καθώς και ένα χάλκινο κύπελλο σε μία 
άλλη. Ωστόσο, το πλέον σημαντικό εύρημα αυτής της 
περιόδου ήταν το τμήμα ενός εκτεταμένου ΥΜ ΙΒ οι- 
κισμού που βρίσκεται απέναντι από το νησί πίσω από 
το σημερινό χωριό. Οι δύο τομές που ανοίχτηκαν εδώ 
αποκάλυψαν μία βιομηχανική εγκατάσταση για την 
κατασκευή χάλκινων αντικειμένων και λίθινων αγ- 
γείων. Καταλογογραφήθηκαν περισσότερα από 180 
ευρήματα, μεταξύ των οποίων και πολλά τεμάχια από 
χάλκινες χελώνες σε μία και μόνο αίθουσα αυτής της 
εγκατάστασης. Σε δύο άλλες τομές αποκαλύφθηκε ένα 
μικρό ιερό με έδρανα στο οποίο υπήρχε κυλινδρικό 
λατρευτικό σκεύος, πρόγονος του υστερότερου οφιοει- 
δούς κυλίνδρου. Ο χώρος αυτός αντιπροσωπεύει μία 
σημαντική επέκταση του ΥΜ ΙΒ οικισμού στο Μόχλο 
και οφείλεται προφανώς στην άφιξη νέων κατοίκων, 
που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως πρόσφυγες.

Αποκαλύφθηκαν πρόσθετες αίθουσες του προανα-

κτορικού οικήματος, του οποίου τμήμα είχε αποκαλυ- 
φθεί το προηγούμενο καλοκαίρι κάτω από το νεοανα- 
κτορικό οικισμό του νησιού, και εντοπίστηκε ένας 
λιθόστρωτος δρόμος με ΠΜ II/III κεραμική που περ- 
νούσε πίσω από το οίκημα.

JEFFREY SOLES - ΚΩΣΤΗΣ ΔΑΒΑΡΑΣ 

ΒΡΟΚΑΣΤΡΟ

Το ερευνητικό πρόγραμμα στο Βρόκαστρο αποσκο- 
πεί στη συστηματική, εντατική και εκτεταμένη μελέτη 
μιας περιοχής 50 τ.χλμ. στον κόλπο του Μιραμπέλου 
στην ανατολική Κρήτη. Σκοπός της έρευνας είναι η 
ένταξη των εντοπισμένων θέσεων μέσα σε ένα οικολο- 
γικό, ιστορικό και οικονομικό πλαίσιο. Τα προγράμ- 
ματα περιλαμβάνουν αρχαιολογικές, εθνογραφικές, οι- 
κολογικές και ιστορικές μελέτες.

Η υπό μελέτη περιοχή εκτείνεται από τους λόφους 
δυτικά του Πύργου και του Καλού Χωριού προς τα 
ανατολικά μιας πεδιάδας που συνορεύει με τα Γουρνιά. 
Τα δυτικά όρια εκτείνονται κατά μήκος της δυτικής 
πλευράς της κοιλάδας του Ίστρου από τη θάλασσα 
στα νότια του Πρινιά. Τα νότια όρια συνορεύουν με τη 
νότια πλευρά της κοιλάδας των Μεσελέρων και εκτεί- 
νονται ανατολικά προς το ναό του Εσταυρωμένου. Τα 
ανατολικά όρια εκτείνονται από τα βόρεια του Εσταυ- 
ρωμένου κατά μήκος της υδροκριτικής γραμμής με- 
ταξύ Ξηροποτάμου και Γουρνιαποτάμου ως τη θά- 
λασσα του Φρούζι.

Η υπό μελέτη περιοχή χωρίστηκε σε 13 ζώνες με 
βάση ορισμένους παράγοντες όπως το υψόμετρο, τη 
γεωλογία, την κλίση και την τοπογραφία. Ταυτίστη- 
καν χώροι και μεμονωμένα ευρήματα (αραιή κατανομή 
κεραμικής) μέσα σε κάθε ζώνη, με διατομές έκτασης 
250 βημάτων από τη μία ως την άλλη πλευρά κάθε 
ζώνης. Πραγματοποιήθηκε νέα επίσκεψη και κατα- 
γραφή των χώρων και των ενδεχομένων ευρημάτων. Οι 
διαδικασίες καταγραφής προσδιορίζουν το μέγεθος 
της κατανομής της κεραμικής, τα χρονολογικά όρια 
που αυτή αντιπροσωπεύει και τη φύση της, δηλαδή αν 
πρόκειται για αρχαιολογικό χώρο (οικισμό, αγρό- 
κτημα, τάφο κτλ.) ή για κάποια αραιή κατανομή κερα- 
μικής.

Αρχιτεκτονική

Στο διάστημα από αρχές Ιουνίου ως τα μέσα Ιουλίου 
μία αρχιτέκτων, χρησιμοποιώντας ερευνητικά όργανα 
με ακτίνες laser (EDM), χαρτογράφησε τις θέσεις των 
τάφων που βρίσκονται συγκεντρωμένοι γύρω από τον 
οικισμό της πρώιμης εποχής του Σιδήρου στο Βρόκα-



ΚΔ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 459

στρο. Επίσης, χαρτογραφήθηκαν και πολλά άλλα χα- 
ρακτηριστικά στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρ- 
κεια των εργασιών και έγινε ένα σχεδιάγραμμα των 
ορατών ερειπίων που βρίσκονται στο ακρωτήρι του 
Παντελεήμονος (προφανώς η αρχαία πόλη Ί στρος).

Αποθήκη

Η αποθήκη των ανασκαφών στο Καβούσι άνοιξε τον 
Ιούλιο κι έτσι οι ειδικοί του προγράμματος για την 
κεραμική άρχισαν τη μελέτη τους. Οργανώθηκε στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή τράπεζα στοιχείων για τα 
ευρήματα. Έγινε καθαρισμός και προκαταρκτική επε- 
ξεργασία όλων των θραυσμάτων (περίπου 75 κιβώτια) 
ενώ μετρήθηκε, ζυγίστηκε και έγινε σύντομη περι- 
γραφή σε δελτία καταγραφής των ομάδων κεραμικής 
που συγκεντρώθηκε από χώρους που είχαν χαρτογρα- 
φηθεί.

Καταγραφή χώρων και ευρημάτων από περισυλλογές

Από την 1η Ιουνίου ως το Σεπτέμβριο καταγράφη- 
καν 30 χώροι και μεμονωμένα ευρήματα. Για το σκοπό 
αυτό πραγματοποιήθηκαν νέες επισκέψεις στους χώ- 
ρους όπου είχαν εντοπιστεί θραύσματα (που σε ορι- 
σμένες περιπτώσεις συνοδεύονταν από αρχιτεκτονικά 
λείψανα) σε διατομές ή σε εκτεταμένες εξερευνήσεις 
προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορούσαν να χαρα- 
κτηρισθούν χώροι ή μεμονωμένα ευρήματα. Στην κάθε 
τοποθεσία έγινε περιγραφή της αρχαίας και σύγ- 
χρονης αρχιτεκτονικής, της βλάστησης, της καλλιέρ- 
γειας και της γεωλογίας. Έγινε επίσης περιγραφή του 
όγκου των μεμονωμένων θραυσμάτων και συστηματική 
περισυλλογή υλικού. Χαρτογραφήθηκαν ορισμένοι 
χώροι με την τοποθέτηση κάνναβου τετραγώνων, 
πλευράς 5x5 μ., με άξονα (που είχε συνήθως κατεύ- 
θυνση Β.-Ν., Α.-Δ.) πάνω στο χώρο και συγκεντρώ- 
θηκε όλη η κεραμική από κάθε δεύτερο τετράγωνο. 
Επίσης, συγκεντρώθηκαν δείγματα από τα τεταρτημό- 
ρια του άξονα. Με την εργασία αυτή καθιερώνονται τα 
όρια κατανομής της κεραμικής και επιτυγχάνεται μία 
εκτεταμένη και αμερόληπτη δειγματοληψία για τον 
προσδιορισμό της χρονολόγησης και της λειτουργίας 
του χώρου.

Ωστόσο, η διαδικασία χαρτογράφησης είναι χρονο- 
βόρα και στους περισσότερους χώρους οι γραμμές 
αντικαταστάθηκαν από τέσσερις διατομές που ξεκι- 
νούν από το κέντρο του χώρου. Σε κάθε 10 μ. κατά 
μήκος κάθε γραμμής συγκεντρώθηκε ο,τιδήποτε υπήρ- 
χε σε ακτίνα 1 μ.

Έρευνα

Στο διάστημα Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου

καλύφθηκαν με συστηματική πεζοπορία έξι διατομές, 
πλ. 250 μ., κατά μήκος της κοιλάδας των Μεσελέρων. 
Όπως και στο παρελθόν, οι λωρίδες αυτές αποτελού- 
νταν από 3 διατομές, πλ. 50 μ., και καλύφθηκαν πεζή 
από τρία άτομα που απείχαν μεταξύ τους 15 μ. περίπου, 
ενώ για κάθε 50 μ. σημειώνονταν παρατηρήσεις.

BARBARA J. HAYDEN - JENNIFER MOOD

ΚΑΒΟΥΣΙ

Με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και της ΚΔ' 
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 
διενεργήθηκαν από 18 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου 1990 
ανασκαφές στο Καβούσι της ανατολικής Κρήτης υπό 
την αιγίδα της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπου- 
δών. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον κάτω οικισμό 
του Βροντά και στον άνω οικισμό του Κάστρου.

Κ άστρο

Στόχος των ανασκαφών στο Κάστρο ήταν η αποκά- 
λυψη των κτιρίων στα άνδηρα που περιβάλλουν την 
ανατολική, βόρεια και δυτική πλευρά του κτιριακού 
συγκροτήματος στην κορυφή, που είχαν αποκαλυφθεί 
από την Harriet Boyd το 1900, η ολοκλήρωση της 
ανασκαφής στο βορειοδυτικό κτίριο της περιοχής της 
ψευδοκορυφής και η κατανόηση όσο το δυνατόν πε- 
ρισσότερων στοιχείων σχετικά με τη στρωματογραφία 
και τις χρονολογικές φάσεις του χώρου. Έτσι, πραγ- 
ματοποιήθηκαν εργασίες στις ακόλουθες περιοχές: 
ανατολική πλαγιά, βόρεια πλαγιά, δυτική πλαγιά και 
ψευδοκορυφή.

Στην ανατολική πλαγιά, η ανασκαφή είχε επίκεντρο 
πέντε τομές οι οποίες περιείχαν ένα μεμονωμένο κτι- 
ριακό συγκρότημα με έξι συνεχόμενες αίθουσες, που 
είχαν κατεύθυνση Β.-Ν., έναν εκτεταμένο αναλημμα- 
τικό τοίχο που αποτελούσε το δυτικό όριο και έναν 
λιγότερο καλά διατηρημένο τοίχο, μέρος του οποίου 
ήταν κτισμένο στα θεμέλια και αποτελούσε την ανα- 
τολική πλευρά. Οι τρεις νότιες αίθουσες αποτελούν 
ένα δευτερεύον συγκρότημα. Από αυτές, η μεσαία εί- 
ναι η μεγαλύτερη και πλέον εντυπωσιακή. Στο κέντρο 
της αίθουσας εντοπίστηκαν δύο βάσεις κιόνων που 
απείχαν εξίσου από τους πλαϊνούς τοίχους. Ανάμεσα 
στις δύο βάσεις αποκαλύφθηκε μία εστία και στη βο- 
ρειοδυτική γωνία ένα δοχείο. Η διαμόρφωση της αί- 
θουσας με δύο κίονες, εστία στη μέση και δοχεία στη 
γωνία θυμίζει τους λεγάμενους ναούς του Δρήρου και 
του Πρινιά. Ωστόσο, η ταύτιση του οικοδομήματος



460 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 45 (1990)

στο Καβούσι παρουσιάζει δυσκολίες, γιατί στο εσωτε- 
ρικό του υπήρχαν ελάχιστα ευρήματα. Στη βόρεια 
πλευρά αποκαλύφθηκε μια μικρή στενή αίθουσα με 
ένα φούρνο στη νοτιοδυτική γωνία της. Η παρουσία 
του φούρνου, η χονδροειδής κεραμική και τα λίθινα 
εργαλεία που βρέθηκαν σκορπισμένα στο δάπεδο δεί- 
χνουν ότι το δωμάτιο αυτό χρησίμευε ως μαγειρείο. Το 
βόρειο δευτερεύον συγκρότημα με τις τρεις αίθουσες 
χρησίμευε προφανώς για οικιακή χρήση, δεδομένου 
ότι εντοπίστηκε μία σειρά από τρεις αποθηκευτικές 
κόγχες, πλ. και βάθ. 0,40 μ. περίπου, στο δυτικό τοίχο 
της μεσαίας αίθουσας.

Στη βόρεια πλευρά του συγκροτήματος των έξι αι- 
θουσών υπάρχει ένα δεύτερο οικοδόμημα που αποτε- 
λείται από δύο αίθουσες και παρουσιάζει δύο περιό- 
δους χρήσης. Στην πρωιμότερη φάση, που χρονολο- 
γείται στην ύστερη γεωμετρική εποχή το οικοδόμημα 
αποτελείτο πιθανώς από μία μακρά αίθουσα. Σε κάποια 
φάση, ίσως στη διάρκεια της πρώιμης ανατολίζουσας 
περιόδου, η χρήση του βόρειου τμήματος εγκαταλεί- 
φθηκε και η κατοίκηση περιορίστηκε στο νότιο 
τμήμα. Έτσι, γίνεται φανερό ότι ολόκληρη η ανατο- 
λική πλευρά του Κάστρου ήταν κατειλημμένη από μία 
σειρά οικοδομικών συγκροτημάτων που είχαν χτιστεί 
πάνω σε μακρόστενα άνδηρα. Η μετακίνηση ανάμεσα 
στα διάφορα επίπεδα των ανδήρων πιθανώς να γινόταν 
με τη βοήθεια ξύλινων κλιμάκων.

Η βορειοανατολική πλαγιά του Κάστρου περιλαμβά- 
νει μία σειρά αιθουσών πάνω σε τρία άνδηρα που η 
χρονολογία τους κυμαίνεται μεταξύ ΥΜ ΙΙΙΓ έως πρώ- 
ιμης ανατολίζουσας περιόδου. Το μεσαίο άνδηρο πα- 
ρουσιάζει το καλύτερο δείγμα αρχιτεκτονικών φά- 
σεων. Η πρωιμότερη κατασκευή είναι μία ορθογώνια 
αίθουσα που ανήκει στην ΥΜ ΙΙΙΓ περίοδο. Στη διάρ- 
κεια των ύστερων γεωμετρικών χρόνων η αίθουσα κα- 
λύφθηκε με πλάκες σχιστόλιθου και το δάπεδο υψώ- 
θηκε στο επίπεδο του υψηλότερου άνδηρου, έτσι ώστε 
να είναι δυνατή η επέκταση των αιθουσών. Κατασκευά- 
στηκε επίσης μία σειρά από μακρόστενες αίθουσες σε 
δύο άνδηρα, κατά μήκος της βόρειας πλαγιάς. Το άνω 
άνδηρο περιελάμβανε μία σειρά τριών αιθουσών που 
ανήκαν σε ένα μεμονωμένο συγκρότημα που ορίζεται 
στα ανατολικά από μία μεγάλη κλίμακα. Στο κάτω άν- 
δηρο εντοπίστηκαν τέσσερις αίθουσες.

Τα πρωιμότερα επίπεδα στη δυτική πλαγιά ανήκουν 
επίσης στην ΥΜ ΙΙΙΓ. Η έκταση της ύστερης μινωικής 
κατοίκησης προσδιορίζεται από τη διαμόρφωση του 
βραχώδους υποστρώματος, το οποίο έχει σπάσει σε 
ορισμένα σημεία δημιουργώντας μεγάλες ρωγμές. Ακρι- 
βώς μέσα στις ρωγμές αυτές, που παρέχουν ένα φυσικό 
ανατολικό τοίχο, οι Μινωίτες έχτισαν τις κατοικίες 
τους. Σε μία από αυτές εντοπίστηκαν δύο δάπεδα ΥΜ 
ΙΙΙΓ περιόδου με έναν πήλινο φούρνο στο κατώτερο

από αυτά. Η κεραμική και των δύο δαπέδων φαίνεται 
να ανήκει στην ΥΜ ΙΙΙΓ περίοδο και είναι πιθανό, 
μετά από περαιτέρω μελέτη, να απομονωθούν σαφείς 
φάσεις κεραμικής της πρώιμης ΥΜ ΙΙΙΓ. Στο κατώτερο 
άνδηρο εντοπίστηκε μία σειρά από τρία οικοδομικά 
συγκροτήματα της ύστερης γεωμετρικής περιόδου, το 
καθένα από τα οποία είχε δύο αίθουσες. Στις αίθουσες 
αυτές εντοπίστηκαν εστίες, πάγκοι και δοχεία.

Το βορειοδυτικό οικοδομικό συγκρότημα, το οποίο 
βρίσκεται μεταξύ της ψευδοκορυφής του Κάστρου και 
του κυρίως τμήματος του οικισμού στα ανατολικά, 
αποτελείτο από δέκα τουλάχιστον αίθουσες των οποίων 
η χρήση κάλυπτε την ΥΜ ΙΙΙΓ, ΙΙΓ, ώριμη και ύστερη 
γεωμετρική περίοδο. Η κατοίκηση του συγκροτήματος 
στη διάρκεια της ΥΜ ΙΙΙΓ και ΠΓ περιόδου φαίνεται 
ότι είχε περιοριστεί σε μία σειρά από τρεις αίθουσες 
στο βόρειο τμήμα. Ως τμήμα της ύστερης γεωμετρικής 
οικοδομικής δραστηριότητας σε ολόκληρη την πε- 
ριοχή του Κάστρου, το συγκρότημα επεκτάθηκε προς 
τα νότια με την προσθήκη αιθουσών στα κατώτερα άν- 
δηρα. Έτσι, το βορειοδυτικό οικοδόμημα έχει διαφο- 
ρετικό χαρακτήρα από τα οικοδομήματα στο κυρίως 
τμήμα του Κάστρου ως προς το ότι οι αίθουσες του 
συγκροτήματος εκτείνονται πάνω από μία σειρά τριών 
τουλάχιστον ανδήρων αντί να περιορίζονται σε ένα 
και μόνο στενό άνδηρο.

Β ροντάς

Οι ανασκαφές στο Βροντά το 1990 είχαν στόχο την 
αποκάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του 
ΥΜ ΙΙΙΓ οικισμού και τον εντοπισμό περισσότερων τά- 
φων που ανήκουν στον οικισμό και στην περίοδο επα- 
ναχρησιμοποίησης στη διάρκεια της ύστερης γεωμε- 
τρικής περιόδου. Οι εργασίες είχαν ως επίκεντρο τις 
ακόλουθες περιοχές: την κορυφή της ράχης του Βρο- 
ντά, το εσωτερικό και εξωτερικό του ιερού στα νοτιο- 
δυτικά, το μεγάλο οικοδομικό συγκρότημα δυτικά της 
Κορυφής (Κτίριο I), την περιοχή των τάφων στα βό- 
ρεια και δυτικά του οικισμού και τη βόρεια περιοχή 
του Βροντά στα Ξεράμπελα.

Ερευνήθηκαν περαιτέρω τα κτίρια C και D στην κο- 
ρυφή του λόφου και οι αίθουσες μπορούν τώρα να 
αποδοθούν με κάποια βεβαιότητα στο ένα ή στο άλλο 
κτίριο. Η εργασία στο Κτίριο C ήταν περιορισμένη, 
αλλά η απομάκρυνση των αναχωμάτων αποκάλυψε στη 
μία αίθουσα ένα μικρό χτιστό φούρνο μέσα στον οποίο 
είχε καταρρεύσει μία θυριδωτή βάση. Το Κτίριο D 
φαίνεται τώρα να αποτελεί δύο κτίρια, τουλάχιστον 
στην τελική του φάση. Το ανατολικό κτίριο είχε μία 
μεγάλη ορθογώνια αίθουσα (Αίθουσα 1) με μία εξέδρα 
στη γωνία και λίθινες βάσεις για στηρίγματα οροφής. 
Τα κατάλοιπα ξύλινων καμένων δοκών κοντά στα στη- 
ρίγματα αποκαλύπτουν ότι το κτίριο αυτό, αντίθετα
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προς τα άλλα του Βροντά, είχε καταστραφεί από πυρ- 
καγιά. Πάνω και κοντά στην εξέδρα εντοπίστηκαν 
τρία κεραμικά ειδώλια ζώων (δύο άλογα και μία αγε- 
λάδα) και ΥΜ ΙΙΙΓ κεραμική με περίτεχνη διακό- 
σμηση. Το δυτικό κτίριο αποτελείτο επίσης από μία 
ορθογώνια αίθουσα με κλιμακωτή είσοδο προς Β. Στα 
νότια αυτής της αίθουσας ένα άλλος κιβωτιόσχημος 
τάφος της ύστερης γεωμετρικής περιόδου (τάφος 36) 
είχε διαταράξει το χώρο. Στον τάφο αυτό εντοπίστηκε 
χάντρα από ορεία κρύσταλλο.

Στην περιοχή του ιερού καθαρίστηκε εντελώς η νό- 
τια αίθουσα του κτιρίου. Μία έρευνα των οικοδομημά- 
των στα δυτικά του ιερού αποκάλυψε άλλη μία ταφή 
καύσεως σε κιβωτιόσχημο τάφο (τάφος 32). Ένας αρύ- 
βαλλος της πρώιμης ανατολίζουσας περιόδου που σχε- 
τίζεται με τον τάφο αυτό παρέχει τη χρονολογία της 
τελευταίας χρήσης. Περαιτέρω έρευνα του τάφου 26 
αποκάλυψε ότι η ταφή είχε γίνει μέσα σε λάκκο σκαμ- 
μένο κάτω από τους τοίχους και τα ξύλα της πυράς 
είχαν διατηρηθεί μέσα στο λάκκο.

Έγινε εκτεταμένη έρευνα του κτιρίου I, ειδικότερα 
στη βόρεια και δυτική πλευρά, προκειμένου να καθο- 
ριστούν τα όριά του. Ο καθαρισμός στη νοτιοανατο- 
λική πλευρά αποκάλυψε άλλη μία ταφή καύσεως 
(τάφος 30) με τα συνηθισμένα σιδερένια και χάλκινα 
κτερίσματα. Έγινε αναγνώριση τριών ακόμη αιθου- 
σών στη δυτική πλευρά του κτιρίου που έφεραν ενδεί- 
ξεις κατασκευής σε δύο φάσεις. Οι αίθουσες αυτές 
συνδέονται με θυρώματα και δύο από αυτές έχουν 
έδρανα κατά μήκος των ανατολικών τοίχων. Στη βό- 
ρεια αίθουσα, κάτω από ένα βαθύ στρώμα ερειπίων που 
περιείχε γεωμετρική κεραμική από τον τάφο 28 ακρι- 
βώς από πάνω, υπήρχε ένα στρώμα από κατάλοιπα 
οροφής λίγο πάνω από το δάπεδο και πολλά κεραμικά 
στο δάπεδο, μεταξύ των οποίων και ένας κρατήρας ΥΜ 
ΙΙΙΕ περιόδου με ταινιοειδείς λαβές. Στο δάπεδο υ- 
πήρχε εστία και η παρουσία πέντε τουλάχιστον ωμών 
πλίνθων επιβεβαιώνει την καταστροφή της αίθουσας 
από πυρκαγιά. Η νότια αίθουσα απέδωσε επίσης μεγά- 
λο αριθμό ΥΜ ΙΙΙΓ κεραμικής, μέρος της οποίας συνδέ- 
εται με θραύσματα που εντοπίστηκαν προς Δ. Αποκαλύ- 
φθηκαν περισσότερες αίθουσες προς Δ. σε ένα χαμη- 
λότερο επίπεδο, μία από τις οποίες διαθέτει κλιμακωτή 
είσοδο στα νότια. Το βόρειο όριο του κτιρίου φαίνεται 
να έχει εξαφανιστεί, αλλά η θέση του μπορεί να καθο- 
ριστεί από ίχνη στους άλλους τοίχους στη βόρεια 
πλευρά.

Περαιτέρω έρευνα στα βόρεια του Κτιρίου I αποκά- 
λυψε θολωτό τάφο, έναν από αυτούς που ανέσκαψε η 
Boyd το 1900 και καλύφθηκε αργότερα από σωρούς λί- 
θων. Ανασκάφηκε η είσοδος και απομακρύνθηκε υλικό 
που είχε μείνει γύρω από τις άκρες του τάφου, αλλά

χρειάζεται να γίνουν περισσότερα για να ολοκληρωθεί 
η έρευνα. Οι προσπάθειες που έγιναν για τον εντοπι- 
σμό και άλλων θολωτών τάφων απέβησαν άκαρπες.

Ανοίχτηκε μία τομή στα Ξεράμπελα προκειμένου να 
διερευνηθεί περισσότερο το υστεροβυζαντινό οικοδό- 
μημα που βρέθηκε το 1987 και 1988 και να διαπιστωθεί 
αν υπάρχουν κατάλοιπα χρονολογικά όμοια με το θο- 
λωτό τάφο IX. Αποκαλύφθηκαν και άλλοι τοίχοι του 
βυζαντινού οικοδομήματος αλλά δεν ήταν δυνατό να 
εισχωρήσουμε σε αρκετό βάθος ώστε να εντοπίσουμε 
πρωιμότερα στρώματα.

WILLIAM D.E. COULSON - LESLIE Ρ. D A Y  - 
GERALDINE C. GESEL

ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΑΛΙΑ

Ανάκτορο

Η ανασκαφή στο ανάκτορο πραγματοποιήθηκε από 
τις 7 έως 29 Μαΐου από τον Ο. Pelon με τη συνεργασία 
του V. Stürmer και του Μ. Hue. Σύμφωνα με το πνεύμα 
των προηγούμενων ερευνών η ανασκαφή πραγματο- 
ποιήθηκε στον τομέα της Υπόστυλης Αίθουσας1 και 
στον προθάλαμο, βόρεια της κεντρικής αυλής (IX 1 -IX 
2)·

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφής του 1988, παρατη- 
ρήσαμε ότι στη βάση του ανατολικού πεσσού της νό- 
τιας σειράς υπήρχε κάτω από το νεοανακτορικό δά- 
πεδο ένας λίθος με επίπεδη επιφάνεια που θα μπορούσε 
να εξηγηθεί ως βάση στύλου σε παλαιότερη διευθέ- 
τηση2. Ένας από τους στόχους της ανασκαφικής πε- 
ριόδου του 1990 ήταν να αποκαλύψουμε τη διαρρύθ- 
μιση στην οποία πιθανώς ανήκε αυτή η βάση.

Πράγματι πιστοποιήθηκε η ύπαρξη αυτής της διαρ- 
ρύθμισης αν και δεν εμφανίζει τη συμμετρία του συστή- 
ματος των νεοανακτορικών πεσσών (Πίν. 229 α). Στη 
νότια σειρά, βρέθηκαν πάλι τρεις βάσεις, η τέταρτη 
είχε πιθανώς μετατοπισθεί όταν εγκαταστάθηκε ο 
πεσσός αριθ. 2. Ταυτίσθηκαν επίσης τρεις βάσεις στη 
νότια σειρά. Επιπλέον αναγνωρίσθηκαν κι άλλες βά-

1. Τη συνοικία της Υπόστυλης Αίθουσας του ανακτόρου ανέσκαψε 
το 1926 ο R. Joly και δημοσίευσε άρθρο στο BCH 52 (1928), σ. 324- 
334. Η συνοικία μελετήθηκε πάλι στο Palais II, σ. 1-3 και στο Palais 
V, σ. 184-191.

2. BCH 113 (1989), Chron., σ. 177 (δοκιμαστική τομή D).
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σεις στον προθάλαμο IX 1, κάτω από το μεσότοιχο και 
στον άξονα της αίθουσας.

Κατά τη διάρκεια καθαρισμού της υψηλότερης 
στρώσης, στο βόρειο τμήμα της Υπόστυλης Αίθουσας, 
ταυτίσθηκαν και περισυλλέχθηκαν με μεγάλη προ- 
σοχή, με τη βοήθεια του τεχνίτη του Μουσείου Ηρα- 
κλείου Κ. Βιττοράκη, θραύσματα τοιχογραφιών, σπά- 
νια στο ανάκτορο των Μαλίων. Διαπιστώθηκε η 
χρήση πολλών χρωμάτων (κόκκινο, κυανό, κίτρινο και 
μαύρο), καθώς και θέμα με σπείρες. Αυτή η τοιχογρα- 
φία καταστράφηκε κατά τη διάρκεια της ΥΜ ΙΑ περιό- 
δου, όπως φαίνεται από την κεραμική που βρέθηκε 
μαζί.

Ταυτίστηκαν ίχνη προανακτορικών τοίχων και δαπέ- 
δου, τα οποία δείχνουν ότι η αίθουσα του πρώτου ανα- 
κτόρου είχε περίπου τις ίδιες διαστάσεις με τη μεταγε- 
νέστερη αίθουσα. Πάνω από αυτή απλωνόταν προανα- 
κτορική επιχωμάτωση μέσα στην οποία ήταν ανακατε- 
μένα ΠΜ IIA και ΙΙΒ όστρακα. Μέσα σ’ αυτήν την 
επιχωμάτωση βρέθηκε αποτύπωμα σφραγίδας σε πρά- 
σινο πηλό με γεωμετρικό θέμα, σταυροειδές, με επάλ- 
ληλες γωνίες μέσα στα τεταρτοκύκλια.

Ανασκάφηκε επίσης η άμεση περιοχή του τετραγώ- 
νου IX 1 -IX 2. Ανατολικά, προσπαθήσαμε να χρονο- 
λογήσουμε την κλίμακα IX α-β που οδηγούσε στον 
όροφο (Πίν. 229 β). Κάτω από παχειά στρώση κόκκι- 
νου χώματος και λίθων, βρέθηκε ένα πρώτο δάπεδο 
επιχρισμένο με κόκκινο κονίαμα και κατόπιν το λευκό 
προανακτορικό δάπεδο, μέσα στο οποίο υπήρχε ακόμη 
πυθμένας κυπέλλου ΜΜ ΙΑ εποχής.

Συνεπώς, η κλίμακα κατασκευάστηκε σχετικά αργά, 
στη διάρκεια της νεοανακτορικής εποχής.

Στο διάδρομο C η πλακόστρωση αφαιρέθηκε στα- 
διακά, αποκαταστάθηκε με προσοχή και επανατοποθε- 
τήθηκε στην αρχική της θέση από τον Κ. Βιττοράκη· 
αναγνωρίσθηκε ένας τοίχος με κατεύθυνση Β.-Ν., ο 
οποίος μπορεί να ανήκε στο ίδιο σύστημα με την πα- 
λαιοανακτορική αίθουσα των πεσσών (Πίν. 230 α).

Τέλος, στο δωμάτιο V 2, το οποίο είχε ερευνηθεί 
προγενέστερα (1964 και 1969), κάτω από ανακτορικά 
κτίσματα ανακαλύφθηκε τμήμα τοίχου από μεγάλους 
λίθους· πιθανώς πρόκειται για λείψανα του εξωτερικού 
τείχους του προανακτορικού ΠΜ IIA οικισμού του 
οποίου την ύπαρξη, κάτω από την κεντρική αυλή, 
αποδείξαμε το 1988.

Η ανασκαφή του 1990 υπήρξε λοιπόν ιδιαίτερα καρ- 
ποφόρα: επέτρεψε να ξαναβρεθεί αυτό που είχε προη- 
γηθεί της νεοανακτορικής Υπόστυλης Αίθουσας στη 
διάρκεια της πρωτοανακτορικής περιόδου, απέδειξε 
ότι σ’ αυτόν τον τομέα υπήρχαν τοιχογραφίες στον 
όροφο πάνω από αυτήν την αίθουσα, αλλά και αποκά- 
λυψε την ύπαρξη μιας άγνωστης ως τώρα οχύρωσης

του οικισμού προβασιλικής περιόδου στο χώρο του 
ανακτόρου.

OLIVIER PELON

Βόρεια από το Εργαστήριο των σφραγίδων

Η φετινή ανασκαφική περίοδος διήρκεσε πέντε 
εβδομάδες. Την ομάδα εργασίας αποτελούσαν οι Α. 
Farnoux και J. Driessen, I. Τουρναβίτου και Β. Γεωρ- 
γακά. Στην αποθήκη εργάσθηκαν οι I. Schoep και Ρ. 
Cosyns, καθώς και οι C. Grailhon και A. Vincotte, συ- 
ντηρητές από το MST. Την αρχαιολογική υπηρεσία 
εκπροσώπησε ο Β. Ζωγραφάκης.

Με την ανασκαφή συνεχίστηκαν οι έρευνες που εί- 
χαν αρχίσει πριν δύο χρόνια στον YM III οικισμό, βό- 
ρεια από το εργαστήριο σφραγίδων. Ανοίχτηκαν και- 
νούργια τετράγωνα στα ανατολικά και στα δυτικά. Τα 
ερείπια σώζονται σε πολύ καλή κατάσταση, γεγονός 
που βοήθησε πολύ στην επέκταση της ανασκαφής. 
Μόνο τρεις δοκιμαστικές τομές πραγματοποιήθηκαν 
αυτή τη χρονιά.

Στα ανατολικά ανοίξαμε τα τετράγωνα GA, GB GC 
135 και 136, καθώς και το GC 137. Έτσι φέραμε στο 
φως στο GA 135 ένα δρομίσκο με κατεύθυνση Β.-Ν. με 
έναν αποχετευτικό αγωγό στην ανατολική πλευρά του. 
Αυτός ο δρομίσκος καταλήγει σε μία μικρή πλατεία 
—σε έναν ακάλυπτο χώρο — διαμορφωμένη με στρώ- 
ματα από μικρά χαλίκια ή από χώμα πατημένο και ανά- 
μεικτο με ασβέστη. Στη νοτιοδυτική γωνία αυτού του 
χώρου βρέθηκε ένα ψηφιδωτό από χαλίκια, που σχη- 
ματίζουν στο έδαφος έναν κανονικό τάπητα με παραλ- 
ληλόγραμμα χωρισμένα από διαγώνιες ή διακοσμη- 
μένα με σπείρες (Π ίν. 230 β). Ακριβώς στα ανατολικά 
αποκαλύφθηκε μία μεγάλη πέτρινη λυχνία.

Από τα τετράγωνα που βρίσκονται ανατολικά, ήρθε 
στο φως ένα νέο κτίσμα διαφορετικό από αυτό που 
αποκαλύφθηκε πέρυσι, γιατί καταστράφηκε από μία 
μεγάλη πυρκαγιά. Το στρώμα καταστροφής είναι 
παχύ, γεμάτο από οπτόπλινθους. Ορισμένοι τοίχοι φέ- 
ρουν ακόμα το επίχρισμά τους από λάσπη στην εσω- 
τερική όψη. Το χώμα των δαπέδων είναι ερυθροπυρω- 
μένο. Αποκαλύφθηκαν πέντε δωμάτια με υλικό που 
αποτελείται από ολόκληρα αγγεία κατά χώραν (Πίν. 
231 α) — περίπου 20 συνολικά, μεταξύ των οποίων ένα 
στήριγμα για κυλινδρικά αγγεία, ψευδόστομα αγγεία, 
λυχνίες και πυξίδες — καθώς και πέτρινα εργαλεία. Σε 
πολλά σημεία παρατηρήθηκε μεγάλη συγκέντρωση 
ελαφρόπετρας.

Στα δυτικά, η αγορά ενός οικοπέδου που εφάπτεται 
με τη ζώνη που ανασκάφηκε πέρυσι, επέτρεψε να ολο-
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κληρώσουμε την ανασκαφή των δωματίων IV και 11,6 
που ερευνήθηκαν εν μέρει το 1989 και να αποκαλύ- 
ψουμε ένα τρίτο που βρίσκεται ακριβώς στα δυτικά. 
Στο δωμάτιο IV βρέθηκαν πολλά αγγεία, από τα οποία 
ένας ψευδόστομος αμφορέας με επιγραφή σε Γραμμική 
Β 1,6 (Πίν. 231 β). Στο δωμάτιο IV βρέθηκε επίσης 
μεγάλη ποσότητα αγγείων τοποθετημένων πάνω σε ένα 
δάπεδο από χώμα, κατά τόπους ανάμεικτο με ασβέστη. 
Ανάμεσα σ’ αυτά τα αγγεία μία οινοχόη με διακό- 
σμηση πτηνών και βωλάρια είναι ιδιαίτερα αξιόλογη. 
Μέσα στο δωμάτιο 11,6, σε ένα επίπεδο χαμηλότερο 
από αυτό του δωματίου 11,2, αποκαλύψαμε μία κυκλική 
βάση κίονα και μία ορθογώνια εστία, γύρω από την 
οποία ήταν τοποθετημένα 30 περίπου καταπλακωμένα 
αγγεία (Π ίν. 231 γ). Εκτός από τις πυξίδες, τα κύ- 
πελλα με ψηλό πόδι και μία κύλικα, φέραμε στο φως 
ένα δεύτερο ψευδόστομο αμφορέα με επιγραφή σε 
Γραμμική Β γραφή.

Το σύνολο αυτών των δωματίων χρονολογείται στις 
αρχές της ΥΜ ΙΙΙΒ. Οι τομές που έγιναν στα GA και 
GB 135 δίνουν την ακόλουθη στρωματογραφία: κάτω 
από το υψηλότερο δάπεδο εμφανίζεται ένα στρώμα κα- 
ταστροφής YM ΙΙΙΑ2 και κάτω απ’ αυτό ένα επίπεδο 
YM I. Ανοίξαμε και πάλι την τομή που έγινε από τον 
J.-C1. Poursat το 1966 και που τώρα βρίσκεται μέσα 
στο τετράγωνο GC 136 για να ξαναβρούμε το στρώμα 
YM II που είχε συναντήσει. Δεν μπορέσαμε να απομο- 
νώσουμε το στρώμα αυτό με βεβαιότητα.

Τέλος, παρατηρήσαμε φέτος ότι ορισμένα θραύ- 
σματα που βρέθηκαν πάνω ή κάτω από τα δάπεδα των 
δωματίων έμοιαζαν, και μερικά εφάρμοζαν ακριβώς, με 
θραύσματα που είχαν βρεθεί στην τάφρο το 1988 και 
το 1989. Αν αυτό μπορούσε να επιβεβαιωθεί θα είχαμε 
εδώ ένα σύνδεσμο μεταξύ των οικοδομημάτων που 
αποκαλύφθηκαν αυτά τα δύο χρόνια και της τάφρου.

Για το 1991 προβλέπονται εργασίες εξίσου σημα- 
ντικές για να ολοκληρωθεί η αποκάλυψη των συγκρο- 
τημάτων στα δυτικά και στα ανατολικά και να αρχίσει 
η μελέτη των εσωτερικών στρωμάτων με δοκιμαστικές 
τομές. Προβλέπονται επίσης εργασίες αναστήλωσης.

A. FARNOUX - J. DRIESSEN

Πεδιάδα Μαλίων

Η δεύτερη περίοδος της επιφανειακής αρχαιολο- 
γικής έρευνας στην πεδιάδα των Μαλίων πραγματο- 
ποιήθηκε από 17 Σεπτεμβρίου ως 12 Οκτωβρίου 1990, 
από ομάδα δέκα αρχαιολόγων. Όπως και το 1989, 
προηγήθηκε μία τοπογραφική έρευνα, κατά τη διάρ- 
κεια της οποίας δύο τοπογράφοι του Ensais αποτύπω--

σαν ένα μέρος των αρχαιολογικών λειψάνων που απο- 
καλύφθηκαν το 1989 και όρισαν σταθερά τοπογραφικά 
σημεία. Αυτά τα σταθερά αντιπροσωπεύουν τους άξο- 
νες του καννάβου του αρχαιολογικού χώρου και τοπο- 
θετήθηκαν ως εξής: ένα σημείο κάθε 200 μ. κατά 
μήκος του άξονα Β.-Ν. και ένα σημείο κάθε 100 μ. 
κατά μήκος του άξονα Α.-Δ. Φέτος καλύφθηκε με στα- 
θερά όλη η αρχαιολογική ζώνη Α, από το δυτικό άκρο 
της ως το Χρυσόλακκο και προς Ν. ως το ύψος των 
καλλιεργειών.

Η επιλογή της έκτασης της επιφανειακής αρχαιολο- 
γικής έρευνας αυτή τη χρονιά καθορίστηκε από τρεις 
παράγοντες: κατά πρώτον από την κατασκευή ενός ξε- 
νοδοχείου που καταπατά το δυτικό άκρο της αρχαιο- 
λογικής ζώνης Α· κατά δεύτερον από την απόφαση της 
κοινότητας των Μαλίων ν ’ ασφαλτοστρώσει το χωμα- 
τόδρομο που οδηγεί από το ανάκτορο στην παραλία 
του Μύλου- τέλος, από το γεγονός ότι το έλος που 
βρίσκεται νότια της παραλίας του Μύλου ήταν σχεδόν 
ξερό, λόγω της ασυνήθιστης τριετούς ανομβρίας και 
συνεπώς θα μπορούσε να ερευνηθεί, αν όχι ολόκληρο, 
κάποιο τμήμα του. Έτσι, η περιοχή που καλύφθηκε 
εκτείνεται προς Δ. ως τα όρια της αρχαιολογικής 
ζώνης Α, μεταξύ της εθνικής οδού και της θάλασσας. 
Προς Α. ορίζεται από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
που ενώνει την εθνική οδό με το ανάκτορο και από 
έναν άξονα που περνάει ανατολικά του Quartier Mu, 
με κατεύθυνση Β.-Ν.

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, ήδη από το 1989, 
ήταν η λεπτομερής αρχαιολογική έρευνα επιφάνειας, 
με ενότητες 50x50 μ., οι οποίες χωρίστηκαν σε πέντε 
τομείς 10x50 μ., όπου δεν υπήρχαν καλλιέργειες. Οι 
καλλιέργειες εξερευνήθηκαν κατά χωράφια ή κατά τμή- 
ματα που ορίστηκαν με τη βοήθεια μετροταινιών και 
πυξίδας, όπως είχαν ήδη εντοπιστεί σε αεροφωτογρα- 
φία μεγεθυμένη 1:1.000 και αποτυπωθεί σε τοπογρα- 
φικό σχέδιο του Πολυτεχνείου Αθηνών σε κλίμακα 
1: 1.000.

Τα επιφανειακά όστρακα μετρήθηκαν συστηματικά 
κατά τομέα και κατά χωράφι και δείχνουν ότι όλη η 
περιοχή που ερευνήθηκε το 1990 ανήκει στη μινωική 
πόλη, εκτός από τις καλλιέργειες που βρίσκονται προς 
Ν. και Δ. του έλους. Το έλος ήταν αδύνατο να ερευνη- 
θεί σε όλη του την έκταση· ερευνήθηκε μόνον το κε- 
ντρικό του τμήμα- πρόκειται για ένα βραχώδες ύψωμα 
δίχως βλάστηση- η υπόλοιπη έκταση καλύπτεται από 
καλαμιές που καθιστούν το πέρασμα αδύνατο. Φαίνε- 
ται εξάλλου ότι το έδαφος, στα χαμηλότερα σημεία, 
αποτελείται από σύγχρονες προσχώσεις και δεν υπάρ- 
χουν όστρακα στην επιφάνεια.

Αν κρίνουμε με βάση τα αρχιτεκτονικά λείψανα, οι 
περισσότερο πυκνοκατοικημένες ζώνες κατά τη μινω-
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ική εποχή βρίσκονταν στην περιοχή που εκτείνεται 
ανάμεσα στο Quartier Mu και στο ιερό των Κεράτων 
(τοποθεσία Κουτσουράς), βόρεια του Quartier Mu και 
του Quartier Gamma (τοποθεσία Μολιάς και βορειό- 
τερα Ασταθούλη Λάκκος) και στην κλιτό —thalweg— 
που καταλήγει στην παραλία του Μύλου, νότια της 
Maison Thêta.

Ειδικά στην πρώτη απ’ αυτές τις ζώνες διατηρούνται 
τοίχοι από καλά πελεκημένους λίθους σιδερόπετρας 
και βάσεις κιόνων από λευκό ασβεστόλιθο, που απο- 
καλύπτουν την ύπαρξη σημαντικών κτισμάτων (Πίν. 
232 α). Το σχετικό υλικό είναι κυρίως παλαιοανακτο- 
ρικό και περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, ένα θραύσμα 
πήλινης πινακίδας (barre quadrangulaire), που φέρει 
τρία σημεία ιερογλυφικής γραφής.

Η δεύτερη από τις προαναφερθείσες ζώνες φαίνεται 
πλουσιότερη σε νεοανακτορικά κατάλοιπα. Εδώ βρέ- 
θηκε επίσης εκπληκτικός αριθμός θραυσμάτων λίθι- 
νων αγγείων καθώς και λίθινων εργαλείων, κυρίως από 
ψαμμόλιθο και μαλακό πράσινο λίθο (pierre verte): 
γούρνες, πελέκεις, λειαντήρες, κρουστήρες, μυλόπε- 
τρες και τριπτήρες· επίσης ωοειδή βότσαλα επεξεργα- 
σμένα στα δύο άκρα και με κοιλότητες σε μία ή σε 
περισσότερες πλευρές (Πίν. 232 β). Σ’ αυτή την πε- 
ριοχή βρέθηκε μία ωοειδής σφραγίδα από σαρδόνυχα 
(Πίν. 232 γ) και μία βάση κίονα από πρασινωπό αμ- 
μολιθικό ασβεστόλιθο σε β' χρήση μέσα σε μία ξερο- 
λιθιά (Πίν. 232 δ).

Η τρίτη περιοχή, ανατολικά της παραλίας του Μύ- 
λου πρέπει ν’ αποτελούσε μία ολόκληρη συνοικία κα- 
τοίκησης, όπως έχει ήδη επισημάνει ο Η. Van Effen- 
terre3. Πράγματι, στο πλάτωμα που χρησιμεύει ως 
χώρος στάθμευσης, παρατηρήθηκαν οι παρυφές πολ- 
λών τοίχων και θραύσμα δαπέδου με κονίαμα κατά χώ- 
ραν, μέσα από το οποίο ξεπροβάλλει το χείλος ενός 
χρηστικού αγγείου. Στο δυτικό άκρο αυτής της συνοι- 
κίας υπάρχει ένας τοίχος από πεσμένες τεράστιες λι- 
θοπλίνθους από σιδερόπετρα και κροκαλοπαγές πέ- 
τρωμα με οδοντώσεις.

Ο χωματόδρομος που συνδέει το ανάκτορο με την 
παραλία ακολουθεί τα όρια ενός ανδήρου, το οποίο 
ορίζει προς Ν. την τοποθεσία Μολιάς και την περιοχή 
της Maison Thêta. Η επιφάνειά του έχει διαβρωθεί από 
το πέρασμα των αυτοκινήτων και αφήνει να φανούν 
πολλοί τοίχοι, κυρίως στο ύψος του MM II ιερού και 
του Quartier Mu και δυτικότερα στο σημείο που ο 
δρόμος καταλήγει στην παραλία.

Στα χωράφια που βρίσκονται χαμηλότερα από το 
επίπεδο του δρόμου της παραλίας βρέθηκαν πολλά τμή- 
ματα από μυλόπετρες από ψαμμόλιθο και από ασβεστό-

λίθο. Βρέθηκε επίσης ενεπίγραφη MM II λαβή αμφο- 
ρέα με τρία ιερογλυφικά σημεία.

Η κατοίκηση της θέσης κατά την YM III βεβαιώνε- 
ται από την κεραμική, παρούσα στις δύο πρώτες ζώνες 
που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά αφθονότερη στα 
χωράφια δίχως βλάστηση που βρίσκονται ανατολικά 
του έλους (Πίν. 233 α) και στους ελαιώνες νοτιοδυ- 
τικά του ιερού των Κεράτων, όπου οι πρόσφατες καλ- 
λιέργειες αρχίζουν να καταστρέφουν τον αρχαιολο- 
γικό ορίζοντα. Η κεραμική συνοδεύεται από μεγάλα 
απολεπίσματα οψιανού (και όχι λεπίδες, όπως στις 
ζώνες με επικρατέστερη την MM Ι-ΥΜ I κεραμική). 
Τα αρχιτεκτονικά λείψανα αντιπροσωπεύονται από 
πολλούς λαξευτούς λίθους αμμούδας, που φέρουν 
ενίοτε ίχνη κονιάματος, και οι οποίοι βρίσκονται στις 
άκρες των χωραφιών. Εξάλλου, στα χωράφια που συ- 
νορεύουν με το έλος προς Α., παρατηρήθηκαν οι με- 
γαλύτερες πυκνότητες επιφανειακών οστράκων, αντι- 
προσωπεύοντας ποικίλες περιόδους: παλαιοανακτορι- 
κή, νεοανακτορική, μετανακτορική (YM III), ύστερη 
ρωμαιοκρατία (terra sigillata, γυαλί καί ψηφίδες από 
κυανή και πράσινη υαλόμαζα), παλαιοχριστιανική και 
βυζαντινή (εφυαλωμένη κεραμική). Στη λιθοτεχνία 
συμπεριλαμβάνονται (ανάμεσα σε άλλα άφθονα ευρή- 
ματα) μία τράπεζα με χαμηλά πόδια και ένα θραύσμα 
λίθινου αγγείου, ακριβή παράλληλα των οποίων έχουν 
βρεθεί στο Quartier Mu (Πίν. 233 β). Μία τεράστια 
λιθόπλινθος από ασβεστόλιθο με δύο οριζόντιους τόρ- 
μους λαξευμένους στα άκρα της κατά πλάτος, που βρέ- 
θηκε στην άκρη ενός χωραφιού, επιτρέπει να υποθέ- 
σουμε ότι σ’ αυτήν την περιοχή βρίσκονταν σημα- 
ντικά κτίσματα- το επίπεδο αυτής της περιοχής πρέπει 
να χαμήλωσε σημαντικά εξαιτίας της εντατικής καλ- 
λιέργειας. Στο κέντρο του έλους, γύρω από την πα- 
λαιοχριστιανική βασιλική που τμήμα της ανασκάφηκε 
κατά το 1957 και το 1960, βρίσκεται ένα μοναστικό σύ- 
νολο της ίδιας εποχής, εκ του οποίου ένα κτίριο, μήκ. 
26 μ. με προσανατολισμό Β.-Ν., που καταλήγει σε 
αψίδα στο νότιο άκρο του, θα μπορούσε να είναι Τρά- 
πεζα. Στον ίδιο χώρο βρέθηκε επίσης ύστερη ρωμαϊκή 
κεραμική και λιγοστά μινωικά παλαιοανακτορικά ό- 
στρακα (πόδια τριποδικών σκευών με ανάγλυφη εμπίε- 
στη σχοινοειδή διακόσμηση) καθώς και YM III.

Κατά μήκος της ακτής (τοποθεσία Χαρκίσσα) βρέ- 
θηκε λιγοστή κεραμική, εκτός από κάποιες κατά τό- 
πους ποσότητες πολύ διαβρωμένης χονδροειδούς κε- 
ραμικής, η οποία πιθανότατα προέρχεται από τα μπάζα 
παλαιών ανασκαφών. Πρέπει όμως να σημειωθεί η 
ύπαρξη ενός αγωγού στους παραλιακούς βράχους, ο 
οποίος έχει ήδη αποτυπωθεί στο σχέδιο του 1970, μήκ. 
πάνω από 100 μ., ακολουθώντας μία πολύ ελαφρά 
κλίση προς την κατεύθυνση της παραλίας (Πίν. 2333. Études Crétoises XXII, Παρίσι 1976, σ. 73.
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γ). Είναι τετράγωνης διατομής και κατασκευασμένος 
από μικρά κομμάτια (μινωικής) κεραμικής συνδεδε- 
μένα με λευκωπό κονίαμα- ακουμπά άλλοτε πάνω στο 
λαξευμένο βράχο, άλλοτε πάνω σε τοιχάρια αντιστή- 
ριξης από μικρές ασβεστολιθικές πέτρες. Δεν έχουν 
ακόμα καθοριστεί τόσο η λειτουργία όσο η χρονολό- 
γησή του. Μέσα στους βράχους, αμέσως χαμηλότερα 
αυτού του αγωγού, οι υψηλές συγκεντρώσεις σπασμέ- 
νων οστράκων πορφύρας αποκαλύπτουν τη θέση ενός 
αρχαίου εργαστηρίου πορφύρας, το οποίο είχε ήδη 
επισημάνει ο D. Reese 4.

Μέσα σ’ έναν ορμίσκο, που βρίσκεται λίγο ανατο- 
λικότερα, εντοπίσθηκε μία πηγή γλυκού νερού, η 
οποία τοποθετείται ανάμεσα στις δύο ήδη γνωστές: η 
πρώτη από αυτές βρίσκεται προς Α. της παραλίας του 
Μύλου και η δεύτερη στο μικρό κόλπο ΒΑ. του Χρυσό- 
λακκου. Ακριβώς από πάνω, τα κατάλοιπα ενός λατο- 
μείου εξόρυξης αμμούδας δείχνουν ακόμα ίχνη αφαί- 
ρεσης των λιθοπλίνθων.

Γενικά, η εξέταση όλων των ξερολιθιών οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι το σύγχρονο τοπίο και ο χωρισμός 
των χωραφιών, δίχως επίσημο κτηματολόγιο, βασίζο- 
νται σε αρχαία στοιχεία. Όντως, σ’ όλα τα άνδηρα, 
όπου υπάρχει κλίση, χρησιμοποιούνται τοίχοι αντιστή- 
ριξης κατασκευασμένοι από μεγάλες ακανόνιστες λι- 
θοπλίνθους τοποθετημένες με φροντίδα, συνήθως σκε- 
πασμένες από μικρές πέτρες προερχόμενες από νεό- 
τερους καθαρισμούς των χωραφιών. Αυτά τα άνδηρα 
πρέπει ν’ αντιστοιχούν στην οργάνωση της μινωικής 
πόλης σε συνοικίες. Πράγματι, οι χωρικοί του Βραχα- 
σίου και των Μαλίων, την εποχή που καλλιεργούσαν 
τα χωράφια τους μέσα στην αρχαιολογική περιοχή, 
δεν είχαν ούτε τα τεχνικά μέσα ούτε το απαραίτητο 
εργατικό δυναμικό για τις αναγκαίες εργασίες της με- 
ταφοράς χωμάτων- τα αποτελέσματα των προσπαθειών 
αυτών είναι ακόμα ορατά. Οι υπόλοιπες ξερολιθιές, σύ- 
νορα των χωραφιών (τράφοι), έχουν κατασκευαστεί 
σχεδόν πάντα πάνω από προεξέχοντες μινωικούς τοί- 
χους. Ομοίως, οι δρόμοι που διέσχιζαν την πόλη με 
βεβαιότητα διατηρήθηκαν και μετασχηματίστηκαν σε 
χωματόδρομους που ορίζονται από δύο παράλληλες 
ξερολιθιές, όπως συμβαίνει με αυτόν που ενώνει το 
Quartier Mu με τη Maison Thêta. Πράγματι, τα κρά- 
σπεδα εμφανίζονται κατά τόπους κατασκευασμένα από 
λιθόπλινθους τοποθετημένες εγκάρσια (Πίν. 234 α). Η 
απόσταση μεταξύ τους ποικίλλει από 1,65 ως 1,95 μ. 
και συμπίπτει ακριβώς στα δεδομένα των βεβαιωμένων 
μινωικών δρόμων. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα

του ίδιου τύπου στην περιοχή, αλλά λιγότερο φανερά, 
επειδή τα κρύβουν οι συστάδες των άγριων χαρουπιών. 
Συγκεκριμένα, τέτοια είναι η περίπτωση ενός τοίχου 
με δύο όψεις με αργολιθοδομή που εκτείνεται κατά 
μήκος της νότιας πλευράς του ιερού των Κεράτων.

Το δυτικό άκρο της αρχαιολογικής ζώνης Α είναι 
καλλιεργημένο σ’ όλη την έκταση και ένα μεγάλο 
μέρος καλύπτεται από θερμοκήπια- βρέθηκε ελάχιστο 
επιφανειακό υλικό, με εξαίρεση δύο τομέων κατά 
μήκος του δυτικού ορίου του έλους. Στον πρώτο, 
αμέσως χαμηλότερα από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
που συνδέει το χωριό των Μαλίων με την παραλία του 
Μύλου, ξεχωρίζουν οι παρυφές τοίχων με διπλή όψη 
και κατεύθυνση Α.-Δ. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δια- 
φορές στη βλάστηση του έλους δημιουργούν στην αε- 
ροφωτογραφία γραμμές παράλληλες και κάθετες προς 
αυτούς τους τοίχους (στο νότιο τμήμα). Αυτά τα στοι- 
χεία υποδεικνύουν ότι η περιφέρεια του έλους είχε 
διαμορφωθεί σε μία εποχή όπου είτε υπήρχε νερό, είτε 
ήταν ξεραμένο. Ο δεύτερος τομέας, ένα χωράφι οργω- 
μένο 50 μ. περίπου νότια του προηγούμενου, περιείχε 
πολλά μινωικά όστρακα πολύ διαβρωμένα. Η έλλειψη 
επιφανειακού υλικού στο δυτικό τμήμα της ζώνης Α 
μπορεί να οφείλεται στο πάχος της νεότερης επί- 
χωσης, χαρακτηριστικό του κάμπου καθεαυτού. Πράγ- 
ματι, απέναντι από ένα ξενοδοχείο υπό κατασκευή νο- 
τιοανατολικά του ξενοδοχείου Φαίδρα, βρέθηκαν πελε- 
κημένοι λιθόπλινθοι αμμούδας και μινωικά όστρακα 
πιθανώς παλαιοανακτορικά, μέσα σε μπάζα που προ- 
έρχονται από την εκσκαφή των θεμελίων.

Όπως είχε προγραμματιστεί, οι πρόποδες του όρους 
Σελένα ερευνήθηκαν ομοίως προς Ν. του αρχαιολογι- 
κού χώρου, με σκοπό ν’ ανακαλυφθεί ένα ιερό κο- 
ρυφής και εγκαταστάσεις κατά μήκος κάποιου περά- 
σματος προς το οροπέδιο του Λασιθίου. Αξίζει να 
σημειωθούν τέσσερα τουλάχιστον σημεία, όπου βρέ- 
θηκε μινωική κεραμική και απολεπίσματα οψιανού: στη 
δυτική πλαγιά του αυχένα που βρίσκεται νότια του λό- 
φου του Προφήτη Ηλία- στη βορειοδυτική πλαγιά του 
λόφου που ονομάζεται Πίθος, νότια του Προφήτη 
Ηλία- στη μέση της βόρειας πλαγιάς της δεύτερης κο- 
ρυφής που βρίσκεται στο αριστερό μας χέρι όταν ανε- 
βαίνουμε προς το Κράσι από το χωματόδρομο που ξε- 
κινάει από το χωριό των Μαλίων (πρόκειται για έναν 
οικισμό χωρισμένο σε άνδηρα. Η επιφανειακή κερα- 
μική χρονολογείται στις MM II και YM III περιό- 
δους)- στην κορυφή της ράχης που χωρίζει την πε- 
διάδα των Μαλίων και τη λεκάνη Μοχού, γύρω από το 
υψομετρικό σημείο 801 μ. (ελάχιστα όστρακα χονδρο- 
ειδούς κεραμικής πιθανώς παλαιοανακτορικής και 
ίσως ίχνη ενός καταυλισμού βοσκών).

4. BSA 88 (1988), σ. 204. SYLVIE MULLER
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Επιφανειακή έρευνα για εντοπισμό εργαστηρίων παρα- 
γωγής αμφορέων

Μετά από συνομιλίες με τον Κ. Δαβάρα, Έφορο 
Αρχαιοτήτων, τον Ν. Παπαδάκη, τη Μ. Τσιποπούλου 
και τη Στ. Αποστολάκου, Επιμελητές Αρχαιοτήτων 
της ΚΔ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρ- 
χαιοτήτων πραγματοποιήθηκε επιφανειακή έρευνα 
στην ανατολική Κρήτη από 2-16/9/1990, για να εντο- 
πίσουμε πιθανά λείψανα εργαστηρίων παραγωγής αμ- 
φορέων ελληνορωμαϊκής εποχής.

Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά θετικό, αφού απο- 
καλύφθηκαν δύο νέα εργαστήρια σε σημαντικές θέ- 
σεις:

1) Στη βόρεια ακτή, λίγο ανατολικότερα από τη Ση- 
τεία, ο πρώτος αποθέτης εργαστηρίου επισημάνθηκε I 
χλμ. περίπου ανατολικά του βραχώδους ακρωτηρίου, 
όπου ο Ν. Παπαδάκης έχει ξεκινήσει την ανασκαφή 
του ελληνιστικού οικισμού του Τρυπητού. Αυτό το ερ- 
γαστήριο κατασκεύαζε αμφορείς κρασιού του τύπου 
AC1, παραλλαγής b, καθώς και κοινή κεραμική (λε- 
κάνες και όλπες). Χρονολογείται στο 2ο αι. μ.Χ. (Πίν. 
234 β).

2) Στη νότια ακτή, στη μικρή πεδιάδα της Λα- 
γκάδας, 5 χλμ. περίπου δυτικά της μονής του Κάψα, 
αποκαλύψαμε τα λείψανα ενός δεύτερου εργαστηρίου 
αυτοκρατορικών χρόνων, όπου κατασκευάζονταν επί- 
σης αμφορείς του τύπου AC1 αλλά και AC2 με λαβές 
ψευδο-διφυείς, κεραμίδες και κοινή κεραμική (λε- 
κάνες). Χρονολογείται στο 2ο αι. μ.Χ.

Πρόκειται για δύο σημαντικές θέσεις, επειδή υπο- 
δεικνύουν τα ανατολικότερα σημεία παραγωγής αμφο- 
ρέων στην Κρήτη. Έτσι, αν συμπεριλάβουμε τα απο- 
τελέσματα των επιφανειακών ερευνών των προηγού- 
μενων δύο ετών5, γνωρίζουμε τώρα 19 εργαστήρια: 8 
στη βόρεια ακτή, από το Καστέλλι Κισάμου έως το 
Τρυπητό, και 11 στη νότια ακτή από την Παλαιοχώρα 
έως τη Λαγκάδα. Από τα 19 αυτά εργαστήρια, δεκαε- 
πτά χρονολογούνται στους πρώιμους αυτοκρατορικούς 
χρόνους και μόνο δύο στην ελληνιστική εποχή. Συ- 
νεπώς, γίνεται όλο και περισσότερο φανερό ότι κατά 
τους τρεις πρώτους αιώνες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατο- 
ρίας σημειώνεται ακμή στην παραγωγή της Κρητικής 
αμπελουργίας και στην εξαγωγή αμφορέων κρασιού 
προς τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης, όπως η Ρώμη, η 
Αθήνα και η Αλεξάνδρεια.

JEAN-YVES EMPEREUR - ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ

13η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Σημ. τ. Συντ. Η 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
δεν κατέθεσε έκθεση για τα Χρονικά μέχρι την εκτύ- 
πωση του παρόντος τόμου του ΑΔ.

5. BCH 113 (1989), σ. 551-580· 115 (1991), σ. 633-648.
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Κατά τη διάρκεια του 1990 βρίσκονταν σε εκπαιδευ- 
τική άδεια οι αρχαιολόγοι της Εφορείας Μ. Μιχαλά- 
κη-Κόλλια, Αγγ. Παυλίδου-Γιαννικουρή, X. Κάντζια 
και Φ. Κωστομητσόπουλος. Ως έκτακτοι επιστημονι- 
κοί συνεργάτες προσέφεραν τις υπηρεσίες τους οι Μ. 
Σάλτα, Ευστ. Ευαγγελινίδης, Στ. Παλαιολόγου, Ελ. 
Φαρμακίδου, Δ. Μποσνάκης και Ελπίδα Σκέρλου.

Κατά το 1990 συνεχίστηκε η προσπάθεια για διασφά- 
λιση και νομοθετική κατοχύρωση των αρχαιολογικών 
ζωνών. Συγκεκριμένα, προωθήθηκε η κήρυξη και ακρι- 
βής οριοθέτηση των αρχαιολογικών ζωνών στο Κιο- 
τάρι και Πλημμύρι της νοτιοανατολικής Ρόδου. Συνε- 
χίστηκε επίσης το έργο της συντήρησης και απο- 
κατάστασης των αναστηλωμένων μνημείων της ακρό- 
πολης της Λίνδου.

Στις ανασκαφές εργάσθηκαν κατά αλφαβητική σει- 
ρά οι παρακάτω αρχαιολόγοι, οι οποίοι έχουν και την 
ευθύνη των επιμέρους ανασκαφών, όπως δηλώνονται 
παρακάτω στα κείμενα με τα αρχικά τους:

Εύα Αποστόλου (Ε.Α.), Αναστασία Δρελιώση 
(ΑΔ.), Εριφύλη Κανίνια (Ε.Κ.), Χαρίκλεια Κάντζια 
(Χ.Κ .), Σοφία Καραπάνου (Σ.Κ.), Τούλα Μαρκέτου 
(Τ.Μ.), Δημήτριος Μποσνάκης (Δ.Μ), Βασιλική Πα- 
τσιαδά (Β.Π.), Ελπίδα Σκέρλου (Ε.Σ.), Μαρία Σάλτα 
(Μ.Σ.), Ελ. Φαρμακίδου (Ε.Φ.), Μελίνα Φιλήμονος 
(Μ. Φ.)

Η τελική κατάταξη των εκθέσεων των επιμέρους 
ανασκαφών, ο τελικός έλεγχος της θέσης των φωτο- 
γραφιών και σχεδίων και το ευρετήριο των αρχαίων 
οδών έγινε από τη Μελίνα Φιλήμονος, σε συνεργασία 
με τον υπογράφοντα.

ΙΩΑΝΝΗΣ X. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΡΟΔΟΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΧΥΡΩΣΗ

Οδός Βύρωνος και Καναδά (οικόπεδο ABETE Κ. Κω- 
σταρίδη)

Συνεχίστηκε και φέτος η ανασκαφή στον ανατολικό 
ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου με την έρευνα του ελ- 
ληνιστικού τείχους, της περιφερειακής οδού Ρ 40 και 
του μνημειώδους κτιστού αγωγού1. Επίσης, προχώ- 
ρησε η έρευνα των κτιστών, ορθογώνιων κατασκευών, 
οι οποίες περιείχαν σωρευμένα οστά ανθρώπινων σκε-

λετών που μεταφέρθηκαν εκεί από κάποιο γειτονικό 
νεκροταφείο των χρόνων της ύστερης αρχαιότητας. 
Κάτω από τις κατασκευές αυτές και μετά από επάλ- 
ληλες στρώσεις, πλούσιες σε απορρίμματα ελληνιστι- 
κού κεραμικού εργαστηρίου, αποκαλύφθηκαν, αμέσως 
έξω από το τείχος, βάσεις κτιστών πεσσών παρόμοιες 
με αυτές που βρέθηκαν στο οικόπεδο Συνεταιρισμού 
Αστέγων Βιοτεχνών2, ανατολικά της οδού Καναδά. 
Ενδιαφέρον παρουσίασε η στρωματογραφική έρευνα 
του χώρου, κατά την οποία διαπιστώθηκαν λείψανα 
κεραμικού εργαστηρίου πρωιμότερου του τείχους και 
των πεσσών.

Η ανασκαφή δεν ολοκληρώθηκε και θα συνεχιστεί 
στον επόμενο χρόνο, οπότε και θα δημοσιευθούν ανα- 
λυτικότερα τα τελικά συμπεράσματα.

ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ

Οδός Χειμάρρας και Ενόπλων Δυνάμεων (οικόπεδο Δ. 
Διακίδη, Γ. Μηνέττου, Π. Χατζηδημητρίου, Ν. Πυράκη, 
I. Γερονικόλα)

Τα πέντε συνεχόμενα αυτά οικόπεδα βρίσκονται 
στις ανατολικές υπώρειες της ακρόπολης και μαζί με 
το οικόπεδο Π. Χατζηδημητρίου3 4 5, που ανασκάφηκε 
και οικοδομήθηκε το 1979, καταλαμβάνουν την έκτα- 
ση ενός ολόκληρου αρχαίου οικοδομικού τετραγώνου- 
insula (Π ί ν. 235 α). Η ανασκαφική έρευνα4 5 άρχισε το 
1982 στο βορειοδυτικό τμήμα της insula (οικόπεδο I. 
Γερονικόλα), επεκτάθηκε τις επόμενες χρονιές στο 
αμέσως ανατολικά οικόπεδο Ν. Πυράκη, ενώ ταυτό- 
χρονα ξεκίνησε και η έρευνα στο νοτιοδυτικό τμήμα 
(οικόπεδο Δ. Διακίδη), μετά την κατεδάφιση από τον 
ιδιοκτήτη της μεγάλης οικίας εποχής Τουρκοκρατίας 
που βρισκόταν στη θέση αυτή5- στη συνέχεια η ανα-

1. ΑΔ 43 (1988): Χρονικά, σ. 593-594· 44 (1989): Χρονικά, σ. 472.
2. ΑΔ 23 (1968): Χρονικά, σ. 443, Σχέδ. 7.
3. ΑΔ 34 (1979): Χρονικά, σ. 415.
4. ΑΔ 42 (1987): Χρονικά, σ. 586-587, όπου σημειώνονται τα γειτο- 

νικά οικόπεδα στα οποία έχει γίνει ανασκαφική έρευνα.
5. Η οικία αυτή που παρά τις προσπάθειες της 3ης Εφορείας Νεωτέ- 

ρων Μνημείων δεν πρόλαβε να κηρυχθεί διατηρητέα, είχε προκαλέσει 
μαζί με τα βοηθητικά της κτίσματα ανεπανόρθωτες καταστροφές στα 
αρχαία λείψανα, αφού η θεμελίωσή τους έφθανε μέχρι και τα ελληνι- 
στικά στρώματα, ενώ αρκετά αρχιτεκτονικά μέλη (φατνώματα, σπόν- 
δυλοι κιόνων, κιονόκρανα κτλ.) χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό 
υλικό για το χτίσιμό της.
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σκαφή προχώρησε στα οικόπεδα Π. Χατζηδημητρίου 
και Γ. Μηνέττου. Δόθηκε έτσι η σπάνια, για τις σω- 
στικές ανασκαφές της Ρόδου, ευκαιρία να διερευνηθεί 
ταυτόχρονα ένα σχεδόν ολόκληρο οικοδομικό τετρά- 
γωνο.

Σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο της αρχαίας 
πόλης6, η insula ορίζεται από τις οδούς Ρ 26 και Ρ 26α 
(Β.-Ν.) και τις Ρ 10 και Ρ 13 (Α.-Δ.). Λείψανα των οδών 
αυτών αποκαλύφθηκαν στις παρυφές των οικοπέδων.

Ρ 10. Από την πλατιά και σημαντική αυτή οδό7 (Α.- 
Δ.) που ορίζει από Β. την insula αποκαλύφθηκε το νό- 
τιό της όριο στη διασταύρωσή της με την οδό Ρ 26α, 
σε μήκος μίας πωροπλίνθου (οικόπεδο Ν. Πυράκη). 
Στη συνέχεια του ορίου προς Δ., όπου οι πωρόπλινθοι 
έχουν αφαιρεθεί, διασώθηκε σε έκταση 9,90 μ. περί- 
που, στη βάση της ανωδομής του, επένδυση με υδραυ- 
λικό κονίαμα (κουρασάνι) που θα προστάτευε από την 
υγρασία το κτίριο εσωτερικά της Ρ 108. Τέσσερα κτι- 
στά φρεάτια με επένδυση υδραυλικού κονιάματος στο 
εσωτερικό τους αποκαλύφθηκαν επίσης στο νότιο 
τμήμα της οδού- οδοστρώματα δεν διασώθηκαν στη 
μικρή έκταση που περιορίστηκε η έρευνα, εντοπί- 
στηκε όμως τμήμα του μεγάλου κεντρικού υδρευτικού 
αγωγού της οδού, κατεύθυνσης Β.-Ν.· ο αγωγός χτι- 
σμένος ισοδομικά, σε μικρή απόσταση από το νότιο 
όριο της οδού Ρ 10 σώζει στο δυτικά αποκαλυμμένο 
τμήμα του επικάλυψη με αμφικλινείς πωροπλίνθους, 
ενώ ανατολικότερα η επικάλυψή του είναι οριζόντια. 
Κυκλικό φρεάτιο καθαρισμού με λαξευτά πατήματα 
καθόδου φανερώθηκε στην ανατολική συνέχεια του 
αγωγού, στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου Γιαννακό- 
πουλου-Βουδούρη9, όπου επεκτάθηκε με τομή η έρευνα 
(Πίν. 235 β)· στον πυθμένα του υπήρχε πήλινος 
αγωγός.

Ρ 26α. Η οδός10 (Β.-Ν.) αποκαλύφθηκε σε έκταση 
±4,80 μ. σε όλο της το πλάτος11 που μετρήθηκε σε 
±6,60 μ. Το δυτικό της όριο και η κοίτη του φανερώ- 
θηκαν στις παρυφές των οικοπέδων Ν. Πυράκη και Π. 
Χατζηδημητρίου σε μήκος ±26,20 μ. (Π ίν. 236 α)·

αποτελείται από μεγάλες ορθογώνιες πωροπλίνθους 
που σώζονται στο ύψος του πρώτου θεμέλιου δόμου 
και μόνο σε μικρή έκταση πλησίον της οδού Ρ 10 δια- 
σώζεται και ο δεύτερος δόμος. Από το ανατολικό όριο 
της οδού διατηρήθηκε μόνον η κοίτη που είχε ανοι- 
χθεί στο χαρακτηριστικό αργιλώδες κοκκινόχωμα της 
περιοχής· εκτός από την απόληξη των πωροπλίνθων 
του ορίου παρατηρήθηκαν και τοίχοι από αργολιθο- 
δομή που ανήκουν σε μεταγενέστερες καταπατήσεις 
της οδού (Πίν. 236 β). Έξι οδοστρώματα διατηρήθη- 
καν αποσπασματικά, ενώ από το υδρευτικό σύστημα 
αποκαλύφθηκαν τέσσερις πήλινοι υδραγωγοί σωλήνες.

Ρ 13. Η οδός12 συμπίπτει με τη σημερινή οδό Χει- 
μάρρας. Φανερώθηκε τμήμα του βόρειου ορίου της 
από μεγάλες ορθογώνιες πωροπλίνθους σε έκταση 11 
μ. περίπου (οικόπεδο Διακίδη)- στο δυτικότερο τμήμα 
του το όριο διατηρείται σε ύψος τριών δόμων και δια- 
σώζει στη βόρεια παρειά του διπλή επένδυση από 
υδραυλικό κονίαμα13.

Ρ 2614. Στοιχείο σημαντικό για την εικόνα της αν- 
δηρωτής διάταξης της αρχαίας πόλης παρουσίασε η 
έρευνα της οδού στη βορειοδυτική πλευρά της ανα- 
σκαφής (οικόπεδο I. Γερονικόλα), που διερχόταν σε 
υψηλότερο άνδηρο από το άνδηρο της insula. Βρέθη- 
καν η κοίτη του ανατολικού της ορίου, τέσσερις πήλι- 
νοι, υδρευτικοί αγωγοί και τρεις κτιστοί υπόνομοι από 
τους οποίους ο ένας έχει στο εσωτερικό του επένδυση 
με πήλινες πλάκες-κεραμίδες σχήματος ανεστραμμέ- 
νου Π, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί κλιμακωτά.

P  11 και Ρ 12. Με τον εντοπισμό των οδών που όρι- 
ζαν την insula15, μετρήθηκαν οι διαστάσεις της: μήκος 
(Β.-Ν.) 92,85 και πλάτος (Α.-Δ.) 47,52 μ. Στο ρυμοτο- 
μικό χάρτη της πόλης σημειώνονται μεταξύ των Ρ 10 
και Ρ 13 οι στενές οδοί Ρ 11 και Ρ 12 οι οποίες θα 
χώριζαν την insula σε τρία ίσα μέρη16. Οι ενδιάμεσες 
αυτές οδοί δεν διαπιστώθηκαν σε καμμία οικοδομική 
φάση του τετραγώνου, ενισχύοντας την υπόθεση που 
έχει διατυπωθεί ότι πιθανώς δεν συνεχίζονται πέραν 
της πλατιάς οδού Ρ 2717.

12. ΑΔ 34 (1979): Χρονικά, σ. 421.
13. Η επένδυση εδώ, σε αντίθεση με αυτήν του ορίου της οδού Ρ10 

(βλ. παραπάνω) έχει γίνει στην εσωτερική πλευρά του τοίχου του 
ορίου, προς το εσωτερικό της insula και φθάνει ως το ψηφιδωτό δά- 
πεδο που έχει φανερωθεί αμέσως βόρεια της Ρ13.

14. ΠΑΕ 1958, σ. 238 κ.ε.· 1959, σ. 188-189. Το 1982 κατά τη διάρ- 
κεια έργων του Δήμου στις οδούς Ενόπλων Δυνάμεων και Διαγοριδών 
βρέθηκε ο κεντρικός υπόνομος και το ανατολικό όριο της οδού.

15. Μέχρι τώρα έχει αποκαλυφθεί η μία από τις τέσσερις γωνίες της 
insula (συμβολή των οδών Ρ26α και Ρ10).

16. Wolfram Hoepfner - Ernst-Ludwig Schwandner, Haus und Stadt, 
im Klassischen Griechenland, München 1986, σ. 23 (ιδιαίτερα υποσημ. 
44).

17. ΑΔ 34 (1979): Χρονικά, σ. 419· 35 (1980): Χρονικά, σ. 530.

6. AAA III (1970), σ. 55.
7. ΑΔ 34 (1979): Χρονικά, σ. 416, υποσημ. 13.
8. Παρόμοια επένδυση έχει αποκαλυφθεί στο δυτικό όριο της οδού 

Ρ31α, κατά την ανασκαφή του οικοπέδου Πλάτη, στην οδό Δωδεκα- 
νησιακής Νεολαίας.

9. Στο οικόπεδο έγινε ανασκαφική έρευνα το 1979, βλ. ΑΔ 34 (1979): 
Χρονικά, σ. 418-419.

10. ΑΔ, ό.π., σ. 419' 42 (1987): Χρονικά, σ. 587.
11. Για την αποκάλυψη της οδού σε όλο της το πλάτος, η έρευνα

επεκτάθηκε με τομή στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου Γιαννακό-
πουλου-Βουδούρη (βλ. υποσημ. 7).
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Συνοπτικά θα αναφερθούν τα αποτελέσματα από τη 
μέχρι τώρα έρευνα στο εσωτερικό της insula18.

Στο βόρειο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου (οι- 
κόπεδο Πυράκη) αποκαλύφθηκε μεγάλος, απιόσχημος 
χυτευτικός λάκκος, διαστ.: μήκ. 3,75 (Β.-Ν.), διαμ. 
±1,84, σωζ. βάθ. ±2,50 μ., λαξευμένος στο φυσικό 
βράχο και το αργιλώδες κοκκινόχωμα της περιοχής 
(Π ίν. 237 α). Η είσοδός του, που βρέθηκε φραγμένη 
με πέτρες, βρισκόταν στη νότια στενή του πλευρά. 
Στον πυθμένα του βρέθηκαν λαξευτά στο βράχο αυλά- 
κια και κοιλότητα για τη ροή του λιωμένου κεριού- 
σώθηκε επίσης η βάση του πήλινου καλουπιού που 
χρησιμοποιήθηκε για τη χύτευση του χάλκινου αγάλ- 
ματος.

Στην επίχωση του χυτηρίου εκτός από τη βαθειά θε- 
μελίωση τοίχου από αργολιθοδομή που ανήκει σε με- 
ταγενέστερη και διαφορετικής χρήσεως οικοδομική 
φάση, βρέθηκαν σκωρίες χαλκού, πήλινα κομμάτια 
από διαλυμένες πλίθρες, καρβουνάκια και λιγοστά 
όστρακα. Η εργαστηριακή αυτή εγκατάσταση φαίνε- 
ται ότι αποτέλεσε και την πρωιμότερη ανθρώπινη 
δραστηριότητα στην insula. Σε κοντινή σχετικά από- 
σταση, στα νότια της οδού Χειμάρρας, ανασκάφηκε το 
1987 στο οικόπεδο Μ. Τζεδάκη αντίστοιχος χυτευ- 
τικός λάκκος19 που χρονολογείται στον πρώιμο 3ο αι. 
π.Χ.

Λείψανα υπαίθριου χώρου αυλής, που έχει στρωθεί 
με μεγάλα χαλίκια20, καθώς και τοίχοι επιμελημένης 
τοιχοδομίας και λείψανα δαπέδων με λεπτό χαλίκι που 
βρέθηκαν στο οικόπεδο Ν. Πυράκη, ανατολικότερα 
του χυτηρίου, ανήκουν σε ελληνιστική κατοικία, την 
πρώτη που οικοδομήθηκε στην insula μετά την εγκατά- 
λειψη της εργαστηριακής δραστηριότητας. Σε μεταγε- 
νέστερη οικοδομική φάση21 ανήκουν η μικρή, διακο- 
σμητικού χαρακτήρα, δεξαμενή με ημικίονες στο 
εσωτερικό των τοιχωμάτων της, καθώς και τμήματα 
αγωγών και φρεατίου που αποκαλύφθηκαν στον ίδιο 
χώρο αλλά σε υψηλότερο επίπεδο και βρίσκονται στο 
εσωτερικό μεγάλης ορθογώνιας αυλής, διαστ. 12,90χ 
8,72 μ. Μικροί χώροι υγιεινής με δάπεδα από υδραυ-

λικό κονίαμα ή σπαστό χαλίκι, δεξαμενές και βοηθη- 
τικοί αποθηκευτικοί και εργαστηριακοί χώροι βρέθη- 
καν ανατολικά και βόρεια της αυλής, πλησίον της Ρ 
26α και της Ρ 10. Ως οικοδομικό υλικό στα τοιχώματα 
αρκετών κατασκευών και χώρων της ρωμαϊκής περιό- 
δου χρησιμοποιήθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη από πωρό- 
λιθο και επίχρισμα λεπτού μαρμαροκονιάματος, ιδιαί- 
τερα επιμελημένης εργασίας και αποδόσεως των λε- 
πτομερειών- χαρακτηριστικά αναφέρονται δύο υστερο- 
ελληνιστικά κορινθιακά κιονόκρανα, σπόνδυλοι δω- 
ρικών κιόνων και δωρικό κιονόκρανο.

Στο προς Ν. οικόπεδο Π. Χατζηδημητρίου, αποκαλύ- 
φθηκε η συνέχεια των παραπάνω κτιριακών λειψάνων 
με επάλληλες οικοδομικές φάσεις και κύρια χαρακτη- 
ριστικά τους ευρείς χώρους με υπολείμματα ψηφιδω- 
τών ή χαλικωτών δαπέδων και σημαντικά λείψανα 
γραπτών κονιαμάτων από τον εσωτερικό τους διάκο- 
σμο- στον ίδιο χώρο σημαντική ήταν η αποκάλυψη 
συγκροτήματος λουτρικής εγκατάστασης με υπόκαυ- 
στο, κτιστό αεραγωγό, φρεάτια και υδραγωγούς, καθώς 
και κυκλική κτιστή κατασκευή πλησίον της Ρ 26α. 
Νοτιότερα, στο εσωτερικό αυλής (αριθ. 2), από την 
οποία έχουν αποκαλυφθεί τμήματα των τοίχων και των 
ψηφιδωτών δαπέδων της νότιας, δυτικής και βόρειός 
της πτέρυγας22, φανερώθηκε μικρή οκταγωνική κτιστή 
δεξαμενή επίσης διακοσμητικού χαρακτήρα. Μεγάλος 
και επιμήκης κτιστός αγωγός διέρχεται ανατολικά της 
αυλής με κατεύθυνση Ν.-Β.

Στο νότιο χώρο της ανασκαφής (οικόπεδο Δ. Δια- 
κίδη - Γ. Μηνέττου) κάτω από αλλεπάλληλες φάσεις 
μεσαιωνικών, βυζαντινών και παλαιοχριστιανικών κτι- 
σμάτων, αποκαλύφθηκε ενότητα μνημειωδών χώρων 
και δωματίων της υστεροελληνιστικής και πρώιμης 
ρωμαϊκής περιόδου. Σημαντική ήταν η ανεύρεση μεγά- 
λου δωματίου, διαστ. 10,20x7,90 μ., με ισχυρούς τοί- 
χους και πλούσιο εσωτερικό διάκοσμο- από την πρώτη 
του φάση σώζεται τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου (δάπ. 4) 
που η διακόσμησή του από έξω προς τα μέσα είναι: 
φαρδύ πλαίσιο με λευκές ψηφίδες, λεπτές διακοσμη- 
τικές ταινίες από ψηφίδες ερυθρού, μαύρου και λευκού 
χρώματος, με φαρδύτερη λευκή ανάμεσά τους (σε opus 
tessellatum) και πλαίσιο, πλ. 0,32-0,35 μ., με διακό- 
σμηση σπειρομαιάνδρου που απολήγει σε κεφαλές 
γρυπολεόντων (σε opus vermiculatum)23 (Πίν. 237 δ).

18. Μία πρώτη παρουσίαση της ανασκαφής, βλ. A. Dreliossi-Hera- 
kleidou, Ein Späthellenistische palastartige Gebäude in der Näche der 
Akropolis von Rhodos στο συνέδριο Paläste Architektur, Βερολίνο 
1992 (Πρακτικά Συνεδρίου, υπό εκτύπωση).

19. ΑΔ 42 (1987): Χρονικά, σ. 587-589· για τα χυτήρια που έχουν 
βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή της ακρόπολης, βλ. ό.π. υποσημ. 26 και 
ιδιαίτερα ΑΑ 1989, σ. 497-523.

20. R. Ginouvès - R. Martin, Dictionnaire méthodique de l’archite- 
cture grecque et romaine I, σ. 148, πίν. 40, 3.

21. Βλ. υποσημ. 16.

22. Ό.π.
23. Παρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με την αντίστοιχη διακόσμηση 

του ψηφιδωτού δαπέδου 2 που βρέθηκε στο οικόπεδο Γυμνασίου στη 
Σάμο, βλ. ΑΔ 38 (1983): Χρονικά, σ. 346. V. Giannouli-A.M. Guimier- 
Sorbets, Deux mosaïques hellénistiques à Samos, σ. 545-567.



470 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 45 (1990)

Στο κεντρικό τμήμα του δωματίου, το σωζόμενο μαρ- 
μαροθέτημα (opus sedile) με πολύχρωμα μάρμαρα, 
όπως και το ψηφιδωτό με διακόσμηση ρόμβων που εγ- 
γράφονται σε τετράγωνα (σε opus tesselatum) στο νο- 
τιοανατολικό του τμήμα, ανήκουν στις επόμενες οικο- 
δομικές φάσεις.

Βόρεια του δωματίου, αποκαλύφθηκε επιμήκης διά- 
δρομος με κατεύθυνση Α.-Δ., πλ. 1,40 μ., που πιθανώς 
έφθανε ως την οδό Ρ 26, προς Δ. Ανατολικά του δωμα- 
τίου και νότια του διαδρόμου, σε μεγάλη έκταση βρέ- 
θηκαν πεσμένα αρχιτεκτονικά μέλη που η ποιότητα 
και το μέγεθος τους μαρτυρούν πλούσιο αρχιτεκτονικό 
διάκοσμο των χώρων (βάση και κάτω σπόνδυλος πώ- 
ρινου ιωνικού κίονα, πλίνθοι με περιτένεια από λάρτιο 
λίθο, λίθινη βάση χάλκινου αγάλματος, κορμός με- 
γάλης μαρμάρινης ερμαϊκής στήλης κ.ά.). Εξίσου ση- 
μαντικά μέλη βρέθηκαν εντοιχισμένα στους τοίχους 
των αλλεπάλληλων οικοδομικών φάσεων του νότιου 
χώρου της insula. Στα χρόνια της ύστερης αρχαιό- 
τητας ο νοτιότερος χώρος μετατρέπεται σε εκτεταμένο 
λουτρώνα που παρουσιάζει μεγάλη διάρκεια ζωής με 
ενδιάμεσες ανακατασκευές και μετατροπές.

Στο βορειοδυτικό χώρο της insula (οικόπεδο I. Γε- 
ρονικόλα) μεταξύ των οδών Ρ 26 και Ρ 10, αποκαλύ- 
φθηκε μνημειώδης, υπαίθρια δεξαμενοειδής κατα- 
σκευή24 με επάλληλες φάσεις που αποτελεί τυπικό 
δείγμα υστεροελληνιστικής υπαίθριας διαμόρφωσης 
με χρήση στοιχείων φυσικού τοπίου, χαρακτηριστικό 
της ροδιακής αρχιτεκτονικής25.

Σύμφωνα με τα ως τώρα ανασκαφικά στοιχεία, φαί- 
νεται πολύ πιθανή η υπόθεση ότι ένα μνημειώδες 
ενιαίο συγκρότημα με πλούσιο αρχιτεκτονικό διάκο- 
σμο καταλαμβάνει την έκταση της insula, αντιπροσω- 
πευτικό του πλούτου της Ρόδου κατά τους υστεροελ- 
ληνιστικούς και πρώιμους ρωμαϊκούς χρόνους26.

Στην ανασκαφή του οικοπέδου Ν. Πυράκη βρέθηκε 
χρυσό νόμισμα Ονωρίου (395-408 μ.Χ.) (Π ί ν. 237 β-
γ)27·

Η ανασκαφή θα συνεχιστεί. (A .Δ.)

Οικόπεδο Map. Καμπουροπούλου

Στο οικόπεδο, που βρίσκεται στη βορειοδυτική γω- 
νία της διασταύρωσης των οδών Θ. Σοφούλη και Πίν- 
δου, ανασκάπτεται τμήμα υστερορωμαϊκής εποχής.

Η ανασκαφή θα συνεχιστεί και τον επόμενο χρόνο.
(Σ.Κ.)

ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ

Οικόπεδο Παπαχριστοδούλου-Τζωρτζή-Παστρικού
(Σχέδ. 1)

Το παραπάνω οικόπεδο βρίσκεται νοτιοδυτικά του 
οικοπέδου της πρώην Καπνοβιομηχανίας, βόρεια της 
υπό διάνοιξη οδού Σ. Παυλίδη και 26 μ. ανατολικά του 
οικοπέδου Θεουλάκη28. Καταλαμβάνει έκταση 34,50χ 
16,50 μ.

Στο δυτικό τμήμα, όπου τα αρχαία σώζονται σε με- 
γαλύτερο ύψος, εντοπίσθηκε σχεδόν παράλληλα προς 
τη νότια πλευρά του οικοπέδου η ράχη του βόρειου 
ορίου της αρχαίας οδού Ρ 1729, πλ. 1 μ. (ο άξονας της 
Ρ 17 είναι Α.-Δ.). Μέχρι στιγμής έχει αποκαλυφθεί σε 
μήκος 13 μ. ενισχυμένο στη νότια παρειά του με αντη- 
ρίδες ανά 4 μ., μήκ. 1,40-1,45 και πλ. 1,10-1,15 μ. και 
στη βόρεια με έναν εφαπτόμενο τοίχο (τοίχος 14) που 
συναντάται σε απόσταση 9,80 μ. από τη δυτική πλευρά 
του οικοπέδου. Στο ανατολικό τμήμα του υπάρχουν κά- 
θετα λαξεύματα, που φαίνεται να αποτελούν τη λαξευ- 
μένη στο φυσικό βράχο κοίτη του ορίου.

Ήδη, στη νότια παρειά του οικοπέδου με την εκ- 
σκαφή παρουσιάστηκαν πήλινοι αγωγοί της αρχαίας 
οδού καθώς και οδοστρώματά της σε ύψος 2 μ. και πε- 
ρισσότερο από το ψηλότερο σωζόμενο επίπεδο του βό- 
ρειου ορίου της. Πρόκειται, λοιπόν, για το σημείο με- 
τάβασης σε υψηλότερο άνδηρο της αρχαίας πόλης 
ακριβώς νότια του ορίου, η κατασκευή του οποίου 
ήταν δικαιολογημένα ενισχυμένη αφού χρησίμευε ως 
αναλημματικός τοίχος του τεχνητού νότιου άνδηρου.

Στον ανατολικό χώρο του οικοπέδου και βόρεια του 
ορίου της Ρ 17, αποκαλύφθηκαν λείψανα μεταγενέστε- 
ρων κατασκευών μεταξύ των οποίων δάπεδο δεξα- 
μενής, κατά τα άλλα κατεστραμμένης, στρωμένο με 
υδραυλικό κονίαμα.

Στον κεντρικό χώρο του οικοπέδου αποκαλύφθηκαν 
κάθετοι στο όριο και βόρεια αυτού αρχαίοι τοίχοι (τχ

24. Η ανασκαφική έρευνα του οικοπέδου I. Γερονικόλα έγινε από 
τους Β. Πατσιαδά και Φ. Κωστομητσόπουλο.

25. Βλ. υποσημ. 16.
26. Λόγω της σπουδαιότητας των ευρημάτων, το ΚΑΣ αποφάσισε 

την απαλλοτρίωση των οικοπέδων (απόφαση ΥΠΠΟ/Φ132/25459/2-6- 
89). Το 1990 επίσης σε επανεξέταση του θέματος εξέδωσε την αριθ. 
ΥΠΠΟ/Φ132/4846 30-1-90 απόφαση. Το 1992 επαναπέμφθηκε το θέμα 
στο ΚΑΣ όπου και εκκρεμεί η επανεξέτασή του.

27. Anne S. Robertson, Roman Imperial Coins in the Hunter Coin
Cabinet, V, New York 1982, αριθ. 29, 30, πίν. 89.

28. ΑΔ 29 (1973-1974): Χρονικά, σ. 948.
29. Για την οδό Ρ 17, βλ. ΠΑΕ I960, σ. 273. ΑΔ 20 (1965): Χρονικά, 

σ. 580· 22 (1967): Χρονικά, σ. 575' 25 (1970): Χρονικά, σ. 51 Γ 29 
(1973-1974): Χρονικά, σ. 948· 35 (1980): Χρονικά, σ. 530.
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Σχέδ. 1. Ρόδος. Οικόπεδο Παπαχριστοδούλου-Τζωρτζή-Παστρικού. Κάτοψη της ανασκαφής.

13, 15, 17), που ανήκαν σε διαφορετικές μεταξύ τους 
οικοδομικές φάσεις (Πίν. 238 α). Ανάμεσα στους τοί- 
χους 13 και 15 εντοπίσθηκε επιφάνεια σκληρότατης 
στρώσης, πάνω στην οποία εδράζεται ο τοίχος 15, ύψ. 
1,60 μ. Ο τοίχος 13 έκοψε τη στρώση προκειμένου να 
θεμελιωθεί σε βαθύτερο επίπεδο. Συνεπώς αποτελεί με- 
ταγενέστερη της στρώσης κατασκευή.

Τέλος, στο δυτικό τμήμα του οικοπέδου, βόρεια πά- 
ντα του όριου Ρ 17, με την αποχωμάτωση αποκαλύ- 
φθηκαν δύο πλινθόκτιστοι εργαστηριακοί χώροι η 
έρευνα των οποίων συνεχίζεται. (Ε.Α .)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΟΔΩΝ

Ρ 10 οικόπεδο Δ. Διακίδη - Γ. Μηνέτου σ. 468
Ρ 13 οικόπεδο Δ. Διακίδη - Γ. Μηνέτου σ. 468
Ρ 17 οικόπεδο Παπαχριστοδούλου - Πα- 

στρικού - Τζωρτζή σ. 470
Ρ 26 οικόπεδο Δ. Διακίδη - Γ. Μηνέτου σ. 468
Ρ 26α οικόπεδο Δ. Διακίδη - Γ. Μηνέτου σ. 468

ΔΥΤΙΚΗ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Οικόπεδο Δ. Ασβέστη - Ε. Βαζούκου

Βρίσκεται στη νότια πλευρά της οδού Μ. Πετρίδη,

αμέσως ανατολικά του οικοπέδου Φωταρά30 και βο- 
ρειοανατολικά του οικοπέδου Κούρου31.

Στο βόρειο και μεγαλύτερο σε έκταση τμήμα του οι- 
κοπέδου αποκαλύφθηκε αδούλευτη επιφάνεια μαλακού 
πωρόβραχου, ενώ στο νότιο εκτεινόταν σε μήκος 12,50 
μ. κατακόρυφο μέτωπο βράχου, κατεύθυνσης Α.-Δ. 
Στην πάνω επιφάνεια του βράχου διακρίθηκαν ίχνη 
λακκοειδών τάφων, προσανατολισμού Β.-Ν., που είχαν 
καταστραφεί σχεδόν παντελώς από μεταγενέστερη λα- 
τόμευση.

Στην κατακόρυφα λαξευμένη πρόσοψη του βράχου 
ανοίγονταν, ο ένας δίπλα στον άλλο, δύο συρταρωτοί 
λαξευτοί τάφοι, προσανατολισμού Β.-Ν. Οι τάφοι διέ- 
σωζαν στην αρχική τους θέση τις πωρόπλακες που 
έφραζαν τις εισόδους τους και ήταν ασύλητοι. Ο ένας 
δε από αυτούς (Τφ 1) έδωσε σημαντικό αριθμό πολύτι- 
μων ευρημάτων.

Τάφος 1. Ανατολικά της εισόδου του εκτεινόταν ορ- 
θογώνιος λάκκος, που πιθανώς αποτελούσε τον προθά- 
λαμο του τάφου (Πίν. 238 β). Οι καλυπτήριες του 
προθάλαμου βρέθηκαν πεσμένες στο εσωτερικό του.

30. ΑΔ 29 (1973-1974): Χρονικά, σ. 975-977, Σχέδ. 5, Πίν. 737 α-δ.
31. Ανασκαφή του 1986 για την οποία δεν έχει δοθεί έκθεση στο 

ΑΔ.
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Στον πυθμένα του βρέθηκε μόνο ένα μυροδοχείο. Ο 
τάφος 1 έχει μήκος 2,23, πλάτος 1,24 και ύψος 0,93- 
0,70 μ. Το δυτικό τμήμα του, πλ. 0,67 μ., έχει αμφι- 
κλινή οροφή, ενώ το ανατολικό επίπεδη, αποτελώντας 
ένα είδος προέκτασης ή ένα δεύτερο ταφικό διαμέρι- 
σμα. Είναι ωστόσο χαρακτηριστικό ότι ο σκελετός και 
τα κτερίσματα είχαν τοποθετηθεί στο δυτικό τμήμα με 
την αμφικλινή οροφή.

Ο τάφος περιείχε ένα σκελετό σε ύπτια θέση, που 
πρέπει να ανήκε σε γυναίκα νεαρής ηλικίας, όπως φα- 
νερώνουν, σε ό,τι αφορά το φύλο, τα κτερίσματα και 
σε ό,τι αφορά την ηλικία, το μέγεθος του σκελετού και 
η λεπτότης των οστών. Τα περισσότερα κτερίσματα 
που συνόδευαν την ταφή είχαν τοποθετηθεί στα πόδια 
του σκελετού, ενώ τα κοσμήματα βρέθηκαν σε θέσεις 
που φανερώνουν ότι η νεκρή είχε ενταφιασθεί στολι- 
σμένη με τα κοσμήματά της.

Τα κτερίσματα ήταν τα εξής: Πήλινα αγγεία: έξι 
οξυπύθμενοι αμφορίσκοι, αλάβαστρο, χυτρίδιο. Με- 
ταλλικά σκεύη και αντικείμενα: δύο αργυρές φιάλες, 
αργυρή μικροσκοπική αρύταινα με στέλεχος που κα- 
ταλήγει σε κεφαλή κύκνου (Μ 1115), αργυρός κάλυξ 
με ανάγλυφη διακόσμηση και ίχνη επιχρύσωσης (Μ 
1116), χάλκινο κάτοπτρο, χάλκινη βελόνα, δύο χάλ- 
κινα αγκιστροειδή στελέχη, σιδερένιο εγχειρίδιο. Μι- 
κροαντικείμενα: δύο οστέινα κομβία, πήλινες επί- 
χρυσες χάντρες, οστέινες χάντρες, μικρό κομμάτι 
ξύλου, χάλκινος σύνδεσμος, ψιμύθιο λευκού χρώ- 
ματος. Χρυσά κοσμήματα: ασημένιο διάδημα από δύο 
ταινίες με λεπτά σύρματα που συμπλέκονται σε κο- 
τσίδα και ενώνονται στη θέση του μετώπου σε ηρά- 
κλειο άμμα. Δύο χρυσά δακτυλίδια, το ένα από τα 
οποία έχει τη μορφή φιδιού (Μ 1112), ενώ το δεύτερο 
φέρει ωοειδή σφενδόνη (Μ 1112). Τέσσερα ζεύγη χρυ- 
σών ενωτίων, από τα οποία τα τρία είχαν το σχήμα 
κρίκου που απολήγει σε λεοντοκεφαλές (Μ 1109, Μ 
1110, Μ 1111) και το τέταρτο τη μορφή απλών κρίκων 
ωοειδούς σχήματος (Μ 1108). Ο τάφος περιείχε επίσης 
τρία αργυρά ροδιακά νομίσματα32 και ένα αττικό αρ- 
γυρό.

Ο τάφος χρονολογείται στο τέλος του 4ου-αρχές 3ου 
αι. π.Χ.

Τάφος 2. Διαστ. 2,23x0,77x0,97 μ. Στο εσωτερικό 
του βρέθηκε σκελετός αποσαθρωμένος. Σε αντίθεση με 
τον τάφο 1, την ταφή συνόδευε μικρός αριθμός κτερι- 
σμάτων: δύο οξυπύθμενοι αμφορίσκοι, αργυρή φιάλη 
και ένα αττικό αργυρό νόμισμα. (Β.Π.)

ΔΕΥΑΡ. ΟΡΥΓΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Οδός Μιχαήλ Πετρίδη

Κατά την εκσκαφή του ορύγματος αγωγού αποχέ- 
τευσης όμβριων στην παραπάνω οδό, από το σημείο 
όπου εκβάλλει η δευτερεύουσα οδός Γενναδίου και νο- 
τιότερα, προς την περιοχή Μήδεια, ερευνήθηκαν απο- 
σπασματικά, μέσα στα όρια του πλάτους του ορύγ- 
ματος, ταφικές κατασκευές της νοτιοδυτικής νεκρό- 
πολης. Επιπλέον, κατά την εκσκαφή του παραπάνω 
ορύγματος περισυλλέχθηκαν και σποραδικά μέλη (κυ- 
λινδρικοί επιτύμβιοι βωμοί, βάσεις και κομμάτια επι- 
τύμβιων στηλών, οστεοθήκες κ.ά.), αρκετά από τα 
οποία διασώζουν επιγραφές (Ε 3506, Ε 3509, Ε 3512, Ε 
3518, Ε 3522 κ.ά.).

Οι ταφικές κατασκευές που αποκαλύφθηκαν κατά 
την παραπάνω εκσκαφή ερευνήθηκαν σε πέντε ανα- 
σκαφικές ενότητες, από τις οποίες η τρίτη και η τέ- 
ταρτη αποτελούν συνεχόμενο σκάμμα. Αναλυτικά, 
έχουμε:

Ανασκαφική ενότητα 1. Στην πρώτη ανασκαφική 
ενότητα ερευνήθηκαν τρεις μεγάλοι λακκοειδείς τάφοι 
και μία θήκη που εντοπίστηκαν στο σημείο όπου η 
δευτερεύουσα οδός Γενναδίου εκβάλλει στην οδό Μι- 
χαήλ Πετρίδη, κατά την εκσκαφή κάθετης παρά- 
καμψης του ορύγματος για συνέχιση της διάνοιξής του 
κατά μήκος της αντίθετης —βορειοδυτικής— πλευράς 
της οδού Μιχαήλ Πετρίδη- κατά την προέκταση της 
παραπάνω παρακαμπτήριος εκσκαφής προς ΒΔ., δια- 
νοίχτηκε μικρό δευτερεύον όρυγμα που διακλαδίζεται 
προς την οδό Γενναδίου. Ο τάφος 1 (διαστ. 2,30x0,82 
και βάθ. 1,06 μ.) είναι διαταγμένος κατά τον άξονα του 
παρακαμπτήριου ορύγματος (δηλαδή ο προσανατολι- 
σμός του είναι ΒΔ.-ΝΑ.), ενώ οι τάφοι 2 και 3 (διαστ. 
2,48x0,89 και 2,32x0,82 μ. αντίστοιχα και βάθ. 1,15 και 
1,04 μ.) είναι διαταγμένοι ο ένας παραπλεύρως του άλ- 
λου κατά τον άξονα του ορύγματος που εκτείνεται 
κατά μήκος της βορειοδυτικής πλευράς της οδού Μι- 
χαήλ Πετρίδη, μετά το γώνιασμά του με το κάθετο πα- 
ρακαμπτήριο όρυγμα (δηλαδή ο προσανατολισμός 
τους είναι ΒΑ.-ΝΔ.)- το ζεύγος των παραπάνω τάφων 
καταλαμβάνει το πλάτος του ορύγματος (περίπου 1,50 
μ.), το οποίο στο σημείο αυτό διευρύνθηκε με σκόρπα 
εκσκαφή της βορειοδυτικής παρειάς του για την πληρέ- 
στερη έρευνα του τάφου 2. Από τους τάφους 2 και 3 
έλειπαν οι καλυπτήριες πλάκες, ενώ στον τάφο 1 είχαν 
απομείνει κατά χώραν οι δύο από τις τρεις καλυπτή- 
ριες- ο πυθμένας του τάφου 1 βρίσκεται σε χαμηλό- 
τερη στάθμη (0,70 μ. περίπου) από τον πυθμένα των 
τάφων 2 και 3. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η νοτιο- 
δυτική στενή πλευρά του τάφου 3 δεν αποτελούσε συ- 
μπαγές λάξευμα, αλλά έκλεινε με διάφραγμα από δύο32. B.M.C. Caria, πίν. XXXVII, 4 (333-304 π.Χ.).
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ορθογώνιες πωρόπλακες, πλαγιαστά τοποθετημένες η 
μία πάνω στην άλλη, από τις οποίες η χαμηλότερη βρέ- 
θηκε άθικτη κατά χώραν. Η επίχωση των τριών λακ- 
κοειδών τάφων ήταν διαταραγμένη και τα φτωχά ευρή- 
ματα που περισυλλέχθηκαν (κομμάτια σιδερένιας 
στλεγγίδας και αμφορίσκου από τον τάφο 1, κομμάτια 
αμφορίσκου και μυροδοχείου από τον τάφο 2, ζεύγος 
οξυπύθμενων αμφορίσκων από τον τάφο 3) προσδιορί- 
ζουν τη χρονολόγησή τους στον 3ο αι. π.Χ. Η θήκη 1 
είναι ορθογώνιο λάξευμα, διαστ. 0,83x0,43 και βάθ. 
0,35 μ., με προσανατολισμό του άξονα του μήκους της 
ΒΔ.-ΝΑ.· εντοπίστηκε σε απόσταση 0,25 μ. από τη βο- 
ρειοδυτική στενή πλευρά του τάφου 1 και 0,35 μ. από 
τη βορειοανατολική στενή πλευρά του τάφου 2, στη 
νότια γωνία ορθογώνιας εκβάθυνσης του συμπαγούς 
λατομημένου πωρόβραχου, η επιφάνεια του οποίου (σε 
βάθος 2 μ. περίπου από τον ασφαλτοτάπητα της οδού 
Μιχαήλ Πετρίδη) αποκαλύφθηκε μέχρι μήκος 2,80 μ. 
κατά την εκσκαφή της δευτερεύουσας διακλάδωσης 
του ορύγματος προς ΒΔ., στην οδό Γενναδίου. Μετά 
την αφαίρεση της καλυπτήριας πλάκας από τη διατα- 
ραγμένη επίχωση της θήκης 1 περισυλλέχθηκαν με- 
γάλο ατρακτόσχημο μυροδοχείο καθώς και χάλκινο νό- 
μισμα, που μπορούν να χρονολογηθούν στον 3ο αι. 
π.Χ.

Ανασκαφική ενότητα 2. Στο σκάμμα της δεύτερης 
ανασκαφικής ενότητας (μήκ. 9 και σε απόσταση 100 μ. 
περίπου από το σκάμμα της προηγούμενης ενότητας) 
ερευνήθηκαν λακκοειδείς τάφοι και επιτάφιες κατα- 
σκευές που ανήκουν σε ξεχωριστά ταφικά συμπλέγ- 
ματα. Κάθετο κόψιμο του πωρόβραχου με κατεύθυνση 
Β.ΒΑ.-Ν.ΝΔ. διαιρεί το μακρόστενο σκάμμα κατά τον 
άξονα του μήκους του (με ελαφρά διαγώνια απόκλιση) 
σε δύο τομείς, ανατολικότερο και δυτικότερο, που 
συμβατικά χαρακτηρίστηκαν ως ανατολικός χώρος 
και δυτικός χώρος αντίστοιχα.

Στον ανατολικότερο τομέα (ανατολικός χώρος), σε 
βάθος μέχρι 3,15 μ. από τον ασφαλτοτάπητα της οδού 
Μιχαήλ Πετρίδη, εντοπίστηκαν πέντε λακκοειδείς τά- 
φοι διαταγμένοι κατά σειρά, με προσανατολισμό ΒΑ.- 
ΒΔ., εκτός από τον τάφο 3 που έχει προσανατολισμό 
ΝΑ.-ΒΔ. και από τον οποίο, διαταγμένο κάθετα σε 
σχέση με τους υπόλοιπους, φανερώθηκε μονάχα η βο- 
ρειοδυτική απόληξή του να ξεπροβάλλει από τη νο- 
τιοανατολική παρειά του ορύγματος. Επίσης, το βο- 
ρειοανατολικότερο ήμισυ του τάφου 2 (του πρώτου 
από ΒΑ. της σειράς των παραπάνω τάφων) είχε ήδη 
καταχωθεί κάτω από την τσιμεντένια στρώση του πυθ- 
μένα του ορύγματος προτού να διακοπεί η εκσκαφή, 
έτσι ώστε ο τάφος αυτός έγινε δυνατό να ερευνηθεί 
μονάχα κατά το νοτιοδυτικότερο ήμισύ του. Οι τάφοι 
δεν παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα ως προς την κατα-

σκευή τους. Είναι απλοί λακκοειδείς (διαστ. 2x0,60 μ. 
περίπου) με πώρινες καλυπτήριες, από τις οποίες δια- 
τηρείται άθικτη κατά χώραν μονάχα μία στον τάφο 4· 
επίσης, ο τάφος 5, ο οποίος εισχωρούσε κάτω από την 
άσκαφτη παρειά του ορύγματος, διατηρούσε άθικτες 
τις καλυπτήριές του- ο τάφος αυτός δεν ερευνήθηκε 
παρά μονάχα παρατηρήθηκε το εσωτερικό του (μισο- 
γεμάτο με χώματα) από το χάσμα της κατεστραμμένης 
μεσοτοιχίας του με τη νοτιοδυτική στενή πλευρά του 
τάφου 4.

Στους τάφους που ερευνήθηκαν είχαν διατηρηθεί τα 
υπολείμματα των αποσαθρωμένων σκελετών (ενηλί- 
κων) νεκρών, με προσανατολισμό κεφαλής - ποδιών 
ΒΑ.-ΝΔ. (και στην περίπτωση του τάφου 3 ΝΑ.-ΒΔ.). 
Η αξιολογότερη κτέριση παρατηρήθηκε στον τάφο 1, 
όπου στην περιοχή της λεκάνης είχε αποτεθεί χάλκινο 
κάτοπτρο και δίπλα στον αριστερό κρόταφο ασημένια 
ομφαλωτή φιάλη· επίσης, στα πόδια του νεκρού βρέ- 
θηκε μικρό ατρακτόσχημο μυροδοχείο και θραύσμα 
μικρής όλπης που μπορούν να χρονολογηθούν στο 
τέλος του 4ου ή στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. Στον τάφο 
2, που ερευνήθηκε κατά το νοτιοδυτικότερο ήμισύ του, 
βρέθηκε ζεύγος οξυπύθμενων αμφορίσκων που είχαν 
αποτεθεί στα πόδια του νεκρού καθώς και ένα χάλκινο 
κάτοπτρο. Κανένα κτέρισμα δεν βρέθηκε κατά την 
έρευνα της βορειοδυτικής απόληξης του τάφου 3, ούτε 
στον τάφο 4.

Στο δυτικότερο τομέα του σκάμματος (δυτικός χώ- 
ρος) αποκαλύφθηκαν τρεις μνημειώδεις επιτάφιες κατα- 
σκευές (κατασκευή A, Β και Γ), πολύ κατεστραμμένες 
από τη διέλευση του εκσκαφικού μηχανήματος, οι 
οποίες είχαν ανεγερθεί ψηλότερα από σειρά λακκοει- 
δών τάφων, με προσανατολισμό ΝΑ.-ΒΔ., λαξευμένων 
κάθετα προς το κόψιμο του πωρόβραχου που ορίζει 
από τα νοτιοανατολικά το δυτικό χώρο.

Κατασκευή Α . Η κατασκευή A (Πίν. 238 γ) είναι 
από τα σπανιότερα υπέργεια σήματα, σχήματος ημιελ- 
λειψοειδούς, που θυμίζει κάλυμμα λυκιακής σαρκοφά- 
γου. Η θεμελίωσή της αποτελείται από δύο παράλληλα 
τοιχία (ορατού μήκ. 0,80, ύψ. 0,70 και πλ. 0,30 μ.) από 
αργούς μέτριους πωρόλιθους με γέμισμα από χώμα ανά- 
μεσά τους· πάνω στη θεμελίωσή εδραζόταν υπόστρωμα 
από αργούς πωρόλιθους (πάχ. 0,30 μ.), το οποίο υπο- 
στήριζε το ορατό υπέργειο ημιελλειψοειδές σήμα, ύψ. 
0,60 και πλ. 0,80 μ. στο μέγιστο τόξο της βάσης του, 
που η κορύφωσή του βρίσκεται σε βάθος 2,25 μ. από 
τον ασφαλτοτάπητα της οδού Μιχαήλ Πετρίδη. Το 
ημιελλειψοειδές υπέργειο ορατό τμήμα της επιτάφιας 
κατασκευής A και το υπόστρωμα έχουν παρασυρθεί 
και καταστραφεί ολότελα από τη διέλευση του εκσκα- 
φικού μηχανήματος και διαγράφονται σε τομή στη 
βορειοδυτική παρειά του ορύγματος, από την οποία
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ξεπροβάλλουν μέχρι 2,20 μ. Το υπέργειο ορατό τμήμα 
της επιτάφιας κατασκευής A ήταν επενδυμένο με 
λευκό κονίαμα που κάλυπτε την εξωτερική λειασμένη 
επιφάνεια των πωρόλιθων που αποτελούσαν το εξωτε- 
ρικό χτίσιμό του, ενώ εσωτερικά υπήρχε γέμισμα από 
αργές πωρόπετρες· η αντίληψη της κατασκευής του 
παραπάνω σήματος ανάγεται στη δομή των τύμβων-λι- 
θοσωρών πρωιμοτέρων αιώνων και αξίζει να μελετηθεί 
ως προς τη μορφολογική και ερμηνευτική της διά- 
σταση.

Κατασκευή Β. Η επιτάφια κατασκευή Β (Πίν. 239 
α-β) είναι περισσότερο οικεία μορφολογικά με το ορ- 
θογώνιο παραλληλεπίπεδο υπέργειο ορατό τμήμα της, 
το οποίο εδράζεται πάνω σε θεμελίωση, ορατού μήκ. 
0,75, ύψ. 1 και πλ. 0,80 μ., από ακατέργαστες μέτριου 
μεγέθους και μεγάλες πωρόπετρες. Το υπέργειο ορατό 
τμήμα της επιτάφιας κατασκευής Β είναι ορθογώνιο 
παραλληλόγραμμο σήμα (το οποίο ίσως λειτουργούσε 
και ως επιτύμβια τράπεζα) με προσανατολισμό του 
άξονα του μήκους του ΝΑ.-ΒΔ., ύψ. 1,02 και πλ. 0,87 
μ., που στην πάνω επιφάνειά του σχημάτιζε αναβαθμό, 
ύψ. 0,14 μ." τα κάθετα τοιχώματά του ήταν χτισμένα με 
πώρινες πλάκες-ορθοστάτες, ενώ για την άνω επιφά- 
νειά του και τον αναβαθμό χρησιμοποιήθηκαν οριζό- 
ντιες πωρόπλακες- στη βάση του έχει διαμορφωθεί 
βαθμιδωτό πλαίσιο, ύψ. 0,18 μ., που προεξέχει 0,05 μ. 
από την ευθυγραμμία των πλευρικών τοιχωμάτων, τα 
οποία στο άνω μέρος τους επιστέφονται με λεπτό κα- 
νόνα, πλ. 0,14 και πάχ. 0,02 μ. Το εσωτερικό γέμισμα 
το αποτελούσαν αργοί πωρόλιθοι, της ίδιας ποιότητας 
και μεγέθους μέτριου με τους πωρόλιθους της θεμελί- 
ωσης. Ολόκληρη η εξωτερική επιφάνεια του μνημείου 
ήταν επενδυμένη με λευκό κονίαμα. Η βορειοδυτική 
πλευρά του (όπως άλλωστε και της θεμελίωσής του) 
εισχωρούσε στην αντίστοιχη παρειά του ορύγματος 
και δεν ήταν ορατή. Μετά τη διέλευση του εκσκαφι- 
κού μηχανήματος διατηρήθηκαν κατά χώραν μόνον εν 
μέρει τα κάθετα τοιχώματα της βορειοανατολικής και 
νοτιοδυτικής πλευράς, που ξεπροβάλλουν άνισα (μέχρι 
0,12 και 0,60 μ. αντίστοιχα) από τη βορειοδυτική πα- 
ρειά του ορύγματος, καθώς και μία οριζόντια πλάκα 
της άνω επιφάνειας του μνημείου με τμήμα του ανα- 
βαθμού, σε βάθος 1,90 μ. από τον ασφαλτοτάπητα της 
οδού Μιχαήλ Πετρίδη.

Κατασκευή Γ. Από την επιτάφια κατασκευή Γ δια- 
σώθηκε μόνον η θεμελίωσή της, ύψ. 0,70 και πλ. 1 μ., 
ορατή — λόγω διεύρυνσης του ορύγματος — κατά το 
μεγαλύτερο ποσοστό του μήκους της (μέχρι 1,85 μ.), 
καθώς και η χαμηλότερη σειρά πωροπλίνθων (επενδυ- 
μένων με κονίαμα) από το εξωτερικό χτίσιμο του 
υπέργειου ορατού τμήματός της κατά μήκος της νοτιο- 
δυτικής μακριάς πλευράς· επίσης, απόμεινε στη θέση

της μία μεμονωμένη πωρόπλινθος από το χτίσιμο της 
μακριάς βορειοανατολικής πλευράς· η απόληξη της 
επιτάφιας κατασκευής προς ΒΔ. εισχωρεί μέσα στην 
άσκαφτη επίχωση της αντίστοιχης παρειάς του ορύγ- 
ματος. Η θεμελίωση της επιτάφιας κατασκευής Γ δεν 
εδράζεται στην ίδια στάθμη με τις δύο προηγούμενες 
κατασκευές A και Β, δηλαδή σε βάθος 3,95 μ. από τον 
ασφαλτοτάπητα της οδού Μιχαήλ Πετρίδη, αλλά κατά 
1 μ. περίπου ψηλότερα, πάνω σε στρώση μαύρου συ- 
μπαγούς χώματος πηλώδους υφής που υπερκαλύπτει τη 
σειρά των λακκοειδών τάφων, οι οποίοι εκτείνονται 
στα βορειοανατολικά της (μέχρι τη στάθμη έδρασης 
των ορατών υπέργειων τμημάτων των κατασκευών A 
και Β). Αντίθετα, παράλληλα προς τη νοτιοδυτική 
πλευρά της επιτάφιας κατασκευής Γ εντοπίστηκε με- 
γάλος λακκοειδής τάφος που οι καλυπτήριές του βρί- 
σκονταν σχεδόν ακριβώς στην ίδια στάθμη θεμελί- 
ωσής της (δηλαδή 2,85 μ. χαμηλότερα από τον 
ασφαλτοτάπητα της οδού Μιχαήλ Πετρίδη). Η θεμε- 
λίωση της επιτάφιας κατασκευής Γ στη νοτιοανατο- 
λική της απόληξη εισερχόταν σε μικρή βαθμιδωτή 
εσοχή, πλ. μόλις 0,20 μ., λαξευμένη στην άνω επιφά- 
νεια του καθέτου κοψίματος του πωρόβραχου που 
όριζε από ΝΑ. το δυτικό χώρο. Η νοτιοανατολική πα- 
ρειά της θεμελίωσής της παραπάνω κατασκευής εφα- 
πτόταν με τη βορειοδυτική παρειά της θεμελίωσής 
άλλης επιτάφιας κατασκευής Δ, η οποία εδραζόταν σε 
υψηλότερη στάθμη, κατά 0,50 μ. περίπου, πάνω στις 
καλυπτήριες πλάκες του τάφου 5 (στον ανατολικό 
χώρο), και που το ανώτερο τμήμα της, κατεστραμμένο 
από τη διέλευση του εκσκαφικού μηχανήματος, δια- 
γραφόταν σε τομή στη νοτιοανατολική παρειά του 
ορύγματος. Κατά μήκος της βορειοανατολικής πλευ- 
ράς της θεμελίωσής της επιτάφιας κατασκευής Γ, ελά- 
χιστα ψηλότερα από τη στάθμη έδρασής της (δηλαδή 
2,75 μ. χαμηλότερα από τον ασφαλτοτάπητα της οδού 
Μιχαήλ Πετρίδη), εντοπίστηκαν δύο αλλεπάλληλοι 
ενταφιασμοί ενηλίκων, ο ένας υπερκείμενος του άλ- 
λου, χωρίς κτερίσματα, με προσανατολισμό κεφαλής- 
ποδιών ΝΑ.-ΒΔ.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας στο δυτικό 
χώρο των επιτάφιων κατασκευών A, Β και Γ, δόθηκε η 
άδεια για τη συνέχιση των εργασιών εγκατάστασης 
του αποχετευτικού αγωγού όμβριων, χωρίς να ερευνη- 
θούν οι υποκείμενοι λακκοειδείς τάφοι, οι οποίοι κα- 
ταχώθηκαν. Η έρευνα των τάφων αυτών κρίθηκε επι- 
κίνδυνη εξαιτίας των δυσχερών συνθηκών μέσα στο 
στενό όρυγμα και του μεγάλου βάθους που εντοπίστη- 
καν, από 3,60-4 μ. χαμηλότερα από τον ασφαλτοτά- 
πητα της οδού Μιχαήλ Πετρίδη, δηλαδή κατά 1,50 μ. 
χαμηλότερα από την προβλεπόμενη στάθμη του πυθ- 
μένα του ορύγματος.
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Ανασκαφικές ενότητες 3 και 4. Η τρίτη και τέταρτη 
ανασκαφική ενότητα αποτελούν ενιαίο σκάμμα, συ- 
νολ. μήκ. 63 μ., το οποίο απέχει 30 μ. περίπου από το 
σκάμμα της δεύτερης ανασκαφικής ενότητας.

Στο βορειότερο τμήμα αυτού του ενιαίου σκάμματος, 
μήκ. 30 μ. (το οποίο αντιστοιχεί με την ανασκαφική 
ενότητα 3) αποκαλύφθηκε μνημειώδης τοίχος ταφικού 
περιβόλου με προσανατολισμό Β.-Ν., ο οποίος τέμνει 
λοξά το όρυγμα και είναι ορατός μέχρι μήκους 7,50 μ. 
(μέτρηση στη δυτική όψη του). Από τον παραπάνω 
τοίχο, κατά το μεγαλύτερο μέρος του μήκους του, έχει 
αποκαλυφθεί ένας μονάχα δόμος πωροπλίνθων, πλ. 
0,60 μ., που η πάνω επιφάνειά του έχει υποστεί εκτετα- 
μένη καταστροφή από τη διέλευση του εκσκαφικού 
μηχανήματος, ώστε να διασώζεται ελάχιστα χαμηλό- 
τερα από την προβλεπόμενη στάθμη του πυθμένα του 
αγωγού, σε βάθος 2,70 μ. περίπου χαμηλότερα από τον 
ασφαλτοτάπητα της οδού Μιχαήλ Πετρίδη- στη νότια 
απόληξή του, ωστόσο, ο μνημειώδης τοίχος, από το 
σημείο όπου τέμνεται με τη νοητή ευθεία της νοτιοα- 
νατολικής παρειάς του σκάμματος (η οποία έχει σκα- 
φτεί με σκάρπα, ώστε να είναι ορατή η δυτική — εσω- 
τερική — όψη του τοίχου) και μέχρι μήκους 2,50 μ. 
περίπου, όπου εξαφανίζεται πίσω από εφαπτόμενο χτι- 
στό κυκλικό πηγάδι εισχωρώντας πλέον στην άσκα- 
φτη επίχωση της παρειάς, διασώζεται σε τρεις δόμους, 
από τους οποίους ο μεσαίος αποτελεί την άθικτη προέ- 
κταση του σωζόμενου δόμου στο συνολικό μήκος του 
τοίχου που έχει αποκαλυφθεί. Η δυτική — εσωτερι- 
κή — όψη του παραπάνω τοίχου όριζε την ευθεία της 
ανατολικής στενής πλευράς δύο μεγάλων τάφων-θαλά- 
μων, διαταγμένων ο ένας παραπλεύρως του άλλου, από 
τους οποίους αποκαλύφθηκε η εξωτερική επιφάνεια 
της χτιστής ημικυλινδρικής οροφής ελάχιστα χαμηλό- 
τερα από την προβλεπόμενη στάθμη του πυθμένα του 
αγωγού, δηλαδή σε βάθος 2,70 μ. περίπου από τον 
ασφαλτοτάπητα της οδού Μιχαήλ Πετρίδη. Η ευθεία 
της δυτικής πλευράς — πρόσοψης; — των παραπάνω 
τάφων-θαλάμων υπερκαλύπτεται από την άσκαφτη 
επίχωση της βορειοδυτικής παρειάς του ορύγματος. 
Εξαιτίας των δυσχερών συνθηκών της έρευνας (κατολι- 
σθήσεις παρειών του ορύγματος λόγω βροχοπτώσεων) 
οι τάφοι αυτοί καθώς και το τμήμα του μνημειώδους 
τοίχου στη σωζόμενη στάθμη του μεσαίου — συνεχό- 
μενου — δόμου διατηρήθηκαν σε κατάχωση κάτω από 
την αμέσως υπερκείμενη τσιμεντένια στρώση του πυθ- 
μένα του αγωγού. Κατά την αφαίρεση επίχωσης για 
τον καθαρισμό της ανατολικής — εξωτερικής — πλευ- 
ράς του μνημειώδους τοίχου αποκαλύφθηκαν δύο μο- 
ναδικά στο είδος τους επιτάφια μέλη (Ε 3582 και Ε 
4073) (Πίν. 239 γ).

Ε 3582. Μικρή επιτύμβια στήλη από πωρόλιθο επεν-

δυμένη με κονίαμα που χωρίζεται σε δύο τμήματα καθ’ 
ύψος με ελαφριά εγχάραξη του κονιάματος. Το αρι- 
στερό επιστέφεται με αετωματική επίστεψη διακοσμη- 
μένη στο τύμπανο με ανάγλυφο ρόδακα- το δεξί τμήμα 
δεν φέρει επίστεψη εκτός από το κυμάτιο του γείσου 
που περιτρέχει και τους κροτάφους. Η κάθετη εγχά- 
ραξη διακόπτεται στο ανώτερο τμήμα της από διακο- 
σμητική διαμόρφωση πλαστικού κουκουναριού με τη 
μύτη προς τα πάνω μέσα σε έγκοιλο πλαίσιο που πα- 
ρακολουθεί το περίγραμμά του- στον πλαστικό ρόδακα 
του τυμπάνου, καθώς και στο πλαστικό κουκουνάρι 
διατηρούνται ίχνη κίτρινης βαφής. Το κατώτερο τμή- 
μα της στήλης, μέχρι ύψους 0,12 μ., δεν έφερε επέν- 
δυση κονιάματος- προφανώς θα εφάρμοζε σαν γόμφος 
σε εντορμία στήριξης και δε θα ήταν ορατό. Διαστά- 
σεις: ύψος 0,47, πλάτος 0,26, πλάτος κροτάφων 0,13, 
ύψος μικρού αετώματος 0,06 μ.

Ε 4073. Τμήμα από το ανώτερο μέρος μεγάλου επι- 
τύμβιου μέλους από πωρόλιθο επενδυμένου με κο- 
νίαμα. Διασώζεται ευρύ κυλινδρικό στέλεχος, διαμ. 
0,36, μέχρι μέγιστο ύψος 0,20 μ., πάνω στο οποίο επικά- 
θεται σύμφυτη βολβόσχημη επίστεψη (σαν ομπρέλα 
μανιταριού), διαμ. 0,48 και ύψ. 0,26 μ., που στην άνω 
απόληξή της έχει διαμόρφωση πρόστυπου ταινιωτού 
δακτυλίου που όριζε την αρχή κάποιας πλαστικής κο- 
ρύφωσης (άγαλμα; ή άκανθα;). Σωζ. συνολ. ύψ. 0,58 μ.

Εκτός από τις παραπάνω μνημειώδεις κατασκευές 
που ερευνήθηκαν εν μέρει, στο υπόλοιπο τμήμα του 
σκάμματος που καταλαμβάνει η ανασκαφική ενότητα 3 
εντοπίστηκαν δευτερεύουσες και μάλλον πρόχειρες 
κατασκευές: α) Προχειροκατασκευασμένος τάφος με 
ταφή ενηλίκου εντοπίστηκε κατά μήκος της νότιας 
μακριάς πλευράς του νοτιότερου από τους δύο μνημει- 
ώδεις τάφους-θαλάμους, κατά την αφαίρεση της επί- 
χωσης παραπλεύρως της οροφής, β) Κυκλικό χτιστό 
πηγάδι, διαμ. 0,58 μ., εντοπίστηκε σε επαφή με τη δυ- 
τική όψη του μνημειώδους τοίχου, στη νότια απόληξη 
του ορατού τμήματός του. Από την επίχωση του πηγα- 
διού περισυλλέχθηκε κεραμική που περιλαμβάνει κυ- 
ρίως όστρακα οξυπύθμενων αμφορέων, γ) Σε απόσταση 
0,88 μ. από το πηγάδι, σχεδόν σε επαφή και παράλ- 
ληλα προς την ευθεία της αντικρυνής — βορειοδυ- 
τικής — πλευράς του ορύγματος εντοπίστηκε ορθογώ- 
νια θήκη (θήκη Β), διαστ. 0,50x0,38 μ., λαξευμένη στο 
βραχώδη πυθμένα του ορύγματος, που η στάθμη του 
στο τμήμα αυτό της εκσκαφής συμπίπτει με τη στάθμη 
του φυσικού πωρόβραχου (2,80 μ. περίπου χαμηλότερα 
από τον ασφαλτοτάπητα της οδού Μιχαήλ Πετρίδη). 
Μετά την αφαίρεση της καλυπτήριας που τη σφράγιζε, 
μέσα στη θήκη βρέθηκε ακέραια οστεοθήκη με το κά- 
λυμμά της, χωρίς επιγραφή, δ) Προχειροκατασκευα- 
σμένος τοίχος-περίβολος (τοίχος 2) με κατεύθυνση



476 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 45 (1990)

ΝΑ.-ΒΔ., ο οποίος τέμνει κάθετα το όρυγμα, εντοπί- 
στηκε ακριβώς παραπλεύρως και προς ΝΔ. του πηγα- 
διού- ο τοίχος εδράζεται στο φυσικό πωρόβραχο, που 
η στάθμη του συμπίπτει με τη στάθμη του πυθμένα του 
ορύγματος- το πλάτος του είναι 0,61 μ. και έχει παρα- 
συρθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη διέλευση του εκ- 
σκαφικού μηχανήματος, ώστε μέσα στα όρια του πλά- 
τους του ορύγματος (2 μ. περίπου) να έχει απομείνει 
άθικτο μονάχα το κατώτερο τμήμα του (μέχρι ύψους 
0,22 μ.). Η προέκτασή του προς ΝΑ. και ΒΔ. διαγρά- 
φεται σε τομή στις αντίστοιχες παρειές του ορύγματος, 
όπου το ύψος του μετρήθηκε στα 1,31 μ. ε) Δεύτερος 
παράλληλος τοίχος-περίβολος (τοίχος 1) με κατεύ- 
θυνση επίσης ΝΑ.-ΒΔ. εντοπίστηκε σε απόσταση 5,48 
μ. και προς ΝΑ. του προηγούμενου, ορατός μονάχα σε 
τομή στις παρειές του ορύγματος, όπου το μέγιστο 
ύψος του μετρήθηκε στα 1,73 μ. Ο τοίχος, πλ. 0,47 μ., 
εδράζεται στο φυσικό πωρόβραχο (η στάθμη του 
οποίου συμπίπτει με τη στάθμη του πυθμένα του ορύγ- 
ματος). στ) Θήκη χτιστή (θήκη Α) εντοπίστηκε ακρι- 
βώς σε επαφή προς τη νοτιοδυτική όψη του προηγού- 
μενου τοίχου (τοίχου 1) με το άνοιγμά της προς τη 
νοτιοανατολική παρειά του ορύγματος μετά την κατα- 
στροφή της βορειοδυτικής πλευράς της από τη διέ- 
λευση του εκσκαφικού μηχανήματος. Η θήκη, διαστ. 
0,75x0,42 και ύψ. 0,44 μ., εδράζεται σε κάπως ψηλό- 
τερη στάθμη από τη στάθμη έδρασης του τοίχου 1, 
πάνω σε στρώση επίχωσης από κοκκινόχωμα και λα- 
τύπη (0,28 μ. ψηλότερα από την επιφάνεια του φυσικού 
πωρόβραχου που η στάθμη του συμπίπτει με τον πυθ- 
μένα του ορύγματος).

Στο νοτιότερο τμήμα του ενιαίου σκάμματος (μήκ. 
33 μ.) που καταλαμβάνει η ανασκαφική ενότητα 4 
ερευνήθηκαν λακκοειδείς τάφοι, θήκες, μνημειώδης τά- 
φος-θάλαμος καθώς και σύμπλεγμα ταφικών κατα- 
σκευών.

Ο τάφος-θάλαμος I είναι η πρώτη από ΒΑ. ταφική 
κατασκευή που ερευνήθηκε στα πλαίσια της ανασκα- 
φικής ενότητας 4- είναι διευθετημένος κατά τον άξονα 
του ορύγματος, δηλαδή έχει προσανατολισμό ΒΑ.- 
ΝΔ., με μία μικρή μετατόπιση προς ΝΑ. (Πίν. 240 α). 
Η είσοδός του, στη βορειοανατολική στενή πλευρά, 
σφραγιζόταν με τρεις μακρόστενες πωροπλίνθους το- 
ποθετημένες πλαγιαστά η μία πάνω στην άλλη. Η επί- 
πεδη οροφή του υποστήριζε υπέργεια επιτάφια κατα- 
σκευή (κατασκευή Α), από την οποία διασώζεται 
αναβαθμός, μήκ. 2,53 μ., ορατού πλ. 1,10 και ύψ. 0,20 
μ., όπου εδράζεται το κατώτερο σωζόμενο τμήμα του 
επιτάφιου μνημείου, μήκ. 2,24 και ορατού πλ. 1,05, μέ- 
χρι μέγιστο ύψος 0,25, σε βάθος 0,84 μ. από τον 
ασφαλτοτάπητα της οδού Μιχαήλ Πετρίδη (Πίν. 240 
γ). Η περίμετρος έδρασης του επιτάφιου μνημείου

έφερε λοξότμητο κυμάτιο πάνω σε κάθετο κανόνα, ύψ. 
0,70 μ. Η νοτιοανατολική πλευρά του αναβαθμού και 
του σωζόμενου κατώτερου τμήματος του επιτάφιου 
μνημείου υπερκαλυπτόταν από την άσκαφτη επίχωση 
της αντίστοιχης παρειάς του ορύγματος και δεν ήταν 
ορατή, όπως άλλωστε και η νοτιοανατολική πλευρά 
του τάφου-θαλάμου. Στο εσωτερικό του τάφου, διαστ. 
2,23x0,85 μ., βρέθηκαν πολλαπλές εναποθέσεις τεφρο- 
δόχων υδριών (συνολικά τέσσερις) καθώς και δύο 
οστεοθήκες που υπερκάλυπταν παλαιότερο ενταφια- 
σμό (Πίν. 240 β). Ο αποσαθρωμένος σκελετός, πι- 
θανώς γυναικείος, είχε προσανατολισμό κεφαλής-πο- 
διών ΝΔ.-ΒΑ. κι ολόγυρά του ήταν διευθετημένα 
κτερίσματα (φιαλίδια, μυροδοχεία, άπους κάνθαρος) 
που προσδιορίζουν τη χρονολόγηση του ενταφιασμού 
στα τέλη του 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ. Κατά την αφαί- 
ρεση επίχωσης ανάμεσα στη βορειοδυτική πλευρά του 
τάφου-θαλάμου I και στην αντίστοιχη παρειά του 
ορύγματος, ελάχιστα χαμηλότερα από τη στάθμη της 
οροφής του τάφου (δηλαδή σε βάθος 1,14 μ. από τον 
ασφαλτοτάπητα της οδού Μιχαήλ Πετρίδη), περισυλ- 
λέχθηκαν ακέραιη πήλινη φιάλη, καθώς και το εξαί- 
ρετο πήλινο ειδώλιο συμποσιαζομένου ΕΙΔ 1237 (μέγ. 
σωζ. μήκ. 0,137, μέγ. σωζ. ύψ. 0,126 μ.) (Πίν. 240 δ). 
Το ειδώλιο και η φιάλη θα πρέπει πιθανότατα να συν- 
δεθούν με ελεύθερες εναποθέσεις τεφροδόχων υδριών, 
όπως αυτή που εντοπίστηκε σε απόσταση μόλις 0,27 μ. 
από την παρυφή της οροφής του τάφου, στο δυτικό 
πέρας της βορειοδυτικής μακριάς πλευράς.

Ο τάφος-θάλαμος I και η επιτάφια κατασκευή Α 
ορίζονται προς ΝΑ. από προχειροκατασκευασμένο 
τοίχο-περίβολο με προσανατολισμό ΝΑ.-ΒΔ. που τέ- 
μνει κάθετα το όρυγμα προεκτεινόμενος κάτω από την 
άσκαφτη επίχωση των παρειών του. Ο τοίχος (τοίχος 
1) φανερώθηκε μέχρι μήκους 1,65 μ. (ίσο με το πλάτος 
του ορύγματος) και το πλάτος του φτάνει τα 0,47 μ.- η 
ανώτερη σωζόμενη επιφάνειά του βρισκόταν σε βάθος 
0,75 μ. από τον ασφαλτοτάπητα της οδού Μιχαήλ Πε- 
τρίδη. Η βορειοανατολική παρειά του τοίχου 1 εφαπτό- 
ταν με τη νοτιοδυτική στενή πλευρά του τάφου-θαλά- 
μου I καθώς και με την αντίστοιχη πλευρά της 
επιτάφιας κατασκευής Α, όπου δεν σχηματιζόταν ανα- 
βαθμός ή κυμάτιο και η οποία δεν ήταν ορατή. Η νο- 
τιοδυτική όψη του τοίχου 1 όριζε σύμπλεγμα δύο μι- 
κρότερων επιτάφιων κατασκευών, οι οποίες αποκα- 
λύφθηκαν εν μέρει μέσα στο όρυγμα: πρόκειται για 
δύο χτιστά ορθογώνια επιτάφια μνημεία, το ένα παρα- 
πλεύρως και πλησιέστατα του άλλου που η βορειοανα- 
τολική τους πλευρά εφάπτεται με τη νοτιοδυτική πα- 
ρειά του τοίχου 1, η οποία έφερε επένδυση κονιάματος 
και που σε κάποια χρονική φάση θα ήταν ορατή.

Από την επιτάφια κατασκευή Β έχει αποκαλυφθεί
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τμήμα της βορειοδυτικής παρυφής της που ξεπροβάλ- 
λει μέχρι 0,35 μ. από τη νοτιοανατολική παρειά του 
ορύγματος- το μήκος της βορειοδυτικής πλευράς που 
έχει φανερωθεί είναι 1,08 μ. και πιθανότατα αντιστοι- 
χεί στον άξονα του πλάτους της κατασκευής. Η επιτά- 
φια κατασκευή Β διασώζεται μέχρι ύψους 0,45 μ.· η 
σωζόμενη άνω επιφάνειά της βρισκόταν σε βάθος 0,83 
μ. από τον ασφαλτοτάπητα της οδού Μιχαήλ Πετρίδη- 
τα πλευρικά τοιχώματα της κατασκευής ήταν χτισμένα 
με μέτριου μεγέθους ορθογώνιες πωρόπετρες και επι- 
χρισμένα εξωτερικά με κονίαμα, ενώ το εσωτερικό της 
είχε γέμισμα από μικρούς αργούς λίθους.

Από την επιτάφια κατασκευή Ε διασώζονται μόνον 
εν μέρει τα πλευρικά τοιχώματα του νοτιοανατολικού 
τμήματός της, που ξεπροβάλλει μέχρι μήκους 1,06 μ. 
από τη βορειοδυτική παρειά του ορύγματος· η ευθεία 
της νοτιοανατολικής πλευράς της (μήκ. 0,94 μ.) απέχει 
μόνο 0,16 μ. από τη βορειοδυτική πλευρά της κατα- 
σκευής Β- η νότια γωνία της επιτάφιας κατασκευής Γ 
ήταν ετοιμόρροπη από τις επεμβάσεις του εκσκαφικού 
μηχανήματος και είχε καταρρεύσει κατά τη διάρκεια 
της έρευνας- τα πλευρικά τοιχώματα που παρέμειναν 
άθικτα διασώζονται μέχρι ύψους 0,44, σε βάθος 0,88 μ. 
από τον ασφαλτοτάπητα της οδού Μιχαήλ Πετρίδη- τα 
πλευρικά τοιχώματα της επιτάφιας κατασκευής Γ ήταν 
χτισμένα με ορθογώνιες πωρόπετρες, ενώ το εσωτε- 
ρικό της περιείχε χώμα αντί για το συνηθισμένο γέμι- 
σμα από μικρές ακατέργαστες πωρόπετρες- αξιοση- 
μείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι στο εσωτερικό των 
πλευρικών τοιχωμάτων παρατηρήθηκε επίχριση κονιά- 
ματος. Με κονίαμα ήταν επίσης επιχρισμένη η νοτιο- 
ανατολική πλευρά της κατασκευής, ενώ το σωζόμενο 
τμήμα της νοτιοδυτικής πλευράς της που εισχωρεί στο 
όρυγμα δεν έφερε ίχνη επένδυσης με κονίαμα. Οι επιτά- 
φιες κατασκευές Β και Γ εδράζονταν περίπου στην ίδια 
στάθμη, δηλαδή από 1,20-1,30 μ. χαμηλότερα από τον 
ασφαλτοτάπητα της οδού Μιχαήλ Πετρίδη, πάνω σε 
τεχνητή επίχωση-υπόστρωμα από καστανό χώμα και 
αργές μικρού και μέτριου μεγέθους πωρόπετρες που, 
όπως διαπιστώθηκε, έφθανε μέχρι την επιφάνεια του 
φυσικού πωρόβραχου, σε βάθος 2,15 μ. περίπου από 
τον ασφαλτοτάπητα της οδού Μιχαήλ Πετρίδη.

Μετά τη διάλυση των τμημάτων των επιτάφιων κα- 
τασκευών Β και Γ που εισχωρούσαν μέσα στο όρυγμα 
και την αφαίρεση της επίχωσης-υποστρώματος όπου 
εδράζονταν, διαπιστώθηκε ότι: α) Ο εφαπτόμενος 
τοίχος 1 εδράζεται σε ομοιογενή επίχωση-υπόστρωμα 
με αυτή των επιτάφιων κατασκευών Β και Γ, δηλαδή 
καστανό χώμα με αργές πωρόπετρες που φτάνει μέχρι 
την επιφάνεια του φυσικού πωρόβραχου (σε βάθος 2,15 
μ. περίπου από τον ασφαλτοτάπητα της οδού Μιχαήλ 
Πετρίδη)- η στάθμη έδρασης του τοίχου 1 βρίσκεται

κατά 0,20-0,30 μ. χαμηλότερα από τη στάθμη έδρασης 
των επιτάφιων κατασκευών Β και Γ, δηλαδή σε βάθος 
1,50 μ. από τον ασφαλτοτάπητα της οδού Μιχαήλ Πε- 
τρίδη.

β) Καμμία θήκη ή τάφος, εκτός από την ανατολική 
γωνία του τάφου IX δεν εντοπίστηκε κάτω από την 
επιτάφια κατασκευή Β, από την οποία άλλωστε, όπως 
έχει ήδη σημειωθεί, προεξείχε μέσα στο όρυγμα μον- 
άχα μικρό τμήμα της βορειοδυτικής απόληξής της (μέ- 
χρι 0,35 μ.).

γ) Κάτω από την επιτάφια κατασκευή Γ εντοπίστηκε 
η θήκη 1, χτισμένη με αργές μικρού και μέτριου μεγέ- 
θους πωρόπετρες, η οποία εισχωρούσε στη βορειοδυ- 
τική παρειά του ορύγματος (Πίν. 241 α)- για την 
έρευνά της αποξηλώθηκε η νοτιοανατολική πλευρά 
της και αποκαλύφθηκε η τεφροδόχος υδρία, αδιατάρα- 
κτη, σε κατακόρυφη θέση, η οποία πατούσε πάνω σε 
πρόχειρο ψευδοδάπεδο από μικρές πωρόπετρες, 1,75 μ. 
χαμηλότερα από τον ασφαλτοτάπητα της οδού Μι- 
χαήλ Πετρίδη. Διαπιστώθηκε ότι οι εσωτερικές διαστά- 
σεις της θήκης 1 είναι 0,35x0,20x0,42 μ. (ύψος) και ότι 
ο άξονας του μήκους της έχει προσαναστολισμό ΒΑ.- 
ΝΔ. Η θήκη 1 σφραγιζόταν από πάνω με καλυπτήρια 
πωρόπλακα, η οποία ενσωματωνόταν στο δάπεδο της 
επιτάφιας κατασκευής Γ. Χαμηλότερα από τη θήκη 1 
και κάπως νοτιοανατολικότερα (περίπου στο κέντρο 
του πλάτους του ορύγματος) εντοπίστηκε η θήκη 2, 
στην επιφάνεια του φυσικού πωρόβραχου (σε βάθος 
2,15 μ. από τον ασφαλτοτάπητα της οδού Μιχαήλ Πε- 
τρίδη), η οποία στην πραγματικότητα είναι κυκλική 
λάξευση, διαμ. 0,36 μ., όπου είχε αποτεθεί η τεφρο- 
δόχος υδρία, η οποία αποκαλύφθηκε αδιατάρακτη. 
Επιπλέον, ο μεγάλος λακκοειδής τάφος IX αποκαλύ- 
φθηκε ακριβώς παραπλεύρως και προς ΝΔ. της θήκης 
2 (Π ί ν . 241 β). Ο τάφος IX έχει προσανατολισμό ΒΔ.- 
ΝΑ. και τέμνει κάθετα το όρυγμα, εισχωρώντας κατά 
το βορειοδυτικό ήμισύ του στην άσκαφτη επίχωση της 
αντίστοιχης παρειάς του- κατά το βορειοανατολικό 
ήμισυ του πλάτους του ο τάφος IX υπερκαλυπτόταν 
από την επιτάφια κατασκευή Γ, ενώ η ανατολική γω- 
νία του εισχωρούσε λίγο κάτω από την επιτάφια κατα- 
σκευή Β, ώστε να είναι απολύτως σαφές ότι ο τάφος 
αυτός είναι προγενέστερος των επιτάφιων κατασκευών 
αν και είναι αμφίβολη οποιαδήποτε κατασκευαστική 
σχέση του με αυτές. Προβληματική επίσης θεωρείται 
και η σχέση της θήκης 2 με την επιτάφια κατασκευή 
Γ: η κυκλική λάξευση της παραπάνω θήκης στην πα- 
ρυφή της βορειοανατολικής μακριάς πλευράς του μεγά- 
λου λακκοειδούς τάφου IX, σύρριζα προς την πατούρα 
των καλυπτήριων, δείχνει μία ισχυρότερη σύνδεσή της 
με τον τάφο IX παρά με την υπερκείμενη επιτάφια κα- 
τασκευή Γ, με την οποία αναμφίβολα συνδέεται η
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θήκη 1. Για την έρευνα του τάφου IX αφαιρέθηκαν δύο 
από τις καλυπτήριες του στο νοτιοανατολικό ήμισύ 
του, που έχει αποκαλυφθεί μέσα στο πλάτος του ορύγ- 
ματος. Διαπιστώθηκε ότι ο τάφος IX (διαστ. 2,35x0,75 
και βάθ. 0,90 μ.) περιείχε ενταφιασμό ενηλίκου με 
προσανατολισμό κεφαλής- ποδιών ΒΔ.-ΝΑ., από τον 
οποίο δε σώθηκαν παρά ελάχιστα λείψανα- τα κτερί- 
σματα (δύο μελαμβαφή πινάκια, δύο οξυπύθμενοι αμ- 
φορίσκοι και μικρό φιαλίδιο) προσδιορίζουν τη χρο- 
νολόγησή του στο τέλος του 4ου ή στις αρχές του 3ου 
αι. π.Χ. Σε απόσταση 0,40 μ. και νοτιοδυτικά του τά- 
φου IX είχε αποκαλυφθεί ο μεγάλος λακκοειδής τάφος 
VIII, σε παράλληλη διευθέτηση με τον τάφο IX (δη- 
λαδή με προσανατολισμό ΒΔ.-ΝΑ.), ο οποίος κατά το 
βορειοδυτικό του ήμισυ εισχωρεί στην άσκαφτη επί- 
χωση της παρειάς του ορύγματος. Μετά την αφαίρεση 
των διαταραγμένων καλυπτήριων από το νοτιοανατο- 
λικό ήμισύ του, που έχει αποκαλυφθεί μέσα στο 
πλάτος του ορύγματος, διαπιστώθηκε ότι ο τάφος VIII 
(διαστ. 2,28x0,80 μ. και βάθ. 0,90 μ.) περιείχε ενταφια- 
σμό ενηλίκου (γυναίκας;), με προσανατολισμό κεφα- 
λής-ποδιών ΒΔ.-ΝΑ., με πλούσια κτέριση σε δύο 
στρώσεις: από την ανώτερη στρώση (0,25 μ. περίπου 
ψηλότερα από τον πυθμένα) περισυλλέχθηκαν άπους 
κάνθαρος, οξυπύθμενος αμφορίσκος, ασκός guttus και 
ατρακτόσχημο μυροδοχείο, ενώ από την κατώτερη 
στρώση, στο δάπεδο του τάφου όπου είχε τοποθετηθεί 
ο νεκρός, περισυλλέχθηκαν τέσσερα ακόμη αγγεία 
(οξυπύθμενος αμφορίσκος, άβαφη πρόχους, ατρακτό- 
σχημο μυροδοχείο και φιαλίδιο) καθώς και τετράγωνο 
χάλκινο κάτοπτρο, ασημένια ομφαλωτή φιάλη, χά- 
ντρες από υαλόμαζα κι επίσης τρίμματα χάλκινης βε- 
λόνας και σιδερένια καρφιά. Η χρονολόγηση του τά- 
φου προσδιορίζεται στο τέλος του 4ου ή στις αρχές 
του 3ου αι. π.Χ. Κατά μήκος της νοτιοδυτικής μακριάς 
πλευράς του τάφου VIII εντοπίστηκε συσσώρευση αρ- 
γών λίθων που σχηματίζουν κάποιο είδος πρόχειρου 
τοιχίου (περιβόλου;), ύψ. 0,60 και πλ. 0,66 μ., που έχει 
αποκαλυφθεί σε μήκος ίσο με το πλάτος του ορύγ- 
ματος (1,50 μ.) και που η άνω επιφάνειά του βρίσκεται 
σε βάθος 1,40 μ. από τον ασφαλτοτάπητα της οδού 
Μιχαήλ Πετρίδη. μικρότερη συσσώρευση αργών λί- 
θων παρατηρήθηκε και κατά μήκος της βορειοανατο- 
λικής πλευράς του τάφου.

Στο υπόλοιπο τμήμα του σκάμματος της ανασκα- 
φικής ενότητας 4 αποκαλύφθηκαν λακκοειδείς τάφοι, 
από τους οποίους ο πρώτος από τα βορειοανατολικά 
(τάφος VII) εντοπίστηκε σε απόσταση 2,75 μ. προς τα 
νοτιοδυτικά του τάφου VIII. Πρόκειται για λακκοειδή 
τάφο με προσανατολισμό ΒΔ.-ΝΑ. που εισχωρεί σχε- 
δόν εξ ολοκλήρου μέσα στην άσκαφτη επίχωση της 
βορειοδυτικής παρειάς του ορύγματος και που η νο- 
τιοανατολική του απόληξη καταστράφηκε από τη διέ- 
λευση του εκσκαφικού μηχανήματος- η στάθμη του 
πυθμένα του τάφου VII συμπίπτει με τη στάθμη εκ-

σκαφής του πυθμένα του ορύγματος (δηλαδή 2,48 μ. 
περίπου χαμηλότερα από τον ασφαλτοτάπητα της οδού 
Μιχαήλ Πετρίδη)- ο τάφος αυτός δεν ερευνήθηκε αλλά 
έγινε καθαρισμός της διατομής του στη βορειοδυτική 
παρειά του ορύγματος. Σε απόσταση 0,65 μ. από τον 
τάφο VII εντοπίστηκε ο πρώτος από σειρά τεσσάρων 
λακκοειδών τάφων (τάφοι Π-V), διευθετημένων ο ένας 
παραπλεύρως του άλλου, κάθετα προς το όρυγμα, κα- 
ταλαμβάνοντας ολόκληρο το πλάτος του. Οι παρα- 
πάνω τάφοι έχουν διαστάσεις που κυμαίνονται από 
1,97x0,54 (τάφος III) έως 2,64x0,86 μ. (τάφος V), ενώ 
το βάθος τους φθάνει από 0,55 (τάφος III) έως 1,30 μ. 
(τάφος V)- οι καλυπτήριές τους (που η στάθμη τους 
βρίσκεται σε βάθος 2 μ. περίπου από τον ασφαλτοτά- 
πητα της οδού Μιχαήλ Πετρίδη, δηλαδή ελάχιστα 
ψηλότερα από τη στάθμη εκσκαφής του πυθμένα του 
ορύγματος) ήταν εν μέρει διαταραγμένες από τη διέ- 
λευση του εκσκαφικού μηχανήματος. Μέσα στους τά- 
φους περιέχονταν ενταφιασμοί ενηλίκων με προσανα- 
τολισμό κεφαλής-ποδιών ΒΔ.-ΝΑ.- αξιοσημείωτη είναι 
η άριστη κατάσταση διατήρησης του σκελετού του τά- 
φου V. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι στον τάφο IV 
βρέθηκαν συνολικά 28 αγγεία-κτερίσματα, τα περισσό- 
τερα φιαλίδια (καθώς και ασκός guttus, άπους κάν- 
θαρος κ.ά.) κι ακόμα ασημένιο και χάλκινο νόμισμα. 
Από τους υπόλοιπους τάφους περισυλλέχθηκαν οξυ- 
πύθμενοι αμφορίσκοι, μελαμβαφή πινάκια, φιαλίδια 
κ.ά. που προσδιορίζουν τη χρονολόγησή τους στο 
τέλος του 4ου ή στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. (Πίν. 242 α).

Σε απόσταση 2,25 μ. νοτιοδυτικά του τάφου V εντο- 
πίστηκε προχειροκατασκευασμένος τοίχος-περίβολος 
(τοίχος Ια), με προσανατολισμό ΒΔ.-ΝΑ., ο οποίος 
έτεμνε κάθετα το όρυγμα και αποξηλώθηκε εξ ολοκλή- 
ρου κατά τη διέλευση του εκσκαφικού μηχανήματος, 
ώστε να είναι ορατός σε τομή στις παρειές του ορύγ- 
ματος. Ο τοίχος 1α, πλ. 0,50 και ύψ. 1,28 μ., εδραζόταν 
πάνω στο φυσικό πωρόβραχο που η στάθμη της επιφά- 
νειάς του βρίσκεται 1,70 μ. χαμηλότερα από τον 
ασφαλτοτάπητα της οδού Μιχαήλ Πετρίδη (κατά 0,30 
μ. περίπου ψηλότερα από τον πυθμένα του ορύγματος)- 
η σωζόμενη άνω επιφάνειά του βρίσκεται 0,44 μ. χα- 
μηλότερα από τον ασφαλτοτάπητα της οδού Μιχαήλ 
Πετρίδη. Σε απόσταση 8,50 μ. νοτιοδυτικά του τοίχου 
1α εντοπίστηκε ο τελευταίος τάφος (τάφος VI) που 
ερευνήθηκε στο σκάμμα της ανασκαφικής ενότητας 4. 
Είναι μεγάλος λακκοειδής τάφος (διαστ. 2,34x0,74 και 
βάθ. 0,92 μ.), διευθετημένος κατά τον άξονα του ορύγ- 
ματος, δηλαδή με προσανατολισμό ΒΑ.-ΝΔ., που οι 
καλυπτήριές του (σε βάθος 0,50 μ. από τον ασφαλτοτά- 
πητα της οδού Μιχαήλ Πετρίδη) είχαν παραμείνει 
άθικτες. Κατά την έρευνα του τάφου βρέθηκε ατρακτό- 
σχημο μυροδοχείο και οξυπύθμενος αμφορίσκος που 
προσδιορίζουν τη χρονολόγησή του στις αρχές του 
3ου αι. π.Χ.
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Ανασκαφική ενότητα 5. Κατά την προεκτεινόμενη 
εκσκαφή του ορύγματος αγωγού αποχέτευσης ομβρίων 
στην οδό Μιχαήλ Πετρίδη προς την περιοχή Μήδεια, 
μπροστά από την οικοδομή με αριθμό 107, εντοπίστη- 
καν τρεις τάφοι-θάλαμοι λαξευμένοι στο φυσικό πωρό- 
βραχο με ημικυλινδρική οροφή ως θόλο. Οι τάφοι εί- 
ναι διευθετημένοι ο ένας παραπλεύρως του άλλου με 
προσανατολισμό Β.ΒΑ.-Ν.ΝΔ. και τέμνουν λοξά το 
όρυγμα που κατευθύνεται ΒΑ.-ΝΔ. Από αυτούς, ο με- 
σαίος (τάφος 2) είχε καταστραφεί κατά μεγάλο μέρος 
από τη διέλευση του εκσκαφικού μηχανήματος, ενώ οι 
τάφοι 1 και 3, οι οποίοι εισχωρούν αντίστοιχα στη 
βορειοδυτική και νοτιοανατολική παρειά του ορύγ- 
ματος, είχαν υποστεί μερική μονάχα καταστροφή. Οι 
διαστάσεις των τριών τάφων είναι σχεδόν ίδιες: το 
μήκος τους κυμαίνεται από 2,35 μέχρι 2,50, ενώ το 
πλάτος τους είναι 1 μ. Παρατηρείται διαδοχική δια- 
βάθμιση της στάθμης του πυθμένα τους, που εναρμονί- 
ζεται με την ελαφρά κατωφερική κλίση του φυσικού 
πωρόβραχου προς Ν.ΝΑ., δηλαδή ο πυθμένας του τά- 
φου 1 βρίσκεται κατά 0,10 μ. ψηλότερα από τον πυθ- 
μένα του τάφου 2 και κατά 0,40 μ. ψηλότερα από τον 
πυθμένα του τάφου 3. Το τοξωτό άνοιγμα της εισόδου 
των τάφων καταλάμβανε ολόκληρο το πλάτος της νο- 
τιοδυτικής τους πλευράς και έκλεινε με χτιστό διά- 
φραγμα από μακρόστενες πωροπλίνθους τοποθετημέ- 
νες πλαγιαστά η μία πάνω στην άλλη. Κανένα ίχνος 
από το παραπάνω χτιστό διάφραγμα της εισόδου δεν 
εντοπίστηκε κατά την έρευνα του τάφου 1, ενώ στον 
τάφο 2 σωζόταν κατά χώραν η κατώτερη σειρά πωρο- 
πλίνθων καθώς και τμήμα της αμέσως υπερκείμενης. Ο 
τάφος 3, ωστόσο, επειδή εισχωρούσε σχεδόν εξ ολο- 
κλήρου στη νοτιοανατολική παρειά του ορύγματος, 
διατηρούσε άθικτο το χτιστό διάφραγμα της εισόδου 
του- η προσπέλαση στο εσωτερικό του έγινε από το 
χάσμα που είχε δημιουργηθεί από την καταστροφή της 
βόρειας γωνίας του κατά τη διέλευση του εκσκαφικού 
μηχανήματος. Παρατηρήθηκε ότι τρεις μακρόστενες 
πωρόπλινθοι, τοποθετημένες πλαγιαστά η μία πάνω 
στην άλλη, έφραζαν την είσοδο του παραπάνω τάφου 
μέχρι λίγο χαμηλότερα από την κορυφή του τοξωτού 
ανοίγματος (συνολ. ύψ. 1,75 μ.), όπου το κενό συμπλη- 
ρώθηκε με μικρούς αργούς πωρόλιθους κι ένα θραύσμα 
οστεοθήκης· επιπλέον, παραπλεύρως προς την κατώ- 
τερη πωρόπλινθο του διαφράγματος της εισόδου είχε 
τοποθετηθεί εσωτερικά, ως βαθμίδα, μία δεύτερη μα- 
κρόστενη πωρόπλινθος (τετράγωνης διατομής και πλευ- 
ράς 0,25 μ.), πιθανότατα ως ενισχυτικό στοιχείο από 
τις εξωτερικές πιέσεις επιχώσεων. Οι τάφοι εσωτερικά 
ήταν ανεπίχριστοι· στους τάφους 1 και 3 (καθώς και σε 
όσο τμήμα της νοτιοανατολικής πλευράς του τάφου 2 
έχει απομείνει άθικτο) παρατηρήθηκε ίχνος λωρίδας

κόκκινης βαφής στη γένεση της καμάρας της λαξευ- 
μένης οροφής (κατά μήκος των μακρών πλευρών τους) 
που συνεχίζεται στην ίδια ευθεία και στη στενή (βο- 
ρειοανατολική) τυφλή πλευρά ίχνος κόκκινης βαφής 
εντοπίστηκε επίσης και στο τόξο που σχηματίζει η 
συρραφή της ημικυλινδρικής οροφής τους με το τύ- 
μπανο της στενής τυφλής πλευράς, ενώ κηλίδες χρώ- 
ματος παρατηρήθηκαν στην επιφάνεια του τυμπάνου 
της στενής τυφλής πλευράς του τάφου 1. Από τους τά- 
φους 1 και 2 δεν περισυλλέχθηκε κανένα εύρημα, 
εκτός από μικρό χάλκινο καρφί που βρέθηκε στη δια- 
ταραγμένη επίχωση του τάφου Τ μέσα στον τάφο 3, 
ωστόσο, βρέθηκαν διαβρωμένα υπολείμματα σκελετού 
με προσαναστολισμό κεφαλής-ποδιών Ν.ΝΔ.-Β.ΒΑ. 
καθώς και ένα μακρύ ατρακτόσχημο μυροδοχείο που 
τοποθετείται χρονολογικά στον 3ο αι. π.Χ. (Ε.Κ.)

Οδός Γ. Παπανδρέου (Ο.Τ. 271, οικόπεδο Π. Μαρινάκη - 
Κωνστ. Παπαντωνίου)

Με την ανασκαφική έρευνα των δύο μικρών όμορων 
οικοπέδων αποκαλύφθηκαν 10 λακκοειδείς τάφοι λα- 
ξευμένοι στο φυσικό βράχο και 23 ταφικές θήκες. Ό - 
λοι σχεδόν οι τάφοι βρέθηκαν συλημένοι ή αναμο- 
χλευμένοι. Τα λίγα κεραμικά ευρήματα, κυρίως μυρο- 
δοχεία, φιαλίδια και οξυπύθμενοι αμφορίσκοι, τοπο- 
θετούν χρονολογικά τους τάφους στον 3ο αι. π.Χ. 
Πέντε ταφικές υδρίες βρέθηκαν σε ισάριθμες θήκες. 
Σημαντικός ήταν ο αριθμός των μαρμάρινων μελών, 
πολλά από τα οποία ενεπίγραφα, που βρέθηκαν ριγ- 
μένα κυρίως μέσα στους τάφους (βάσεις επιτύμβιων 
στηλών Ε 3496, 3497, 3535, 3497, τμήματα επιτύμβιων 
στηλών Ε 3498, 3536, 3537, οστεοθήκες Ε 3551, 3550, 
3549) καθώς και πώρινα τμήματα από αρχιτεκτονικά 
μέλη με επένδυση ασβεστοκονιάματος (ΑΡΧ 1058, 
1059, 1057).

Στον τάφο 3 βρέθηκε ασημένιο νόμισμα. (Σ.Ε.)

Οδός Εμμ. Ζανή και Θεσσαλονίκης (Ο.Τ. 296, οικόπεδο 
Κύρη-Βαγιανάκη)33

Το οικόπεδο βρίσκεται βόρεια του οικοπέδου Λαδό- 
πουλου34, από το οποίο χωρίζεται με τη σύγχρονη οδό 
Εμμ. Ζαννή.

Στο μέσον περίπου του οικοπέδου υπήρχε λουρίδα 
φυσικού βράχου που το διέσχιζε από Β.-Ν. Ανατολικά 
και δυτικά του βράχου αποκαλύφθηκε και ερευνήθηκε

33. Την ανασκαφή έκανε ο Στάθης Ευαγγελινίδης.
34. ΑΔ 34 (1979): Χρονικά, σ. 440-441.
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σημαντικό τμήμα της αρχαίας νεκρόπολης. Συγκεκρι- 
μένα, ερευνήθηκαν 47 ορθογώνιοι λακκοειδείς τάφοι, 
12 ταφικές θήκες και ένας υπόγειος λαξευτός στο 
βράχο τάφος με αμφικλινή οροφή. Πέντε θήκες, ορι- 
σμένες από τις οποίες περιείχαν τεφροδόχους υδρίες, 
διαμορφώνονταν πάνω στην υψηλότερη λουρίδα του 
βράχου (Σχέδ. 2).

Οι περισσότεροι από τους ορθογώνιους λακκοειδείς 
τάφους είχαν προσανατολισμό Α.-Δ., λίγοι δε από αυ- 
τούς έσωζαν τις καλυπτήριες πλάκες τους. Οι περισσό- 
τεροι από τους τάφους στο ανατολικό τμήμα του οικο- 
πέδου ήταν αβαθείς και αρκετά κατεστραμμένοι. Οι 
πιο αξιόλογοι από αυτούς έδωσαν:

Τάφος 10. Ασκό τύπου guttus, μελαμβαφή κάνθαρο 
χωρίς πόδι, μελαμβαφές πινάκιο, μελαμβαφή φιάλη 
και μελαμβαφές φιαλίδιο με χείλος νεύον προς τα μέσα 
(Π 13623-13627) (Πίν. 242 β).

Τάφος 18. Δύο οξυπύθμενους αμφορίσκους, δύο μυ- 
ροδοχεία και δύο μελαμβαφή πινάκια (Π 13713-13714 
και 13748-13751) (Πίν. 242 γ).

Τάφος 20. Κομμάτια υδρίας, μελαμβαφή ασκό τύπου 
guttus, μελαμβαφή σκύφο, δύο οξυπύθμενους αμφορί- 
σκους, δύο μυροδοχεία και δύο μελαμβαφή φιαλίδια. 
Επίσης βρέθηκαν λίγα κομμάτια ασημένιου μεσόμφα- 
λου φιαλιδίου (Π 13725-13730, 13770, 13921) (Πίν. 243 α).

Τάφος 31. Δύο οξυπύθμενους αμφορίσκους, μελαμ- 
βαφές μυροδοχείο, δίωτο φιαλίδιο, μελαμβαφές λυ- 
χνάρι, ελλιπές μελαμβαφές πινάκιο (Π 13739-13743 και 
Π 3639) καθώς και ελλιπές χάλκινο κάτοπτρο (Πίν. 
243 γ).

Όλοι οι τάφοι στο τμήμα αυτό του οικοπέδου μπο- 
ρούν να χρονολογηθούν στα τέλη του 4ου-αρχές 3ου 
αι. π.Χ.

Αντίθετα ο χώρος στα δυτικά του φυσικού βράχου 
που διχοτομούσε το οικόπεδο φαίνεται πως χρησιμο- 
ποιήθηκε και για μεταγενέστερες ταφές, όπως δείχνουν 
τρεις ορθογώνιοι κτιστοί χώροι, διαμορφωμένοι επάνω 
στους λακκοειδείς τάφους.

Από αυτούς, ο κτιστός τάφος III, διαστ. 1,96x0,82 μ. 
έδωσε το λυχνάρι Λ 3543 του α' μισού του 4ου αι. και 
το πήλινο μυροδοχείο Π 13709 (Πίν. 243 β).

Στους πρωιμότερους τάφους του συγκροτήματος, 
που χρονολογούνται επίσης στα τέλη 4ου-αρχές 3ου 
αι. π.Χ., ανήκει ο λακκοειδής τάφος Ζ που έσωζε τις 
τέσσερις καλυπτήριες πλάκες του και είχε προσανατο- 
λισμό Β.-Ν. Ο νεκρός ήταν ενταφιασμένος με το κε- 
φάλι προς Β. Τα κτερίσματα της ταφής (δύο οξυπύθμε- 
νοι αμφορίσκοι, δίωτο φιαλίδιο και μικρή χύτρα) ήταν 
συγκεντρωμένα στο βόρειο άκρο του τάφου, ενώ αση- 
μένιο φιαλίδιο βρέθηκε πλάι στον αριστερό βραχίονα 
του νεκρού.

Από τον τάφο Ε, όμοιας κατασκευής και διαστ.

1,27x0,50 μ., που έσωζε τις τρεις καλυπτήριες πλάκες 
του, προέρχεται η μελαμβαφής αττική υδρίσκη Π 
12176 του τέλους του 4ου αι. π.Χ. (Πίν. 243 δ), που 
βρέθηκε μαζί με μελαμβαφές φιαλίδιο και μελαμβαφή 
κάνθαρο (Πίν. 244 α).

Ο τάφος Η, λαξευτός στο βράχο και με αμφικλινή 
οροφή βρισκόταν στη νοτιοδυτική γωνία του οικοπέ- 
δου και είχε προσανατολισμό από Β. προς Ν. Η εί- 
σοδός του από βόρεια ήταν σφραγισμένη με ορθογώ- 
νια πωρόπλακα, που εφάρμοζε σε κατάλληλα λαξευ- 
μένη υποδοχή (Πίν. 244 β). Ο νεκρός ήταν τοποθε- 
τημένος με το κεφάλι προς Ν. Ο τάφος, πλούσια 
κτερισμένος, περιείχε μελαμβαφές boisai, δύο οξυπύθ- 
μενους αμφορίσκους, άβαφη πρόχου, άβαφο λυχνάρι, 
δίωτο φιαλίδιο, μυροδοχείο με γραπτή ταινιωτή διακό- 
σμηση (Π 12542-12548) (Πίν. 245 α), μελαμβαφή ρα- 
βδωτή υδρία (μέσα στην οποία βρέθηκε τμήμα ασημέ- 
νιου φιαλιδίου), τέσσερις σιδερένιες στλεγγίδες (από 
τις οποίες η μία τοποθετημένη μέσα στο στόμα του νε- 
κρού) (Πίν.  245 γ), σιδερένιο δακτυλίδι, σιδερένια 
λαβή εγχειριδίου, ασημένιο νόμισμα πολύ οξειδωμένο, 
πήλινες ψήφους. Ο τάφος χρονολογείται επίσης στα 
τέλη του 4ου-αρχές 3ου αι. π.Χ.

Τμήμα αργυρού επίχρυσου φιαλιδίου με ανάγλυφο 
κεφάλι Ηλίου (;) βρέθηκε στον τάφο 2135, ενώ άλλο 
όμοιο υπήρχε μέσα στην υδρία Π 13693 της ταφικής 
θήκης 5α. (Μ.Φ. - Σ.Ε.)

Οδός Θεσσαλονίκης (Ο.Τ. 297, βόθρος οικοπέδων Κύ- 
ρη-Βαγιανάκη)

Στο χώρο του βόθρου μεταξύ δύο νεόκτιστων οικο- 
δομών ιδιοκτησίας Κύρη-Βαγιανάκη ερευνήθηκαν 17 
ορθογώνιοι λακκοειδείς τάφοι, λαξευμένοι στο φυσικό 
βράχο της περιοχής, με προσανατολισμό Α.-Δ. Ορισμέ- 
νοι από αυτούς είχαν καταστραφεί από το μηχανικό 
εκσκαφέα, ενώ οι υπόλοιποι έδωσαν λίγα πήλινα κτε- 
ρίσματα, κυρίως οξυπύθμενους αμφορίσκους, άωτα 
σκυφίδια και μυροδοχεία ελληνιστικών χρόνων. (Σ.Ε.)

Οικόπεδο Γενημανώλη (Ο.Τ. 279)

Βρίσκεται στη γωνία των οδών Στ. Κωτιάδη και Δ. 
Αναστασιάδη, ανατολικά του οικοπέδου Α. Κεραμέα- 
Φουντουραδάκη-Τσίκη36 και βορειοανατολικά του οι- 
κοπέδου Σάρλη37.

35. Βλ. όμοιο από τον τάφο 48 του οικοπέδου Πάττα, ΑΔ 35 (1980): 
Χρονικά, Πίν. 344 γ.

36. ΑΔ 35 (1980): Χρονικά, σ. 540-542, Σχέδ. 6, Πίν. 340-341.
37. ΑΔ, ό.π., σ. 542.
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Σχέδ. 2. Ρόδος. Οδός Εμμ. Ζανή και Θεσσαλονίκης. Κάτοψη της νεκρόπολης.

Στο δυτικό και μεγαλύτερο σε έκταση τμήμα του οι- 
κοπέδου αποκαλύφθηκε αδούλευτος φυσικός βράχος 
με κατωφερική κλίση προς τα ανατολικά, ενώ στο 
ανατολικό τμήμα συνεχιζόταν παρθένος ασπρόπηλος.

Σε απόσταση 3,40-7,35 μ. ανατολικά της οδού Στ. 
Κωτιάδη επισημάνθηκε, σε βάθος 0,35 μ. από το κατά- 
στρωμα της οδού, στρώση λεπτής πατημένης λα- 
τύπης38. Η στρώση είχε κατεύθυνση από ΒΔ.-ΝΑ., σω- 
ζόταν σε μήκος 11,30, πλάτος 0,45-1,60 μ. και απο- 
τελείτο από τρεις επάλληλες λεπτές στρώσεις λατύ-

πης. Αμέσως δυτικά της και στο ίδιο με αυτήν επίπεδο 
εκτεινόταν συμπαγές στρώμα με κοκκινόχωμα και μι- 
κρές πέτρες, το οποίο κάλυπτε επιμήκη ορθογώνια 
θήκη (βλ. παρακάτω, θήκη Θ).

Στην επιφάνεια του βράχου είχαν λαξευθεί 11 συνο- 
λικά θήκες κυκλικού ή ορθογωνίου σχήματος και ένας 
τάφος μικρών διαστάσεων. Τέσσερις από τις θήκες 
(θήκες Δ, E, Ζ, Η) ήταν συγκεντρωμένες στο βορειοα- 
νατολικό άκρο του οικοπέδου. Δύο είχαν κυκλικό και 
δύο ορθογώνιο σχήμα. Περιείχαν θραύσματα πήλινων 
τεφροδόχων υδριών.

Οι υπόλοιπες θήκες και ο τάφος διατάσσονταν κατά 
μήκος της νότιας πλευράς του οικοπέδου. Στη νοτιο- 
δυτική γωνία του οικοπέδου βρέθηκαν οι κυκλικές 
θήκες Β και Γ και στη νοτιοανατολική η επίσης κυ- 
κλικού σχήματος θήκη A και ο τάφος. Τόσο οι θήκες 
όσο και ο τάφος βρέθηκαν εντελώς κενοί.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσίαζε η θήκη Θ, στη

38. Ανάλογη στρώση, όχι όμως απόλυτα όμοια στη σύσταση με του 
οικοπέδου Γενημανώλη, είχε επισημανθεί το 1982 σε σύντομη έρευνα 
στο προς Ν. οικόπεδο Σκαναβή (δεν έχει δοθεί έκθεση στο ΑΔ). Είναι 
επομένως πιθανόν, λόγω του σχετικά μεγάλου μήκους της στρώσης, 
να έχει επισημανθεί στα δύο γειτονικά οικόπεδα μία ακόμη ταφική 
οδός.
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νότια επίσης παρειά του οικοπέδου. Είχε επίμηκες ορ- 
θογώνιο σχήμα, προσανατολισμό Β.-Ν., μήκος 3,05, 
πλάτος 0,70 και βάθος 0,57 μ. Κατά μήκος των πλευ- 
ρών της έφερε πατούρες για τη στερέωση καλυπτή- 
ριων, από τις οποίες μία μόνο διατηρείτο στη θέση 
της, στο νότιο άκρο της θήκης. Λίγα εκατοστά πάνω 
από τον πυθμένα βρέθηκαν θραύσματα από τεφροδόχες 
κάλπες και υδρίες, από τα οποία συγκολλήθηκε με- 
λαμβαφής ραβδωτή υδρία με σχοινοειδή λαβή, διακο- 
σμημένη στο λαιμό με κλαδί ελιάς (Π ί ν. 245 β)39. 
Στον πυθμένα της θήκης είχαν λαξευθεί δύο αβαθείς 
κοιλότητες μικρής διαμέτρου, οι οποίες προφανώς 
χρησίμευσαν στην ένθεση των τεφροδόχων αγγείων. Η 
μελαμβαφής ραβδωτή υδρία επιτρέπει να χρονολογή- 
σουμε τη θήκη στο β' μισό του 4ου αι. π.Χ.

Αμέσως βόρεια της θήκης Θ είχαν λαξευθεί δύο 
ακόμη θήκες ορθογωνίου σχήματος. Στο εσωτερικό 
τους ανοίγονταν κυκλικές κοιλότητες, μέσα στις οποί- 
ες βρέθηκαν θραύσματα από άβαφες τεφροδόχες υδρίες.

Όμοια μορφή με τη θήκη Θ είχε η θήκη Λ, στο βό- 
ρειο άκρο του οικοπέδου, προσανατολισμού Β.-Ν., 
μήκ. 4, πλ. 0,81 και σωζ. βάθ. 0,50 μ. Το νοτιότερο 
τμήμα της καλυπτόταν από τη στρώση της πατημένης 
λατύπης. Στο τμήμα αυτό της θήκης και μερικά εκατο- 
στά κάτω από στρώση βρέθηκε ατρακτόσχημο μυρο- 
δοχείο (Π 14907). Το αγγείο αποτελεί terminus ante 
quem για τη χρονολόγηση της στρώσης, η οποία φαί- 
νεται ότι ανήκει στους υστεροελληνιστικούς χρόνους, 
χρονολογία που επιβεβαιώνουν άλλωστε και τα όστρα- 
κα που συγκεντρώθηκαν από δοκιμαστική τομή στο νό- 
τιο τμήμα της στρώσης. (Β.Π.)

Οικόπεδο Κύρη-Βαγιανάκη (Ο.Τ. 314)

Το οικόπεδο βρίσκεται επί της οδού Κωνστ. Τσαλ- 
δάρη, αμέσως βόρεια του οικοπέδου Κωνσταντινίδη- 
Σμολένσκυ40 και νότια του οικοπέδου Π. Ζαράνη-Μα- 
στορίδη41. Στα παραπάνω οικόπεδα έχει αποκαλυφθεί 
ταφική οδός, κατεύθυνσης Β.-Ν. Η οδός διέσχιζε το 
κεντρικό τμήμα της αρχαίας νεκρόπολης, ακολουθώ- 
ντας στο νοτιότερο τμήμα της την ίδια περίπου πορεία 
με τη σύγχρονη οδό Κωνστ. Τσαλδάρη, ενώ στη συνέ- 
χεια παρέκλινε προς ΝΑ. και κατέληγε στο Ροδίνι.

Στο οικόπεδο πραγματοποιήθηκε γενική εκσκαφή μέ-

39. Για τη διακόσμηση της υδρίας, βλ. AM 79, 1964, σ. 37, αριθ. 96, 
πίν. 24, 4 (310/300 π.Χ.). Για το φιαλίδιο, βλ. Agora XII, σ. 293, αριθ. 
803, πίν. 32, εικ. 8.

40. ΑΔ 35 (1980): Χρονικά, σ. 538, Σχέδ. 5, Πίν. 335 γ.
41. ΑΔ, ό.π., σ. 538-540, Πίν. 339.

χρι βάθους 2,60 μ. από το επίπεδο της σύγχρονης 
οδού. Στο παραπάνω βάθος δεν αποκαλύφθηκαν αρ- 
χαία, παρά μόνο δύο πηγάδια της περιόδου της τουρ- 
κοκρατίας και δόθηκε άδεια οικοδόμησης με σύστημα 
γενικής κοιτόστρωσης.

Η ανασκαφή περιορίστηκε σε στρωματογραφική 
έρευνα στη δυτική παρειά του σκάμματος, κατά μήκος 
της οδού Κωνστ. Τσαλδάρη, όπου διακρίθηκαν σε συ- 
νολικό μήκος 20,50 μ. τα οδοστρώματα της ταφικής 
οδού. Τα οδοστρώματα, που αποτελούνταν από επάλ- 
ληλες στρώσεις σκληρής λατύπης, άρχιζαν σε βάθος 
1,53-1,90 μ. από την επιφάνεια και είχαν συνολικό 
πάχος 0,90 μ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τα οικό- 
πεδα Π. Ζαράνη και Κωνσταντινίδη-Σμολένσκυ, τα 
οδοστρώματα πρέπει να συνεχίζονταν ανατολικότερα, 
εντός του οικοδομήσιμου χώρου, όπου πρέπει να βρι- 
σκόταν και το ανατολικό όριο της οδού. (Β.Π.)

Οδός Κωνστ. Υδραίου (Ο.Τ. 324, οικόπεδο I. Κοσκι- 
νιάτη)

Πρόκειται για μικρό οικόπεδο, το μεγαλύτερο τμήμα 
του οποίου καταλάμβανε λατομημένος βράχος. Εντο- 
πίστηκαν και ερευνήθηκαν τρεις ορθογώνιοι λακκοει- 
δείς τάφοι ελληνιστικών χρόνων με λιγοστά ευρήματα, 
ανάμεσα στα οποία τέσσερις οξυπύθμενοι αμφορίσκοι, 
δύο χάλκινα νομίσματα, ένας χάλκινος καθρέφτης και 
ένα σιδερένιο δαχτυλίδι. (Ε.Σ.)

Οδός Κωνστ. Υδραίου και Αρχιπόλεως (Ο.Τ. 312, οικό- 
πεδο Δημήτρη Μαντικού)

Στο παραπάνω οικόπεδο ερευνήθηκε τμήμα αρχαίου 
λατομείου, με εμφανή τα ίχνη της λατόμευσης, το ση- 
μαντικότερο τμήμα του οποίου αποτελούσε συμπαγής 
βράχος, ύψ. 2,40 μ., που καταλάμβανε μεγάλο τμήμα 
του οικοπέδου. Ίχνη τάφων δεν εντοπίστηκαν εκτός 
από ορθογώνια ταφική θήκη, που βρέθηκε άδεια.

(Ε.Σ.)

Οδός Έμπωνας (Ο.Τ. 346, οικόπεδο Ελευθ. Σκόνη)

Το εκτεταμένο αυτό οικόπεδο καταλαμβάνει ολό- 
κληρο το ανατολικό τμήμα του σύγχρονου οικοδομι- 
κού τετραγώνου. Κατά τον έλεγχο τριών όμορων οικο- 
δομών του ίδιου ιδιοκτήτη δεν διαπιστώθηκαν λείψανα 
αρχαίων. Έτσι όταν ανοίχτηκαν θεμέλια για την τέ- 
ταρτη οικοδομή, που βρίσκεται νότια του οικοπέδου 
Κατσαρά-Ταμπάκη42, ο έλεγχος περιορίστηκε στα πέ- 
διλα για την επισήμανση αρχαίων.

42. ΑΔ 44 (1989): Χρονικά, σ. 495.
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Ερευνήθηκαν δύο επιμήκη ταφικά ορύγματα με κά- 
θετο μεταξύ τους προσανατολισμό. Όμοια κατασκευή, 
με πλούσια ευρήματα, είχε ερευνηθεί στο οικόπεδο 
Μιχ. Παγκά, στη βόρεια πλευρά της οδού Έμπωνας43.

Στο ένα όρυγμα, μήκ. 3,85 και πλ. 0,45 μ., βρέθηκε 
τεφροδόχος υδρία και διάσπαρτες 12 χρυσές ψήφοι με 
παράσταση ραβδωτού αμφορίσκου (Μ 1170) (Πίν. 245 
δ). Στο ταφικό όρυγμα 2 βρέθηκαν δύο οστεοθήκες από 
λάρτιο λίθο, τρεις υδρίες, λυχνάρι, μυροδοχείο, με- 
λαμβαφές φιαλίδιο και χάλκινος καθρέφτης. (Ε.Σ.)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ 

Οικόπεδο Δ. Πρώτου

Το οικόπεδο βρίσκεται στη νότια πλευρά της οδού 
Άννας-Μαρίας, αμέσως ανατολικά του οικοπέδου Δ. 
Σουγγανίδη44, δυτικά του οικοπέδου Μ. Βατενού45 και 
νότια του οικοπέδου Τρ. Νικολίτση46.

Η ανασκαφική έρευνα που άρχισε το 1989 αποκά- 
λυψε τέσσερα αλληλοεφαπτόμενα ταφικά συγκροτή- 
ματα, που ορίζονται από κτιστούς περιβόλους.

Το συγκρότημα A καταλαμβάνει το κεντρικό και 
ανατολικό τμήμα του οικοπέδου. Έχουν μέχρι τώρα 
εντοπισθεί ο βόρειος (τχ. 4), ο δυτικός (τχ. 1) και ο 
νότιος τοίχος (τχ. 2) του περιβόλου του, ενώ ο ανατο- 
λικός πρέπει να βρίσκεται εκτός των ορίων του οικοπέ- 
δου. Σε επαφή με το δυτικό τοίχο αποκαλύφθηκε η 
οροφή μεγάλου καμαροσκέπαστου θαλαμοειδούς τά- 
φου (Τφ. 1) και αμέσως ανατολικά του πωρόπλινθοι, 
που διατάσσονται σε σειρά. Οι πωρόπλινθοι πρέπει να 
καλύπτουν την οροφή του προθαλάμου του τάφου.

Το συγκρότημα Β εκτείνεται δυτικά του συγκροτή- 
ματος A και έχει κοινό με αυτό τον ανατολικό τοίχο 
του περιβόλου του. Νότια περιορίζεται από τον τοίχο 
2 και δυτικά από κατακόρυφα λαξευμένο μέτωπο βρά- 
χου (τχ. 3). Σε επαφή με το τοίχωμα του βράχου απο- 
καλύφθηκε το ανώτερο τμήμα κτιστού επιτάφιου βω- 
μού, ορθογωνίου σχήματος, μήκ. 1,33 και πλ. 0,86 μ. Ο 
βωμός επιχρίεται με λευκό κονίαμα, ενώ στις πλάγιες 
πλευρές του διαμορφώνονται παραστάδες.

Το συγκρότημα Γ βρίσκεται νότια του συγκροτή- 
ματος Β. Ορίζεται βόρεια από τον τοίχο 2, που περιο- 
ρίζει ταυτόχρονα από νότια το συγκρότημα Β, ενώ το

δυτικό του όριο αποτελεί η συνέχεια του μετώπου βρά- 
χου, που ορίζει επίσης από την ίδια κατεύθυνση το 
συγκρότημα Β. Στο εσωτερικό του περιβόλου εντοπί- 
στηκε γωνία κτιστού πηγαδιού και οι καλυπτήριες 
κτιστού τάφου.

Τέλος, στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου εκτείνεται 
το συγκρότημα Δ. Σε επαφή με τη βόρεια παρειά του 
τοίχου 4, που περιορίζει το συγκρότημα από νότια, 
έχει φανεί το ανώτερο μέρος των τοιχωμάτων κτιστού 
τάφου, δυτικά του δε έχουν εντοπιστεί δύο ελεύθερες 
ταφές.

Η έρευνα του οικοπέδου συνεχίζεται σε βάθος και η 
έκθεση των αποτελεσμάτων της θα δοθεί σε επόμενο 
τόμο του ΑΔ. (Β.Π.)

ΔΕΥΑΡ. ΟΡΥΓΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 

Οδός Άννας-Μαρίας (ιδιοκτησία Κ. Γιώτα)

Κατά την εκσκαφή του τμήματος του κεντρικού 
αποχετευτικού αγωγού Ρόδου που διέρχεται από την 
παραπάνω ιδιοκτησία (ακριβώς παραπλεύρως και προς 
τα ανατολικά της οικοδομής με αριθμό 11) αποκαλύ- 
φθηκαν δύο παράλληλοι τοίχοι (πιθανότατα ταφικοί 
περίβολοι) καθώς και δύο κιβωτιόσχημοι τάφοι που 
συμπεριλαμβάνονται στην ευρύτερη διαμόρφωση του 
χώρου των μνημειωδών ταφικών κατασκευών που 
έχουν αποκαλυφθεί και συνεχίζουν να αποκαλύπτονται 
στην περιοχή: στο οικόπεδο Καραγεωργίου προς 
Ν.ΝΑ., στα οικόπεδα Διακοσάββα και Πρώτου προς Δ. 
και στο οικόπεδο Σουγγανίδη προς Β.

Το τμήμα του ορύγματος του κεντρικού αποχετευτι- 
κού αγωγού που διέρχεται μέσα από την ιδιοκτησία Κ. 
Γιώτα έχει κατεύθυνση ΒΑ.-ΝΔ. Οι δύο τοίχοι (τοίχος 
α και τοίχος β, πλ. 0,50 μ.) αποκαλύφθηκαν σε μήκος 
ίσο με το πλάτος του ορύγματος (δηλαδή 1,50 μ. περί- 
που), τέμνουν σχεδόν κάθετα το όρυγμα και απέχουν 
μεταξύ τους 5 μ. περίπου: Δεν έγινε δυνατό να εξακρι- 
βωθεί μέσα στα πλαίσια της περιορισμένης ανασκα- 
φικής έρευνας η διαμόρφωση και χρήση του χώρου- 
διαδρόμου που ορίζεται ανάμεσά τους. Αξιοσημείωτη 
ωστόσο είναι η παρουσία σκληρής και συμπαγούς 
επίχωσης από τριμμένη λατύπη ανάμεσα στους παρα- 
πάνω τοίχους, που εκτείνεται από τη βορειοανατολική 
όψη του τοίχου α μέχρι 1,50-2 μ. πριν από τη νοτιοδυ- 
τική όψη του τοίχου β. Οι δύο κιβωτιόσχημοι τάφοι 
(τάφος 1 και τάφος 2) έχουν προσανατολισμό Δ.ΒΔ.- 
Α.ΝΑ. και είναι διαταγμένοι σχεδόν κάθετα προς το 
όρυγμα, ο ένας παραπλεύρως του άλλου- ο τοίχος β 
ορίζει από ΝΔ. το ζεύγος των παραπάνω τάφων, οι κα- 
λυπτήριες πλάκες των οποίων βρίσκονται στην ίδια 
περίπου στάθμη με την άνω επιφάνειά του. Είναι άξιο-

43. ΑΔ 43 (1988): Χρονικά, σ. 602-603.
44. ΑΔ 42 (1987): Χρονικά, σ. 612.
45. ΑΔ 24 (1969): Χρονικά, σ. 472, Σχέδ. 9.
46. ΑΔ, ό.π., σ. 467 κ.ε., Σχέδ. 9-10, Πίν. 472 α-στ. AAA I (1968), σ. 

257, σχέδ. I.
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σημείωτο ότι η άνω επιφάνεια του τοίχου β κατά το 
ήμισυ του πλάτους της, που αντιστοιχεί στη βορειοα- 
νατολική της όψη, είναι πρόχειρα δουλεμένη σχημα- 
τίζοντας πατούρα για να ακουμπήσουν οι καλυπτήριες 
του τάφου 2. Οι διαστάσεις των δύο τάφων είναι περί- 
που όμοιες, 1,50x0,50 μ., ενώ το ύψος των τοιχωμάτων 
τους (από πώρινους ορθοστάτες με συμπληρωματικό 
αμελέστερο χτίσιμο) φθάνει τα 0,55 μ. Παρατηρήθη- 
καν επίσης υπολείμματα επίστρωσης του πυθμένα των 
τάφων με πώρινες πλάκες. Παρόλο που οι καλυπτήριες 
των τάφων βρέθηκαν κατά χώραν, η επίχωσή τους (λα- 
τύπη και καστανόχωμα) ήταν διαταραγμένη και περι- 
συλλέχθηκαν φτωχικά ευρήματα (φιαλίδιο, χείλη πι- 
νακίων, κομμάτι από γάστρα πρόχου) που προσδιο- 
ρίζουν τη χρονολόγησή τους στο 2ο αι. π.Χ. (Ε.Κ.)

Διασταύρωση των οδών Κωνστ. Υδραίου, Ηρωίδος Ανα- 
στασίας και Ηρώων, περιοχή Δασκάλων (Ο.Τ. 320, οικό- 
πεδο Γ. Ξενάκη) (Σχέδ. 3)

Το οικόπεδο, εκτάσεως 927,27 τ.μ., βρίσκεται στα 
δυτικά της οδού Λίνδου, που σχεδόν συμπίπτει με τον 
αρχαίο δρόμο που συνέδεε την πόλη της Ρόδου με τη 
Λίνδο47. Πρόκειται για μία έκταση με πυκνή ταφική 
χρήση που αρχίζει στα χρόνια γύρω στο 400 π.Χ. και 
φθάνει μέχρι την ύστερη αρχαιότητα48. Ταφικά σύ- 
νολα των κλασικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρό- 
νων αποκαλύφθηκαν σε άμεση γειτνίαση με το οικό- 
πεδο Ξενάκη το 1985 στα δυτικά49 και στα νότια50, ενώ 
άλλα ήλθαν στο φως νοτιοδυτικά στην απέναντι 
πλευρά της οδού Κωνστ. Υδραίου51 και βορειοανατο- 
λικά του οικοπέδου σε απόσταση δύο οικοδομικών τε- 
τραγώνων από αυτό, στη διασταύρωση των οδών Λίν- 
δου και Αναστασιάδη52.

Οι τάφοι του οικοπέδου Ξενάκη — 92 συνολικά — 
χρονολογούνται, στην πλειονότητά τους, στο α' μισό 
του 4ου αι. π.Χ. Ως επί το πλείστον, είναι ορθογώνιοι 
λαξευτοί, διαστ. 1,80-2,20x0,50-0,70 μ., ενώ οι παιδικοί 
τάφοι είναι πιο μικροί και αβαθείς. Ορισμένοι τάφοι, 
που είναι και οι μεγαλύτεροι, διακρίνονται για την 
ιδιαίτερα επιμελημένη κατασκευή τους. Ο κυρίως 
τάφος βρίσκεται μερικά εκατοστά ή και μισό μέτρο 
χαμηλότερα από την επιφάνεια του βράχου, μέσα σε 
ορθογώνιο λάξευμα, διαστ. 2,30-2,50x1,10-1,30 μ., και 
καλύπτεται με τέσσερις ορθογώνιες πωρολιθικές πλά- 
κες. Καλυπτήριες έχουν και αρκετοί από τους απλούς 
τάφους με ειδικό περιχείλωμα-αναθύρωση του στομίου 
για τη στήριξή τους. Η λατόμευσή τους γινόταν επιτό- 
που, όπως αποδεικνύει μεγάλο λάξευμα στο μέσον του 
οικοπέδου, διαστ. 2x1,30x2,40 μ. (βάθος), που βρέθηκε 
μπαζωμένο με όστρακα —κυρίως από αμφορείς με εν- 
σφράγιστες λαβές— πέτρες, κεραμίδες και λατύπη.

Κομμάτια από επιστέψεις και βάσεις μικρών στηλών 
βρέθηκαν σκόρπια στην επιφάνεια του οικοπέδου, σε 
επίχωση τάφου, όπως επίσης σε β' χρήση σε τοίχους 
και σε νεότερες επιχώσεις.

Οι περισσότεροι τάφοι είχαν προσανατολισμό ΒΑ.- 
ΝΔ., υπήρχαν όμως και άλλοι κάθετοι σε αυτούς με 
προσανατολισμό από ΝΑ.-ΒΔ. Οι σκελετοί ήταν πολύ 
κατεστραμμένοι με το κρανίο κατά κανόνα στα ανατο- 
λικά (βορειοανατολικά ή νοτιοανατολικά). Τα αντι- 
κείμενα που συνόδευαν το νεκρό μέσα στον τάφο ήταν 
ροδιακά και αττικά αγγεία διαφόρων τύπων, μεταλλικά 
σκεύη (στλεγγίδες, κάτοπτρα, πυξίδες, κοσμήματα 
κ.ά.), νομίσματα και πήλινα ειδώλια. Σε μερικές περι- 
πτώσεις διασώθηκαν και πυρήνες καρπών, ενώ στον 
τάφο 79, που ανήκε σε μικρό κορίτσι, βρέθηκαν τρεις 
μικρές άβαφες πυξίδες με πορφυρό και λευκό ψιμύθιο 
(Π ί ν. 246 α).

Σε αρκετούς τάφους υπήρχαν και εξωτερικά κτερί- 
σματα τοποθετημένα πάνω ή δίπλα από τις καλυπτή- 
ριες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τάφοι με πλούσια 
εξωτερική κτέριση, όπως οι 12 και 2855, είχαν ελάχι- 
στα ευρήματα στο εσωτερικό τους. Πάνω στις καλυπτή- 
ριες του τάφου 28 βρέθηκαν ένας θραυσμένος οξυπύθ- 
μενος αμφορέας, μία ερυθρόμορφη πελίκη με τρί- 
μορφη παράσταση προετοιμασίας γάμου (;) και σκηνή 
συνομιλίας μεταξύ δύο ιματιοφόρων και άλλα μικρό- 
τερα αγγεία, ενώ από τον πυθμένα του προέρχονται 
μόνο ένα αρυβαλλοειδές ληκύθιο με παράσταση πάν- 
θηρα και ένα σιδερένιο δακτυλίδι.

Από τους τάφους με πλούσια εσωτερική κτέριση 
αναφέρουμε τους 30 και 89, που χρονολογούνται στο

53. I. Παπαχριστοδούλου, ό.π., σ. 206-207.

47. Γρηγ. Κωνσταντινόπουλος, Αρχαία Ρόδος, Αθήνα 1986, σ. 225. 
Τμήμα αρχαίου δρόμου με κατεύθυνση από Β. προς Ν. αποκαλύφθηκε 
στο οικόπεδο Τ. Νικολίτση στα ανατολικά ταφικών περιβόλων. Το 
οικόπεδο βρίσκεται επί της οδού Άννης Μαρίας κοντά στη διασταύ- 
ρωσή της με την οδό Λίνδου, βλ. ΑΔ 24 (1969): Χρονικά, σ. 467 κ.ε., 
Σχέδ. 9-10- 26 (1971): Χρονικά, σ. 542 (σε σχέση με το οικόπεδο Σ. 
Νέσγου) καθώς και AAA I (1968), ό.π.

48. Όσον αφορά στα πιο σημαντικά ταφικά σύνολα που βρέθηκαν 
πρόσφατα στις δύο πλευρές της οδού Λίνδου, βλ. I. Papachristodoulou, 
Recent Investigations and Activities carried out by the Archaeological 
Service of the Dodecanese, Archaeology in the Dodecanese, Κοπεγχάγη 
1988, εκδ. S. Dietz - I. Papachristodoulou, σ. 206 κ.ε.

49. Οικόπεδο Π. Ζαράνη-Μανωλά (ανασκαφή 1985).
50. Διάνοιξη ορύγματος από την Εταιρεία Υδάτων (ΔΕΥΑΡ) στην 

οδό Κωνστ. Υδραίου (ανασκαφή 1985).
51. Οικόπεδο Α. Περίδη-Ελευθερίου (ανασκαφή 1985).
52. Οικόπεδο Καραγεωργίου, ΑΔ 42 (1987): Χρονικά, σ. 617. 53. I. Παπαχριστοδούλου, ό.π., σ. 206-207.
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α' μισό του 4ου αι. π.Χ. Ο πρώτος περιείχε πολυά- 
ριθμα αττικά μελαμβαφή αγγεία, μεταξύ των οποίων 
ασκό με ανάγλυφη σκηνή ευωχίας και κοσμήματα 
ασημένια, χάλκινα και σιδερένια. Στον τάφο 89 βρέ- 
θηκαν εκτός από τα κοσμήματα πέντε χάλκινα ροδιακά 
νομίσματα και ένα ασημένιο (μικρασιατικό;), ερυθρό- 
μορφη υδρία με σκηνή μάχης μεταξύ Έλληνα και 
Σκυθών και σταμνοειδής ροδιακή πυξίδα με καστανομέ- 
λανη παράσταση πουλιών (Πίν. 246 β). Άλλα ευρή- 
ματα του τάφου είναι: δύο μικρές σταμνοειδείς πυξίδες 
με ταινιωτή διακόσμηση, τρία αρυβαλλοειδή ληκύθια 
με δικτυωτή διακόσμηση, άβαφα οικιακά σκεύη, με- 
λαμβαφής κρατηρίσκος, σκύφος κορινθιακού τύπου 
και δύο μικρά θυμιατήρια.

Εκτός από τους ενταφιασμούς διαπιστώθηκαν και 
καύσεις, όπως στον αβαθή τάφο 38, διαστ. 2x1,10 χ 
0,20-0,30 μ., όπου η καύση είχε γίνει επί τόπου. Πιθα- 
νότατα ο τάφος ανήκε σε δύο νεκρούς, στους οποίους 
αντιστοιχούσαν δύο οξυπύθμενοι αμφορείς τοποθετημέ- 
νοι συμμετρικά προς ΒΑ. του και δύο σιδερένια δα- 
κτυλίδια.

Πιο συνηθισμένη ήταν η καύση εκτός του τάφου, 
στον οποίο μεταφερόταν η τέφρα τοποθετημένη σε με- 
γάλα αγγεία, ως επί το πλείστον αμφορείς και κάλπες 
(τάφοι 24, 72, 53).

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η περίπτωση του θαλα- 
μοειδούς τάφου 7154. Ο ορθογώνιος θάλαμος, διαστ. 
2,35-2,40x0,80-0,90 μ., είχε κατεύθυνση ΒΑ.-ΝΔ. Όλη 
η βορειοδυτική μακρά πλευρά, που ήταν και η είσοδός 
του, ήταν μπαζωμένη με ακατέργαστες πέτρες διαφό- 
ρων μεγεθών και χώμα. Ακριβώς πίσω από την είσοδο 
και κατά μήκος της, στο μέσον του θαλάμου ήταν πλα- 
γιαστά τοποθετημένος οξυπύθμενος αμφορέας με μι- 
κρά οστά στο εσωτερικό του. Αυτό ήταν και το μονα- 
δικό εύρημα του θαλάμου. Μπροστά του ήταν λαξευ- 
μένος μεγάλος ακάλυπτος τραπεζιοειδής χώρος —αυ- 
λή— με είσοδο, πλ. 0,90 μ., στη δυτική γωνία και 
αναθύρωση στη νότια κάθετη της πλευρά. Βαθμίδες ή 
άλλη κατασκευή στην είσοδο του τάφου δεν βρέθηκαν. 
Προφανώς καταστράφηκαν κατά την εκσκαφή για τη 
θεμελίωση της οικοδομής Ζαράνη-Μανωλά. Ο χώρος 
μπροστά από το θάλαμο ήταν μπαζωμένος με χώμα, 
μεγάλες πέτρες και υλικά της διπλανής οικοδομής. 
Κατά την ανασκαφή του βρέθηκαν, όχι πλέον κατά 
χώραν, αττικά μελαμβαφή αγγεία και όστρακα από 
ερυθρόμορφα, που θα αποτελούσαν την εξωτερική κτέ- 
ριση του τάφου.

Για την τοποθέτηση τεφροδόχων αγγείων είχαν 
χρησιμοποιηθεί επίσης μικρά αβαθή κυκλικά ή τετρά- 
γωνα λαξεύματα, όπως ο τάφος 60, στον οποίο βρέθη- 
καν μέρος υδρίας με καστανομέλανη ταινιωτή διακό- 
σμηση και δύο αλάβαστρα από αλάβαστρο.

Ο ορθογώνιος λαξευτός τάφος 70, διαστ. 2,30χ0,70χ 
0,40-0,50 μ., που ήταν διαταραγμένος, περιείχε δύο ελ- 
λειψοειδείς λάρνακες λοξά τοποθετημένες χωρίς ίχνη 
οστών. Αν η μία δεν χρησίμευε ως κάλυμμα της 
άλλης55, θα πρόκειται για διπλή ταφή παιδιών.

Μετακλασικές ταφές εντοπίστηκαν στη νότια πλευ- 
ρά του οικοπέδου. Πρόκειται για τους τάφους 83 και 
84 που βάσει των μυροδοχείων μπορούν να χρονολο- 
γηθούν στον 1ο αι. π.Χ. Οι μακρές τους πλευρές είναι 
κτιστές, ενώ η νοτιοανατολική στενή τους πλευρά 
κλείνεται από τη λαξευμένη παρειά του πωρολιθικού 
βράχου. Τόσο στους τοίχους, όσο και στην επίχωση 
βρέθηκαν σε β' χρήση κομμάτια από επιτύμβια της 
ελληνιστικής εποχής, μεταξύ των οποίων οστεοθήκη 
από λάρτιο με την επιγραφή: ΘΕΥΔ ΟΣΙΟΥ / ΣΥΡΟΥ. 
Πωρολιθικά μέλη από τραπεζιοειδείς ταφικές κατα- 
σκευές της ελληνιστικής εποχής πάνω από τη βορειο- 
ανατολική μακρά πλευρά του τάφου 84 εντοιχίσθηκαν 
την εποχή της Τουρκοκρατίας. Στον τάφο 83 είχαν ρι- 
χθεί άτακτα οστά πολλών νεκρών, που γέμιζαν τόσο 
την επίχωση όσο και τον πυθμένα του τάφου. Ανάλο- 
γοι τάφοι βρέθηκαν στην ίδια ευθεία στα νότια του οι- 
κοπέδου Ξενάκη κατά τη διάνοιξη ορύγματος από την 
Εταιρεία Υδάτων (ΔΕΥΑΡ) στη οδό Κωνστ. Υδραίου. 
Τρεις καύσεις σε μικρούς αβαθείς λάκκους (85, 86, 87) 
προς ΒΑ. του τάφου 84 ίσως ανήκουν στην ίδια εποχή.

Στην περιοχή των τελευταίων πέντε τάφων υπήρχε 
μέχρι πρό τίνος τουρκικό σπίτι, πράγμα που εξηγεί και 
τη διατάραξή τους. Το σπίτι βρισκόταν στη νότια πα- 
ρυφή ενός βοτσαλωτού τουρκικού δρόμου, που διέ- 
σχιζε το οικόπεδο με κατεύθυνση ΒΑ.-ΝΔ. Στις τομές 
που ανοίχθηκαν φάνηκε ότι είχε και παλαιότερες 
στρώσεις, που τις συγκρατούσαν κατά διαστήματα κά- 
θετες σειρές από ακατέργαστες πέτρες και αρχαίο οι- 
κοδομικό υλικό σε β' χρήση. Βρέθηκαν όστρακα από 
υστερορωμαϊκά και τουρκικά σκεύη καθώς και χάλ- 
κινο τουρκικό νόμισμα. Προς Ν. του δρόμου εντοπί- 
στηκαν πηγάδι και δεξαμενή. Αλλοιώσεις στην αρχαία 
διαμόρφωση του νεκροταφείου υπήρξαν και στα βό- 
ρεια του οικοπέδου, όπου είχε ανοιχθεί βόθρος, διαστ. 
2,70x1,80-0,15-0,60 μ. (μάλλον στη θέση τάφων) και 
πηγάδι, διαμ. 1 μ. επίσης τουρκικό, που ερευνήθηκε 
μέχρι βάθ. 2,30 μ. από το στόμιό του. Η κατοίκηση του

54. Θαλαμοειδείς τάφοι είχαν βρεθεί το 1985 και στο γειτονικό οικό-
πεδο Ζαράνη-Μανωλά.

55. Γ. Μυλωνάς, Το δυτικόν νεκροταφείον της Ελευσίνος, Α, Αθήνα 
1975, Τάφος 27, σ. 248 κ.ε., πίν. 304 α.
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Σχέδ. 3. Ρόδος. Διασταύρωση των οδών Κωνστ. Υδραίου, Ηρωίδος Αναστασίας και Ηρώων. Κάτοψη
τον νεκροταφείου.
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χώρου στα νεότερα χρόνια εξηγεί και τις συλήσεις 
που έγιναν σε πολλούς τάφους, ιδιαίτερα στα βόρεια 
και βορειοδυτικά του οικοπέδου.

Η αναλυτική δημοσίευση των ευρημάτων που έχει 
αναλάβει η ανασκαφέας θα ακολουθήσει σύντομα.

(Μ.Σ.)

ΔΕΥΑΡ, ΟΡΥΓΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟ Υ  

ΜΕΓΓΑΒΛΗΣ

Ροδίνι

Κατά την εκσκαφή του τμήματος του κεντρικού 
αποχετευτικού αγωγού της Μέγγαβλης, που διέρχεται 
κατά μήκος της ανατολικής παρυφής της αρχαιολο- 
γικής ζώνης του Ροδινιού, ακριβώς παράλληλα προς 
την οδό Ρόδου-Λίνδου, αποκαλύφθηκαν πυκνές συ- 
στάδες ταφικών κατασκευών (κυρίως λακκοειδείς τά- 
φοι και θήκες) που ερευνήθηκαν σε δύο ανασκαφικές 
ενότητες, οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν ενιαίο στε- 
νόμακρο σκάμμα, συνολ. μήκ. 140 μ. περίπου και πλ. 
που κυμαίνεται από 7-11 μ. Η ανασκαφική έρευνα συ- 
νεχίζεται και θα δημοσιευθεί σε μελλοντικές εκθέσεις.

(Ε.Κ.)

Ια λ υ σ ό ς

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΉ ΙΑΛ ΥΣΟΣ

Συνεχίστηκε και φέτος το ανασκαφικό έργο στην 
ευρύτερη περιοχή της Ιαλυσίας. Χάρη στην επιμέλεια 
και την παρατηρητικότητα όλων των μελών του ανα- 
σκαφικού συνεργείου της περιοχής εντοπίστηκαν νέες 
θέσεις, όπως ίχνη νεκροταφείου της μεσοχαλκής περιό- 
δου στα νοτιοανατολικά του μινωικού και μυκηναϊκού 
οικισμού ενώ δόθηκε η δυνατότητα της μικρής έστω 
επέκτασης της ανασκαφικής έρευνας σε τμήμα οικι- 
σμού της ίδιας περιόδου στα νότια της μεγάλης ΥΜ ΙΑ 
πόλης.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε και η ανασκαφή 
του ελληνιστικού εργαστηρίου κοντά στο βορειοδυ- 
τικό άκρο της προϊστορικής πόλης (αριθ. 7), που στο 
μεγαλύτερο μέρος της ανασκάφηκε με την επίβλεψη 
της έκτακτης αρχαιολόγου Ε. Φαρμακίδου, στην οποία 
οφείλεται και ο εντοπισμός της θέσης με τη μεσο- 
χαλκή ταφή.

Πρέπει ωστόσο να τονίσουμε ότι όλα αυτά δεν θα 
είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς την αμέριστη και ου- 
σιαστική συμπαράσταση των αρχιτεχνιτών της Εφο- 
ρείας Σ. Κώττη, Ε. Μπαλάκη και Π. Σπάρταλη και τη 
βοήθεια των τεχνιτών Ν. Χαβιαρά και X. Χούλη. 
Εφέτος συνταξιοδοτήθηκε ο Π. Σπάρταλης, στον

οποίο η έρευνα των τελευταίων χρόνων στην περιοχή 
οφείλει πολλά.

Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα να προχωρήσουν 
στα εργαστήρια της Εφορείας οι εργασίες καθαρισμού 
και συντήρησης του μεγάλου πλήθους των ευρημάτων 
της προϊστορικής Ιαλυσού με την οικονομική ενί- 
σχυση του Ινστιτούτου για το προϊστορικό Αιγαίο 
(INSTAP), το οποίο ευχαριστούμε και από τη θέση 
αυτή.

Σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα, η αρχαιο- 
λόγος Κ. Τρανταλίδου άρχισε τη συστηματική μελέτη 
των οστών ζώων και η αρχιτέκτων Μ. Cante τη σχε- 
δίαση των ευρημάτων που συντήρησαν οι έμπειροι συ- 
ντηρητές της Εφορείας Ρ. Αγγελινάκης, Η. Αυγενικός, 
Α. Γκατσάρας και Μ. Κώστας.

Οικόπεδο Μ. Γιαννικουρή

Το οικόπεδο βρίσκεται στην οδό Διογένη, νότια της 
λεωφόρου Ρόδου-Αεροδρομίου Παραδείσιου στα ανα- 
τολικά-νοτιοανατολικά του μινωικού και μυκηναϊκού 
οικισμού, ενώ στη γειτονική περιοχή δεν είχαν εντο- 
πιστεί μέχρι σήμερα αρχαιότητες. Κατά την παρακο- 
λούθηση της γενικής εκσκαφής του οικοπέδου μέχρι 
βάθ. 1,60 μ. από την επιφάνεια του δρόμου, βρέθηκε 
επίχωση ασπρόπηλου της περιοχής και βαθύτερα 
στρώμα άμμου με χαλίκια και σποραδικά όστρακα της 
μεσοχαλκής περιόδου χωρίς καθόλου αρχιτεκτονικά 
λείψανα.

Στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου και σε βάθος 
1,85 μ. βρέθηκε τετράωτος ταφικός πίθος (Π 12934, ύψ. 
0,109, μέγ. διαμ. 0,746, διαμ. χείλους 0,384-0,39, διαμ. 
βάσης 0,16 μ.) τοποθετημένος στο πλάι με το στόμιο 
που έφερε καλυπτήρια πλάκα στα ανατολικά. Ο σκε- 
λετός, με το κρανίο τοποθετημένο στη βάση του πίθου, 
ήταν σε συνεσταλμένη στάση στραμμένος προς Ν. και 
το λογισμένο δεξί πόδι πολύ κοντά στο επίσης λογι- 
σμένο δεξί χέρι. Από την επίχωση της ανασκαφής συ- 
γκεντρώθηκαν αρκετά θραύσματα γωνιωτών κυπέλλων 
και άβαφης κεραμικής.

Βόθρος οικοδομής Χρ. Μεταξωτού

Το σκάμμα του βόθρου της οικοδομής ανοίχτηκε 
στην αμέσως προς Α. συνέχεια του παλαιότερου 
σκάμματος της οικοδομής Τσακίρη-Μαρούκλα56 στην 
Κ.Μ. 676, Ο.Τ. 129. Στην περιοχή, 2,35 μ. νότια της 
μεγάλης μινωικής πόλης, έχουν εντοπιστεί σποραδικά

56. ΑΔ 43 (1988): Χρονικά, σ. 613-614.
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λείψανα της μεσοχαλκής περιόδου και σε περιορι- 
σμένη έκταση υστερορωμαϊκά-παλαιοχριστιανικά ευ- 
ρήματα. Το σκάμμα της οικοδομής νότια του βόθρου 
δεν ερευνήθηκε αφού χτίστηκε το 1988, εποχή που δεν 
ασκούνταν ακόμη έλεγχος στην περιοχή από την 
Υπηρεσία μας.

Η παλαιότερη ανασκαφή επεκτάθηκε 6,75 μ. ανατο- 
λικότερα του ανατολικού τοίχου του Χώρου A και 
ανοίχτηκε σε πλάτος 3,60-3,90 μ. Σε επαφή με την ανα- 
τολική παρειά του σκάμματος, σε βάθος 0,66-0,90 μ. 
από την επιφάνεια, αποκαλύφθηκε ένας πολύ νεότερος 
τοίχος, κατεύθυνσης Β.-Ν., μήκ. 2,10 μ., ενώ στη νότια 
παρειά του βόθρου και σε βάθος 1,02-1,42 μ. από την 
επιφάνεια βρέθηκε το βορειότερο άκρο ενός κεραμο- 
σκεπούς τάφου, προσανατολισμού Ν.-Β., που ανήκει 
στο συγκρότημα των τάφων που ερευνήσαμε δυτικό- 
τερα κατά την έρευνα της παλιάς ανασκαφής.

Στη μεσοχαλκή περίοδο ανήκει μόνο ένας τοίχος 
που βρέθηκε στην ανατολική παρειά του σκάμματος, 
θεμελιωμένος σε βάθος 2,25 μ., σχεδόν παράλληλα με 
τον ανατολικό τοίχο του Χώρου Α. Ο τοίχος, κατεύ- 
θυνσης ΒΑ.-Ν., είναι χτισμένος από μεγάλες ακατέρ- 
γαστες πωρόπετρες σε διπλή σειρά σε πάχος 0,65 μ. 
και σώζεται σε ύψος ενός μόνο δόμου (0,25 μ.) και σε 
ορατό μήκος 3,88 μ.

Με την παραπάνω επέκταση της παλιάς ανασκαφής 
μας δόθηκε επίσης η δυνατότητα να ερευνήσουμε καλύ- 
τερα και τον τοίχο παράλληλα και βόρεια του Χώρου 
Α, ο οποίος έχει τελικά μήκος 2,95 μ. και στο βορειο- 
ανατολικό του άκρο γώνιαζε με έναν άλλο που προχω- 
ρεί πέρα από τα περιορισμένα όρια του σκάμματός 
μας, ανοίγοντας έναν ακόμη χώρο που ανήκει στο αρ- 
κετά πολύπλοκο σύστημα των αρχιτεκτονικών λειψά- 
νων της παλαιότερής μας έρευνας (Πίν. 247 α).

Στον ελεύθερο από αρχιτεκτονικά λείψανα χώρο, 
μεταξύ του Χώρου Α και του ανατολικότερου τοίχου 
της ανασκαφής, βρέθηκαν σε βάθος 1,72 μ. και σε από- 
σταση 0,45 μ. από το Χώρο Α μερικές ακατέργαστες 
πωρόπετρες. Βορειότερα εντοπίστηκε κυκλοτερής απο- 
θέτης σε λάκκο ανοιγμένο μέσα στο παρθένο έδαφος, 
διαμ. 0,75 μ., σε βάθος από 1,72-1,94 μ., στο εσωτερικό 
του οποίου υπήρχαν, ανάμεσα σε αρκετό κάρβουνο, 
ένας μεγάλος αριθμός θραυσμάτων κυρίως γωνιωτών 
και κωνικών κυπέλλων με κάθετα τοιχώματα και υψή- 
λαιμων πρόχων μαζί με λίγα οστά ζώων και όστρεα, 
δύο τμήματα από κονιάματα και ένα χάλκινο καρφί.

Μερικά από τα αγγεία ήταν ακέραια, ενώ τα περισσό- 
τερα από τα κύπελλα ήταν μονόχρωμα κοκκινωπά. Η 
μελέτη της τυπολογίας των παραπάνω αγγείων και των 
έστω και λιγοστών αρχιτεκτονικών λειψάνων αυτής 
της ανασκαφής διαφωτίζει τις μέχρι τώρα λιγοστές 
γνώσεις μας για το χαρακτήρα της μεσοχαλκής Ρό-

δου57 και θα αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης με- 
λέτης για τις φάσεις της ζωής στη Ρόδο πριν από τη 
μεγάλη μινωική εξάπλωση.

Οικόπεδο Γ. Ιωαννίδη

Συνεχίστηκε για ένα πολύ μικρό διάστημα προς το 
τέλος του χρόνου η ανασκαφή του παραπάνω οικοπέ- 
δου58. Η ανασκαφική έρευνα περιορίστηκε στη διά- 
νοιξη των πέδιλων της οικοδομής, σύμφωνα με την 
άδεια που δόθηκε από την 4η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων, για οικοδόμηση πάνω από το συγκρό- 
τημα της παλαιοχριστιανικής βασιλικής.

Ο χώρος των πeδίλων άρχισε να ανασκάπτεται από 
τη συνάδελφο της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτή- 
των Α. Κατσιώτη, η οποία εντόπισε έναν επιμήκη λι- 
θοσωρό, προσανατολισμού Β.-Ν. στα νότια-νοτιοανα- 
τολικά της αψίδας του παλαιοχριστιανικού κτίσματος. 
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανεύρεση υστερο- 
αρχαϊκής ιωνικής κύλικας μαζί με άλλα όστρακα κυ- 
λικών της ίδιας περιόδου κοντά στο βορειοδυτικό 
άκρο του παραπάνω λιθοσωρού. Η ανασκαφή συνεχί- 
ζεται.

Οικόπεδο Κρανίδη

Το οικόπεδο βρίσκεται στη δυτική πλευρά της οδού 
Ιερού Λόχου απέναντι από το οικόπεδο Ν. Δουκάκη59, 
όπου δεν είχαν διαπιστωθεί αρχιτεκτονικά λείψανα. Σε 
δοκιμαστική τομή που έγινε μέχρι βάθ. 4,20 μ. δεν 
διαπιστώθηκαν ούτε και εδώ αρχιτεκτονικά λείψανα. 
Σε στρώμα σκληρού ασπρόπηλου από 3,40-4,20 μ. βρέ- 
θηκαν όστρακα της ΥΜ ΙΑ περιόδου.

Οικόπεδο Χρ. και Γ. Πινίκα

Το οικόπεδο βρίσκεται στην Κ.Μ. 741, στην πε- 
ριοχή του Αγίου Γεωργίου, στα νότια-νοτιοανατολικά 
του οικοπέδου Η. Λιαμή60, όπου είχε εντοπιστεί 
στρώμα ηφαιστειακής τέφρας. Στις παρειές του σκάμ- 
ματος, όπου η γενική εκσκαφή έφθασε μέχρι 2,70 μ. 
από το δρόμο, διαπιστώθηκε το στρώμα της ηφαι- 
στειακής τέφρας σε βάθος 1,90 μ. (Τ.Μ.)

57. Ν. Coldstream, The Phoenicians of Ialysos, BICS 16, 1969, σ. 1-8. 
M. Benzi, Evidence for the Middle Minoan Settlement on the Akropolis 
of Ialysos (Mt Philerimos), Minoan Thalassocracy, Myth and Reality, 
Stockholm 1982, σ. 93-105. T. Marketou, Evidence on the Topography 
and Site History of Prehistoric Ialysos, Archaeology in the Dodecanese, 
Κοπεγχάγη 1988, σ 27-28, 32.

58. ΑΔ 43 (1988): Χρονικά, σ. 615-616' 44 (1989): Χρονικά, σ. 501.
59. ΑΔ 43 (1988): Χρονικά, σ. 617.
60. ΑΔ, ό.π., σ. 617-618.
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Οικόπεδο Ν. Παυλίδη

Το οικόπεδο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της 
οδού 9ης Μαΐου, στην KM 694 Α(3), προς ΝΑ. και 
εκτός του μινωικού οικισμού, λίγα μέτρα από την ανα- 
σκαφή του οικοπέδου και του βόθρου Πανταζή, όπου 
είχαν εντοπιστεί μόνο λίγα μινωικά όστρακα61.

Κατά τη διάνοιξη των πέδιλων, που ανοίχτηκαν μέ- 
χρι βάθους 1,10-1,15 μ. από την επιφάνεια, βρέθηκαν 
για πρώτη φορά στην περιοχή, σποραδικά ελληνι- 
στικά όστρακα. Στο μέσον περίπου του οικοπέδου και 
σε βάθος 1,15-1,18 μ. βρέθηκε θεμέλιο τοίχου χτισμέ- 
νου από μικρές πωρόπετρες και κατά τόπους με βό- 
τσαλα. Ο τοίχος, κατεύθυνσης Β.-Ν. και πάχ. 0,60 μ., 
έχει αποκαλυφθεί και σώζεται αποσπασματικά σε 
μήκος 4,95 μ. και φαίνεται ότι διέσχιζε κατά μήκος το 
οικόπεδο καθώς είναι ξηλωμένος στα δύο άκρα του.

Στον υπόλοιπο χώρο του οικοπέδου δεν βρέθηκαν 
άλλα αρχιτεκτονικά λείψανα που να συνδέονται με τον 
τοίχο αυτό, ούτε σκληρές στρώσεις που θα αποτελού- 
σαν κάποια ένδειξη για το χαρακτηρισμό του ως όριο 
δρόμου. Πρόκειται πιθανότατα για όριο ή ανάλημμα 
κάποιου αγροκτήματος. Σε δοκιμαστικές τομές που 
έγιναν βαθύτερα δεν διαπιστώθηκαν άλλα αρχαιότερα 
λείψανα.

Οικόπεδο Ελ. Αλούπη

Το οικόπεδο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της 
οδού Ιερού Λόχου στην KM 560Γ ακριβώς βόρεια του 
οικοπέδου Μ. Χριστοδούλου, όπου είχε εντοπιστεί δε- 
ξαμενή που ανήκει σε κάποιο εργαστηριακό χώρο των 
ελληνιστικών χρόνων62 και λίγα μέτρα Β.ΒΔ. του οι- 
κοπέδου Π. Χριστοδούλου, όπου βρέθηκε το βορειό- 
τερο όριο του προϊστορικού οικισμού63.

Η συστηματική ανασκαφική έρευνα στον οικοδομή- 
σιμο χώρο του οικοπέδου, 8 μ. από την ανατολική 
πλευρά της οδού Ιερού Λόχου, έφερε στο φως εργα- 
στηριακά λείψανα που ανήκουν στην προς Β. συνέχεια 
της εργαστηριακής εγκατάστασης με τη δεξαμενή που 
βρέθηκε στο διπλανό οικόπεδο Μ. Χριστοδούλου 
(Σχέδ. 4· Π ίν. 248 α).

Στο νοτιοδυτικό τμήμα της ανασκαφής βρέθηκε με- 
γάλη ορθογώνια δεξαμενή, προσανατολισμού Α.-Δ., με 
πυθμένα από κομμένα βότσαλα που έφερε επίχρισμα 
από κουρασάνι. Το δάπεδο, σε βάθος 0,94 και διαστ.

2,20x7,55 μ., όριζαν ισχυροί τοίχοι από τους οποίους 
σώθηκε μόνον ο νότιος σε μήκος 8,20, πάχ. 1 μ., θεμε- 
λιωμένος στην άμμο. Κατά μήκος των άκρων του δαπέ- 
δου υπάρχει κορνίζα σε μορφή κυρτού κυματίου από 
κουρασάνι. Στην εσωτερική βορειοανατολική γωνία 
της δεξαμενής βρέθηκε σε βάθος 1,02 μ. ένα τετράγωνο 
σκαλοπάτι, από κουρασάνι, πλευράς 0,50 και ύψ. 0,02 
μ. Το μικρό σκαλοπάτι, προφανώς για τον καθαρισμό 
της δεξαμενής, οδηγούσε σε μικρή αβαθή κοιλότητα 
επενδυμένη με κουρασάνι, που άρχιζε αμέσως μετά 
από την κορνίζα του ανατολικού άκρου του δαπέδου. 
Η κοιλότητα, διαμ. 0,63 και βάθ. 0,155 μ., χρησίμευε 
για την περισυλλογή του νερού.

Στα βόρεια, βορειοανατολικά και νοτιοανατολικά 
της δεξαμενής βρέθηκαν τέσσερις συνολικά κλίβανοι. 
Οι δύο από αυτούς, κλίβανοι A και Β, που βρέθηκαν 
σε απόσταση 3-6,20/6,50 μ. βορειότερα από το βόρειο 
άκρο του δαπέδου της παραπάνω δεξαμενής είναι παρό- 
μοιας μορφής και περικλείονται από περίβολο, πάχ. 
0,70 μ., του οποίου ο βόρειος τοίχος, μήκ. 6,50 μ., συ- 
μπίπτει με το βορειότερο άκρο τους ενώ ο ανατολικός 
και ο δυτικός, σωζ. μήκ. 4,75 και 4,20 μ. αντίστοιχα, 
απέχουν 0,20 μ. περίπου από τους κλιβάνους. Ο τρίτος 
κλίβανος βρέθηκε 5 μ. περίπου ανατολικότερα από το 
παραπάνω συγκρότημα, ενώ ο νοτιότερος βρέθηκε 6,20 
μ. νοτιοδυτικά του τρίτου και στα νοτιοανατολικά της 
δεξαμενής.

Όλοι οι κλίβανοι αποτελούνται από ένα κυκλικό θά- 
λαμο, στον οποίο καταλήγουν στενοί διάδρομοι, όπου 
βρίσκεται το στόμιό τους. Τα εσωτερικά τοιχώματά 
τους είναι κατασκευασμένα από πυκνοτοποθετημένες 
κεραμίδες σε οριζόντια διάταξη και σποραδικά κομμά- 
τια λαβών αμφορέων, ενώ εξωτερικά φέρουν περί- 
βλημα χτισμένο με αργούς λίθους, σωζ. πάχ. μέχρι 
0,80 μ. Η μορφή τους θυμίζει κλίβανο στην Αντιό- 
χεια64, ο οποίος είχε θεωρηθεί τότε από τον ανασκα- 
φέα ως κεραμικός για την όπτηση εφυαλωμένης κερα- 
μικής.

Κλίβανος Α . Είναι ο δυτικός του βόρειου συγκροτή- 
ματος. Ο κυκλικός του θάλαμος έχει εσωτερική διάμε- 
τρο 1,35 μ. και το μήκος του διαδρόμου του, πλ. 0,50 
μ., φθάνει 1,80 μ., το δε σωζ. μέγ. ύψος των τοίχων του 
είναι 1 μ. Η σωζόμενη επιφάνειά του βρέθηκε σε βάθος 
0,69 μ. Η επίχωση του θαλάμου σε βάθος 1,30-1,48 μ. 
αποτελείτο από μάζες ψημένου πηλού με λίγα χαλίκια 
και κατά τόπους λευκά στίγματα και θραύσματα αμφο- 
ρέων που πύκνωναν βαθύτερα ως τον πυθμένα του θαλά-

61. Ό.π., σ. 614.
62. Ό.π., σ. 622.
63. Ό.π., σ. 618.

64. F.O. Waagé, The Glazed Pottery, F.O. Waagé (εκδ.) Antioch on 
the Orontes IV, Μέρος A', Ceramics and Islamic Coins, 1948, σ. 101- 
102, εικ. 95.



Σχέδ. 4. Ρόδος. Ιαλυσός. Οικόπεδο Ελ. Αλούπη. Κάτοψη και τομές των 
εργαστηριακών εγκαταστάσεων.
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μου. Η επίχωση ήταν αμμουδερή καν περιείχε εκτός 
από καμένες μάζες πηλού, θραύσματα κεραμίδων, μία, 
δυσανάγνωστη δυστυχώς, ενσφράγιστη λαβή αμφορέα 
και 18 ελάσματα μολύβδου. Ο πυθμένας από πηλόχωμα 
βρέθηκε σε βάθος 1,70 μ. Στο διάδρομο του κλιβάνου 
και σε βάθος 1,20-1,62 μ. βρέθηκαν δύο ελλιπείς αμφο- 
ρείς και τμήμα κεραμίδας. Εδώ, την υπόλοιπη επίχωση 
μέχρι τον πυθμένα αποτελούσε καύση αναμεμειγμένη 
με άμμο που αραίωνε προς το θάλαμο και πύκνωνε 
προς το εξωτερικό του στομίου. Παρόμοιας σύστασης 
καύση βρέθηκε και εξωτερικά του βόρειου τοίχου του 
περιβόλου. Η παρουσία ελασμάτων μολύβδου αποτελεί 
μία καλή ένδειξη για τη χρήση των καμινιών στη με- 
ταλλουργία. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η κατασκευή 
δύο μικρών ανοιγμάτων, ύψ. 0,16 και πλ. 0,17 μ., 0,61 
μ. ψηλότερα από τον πυθμένα, στα δύο άκρα του νό- 
τιου τοιχώματος του καμινιού, από τα οποία σώζεται 
καλύτερα το βορειοδυτικότερο. Τα ανοίγματα παρακο- 
λουθούν την εκφορά του θαλάμου προς την ανωδομή 
και είναι κατασκευασμένα από κεραμίδες, βότσαλα και 
πηλό. Είναι πολύ πιθανό να αποτελούσαν τα ανοίγ- 
ματα για την τοποθέτηση των φυσερών.

Κλίβανος Β. Το εσωτερικό του κυκλικού θαλάμου 
του βρίσκεται 1,75 μ. ανατολικότερα του πρώτου. Ο 
θάλαμος, χτισμένος από κεραμίδες, έχει διάμετρο 1,50 
μ. και η ψηλότερη σωζόμενη επιφάνειά του, σε βάθος 
0,68 μ. από την επιφάνεια του δρόμου, σώζεται καλύ- 
τερα στο δυτικό του τμήμα. Ο διάδρομος έχει μήκος 
1,70 και πλάτος 0,60 μ. Στο εσωτερικό του βρέθηκε νεό- 
τερη κατασκευή σε σχήμα Π που κατέστρεψε το ανα- 
τολικότερο μέρος του κλιβάνου. Στα άκρα του βόρειου 
τοιχώματος βρέθηκαν τα ίδια μικρά ανοίγματα που 
παρατηρήσαμε ήδη στο προηγούμενο καμίνι. Τα α- 
νοίγματα εδώ έχουν πλάτος 0,14 μ. και η βάση τους 
βρίσκεται 0,74 μ. ψηλότερα από τον πυθμένα (Πίν. 
247 β). Ξηλώσαμε τη μεταγενέστερη κατασκευή όπου 
βρέθηκε εντοιχισμένη σε β' χρήση η επιγραφή Ε 3692: 

ΕΡΜΟΚ 
ΑΡΑΠΙΚ

Το δάπεδο βρέθηκε σε βάθος 1,65 μ. αποτελούμενο 
από πηλό και χαλίκι, ακριβώς πάνω στη στρώση με 
την άμμο και τα βότσαλα. Σε επαφή με τα τοιχώματα 
το δάπεδο βρίσκεται λίγο ψηλότερα καθώς έχει υπο- 
στεί καθίζηση στο κεντρικό του τμήμα.

Στην επίχωση του πυθμένα βρέθηκαν 64 ελάσματα 
μολύβδου.

Κλίβανος Γ. Ο κλίβανος παρουσιάζει διαφορετική 
εικόνα από τους δύο προηγούμενους. Αποτελείται από 
θάλαμο απιόσχημο, διαστ. 1,20x1,68 μ., στενεύοντας 
προς το στόμιό του, που ανοίγεται στα νότια αντίθετα 
από τον προσανατολισμό των παραπάνω A και Β. Ο 
διάδρομος έχει μήκος 0,50 και πλάτος 0,40 μ. Το δά-

πεδό του βρέθηκε σε βάθος 1,17 μ. αποτελούμενο από 
κουρασάνι. Το θάλαμο του κλιβάνου διέσχιζε μεταγενέ- 
στερος τοίχος κατεύθυνσης Α.-Δ.

Κλίβανος Δ. Διαφορετική είναι επίσης η μορφή του 
τέταρτου κλιβάνου. Ο προσανατολισμός του είναι Δ.- 
Α. αντίθετα από τους υπόλοιπους, με το στόμιό του 
προς τα ανατολικά. Η διατήρησή του είναι κακή 
καθώς καταστράφηκε περισσότερο από τους άλλους 
από μεταγενέστερα αρχιτεκτονικά λείψανα. Έχει κυ- 
κλικό θάλαμο, διαμ. 1,80 μ., και τα σωζόμενα σε μέγ. 
ύψος 0,19 μ. τοιχώματά του βρέθηκαν σε βάθος 0,99 μ. 
Διαφορετική επίσης είναι και η σύσταση του καμένου 
δαπέδου του αποτελούμενη από μεγάλα βότσαλα, πέ- 
τρες και πηλόχωμα (Πίν. 248 β). Ο διάδρομός του, πλ. 
0,82-0,70 μ., φθάνει σε μήκος μόλις 0,43 μ. Εξωτερικά 
της εισόδου του βρέθηκε στρώμα δαπέδου με βότσαλα.

Στους δύο τελευταίους κλιβάνους δεν βρέθηκαν ελά- 
σματα μολύβδου. Είναι πολύ πιθανό να προορίζονταν 
για κάποια διαφορετική λειτουργία από αυτήν των δύο 
πρώτων του βόρειου συγκροτήματος.

Μεταγενέστερα αρχιτεκτονικά λείψανα υστερορω- 
μαϊκών χρόνων βρέθηκαν σ’ όλη σχεδόν την ανα- 
σκαφή. Κύριο χαρακτηριστικό της επίχωσης όλου του 
εργαστηριακού χώρου ήταν ένας μεγάλος αριθμός 
τμημάτων από αμφορείς και μεγάλες φιάλες με έσω 
νεύον χείλος και πολύ στενή υπερυψωμένη βάση, 
σχήμα μεγαλύτερο σε μέγεθος αλλά παρόμοιο με τα 
συνήθη καλύμματα αμφορέων. Ενδιαφέρον παρουσιά- 
ζουν επίσης αρκετά όστρακα που έσωζαν στο εσωτε- 
ρικό τους τοίχωμα ίχνη κόκκινης χρωστικής ουσίας. 
Η παρουσία τους στην επίχωση του εργαστηριακού 
χώρου αποτελεί μία ακόμη ένδειξη για τη χρήση του. 
Με τη χρήση του χώρου συνδέονται επίσης και οι βά- 
σεις από δύο υπερμεγέθη πιθάρια που βρέθηκαν τοπο- 
θετημένες στον ελεύθερο χώρο μεταξύ των κλιβάνων Γ 
και Δ. Εξωτερικά του περιβόλου του βόρειου συγκρο- 
τήματος βρέθηκε πεσμένη μικρή πήλινη ασάμινθος με 
σωζόμενο μήκος πλευράς 0,66 μ., που έφερε αρχαία 
συγκόλληση με μολύβδινα ελάσματα (Πίν. 249 α). Το 
εργαστήριο χρονολογείται στο α' μισό του 3ου αι. 
π.Χ. (Ε.Φ.-Τ.Μ.)

Κ ρεμ ασ τή  

Βόθρος Α. Τσαμπικάκη

Η οικοδομή βρίσκεται στη νότια πλευρά της λεωφό- 
ρου Ρόδου-Αεροδρομίου Παραδείσιου στην περιοχή 
των αρχαϊκών νεκροταφείων της αρχαίας Ιαλυσίας, 
στα νοτιοδυτικά του οικοπέδου Τσαμπικάκη65, όπου 
είχε βρεθεί παλαιοχριστιανική βασιλική.

65. Ανασκαφή 1985.
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Στο σκάμμα του βόθρου, διαστ. 1,90x3,30 μ., που 
ανοίχτηκε ΒΔ. της οικοδομής και σε απόσταση 6 μ. 
από το δρόμο βρέθηκε σε βάθος 2,94 μ. στρώμα ηφαι- 
στειακής τέφρας, πάχ. 0,01-0,07 μ. Ενδιαφέρον παρου- 
σίαζε η παρουσία στρώματος άμμου με μικρά ποταμί- 
σια χαλίκια, πάχ. έως 0,13 μ. περίπου, που ήταν 
λεπτότερο όπου η τέφρα σωζόταν σε μεγαλύτερο 
πάχος. Το στρώμα της τέφρας βρέθηκε πάνω σε επίσης 
αμμουδερό στρώμα με χαλίκια. (Τ.Μ.)

ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΡΟΔΟΥ 

Θ εο λ ό γο ς

Ιερό Ερεθιμίου Απόλλωνος66

Κατά τη διάρκεια του 1990 συνεχίσθηκε για δύο πε- 
ρίπου εβδομάδες η έρευνα συνεργασίας του Πανεπι- 
στημίου Ιωαννίνων (Καθηγήτρια Λ. Μαραγκού, αρ- 
χαιολόγοι Γ. Γαβαλάς, Ευ. Παρισινού και ομάδα 
φοιτητών) και της KB' Εφορείας Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων (Έφορος Αρχαιοτήτων I. 
Παπαχριστοδούλου, αρχαιολόγος Σ. Καραπάνου) στο 
χώρο του ιερού του Ερεθιμίου Απόλλωνος67.

Στον τομέα του ναού και κυρίως στο χώρο του πρό- 
ναου έγινε διαμόρφωση και ανασκαφική έρευνα με 
σκοπό να αποκαλυφθεί εκ νέου το κτίριο το οποίο είχε 
ανασκαφεί και αποτυπωθεί από τους Ιταλούς. Μετά το 
πέρας των εργασιών ο ναός ανέκτησε τη μορφή η 
οποία αποδίδεται στο δημοσιευμένο σχέδιο στο περιο- 
δικό Clara Rhodos68. Τώρα θα είναι δυνατή και μία νέα 
αποτύπωσή του στη σημερινή του κατάσταση.

Στο σηκό του ναού συνεχίσθηκε σε βάθος και επε- 
κτάθηκε η τομή στη βορειοδυτική γωνία του. Διαπι- 
στώθηκε η ύπαρξη ενός νεότερου λάκκου, ο οποίος 
είχε διανοιγεί και στη συνέχεια είχε επιχωθεί, προ- 
φανώς από τους Ιταλούς ανασκαφείς, σε βάθος έως 
2,88 μ. από την πάνω επιφάνεια του δυτικού τοίχου του 
σηκού. Σε βάθος έως και 3,32 μ. περισυλλέχθηκαν 
όστρακα προϊστορικής, αρχαϊκής και κλασικής επο-
χής·

Ιδιαίτερα σημαντική όμως ήταν η επισήμανση σε 
βάθος 3,17 μ. λεπτής στρώσης ηφαιστειακής τέφρας 
όμοιας με αυτήν που έχει αποκαλυφθεί στη μινωική 
Ιαλυσό (Τριάντα) και στο Παραδείσι και έχει συνδεθεί 
με την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας69.

Έγινε επίσης αποκομιδή χωμάτων, τα οποία προέρ- 
χονται από την ανασκαφή των Ιταλών, εξομάλυνση, 
διαρρύθμιση και περίφραξη του γύρω χώρου (Π ί ν. 249 β).

Στο απέναντι κτήμα Πότσου η έρευνα συνεχίσθηκε 
κυρίως στο δυτικό τμήμα του, στα τετράγωνα τα οποία 
περιλαμβάνουν την παλαιά τομή Γ (1978), Ε 17 και Ε 
16, καθώς και τα γύρω από αυτά τετράγωνα Ε 15, Ε 14 
και Δ 18 καθώς και στο A 12. Κατά την ανασκαφική 
και επιφανειακή έρευνα στο κτήμα αυτό περισυλλέ- 
χθηκαν πολλά κινητά ευρήματα ειδολογικά και χρο- 
νολογικά παρόμοια, τα οποία ανάγονται από την ελ- 
ληνιστική ως την παλαιοχριστιανική εποχή.

Διαπιστώθηκε ότι το χώρο (τετρ. Ε 16-Ε 15), στα 
ψηλότερα στρώματά του, καταλαμβάνει νεκρόπολη 
από κεραμοσκεπείς καλυβίτες τάφους και εγχυτρι- 
σμούς της παλαιοχριστιανικής περιόδου, η οποία έχει 
προκαλέσει διαταραχές στα αρχαία στρώματα.

Στο τετράγωνο Ε 15, σε μικρό βάθος (0,40 μ. περίπου 
από την άνω επιφάνεια του χωραφιού) αποκαλύφθηκαν 
λείψανα νέας70 πώρινης κατασκευής η οποία δίνει 
προς το παρόν την εντύπωση ενός Π, και ανήκει στην 
αρχαιότητα (Πίν. 250 α). Η μελλοντική έρευνα θα 
διευκρινίσει τη σημασία και τον προορισμό του κτί- 
σματος στο οποίο ανήκε η παραπάνω κατασκευή.

Τέλος, στο όμορο προς το κτήμα Πότσου κτήμα Κ. 
Κασταμούλα (KM 347) ανοίχθηκε τομή, διαστ. 2x5 μ., 
η οποία δεν προχώρησε σε μεγάλο βάθος.

Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ - I. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Π λ η μ μ ύ ρ ι71

Κτήμα Θεόδωρου Φραράκη

Το Πλημμύρι στη νότια Ρόδο υπήρξε σημαντικός 
οικισμός της Λινδίας με λιμάνι και μπορεί να ταυτι- 
στεί με αρκετή πιθανότητα με την αρχαία Ιξία του 
Στράβωνος (XIV 655) και του Στέφανου Βυζαντίου72. 
Χαμηλά στη θάλασσα είναι κτισμένη η εκκλησία της 
Ζωοδόχου Πηγής, πάνω στα ερείπια παλαιοχριστια- 
νικής βασιλικής73. Η βασιλική αυτή ίσως κτίστηκε

66. Μία συνολικότερη έκθεση της έως και το 1991 πορείας της 
έρευνας, βλ. Πρακτικά Αρχαιολογικής Συνάντησης Μυτιλήνης (1991) 
(υπό εκτύπωση).

67. ΑΔ 44 (1989): Χρονικά, σ. 504.
68. Cl.Rh. II, 1932, σ. 83, εικ. 5.
69. Nature 287, 1988, σ. 392 κ.ε. S. Dietz - I. Papachristodoulou

(εκδ.), Archaeology in the Dodecanese, Κοπεγχάγη 1988, σ. 27 κ.ε., 34 
κ.ε.

70. Βλ. τον πώρινο τοίχο που είχε αποκαλυφθεί στην παλαιά τομή Γ 
(1978) και στις προεκτάσεις της.

71. R.U. Inglieri, Carta Archeologica dell’ isola di Rodi, Firenze 1936, 
F.S., αριθ. 85. R. Hope Simpson - J.F. Lazenby, BSA 68 (1973), σ. 149.

72. E. Biliotti - A. Cottret, L’ île de Rhodes, Ρόδος 1881, σ. 424-426. 
Hiller von Gaertringen, RE Suppl. V, σ. 747.

73. A. Κ. Ορλάνδος, Παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία της 
Ρόδου, ΑΒΜΕ ΣΤ' (1948), σ. 40-46.
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στη θέση αρχαίου ιερού, πιθανώς του Απόλλωνος 
Ιξίου74.

Στο ύψωμα πάνω από την εκκλησία υπήρχε οχυρω- 
μένη εγκατάσταση. Σώζεται μικρό τμήμα του αρχαίου 
οχυρωματικού περιβόλου, ενώ στο πλάτωμα πάνω στο 
λόφο υπάρχουν άφθονα μελαμβαφή ελληνιστικά ό- 
στρακα, ενσφράγιστες λαβές αμφορέων, καθώς και οι- 
κοδομικό υλικό που πρέπει να προέρχεται από τα κτί- 
σματα του οικισμού.

Έξω από τον οικισμό εκτείνεται η νεκρόπολή του, 
η οποία έχει γίνει αντικείμενο αρχαιοκαπηλείας, αλλά 
και περιορισμένης ανασκαφικής έρευνας από τη Δα- 
νική αρχαιολογική αποστολή της Λίνδου75.

Με την ευκαιρία της χορήγησης άδειας στο Θ. 
Φραράκη για την εγκατάσταση τουριστικής μονάδας 
στο μεγάλο κτήμα του, που εκτείνεται στο χώρο της 
αρχαίας νεκρόπολης, η Εφορεία πραγματοποίησε α- 
νασκαφική έρευνα76. Με πολλαπλές τομές ελέγχθηκε 
όλη η επιφάνεια του κτήματος και τελικά η έρευνα πε- 
ριορίστηκε κυρίως στο βορειοανατολικό τμήμα του, 
όπου ερευνήθηκαν 21 τάφοι και δύο ταφικές θήκες. 
Όλοι σχεδόν οι τάφοι ήταν ορθογώνιοι λακκοειδείς 
λαξευμένοι στο βράχο, ελάχιστοι δε παρουσίαζαν κτι- 
στά τοιχώματα. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν 
διαμορφωμένη πατούρα για την τοποθέτηση των κα- 
λυπτήριων πλακών, ελάχιστες από τις οποίες βρέθη- 
καν στη θέση τους (Π ίν. 250 ε). Οι τάφοι είχαν εσω- 
τερικές διαστάσεις από 1,47x0,40 έως 2,57x0,94 μ. και 
μεγάλο βάθος, που σε μία περίπτωση έφτανε τα 1,69 μ. 
Όλοι οι τάφοι βρέθηκαν συλημένοι κι έδωσαν ελάχι- 
στα ευρήματα. Συγκεκριμένα, στον τάφο 7 βρέθηκαν 
δύο οξυπύθμενοι αμφορίσκοι, ενώ στον τάφο 15 βρέ- 
θηκε μικρό τμήμα οξυπύθμενου αμφορέα.

Σε τετράπλευρο λαξευμένο χώρο, διαστ. 2,60x2,40 
και βάθους 1,52 μ., που συμβατικά ονομάστηκε τάφος 
20, βρέθηκε σκύφος και τμήμα πήλινου μυροδοχείου 
με γραπτή ταινιωτή διακόσμηση και ψευδολαβή στον 
ώμο, του α' τετάρτου του 3ου αι. π.Χ.

Στο βορειοδυτικό άκρο του οικοπέδου υπάρχει θα- 
λαμοειδής τάφος (τάφος 1), λαξευμένος στο φυσικό 
βράχο. Ορθογώνιος λάκκος, διαστ. 2,18x1,64 μ., οδη- 
γεί στον κυρίως θάλαμο, του οποίου η είσοδος, ύψ. 
0,97 μ., διαμορφώνεται στο βόρειο κάθετα λαξευμένο 
τοίχωμα του προθαλάμου. Οι διαστάσεις του θαλάμου 
είναι 2,46x2,15 μ., το δε μέγιστο ύψος του εσωτερικά 
είναι 1,22 μ. Μέσα στο θάλαμο, που προφανώς έχει εκ-

μεταλλευτεί φυσική κοιλότητα του βράχου, βρέθηκαν 
διαταραγμένα οστά και λίγα ευρήματα, από τα οποία 
αναφέρουμε τα σημαντικότερα: χάλκινο νόμισμα Α- 
ντωνίου του Πίου77, (222 μ.Χ.), φθαρμένο χάλκινο νό- 
μισμα Μαξιμιανού78, (280-296 μ.Χ.), χάλκινο ροδιακό 
νόμισμα αυτοκρατορικών χρόνων79. 'Αλλα πέντε χάλ- 
κινα νομίσματα που βρέθηκαν στο θάλαμο ήταν πολύ 
οξειδωμένα και δεν ταυτίστηκαν. Χάλκινο ροδιακό νό- 
μισμα που χρονολογείται στον 1ο αι. π.Χ. (88-43 
π.Χ.)80· βρέθηκε στον προθάλαμο του τάφου. Στο θά- 
λαμο βρέθηκε επίσης χρυσό παιδικό ενώτιο81 (1ος-2ος 
αι. μ.Χ.) (Πίν. 250 β). Αναφέρουμε, τέλος, χάλκινο 
δακτύλιο και κάτω τμήμα πήλινου κυπέλλου του 3ου 
αι. μ.Χ.

Ακόμα, στο οικόπεδο εντοπίστηκαν και ερευνήθη- 
καν οκτώ φυσικές κοιλότητες στο μαλακό βράχο, από 
τις οποίες στη μία (συμβατικά ονομάστηκε σπηλαι- 
ώδης κατασκευή Β) βρέθηκε χρυσό παιδικό ενώτιο, 
όμοιο με το παραπάνω αλλά διαφορετικών διαστά- 
σεων, και χρυσό δακτυλίδι με ταινιωτό πολυγωνικό 
κρίκο που πλαταίνει προς τα πάνω και σφενδόνη κυ- 
κλική με χάραξη στην περιφέρεια, όπου είναι χαραγ- 
μένη η επιγραφή ΠΙΤΥΡΙ82 (Πίν. 250 γ-δ).

Τέλος, χάλκινο ροδιακό νόμισμα που χρονολογείται 
στον 4ο αι. π.Χ. (394-304 π.Χ.) βρέθηκε κοντά στην 
παραπάνω σπηλαιώδη κατασκευή83. (Μ.Φ.)

ΚΩΣ

Κατά το 1990 στις ανασκαφές της Κω εργάστηκαν οι 
αρχαιολόγοι X. Κάντζια (κατά τη διάρκεια της τρί- 
μηνης καλοκαιρινής διακοπής της εκπαιδευτικής της 
άδειας), Τ. Μαρκέτου (για ένα μικρό διάστημα), Δ. 
Μποσνάκης και Ε. Σκέρλου.

Π όλη Κω

ΣΕΡΑΓΙΑ

Οδός Πασανικολάκη (οικόπεδο Κουτσουράδη) (Σχέδ. 
5‘ Πίν. 251 α)

Το παραπάνω οικόπεδο βρίσκεται βορειοδυτικά και

77. A. Robertson, RIC II, Λονδίνο 1977, αριθ. 106.
78. Ό.π., IV, αριθ. 52.
79. SNG, Sammlung ν. Aulock, Karien, αριθ. 889.
80. Ό.π., αριθ. 874-876.
81. Α. Greifenhagen, Schmuckarbeiten in Edelmetall II, Βερολίνο 

1975, σ. 62, αριθ. 10, πίν. 49.
82. Γενικά για τα δακτυλίδια με επιγραφές, βλ. F.H. Marshall, Cata- 

logue of the Finger Rings in the Department of Antiquities British 
Museum (G.B. 1968), σ. 99-112.

83. SNG, ό.π., αριθ. 750. 751.

74. V. Guerin, Ile de Rhodes, Paris 1880, σ. 259.
75. Για το χώρο, βλ. C. Blinkenberg - K.F. Kinch, Bulletin de l’Aca- 

demie Royale des Sciences et des Lettres de Danemark II (1903) σ. 92-94 
και πρόσφατα L. W. Sorensen, Lindos IV, 2, Κοπεγχάγη 1992, σ. 98.

76. Την ανασκαφή επέβλεψε ο αρχαιολόγος Στάθης Ευαγγελινίδης.
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Σχέδ. 5. Κως. Σεράγια. Οδός Πασανικολάκη. Κάτοψη, τομές και όψεις της ανασκαφής.

σε άμεση γειτνίαση με το οικόπεδο Δ. Καλογήρου, 
όπου το 1984 βρέθηκε για πρώτη φορά με βεβαιότητα 
μία καύση γεωμετρικών χρόνων84.

Η ανασκαφή στο οικόπεδο αυτό άρχισε το 1988 από 
την Τ. Μαρκέτου85 και μετά από διακοπή ενός χρόνου 
επαναλήφθηκε, από το Σεπτέμβριο του 1989 μέχρι το 
Μάιο του 1990 από τον Δ. Μποσνάκη, η έκθεση του 
οποίου ακολουθεί. Στη συνέχεια και μετά το εξαιρε- 
τικό ενδιαφέρον που παρουσίαζαν οι φάσεις της αρ- 
χαϊκής εποχής —που είχαν ήδη διαπιστωθεί από την

πρώτη περίοδο της ανασκαφής— αφαιρέθηκαν συστη- 
ματικά, από 21/6-20/7/1990 οι μάρτυρες του νότιου 
τμήματος, για τη μελέτη της στρωματογραφίας και των 
αρχαϊκών κτιρίων. Διαπιστώθηκαν τα εξής:

Πάνω από το γεωμετρικό νεκροταφείο (περιγραφή 
του οποίου παρατίθεται παρακάτω) κατασκευάστηκαν 
τον 7ο αι. π.Χ. δύο κτίρια με προσανατολισμό Β.-Ν. 
περίπου (Πίν. 251 α). Στο ανατολικό κτίριο (κτίριο 
Α), που βρίσκεται πάνω από την καύση I, τη δεύτερη 
που έχει μέχρι σήμερα διαπιστωθεί στο γεωμετρικό 
νεκροταφείο της Κω, και τον παιδικό κιβωτιόσχημο 
τάφο I, παρατηρήθηκαν τρεις τουλάχιστον φάσεις. 
Στην 1η φάση, που χρονολογείται γύρω στα μέσα του 
7ου αι. π.Χ., ανήκει ο ανατολικότερος τοίχος, που 
αποκαλύφθηκε σε μήκος 7 μ. περίπου. Στο μέσον περί-

84. ΑΔ 39 (1984): Χρονικά, σ. 331.
85. ΑΔ 43 (1988): Χρονικά, σ. 633.
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που έφερε άνοιγμα θύρας και στο νότιο άκρο του κα- 
μπυλωνόταν ελάχιστα, ένδειξη πιθανώς ότι ανήκε σε 
αψιδωτό κτίριο, ενώ δεν αποκλείεται να αποτελούσε 
και τμήμα απλού περιβόλου. Δυτικά του τοίχου διαπι- 
στώθηκε δάπεδο από χαλίκι που ίσως ανήκει σε αυλή. 
Ένας κυκλικός λάκκος, πιθανώς πηγάδι, διαμ. 0,70 και 
βάθ. 5,90 μ., βρέθηκε σε μικρή απόσταση μπροστά και 
δεξιά από τη θύρα, που έχει παραβιάσει τη γεωμετρική 
καύση και τα βαθύτερα μινωικά στρώματα. Στη 2η 
φάση, που χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 
7ου αι. π.Χ., η θύρα αχρηστεύεται ή στενεύει και ο 
τοίχος ενσωματώνεται σε ορθογώνιο κτίριο, το οποίο 
ορίζει από Α., εξωτ. πλ. 4 και εσωτ. 3 μ., που χωρίζεται 
με εγκάρσιο τοίχο σε δύο χώρους με μεγαλύτερο το 
νότιο. Η κατασκευή των τοίχων είναι αμελής από μι- 
κρές ακατέργαστες πέτρες, κυρίως ποταμίσιες. Χαρα- 
κτηριστική είναι η απουσία θεμελίων. Το δάπεδο απο- 
τελείται πάλι από χαλικάκι. Ο λάκκος-πηγάδι (;) 
αχρηστεύεται και επιχώνεται. Μία ανακατασκευή στον 
6ο αι. μαρτυρείται από κάποια πενιχρά λείψανα τοί- 
χων, ενώ η κεραμική υποδηλώνει έντονη δραστηριό- 
τητα στο χώρο αυτή την εποχή. Από το δυτικό κτίριο 
(κτίριο Β), που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το 
προηγούμενο, διατηρείται μόνο η βορειοανατολική 
γωνία σε μήκος 3,50 και πλάτος 2,30 μ. Εξωτερικά και 
σε επαφή με το βόρειο τοίχο βρέθηκε σχεδόν ορθογώ- 
νια συμπαγής κατασκευή που μοιάζει με τράπεζα 
(Πίν. 251 β).

Τα κτίρια του οικοπέδου Κουτσουράδη είναι ουσια- 
στικά τα πρώτα κτίρια αρχαϊκής εποχής που γνωρί- 
ζουμε από την πόλη και παρουσιάζουν παρά την απο- 
σπασματικότητά τους εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η χρήση 
τους και η σχέση τους με την υποκείμενη γεωμετρική 
νεκρόπολη και κυρίως τη γεωμετρική πυρά δεν έχει 
προς το παρόν διευκρινιστεί. Μία ερμηνεία ότι προ- 
ορίζονταν για νεκρική λατρεία φαίνεται πιθανή, όπως 
συμπεραίνεται και από την κεραμική, αντιπροσωπευ- 
τική του 7ου και του 6ου αι. π.Χ. Σε αυτήν περιλαμβά- 
νονται θραύσματα μεγάλων υπογεωμετρικών και αρχαϊ- 
κών γραπτών κρατήρων εγχώριου τύπου — οι τελευ- 
ταίοι του ρυθμού των αιγάγρων —, οινοχοών, ιωνικών 
κυλίκων διαφόρων τύπων, μεταξύ των οποίων αρκετά 
θραύσματα του τύπου bird-bowl, όπως το Π 1035 (Πίν. 
252 α) που αποτελεί πρώιμο δείγμα της ομάδας II του 
Coldstream86, η οποία χρονολογείται ανάμεσα στα 
675-640 π.Χ., πινακίων, λύχνων κτλ.

Χαρακτηριστική είναι η συχνή παρουσία λασά- 
νων87, δηλαδή στηριγμάτων για χύτρες (χυτρόποδες) 
και χυτρών, που υποδηλώνει προετοιμασία φαγητού 
στο χώρο. Ένα πρώιμο δείγμα του τύπου είναι το αριθ. 
Π 823 (Πίν. 252 γ).

Αρχιτεκτονικά λείψανα που να ανήκουν στους επό- 
μενους αιώνες δεν διαπιστώθηκαν, αλλά μόνο κερα- 
μική, ενώ αποσπασματικά κτιριακά λείψανα εμφανίζο- 
νται πάλι στη ρωμαϊκή εποχή. (X. Κ.)

Γεωμετρικοί τάφοι και προϊστορικά λείψανα

Μέσα σε μυκηναϊκό στρώμα, όπως κατά κανόνα 
συμβαίνει στην περιοχή του λόφου των Σεραγιών, πα- 
ρατηρήθηκε μία σειρά γεωμετρικών ταφών, διαφόρων 
τύπων. Στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του ανασκαφέ- 
ντος χώρου, αποκαλύφθηκαν τρεις παιδικοί κιβωτιό- 
σχημοι τάφοι (τύπος «LA C») με δάπεδο, τοιχώματα 
και πλάκες επικαλύψεως από λευκό ασβεστόλιθο.

Ο ένας από αυτούς που βρέθηκε στο βορειοανατο- 
λικό (βάθος 3,07 μ.) τμήμα του οικοπέδου (εξωτ. διαστ. 
0,85x0,33 μ.), ήταν συλημένος χωρίς κτερίσματα και 
ίχνη οστών και είχε προσανατολισμό ΒΑ.-ΝΔ.

Σε βάθος 2,20 μ. και δυτικότερα του προηγούμενου 
αποκαλύφθηκε δεύτερος παιδικός κιβωτιόσχημος τά- 
φος με προσανατολισμό ΒΔ.-ΝΑ. (διαστ. 0,88x0,45 μ.). 
Στο εσωτερικό του περιείχε μέρη του σκελετού, με το 
κρανίο τοποθετημένο προς ΒΔ., με πέντε πήλινα αγγεία 
της πρωτογεωμετρικής-πρώιμης γεωμετρικής εποχής.

Σε βάθος 2,58 μ. και σε μικρή απόσταση νοτιοδυτικά 
του δεύτερου τάφου εντοπίστηκε μέσα σε στρώση με 
ίχνη καύσης ακέραιη, ύστερη πρωτογεωμετρική τρι- 
φυλλόστομη οινοχόη (Πίν. 252 δ) και 0,12 μ. βαθύ- 
τερα, μέσα σε ρηχό ορθογώνιο όρυγμα, ο σκελετός νε- 
αρού ατόμου με το κρανίο τοποθετημένο προς Ν., σε 
στάση έντονα συνεσταλμένη, γυρισμένη στο πλευρό 
προς Α. Στον αριστερό αγκώνα βρέθηκε μικρός σκά- 
φος, ενώ δίπλα στο νεκρό δύο σιδερένια καρφιά.

Νοτιοδυτικά της απλής αυτής ταφής, σε βάθος 3,05 
μ., αποκαλύφθηκε ένας τρίτος κιβωτιόσχημος παιδικός 
τάφος με προσανατολισμό ΒΔ.-ΝΑ. (διαστ. 0,85x0,49 
μ.). Επειδή η καλυπτήρια πλάκα είχε υποχωρήσει, τα 
οστά του νεκρού διαλύθηκαν από την υγρασία και τα 
κτερίσματα παρουσιάζουν έντονες φθορές. Εξωτερικά 
του τάφου βρέθηκε μεγάλος σκάφος με βαθύ σώμα 
(Πίν. 252 β), ενώ στο εσωτερικό του πέντε πήλινα 
ύστερης πρωτογεωμετρικής εποχής αγγεία, διαλυμένα 
θραύσματα εγχάρακτης φιάλης, μία οξειδωμένη χάλ-

86. J. Ν. Coldstream, Greek Geometric Pottery, Λονδίνο 1968, σ.
299-300.

87. Για τα λάσανα, βλ. Hesperia 54 (1985), σ. 393-409· 61 (1992), σ. 
203 κ.ε. με συγκεντρωμένη την παλαιότερη βιβλιογραφία.
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κινη περόνη και θραύσματα ενός οστέινου αντικειμέ- 
νου.

Στο νότιο τμήμα του οικοπέδου εντοπίστηκαν δύο 
ορθογώνιοι λάκκοι πυρών για ανοιχτές καύσεις νε- 
κρών, με αυλάκια στον πυθμένα, μισοκαμένα οστά και 
κτερίσματα πήλινων αγγείων. Η μαρτυρία αυτών των 
δύο πυρών, εκ των οποίων η μία χρονολογείται στην 
μέση γεωμετρική και η δεύτερη στην ύστερη γεωμε- 
τρική εποχή, θα προσθέσει νέα στοιχεία στη μελέτη 
των ταφικών εθίμων της γεωμετρικής Κω.

Δυτικά της πρώιμης γεωμετρικής πυράς (βάθ. 2,28- 
2,45 μ.), τέμνοντας ένα μυκηναϊκό υπόστρωμα δαπέ- 
δου, αποκαλύφθηκε ταφή σε γεωμετρικό πιθάρι με 
οστά στο εσωτερικό του και λιγοστά όστρακα γρα- 
πτών αγγείων.

Στο χώρο του οικοπέδου, πλην των γεωμετρικών τα- 
φών, αποκαλύφθηκαν οικοδομικά λείψανα κτιρίων, 
από πέντε τουλάχιστον οικοδομικές φάσεις, μέσα σε 
επίχωση με κεραμική από την ΥΜ ΙΑ (πρώιμη) πε- 
ρίοδο μέχρι και την ΥΕ ΙΙΙΓ.

Στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου αποκαλύ- 
φθηκε το κατώφλι οικίας με παραστάδες από λευκό 
ασβεστόλιθο και δάπεδο στον εσωτερικό ορθογώνιο 
χώρο από πορσελάνα. Η κατασκευή ανήκει στη νεό- 
τερη οικοδομική φάση, με τις επίπεδες μακρόστενες 
πλίνθους από λευκό ασβεστόλιθο.

Κοντά στην οικία με το κατώφλι εντοπίστηκε φρέαρ 
με πήλινα τοιχώματα και επίχωση από τη μινωική μέ- 
χρι την ελληνιστική περίοδο. Ένας άλλος αποθέτης 
επίσης εντοπίστηκε κοντά στον τρίτο κιβωτιόσχημο 
παιδικό τάφο με την ίδια επίχωση.

Σε βάθος 3,73-4,30 μ. κοντά στον αποθέτη αποκαλύ- 
φθηκε deposition αγγείων της ΥΜ ΙΑ περιόδου.

Στα τετράγωνα του βορειοδυτικού χώρου του οικοπέ- 
δου εντοπίστηκαν βαθείς λάκκοι με κεραμική της γεω- 
μετρικής περιόδου.

Στο νοτιότερο τετράγωνο αυτού του χώρου μέσα σε 
λείψανα κτιρίου της ΥΜ ΙΑ περιόδου αποκαλύφθηκε 
εν μέρει (βάθος 5,24 μ.) ημικυκλική κατασκευή (διαμ. 
0,90 μ. περίπου), που πλαισιώνεται από μεγάλες πέ- 
τρες, ενώ το δάπεδό της είναι ψημένος πηλός.

Πρόκειται πιθανότατα για εστία σπιτιού. (Δ.Μ.)

Μινωικό πολύθυρο

Στο νοτιότερο τμήμα του οικοπέδου μέσα στο ΥΜ 
ΙΑ ύστερο στρώμα του μινωικού οικισμού των Σερα- 
γιών εντοπίστηκε, σε όλο της το μήκος (5,25 μ.), η 
εξωτερική νότια πλευρά μεγάλου πολύθυρου. Αποτε- 
λείται από πέντε ορθογώνιες παραστάδες, με ανοίγ- 
ματα 0,70 μ. στις ανατολικότερες από τις πόρτες του 
και 0,54 και 0,94 μ. στις δύο υπόλοιπες. Το τελευταίο

και μεγαλύτερο άνοιγμα ανήκει στην πόρτα αμέσως 
μετά τη νοτιοδυτική γωνία του πολύθυρου. Το άλλο 
αντίστοιχο της βορειοανατολικής γωνίας άνοιγμα είχε 
σφραγιστεί με μικρό τοίχο στην τελευταία χρήση του 
χώρου.

Η επιφάνεια του δαπέδου που σώθηκε στην τρίτη 
και τέταρτη από Α. πόρτα διατηρούσε στρώση πηλού 
με χαλικάκια. Στο δάπεδο της μεγαλύτερης εισόδου 
βρέθηκαν ίχνη κόκκινου χρώματος. Το πολύθυρο ανή- 
κει σε κτιριακό συγκρότημα που καταστράφηκε από 
το σεισμό του τέλους της ΥΜ ΙΑ περιόδου πριν από 
την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας. Αμέσως μετά 
πρέπει να χτίστηκε, σε επαφή με τη βορειότερη όψη 
του παραπάνω τοίχου, ένας πρόχειρος αναλημματικός 
τοίχος από υλικά του ήδη γκρεμισμένου πολύθυρου.

Στα νότια της δεύτερης από Α. παρασπάδας εντοπί- 
στηκε αρχαϊκό κυκλοτερές πηγάδι, ανοίγματος 0,55- 
0,72 μ., που παραβίαζε όλα τα βαθύτερα στρώματα.

(Τ.Μ.)

Οδός Απελλού (οικόπεδο Ευάγγ. Σαρούκου)

Το οικόπεδο βρίσκεται ανατολικά της παραπάνω 
οδού στην κορυφή του λόφου των Σεραγιών, νοτιοανα- 
τολικά του οικοπέδου ιδιοκτησίας Γ. Πιζάνια, στο 
οποίο είχε πραγματοποιηθεί ανασκαφική έρευνα το 
1984.

Στο οικόπεδο έγιναν δύο τομές. Στη δυτική, διαστ. 
6,10 μ. (Β.-Ν.) X  2,50 μ. (Α.-Δ.), αποκαλύφθηκαν κτι- 
ριακά λείψανα μυκηναϊκής και μινωικής περιόδου, που 
έχουν παραβιαστεί από κτιστό βόθρο εποχής Τουρκο- 
κρατίας.

Στην ανατολική τομή, διαστ. 8,50 (Β.-Ν.) X  2,50 (Α.- 
Δ.), αποκαλύφθηκε σε βάθος 0,20 μ. από το κατά- 
στρωμα της οδού Απελλού, λιθόστρωτο δάπεδο ίδιας 
εποχής. Τα ανώτερα διαταραγμένα στρώματα περιεί- 
χαν κεραμική της ελληνιστικής, κλασικής και αρ- 
χαϊκής περιόδου. Στα βαθύτερα αδιατάρακτα στρώ- 
ματα αποκαλύφθηκαν οικοδομικά λείψανα μυκηναϊκής 
και μινωικής περιόδου. Η ανασκαφή προχώρησε σε 
βάθος μέχρι 4,20 μ. στον κεντρικό χώρο της τομής, 
όπου αποκαλύφθηκαν κτιριακά λείψανα μινωικής πε- 
ριόδου. Μπορούν να διακριθούν τέσσερις επάλληλες 
οικοδομικές φάσεις, από τις οποίες η κατώτερη χρο- 
νολογείται στη μέση εποχή του Χαλκού. Η στρωματο- 
γραφία του οικοπέδου είναι αντίστοιχη αυτής που έχει 
διαπιστωθεί σε παλαιότερες ανασκαφές οικοπέδων στο 
λόφο των Σεραγιών88. (Ε.Σ.)

88. ΑΔ 39 (1984): Χρονικά, σ. 329-330.
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ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Οικόπεδο Ευάγγ. Τσόχα89 (Σχέδ. 6· Π ίν. 252 ε, 253 α)

Σε ανώνυμη υπό διάνοιξη οδό νότια της οδού Γρη- 
γορίου Ε', άρχισε η ανασκαφή του οικοπέδου (KM 
3338, Ο.Τ. 96), που βρίσκεται αμέσως δυτικά του οικο- 
πέδου Μ. Τσόχα90, όπου το 1987 είχε αποκαλυφθεί 
τμήμα αρχαίου δρόμου με κατεύθυνση Β.-Ν., αμέσως 
στην προς Ν. συνέχεια του δρόμου του οικοπέδου 
αδελφών Κασσιώτη91, που βρίσκεται ΒΑ. του εν λόγω 
οικοπέδου. Απέχει 140 μ. ανατολικά από τη μεγάλη 
αναστηλωμένη ρωμαϊκή οικία τη γνωστή ως Casa 
Romana, που διαδέχτηκε ελληνιστικό οικοδόμημα, 
από το οποίο διατηρείται η βορειοανατολική γωνία — 
που αποτελεί συγχρόνως συμβολή αρχαίων δρόμων — 
και 50 μ. νοτιοανατολικά από το μνημειώδη ελληνι- 
στικό βωμό του Διονύσου, που σύμφωνα με τις έρευνες 
των τελευταίων χρόνων, καταλαμβάνει το νότιο τμήμα 
της Αγοράς της αρχαίας πόλης92.

Στο δυτικό τμήμα του οικοπέδου αποκαλύφθηκε 
συμβολή δύο αρχαίων δρόμων. Ο ένας έχει κατεύ- 
θυνση Β.-Ν. και αποτελεί την προς Ν. συνέχεια του 
δρόμου που διέρχεται ανατολικά της Αγοράς (Πίν. 
252 ε). Τμήμα του είχε αποκαλυφθεί το 1987 στο οικό- 
πεδο Δάμτσα που βρίσκεται βορειότερα93. Απέχει 
γύρω στα 33 μ. προς Δ. από το δρόμο των οικοπέδων 
Μ. Τσόχα και Κασσιώτη, απόσταση που δηλώνει και 
το πλάτος από Α.-Δ. της οικοδομικής νησίδας. Απο- 
καλύφθηκαν και τα δύο όριά του, σε μέγιστο μήκος 
8,50 μ. Στο ανατολικό όριο διαπιστώθηκαν δύο φάσεις. 
Η κατώτερη, πλ. 1 μ. περίπου, ανήκει στην εποχή 
ίδρυσης της πόλης στον 4ο αι. π.Χ., όταν ο δρόμος 
είχε πλάτος 8,80 μ., όπως είναι γνωστό από την ιτα- 
λική ανασκαφή της Αγοράς, ενώ η ανώτερη στα πα- 
λαιοχριστιανικά χρόνια. Το δυτικό αποκαλυφθέν όριο 
ανήκει εξ ολοκλήρου στην παλαιοχριστιανική εποχή, 
όταν ο δρόμος στενεύει κατά το ήμισυ και αποκτά το 
πλάτος των 4 μ., ενώ το δυτικό τμήμα καταλαμβάνεται 
από δύο δωμάτια με πλακόστρωτο δάπεδο από πήλινες

πλάκες, κάτω από τις οποίες διαπιστώθηκαν τα ελλη- 
νιστικά οδοστρώματα. Ο περιορισμένος χώρος δεν επέ- 
τρεψε όμως τη διαπίστωση του δυτικού ελληνιστικού 
ορίου του δρόμου.

Σε απόσταση 1,50 μ. από το ανατολικό όριο, διέρχε- 
ται ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός με οριζόντια κά- 
λυψη από μεγάλες ορθογώνιες πωροπλίνθους. Σ’ αυτόν 
εκβάλλουν πλάγιοι αγωγοί από το ανατολικά ευρισκό- 
μενο κτίριο. Ο από Α.-Δ. δρόμος, του οποίου αποκαλύ- 
φθηκε ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός σε μήκος 6 
μ., αποτελεί την προς Α. συνέχεια του ελληνιστικού 
δρόμου, που διέρχεται βόρεια της Casa Romana και 
πλαισιώνει από Ν. τη μεγάλη ελληνιστική Αγορά. 
Κατά μήκος και σε επαφή με το δυτικό όριό του, που 
έχει υποστεί αρκετές μεταβολές, διέρχεται ο μνημει- 
ώδης αποχετευτικός αγωγός του, πλ. 0,85 και ύψ. αρ- 
χικά 1,05 που στην τελική φάση ξεπερνάει τα 1,50 μ. 
(Πίν. 253 α). Τα τοιχώματά του είναι χτισμένα με ορ- 
θογώνιες πωροπλίνθους διαφόρων μεγεθών και το δά- 
πεδό του στρωμένο με πλίνθους από το ίδιο υλικό. Σε 
αυτόν εκβάλλουν και από τις δύο πλευρές πλάγιοι με- 
ταγενέστεροι αγωγοί. Ο κεντρικός αγωγός στο ανατο- 
λικό άκρο του και στο σημείο συμβολής με τον αγωγό 
του από Β.-Ν. δρόμου ο οποίος εκβάλλει σε αυτόν, κά- 
μπτεται μαλακά προς Β. Η συνέχειά του προς Β. δεν 
στάθηκε δυνατόν να παρακολουθηθεί, καθώς βρίσκε- 
ται εκτός των ορίων του οικοπέδου. Ο από Α.-Δ. 
δρόμος δεν συνεχίζεται στο ανατολικό τμήμα του οι- 
κοπέδου Τσόχα πέρα από τη συμβολή του με τον από 
Β.-Ν. δρόμο.

Τα ευρήματα του οικοπέδου Τσόχα επιβεβαίωσαν 
παλαιότερες υποθέσεις σχετικά με το μνημειώδη δρό- 
μο που διέρχεται νότια της Αγοράς94. Διαπιστώθηκε 
δηλαδή ότι ο δρόμος αυτός, πιθανώς η πομπική οδός 
που συνέδεε την Αγορά της πόλης με το Ασκληπιείο, 
και που αργότερα το διαδέχτηκε ο ρωμαϊκός De- 
cumanus, δεν είχε το ίδιο πλάτος σε όλο το μήκος του. 
Στο δυτικό τμήμα του, που αντιστοιχεί στην Αγορά, 
αλλά και δυτικότερα μέχρι τουλάχιστον το δυτικό Γυ- 
μνάσιο, δηλαδή στον τομέα των δημόσιων οικοδομημά- 
των της πόλης, ο δρόμος φαίνεται πως έχει το εξαιρε- 
τικά μεγάλο πλάτος των 33 μ. Αμέσως όμως ανατολικά 
της Αγοράς, στον ιδιωτικό τομέα της πόλης, το πλάτος 
αυτό κρίθηκε ασύμφορο για μία μικρή πόλη όπως η 
Κως, και μειώθηκε κατά τα 2/3 τουλάχιστον. Αυτό 
προκύπτει από το ότι δεν συνεχίζεται προς Α. στο οικό- 
πεδο Τσόχα αλλά και από την ύπαρξη του ελληνιστι- 
κού δρόμου στο οικόπεδο Κασσιώτη. Τα στοιχεία

89. Την ανασκαφή κατά το 1990 έκανε η Β. Χριστοπούλου που ερ- 
γαζόταν για την 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με επίβλεψη 
και της υπογράφουσας, εξαιτίας του τοπογραφικού ενδιαφέροντος που 
παρουσιάζει το οικόπεδο για τη μελέτη του ρυμοτομικού σχεδίου της 
αρχαίας πόλης.

90. ΑΔ 42 (1987): Χρονικά, σ. 641-642· 43 (1988): Χρονικά, σ. 637- 
639.

91. ΑΔ 42 (1987): Χρονικά, σ. 641.
92. ΑΔ, ό.π., σ. 640, Σχέδ. 10, όπου εσφαλμένα αναφέρεται ως η 

ανασκαφή της οδού Βεροιοπούλου (βλ. παρόραμα, ΑΔ 44 (1989): Χρο- 
νικά, σ. 509).

93. ΑΔ, ό.π., σ. 635 κ.ε. 94. BdA 30 (1936), σ. 138-140, εικ. 16-22.



Σχέδ. 6. Κως. Οικόπεδο Ευάγγ. Τσόχα. Κάτοψη της ανασκαφής.
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αυτά δείχνουν ότι το Ιπποδάμειο σύστημα δόμησης 
εφαρμόστηκε στην Κω με αρκετή ελευθερία και πα- 
ρεκκλίσεις από τον κανόνα και προσαρμόστηκε στις 
τοπικές συνθήκες95. Είναι χαρακτηριστικό ότι η χά- 
ραξη αυτή επιβίωσε μέχρι σήμερα. Η σημερινή οδός 
Γρηγορίου Ε' που διαδέχτηκε τον ελληνιστικό δρόμο 
των 33 μ. διατηρεί στο ανατολικό τμήμα της το πλάτος 
των 25 μ. πριν διασπαστεί σε δύο μικρότερους δρό- 
μους, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί ένα πάρκο.

Στο ανατολικό τμήμα του οικοπέδου ερευνήθηκε μία 
σχεδόν πλήρης κατά πλάτος οικοδομική νησίδα, που 
καταλαμβάνεται από κτίρια διαφόρων εποχών, που αρ- 
χίζουν με την ίδρυση της πόλης το 365 π.Χ. και φθά- 
νουν μέχρι τα παλαιοχριστιανικά χρόνια. Στη ρω- 
μαϊκή εποχή η νησίδα καταλαμβάνεται από μεγάλη 
οικία με πολυτελή ψηφιδωτά δάπεδα, σε ένα από τα 
οποία εικονίζεται η αρπαγή της Ευρώπης, θέμα αγα- 
πητό στην Κω την εποχή αυτή, εφόσον το συναντάμε 
για δεύτερη φορά96. Η οικία αυτή, αντίστοιχη σε πο- 
λυτέλεια και μέγεθος με την Casa Romana και αυτήν 
που ερευνήθηκε τμηματικά στο δυτικό τμήμα της 
πόλης, στο οικόπεδο Χατζηθωμά (βλ. παρακάτω), επι- 
τρέπει το συμπέρασμα ότι κατά μήκος του κεντρικού 
δρόμου της πόλης, του Decumanus, υπήρχαν το 2ο αι. 
μ.Χ. πολυτελείς οικίες επιφανών Ρωμαίων.

Στα βαθύτερα στρώματα του οικοπέδου Τσόχα βρέ- 
θηκαν παλαιές αποθέσεις αμφορέων, που αποτελούν 
όπως διαπιστώθηκε απορρίμματα κεραμικού εργαστη- 
ρίου κατασκευής κυρίως αμφορέων, αλλά και άλλων 
σκευών οικιακής χρήσης. Τα εργαστήρια αυτά, που 
χρονολογούνται στην κλασική εποχή και ανήκουν 
στην Κω-Μεροπίδα, που ήταν εγκατεστημένη κυρίως 
στο χαμηλό λόφο των Σεραγιών, εγκαταλείπονται με 
την ίδρυση της νέας πόλης το 365 π.Χ., που ουσια- 
στικά αποτελεί επέκταση της ήδη υπάρχουσας. Με- 
ταξύ των απορριμμάτων βρέθηκαν και αρκετές ενσφρά- 
γιστες λαβές. Το εργαστήριο θα ανασκαφεί συστη- 
ματικά τον επόμενο χρόνο, οπότε και θα γίνει αναλυ- 
τική παρουσίασή του. (Χ.Κ.)

Οδός Γρηγορίου Ε' (οικόπεδο Χατζηθωμά) (Σχέδ. 7)

Βρίσκεται δυτικά του αρχαίου Ωδείου. Κατά την

ανασκαφική έρευνα αποκαλύφθηκαν τμήματα μιας με- 
γάλης ρωμαϊκής οικίας.

Στο δυτικό τμήμα της ανασκαφής αποκαλύφθηκε 
ορθογώνιο δωμάτιο μεγάλων διαστάσεων, μήκ. (Α.-Δ.) 
15 και πλ. (Β.-Ν.) 7,30 μ. (Πίν. 253 β). Το δάπεδο του 
κτιρίου, που είναι κατασκευασμένο από πολύχρωμες 
μαρμάρινες πλάκες, ολόγυρα περιβάλλεται από ζώνη 
ψηφιδωτού. Στο ανατολικό τμήμα του δαπέδου, που 
έχει υποστεί έντονη φθορά από ισχυρή καύση, οι 
ζώνες του ψηφιδωτού διαπλατύνονται σχηματίζοντας 
ορθογώνια διάχωρα διακοσμημένα με γεωμετρικά μο- 
τίβα. Τα διακοσμητικά θέματα μερικών από αυτά -  
ομόκεντροι κύκλοι και ρόδακες— είναι κατασκευα- 
σμένα από πολύχρωμες μικροσκοπικές ψηφίδες, εξαί- 
ρετης τέχνης. Οι περιμετρικοί τοίχοι του κτιρίου 
είχαν ξηλωθεί κατά την αρχαιότητα, με εξαίρεση το 
δυτικό τμήμα του βόρειου τοίχου, κατασκευασμένου 
από μεγάλες πωροπλίνθους. Ο τοίχος έφερε πολύ- 
χρωμη ορθομαρμάρωση, όπως δείχνουν τα λεπτά πλα- 
κίδια γεωμετρικών σχημάτων (ρομβοειδή, εξαγωνικά 
κτλ.), που βρέθηκαν πεσμένα πάνω και έξω από το βό- 
ρειο τοίχο. Πάνω στο δάπεδο βρέθηκαν πολλά τμή- 
ματα γλυπτών ρωμαϊκής και ελληνιστικής περιόδου, 
από τα οποία ξεχωρίζουν οκτώ γυναικείες κεφαλές, πι- 
θανότατα μουσών.

Ανατολικά του δωματίου αποκαλύφθηκε το αίθριο 
της ρωμαϊκής οικίας, που περιβαλλόταν από περιστύ- 
λιο, του οποίου αποκαλύφθηκε η βορειοανατολική 
γωνία. Στο περιστύλιο διακρίνονται δύο οικοδομικές 
φάσεις: στην παλαιότερη ανήκει ο στυλοβάτης κατα- 
σκευασμένος από μεγάλες, μαρμάρινες στην πλειονό- 
τητά τους, πλίνθους που φέρουν τόρμους οριζόντιων 
συνδέσμων. Σε μια πλίνθο σώζονται ίχνη κυκλικής 
αναθύρωσης για την τοποθέτηση κίονα.

Στη δεύτερη φάση, που εδράζεται πάνω στο στυλο- 
βάτη, το περιστύλιο έκλεισε με τοίχους —χυτής τοι- 
χοποιίας— ή το πιθανότερο με χαμηλό στηθαίο. Στον 
ανατολικό του τοίχο εντοιχίσθηκαν σε κανονικά δια- 
στήματα κίονες (αποκαλύφθηκαν τρεις), κατασκευα- 
σμένοι από πήλινους δίσκους και επιχρισμένοι με 
ασβεστοκονίαμα κόκκινου χρώματος που προβάλλουν 
εξωτερικά ως ημικίονες στο χαμηλό τμήμα του τοίχου, 
ενώ στο ανώτερο τμήμα τους συνεχίζουν πιθανότατα 
ως ελεύθεροι κίονες. Στο βόρειο τοίχο του περιστυ- 
λίου ένας τέτοιος κίονας προβάλλει προς την αντίθετη 
εσωτερική πλευρά του αίθριου (Πίν. 254 α).

Στο δυτικό τμήμα του αίθριου, απέναντι από το μαρ- 
μαροθετημένο δάπεδο αποκαλύφθηκε τμήμα κόγχης, 
που αποτελεί τη δυτική στενή πλευρά της δεξαμενής 
του αίθριου, το υπόλοιπο τμήμα της οποίας έχει κατα- 
στραφεί (Π ί V. 254 β).

Το μεγάλο δωμάτιο με το μαρμαροθέτημα ήταν

95. Η KB' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων σε 
συνεργασία με την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή (αρχιτέκτονες G. 
Rocco και Μ. Livadioti) ετοιμάζει τη δημοσίευση του ρυμοτομικού 
σχεδίου της αρχαίας πόλης της Κω, όπου θα μελετηθούν όλα τα σχε- 
τικά θέματα χωροταξίας.

96. Το άλλο βρίσκεται κατά χώραν στο δυτικό χώρο, στην οικία που 
είναι γνωστή ως οικία της Ευρώπης, βλ. BdA 44 (1950), σ. 236, εικ. 64.



Σχεδ· 7 Κως· Οδός Γρηγορίου Ε'. Κάτοψη τμήματος της ρωμαϊκής οικίας.
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ανοιχτό προς το περιστύλιο, όπου διαμορφωνόταν 
μνημειώδης είσοδος, όπως δείχνει και η ύπαρξη πώρι- 
νου κίονα καθώς και ενός ακόμη αρχιτεκτονικού μέ- 
λους από το θριγκό, επιχρισμένου με κονίαμα, που 
αποκαλύφθηκαν πεσμένα ανατολικά του. Το δωμάτιο 
αναμφίβολα ήταν από τα σημαντικότερα του σπιτιού, 
πιθανότατα ένα triclinium, και παρουσιάζει αρκετές 
ομοιότητες με τον αντίστοιχο χώρο της ρωμαϊκής οι- 
κίας, που είναι ανοιχτός προς το δυτικό περιστύλιο.

Βόρεια και ανατολικά του αίθριου βρέθηκαν κτι- 
ριακά λείψανα των χώρων του σπιτιού, που οργανώνο- 
νταν γύρω από το αίθριο. Η διατήρηση των βορείων 
δωματίων είναι πολύ αποσπασματική, ενώ από την 
ανατολική πτέρυγα του σπιτιού αποκαλύφθηκε το δυ- 
τικό τμήμα δωματίου με δύο μαρμάρινα κατώφλια εισό- 
δων, εκ των οποίων το νοτιότερο καταργήθηκε σε δεύ- 
τερη φάση της χρήσης του δωματίου.

Η νότια πτέρυγα του σπιτιού είναι πιθανότατα 
εντελώς κατεστραμμένη, εφόσον δεν αποκαλύφθηκαν 
κτιριακά λείψανα σε τομές που είχαν γίνει παλαιό- 
τερα, πριν την οικοδόμηση του υπάρχοντος ξενοδο- 
χείου.

Στο εσωτερικό του αίθριου, σε επίπεδο χαμηλότερο 
από τη ρωμαϊκή οικία, αποκαλύφθηκαν λείψανα τοί- 
χων της ελληνιστικής περιόδου. (Ε.Σ.)

ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Οικόπεδα Αικ. Καΐσερλη και Κ. Λιάπη

Τα παραπάνω όμορα οικόπεδα βρίσκονται νότια των 
Θερμών του Λιμένος, επί της οδού Ηροδότου· ανατο- 
λικά βρίσκεται το οικόπεδο Αικ. Καΐσερλη και δυτικά 
το οικόπεδο Κ. Λιάπη.

Στο οικόπεδο Αικ. Καΐσερλη αποκαλύφθηκαν, σχε- 
δόν επιφανειακά, λείψανα ρωμαϊκού κτιρίου, δύο οι- 
κοδομικών φάσεων, όπως συμπεραίνεται από τα δά- 
πεδα που εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του· το παλαιό- 
τερο είναι ψηφιδωτό, σώθηκε όμως σε πολύ κακή 
κατάσταση.

Βαθύτερες τομές στο χώρο έδειξαν παλαιότερα κτι- 
ριακά λείψανα μέσα σε επίχωση με ελληνιστική κερα- 
μική.

Εξωτερικά και αμέσως βόρεια του ρωμαϊκού κτιρίου 
εντοπίστηκε αρχαίος δρόμος με ακριβή κατεύθυνση 
από ΒΔ.-ΝΑ., ο οποίος διασχίζεται κατά μήκος από πή- 
λινους υδρευτικούς σωλήνες. Το βορειοανατολικό 
όριο του δρόμου έχει παραβιασθεί και γι’ αυτό ο 
δρόμος στάθηκε δυνατό να ερευνηθεί μόνο κατά 
πλάτος 3,20 μ.

Στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου Κ. Λιάπη 
αποκαλύφθηκε ορθογώνιος χώρος — συγκεκριμένα το

ανατολικό τμήμα του με τη βορειοανατολική και νο- 
τιοανατολική γωνία — κτιρίου ρωμαϊκής περιόδου 
(Πίν. 255 α).

Εξωτερικά του κτιρίου αποκαλύφθηκε κτιστός απο- 
χετευτικός αγωγός, ο οποίος σε μήκος 5,95 μ. έχει κα- 
τεύθυνση ΝΔ.-ΒΑ. και στη συνέχεια ΝΑ.-ΒΔ. σε 
μήκος 7,20 μ.

Παράλληλα με τον αποχετευτικό αγωγό αποκαλύ- 
φθηκε υδρευτικός αγωγός από πήλινους σωλήνες (μήκ. 
4,10 μέχρι τον αποχετευτικό και 5,60 μ. επιπλέον προς 
ΒΑ.) μεταγενέστερος ενδεχομένως, από όσον τουλάχι- 
στο συμπεραίνεται από το τμήμα του, που διασχίζει 
τον αποχετευτικό αγωγό στο σημείο που αλλάζει διεύ- 
θυνση.

Στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου αποκαλύφθηκε και 
δεύτερος υδρευτικός αγωγός 0,10 μ. επάνω από τον 
πρώτο, με κατεύθυνση από ΝΑ. προς ΒΔ., σωζ. μήκ. 
1,20 μ. Στο χώρο της διασταύρωσης των υδρευτικών 
αγωγών παρατηρήθηκαν κατεστραμμένα οδοστρώμα- 
τα, δεν στάθηκε όμως δυνατόν να συσχετισθούν με το 
δρόμο που αναγνωρίσθηκε στο γειτονικό οικόπεδο 
Αικ. Καΐσερλη. (Δ.Μ.)

Οδός Αμερικής (οικόπεδο Σταματιάδη)

Το παραπάνω οικόπεδο (Ο.Τ. 202) βρίσκεται επί της 
γωνίας των οδών Αμερικής και ανωνύμου οδού, εκτός 
του τείχους της αρχαίας πόλης. Η ανασκαφική έρευνα 
αποκάλυψε σε βάθος 1,20 μ. από το κατάστρωμα της 
οδού Αμερικής, κτιστό κυκλικό πηγάδι, διαμ. 1,75 μ. 
Τα τοιχώματα του πηγαδιού ήταν εσωτερικά στεγανο- 
ποιημένα με κονίαμα, ενώ στην εξωτερική τους πλευρά 
είχαν εντοιχισθεί δύο αμφορείς, σχεδόν καθ’ όλο το 
ύψος τους και κατά το ήμισυ της διαμέτρου τους (Πίν. 
255 β).

Το πηγάδι είχε παραβιάσει προγενέστερο στρώμα, 
που περιείχε ακέραια και σπασμένα κελύφη πορφύρας. 
Το στρώμα αυτό, που εντοπίστηκε σε μήκος 6 (Β.-Ν.) 
και 13 μ. (Α.-Δ.), πιθανότατα σχηματίσθηκε από απορ- 
ρίμματα επεξεργασίας πορφύρας, γεγονός στο οποίο 
συνηγορεί και η θέση του, εκτός των ορίων της αρ- 
χαίας πόλης. (Ε.Σ.)

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου (οικόπεδο Σισκαμάνη- 
Νάκη)

Βρίσκεται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου, δυτικά του 
αρχαίου Σταδίου97 και νότια του οικοπέδου των αδελ-

97. L. Morricone, BdA 44 (1950), σ. 222 κ.ε.
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φών Χατζησάββα, όπου είχε πραγματοποιηθεί ανα- 
σκαφική έρευνα το 198098 99.

Σε τομή, διαστ. 8,10 (Α.-Δ.) X 3.30 μ. (Β.-Ν.) και σε 
βάθος 1,69 μ. από την επιφάνεια του δυτικού πεζοδρο- 
μίου της οδού Μ. Αλεξάνδρου, αποκαλύφθηκε ισχυρός 
τοίχος κατεύθυνσης Α.-Δ., μήκ. 3,30 και ορατού πλ. 
0,80 μ. Ο τοίχος, κτισμένος από ορθογώνιες πωρο- 
πλίνθους τοποθετημένες σε δύο εφαπτόμενες σειρές, 
σώζεται σε ύψος επτά δόμων (2,92 μ.) (Πίν. 256 α). 
Στην επίχωση της τομής διαπιστώθηκε λάκκος-απο- 
θέτης με άφθονη κεραμική της ελληνιστικής και ρω- 
μαϊκής περιόδου. Ο τοίχος κατά τη θεμελίωσή του 
διατάραξε παλαιότερα στρώματα που χρονολογούνται 
από τη μυκηναϊκή και μινωική έως την κλασική και 
αρχαϊκή περίοδο.

Η τοιχοποιία και το μέγεθος του τοίχου θυμίζουν 
τον ισχυρό τοίχο με κατεύθυνση Β.-Ν. που είχε απο- 
καλυφθεί στο οικόπεδο Χατζησάββα. (Ε.Σ.)

Οδός Κορυτσάς (οικόπεδο Α. Σκαλέρη, KM 1726)

Στο παραπάνω οικόπεδο, που βρίσκεται προς ΒΑ. 
του οικοπέδου X. Λαγού, αποκαλύφθηκε τμήμα λου- 
τρικής εγκατάστασης δύο διαδοχικών οικοδομικών φά- 
σεων της υστερορωμαϊκής περιόδου (Πίν. 256 β).

Στη νεότερη φάση ανήκει αψιδωτό οικοδόμημα, του 
οποίου αποκαλύφθηκαν και οι πλάγιοι τοίχοι, σε πολύ 
μικρό μήκος. Η αψίδα βρίσκεται στη δυτική πλευρά 
του κτιρίου και θεμελιώνεται σε βάθος 3,05 μ. από το 
κατάστρωμα της οδού Κορυτσάς. Η αψίδα έχει παρα- 
βιάσει παλαιότερο ορθογώνιο δωμάτιο, του οποίου 
αποκαλύφθηκε η νοτιοδυτική γωνία. Στο εσωτερικό 
του δωματίου αποκαλύφθηκαν δύο στήλες υπόκαυστων 
μέσα σε στρώμα καύσης. Τα θεμέλια των τοίχων βρί- 
σκονται σε βάθος 2,73 μ. (Ε.Σ.)

ΝΕΚΡΟΠΟΛΕΙΣ 

Οικόπεδο Γ. Κοντοβερού

Το παραπάνω οικόπεδο βρίσκεται στην περιοχή 
Μαρμαρωτό, και σε μικρή απόσταση του οικοπέδου 
Αναστ. Κουτούζη, όπου είχε ερευνηθεί νεκροταφείο 
αρχαϊκής-κλασικής εποχής99. Τα αρχαιολογικά κατά- 
λοιπα περιορίζονται στο κεντρικό και νότιο τμήμα του 
οικοπέδου.

Στον κεντρικό χώρο εντοπίστηκε σε δοκιμαστικές 
τομές (βάθ. 2,20 μ.) το καλοκαίρι του 1989, ορθογώνιος

τάφος (Α.-Δ.) (2,20x0,90 μ.) κατασκευασμένος από πή- 
λινες πλάκες όπως επίσης και η καλυπτήρια πλάκα. 
Στο εσωτερικό του βρέθηκε ο σκελετός ενήλικου ατό- 
μου, κτερισμένος με 16 πήλινα μυροδοχεία και τρία 
γυάλινα βαλσαμάρια της πρώιμης ρωμαϊκής περιόδου. 
Μέσα στο στόμα του νεκρού βρέθηκε μικρό χάλκινο 
νόμισμα. Νότια του τάφου αυτού εντοπίστηκαν τρεις 
ακόμη συλημένοι τάφοι του ίδιου τύπου.

Κοντά στους τάφους αποκαλύφθηκε μεγάλο αποθη- 
κευτικό, πιθανότατα, πιθάρι, διαμ. 1,32 μ. περίπου, με 
ρωγμές από την αρχαιότητα συγκολλημένες με μολύ- 
βδινους συνδέσμους. Το γέμισμα του πιθαριού ήταν 
ενιαίο και περιείχε κεραμική ελληνιστικής εποχής.

Στη νοτιοανατολική γωνία του οικοπέδου αποκαλύ- 
φθηκε μνημειώδης είσοδος υπόγειου ταφικού κτίσμα- 
τος, αποτελούμενη από επτά συνολικά βαθμίδες και με 
προσανατολισμό από Β.-Ν. (Πίν.  257 α-β). Το υλικό 
της κατασκευής είναι μεγάλες ορθογώνιες πωρόπλιν- 
θοι. Το μήκος της κλίμακας εσωτερικά, μαζί με το 
πλατύσκαλο που δημιουργείται στο κατώτερο σημείο 
ανέρχεται σε 4,30 ενώ το πλάτος σε 1,25 μ. Το πλατύ- 
σκαλο (μήκ. 0,63, πλ. 1,20 μ.) βρέθηκε σε βάθος 4,95 μ. 
από το κατάστρωμα του επαρχιακού δρόμου. Στο ση- 
μείο του πλατύσκαλου το δυτικό τοίχωμα της κλί- 
μακας σωζόταν σε τέσσερις σειρές πλίνθων καθ’ ύψος 
(συν. ύψ. 1,62 μ.). Στην επιφάνεια της ανώτερης σειράς 
πλίνθων υπάρχει τόρμος (0,4 X 0,4 X 0,2 μ.). Σε επαφή 
με το πλατύσκαλο δημιουργείται αναβαθμός με δάπεδο 
(μήκ. 0,70 μ.) από δύο σειρές πωροπλίνθων με τρεις 
πλίνθους σε κάθε σειρά. Νότια του πλατύσκαλου, 
πάνω στο υπερυψωμένο δάπεδο βρέθηκαν οστά από 
δύο νεκρούς κτερισμένα με γυάλινα βαλσαμάρια, ένα 
λυχνάρι και ένα πινάκιο. Πιθανότατα το δάπεδο αυτό 
ανήκε στον κυρίως θάλαμο του τάφου, ο οποίος όμως 
δεν στάθηκε δυνατόν να ερευνηθεί. Θραύσματα πολ- 
λών γυάλινων μυροδοχείων βρέθηκαν και στο ανώτατο 
σημείο της κλίμακας-εισόδου στον τάφο. Από τα κτε- 
ρίσματα συμπεραίνεται ότι πρόκειται για ταφική κα- 
τασκευή των πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων. Τα σαθρά 
θεμέλια των τοίχων που βρέθηκαν δυτικά του κτί- 
σματος ίσως θα έπρεπε να συσχετισθούν με ταφικούς 
περιβόλους.

Βορειοανατολικά του δρόμου του υπογείου ταφικού 
κτίσματος αποκαλύφθηκε ένας ακόμη ορθογώνιος τά- 
φος, προσανατολισμού Β.-Ν., κατασκευασμένος από 
πήλινες πλάκες. Η καλυπτήρια πλάκα του τάφου ήταν 
μετακινημένη, όπως και αυτές των πλάγιων τοιχωμά- 
των. Το μήκος του τάφου είναι 1,75 μ. Στο εσωτερικό 
του τάφου βρέθηκαν περισσότεροι από ένας σκελετοί 
ενήλικων ατόμων. Ο τάφος ήταν κτερισμένος με πή- 
λινα μυροδοχεία (καταμετρήθηκαν 12 σχεδόν ακέραια) 
της πρώιμης ρωμαϊκής περιόδου. (Δ.Μ.)

98. ΑΔ 35 (1980): Χρονικά, σ. 553, Πίν. 349 α.
99. ΑΔ 38 (1983): Χρονικά, σ. 397- 39 (1984): Χρονικά, σ. 335.
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Οικόπεδο Θ. Λαμπρόπουλου (KM 1491)

Στο παραπάνω οικόπεδο που βρίσκεται επί της 
επαρχιακής οδού Μαρμαρωτό-Κω έγιναν δοκιμαστικές 
τομές, όπου εντοπίστηκαν αρχαία λείψανα.

Κατά τον καθαρισμό της πρώτης τομής (αμέσως βο- 
ρειότερα της επαρχιακής οδού), αποκαλύφθηκε σε 
βάθος 2 μ. από το κατάστρωμα του δρόμου η βορειοα- 
νατολική γωνία κτίσματος ρωμαϊκής περιόδου, χυτής 
τοιχοποιίας, στο εσωτερικό του οποίου διασώζεται 
τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου.

Παραπλεύρως, ανατολικά του κτιρίου, βρέθηκαν 
μαζί, πώρινο μέλος πιεστηρίου από ελαιοτριβείο και 
ταφικός όρος με την επιγραφή: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. (Α.Μ.)

Οικόπεδο Μωρέ (KM 1289)

Στο παραπάνω οικόπεδο, σε οικοδομικές εργασίες 
που έγιναν με μηχανικό εκσκαφέα, καταστράφηκε εν 
μέρει κιβωτιόσχημος τάφος προσανατολισμού Α.-Δ., 
κατασκευασμένος από πώρινες λιθοπλινθίδες (μήκ. 
1,90, πλ. 0,50 μ.). Ο τάφος περιείχε σκελετό σε ύπτια 
θέση με το κρανίο στα δυτικά και ήταν κτερισμένος με 
δύο κυάθια και ένα μυροδοχείο ελληνιστικής περιό- 
δου. (Ε.Σ.)

Πλατύς ποταμός

Τον Ιούνιο του 1990, μετά από ειδοποίηση του τοπι- 
κού ραδιοφωνικού σταθμού, διενεργήθηκε περιορι- 
σμένη ανασκαφική έρευνα στην ανατολική όχθη του 
ρέματος Πλατύς ποταμός, στην περιοχή Κακό Πρι- 
νάρι, όπου αποκαλύφθηκαν επτά ταφές ελληνιστικής 
περιόδου. Η διατήρηση των τάφων ήταν αποσπασμα- 
τική, επειδή μεγάλα τμήματα των καλυπτήριων κερα- 
μίδων, καθώς και μέρος των σκελετών είχαν παρασυρ- 
θεί από τα νερά του χειμάρρου.

Η διάταξη των τάφων δεν είχε συγκεκριμένο προσα- 
νατολισμό (πέντε έχουν προσανατολισμό Α.-Δ. και 
δύο Β.-Ν.). Μόνον οι δύο ταφές διατηρούσαν τμήματα 
κεραμίδων της κάλυψης, μία ταφή ήταν τοποθετημένη 
σε ορθογώνιο κιβωτιόσχημο τάφο, διαστ. 2x0,51 μ., με 
τοιχώματα από πώρινες πλάκες, ενώ από τις άλλες 
τέσσερις βρέθηκαν μόνο μέρη των σκελετών. Όλες οι 
ταφές ήταν ακτέριστες με εξαίρεση μία στην οποία 
βρέθηκαν τέσσερα μυροδοχεία που χρονολογούνται 
στα τέλη 2ου-αρχές 1ου αι. μ.Χ.100 και δύο κυάθια. 
Ανάμεσα σε δύο ταφές βρέθηκε επιτύμβια ορθογώνια

ανεπίγραφη στήλη, που απολήγει σε αετωματική επί- 
στεψη. (Ε.Σ.)

Πλ α τ ά ν ι

Οικόπεδο Γιακάλογλου (KM 1529)

Το παραπάνω οικόπεδο βρίσκεται στη δυτική όχθη 
του αμαξιτού δρόμου προς το Ασκληπιείο, 1 χλμ. πε- 
ρίπου από τη συμβολή του με τον επαρχιακό δρόμο 
προς τα χωριά.

Η ανασκαφική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 
Μάιο του 1990 αποκάλυψε κτιστό ορθογώνιο τάφο, 
προσανατολισμού Β.-Ν., ρωμαϊκής περιόδου. Ο τάφος, 
κατασκευασμένος με τοιχώματα χυτής τοιχοποιίας 
έχει τη μορφή ορθογώνιου υπόγειου κτιστού θαλάμου, 
εσωτ. διαστ. 2,45x1,30 και ύψ. 1,35 μ.

Η επίχωση στο εσωτερικό του βρέθηκε διαταραγ- 
μένη. Τα οστά —πιθανότατα προερχόμενα από περισ- 
σότερους του ενός σκελετού— βρέθηκαν άτακτα δια- 
σκορπισμένα στο εσωτερικό του θαλάμου. Ο τάφος 
ήταν κτερισμένος με πέντε λυχνάρια, από τα οποία τα 
τέσσερα χρονολογούνται στο 2ο101 και το πέμπτο στον 
3ο αι. μ.Χ.102. (Ε.Σ.)

Έργα ΔΕΥΑΚ

Τον Ιούλιο του 1990 συνεργείο της ΔΕΥΑΚ που 
εκτελούσε έργα στον αμαξιτό δρόμο προς το Ασκλη- 
πιείο, 600 μ. περίπου νότια από τη συμβολή με τον 
επαρχιακό δρόμο προς τα χωριά, αποκάλυψε συστάδα 
τριών εφαπτόμενων κιβωτιόσχημων τάφων, με τοιχώ- 
ματα και επίπεδη κάλυψη από ορθογωνισμένες πώ- 
ρινες πλάκες, εσωτ. διαστ. 2,05x0,40 μ.

Οι δύο ανατολικότεροι τάφοι δεν περιείχαν κτερί- 
σματα. στην επίχωση του ανατολικότερου βρέθηκε 
μόνο ένα πήλινο μυροδοχείο. Αντίθετα, ο δυτικότερος 
περιείχε τρεις σκελετούς με τα κρανία τοποθετημένα 
στη νότια πλευρά. Οι ταφές ήταν κτερισμένες με γυά- 
λινα και δύο πήλινα μυροδοχεία.

Ο σκελετός της παλαιότερης ταφής, που βρέθηκε 
στο κατώτερο τμήμα του τάφου ήταν τοποθετημένος 
σε ύπτια θέση με τα χέρια εφαπτόμενα κατά μήκος του 
σώματος. Τρία γυάλινα μυροδοχεία βρέθηκαν γύρω 
από τα χέρια του νεκρού. Τα δύο χρονολογούνται στον 
1ο αι. μ.Χ.103 ενώ το τρίτο, από μπλε υαλόμαζα και

100. ΑΔ 32 (1977): Χρονικά, σ. 370-373, Πίν. 125 ε-στ, 128 β-γ.

101. Agora VII, σ. 83, 84, πίν. 5-129, 130, 135.
102. Ό.π., σ. 94, πίν. 8-274.
103. ΑΕ 1985, σ. 130 κ.ε., πίν. 48 θ. BSA 77 (1982), σ. 274 κ.ε., πίν. 

38-α, 5.
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επίθετη διακόσμηση με λευκό χρώμα, χρονολογείται 
στο β' μισό του 1ου π.Χ. αι.104.

Τα οστά των άλλων δύο σκελετών καθώς και τα κτε- 
ρίσματα (γυάλινα μυροδοχεία τύπου candle stick και 
δύο πήλινα μυροδοχεία τύπου bulbous) χρονολογού- 
μενα στα μέσα του 1ου αι. μ.Χ.105, βρέθηκαν διασκορ- 
πισμένα. (Ε.Σ.)

ΤΗΛΟΣ 

Άγιος Αντώνιος

Κατά τη διάρκεια θαλασσοταραχής το κύμα αποκά- 
λυψε άνοιγμα τάφου στο κάθετο πρόσωπο του βράχου 
που ορίζει την παραλία του όρμου του Αγίου Αντω- 
νίου106. Στο αρχαίο νεκροταφείο στο οποίο ανήκει ο 
τάφος, και που εκτείνεται κατά μήκος της βραχώδους 
ακτής, είχε παλαιότερα ανασκαφεί σειρά κλασικών τά- 
φων, ενώ το 1976 ερευνήθηκε υπόγειος, λαξευτός, θα- 
λαμοειδής τάφος. Λίγα μέτρα βορειότερα από τον πα- 
ραπάνω τάφο σώζεται κυκλικός μύλος, πάνω από την 
πόρτα εισόδου του οποίου υπάρχει εντοιχισμένος ορ- 
θογώνιος ενεπίγραφος βωμός107.

Εξάλλου, κατά τις εργασίες διάνοιξης καναλιού για 
την τοποθέτηση υδρευτικών σωλήνων κατά μήκος του 
σημερινού χωματόδρομου που οδηγεί από τον Άγιο 
Αντώνιο προς την Πλάκα και τον Άγιο Παντελεή- 
μονα είχαν επισημανθεί από το φύλακα αρχαιοτήτων 
Π. Γιαννουράκη τουλάχιστον επτά ακόμα τάφοι.

Στο μυχό του κόλπου τα ανθρωπολογικά ευρήματα 
που βρίσκονται μέσα στο ψαμμιτικό πέτρωμα (beach 
rock) χρονολόγησε με τη μέθοδο του C 14 ο καθη- 
γητής Ν. Συμεωνίδης γύρω στο 525 π.Χ. Χάλκινο νό- 
μισμα που βρέθηκε κοντά στο κρανίο, χρονολογήθηκε 
στο 655-657 μ.Χ.108.

Ο τάφος που ερευνήθηκε αποτελείται από μικρό θά- 
λαμο λαξευμένο στο βράχο με προσανατολισμό Β.-Ν. 
και απόκλιση ΒΔ.-ΝΑ. Από τα κύματα κατέρρευσε το 
βόρειο στενό τοίχωμά του παρασύροντας και τα κατώ- 
τερα άκρα του νεκρού. Ο τάφος είχε περίπου ορθογώ-

νια κάτοψη με στρογγυλεμμένες γωνίες, η δε οροφή 
του, ενιαία με το ανατολικό μακρύ πλευρικό του τοί- 
χωμα, παρουσίαζε τοξωτή διαμόρφωση. Η δυτική μα- 
κριά πλευρά του τάφου, κάθετα λαξευμένη, είχε ά- 
νοιγμα, διαστ. 0,70x0,60 μ., φραγμένο με μεγάλη 
ακανόνιστη πωρόπλακα, που προφανώς οδηγούσε σε 
συνεχόμενο τάφο ή στον προθάλαμο του τάφου.

Το κεφάλι του νεκρού ήταν τοποθετημένο προς Ν.- 
ΝΑ., ο δε σκελετός σωζόταν σε πολύ καλή κατάσταση. 
Δυστυχώς μέσα στον τάφο δε βρέθηκε κανένα κτέρι- 
σμα, ούτε όστρακο που να μας επιτρέπει να χρονολογή- 
σουμε την ταφή (σωζ. μέγ. μήκ. τάφου 1,70, μέγ. πλ. 
1,10, μέγ. ύψ. 0,80 μ.).

Πολύ κοντά στον παρακάτω τάφο διακρίνονται και 
άλλες κοιλότητες στο βράχο, οι δύο τουλάχιστον από 
τις οποίες φαίνεται ότι ανήκουν σε αρχαίους τάφους 
φαγωμένους από τη θάλασσα, όμοιας κατασκευής με 
αυτόν που ερευνήσαμε. (Μ.Φ.)

104. D. Harden, Greek and Roman Glass in the British Museum, πίν. 
19, αριθ. 333.

105. Agora V, M 6, 7, πίν. 18.
106. ΑΔ 28 (1973): Χρονικά, σ. 642. Για τα αρχαία μνημεία της Τή- 

λου, βλ. BSA XII (1905-6), σ. 159-165' 65 (1970), σ. 63-68. Πρόσφατα 
δε Η. Koutelakis, Tilos, Athens 1988.

107. ASAtene XLI-XLII (1963-64), σ. 281, αριθ. 12.
108. Γ. Μαρίνου - Ν. Συμεωνίδου, Ανθρωπολογικά ευρήματα και 

προβλήματα εκ της νήσου Τήλου Δωδεκανήσου, Annales géologiques 
des pays helléniques 1980, σ. 248-266.

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Ακ ρ ό π ο λ η  Λί νδου

Κύρια εργασία για το εργατοτεχνικό προσωπικό 
αποτέλεσε η οργάνωση του χώρου εργασίας και η 
προκαταρκτική λάξευση των νέων αρχιτεκτονικών με- 
λών, κυρίως σπονδύλων. Σε οικόπεδο στην περιοχή 
Κρανά, που παραχωρήθηκε από την εκκλησιαστική 
επιτροπή της Λίνδου, κατασκευάστηκε στέγαστρο και 
εξασφαλίστηκαν η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση του 
χώρου. Εκεί, οι όγκοι που προορίζονται για νέα αρχι- 
τεκτονικά μέλη λαξεύονται σε μορφή κύβων, των 
οποίων οι διαστάσεις είναι μεγαλύτερες από τις τε- 
λικές κατά 0,4-0,5 μ., για λόγους ασφαλείας κατά τη 
μεταφορά.

Έγινε ακόμη αντικατάσταση φθαρμένων λιθοπλίν- 
θων, που ήταν ιταλικές συμπληρώσεις, στη νοτιοδυ- 
τική γωνία της βορειοδυτικής αίθουσας του Διοικητη- 
ρίου και επισκευές στα κουφώματα της ίδιας αίθουσας.

Προχώρησαν επίσης οι εργασίες διερεύνησης της 
σύστασης των κονιαμάτων που θα χρησιμοποιηθούν 
στις συμπληρώσεις και τις συγκολλήσεις των αρχαίων 
μελών. Έγινε μία σειρά δοκιμίων στα οποία χρησιμο- 
ποιήθηκαν ως συνδετικά υλικά πορσελάνη, θηραϊκή 
γη και συνδυασμός αυτών με λευκό τσιμέντο Portland 
σε διάφορες αναλογίες, τα οποία εστάλησαν στο Κέ- 
ντρο Λίθου για να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές χη- 
μικής συμπεριφοράς.

Η κατασκευαστική εταιρεία που έχει αναλάβει τη 
συντήρηση των ανδήρων των Προπυλαίων και της 
Στοάς, μετά τη λήψη δοκιμίων από τις πλάκες οπλισμέ-
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νου σκυροδέματος, τις δοκούς και τα υποστηλώματα109 
για τον έλεγχο της αντοχής της υπάρχουσας κατα- 
σκευής, υπέβαλε για έγκριση στην Ομάδα Εργασίας 
Ακρόπολης Λίνδου τροποποιητική μελέτη που προβλέ- 
πει την ενίσχυση ολόκληρης της κατασκευής με μαν- 
δύα οπλισμένου σκυροδέματος. Η πρόταση εγκρίθηκε 
στις 2-7-90 κατά την 24η συνεδρίαση της Ομάδας Ερ- 
γασίας. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση των δια- 
δικασιών συντάχθηκαν συμπληρωματικά: α) μελέτη 
από την υπογράφουσα για το αποστραγγιστικό δίκτυο 
του ανδήρου της Στοάς, που λόγω της μικρής επί- 
χωσης απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή, και β) πρόταση 
για την οργάνωση του εργοταξίου, λόγω της αυξη- 
μένης κίνησης των επισκεπτών κατά τη διάρκεια του 
έργου, από τη Μ. Πίκουλα πολιτικό μηχανικό, η 
οποία απασχολείται στα έργα συντήρησης της Ακρό- 
πολης από το Μάιο.

Είκοσι έξι αρχιτεκτονικά μέλη, επιγραφές και βωμοί 
που βρίσκονταν κατά μήκος του στυλοβάτη της ανα- 
τολικής πτέρυγας της Στοάς μεταφέρθηκαν110 βορειό- 
τερα στο άνδηρο ενώ τα μεγαλύτερα από αυτά τοποθε- 
τήθηκαν κατά μήκος του εγκάρσιου τοίχου της Στοάς 
για λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της εργολαβίας για τη συντήρηση των ανδήρων.

Επίσης, προκειμένου να μελετηθούν, διάσπαρτα αρ- 
χιτεκτονικά μέλη που βρίσκονταν σε χώρο κάτω από 
τη βυζαντινή εκκλησία μεταφέρθηκαν σε δύο ελληνι- 
στικούς θόλους δυτικά από την κλίμακα ανόδου στο 
άνδηρο της Στοάς. (Β. Ε.)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ 
ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

Μουσείο Κω

Το καλοκαίρι του 1990 και για δεύτερη κατά σειρά 
χρονιά, οι συντηρητές της Εφορείας Μ. Βασιλαράς, 
Μ. Καΐκης, Ηλ. Αυγενικός και Μ. Κώστας, εργάστη- 
καν για ένα μήνα στο Μουσείο της Κω και ασχολήθη- 
καν με τη συντήρηση κεραμικού υλικού που προέρχε- 
ται από τα αρχαϊκά και κλασικά νεκροταφεία της 
πόλης. Συγκολλήθηκαν γύρω στα 100 μεγάλα αγγεία, 
κυρίως πίθοι, αμφορείς και χύτρες, που είχαν χρησι-

μοποιηθεί ως ταφικά αγγεία- μεταξύ αυτών αρκετοί ιω- 
νικοί αμφορείς, του τύπου που έχει πρόσφατα αποδο- 
θεί από τον Ρ. Dupont στη Μίλητο111.

Στον Πί ν α κ α  258 α-γ εικονίζονται οι τρεις όψεις 
ενός εξαιρετικά σπάνιου αμφορέα112 του 6ου αι. π.Χ., 
παραλλαγή του παραπάνω τύπου, που παρουσιάζει την 
εξής ιδιομορφία: η μία λαβή του είναι διπλή και η 
άλλη ταινιωτή. Μέχρι στιγμής έχουν δημοσιευθεί 
μόνο δύο παράλληλα παραδείγματα τέτοιων αμφορέων, 
ένας από την Καμαρίνα113 και ένας από την Αίγινα114. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Μουσείο του ιπποτικού 
κάστρου της Κω υπάρχει ένας δεύτερος αμφορέας, ο 
BE 137, που προέρχεται από παράδοση και έχει ανα- 
συρθεί από τη θάλασσα, με την ίδια ιδιομορφία στις 
λαβές.

Το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν από την υπογρά- 
φουσα γύρω στα 500 αντικείμενα, κυρίως αγγεία και 
όστρακα, που προέρχονται από την έρευνα της αρ- 
χαϊκής πόλης και των νεκροταφείων της. (Χ.Κ.)

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ

Το Φεβρουάριο του 1990 έγινε καταγραφή του μεγα- 
λύτερου μέρους των αρχαίων της Αρχαιολογικής Συλ- 
λογής στο Μανδράκι της Νισύρου. Τα καταγραμμένα, 
μαρμάρινα κυρίως, μέλη μεταφέρθηκαν από τη μικρή 
αίθουσα του Δημαρχείου, όπου φυλάσσονταν για 
πολλά χρόνια, σε υπόγεια αίθουσα της Λαογραφικής 
Συλλογής του νησιού. Στην καταγραφή βοήθησε ο Στ. 
Ευαγγελινίδης. (Μ.Φ.)

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Ο Κωνστ. Νισυρίου, κάτοικος Ρόδου, παρέδωσε στο 
Μουσείο τμήμα επιτύμβιας στήλης από λευκό μάρ- 
μαρο, σωζ. ύψ. 0,30 και πλ. 0,22 μ., που κατά τη δή- 
λωσή του προέρχεται από την περιοχή της οδού 
Κωνστ. Τσαλδάρη δηλαδή από τη νοτιοδυτική νεκρο-

109. Κατά τη λήψη δοκιμίου από την πλάκα του ανδήρου της Στοάς 
δημιουργήθηκε σ ’ αυτή ρωγμή, μήκ. 0,30 μ. περίπου, από τους κραδα- 
σμούς του μηχανήματος, γεγονός που μας υποχρέωσε να απαγορεύ- 
σουμε την πρόσβαση του κοινού προς τη βυζαντινή εκκλησία και το 
Διοικητήριο.

110. Προηγήθηκε καταγραφή από τον αρχαιολόγο της KB' Εφο-
ρείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Στ. Ευαγγελινίδη.

ί 11. Ρ. Dupont, Amphores commercials archaïques de la Grèce de 
l’Est, La Parola del Passato 37, σ. 203-206, εικ. 6-7.

112. Αριθ. ευρ. A 90 του Μουσείου Κω. Προέρχεται από το αρχαϊκό 
νεκροταφείο που ερευνήθηκε στο οικόπεδο Α. Κουτούζη στην πε- 
ριοχή Μαρμαρωτό, όπου είχε χρησιμοποιηθεί ως ταφικό αγγείο για 
την ταφή νηπίου (Τ. 168 = Ταφ. αγγείο ω44). Για το νεκροταφείο, βλ. 
ΑΔ 39 (1984): Χρονικά, σ. 335.

113. Ρ. Pelaggati, Kokalos 22-23 (1976-1977), πίν. 76, αριθ. 12, χωρίς 
όμως αναφορά στην ιδιομορφία των λαβών την οποία σχολιάζει ο Α. 
W. Johnston (βλ. υποσημείωση αριθ. 115).

114. ΑΑ 1990, σ. 49, αριθ. 107, εικ. 7, 10.
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πόλη της αρχαίας πόλης της Ρόδου (αριθ. ευρ. Γ 1692) 
(Πίν. 258 δ).

Σε έξεργο ανάγλυφο εικονίζεται ανδρική μορφή κατ’ 
ενώπιον. Λείπουν το κεφάλι, τα κάτω άκρα από τα γό- 
νατα και το κάτω μέρος του δεξιού χεριού. Η μορφή 
φορά χιτώνα και ιμάτιο, που αφήνουν γυμνό το δεξιό

ώμο και μέρος του κορμού, ενώ το δεύτερο αναδιπλώ- 
νεται στον αριστερό ώμο και το απόπτυγμά του πέφτει 
κάθετα με βαθμιδωτή πτύχωση.

Το έργο χρονολογείται, κατά πάσαν πιθανότητα, 
στους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους. (Α.Γ.)

KB ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
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Το 1990 σημαντικός υπήρξε ο αγώνας της Εφορείας 
για την προστασία των τεσσάρων μνημειακών οικιστι- 
κών συγκροτημάτων της μεσαιωνικής πόλης της Ρό- 
δου, της Λίνδου, της Χώρας Πάτμου και του οικισμού 
της Σύμης.

Συνεχίστηκε και εφέτος το σύνηθες έργο της αποκά- 
λυψης, προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης των 
παλαιοχριστιανικών και μεσαιωνικών μνημείων της 
Δωδεκανήσου.

Στον τομέα των ανασκαφών η Εφορεία ανέπτυξε 
δραστηριότητα στην πόλη και στην περιοχή Κεφάλου, 
στη νησίδα Τέλενδο της Καλύμνου, στην ύπαιθρο της 
Ρόδου και κυρίως στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Οι 
ανασκαφές αρχικά είχαν σωστικό χαρακτήρα, αλλά 
στη συνέχεια μεταβλήθηκαν σε συστηματικές. Στην 
Κω πόλη και ύπαιθρο και στην Τέλενδο η έρευνα φέρ- 
νει στο φως κυρίως λείψανα των παλαιοχριστιανικών 
οικισμών. Στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου συνεχί- 
στηκε η έρευνα των πρωτοβυζαντινών και βυζαντινών 
οχυρώσεων στην περιοχή Κολλακίου.

Στην ύπαιθρο της Ρόδου η Εφορεία εκτέλεσε μικρής 
έκτασης στερεωτικές εργασίες σε μνημεία. Το Γρα- 
φείο της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου — Προγραμ- 
ματική Σύμβαση Υπουργείου Πολιτισμού-Ταμείου Αρ- 
χαιολογικών Πόρων και Δήμου Ρόδου — στον τομέα 
συντήρησης των μνημείων απέδωσε σημαντικό έργο.

ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΡΟΔΟΣ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ

Οδός Αγησάνδρου (οικόπεδο Πεκμετζή)1 (Σχέδ.  1-2)

Οι εργασίες στο παραπάνω οικόπεδο συνεχίστηκαν 
και κατά το 1990. Με την καθαίρεση των τάφων Τ28, 
Τ30, Τ32 βρέθηκαν αφ’ ενός μεν δύο τουλάχιστον αλ- 
λεπάλληλα στρώματα πλακόστρωσης, που προφανώς 
ανήκαν στην παλαιοχριστιανική βασιλική, αφ’ ετέρου 
δε γυάλινα θραύσματα (μυροδοχείων;) και τριάντα νο- 
μίσματα. Από τα νομίσματα αναγνωρίσιμα είναι τρία 
Αρκαδίου και ένα Ονωρίου-Αρκαδίου.

Ερευνήθηκε ο χώρος έξω από τα όρια του οικοπέ- 
δου, στην οδό Αγησάνδρου, κατά μήκος του τείχους, 
παρά τις δυσκολίες που δημιούργησαν τα καλώδια της 
ΔΕΗ που έχουν ακολουθήσει την ίδια διαδρομή. 
Ερευνώντας το εξωτερικό τείχος παρατηρήσαμε ότι σ’ 
αυτό είχε συμπεριληφθεί ο νότιος παλαιοχριστιανικός 
πεσσός και είχε καταστρέψει το δάπεδο της βασι- 
λικής. Οι επεμβάσεις είναι πολλές και ασαφείς προς 
το παρόν.

Εξάλλου, έγινε στρωματογραφική έρευνα στην κοί- 
τη του πρώιμου τείχους στη βόρεια πλευρά του οικοπέ- 
δου, και πιο συγκεκριμένα στη βορειοανατολική του 
γωνία, μέχρι και το ύψος του στρώματος με την κερα- 
μική του 12ου-13ου αι. Εντοπίστηκαν δεκαπέντε στρώ- 
ματα. Μέχρι το έβδομο στρώμα, δηλαδή μέχρι το ύψος 
των τάφων, βρέθηκε λατύπη που μαρτυρεί λατόμευση 
του προϋπάρχοντος αρχιτεκτονικού υλικού αν όχι οι- 
κοδομικές εργασίες. Ανάλογα είναι και τα υπόλοιπα 
στρώματα, μέχρι το δέκατο τέταρτο, σε βάθος ±  3,20 
μ.: εδώ εντοπίζονται τα λείψανα του τείχους (βάθος 
3,06 μ.) και αρχαιότερης κατασκευής (βάθος 3,22 μ.). 
Τα στρώματα ήταν σχετικά διαταραγμένα, όπως έδει- 
ξαν η κεραμική, αλλά και τα είκοσι τέσσερα νομί- 
σματα που προέκυψαν:

Στρώμα I 4: αδιάγνωστο, διαδόχων Γαβαλάδων, 
αδιάγνωστο.

Στρώμα I 5: Μανουήλ Κομνηνού, κατεστραμμένο.
Στρώμα I 7: ανώνυμο Ρωμανού Γ' (τύπος Β) αδιά- 

γνωστο κατεστραμμένο, τεταρτηρό Μανουήλ Κομνη- 
νού (τύπος Α', νομισματοκοπείο Θεσσαλονίκης), αδιά- 
γνωστο.

Στρώμα I 10: τεσσαρακοντανούμμιο Ηρακλείου (;).
Στρώμα Ι  11: ροδίτικο νόμισμα 2ου αι. π.Χ. αδιά- 

γνωστο δεκανούμμιο 3ου έτους Ηρακλείου (;), αδιά- 
γνωστο, αδιάγνωστο, αδιάγνωστο, Θεοδοσίου Α'.

Στρώμα I 12: ροδίτικο νόμισμα 2ου αι. π.Χ., κατε- 
στραμμένο, εικοσανούμμιο Ηρακλείου (νομισματοκο- 
πείο Κωνσταντινουπόλεως;), εικοσανούμμιο Ηρακλεί- 
ου (με β' χτύπημα).

Στρώμα I 15: ροδίτικο νόμισμα 2ου αι. π.Χ.
Η στρωματογραφική έρευνα συνεχίστηκε διευρύνο- 

ντας την τομή προς Δ. Εκτός από τα στρώματα I 1 έως 
I 7 που περιείχαν όστρακα βυζαντινών αγγείων και στά- 
χτες, ακολουθεί και άλλο, που περιείχε τους τάφους 
T 11, Τ12, Τ17, Τ30, Τ31, Τ32, αποτελούμενο από με- 
γάλες πέτρες, λατύπη και βαθύχρωμο χώμα.

Ανατολικά από την αψίδα αποκαλύφθηκε σε βάθος 
1,60-2,10 μ. αποθέτης οριοθετημένος στο εξωτερικό1. ΑΔ 44 (1989): Χρονικά, σ. 510.



Σχέδ. 1. Ρόδος. Οδός Αγησάνδρου. Κάτοψη της ανασκαφής.
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Σχέδ. 2. Ρόδος. Οδός Αγησάνδρου. Οι τάφοι του ναϋδρίου. Κάτοψη.

τείχος. Στο εσωτερικό του (1,40x0,90 μ.) είχαν πετα- 
χθεί όστρακα άβαφων αγγείων, τμήματα βυζαντινών 
πινακίων με εγχάρακτο διάκοσμο, βάση οξυπύθμενου 
αμφορέα, οστά ζώων και θαλασσινά όστρεα.

Στο χώρο ανατολικά της αψίδας του βυζαντινού 
ναϋδρίου, που έχει επικαλυφθεί από επιχώσεις και δια- 
τηρεί λείψανα από πλακόστρωση των παλαιοχριστια- 
νικών χρόνων αποκαλύφθηκαν μισοκατεστραμμένοι τά- 
φοι, βόρεια των Τ33 και Τ34. Εντοιχισμένος στο 
νεότερο τείχος και στο ύψος του παλαιοχριστιανικού 
δαπέδου ήταν ο Τ41.

Εξάλλου, αποκαλύφθηκαν και ερευνήθηκαν στην 
ανατολική πλευρά του οικοπέδου οι Τ35, Τ36, Τ37 και 
Τ39 με κοινά τα πλευρικά τους τοιχώματα.

Τάφος Τ35: Περιείχε σκελετό παιδιού.
Τάφος Τ36: Περιείχε τέσσερις σκελετούς σε διαφο- 

ρετικά βάθη. Αρχίζοντας από ψηλά, ο πρώτος ήταν 
γυναίκας ίσως μεγάλης ηλικίας, με προτεταμένο το 
αριστερό πόδι. Στην ηβική σύμφυση είχε σφηνωθεί 
τμήμα κεραμιδιού. Ο δεύτερος και ο τρίτος σκελετός 
ανήκαν σε νεαρά άτομα που μάλλον τάφηκαν μαζί. Ο 
τέταρτος ήταν γυναίκας. Κρανίο βρέθηκε στη νοτιοδυ-
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τική γωνία του τάφου και κοντά του χάλκινος οξειδω- 
μένος σταυρός. Άλλα ευρήματα: σταυρός από μαύρο 
στεατίτη, οξειδωμένος κρίκος-ενώτιο, όστρακα βυζα- 
ντινών γραπτών και χρηστικών αγγείων κ.ά.

Τάφος Τ37: σκελετός γυναίκας.
Τάφος Τ38: μισοκατεστραμμένος σκελετός γηραιού 

ανθρώπου, ίσως γυναίκας.
Τάφος Τ39: Τέσσερις αλλεπάλληλοι σκελετοί. Στα 

πόδια του τρίτου χάλκινος σταυρός και στεάτινος τε- 
φροπράσινος σταυρός.

Τάφος Τ40: Οστά παιδιού (2-3 χρόνων;) σταυρός- 
εγκόλπιο περίτμητο από τεφροπράσινο στεατίτη.

Τάφος Τ42: διάσπαρτα οστά.
Συνολικά ερευνήθηκαν είκοσι εννέα τάφοι και τρεις 

ελεύθερες ταφές προς Β. και ΒΑ. του ναϋδρίου. Όλο 
σχεδόν το χώρο του νεκροταφείου κάλυπτε στρώμα με 
πλούσια δείγματα κεραμικής του 12ου-13ου αι.

Τόσο τα αποσπασματικά αρχιτεκτονικά μέλη τα 
οποία είχαν χρησιμοποιηθεί στο δάπεδο και στα κα- 
τώφλια του ναϋδρίου, το τμήμα του αμφικιονίσκου στο 
φράγμα του Ιερού, τα τμήματα από θωράκια στους τά- 
φους του νάρθηκα, όσο και το τμήμα του βόρειου τοί- 
χου, οι μεγάλες πωρόπλινθοι και τα ίχνη ορθομαρμά- 
ρωσης, πιστοποιούσαν την ύπαρξη κτιρίου των χριστια- 
νικών χρόνων. Βάσεις δύο τετράγωνων πεσσών βρέ- 
θηκαν εγκλωβισμένες ανάμεσα στους τοίχους του 
ναϋδρίου, του πύργου στα βόρεια και του νεότερου 
τείχους στα νότια. Κονιάματα με απεικόνιση μορφών 
και τμήματα από εντοίχιο ψηφιδωτό περισυλλέχθηκαν 
γύρω από τους πεσσούς. Εξάλλου, δύο τάφοι στη νοτιο- 
ανατολική γωνία του περιτειχίσματος του πύργου εί- 
χαν χτιστεί στην ανατολική πλευρά του βαπτιστηρίου.

Με την καθαίρεση των τάφων ορίστηκε πλακο- 
στρωμένος χώρος προς Α. και ΒΑ. του βαπτιστηρίου. 
Η πλακόστρωση έχει γίνει σε δύο τουλάχιστον χρο- 
νολογικές περιόδους, όπως δείχνουν τα αλλεπάλληλα 
στρώματα.

Πρόκειται λοιπόν για ίχνη συγκροτήματος παλαιο- 
χριστιανικής βασιλικής, από το οποίο διακρίνεται 
σαφέστερα το βαπτιστήριο. Δεν είμαστε σε θέση να 
ορίσουμε το μέγεθος της, αλλά είναι βέβαιο ότι προε- 
κτεινόταν προς Α. και Ν., όπως έδειξε η έρευνα στην 
οδό Αγησάνδρου.

Το βυζαντινό τείχος, το οποίο έχει εντοπιστεί στη 
δυτική πλευρά της πύλης που βρέθηκε πρόσφατα στην 
οδό Λάχητος, στην ανατολική πλευρά των πύργων 11, 
10 και 9, καθώς και του μουσουλμανικού σχολείου 
στην οδό Παναιτίου, σωζόταν κατά ένα μέρος στη βο- 
ρειοανατολική γωνία του οικοπέδου Πεκμετζή. Δεν 
διατηρούσε παρά ένα μέρος των θεμελίων του.

Το περιτείχισμα του πύργου, όπως και ο ίδιος ο 
πύργος, έχει χτιστεί πάνω σε στρώμα καταστροφής,

εκείνο της βασιλικής και της εγκατάλειψής της. Η 
αφαίρεση πλακών από το δάπεδο κοντά στο τείχος, 
τοιχία με αμελές χτίσιμο, λείψανα εστίας, καθώς και 
λυχνάρια ορίζουν τον 6ο αιώνα ως terminus post quem 
της χρήσης του χώρου μετά την καταστροφή. Όσο 
για το τείχος, είμαστε βέβαιοι ότι χτίστηκε μετά από 
την ερήμωση του συγκροτήματος της βασιλικής.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ (Ντερμιρλί)

Συνεχίστηκε η ανασκαφική έρευνα για μικρό χρο- 
νικό διάστημα, περιοριζόμενη στα βόρεια του βόρειου 
εξωτερικού τοίχου της εκκλησίας της Ιπποτοκρατίας 
και μέσα στο κεντρικό κλίτος της παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής (χώρος 10).

Αφαιρώντας την επίχωση κατά στρώματα, ήρθαν 
στο φως, στα ανατολικά του τάφου 28, δύο σκελετοί, ο 
ένας δίπλα στον άλλο (ύψους ±  1,60 και ± 1,45 μ. 
αντίστοιχα). Από τον ένα λείπει το κρανίο και τα οστά 
των ποδιών. Είναι προσανατολισμένοι από Δ. προς Α., 
του ενός δε το κεφάλι είναι πεσμένο στο πλάι και τα 
χέρια καμπτόμενα στο ύψος του στομάχου.

Από το κοσκίνισμα του χώματος, τόσο πάνω από 
τους σκελετούς, όσο και κάτω από αυτούς, βρέθηκαν 
χάλκινα νομίσματα Ιπποτοκρατίας, σιδερένια καρφιά, 
όστρακα από άβαφα χρηστικά αγγεία, εφυαλωμένα και 
γυάλινα θραύσματα από καντήλες, μυροδοχεία κ.ά. 
Προχωρώντας σε βάθος μέχρι ±1,90 μ. βρέθηκε τμήμα 
στρώσης από μικρά βότσαλα και κομμάτια από κερα- 
μίδες.

Στα δυτικά του ίδιου τάφου αποκαλύφθηκε και 
άλλος σκελετός, σχεδόν ακέραιος, προγενέστερος του 
κτιστού τάφου, εφόσον τα οστά της κνήμης έχουν κα- 
ταπατηθεί με το κτίσιμό του. Σωζόμενο ύψος: ±1,63 μ. 
Είχε τον ίδιο προσανατολισμό και την ίδια στάση με 
τους προηγούμενους. Κάτω από το κρανίο υπήρχε το- 
ποθετημένη πέτρα. Η χρονολόγησή του εντάσσεται, 
όπως και των άλλων δύο, στα χρόνια της Ιπποτοκρα- 
τίας (1309-1522), με βάση τα νομίσματα που βρέθηκαν. 
Επειδή δεν έχουν καθαριστεί ακόμη, δεν είναι δυνατόν 
να δοθούν σαφέστερα χρονολογικά όρια.

Προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα προς Β., αφαι- 
ρέθηκε τμήμα νεότερου κτιστού αγωγού, ανάμεσα στις 
καλυπτήριες πέτρες είχαν τοποθετηθεί μαρμάρινα θραύ- 
σματα από αρχιτεκτονικά μέλη, όπως αποτμήματα από 
επιστύλια ρωμαϊκής και μεσοβυζαντινής εποχής, δια- 
κοσμημένα με ανάγλυφους τροχούς που περικλείουν 
ανθέμια. Επίσης, αποκαλύφθηκαν λείψανα τοίχου, 
αδιάγνωστης χρήσης.

Όσον αφορά στη συντήρηση των ερειπωμένων
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τμημάτων της εκκλησίας της Ιπποτοκρατίας, έγινε αρ- 
μολόγηση της τοιχοποιίας του τριμερούς Ιερού και 
του νότιου κλιτούς που ήταν σε κακή κατάσταση.

ΕΛΕΝΗ ΠAΠAΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Οδός Παναιτίου (Σχέδ. 3)

Το μεγάλο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται 
από την πλατεία Κλεοβούλου και τις οδούς Ορφέως, 
Θεοφιλίσκου και Παναιτίου στη μεσαιωνική πόλη της 
Ρόδου, καταλαμβάνοντας τη νοτιοδυτική γωνία του 
Κολλάκιου2, είναι υπερυψωμένο 4 μ. περίπου από την 
επιφάνεια των δρόμων. Την επίχωση συγκρατούν 
ισχυροί αναλημματικοί τοίχοι. Στη διαμόρφωση αυτή 
συνετέλεσε κατ’ αρχήν η φοβερή καταστροφή που 
έπληξε το τμήμα αυτό της πόλης το φθινόπωρο του 
1856 όταν έκρηξη μεγάλης ποσότητας πυρίτιδας εξαφά- 
νισε το μεσαιωνικό ναό τού Αγίου Ιωάννη, καθολικό 
του Τάγματος των Ιωαννιτών Ιπποτών, χτισμένο το 14ο 
αι. Στη συνέχεια οι τουρκικές αρχές κατάχωσαν το 
χώρο της κατεστραμμένης εκκλησίας και έκτισαν 
σχολείο νεοκλασικού ρυθμού (το σημερινό 13ο Δημο- 
τικό Σχολείο), ενώ την εποχή του μεσοπολέμου επί 
Ιταλοκρατίας, διανοίχθηκε η πλατεία Κλεοβούλου που 
χωρίζει το σχολείο από το παλάτι του Μεγάλου Μαγί- 
στρου και εν μέρει ανασκάφηκαν τα θεμέλια του ναού 
του Αγίου Ιωάννη.

Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς πήρε τη σημερινή μορφή 
της η οδός Παναιτίου, αλλά η ύπαρξή της πριν την 
έκρηξη του 1856 είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Δεν απο- 
κλείεται να υπήρχαν μικρά περάσματα στην περιοχή 
του Αγίου Ιωάννη παράλληλα με τον άξονά της. Όμως 
η οχύρωση της νότιας πλευράς του Κολλάκιου πρέπει 
να εμπόδιζε την επικοινωνία με την οδό Σωκράτους 
ενώ τη βόρεια άκρη του δρόμου καταλάμβανε το ιερό 
του Αγίου Ιωάννη με τα παρεκκλήσιά του. Έτσι είναι 
πολύ πιο πιθανό ότι οι προσβάσεις στα κτίρια της πε- 
ριοχής εξυπηρετούνταν από σοκάκια με κατεύθυνση 
Α.-Δ., όπως η οδός Θεοφιλίσκου και η οδός Ιππάρχου.

Καταρρακτώδης βροχή το Δεκέμβριο του 1989 προ- 
κάλεσε την κατάρρευση τμήματος του αναλημματικού 
τοίχου που συγκρατούσε την επίχωση στη δυτική 
πλευρά της οδού Παναιτίου, νοτιότερα από το κτίριο

του σχολείου. Η κατολίσθηση αποκάλυψε τμήματα 
μεσαιωνικών κτιρίων και η συστηματική έρευνα του 
χώρου άρχισε το Φεβρουάριο του 1990. Κατεδαφί- 
στηκε ο αναλημματικός τοίχος από την είσοδο του 
σχολείου ως τη διασταύρωση με την οδό Θεοφιλί- 
σκου.

Σχεδόν αμέσως εντοπίστηκε σε επαφή με τον ήδη 
γνωστό βυζαντινό πύργο3 τμήμα του νότιου τείχους 
του Κολλάκιου κτισμένο τη βυζαντινή περίοδο, οικο- 
δομημένο με χαρακτηριστικό έμπλεκτο σύστημα. Στο 
μεγαλύτερο μήκος του τμήματος που αποκαλύψαμε 
σώζεται μόνο η νότια παρειά, ενώ το συνολικό πάχος 
του τείχους διατηρείται σε μήκος 2,50 μ. σε επαφή με 
το βυζαντινό πύργο. Ο προκαταρκτικός καθαρισμός 
αποκάλυψε επίσης αρχαία επιγραφή σε β' χρήση στο 
κατώφλι κτισμένης ιπποτικής θύρας στον όροφο της 
βόρειας όψης του βυζαντινού πύργου, τη βυζαντινή εί- 
σοδο στο ισόγειο της ίδιας όψης, πρόσοψη ιπποτικής 
κατοικίας του 14ου αι. στο δυτικό όριο του υπό έρευνα 
χώρου και σύμπλεγμα τοίχων κτιρίου του 15ου αι., αλ- 
λοιωμένο από μετατροπές της ύστερης Τουρκοκρα- 
τίας, στη γωνία που σχημάτιζε η οδός Παναιτίου με 
την προέκταση της οδού Ιππάρχου προς Δ. Αφού συ- 
μπληρώθηκε η προετοιμασία του χώρου άρχισε η 
ανασκαφική διερεύνηση η οποία, λόγω ειδικών συν- 
θηκών, προχώρησε αποσπασματικά σε τρεις τομείς.

Τομέας α'. Είναι η περιοχή βόρεια της προέκτασης 
της οδού Ιππάρχου (περιλαμβάνεται και το πλάτος της 
τελευταίας, 2 μ. περίπου) και ανάμεσα στο 13ο Δημο- 
τικό Σχολείο και την οδό Παναιτίου, με έκταση 21x7 
μ.4. Διάσπαρτα σε όλο τον τομέα α' βρέθηκαν κομμά- 
τια από μαρμάρινες ιπποτικές ταφόπλακες που προέ- 
χονται από το δάπεδο του ναού του Αγίου Ιωάννη και 
θραύσματα από πώρινα αρχιτεκτονικά μέλη με κό- 
σμηση γοτθικού ρυθμού.

Οι αποθέτες που ερευνήθηκαν στο τμήμα αυτό της 
ανασκαφής δεν ανάγονται όλοι στην ίδια περίοδο. Πιο 
σημαντικός για την εποχή της Τουρκοκρατίας είναι ο 
αποθέτης X που και στα κατώτερα στρώματά του πε- 
ριείχε όστρακα της περιόδου αυτής, ενώ στον πυθμένα 
του (βάθος 4,40 μ.), βρέθηκαν θραύσματα από υαλο- 
γραφήματα. Όμως αυτό το στοιχείο δεν χρονολογεί 
αναγκαστικά το συγκεκριμένο αποθέτη στην περίοδο 
μετά την καταστροφή του Αγίου Ιωάννη. Ο αποθέτης 
φ, με συνολικό βάθος 4,15 μ. ήταν κυρίως ιπποτικός 
(ιπποτική επίχωση από το βάθος των 0,80 ως τα 2,50

3. Πρόκειται για τον πύργο αριθ. 8 στο σχέδιο που περιλαμβάνεται 
ως P la n  I I  στο βιβλίο του Ηλ. Κόλλια, The City of Rhodes and the 
Palace of the Grand Master, Αθήνα 1988.

4. Στις διαστάσεις των χώρων το πρώτο μέγεθος παράλληλο με τον 
άξονα της οδού Παναιτίου, το δεύτερο εγκάρσιο προς αυτόν.

2. Για τον όρο, βλ. Ηλίας Κόλλιας, Τοπογραφικά προβλήματα της 
μεσαιωνικής αγοράς της Ρόδου και του νότιου τείχους του Κολλάκιου
“Versus Civitatem”, Ιστορία και προβλήματα συντήρησης της μεσαι- 
ωνικής πόλης της Ρόδου, Επιστημονική Συνάντηση (27-29 Νοεμβρίου
1986), Πρακτικά, Αθήνα 1992, σ. 81-108.

3. Πρόκειται για τον πύργο αριθ. 8 στο σχέδιο που περιλαμβάνεται 
ως P la n  I I  στο βιβλίο του Ηλ. Κόλλια, The City of Rhodes and the 
Palace of the Grand Master, Αθήνα 1988.

4. Στις διαστάσεις των χώρων το πρώτο μέγεθος παράλληλο με τον 
άξονα της οδού Παναιτίου, το δεύτερο εγκάρσιο προς αυτόν.
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μ.), και απέδωσε εκτός των άλλων λάμες και αγκωνίδα 
από πανοπλία.

Ο αποθέτης ψ περιείχε μεγάλο όγκο παλαιοχριστια- 
νικής κεραμικής από ενιαία απόθεση, το μόνο σίγουρο 
στοιχείο αυτής της περιόδου στον τομέα α'. Είναι 
αξιοσημείωτη η απογύμνωση του τομέα αυτού από αρ- 
χαιότερα στοιχεία, φαινόμενο που δικαιολογείται από 
το γεγονός ότι ο φυσικός βράχος βρίσκεται πολύ κο- 
ντά στο επίπεδο του σημερινού δρόμου, ειδικά στη βό- 
ρεια πλευρά. Έχουμε μόνο αρχαία όστρακα (ρωμαϊκά, 
ελληνιστικά, από μεγαρικούς σκύφους και άλλα αγ- 
γεία) που βρέθηκαν κάτω από τον τοίχο Τ 1, στο τελευ- 
ταίο 1,5 μ. του αποθέτη φ, και στο χώρο που κλείνεται 
από τους τοίχους Τ2-Τ3-Τ15-Τ4 ή Τ17 από το βάθος 
των 2 μ. και κάτω περίπου. Αρχαία αρχιτεκτονικά 
μέλη βρέθηκαν διάσπαρτα σε όλη την έκταση του το- 
μέα αλλά δεν έχουμε στοιχεία που να μας δίνουν τη 
δυνατότητα για συμπεράσματα σχετικά με τη χρήση 
του χώρου στην αρχαιότητα.

Εκτός από τον αποθέτη ψ παλαιότερες κατασκευές 
(χωρίς να μπορούμε να τις χρονολογήσουμε), είναι 
κατά σειρά τα τοιχία Τ5, Τ6, Τ7, Τ8-Τ4 και T9. Πάνω 
από αυτά βρέθηκε χωμάτινο δάπεδο που σωζόταν μέ- 
χρι το θεμέλιο κ και πάνω σ’ αυτό όστρακα από εφυα- 
λωμένη μεσαιωνική κεραμική εισαγωγής. Πάνω από 
αυτήν θεμελιώθηκε νέα σειρά κατασκευών, δηλαδή τα 
τοιχία T 10, T 11, Τ12, και ίσως Τ13, που είναι μάλλον 
συνοδευτικά της σκάλας Τ14. Η σκάλα Τ14 έχει θεμε- 
λιωθεί στο ίδιο βάθος με τον ισχυρό τοίχο Τ15-16, 
εποχής Ιπποτοκρατίας με μεγάλους δόμους, ενώ το 
τοιχίο Τ 17 φαίνεται σύγχρονο με αυτήν ή μεταγενέ- 
στερο. Ιπποτικός είναι και ο τοίχος Τ3, με δόμους των 
0,22 μ.

Προβληματικός για τη χρονολόγηση των κατα- 
σκευών που αποκαλύφθηκαν στον τομέα α' είναι ο 
κορμός αγάλματος αγίας από πωρόπετρα, — ίσως Μα- 
γδαληνής, 15ου αι.5— που ήταν εντοιχισμένος στη βό- 
ρεια παρειά του θεμελίου Τ17, πάχ. 0,70 μ. Αν το θεμέ- 
λιο Τ 17 χρονολογείται στην Ιπποτοκρατία όπως και η 
γειτονική σκάλα Τ14, τότε το άγαλμα, που προφανώς 
προέρχεται από τον 'Αγιο Ιωάννη, καταστράφηκε 
κατά την ανακαίνιση του ναού από τους ίδιους τους 
Ιππότες. Κομμάτια από πώρινα αρχιτεκτονικά μέλη με 
κόσμηση έχουν βρεθεί εντοιχισμένα και στο τοιχίο 
Τ 11.

Κατά τον καθαρισμό της επιφάνειας του δρόμου 
στην προέκταση της οδού Ιππάρχου αποκαλύφθηκε 
τμήμα αποχετευτικού αγωγού, πλ. 0,35 μ. περίπου, που

διακόπτεται από μεγάλο θολωτό φρεάτιο, μήκ. 2,75, 
μέσ. πλ. 1,50 και ύψ. στο κλειδί της καμάρας 1,80 μ. 
Στην ανατολική άκρη του φρεατίου υπάρχει «συλλε- 
κτήρας», βάθ. 2,50 μ. περίπου, που επικοινωνούσε με 
τον αποθέτη φ. Δεν στάθηκε δυνατή η ολοκλήρωση 
της έρευνας του φρεατίου γιατί η δυτική πλευρά του 
κλείνεται από τοίχο, η αφαίρεση του οποίου κρίθηκε 
επισφαλής.

Τομέας β ': Είναι η περιοχή βόρεια και ανατολικά 
από τον πύργο της βυζαντινής οχύρωσης μέχρι την 
προέκταση της οδού Ιππάρχου. Προς Α. η περιοχή 
αυτή ορίζεται από την οδό Παναιτίου, προς Ν. από τη 
νότια παρειά του βυζαντινού τείχους που σώζεται 
ακόμα σε ύψος έξι δόμων και δυτικά από την όψη ιπ- 
ποτικής κατοικίας του1 4 ου αι. Έχει έκταση 14,60χ 
16,40 μ.

Η χρονολόγηση της πρόσοψης Τ18 στο 14ο αι. συ- 
νάγεται κατ’ αρχήν από τη μορφολογία της λιθοδομής 
γιατί το ισόδομο σύστημα είναι αρκετά πρωτόγονο. 
Επίσης, σε μικρή απόσταση από τον τοίχο βρέθηκαν 
δύο μαρμάρινες πλάκες που απεικονίζουν το ίδιο ιππο- 
τικό έμβλημα. Ο θυρεός με μισοφέγγαρο στην κορυφή 
που συνοδεύεται από τρία δισκία, 2 και 1, συναντάται 
και στην πλάκα Φ24 του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρό- 
δου6 μαζί με το έμβλημα ενός υπαρχηγού του Μεγάλου 
Μαγίστρου Heredia (1377-96) ονόματι Pierre Culant7. 
Η τεχνοτροπία λάξευσης στις τρεις πλάκες είναι της 
ίδιας περιόδου, πράγμα που επιτρέπει να συμπερά- 
νουμε ότι και οι τρεις θυρεοί αντιπροσωπεύουν το ίδιο 
άτομο, αξιωματούχο του Τάγματος και συνεργάτη του 
Culant.

Εκτός από τους τοίχους Τ19 και Τ20, των οποίων ο 
λειτουργικός ρόλος παραμένει ασαφής, στην περίοδο 
της Τουρκοκρατίας ανάγονται οι αναλημματικοί τοί- 
χοι Τ21 και Τ22, η σκάλα στη βορειοδυτική γωνία του 
τομέα, το πρόσφατο πηγάδι Π1 και επιφανειακές ευτε- 
λείς κατασκευές. Επίσης, στην περίοδο αυτή μάλλον 
ανήκουν ένα νεότερο θύρωμα ανοιγμένο στο βόρειο 
τμήμα της ιπποτικής πρόσοψης του Μου αι. (τοίχος 
Τ18) και το συμπλήρωμα της όψης αυτής μέχρι τον 
τοίχο Τ21.

Τα σωζόμενα βοτσαλωτά δάπεδα βόρεια του βυζα- 
ντινού πύργου και του θεμελίου Τ23 που σχετίζονται 
με θυρώματα εποχής Ιπποτοκρατίας (παραστάτες Τ24/ 
Τ25 και κατώφλι τοίχου Τ36), είναι μεταγενέστερα 
αλλά προφανώς διατηρούν το επίπεδο των ιπποτικών 
δαπέδων. Δύο τουλάχιστον ιπποτικά κτίρια βρίσκο-

5. Η τεχνοτροπία του θυμίζει έντονα το άγαλμα της Παναγίας στον
ομώνυμο πύργο της αγγλικής Γλώσσας, αφιερωμένο από το μεγάλο
μάγιστρο Lastic (1437-1454).

6. Βλ. Γρ. Κωνσταντινόπουλος, Μουσεία της Ρόδου I, Αρχαιολο- 
γικό Μουσείο, σ. 33, εικ. 28, δεξιός θυρεός.

7. Ό.π., αριστερός θυρεός.
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νταν στον τομέα β'. Περισσότερα στοιχεία σώζονται 
από το κτίριο της βορειοανατολικής γωνίας του χώρου 
όπου διατηρείται μέρος του τοίχου της κύριας όψης 
(Τ36) με την ωραία θύρα εισόδου και την προσεγμένη 
λιθοδομή των μέσων του 15ου αι. που έβλεπε προς την 
προέκταση της οδού Ιππάρχου και οι εγκάρσιοι τοίχοι 
Τ26 και Τ27 που σήκωναν δίδυμους θόλους. Η πρό- 
σβαση στο ανατολικό θολωτό δωμάτιο γινόταν από 
θύρα της οποίας το κατώφλι, από φαγωμένες πωρο- 
πλίνθους, είναι ακόμα ορατό. Το κατώφλι έβγαζε σε 
σκαλοπάτι προς Ν. και κάτω από το σκαλοπάτι αυτό 
βρέθηκε κρυμμένο πήλινο θησαυράριο με πέντε αρ- 
γυρά νομίσματα του μεγάλου μαγίστρου Carretto (1512- 
1520)8.

Από το δεύτερο ιπποτικό κτίριο, που χρησιμο- 
ποιούσε και τον όροφο του βυζαντινού πύργου, σώζο- 
νται ελάχιστα ίχνη. Η πρόσβαση στον όροφο του πύρ- 
γου γινόταν από την κομψή γοτθική θύρα με το 
μαρμάρινο κατώφλι που ήδη αναφέρθηκε. Μέσω αυτής 
της θύρας ο όροφος του πύργου επικοινωνούσε με 
δώμα φερόμενο σε καμάρα, από την οποία σήμερα σώ- 
ζεται μόνο η αύλακα στήριξης της γένεσης της νότιας 
πλευράς στη βόρεια όψη του πύργου. Από το ισόγειο 
του κτιρίου σώζονται μόνο οι νότιοι παραστάτες 
(Τ24/Τ25) διαδοχικών ιπποτικών θυρωμάτων που οδη- 
γούσαν στο εσωτερικό της καμάρας και από εκεί στην 
είσοδο του κτιρίου του Μου αι. (Τ18). Η πρόσβαση 
στα δώματα των αντίστοιχων δωματίων, και μάλλον 
και της γειτονικής καμάρας, ίσως γινόταν από σκάλα 
της οποίας η βάση σώζεται στο Γ. Άρα ο χώρος αύ- 
λησης του κτιρίου θα πρέπει να αναζητηθεί στη βο- 
ρειοδυτική γωνία του τομέα όπου βρέθηκε, εκτός από 
το πηγάδι Π2, υπόλειμμα ισχυρού τοίχου (Τ28), με 
μαρμάρινο κατώφλι που ίσως έκλεινε την αυλή αυτή 
προς Β. Με τον παραστάτη Τ24 πρέπει να σχετιζόταν 
και πέρασμα που είχε ανοιχθεί μέσα στο πάχος του βυ- 
ζαντινού τείχους από το οποίο σώζεται μόνο μέρος του 
δυτικού τοίχου (Τ30).

Κάτω από το επίπεδο των δαπέδων των ιπποτικών 
κτιρίων του τομέα η επίχωση ήταν εξαιρετικά διατα- 
ραγμένη. Αποκαλύφθηκαν τοίχοι κτιρίου της παλαιο- 
χριστιανικής περιόδου με κεραμίδια στους αρμούς 
(Τ31/Τ32) που σχετίζονται με δάπεδο στρωμένο με με- 
γάλες τετράγωνες κεραμικές πλάκες, πλευράς 0,67 μ. 
Πάνω από αυτό το δάπεδο υπήρχε στρώμα κατα- 
στροφής με πληθώρα σπασμένων κεραμίδων. Υπο- 
λείμματα κάποιας καταστροφής πρέπει να αποτελούν 
και σωροί από σπασμένες πλίνθους και κεραμίδες που 
εντοπίσθηκαν σε διάφορα σημεία.

Η νοτιοανατολική πλευρά του τομέα β' διατηρεί στο 
νότιο τμήμα της την υποθεμελίωση του βυζαντινού 
τείχους, από πώρινες πλίνθους στρωμένες κανονικά, 
αλλά όχι δεμένες με κονίαμα. Η κατασκευή του τεί- 
χους καταπάτησε, εν μέρει, χώρο αύλησης στρωμένο 
με μαρμάρινες πλίνθους στα ανατολικά του οποίου 
σώζεται αρχαιότερη κατασκευή (Τ33). Το αρχαιότερο 
στοιχείο που απέδωσε μέχρι σήμερα η έρευνα στον 
τομέα β' είναι αρχαίος υδρευτικός αγωγός, σωζ. μήκ. 
3,90 μ., από πήλινους σωλήνες με κατεύθυνση Β.-Ν., η 
πορεία του οποίου διακόπτεται από το βυζαντινό 
πύργο. Ο αγωγός, που παρακάμπτει παλαιότερο κυ- 
κλικό σηρό, βάθ. 1,20 και διαμ. 0,82 μ., έχει κοίτη του 
το φυσικό βράχο που σ’ αυτό το σημείο βρέθηκε 1 μ. 
περίπου χαμηλότερα από το ιπποτικό κατώφλι της 
όψης Τ18.

Τομέας γ ':  Πρόκειται για το θολωτό ισόγειο του βυ- 
ζαντινού πύργου, διαστ. 6x4,5 μ. Το πάνω μέρος της 
επίχωσης ήταν παχύ στρώμα στάχτης που μάλλον 
προερχόταν από πυρκαγιά που κατάστρεψε τους ορό- 
φους του κτιρίου της Τουρκοκρατίας πάνω από τον 
πύργο. Πάνω σ’ αυτό το στρώμα ήσαν θεμελιωμένα ευ- 
τελή τοιχάρια. Κάτω από το στρώμα της στάχτης η 
επίχωση, πιο συμπαγής, περιείχε όστρακα Τουρκο- 
κρατίας, Ιπποτοκρατίας και βυζαντινά, αλλά χωρίς ευ- 
κρινή στρωματογραφική διάταξη.

Το μεσαιωνικό στρώμα διαδέχεται στρώμα κατα- 
στροφής του οποίου το πάχος φτάνει και το μισό μέ- 
τρο σε ορισμένες θέσεις. Σπασμένες κεραμίδες και αγ- 
γεία ανακατεμένα με πωροπλίνθους, συχνά εντυπωσια- 
κών διαστάσεων, βρέθηκαν σε σωρούς, ένας από τους 
οποίους έκρυβε καταπλακωμένο σκελετό νεαρού ατό- 
μου. Το στρώμα καταστροφής —πρόκειται μάλλον για 
αποτέλεσμα ισχυρής σεισμικής δόνησης— κάλυπτε 
δύο παράλληλους αρχαίους αποχετευτικούς αγωγούς 
με κατεύθυνση Β.-Ν. Στη δυτική παρειά του δυτικότε- 
ρου αγωγού θεμελιώθηκε ο δυτικός τοίχος του βυζα- 
ντινού πύργου. Το εσωτερικό και των δύο αγωγών απέ- 
δωσε παλαιοχριστιανική κεραμική. Πρέπει να συμπε- 
ράνουμε ότι κατά την ανέγερση του πύργου διανοίχθη- 
καν οι τάφροι θεμελίωσης των πλευρών στο απαραί- 
τητο βάθος χωρίς να αφαιρεθεί η επίχωση εσωτερικά, 
πράγμα που επέτρεψε τη διατήρηση των αρχαίων λει- 
ψάνων και της δραματικής αποτύπωσης ενός μεγάλου 
σεισμού, ίσως αυτού του 515 μ.Χ.9.

Η ανασκαφική έρευνα συνεχίζεται.

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΔΑΓΛΗ

9. Ίχνη στρώματος καταστροφής από σεισμό έχουν επισημανθεί 
και σε άλλες ανασκαφές στην περιοχή αυτή της πόλης της Ρόδου. Για 
την πιο πρόσφατη σχετική δημοσίευση, βλ. παραπάνω, σ. 507.

8. Άννα-Μαρία Κάσδαγλη, Νέο νομισματικό εύρημα από την Ρόδο,
Νομισματικά Χρονικά 11 (1992), σ. 53-60.
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ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΡΟΔΟΥ

Ναός Αγίου Νικολάου στο νησί Αρχαγγέλου

Η έρευνα συνεχίστηκε και φέτος για δύο μήνες, 
κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Μετά την απο- 
μάκρυνση των τριών πεσμένων τόξων της στέγης, κα- 
θαρίστηκε ο εσωτερικός χώρος του μνημείου, με αποτέ- 
λεσμα να διευκρινιστεί ο αρχιτεκτονικός τύπος του. 
Είναι σταυροειδής με το δυτικό σκέλος μακρύτερο των 
άλλων (Σχέδ. 4). Ο τρόπος στέγασής του παραμένει 
προβληματικός. Με βάση τα πεσμένα τόξα της στέγης, 
υποθέτουμε ότι θα καλυπτόταν με τρουλοκαμάρα10.

Με τον καθαρισμό ήρθαν στο φως επιμέρους αρχι- 
τεκτονικά στοιχεία, όπως η πρόθεση με τοξωτό υπέρ- 
θυρο, το δάπεδο που στο εσωτερικό της αψίδας είναι 
κατασκευασμένο με κεραμίδες πάνω σε σκληρό στρώ- 
μα από ασβέστη, ενώ στον υπόλοιπο χώρο υπήρχε λι- 
θόστρωτο. Στο βόρειο σκέλος αποκαλύφθηκε ορθογώ- 
νιο παράθυρο που κλείστηκε αργότερα. Στο υπέρθυρό 
του χρησιμοποιήθηκε διαχωριστικός αμφικιονίσκος 
από λάρτιο λίθο και ανάμεσα στις πέτρες της μεταγενέ- 
στερης τοιχοποιίας απότμημα από μαρμάρινη τράπεζα 
με υπερυψωμένο χείλος (σωζ. διαστ. 0,18x0,19x0,02 μ.) 
Όμοιος αμφικιονίσκος (διαστ. 0,95x0,28 μ.) βρέθηκε 
πεσμένος στο χώρο του Ιερού και πιθανότατα προέρ- 
χεται από το δίλοβο παράθυρο της αψίδας. Θραύσματα 
αρχιτεκτονικών μελών χρησιμοποιήθηκαν και σε άλλα 
σημεία της τοιχοποιίας της εκκλησίας. Συγκεκριμένα, 
στο ανατολικό άκρο του βόρειου σκέλους βρέθηκε σε 
ß χρήση τμήμα από μαρμάρινο κορμό κίονα (σωζ. 
μήκ. 0,50 και διαμ. 0,30 μ.). Στη βάση της πρόθεσης 
ήταν εντοιχισμένη μαρμάρινη βάση που διασώζει την 
επιγραφή: ΕΧΑΙΡΕ... (διαστ. 0,48x0,33x0,15 μ.) και 
που ξαναχρησιμοποιήθηκε ως κατώφλι, όπως διαπι- 
στώνεται από τους τόρμους που διατηρούνται. Στο 
χώρο του Ιερού πάνω σε πέτρα, βρέθηκε όρθιο μαρμά- 
ρινο κορινθιακό κιονόκρανο, απολεπισμένο σε μεγάλο 
μέρος της επιφάνειας του (ύψ. 0,45 μ. και διαστ. 
άβακα: 0,43x0,48 μ.)11. Πιθανώς να χρησίμευε ως Αγία 
Τράπεζα.

Ίχνη του τοιχογραφικού διακόσμου σώζονται στο 
δυτικό άκρο της αψίδας και στο νότιο σκέλος που 
προέρχονται από την «ποδιά». Από τις πεσμένες πέ- 
τρες της ανωδομής συγκεντρώθηκαν είκοσι με αποσπά- 
σματα τοιχογραφιών που μεταφέρθηκαν στο εργαστή- 
ριο συντήρησης της Εφορείας. Διακρίνονται ίχνη από

φωτοστέφανο, ενδυμασίες, φυτική διακόσμηση και 
από το φόντο που είναι πρασινωπού χρώματος. Σε με- 
ρικές σώζονται αποσπάσματα από επιγραφές, όπως: 
(ΣΤ)ΕΡΕΩΜΑ, ...ΗΓΑΠΗΣΑ..., ...ΗΝΕΚΤΗΣΑ... Βα- 
σιζόμενοι στα λιγοστά τεχνοτροπικά στοιχεία είναι 
δυνατόν να ενταχθούν χρονολογικά στα χρόνια της 
Ιπποτοκρατίας.

Στο δάπεδο του δυτικού σκέλους, παράλληλα προς 
το νότιο τοίχο, αποκαλύφθηκε κτιστός λακκοειδής 
τάφος, με αποστρογγυλεμένα άκρα σε σχήμα λου- 
τήρα12. Ως καλυπτήριες πλάκες χρησιμοποιήθηκαν 
τρεις μαρμαρόπλακες και ένα θραύσμα κατωφλιού, 
(εξωτ. διαστ. τάφου: 2,30x0,85 μ.). Ο φυσικός βράχος 
χρησίμευσε ως δάπεδό του. Με τη διάνοιξη του τάφου 
βρέθηκε ακέραιος σκελετός με πλήθος διασκορπισμέ- 
νων οστών από προγενέστερη ταφή. Ο νεκρός ήταν σε 
ύπτια θέση, με προσανατολισμό προς Α. και τα χέρια 
καμπτόμενα χιαστί στο ύψος του στομάχου. Υπολείμ- 
ματα από ύφασμα διατηρήθηκαν σε οστά της λεκάνης, 
ενώ στα πόδια σχεδόν ακέραια τα υποδήματα από μαυ- 
ρισμένο δέρμα ζώου. Το μήκος του σκελετού είναι 1,80 
μ. περίπου. Στο κτίσιμο της ανατολικής πλευράς του 
τάφου χρησιμοποιήθηκε κεραμίδα με εγχάρακτους 
ακτινωτούς ρόδακες. Παρόλο που κοσκινίστηκε το 
χώμα, κανένα αντικείμενο δεν βρέθηκε. Από τα ευρή- 
ματα στον εσωτερικό χώρο ξεχωρίζει μία πήλινη 
αγνύθα που χρησιμοποιήθηκε σαν «τυπάρι» με την 
επιγραφή: IC ΧΡ NI ΚΑ.

Από πλευράς συντήρησης έγινε στεφάνωμα των 
υπολειμμάτων των τοιχογραφιών και στερέωση της νό- 
τιας παραστάδας της εισόδου.

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛElΟ Y

Α ρνίθα  

Αγία Ειρήνη

Σε απόσταση 2 χλμ. ΒΔ. της Αρνίθας, στη θέση 
Αγία Ειρήνη, βρίσκονταν τα ερείπια εκτεταμένου πα- 
λαιοχριστιανικού συγκροτήματος13. Μεταξύ άλλων 
έχουν αποκαλυφθεί τα λείψανα δύο βασιλικών (βασι- 
λική Α και Β), ενός μαρτυρίου και ενός βαπτιστη- 
ρίου14 κ.ά.

Στο νοτιοδυτικό τμήμα της βασιλικής Α, δυτικά του

10. ΑΒΜΕ, Α' (1935), σ. 50-52, εικ. 9, III.
11. R. Kautzsch, Kapitellstudien, Βερολίνο 1936, σ. 6-7, πίν. 1 (2, 4,

4).

12. ΠΑΕ 1980, σ. 249.
13. ΠΑΕ 1979, σ. 270-272.
14. I. Βολανάκης, Τα παλαιοχριστιανικά βαπτιστήρια της Ελλάδος, 

Αθήναι 1976, σ. 126-127.
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βαπτιστηρίου αποκαλύφθηκε κυλινδρικός, αρράβδω- 
τος κίονας από λευκό μάρμαρο (μήκ. 2,60 και διαμ. 
0,38-0,40 μ.), προερχόμενος πιθανότατα από τη νότια 
κιονοστοιχία της βασιλικής Α.

Α φ αντου 

Άγιος Λουκάς

Βορειοδυτικά του οικισμού «τα Αφάντου» σε από- 
σταση 1.500 μ. στη θέση Άγιος Λουκάς, στην κορυφή 
υψώματος (υψομ. 120 μ. περίπου), βρίσκονται τα ερεί- 
πια μικρού μονόχωρου καμαροσκέπαστου ναϋδρίου, 
κτισμένου στα λείψανα παλαιοτέρου. Ο γύρω χώρος 
είχε χρησιμοποιηθεί ως νεκροταφείο.

Από λείψανα τοιχοδομίας γύρω από την εκκλησία 
συμπεραίνουμε ότι υπήρχαν προσκτίσματα.

Το δάπεδο του ναϋδρίου καλύπτεται με βοτσαλωτό, 
μέτριου μεγέθους, χρώματος φαιού και μαύρου, στερε- 
ωμένο σε υπόστρωμα από λιθορριπή και ισχυρό 
υδραυλικό κονίαμα (κουρασάνι).

Στις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων του ναού του 
Αγίου Λουκά διατηρούνται λείψανα από τοιχογραφίες. 
Περισυλλέχθηκαν σπαράγματα. Στο χώρο του ναϋ- 
δρίου και γύρω από αυτό αποκαλύφθηκαν μαρμάρινα 
αρχιτεκτονικά μέλη.

Ο χώρος γύρω από την εκκλησία του Αγίου Λουκά 
χρησίμευε στους μέσους και νεότερους χρόνους ως νε- 
κροταφείο. Αποκαλύφθηκαν ορισμένοι τάφοι, ανατο- 
λικά του ναϋδρίου, που ανήκουν όλοι στον τύπο των 
λεγομένων «καλυβιτών». Ακόμη, μια ορθογώνια δεξα- 
μενή από αργολιθοδομή και επιχρισμένη με κουρα- 
σάνι.

Λ α χ α ν ιά , 'Α γ ιο ς  Ιω ά ννη ς Α μπακού 

Αγρόκτημα Α. Φραγκεσκάκη

Δύο χλμ. ΝΑ. της Λαχανιάς κοντά στην παραλία, 
σωστική ανασκαφή έφερε σε φως τα ερείπια τρίκλιτης, 
βασιλικής του απλού ελληνιστικού τύπου, περιβαλλο- 
μένης από διάφορα προσκτίσματα.

Λ ίνδο ς

Άγιος Γεώργιος Καμμένος

Βορειοδυτικά του οικισμού της Λίνδου, βορειοανα- 
τολικά του μουσουλμανικού νεκροταφείου, βρίσκονται 
τα ερείπια του παραπάνω ναϋδρίου. Μετά από καθαρι- 
σμό που έκανε η Εφορεία αποκαλύφθηκε μικρών δια- 
στάσεων μονόχωρο οικοδόμημα, με ορθογώνια κά- 
τοψη (εσωτ. διαστ. 5,54x2,90 μ.).

Σ ά λα κ ο ς

Παλιοκκλησιά

Συνεχίστηκε η έρευνα της παλαιοχριστιανικής βα- 
σιλικής στη θέση Παλιοκκλησιά.

Καθαρίστηκε ο χώρος από τη βλάστηση, απομα- 
κρύνθηκε μέρος της επίχωσης, που είχε καλύψει το 
ανατολικό και νότιο τμήμα της βασιλικής, όταν ανοί- 
χτηκε ο παρακείμενος αγροτικός δρόμος και αποκαλύ- 
φθηκε το περίγραμμα των τοίχων του μνημείου.

Πρόκειται για μεγάλων διαστάσεων τρίκλιτη, ξυλό- 
στεγη βασιλική του απλού ελληνιστικού τύπου, με 
αψίδα ημικυκλική. Το συνολικό εξωτερικό μήκος της 
βασιλικής, συνυπολογιζόμενης της αψίδας του Ιερού 
και των δύο ναρθήκων ανέρχεται σε 31,10 μ., ενώ το 
εξωτερικό πλάτος της ανέρχεται σε 17 μ. περίπου. Δυ- 
τικά του κυρίως σώματος της βασιλικής υπάρχει δι- 
πλός ορθογώνιος νάρθηκας. Στο χώρο του Ιερού και 
του εσωνάρθηκα αποκαλύφθηκαν σπαράγματα έγχρω- 
μων κονιαμάτων.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

ΚΩΣ (Πόλη)

Οδός Κοραή και Σ. Θυμανάκη (οικόπεδο Α. Περίδη)

Το παραπάνω οικόπεδο έκτασης 2,5 στρεμμάτων, 
βρίσκεται στο νότιο τμήμα της πόλης της Κω, ΝΑ. 
των οικοπέδων Α. Περίδη (οδός Κοραή και Μητροπό- 
λεως), Μητροπόλεως Αγίου Νικολάου (οδός Μητροπό- 
λεως και Κοραή), ΝΔ. του οικοπέδου Γκίκα (οδός Ιω- 
αννίδου) και Χατζηχριστοφή15.

Στην περίοδο της Ιταλοκρατίας είχε γίνει στο οικό- 
πεδο μία δοκιμαστική τομή, που αποκάλυψε ψηφιδωτό 
δάπεδο με παράσταση προσωποποίησης της Κωνστα- 
ντινούπολης16. Το ψηφιδωτό στη συνέχεια καλύφθηκε 
με χώμα και το οικόπεδο δεσμεύθηκε και αποτέλεσε 
τμήμα της 5ης αρχαιολογικής ζώνης.

Βρέθηκε τμήμα κτιρίου, πιθανώς λουτρού, με περισ- 
σότερες οικοδομικές φάσεις και ψηφιδωτά δάπεδα του 
4ου και 5ου αι. μ.Χ. Η διάρκεια ζωής του κτιρίου φθά- 
νει σαφώς μέχρι τον 7ο αι. μ.Χ.

Οδός Κοραή και Μητροπόλεως (οικόπεδο Μητροπό- 
λεως Αγίου Νικολάου)

Το οικόπεδο βρίσκεται νοτιοδυτικά του οικοπέδου

15. ΑΔ 35 (1980): Χρονικά, σ. 555.
16. L. Morricone, BdA 1960, σ. 320.
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Σχέδ. 4. Ρόδος. Αρχάγγελος. Ναός Αγίου 
Νικολάου. Κάτοψη και τομή του ναού.

Α. Περίδη (οδός Κοραή και Μητροπόλεως), νοτιοανα- 
τολικά του απαλλοτριωμένου οικοπέδου Ν. Δεληγιάν- 
νη-Χρ. Μπαλάνη (ανασκαφή 1984-85, οδός Λόρδου Βύ- 
ρωνος)17, νότια του οικοπέδου Ζωής Διαμαντοπούλου 
(οδός Μητροπόλεως)18 και βόρεια του οικοπέδου I. και 
Μ. Κασσιώτη19.

Στο οικόπεδο, εκτάσεως 260 τ.μ., βρέθηκε αρχαίος 
δρόμος (προσανατολισμού Β.-Ν., πλ. 4,10 μ.), ο οποίος 
διατηρεί τμήμα του αγωγού και των οδοστρωμάτων 
του. Πρόκειται για την προς Ν. συνέχεια του αρχαίου 
δρόμου που αποκαλύφθηκε στο οικόπεδο Ζωής Διαμα- 
ντοπούλου. Προς Α. και Δ. του δρόμου αποκαλύφθη- 
καν πενιχρά κτιριακά λείψανα της παλαιοχριστια- 
νικής εποχής. Το δυτικό κτίριο αποτελεί προφανώς 
τμήμα του νότιου κτιρίου του οικοπέδου Ν. Δεληγιάν- 
νη-Χρ. Μπαλάνη (Πίν. 259).

Σχέδ. 5. Σχεδιαστική αποτύπωση του κιονό- 
κρανου που βρέθηκε στο χώρο του Ιερού.

Οδός Ιωαννίδου (οικόπεδο Γκίκα)

Το παραπάνω οικόπεδο βρίσκεται στο ανατολικό 
τμήμα της πόλης της Κω, δυτικά του οικοπέδου Πλα- 
τανίστα20, βορειοανατολικά του οικοπέδου Χατζηχρι- 
στοφή21 και ανατολικά του οικοπέδου Σταμόγλου22.

Στο οικόπεδο αποκαλύφθηκε σε βάθος 1,50 μ. περί- 
που (από το πεζοδρόμιο της οδού Ιωαννίδου) τμήμα 
μεγάλου δημόσιου κτιρίου που στάθηκε δυνατόν να 
ερευνηθεί σε έκταση 700 τ.μ. Στα ανατολικά το κτίριο 
έφθανε μέχρι τον αρχαίο δρόμο που έχει αποκαλυφθεί 
στο κοντινό οικόπεδο Πλατανίστα23, ενώ τα υπόλοιπα 
όριά του βρίσκονται έξω από το ανασκαφικό σκάμμα.

Το κτίριο φαίνεται ότι είχε μια αυλή που περιβαλλό- 
ταν από στοά, στο πίσω μέρος της οποίας ανοίγονταν 
δωμάτια. Η αυλή αυτή, που είχε δάπεδο από χώμα, βρέ- 
θηκε στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου και ερευνήθηκε 
σε έκταση 90 τ.μ. Προς το παρόν είναι άγνωστη η συ- 
νολική της έκταση μια και έχει αποκαλυφθεί τμήμα 
μόνον του νότιου και ανατολικού ορίου της. Αμέσως 
νότια της αυλής, το κεντρικό τμήμα του οικοπέδου κα- 
ταλαμβάνει μεγάλος ορθογώνιος χώρος (πλ. 5,60 και 
αποκαλ. μήκ. 23 μ.) πιθανώς στοά.

20. ΑΔ 43 (1988): Χρονικά, σ. 639.
21. ΑΔ 35 (1980): Χρονικά, σ. 555.
22. ΑΔ 36 (1981): Χρονικά, σ. 409.
23. ΑΔ 43 (1988): Χρονικά, σ. 639. Το δυτικό όριο του αρχαίου δρό- 

μου που βρέθηκε στο οικόπεδο Πλατανίστα είναι της ίδιας κατα- 
σκευής με τους τοίχους του κτιρίου του οικοπέδου Γκίκα.

17. ΑΔ 42 (1987): Χρονικά, σ. 629-630.
18. Ό.π., σ. 630.
19. Ό.π., σ. 641.

20. ΑΔ 43 (1988): Χρονικά, σ. 639.
21. ΑΔ 35 (1980): Χρονικά, σ. 555.
22. ΑΔ 36 (1981): Χρονικά, σ. 409.
23. ΑΔ 43 (1988): Χρονικά, σ. 639. Το δυτικό όριο του αρχαίου δρό

μου που βρέθηκε στο οικόπεδο Πλατανίστα είναι της ίδιας κατα
σκευής με τους τοίχους του κτιρίου του οικοπέδου Γκίκα.
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Για το χώρο αυτό είχε διατυπωθεί αρχικά η άποψη 
ότι πρόκειται για δρόμο με κατεύθυνση Α.-Δ., η έλ- 
λειψη όμως αποχετευτικού συστήματος και οδοστρω- 
μάτων στα βαθύτερα στρώματα, κάνει πιθανότερη την 
υπόθεση ότι πρόκειται για στοά δημόσιου κτιρίου.

Νότια του προαναφερθέντος χώρου ανοίγονται ευρύ- 
χωρα δωμάτια. Στη νοτιοδυτική γωνία του οικοπέδου 
βρέθηκαν τρεις χώροι, η σχέση των οποίων με το υπό- 
λοιπο κτίριο είναι εντελώς ακαθόριστη. Η τοιχοποιία 
τους που είναι σχετικά πρόχειρη, σώζεται σε ύψος 1,30 
μ. Στον ένα από αυτούς τους χώρους (διαστ. 5,30x3,15 
μ.) βρέθηκαν αποθηκευμένα πέντε πιθάρια το ένα από 
τα οποία φέρει επιγραφή: ΕΙΣΙΩΝ ΕΠΟΕΙ. Στον 
αμέσως δυτικό χώρο βρέθηκε πλήθος αγγείων και δύο 
μικρά αγαλμάτια Αφροδίτης. Οι χώροι αυτοί πρέπει να 
ήταν σε λειτουργία την ίδια εποχή με το υπόλοιπο 
κτίριο και πρόκειται μάλλον για βοηθητικούς χώρους.

Το κτίριο φαίνεται ότι κτίστηκε καθ’ ολοκληρίαν 
κατά τη ρωμαϊκή εποχή. Στα βαθύτερα στρώματα βρέ- 
θηκαν κάποια πενιχρά λείψανα ενός ελληνιστικού, 
ιδιωτικού μάλλον, κτιρίου. Μια πρώτη χρονολόγηση 
της κεραμικής μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το κτί- 
ριο κατασκευάστηκε κατά τον 1ο αι. μ.Χ., ενώ υπάρ- 
χουν ενδείξεις ότι έχει δύο τουλάχιστον φάσεις. Η ζωή 
του φαίνεται να σταματά στον 3ο αι., ενώ τα λίγα πα- 
λαιοχριστιανικά όστρακα χρονολογούν πιθανότατα 
την εποχή της σύλησης του κτιρίου. Το κτίριο συλή- 
θηκε έντονα24, με αποτέλεσμα σήμερα να μην έχει μεί- 
νει παρά μόνον το θεμέλιό του (χαρακτηριστικό είναι 
ότι το μόνο τμήμα του κτιρίου που δεν συλήθηκε είναι 
οι αποθηκευτικοί χώροι που δεν έχουν μνημειώδη κα- 
τασκευή). Ελλείψει επαρκών στοιχείων, δεν είναι δυ- 
νατόν να προσδιοριστεί η χρήση του κτιρίου, δεν 
υπάρχει ωστόσο αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα 
σημαντικό δημόσιο οικοδόμημα.

Οδός Γρηγορίου Ε' (οικόπεδο Μονής Πανορμίτη Σύμης)

Το παραπάνω οικόπεδο βρίσκεται στο νότιο τμήμα 
της πόλης της Κω, αμέσως νότια του οικοπέδου Σω- 
φρονίας Κουλιά25 και νότια των οικοπέδων Περίδη, 
Γκίκα και Πλατανίστα. Το οικόπεδο έχει έκταση 3 
στρεμμάτων περίπου και μέχρι στιγμής έχει ανασκαφεί 
το 1/3 περίπου της συνολικής του έκτασης.

Στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικοπέδου βρέθηκε αρ-

χαίος δρόμος, προσανατολισμού Β.-Ν. και πλ. 4 μ., ο 
οποίος αποτελεί την προς Ν. συνέχεια του αρχαίου 
δρόμου που αποκαλύφθηκε στα οικόπεδα Σ. Κουλιά 
και Μ. Πλατανίστα. Ανατολικά του δρόμου αυτού άρ- 
χισε η έρευνα μεγάλου υστερορωμαϊκού κτιρίου με 
ψηφιδωτά δάπεδα και τοιχογραφίες. Το σημαντικό- 
τερο μέχρι στιγμής εύρημα είναι επιγραφές που αναφέ- 
ρονται στη λατρεία του Σαράπιδος και της Ίσιδος.

ΚΩΣ (Ύπαιθρος)

Κ.Μ. 288 Γαιών Αντιμαχείας (οικόπεδο Α. Κανάρη)

Το παραπάνω οικόπεδο βρίσκεται στο δυτικό τμήμα 
της αρχαιολογικής ζώνης του Μαστιχαρίου, 150 μ. δυ- 
τικά της εκκλησίας του Άι-Γιάννη του Περγιαλίτη. 
Το οικόπεδο ήταν διάσπαρτο με παλαιοχριστιανικά 
όστρακα, στο βόρειο δε τμήμα του, στην κορυφή του 
απόκρημνου αιγιαλού, ήταν ορατοί αρχαίοι τοίχοι.

Στο κεντρικό και νότιο τμήμα του κτήματος έγιναν 
30 δοκιμαστικές τομές (με μηχανικό εκσκαφέα), από 
τις οποίες μόνον οι έξι παρουσίασαν υπολείμματα τοί- 
χων σε κακή κατάσταση διατήρησης. Στο βόρειο και 
βορειοανατολικό τμήμα του οικοπέδου, αποκαλύφθη- 
καν κτιριακά λείψανα, που ανήκουν στον ίδιο (πα- 
λαιοχριστιανικό) οικισμό που ανασκάφηκε στα οικό- 
πεδα Δημητρίου Πουρσανίδη και Κωνσταντίνου Κου- 
λιά. Το σημαντικό εύρημα ήταν υπέργειο ορθογώνιο 
ταφικό κτίσμα με είσοδο την ανατολική πλευρά του, 
εσωτ. διαστ. 1,80x2,26 μ. Το βόρειο τμήμα του ταφικού 
θαλάμου καταλαμβανόταν από θήκη, διαστ. 0,60x2,18 
μ., η οποία περιείχε δύο τουλάχιστον σκελετούς (σε 
κακή κατάσταση διατήρησης), οι οποίοι είχαν τοπο- 
θετηθεί με το κρανίο στο ανατολικό άκρο του τάφου. 
Τα κτερίσματα του τάφου ήταν μικρό χάλκινο νόμι- 
σμα, χάλκινος κρίκος δακτυλιδιού και πήλινο «τυ- 
πάρι» με εγχάρακτο σταυρό στην κάτω επιφάνειά του.

ΕΡΣΗ ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

Τ έλ εν δ ο ς

Οικόπεδο Παπα-Μακαρίου Καμπουράκη

Επειδή ο ιδιοκτήτης προτίθεται να χτίσει σε χώρο 
ΝΔ. του προϋπάρχοντος κτίσματος (αποθήκη) στο οι- 
κόπεδό του στην Τέλενδο, η υπηρεσία μας αποφάσισε 
τη διενέργεια δοκιμαστικών τομών. Σε τομή σχήματος 
Γ βρέθηκαν τοιχία και συλλέχθηκαν αρκετά όστρακα 
και θραύσμα γυάλινου αντικειμένου.

24. Δεν αποκλείεται αρχιτεκτονικό υλικό από το οικόπεδο Γκίκα να 
μεταφέρθηκε και να ξαναχρησιμοποιήθηκε στο παλαιοχριστιανικό 
κτίριο του οικοπέδου Πλατανίστα.

25. ΑΔ 36 (1981): Χρονικά, σ. 409.
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Οικόπεδο Καλ. και Παν. Τρικοίλη

Το Μάρτιο διενεργήσαμε τέσσερις δοκιμαστικές 
τομές στους χώρους που πρόκειται να χτιστούν δύο 
κτίρια, οι οποίες αποκάλυψαν τοίχους παράλληλους 
και τεμνόμενους, ιδιωτικών κτιρίων παλαιοχριστια- 
νικής εποχής.

Όστρακα, που ανήκουν σε διαφορετικών χρήσεων 
αγγεία, διαφορετικής ποιότητας και απόχρωσης πηλού 
που εμπεριέχει μίκα, περισσυλλέχθηκαν κυρίως από 
τις τρεις πρώτες τομές. Επίσης βρέθηκαν αρκετά θραύ- 
σματα γυάλινων αντικειμένων και πολλές οπτόπλινθοι 
με τέσσερις σειρές παράλληλες αυλακώσεις. Η ανα- 
σκαφή θα συνεχιστεί.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ

ΛΕΡΟΣ

Παναγία Γουρλομμάτα

Στο Δρυμώνα, πάνω από τον ομώνυμο μαγευτικό 
κόλπο, βρίσκεται μία από τις πιο αξιόλογες σήμερα 
μεσαιωνικές εκκλησίες της Λέρου, η Παναγία «Γουρ- 
λομμάτα», αφιερωμένη στη Κοίμηση της Θεοτόκου.

Πρόκειται για μονόχωρη εκκλησία, κτισμένη με αρ- 
γολιθοδομή και στέγαση με κτιστή ημικυλινδρική κα- 
μάρα. Από τον εσωτερικό ζωγραφικό διάκοσμο διασώ- 
ζονται μερικές σκηνές. Στο τεταρτοσφαίριο της αψί- 
δας εικονίζεται η Δέηση, στο κέντρο ο Χριστός 
στηθαίος, μετωπικός, δεξιά η Παναγία και αριστερά ο 
Πρόδρομος. Κάτω από την παράσταση αφιερωματική 
επιγραφή. Στην ανατολική καμάρα, στη βόρεια πλευρά 
έχουμε την παράσταση του Ευαγγελισμού και στη νό- 
τια της Σταύρωσης. Από τον κυρίως ναό τοιχογραφίες 
φέρει μόνο το ανατολικό τυφλό αψίδωμα του βόρειου 
τοίχου, η Παναγία ένθρονη στον τύπο της Οδηγήτριας 
και στην άντυγα του τόξου τέσσερις μετωπικοί ολό- 
σωμοι άγιοι.

Η συντήρηση, στερέωση και ανάδειξη του μνημείου 
εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Εφορείας. Η εκκλησία, 
επιχωματωμένη βόρεια και δυτικά, παρουσίαζε υγρα- 
σία στο εσωτερικό της. Έτσι σε πρώτη φάση πραγμα- 
τοποιήθηκε αποχωμάτωση της βόρειας πλευράς, κτί- 
στηκε αναλημματικό τοιχίο και ανασκάφτηκε ο χώρος 
δυτικά του μνημείου, ο οποίος παρουσίαζε αρχαιολο- 
γικό ενδιαφέρον. Η αποχωμάτωση της βόρειας πλευ- 
ράς, που έφτασε σε βάθος 3,50 μ., απέδειξε ότι η εκ- 
κλησία ήταν αρχικά ελεύθερη, δηλαδή ορατή από 
όλες τις πλευρές γιατί η τοιχοποιία ήταν και εξωτε- 
ρικά προσεγμένη και οι αρμοί καλυμμένοι με πλούσιο 
υδραυλικό κονίαμα. Με το πέρασμα του χρόνου το 
μνημείο επιχωματώθηκε μέχρι τη στέγη.

Η εκκλησία σύμφωνα με την αφιερωματική επι- 
γραφή26, αλλά και από μορφολογικά και αρχιτεκτο- 
νικά στοιχεία, που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια των 
στερεωτικών εργασιών, φαίνεται να έχει οικοδομηθεί 
πριν το 1327 ή να προϋπήρχε τουλάχιστον κάποιο κτί- 
σμα πριν τη χρονιά αυτή. Η Εφορεία προγραμματίζει 
άμεσα την έρευνα για τη διαπίστωση τυχόν νέων τοι- 
χογραφιών και τη συντήρηση των υφιστάμενων, καθώς 
και την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας νότια 
και ανατολικά του μνημείου.

ΜΑΡΙΑ ΜIXAHAΛΙΔΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΡΟΛΟΣ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ

Στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου έγιναν εργασίες 
συντήρησης στα ακόλουθα μνημεία: α) Παλάτι Μεγά- 
λου Μαγίστρου, β) Ξενώνας Αρχαιολογικής Υπηρε- 
σίας, γ) Άγιοι Απόστολοι, 4) Αγία Παρασκευή, 5) Ά - 
γιος Κωνσταντίνος και Ελένη, 6) Άγιος Αρτέμιος, 
7) Αρχάγγελος Μιχαήλ, 8) Παναγία του Μπούργκου, 
9) Κολλάκιο, 10) Ιπποτικό σπίτι στην οδό Δημοσθέ- 
νους.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ - ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΥΠΑΙΘΡΟΣ

Στην Ύπαιθρο Ρόδου έγιναν εργασίες συντήρησης: 
α) στην Αγία Κυριακή στον Κάλαθο, β) στην Κοίμηση 
Θεοτόκου στη Λίνδο, γ) στον ιπποτικό πύργο, στο 
Μονόλιθο, θέση Παλιόχωρα και δ) στον Άγιο Γεώρ- 
γιο στη Σάλακο.

ΚΩΣ

Στην Κω εργασίες συντήρησης έγιναν στο ναό της 
Παναγίας των Καστριανών ή της Υπαπαντής του Χρι- 
στού που βρίσκεται στον ερειπωμένο οικισμό του Πα- 
λαιού Πυλίου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ

26. Μ. I. Γεδεών, Έγγραφοι λίθοι και κεράμια, Εκκλησιαστική Αλή- 
θεια 13 (1889), σ. 397-398.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ - ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ 

ΡΟΔΟΣ

Στερεώθηκαν και στηρίχθηκαν τα μαρμαροθετήματα 
της παλαιοχριστιανικής βασιλικής της οδού Αγησάν- 
δρου, τα ψηφιδωτά δάπεδα του Αρχαιολογικού Μου- 
σείου Ρόδου, της παλαιοχριστιανικής βασιλικής Σαλά- 
κου και οι τοιχογραφίες του Αγίου Γεωργίου Ασκλη- 
πειού και Αγίου Μερκούριού στον Ί στριο.

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

Βαθύ

Παναγία η κυρά Χωστή

Η εκκλησία είναι αφιερωμένη πιθανώς στην Κοί- 
μηση της Θεοτόκου. Βρίσκεται στον οικισμό της 
Ρίνας στην κοιλάδα του Βαθέος Καλύμνου. Πρόκειται 
για μονόχωρη δρομική εκκλησία, διαστ. 8,65x3,95 μ., 
με ημικυκλική αψίδα στα ανατολικά και με νεότερη 
προσθήκη τετράγωνης κάτοψης στα δυτικά, διαστ. 
6,30x3,50 μ. Τα ανοίγματα πρέπει να είναι όλα νεό- 
τερα, διότι οι πληροφορίες των εντοπίων είναι ότι 
υπήρχε θύρα εισόδου στη νότια πλευρά και όχι στη 
βόρεια όπως έχει σήμερα. Η καμάρα, ελαφρά οξυκό- 
ρυφη, στο εσωτερικό της διαθέτει ενισχυτικό τόξο που 
εδράζεται σε παραστάδες. Η εκκλησία στο εσωτερικό 
της ήταν διακοσμημένη με τοιχογραφίες μέχρι το 
ύψος του ενισχυτικού τόξου, σε πολύ κακή κατάσταση 
από τις υγρασίες, τα άλατα και τις επεμβάσεις με 
στρώματα ελαιοχρωμάτων. Ξεκίνησε πρόγραμμα συ- 
ντήρησης των τοιχογραφιών με την αφαίρεση των ξέ- 
νων στοιχείων. Τις εργασίες χρηματοδότησε ο μητρο- 
πολίτης Καλύμνου, Λέρου και Αστυπάλαιας. Κατά την 
πορεία των εργασιών αποκαλύφθηκαν μορφές και συ- 
μπληρώθηκαν οι γνώσεις μας για τις ελλιπείς παραστά- 
σεις. Συνολικά αποκαλύφθηκαν πέντε στρώματα ζω- 
γραφικά σε σύνολο 23 παραστάσεων και μεμονωμένων 
μορφών. Στον ημικύλινδρο της κόγχης αποκαλύφθη- 
καν στο νότιο μισό τρεις Ιεράρχες ελλιπέστατοι και 
τμήματα από την ποδέα της Αγίας Τράπεζας. Η συντή- 
ρηση των υπολοίπων παραστάσεων θα συνεχιστεί.

Επίσης στερεώθηκαν και συντηρήθηκαν τα ψηφι- 
δωτά δάπεδα των βασιλικών στον Άγιο Ιωάννη Μελι- 
τσάχα27 και του οικοπέδου Χαλκίτη στο Βαθύ.

ΑΜΟΡΓΟΣ

Κ α τάπολα

Στερεώθηκε και αποκολλήθηκε ψηφιδωτό δάπεδο 
από οικία υστερορωμαϊκών χρόνων στα Κατάπολα 
Αμοργού.

Εργαστήριο εικόνων και τοιχογραφιών

Συντηρήθηκαν 40 εικόνες περίπου, που είχαν μετα- 
φερθεί για συντήρηση στα εργαστήρια της Εφορείας 
από τη Λέρο, 10 εικόνες από την Αμοργό και μεταβυ- 
ζαντινές εικόνες από τον Φιλέρημο.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ

ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 

ΡΟΔΟΥ

Η ανάγκη αξιοποίησης των στοιχείων της κατα- 
γραφής των κτιρίων της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, 
που έγινε στα πλαίσια της ΕΠΑ, καθώς και η ανάγκη 
προσδιορισμού των τάσεων αλλοίωσης του ιστορικού 
ιστού οδήγησαν στην πειραματική εφαρμογή ενός 
στοιχειώδους προγράμματος πληροφοριών γης. Ο ψη- 
φιακός χάρτης της πόλης σε κλίμακα 1:4.000 συνδυαζό- 
μενος μέσω Η/Υ με τη βάση δεδομένων για τα κτίρια 
και τα μνημεία μας βοήθησε να αποκτήσουμε μία ει- 
κόνα της διασποράς των χρήσεων γης στη παλιά 
Πόλη και της κατάστασης διατήρησης των κτιρίων 
( Σ χ έ δ .  6).

Το πρόγραμμα προβλέπεται να αναπτυχθεί πλήρως 
όταν θα εξασφαλισθούν τα αναγκαία υπόβαθρα και 
όταν ο απαιτούμενος ηλεκτρονικός εξοπλισμός γίνει 
πιο προσιτός, ώστε να αποτελέσει βάση της τεκμηρί- 
ωσης και εργαλείο ανάλυσης στη μελέτη της ολοκλη- 
ρωμένης αποκατάστασης της Μεσαιωνικής Πόλης.

(Αρχιτέκτων: Νίκος Ζαρίφης)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡ- 
ΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΑΠΑ-ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Στο πρόγραμμα του Γραφείου με βάση τις σχετικές 
αποφάσεις των επιτροπών παρακολούθησης της προ- 
γραμματικής σύμβασης, Κοινής και Επιστημονικής, 
έχουν ενταχθεί τα παρακάτω προγράμματα.

ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ

Πρόγραμμα αποκατάστασης παραχωρηθέντων ακινή- 
των:

27. Μ. Segre, Memorie III (1938), σ. 33-35, πίν. XXX ii, εικ. 1. Στ. 
Πελεκανίδης, Σύνταγμα παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών, Αθήνα 1974, 
σ. 50, εικ. 9.
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Σχέδ. 6. Ρόδος. Ψηφιακός χάρτης της μεσαιωνικής πόλης.
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Αποκατάσταση κτιρίου στην οδό Γαβαλά 2-4

Πρόκειται για διώροφο ιπποτικό κτίριο, με επεμβά- 
σεις κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας28. Το κτίριο 
υπέστη σοβαρές ζημιές από βομβαρδισμό κατά τον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε κατέρρευσε μεγάλο τμήμα 
του, καθώς και από πυρκαϊά τη δεκαετία του ’60. Οι 
εργασίες αποκατάστασης που άρχισαν το 1988 περιε- 
λάμβαναν ενίσχυση των θεμελίων, εκτεταμένη αποκα- 
τάσταση των λιθοδομών, ενίσχυση της τοιχοποιίας, 
ανακατασκευή των ξύλινων οροφών με τα χαρακτηρι- 
στικά φουρούσια στήριξης των δοκών, ανακατασκευή 
κουφωμάτων και δωμάτων. Οι αναστηλωτικές εργασίες 
ολοκληρώθηκαν το 1990. Το μέγεθος του κτιρίου και η 
θέση του σε κεντρικό σημείο οδήγησαν στην επιλογή 
της χρήσης του ως Δημοτικό Ιατρείο και Κέντρο Εξυ- 
πηρέτησης Δημοτών της Παλιάς Πόλης Ρόδου.

(Αρχιτέκτων: Ν. Ζαρίφης 
Πολιτικός Μηχανικός: Δεσπ. Κολιάδη)

Συντήρηση-αποκατάσταση δημόσιας βιβλιοθήκης Ρόδου 
στο κτίριο της ιπποτικής Καστελλανίας

Πρόκειται για το ισόγειο τμήμα του ιπποτικού κτι- 
ρίου του Εμποροδικείου (Καστελλανίας). Το τμήμα 
αυτό, που αναστηλώθηκε και διαμορφώθηκε επί Ιτα- 
λοκρατίας για να στεγάσει τη Δημόσια Βιβλιοθήκη 
της Ρόδου, παρουσιάζει αρκετές φθορές λόγω της διά- 
βρωσης των σιδηρών οπλισμών, που εκτεταμένα χρη- 
σιμοποιήθηκαν από τους Ιταλούς, καθώς και κατάρ- 
ρευση ενός σταυροθολίου. Οι εργασίες αποκατάστα- 
σης άρχισαν το 1989 με σκοπό τη συντήρηση και ανα- 
βάθμιση του χώρου της βιβλιοθήκης και τη δημιουρ- 
γία νέου χώρου αναγνωστηρίου στο αίθριο. Η αποκατά- 
σταση του σταυροθολίου υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη 
λόγω της έλλειψης σχετικής εμπειρίας των τεχνιτών 
λιθοξόων. Χρησιμοποιήθηκε πλήρης ξυλότυπος και η 
κατασκευή έγινε με πωρόλιθο λαξευμένο στα απαραί- 
τητα σχήματα. Οι εργασίες αποκατάστασης περιελάμ- 
βαναν επίσης ενίσχυση των θεμελίων της τοξοστοι- 
χίας του αίθριου με εγκιβωτισμό σε συνεχείς δοκούς 
οπλισμένου σκυροδέματος, τοποθέτηση ελκυστήρα για 
την εξασφάλιση του δυτικού τοίχου του αίθριου, που 
παρουσίαζε απόκλιση από την κατακόρυφο, ανακατα- 
σκευή επιστρώσεων δαπέδων, μονώσεις δωμάτων, ηλε- 
κτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση καθώς και

εγκατάσταση πυρανίχνευσης στους χώρους των βι- 
βλιοστασίων.
(Αρχιτέκτονες: Ν. Ζαρίφης, Άννα Παρασκευοπούλου 

Πολιτικός Μηχανικός: Θ. Αναπολιτάνος)

Συντήρηση εκκλησίας Αγίου Αρτεμίου

Στην παραχωρηθείσα στο Δημόσιο από το Βακούφ 
εκκλησία του Αγίου Αρτεμίου (Sykyndy Mesjid) έγιναν 
οι πρώτες εργασίες αποκατάστασης με καθαίρεση επι- 
χρισμάτων, στερέωση λιθοδομών, στεγάνωση και επι- 
κεράμωση. Μετά την καθαίρεση του υψηλού μαντρό- 
τοιχου, ώστε να είναι ορατό το μνημείο θα επακολου- 
θήσει ανασκαφική έρευνα που θα καθορίσει και τις 
περαιτέρω εργασίες.

(Αρχιτέκτων: Νίκος Ζαρίφης)

Ιπποτικός ξενώνας Αγίας Αικατερίνης

Η συστηματική αναστηλωτική επέμβαση στο σημα- 
ντικό δημόσιο κτίριο της ιπποτικής πόλης ξεκίνησε 
την άνοιξη του 1988 παράλληλα με τις διερευνητικές 
εργασίες, λόγω του μεγέθους του έργου και της με- 
γάλης έκτασης των φερουσών λιθοδομών με μεγάλα 
προβλήματα αλλοιώσεων και μεταγενέστερων επεμβά- 
σεων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το κτίριο μετά την αποκατά- 
στασή του έχει αποφασισθεί να λειτουργήσει ως «Κέ- 
ντρο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων» του Υπουργείου 
Πολιτισμού, για τη μεσαιωνική όσο και την αρχαία 
πόλη της Ρόδου.

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην αποκατάσταση 
των ιπποτικών λιθοδομών, όσον αφορά την αρχική 
μορφή και τη φέρουσα ικανότητα τους. Προγραμματί- 
σθηκαν με βάση την αναγκαιότητα στατικής εξασφά- 
λισης του κτιρίου, σε συνδυασμό με την ύπαρξη επαρ- 
κών στοιχείων για την αποκατάσταση της αρχικής 
τους μορφής και λειτουργίας στο κτίριο.

Το χρησιμοποιούμενο κονίαμα στην αρχή ήταν 
ασβεστοκονίαμα με θηραϊκή γη χωρίς χρήση τσιμέ- 
ντου, λόγω των θεϊκών του προσμίξεων που επιταχύ- 
νουν τη διάβρωση του πωρόλιθου, που στη συνέχεια 
αντικαταστάθηκε με πορσελάνη, κονίαμα ανάλογο με 
το αυθεντικό της ιπποτικής κατασκευής και συμβατό 
με τις ιδιότητες της πέτρας.

Η αντικατάσταση των σαθρών λίθων και οι συμπλη- 
ρώσεις γίνονται με νέους υγιείς πωρολίθους ιδίων δια- 
στάσεων, που προέρχονται από το λατομείο των 
Σφουγγαριών στα Στεγνά Αρχαγγέλου, η αντοχή τους 
είναι ικανοποιητική και έχουν χρωματική διαφορά 
από τις αρχικές πέτρες του κτιρίου ώστε να διακρίνο- 
νται οι επεμβάσεις (Πίν. 260 α).28. Α. Gabriel, La cité de Rhodes, Paris 1932, πίν. XXVIII.



4η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 523

Τον Οκτώβριο 1990 ολοκληρώθηκε η αρχιτεκτονική 
μελέτη αποκατάστασης του ιπποτικού μνημείου και 
αποφασίστηκε να προχωρήσουν οι σχετικές εργασίες 
σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά στην ολοκλήρωση της 
αποκατάστασης του υπάρχοντος τμήματος και η δεύ- 
τερη στην αποκατάσταση του ανατολικού τμήματος 
που έχει πληγεί από τους βομβαρδισμούς του Β' Πα- 
γκοσμίου πολέμου, με αποτέλεσμα την κατάρρευση 
του ορόφου του (Πίν. 260 β).

(Αρχιτέκτων: Κ. Μανούσου-Ντέλλα 
Πολιτικός μηχανικός: Θ. Αναπολιτάνος)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΑΠΑ

Αφορά κυρίως επεμβάσεις σε ακίνητα διαχείρισης 
του ΤΑΠΑ στα όρια της εβραϊκής συνοικίας, στην 
οποία προγραμματίζει συνολική επέμβαση. Τα ακί- 
νητα αυτά είτε είναι ακατοίκητα, είτε κατοικούνται σε 
συνθήκες υποβαθμισμένες και απαράδεκτες.

Συντήρηση και αποκατάσταση ακινήτου στην οδό Ή- 
ριννας 10

Πρόκειται για ιπποτικό κτίσμα, που εφάπτεται στο 
ναό της Αγίας Αικατερίνης (Ilk Mihrab) στην εβραϊκή 
συνοικία της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου. Το κτίριο 
αποτελεί ιδιοκτησία του Ταμείου Αρχαιολογικών Πό- 
ρων και Απαλλοτριώσεων. Το ισόγειο αποτελείται από 
σειρά θόλων, ενώ ο όροφος από συνεχόμενα δωμάτια. 
Το κτίσμα δέχτηκε διάφορες προσθήκες στη περίοδο 
της Τουρκοκρατίας που διατηρήθηκαν μέχρι το 1940.

Το έργο αποκατάστασης του κτιρίου γίνεται τμημα- 
τικά. Αρχικά η επέμβαση έγινε στους θόλους που επι- 
κοινωνούν με την αυλή. Ολοκληρώθηκαν οι καθαιρέ- 
σεις επιχρισμάτων και κατασκευάστηκαν νέα. Τοποθε- 
τήθηκαν τα ξυλουργικά και έγιναν οι επενδύσεις στα 
δάπεδα. Χρωματίσθηκαν τα επιχρίσματα (λευκά) και 
τα ξυλουργικά (καφέ-μελανά). Κατασκευάστηκε στε- 
γανός βόθρος στην αυλή και το τμήμα που συντηρή- 
θηκε φέρει σήμερα πλήρη υδραυλική και ηλεκτρομη- 
χανολογική εγκατάσταση (ύδρευση, αποχέτευση, φωτι- 
σμό, θέρμανση, εξαερισμό). Έχει γίνει πρόβλεψη για 
τις εγκαταστάσεις του ορόφου, του οποίου κάποιες σω- 
ληνώσεις διέρχονται από το τμήμα που συντηρήθηκε.

Στον όροφο έγιναν καθαιρέσεις επιχρισμάτων και 
τοίχων. Τα βοτσαλωτά δάπεδα, που χρονολογούνται 
στο 1924, μετά τη σχεδιαστική αποτύπωσή τους καλύ- 
φθηκαν προσωρινά για λόγους συντήρησης και για να 
στεγανοποιηθεί η οροφή του ισογείου. Ο καθαρισμός 
στα τζάκια έγινε από τους συντηρητές τοιχογραφιών, 
οι οποίοι αποκάλυψαν τα χρώματα και το γραπτό διά- 
κοσμο.

(Αρχιτέκτων: Α. Θεοδοσίου)

Κτίριο οδού Περικλεούς 25 Θ

Πρόκειται για τμήμα ισογείου ιπποτικού κτιρίου, το 
οποίο χρησίμευε ως αποθήκη. Μετά τον καθαρισμό 
και τις διερευνητικές εργασίες, που αποκάλυψαν εν- 
διαφέροντα ιπποτικά στοιχεία θολοδομίας ο ισόγειος 
θόλος μετατράπηκε σε μικρό μονόχωρο διαμέρισμα με 
αυλή, προκειμένου να στεγαστούν άτομα που διέμεναν 
στους προκατασκευασμένους οικισμούς του Αγίου 
Παντελεήμονα.

(Πολιτικός Μηχανικός: Θ. Αναπολιτάνος)

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Πρόκειται για επώνυμα κτίρια διαχείρισης του 
ΤΑΠΑ ή για μουσουλμανικά μνημεία (τεμένη κτλ.), τα 
οποία εντάσσονται στο πρόγραμμα μετά από ειδικές 
αποφάσεις των Επιτροπών και με προτεραιότητα, λόγω 
της κακής κατάστασης διατήρησης που βρίσκονται, 
για επείγουσες σωστικές επεμβάσεις ή και για ορι- 
στικές επεμβάσεις αποκατάστασης.

Κτίριο ιπποτικού «Ναυαρχείου» ή κατοικία του Έλληνα 
Επισκόπου στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων

Το κτίριο κτίσθηκε πιθανότατα στο τέλος του 15ου 
ή στις αρχές του 16ου αι. Η χρήση του κατά την Ιππο- 
τοκρατία αμφισβητείται καθότι έχει καθιερωθεί ως 
Ναυαρχείο, όμως οι δύο επιγραφές που σώζονται 
εντοιχισμένες στην κύρια όψη και στην εσωτερική 
αυλή στα λατινικά και στα ελληνικά αντίστοιχα συ- 
γκλίνουν στην άποψη, ότι πιθανώς να αποτελούσε την 
κατοικία του Έλληνα ορθόδοξου Επισκόπου29.

29. Ο Ο. Dapper, Description exacte des isles de l’Archipel, Amster- 
dam 1703, σ. 97, χαρακτήρισε το κτίριο ως έδρα του Gran Commenda- 
tore, αλλά αυτό γρήγορα αποκλείσθηκε. Ο Colonel Rottiers, Descrip- 
tion des Monuments de Rhodes, Bruxelles 1830, σ. 347 και Atlas, 
πίνακας LVI, θεωρεί το κτίριο ως ιπποτικό Ναυαρχείο. Στη συνέχεια ο 
G.S. Picenardi, Itinéraire d’une chevalier de Saint Jean de Jérusalem 
dans l’île de Rhodes, Lille 1990, σ. 117, πιστεύει ότι το κτίριο αποτε- 
λούσε το αρχιεπισκοπικό μέγαρο του Έλληνα ορθόδοξου Μητροπο- 
λίτη. Ο A. Gabriel, La cité de Rhodes, Architecture civile et religieuse, 
Paris 1923, σ. 114, θεωρεί επικρατέστερη τη χρήση του κτιρίου ως 
έδρα του Έλληνα ορθόδοξου Μητροπολίτη της Ρόδου, όπως και ο G. 
Jacobi, Il Palazzo del Ammiragliato, Clara Rhodos I, Studi e Materiali 
Publicati a cura dell’ Istituto Storico-Archeologico di Rodi, Rodi 1928, 
σ. 153-156. Τέλος, o G. Drago, Il Palazzo Cavaleresco di Piazza Prin- 
cipe a Rodi, Rodi 1930, σ. 1-21, μετά από τη σχετική έρευνα και στη 
βιβλιογραφία καταλήγει ότι το κτίριο είναι περισσότερο πιθανό να 
είναι έδρα του Έλληνα ορθόδοξου Μητροπολίτη.
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Η αρχιτεκτονική του κτιρίου30 έχει ενδιαφέρον και 
παρουσιάζει την τυπολογία των μεγάλων αρχοντικών 
της Ιπποτοκρατίας με εσωτερική αυλή και υπαίθρια πέ- 
τρινη σκάλα σε σχήμα Γ, που οδηγεί σε μπαλκόνι με 
τις εισόδους του ορόφου. Στον όροφο κυριαρχεί η κε- 
ντρική μεγάλη αίθουσα με το τζάκι που θυμίζει τις αί- 
θουσες των ιπποτικών καταλυμάτων των «γλωσσών» 
της Ρόδου. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η κύρια όψη με 
μορφολογικά χαρακτηριστικά της ύστερης γοτθικής 
και αναγεννησιακής τέχνης με δυτικές επιδράσεις 
αλλά και τοπικά χαρακτηριστικά. Κατά την Τουρκο- 
κρατία είχε μετατραπεί σε κατοικίες, ενώ τμήματά του 
στον όροφο είχαν καταρρεύσει. Αποκαταστάθηκε στην 
αρχική του μορφή κατά την Ιταλοκρατία το 1926 στο 
σύνολό του31, εκτός της πίσω όψης της οδού Κωνστα- 
ντίνου Ροδίου.

Έχει παραχωρηθεί στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων προκειμένου να στεγάσει το Ιστορικό 
και Λαογραφικό Αρχείο της Ρόδου, που συστεγάζεται 
προσωρινά στο κτίριο της Καστελλανίας μαζί με τη 
Δημόσια Βιβλιοθήκη.

Οι εργασίες της α' φάσης άρχισαν τον Αύγουστο 
του 1989 και ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 1990 και 
έγιναν με χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. Προηγήθηκε γενικός καθαρισμός. 
Αφορούσαν:

1) Στην υποστήλωση της στέγης της μεγάλης αί- 
θουσας για προστασία από επικείμενη κατάρρευση.

2) Στην αντιστήριξη της κολώνας του ισογείου που 
παρουσιάζει προβλήματα και την υποστήλωση των 
δύο τόξων και των δύο θόλων, που συμβάλλουν σ’ 
αυτή.

3) Στην καθαίρεση των επιχρισμάτων των μη κατοι- 
κημένων τμημάτων του κτιρίου για τη διάγνωση των 
ζημιών και των ιστορικών του φάσεων και τη βελτί- 
ωσή τους.

4) Μετά από αίτημα του Ιστορικού Αρχείου και 
προκειμένου να εξευρεθεί χώρος για να στεγάσει αρ- 
χειακό υλικό, έγινε αποκατάσταση των δύο θόλων του 
ισογείου που δεν είχαν στατικά προβλήματα.

Οι εργασίες περιέλαβαν τον καθαρισμό των επιχρι- 
σμάτων, την πλευρική ενίσχυση των θεμελίων από δο- 
κούς οπλισμένου σκυροδέματος, την επισκευή των λι- 
θοδομών με αντικατάσταση των φθαρμένων λίθων και 
αποκατάσταση των παλιών ανοιγμάτων των εξωτερι- 
κών όψεων, το αρμολόγημα των λιθοδομών των θόλων 
και την κατασκευή των επιχρισμάτων στους περιμε-

τρικούς τοίχους εσωτερικά, την αντικατάσταση των 
σαθρών κουφωμάτων, την αποκατάσταση του βοτσα- 
λωτού του ενός θόλου που έφερε ενδιαφέροντα διακο- 
σμητικά μοτίβα με συμπλήρωση των φθαρμένων τμημά- 
των, και την κατασκευή δαπέδου με κεραμικά πλα- 
κάκια στον άλλον (Πίν. 261 α-β). Ιδιαίτερη σημασία 
δόθηκε στην υγροπροστασία των επιχρισμάτων και 
του δαπέδου με πλακάκια προκειμένου να προστατεύο- 
νται τα αρχεία που φυλάσσονται στους χώρους αυτούς 
από την υγρασία. Στους χώρους αυτούς έγινε και νέα 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση σύμφωνα με τις ανάγκες 
του κτιρίου για τη νέα χρήση. Με αυτές τις εργασίες 
ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση καθαρισμών, υποστή- 
λωσης και αποκατάστασης τμήματος του κτιρίου.

Συγχρόνως έγινε η επί τόπου αρχιτεκτονική αποτύ- 
πωση προκειμένου να προχωρήσει η μελέτη αποκατά- 
στασης και επίλυσης των στατικών προβλημάτων και 
οι εργασίες αποκατάστασης.

(Αρχιτέκτων Μηχανικός: Γ. Ντέλλας 
Πολιτικός Μηχανικός: Δ. Λαζαρίδου)

Σπίτι «Villaragut» στην οδό Ιπποτών

Κατά το έτος 1988 άρχισαν οι προκαταρκτικές ερ- 
γασίες32 στο ιπποτικό συγκρότημα γνωστό ως «Villa- 
ragut», στην οδό Ιπποτών33.

Το 1989 έγινε ανασκαφική διερεύνηση στο χώρο34 
από την αρχαιολόγο Άννα-Μαρία Κάσδαγλη.

Το 1990 άρχισαν οι εργασίες αποκατάστασης του 
αρχοντικού της Τουρκοκρατίας στον όροφο της ανα- 
τολικής πτέρυγας βάσει μελέτης αποκατάστασης του 
κτιρίου και περιέλαβαν:

1) Μεταφορά όλου του ξυλόγλυπτου υλικού, που 
είχε καταρρεύσει, σε ειδικούς χώρους προκειμένου να 
συντηρηθεί.

2) Καθαίρεση των ετοιμόρροπων τμημάτων της 
στέγης που δεν είχαν ακόμη καταρρεύσει.

3) Εκσκαφή του δαπέδου του ορόφου πάνω από τους 
θόλους και απομάκρυνση των μπάζων.

4) Επάλειψη με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα για προ- 
στασία των θόλων.

5) Ενίσχυση των θεμελίων των τοίχων του ορόφου, 
που είχαν θεμελιωθεί ανεπαρκώς σε μερικά τμήματα 
πάνω σε μπάζα, με πλευρικά τοιχία αντιστήριξης από 
οπλισμένο σκυρόδεμα.

32. ΑΔ 43 (1988): Χρονικά, σ. 670.
33. Κ. Μανούσου-Ντέλλα - Γ. Ντέλλας, Το κτήριο Villaragut, στην 

Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, Ιστορία και προβλήματα συντήρησης 
της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, Αθήνα 1992, σ. 123-146.

34. ΑΔ 44 (1989): Χρονικά, σ. 519 κ.ε.
30. A. Gabriel, ό.π., σ. 110-114, πίν. XXV, XXVI.
31. G. Jacobi, ό.π., σ. 156-160.

32. ΑΔ 43 (1988): Χρονικά, σ. 670.
33. Κ. Μανούσου-Ντέλλα - Γ. Ντέλλας, Το κτήριο Villaragut, στην 

Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, Ιστορία και προβλήματα συντήρησης 
της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, Αθήνα 1992, σ. 123-146.

34. ΑΔ 44 (1989): Χρονικά, σ. 519 κ.ε.
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6) Αποκατάσταση των λιθοδομών του ορόφου (με- 
ταξύ οντάδων και χαγιατιού, της ανατολικής όψης και 
προς το διάδρομο του μαγειριού).

7) Ενίσχυση με ξυλοδεσιές στο ύψος των πρεκιών 
των παραθύρων, που στις γωνίες ενισχύονται με με- 
ταλλικούς ελκυστήρες.

Οι τοίχοι παρουσίαζαν προβλήματα αφ’ ενός διά- 
βρωσης του πωρόλιθου με τη μορφή κυψελών που δη- 
μιουργήθηκαν από την κονιορτοποίησή του μετά από 
τη γνωστή διαδικασία κρυστάλλωσης των αλάτων στους 
πώρους του και αφ’ ετέρου επεμβάσεων κατά την Ιτα- 
λοκρατία μετατρέποντας τόσο την τυπολογία του αρ- 
χοντικού όσο και τα μορφολογικά στοιχεία των 
ανοιγμάτων35 (πόρτες, παράθυρα και φεγγίτες).

Οι εργασίες συνεχίζονται.
(Αρχιτέκτονες: Γ. Ντέλλα, Κ. Μανούσου-Ντέλλα 

Πολιτικός Μηχανικός: Δ. Λαζαρίδου-Κολιάδη)

Η Παναγιά του Μπούργκου

Η Παναγιά του Μπούργκου κατασκευάστηκε πιθανό- 
τατα κατά τα πρώτα χρόνια της Ιπποτοκρατίας36 (με- 
ταξύ 1309-1355). Είναι τρίκλιτη βασιλική και στεγαζό- 
ταν εξ ολοκλήρου με γοτθικά σταυροθόλια με νευρώ- 
σεις, που στις τρεις κόγχες του Ιερού ήταν ακτινωτά. 
Αφού καθαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια της Ιταλοκρα- 
τίας όλα τα μεταγενέστερα κτίσματα στο εσωτερικό 
του ναού, έγινε αποκατάσταση των σωζόμενων ερει- 
πίων βάσει της μελέτης γραφικής αποκατάστασης του 
Hermès Balducci. Δυστυχώς στη συνέχεια διανοίχθηκε 
εγκαρσίως η οδός Αλχαδέφ, εξ ου και το όνομα «κομ- 
μένη εκκλησιά» με το οποίο είναι γνωστή, στο λαό της 
Ρόδου.

Οι εργασίες αποκατάστασης των ερειπίων δεν είχαν 
ολοκληρωθεί και αποφασίστηκε να συμπληρωθούν σε 
ορισμένα σημεία με σκοπό να προστατευθούν και να 
αναδειχθούν καλύτερα τα σωζόμενα μέρη. Έτσι η 
ανατολική όψη του ναού παρουσίαζε φοβερές μορ- 
φολογικές αλλοιώσεις και αποκαθίσταται σταδιακά. 
Αποκαταστάθηκαν έτσι οι εξωτερικές αντηρίδες και τα 
οξυκόρυφα παράθυρά του στην ίδια κόγχη και στη συ- 
νέχεια μονώθηκε με κουρασάνι το δώμα. Αποκαταστά- 
θηκε επίσης τμήμα της εξωτερικής όψης της κε- 
ντρικής κόγχης του Ιερού με επισκευή του οξυκό- 
ρυφου παραθύρου και της λιθοδομής (Πίν. 262 α-β).

35. Κ. Μανούσου Ντέλλα, ό.π., σ. 137 και εικ. 28.
36. Η. Balducci, La Chiesa di Santa Maria del Borgo in Rodi, Pavia

1937.

Κατάλυμα Αγγλίας

Συνεχίστηκαν οι εργασίες που ξεκίνησαν κατά τον 
προηγούμενο χρόνο. Αντικαταστάθηκε η ξύλινη στέγη 
με νέα από ξύλινα δοκάρια με φουρούσια ιπποτικού 
σχεδίου, όπως και τα παλιά, ξύλινες τεγίδες και πέ- 
τσωμα, αφού περιμετρικά κατασκευάσθηκε διάζωμα 
από οπλισμένο σκυρόδεμα. Πάνω από την ξύλινη 
στέγη κατασκευάστηκε μόνωση σύμφωνα με τη με- 
λέτη37. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε το ξύλινο με- 
σοπάτωμα, διότι τόσο η φθορά, όσο και η αντοχή του 
δεν ήσαν επαρκή για να χρησιμοποιηθούν. Τα δοκάρια 
αντικαταστάθηκαν με νέα μεγαλύτερης διατομής, κα- 
θώς και η ξύλινη σκάλα. Στο ισόγειο, όπου έφερε δά- 
πεδο βοτσαλωτό με μεγάλα βότσαλα, χωρίς σχέδια και 
παρουσίαζε προβλήματα υγρασίας, κρίθηκε απαραί- 
τητο να κατασκευασθεί νέο από πλακάκια κεραμικά με 
ανάλογη απόχρωση. Έγινε νέα ηλεκτρολογική εγκατά- 
σταση και επιχρίσματα. Αντικαταστάθηκαν όλα τα 
σαθρά ξύλινα παράθυρα του ορόφου με νέα, ίδιας μορ- 
φολογίας με τα παλιά. Τέλος, έγιναν χρωματισμοί των 
εσωτερικών χώρων με άσπρο χρώμα και των ξύλινων 
στοιχείων σε απόχρωση σκούρου φυσικού ξύλου. Συ- 
ντηρήθηκε, επίσης, η παλιά ξύλινη πόρτα της εισό- 
δου. Το έργο ολοκληρώθηκε.

Στο κτίριο στεγάζεται ο «Σύλλογος για την προστα- 
σία και διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 
της Ρόδου». Υπάρχει μόνιμη έκθεση φωτογραφιών για 
την ιστορία της Ρόδου, επισκέψιμη από το κοινό.

(Αρχιτέκτων: Γ. Ντέλλας 
Πολιτικός Μηχανικός: Δ. Λαζαρίδου-Κολιάδη)

Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων (;) - Μουσουλμανικό 
πτωχοκομείο (Ιμαρέτ)

Κατά τη χρονιά αυτή συνεχίστηκαν οι εργασίες 
στην πρόσφατα αποκαλυφθείσα εκκλησία των Αγίων 
Αποστόλων38. Το όνομά της δεν είναι πλήρως εξακρι- 
βωμένο39. Ολοκληρώθηκε η επισκευή των δύο θόλων 
της εκκλησίας και προστατεύτηκαν από την υγρασία.

(Αρχιτέκτων: Γ. Ντέλλας)

37. ΑΔ 44 (1989): Χρονικά, σ. 536.
38. ΑΔ 42 (1987): Χρονικά, σ. 655, Πίν. 371α-β.
39. Νεότερες έρευνες από τα αρχεία της Μάλτας αναφέρουν μια 

άλλη εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, ορθόδοξη και εντός του Κολ- 
λάκιου, σύμφωνα με πληροφορίες που μας έδωσε ο καθ. Ζ. Τσιρ- 
πανλής και που θα δημοσιευθούν σύντομα.
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ΕΡΓΑ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Ιπποτικοί ανεμόμυλοι στο Μανδράκι

Πρόκειται για τρεις ανεμόμυλους, που σώζονται στο 
μώλο του Μανδρακιού, μεταξύ των μεσαιωνικών οχυ- 
ρώσεων και του πύργου του Αγίου Νικολάου. Ανήκουν 
πιθανότατα στην εποχή της Ιπποτοκρατίας, αφού συ- 
ναντιόνται συχνά σε γκραβούρες από το τέλος του 15ου 
αι.40. Οι μύλοι είναι πέτρινοι, κυκλικής κάτοψης, με 
τρία επίπεδα και πέτρινη σκάλα. Η στέγαση, χαρα- 
κτηριστική των μύλων της Ρόδου είναι ξύλινη, κω- 
νική, με επικάλυψη από σανίδες και φέρει περιμετρική 
ζώνη από σανίδες επίσης στη βάση της και διακοσμη- 
τική απόληξη στην κορυφή. Σώζονταν επίσης η ανέμη 
τους από οκτώ ξύλινες ακτίνες και πανιά από καραβό- 
πανο.

Παρά τις συχνές επισκευές, ειδικά της ανέμης των 
μύλων, παρουσίαζαν προβλήματα διάβρωσης των λι- 
θοδομών, λόγω της γειτνίασης με τη θάλασσα και εξ 
αιτίας των ιδιοτήτων του ροδίτικου πωρόλιθου να δια- 
βρώνεται γρήγορα από τα άλατα του θαλάσσιου ανέ- 
μου41. Ο βόρειος ήταν σε καλύτερη κατάσταση, καθότι 
οι πέτρες είχαν φαίνεται αντικατασταθεί πριν μερικά

χρόνια. Συγχρόνως ο έντονος κυματισμός κατέτρωγε 
τα θεμέλιά του και είχε εξαφανίσει τους μεγάλους 
ογκόλιθους που συχνά τοποθετούνται ως κυματοθραύ- 
στες κατά μήκος ανατολικά του μώλου και γύρω από 
τους μύλους, που μ’ αυτόν τον τρόπο τους προστά- 
τευαν. Υπήρχε κίνδυνος λοιπόν να καταρρεύσουν 
εξαιτίας της ανεπαρκούς θεμελίωσης. Κρίθηκε λοιπόν 
σκόπιμη η ενίσχυση και γενικά η αποκατάσταση των 
δύο νοτιότερων, που είχαν μεγαλύτερα προβλήματα σε 
αντίθεση με το βορειότερο που είναι πάντα σε χρήση, 
ως πρακτορείο ταξιδίων.

Κατασκευάσθηκε κυκλικό βάθρο, πλ. 2 μ., περιμε- 
τρικά έξω από τους δύο μύλους, σε επίπεδο χαμηλό- 
τερο της εισόδου με αφανή τοιχία από οπλισμένο σκυ- 
ρόδεμα και εμφανή λιθοδομή από πωρόλιθους. Το 
ενδιάμεσο κενό επιχώθηκε και καλύφθηκε από πλάκα. 
Επιφανειακά επιστρώθηκαν πλάκες Καρύστου ακανό- 
νιστου σχήματος.

Στη συνέχεια άρχισε η αντικατάσταση των σαθρών 
πωρολίθων της εξωτερικής επιφάνειας των μύλων με 
νέους ανάλογων ιδιοτήτων και η αρμολόγησή τους. Οι 
εργασίες συνεχίζονται.

(Αρχιτέκτων: Γ. Ντέλλας 
Πολιτικός Μηχανικός: Δ. Λαζαρίδου-Κολιάδη)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Σημ. τ. Συντ. Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπη- 
λαιολογίας δεν κατέθεσε έκθεση για τα Χρονικά μέχρι 
την εκτύπωση του παρόντος τόμου του ΑΔ.

40. Στην γκραβούρα του Breydenbach του 1483 είναι σχεδιασμένοι 
δύο μύλοι σ ’ αυτή τη θέση, A. Gabriel, La cité de Rhodes, Architecture 
militaire, Paris 1923.

41. H διαδικασία κρυσταλλοποίησης των αλάτων στους πώρους των 
λίθων προξενεί την εξαφάνιση των συνδετικών ιδιοτήτων του ασβε- 
στίου που συγκρατεί τους κόκκους της άμμου, από την οποία αποτε- 
λείται κυρίως ο ροδίτικος πωρόλιθος, Θ. Σκουλικίδης, Ν. Μπελο- 
γιάννης, Τ. Μωροπούλου, Π. Θεουλάκης, Το δομικό υλικό της 
Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου. Μορφές διάβρωσης. Αποτελέσματα 
ορισμένων μέσων προστασίας, Ιστορία και προβλήματα συντήρησης 
της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, ό.π., σ. 209-223.
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ΣΙΦΝΟΣ

Ναυάγιο όψιμης ελληνιστικής περιόδου

Κατά τα τέλη του μηνός Σεπτεμβρίου έως τις αρχές 
Οκτωβρίου του 1990 διεξήχθη από τετραμελές καταδυ- 
τικό κλιμάκιο της Εφορείας υποβρύχια προκαταρ- 
κτική έρευνα σε θαλάσσια περιοχή της Σίφνου, με 
σκοπό την εξακρίβωση της πληροφορίας της ύπαρξης 
αρχαίου ναυαγίου ύστερα από υπόδειξη ιδιώτη.

Πράγματι, πρόκειται για αρχαίο ναυάγιο, η θέση 
του οποίου είναι στο μέσον περίπου της βόρειας 
πλευράς της νησίδας Κιτριανή, νοτιοδυτικά του όρμου 
Πλατύς Γιαλός, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Σίφνου 
(Σχέδ. 1).

Ο σχηματισμός του βυθού στην περιοχή του ναυα- 
γίου είναι ομαλός χωρίς απότομες κλίσεις και το 
βάθος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας δεν 
υπερβαίνει τα 10 μ.

Το ορατό τμήμα του ναυαγίου βρίσκεται σε δύο επί- 
πεδα και επιφανειακά σώζεται μέρος μόνο του φορτίου 
του πλοίου, που το αποτελούν αμφορείς.

Στο πρώτο επίπεδο, βάθους 6-8 μ., ο βυθός είναι 
βραχώδης, σχηματιζόμενος από την προέκταση της 
βραχονησίδας Κιτριανή κάτω από την επιφάνεια της 
θάλασσας. Στο επίπεδο αυτό εντοπίστηκαν 12 συ- 
στάδες θραυσμάτων αμφορέων, οι οποίες αριθμήθηκαν 
προκειμένου να ενταχθούν στο γενικό τοπογραφικό 
σχέδιο (Σχέδ. 2) και φωτογραφήθηκαν κάθε μία ξε- 
χωριστά. Τα θραύσματα των αμφορέων ανήκουν κατ’ 
εξοχήν στον τύπο Lamboglia 2, ενώ παρατηρούνται 
ελάχιστα τμήματα και άλλων τύπων. Ένα παράδειγμα 
είναι το κάτω μέρος ενός αμφορίσκου τύπου Small 
Knidia (BE 90/10-6), που χρονολογείται στον 1ο αι. 
π.Χ.1 (Πίν. 263 α), καθώς και μερικές χαρακτηρι- 
στικές λαβές ροδιακών αμφορέων κυκλικής διατομής 
με ραμφοειδή απόληξη του β' μισού του 1ου αι. π.Χ.2, 
των οποίων δεν ήταν δυνατόν να ανελκυσθεί δείγμα, 
λόγω του ισχυρού βαθμού συγκόλλησής τους με το 
βράχο.

Στο δεύτερο επίπεδο, βάθ. 9-10 μ., ο βυθός είναι αμ- 
μώδης με φύκια και προβάλλεται ο κυρίως όγκος του 
φορτίου του ναυαγίου (Σχέδ. 3· Π ίν. 263 β, 264 α) σε

έκταση μήκ. 11 και πλ. 6 μ. περίπου. Είναι σίγουρο 
όμως ότι το ναυάγιο εξαπλώνεται και πέρα από το 
χώρο αυτό κάτω από τον αμμώδη πυθμένα.

Από τον κύριο όγκο του φορτίου του ναυαγίου 
ανελκύστηκαν δειγματοληπτικά τρεις λαιμοί αμφο- 
ρέων, όπως ο λαιμός αριθ. BE 90/10-1, το σώμα ενός 
αμφορέα, του οποίου λείπει ο λαιμός (BE 90/10-3) και 
ένας ακόμη αμφορέας που συγκολλήθηκε, αποτελού- 
μενος από δύο κομμάτια (BE 90/10-9) (Σχέδ. 4- Πίν.  
264 β-δ, 265 α).

Οι αμφορείς είναι όλοι όμοιοι και ανήκουν στον 
τύπο Lamboglia 23. Ο τύπος αυτός των αμφορέων είναι 
γνωστός από πολυάριθμα παραδείγματα, που έχουν 
βρεθεί διάσπαρτα στην ανατολική Μεσόγειο ή στις 
ακτές της Ιταλίας από την πλευρά της Αδριατικής 
αλλά και από ναυάγια ή από την παρουσία τους σε 
ναυάγια των οποίων το κύριο φορτίο αποτελείται από 
αμφορείς τύπου Dressei 1. Ο τόπος παραγωγής τους 
αποδίδεται στην περιοχή μεταξύ του Τάραντα και του 
Μπρίντιζι της Ιταλίας, υπάρχει όμως πιθανότητα πολ- 
λοί από αυτούς να έχουν κατασκευαστεί σε βορειό- 
τερες περιοχές των ακτών της Αδριατικής, όπως στην 
περιοχή του όρους Γκάργκανο και του Πιτσένο. 
Επίσης, τέτοιου τύπου αμφορείς φαίνεται να έχουν κα- 
τασκευαστεί και στην περιοχή του Βεζούβιου της Κο- 
μπανίας, όπως αποδεικνύεται από τον πηλό και από 
ένα σφράγισμα σε μερικούς αμφορείς Lamboglia 2, 
που βρέθηκαν στο ναυάγιο του Madrague de Giens.

Ο ακέραιος αμφορέας αριθ. BE 90/10-9 του ναυαγίου 
της Κιτριανής έχει ύψος 0,885 μ., ενώ λείπει τμήμα της 
οξυπύθμενης απόληξής του στη βάση. Η μέγιστη διά- 
μετρος κοιλίας είναι 0,39 μ. και η διάμετρος του χεί- 
λους 0,15 μ. περίπου. Ο λαιμός έχει ύψος 0,36 μ. και η 
μετάβαση προς την κοιλιά γίνεται με ένα δακτύλιο που 
σχηματίζεται στο κάτω μέρος των ώμων. Το χείλος 
νεύει προς τα κάτω, η διατομή της λαβής είναι ωο- 
ειδής, πλ. 0,05 και πάχ. 0,04 μ. Η κοιλία, ωοειδούς σχή- 
ματος, καταλήγει σε επιμήκη χοανόσχημη απόληξη, 
όπως αυτή του θραύσματος αριθ. BE 90/10-5 (Σχέδ. 
4).

Στα εσωτερικά τοιχώματα του αγγείου, όπως και του 
σώματος του αμφορέα αριθ. BE 90/10-3, σώζονται 
υπολείμματα ρητινώδους ουσίας, στοιχείο που προσ- 
διορίζει ότι το περιεχόμενο μεταφοράς ήταν το κρασί4,

3. Céramiques hellénistiques et romaines II, 1987, σ. 33-34, εικ. 36, 
37.

4. Archaeonautica 2 (1978), σ. 95-100.

1. ASCSA, Princeton 1979, πίν. 66. I.J.N.A. 19.3 (1990), σ. 228, εικ. 
7.

2. BCH, Suppl XIII, σ. 642, εικ. 2, 3.

3. Céramiques hellénistiques et romaines II, 1987, σ. 33-34, εικ. 36, 
37.

4. Archaeonautica 2 (1978), σ. 95-100.



528 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 45 (1990)

Σχέδ. 1. Χάρτης της νότιας πλευράς της Σίφνου και η θέση του ναυαγίου στο νησί Κιτριανή.

και όχι το λάδι όπως παλαιότερα πίστευαν, εξαιτίας 
της προέλευσης των αμφορέων αυτών από την Απου- 
λία και Καλαβρία.

Οι αμφορείς του ναυαγίου της Σίφνου χρονολογού- 
νται στο τέλος 2ου-αρχές 1ου αι. π.Χ. και ταυτίζονται 
απόλυτα με αυτούς του ναυαγίου του όρμου του Cava- 
lière5 και του ναυαγίου A του Chrétienne6.

Ένα άλλο ναυάγιο με αμφορείς του ίδιου τύπου εί- 
ναι αυτό του Punta de Algas (San Pedro del Pinatar) 
κοντά στην Καρχηδόνα7.

Οι αμφορείς αυτού του τύπου οφείλουν την ονομα- 
σία τους στο Nino Lamboglia και έγιναν γνωστοί κατά 
την έρευνα του ναυαγίου της Albenga8.

Η υποβρύχια προκαταρκτική έρευνα στο ναυάγιο 
της Σίφνου επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά την αυξη-

Σχέδ. 2. Σίφνος. Τοπογραφικό διάγραμμα της 
διάταξης του φορτίου του ναυαγίου.

5. Ό.π., σ. 18-23.
6. Gallia XVI (1956), σ. 25, εικ. 2, 18.
7. Noticiario Arqueológico Hispânico XIII-XIV (1971), σ. 402-427.
8. N. Lamboglia, La nave romana di Albenga, Resumé d’études li- 

gures XVIII (1952), σ. 164-165.
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Σχέδ. 3. Σίφνος. Κάτοψη του κύριου όγκου του φορτίου του ναυαγίου.

μένη εμπορική κίνηση σε όλη τη διάρκεια της αρχαιό- 
τητας. Το κρασί της νότιας Ιταλίας αποθηκευμένο 
μέσα στους αμφορείς έφθανε ως τις Κυκλάδες στην 
καρδιά του Αιγαίου, χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε τον 
ακριβή προορισμό του. Η εξαγωγή του κρασιού της 
κάτω Ιταλίας προς την κυρίως Ελλάδα δεν αποκλείει 
και την εισαγωγή των ελληνικών κρασιών στην πε- 
ριοχή αυτή, όπως παραδείγματος χάριν του ροδίτικου, 
που κατά τους ελληνιστικούς χρόνους είναι πολύ φη- 
μισμένο.

Η αναλυτική μελέτη του ναυαγίου της Σίφνου9, 
μπορεί να γίνει μόνο αφού προηγηθεί υποβρύχια ανα- 
σκαφική έρευνα.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΜΩΣΙ

ΘΑΣΟΣ 

Αρχαίο λιμάνι

Η έκτη ανασκαφική περίοδος στο αρχαίο λιμάνι της

Θάσου διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες και διενεργήθηκε 
από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων σε συνεργα- 
σία με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή υπό τη διεύ- 
θυνση του Δημ. Καζιάνη10. Την επιτόπου διεύθυνση 
και εποπτεία από ελληνικής πλευράς είχε η αρχαιολό- 
γος-δύτρια της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Αγγ. 
Σίμωσι και από γαλλικής ο επιστημονικός διευθυντής 
του γαλλικού Κέντρου J. Y. Empereur.

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν, 
όπως και τα προηγούμενα χρόνια, τέσσερις αντλίες για 
τη διάνοιξη των ανασκαφικών τομών.

Τομή 33. Συνεχίστηκε ο επιφανειακός καθαρισμός 
της αποβάθρας που είχε εντοπιστεί κατά την προηγού-

9. Στην υποβρύχια προκαταρκτική έρευνα του ναυαγίου της Σίφνου
έλαβαν μέρος εκτός από την υπογράφουσα, η αρχιτέκτων-δύτρια Κ.

Ταγωνίδου, που έκανε την υποβρύχια σχεδιαστική αποτύπωση και τα 
σχέδια των αγγείων, οι δύτες της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων Μ. 
Τζεφρόνης, που έκανε την υποβρύχια φωτογράφηση, και Γ. Δημη- 
τρίου. Τη φωτογράφηση των αγγείων έκανε ο Π. Βεζιρτζής, φωτο- 
γράφος της Εφορείας και τη συντήρησή τους οι συντηρήτριες Ρ. 
Προύσαλη και Ρ. Μανίνου.

10. Στην έρευνα συμμετείχαν οι αρχιτέκτονες Ν. Λιανός και Τ. Κο- 
zeli, οι τεχνικοί βυθού Κ. Κωνσταντόπουλος και L. Bochaton, ο δύτης 
Π. Χρονόπουλος, και οι εκπαιδευόμενοι αρχαιολόγοι A. Chele, V. 
Francois, I. Atteya Darwiche, A. M. Nagy.
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Σχέδ. 4. Σίφνος. Ακέραιος αμφορέας, λαιμός, στόμα και χοανόσχημη απόληξη αμφορέων
τύπου Lamboglia 2.

μενη ανασκαφική περίοδο11 (Σχέδ. 5). Αποκαλύφθη- 
καν έξι ακόμη σχιστολιθικοί ογκόλιθοι, συνολ. μήκ. 
40 μ., γεγονός που επιβάλλει τη συνέχιση της ανα- 
σκαφής στο τμήμα αυτό για να εξακριβωθεί η τυχόν 
σύνδεσή της με το τείχος του 5ου αι. π.Χ. και τον 
πύργο Ν.

Τομή 28. Συνεχίστηκε και φέτος η ανασκαφή στην 
τομή 28, και συγκεκριμένα στο σημείο που γωνιάζει η 
αποβάθρα με το τείχος του 5ου αι. π.Χ. Σε βάθος 1,70 
μ. περίπου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας 
αποκαλύφθηκε τοίχος με πορεία σχεδόν παράλληλη με 
αυτή του τείχους. Η δόμηση του τοίχου αυτού αποτε- 
λείται κατά τμήματα από δύο σειρές και κατά τμήματα 
από μία σειρά πλακοειδούς σχήματος λίθων μικρού 
μεγέθους. Για να διαπιστωθεί η συνέχεια του τοίχου

και προς τη νότια πλευρά της αποβάθρας ανοίχθηκε 
τομή στην οποία δόθηκε ο αριθμός 30.

Τομή 30. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη του τοίχου αυτού 
και στην πλευρά στο ίδιο βάθος, η δόμηση του οποίου 
αποτελείται από μία σειρά πλακοειδών λίθων. Σε από- 
σταση 5 μ. βόρεια της τομής 28, έγινε άλλη μικρών 
διαστάσεων τομή στην οποία δόθηκε ο αριθμός 32.

Τομή 32. Εντοπίστηκε τμήμα του ίδιου τοίχου, 
πράγμα που επιβάλλει τη συνέχιση της έρευνας από το 
σημείο αυτό και με κατεύθυνση προς το τείχος του 5ου 
αι. π.Χ. για να διαπιστωθεί η τυχόν σχέση τους.

Η στρωματογραφική διάταξη της τομής 30 αποτε- 
λείται από λάσπη, beach rock (φυσικό τσιμέντο της θά- 
λασσας) και από στρώμα άμμου και αργών λίθων.

Στην τομή 28 δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη beach 
rock. Το γεγονός αυτό συνηγορεί στην άποψη ότι η 
νότια πλευρά της αποβάθρας μαζί με το νεοανακαλυ- 
φθέντα τοίχο ήταν στην ξηρά ενώ η βόρεια στη θά- 
λασσα.

Η άποψή μας αυτή θα επιβεβαιωθεί καλύτερα με τη 
συνέχιση της έρευνας και θα διασαφηνιστεί αν το σύ- 
νολο των κατασκευών, που περικλείονται μεταξύ των 
τειχών και της περίπου σύγχρονης αποβάθρας, αποτε-

11. Για την υποβρύχια ανασκαφική έρευνα στη Θάσο, βλ. Αναστή- 
λωση-Συντήρηση-Προστασία Μνημείων και Συνόλων, Τεχνική Πε- 
ριοδική έκδοση, τ. β', Αθήνα 1987, σ. 73-77. BCH 111 (1987), σ. 622- 
626· 112 (1988), σ. 736-742. AAA XVIII (1985), σ. 119-136. Inter- 
national Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration 
18. 1 (1989), σ. 51-59. BCH 113 (1989), σ. 734-740' 114 (1990), σ. 881- 
887. AAA XX (1987), σ. 75-89.
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Σχέδ. 5. Θάσος. Αρχαίο Λιμάνι. Βορειοανατολικό τμήμα. Κάτοψη των τομών 28-30-32-33 της ανασκαφής.

λούν το αρχαίο νεώριο του πολεμικού λιμανιού, χωρίς 
βέβαια να παραλείπεται το γεγονός των συντελεσθει- 
σών στις μέρες μας εκσκαφικών εργασιών και των πι- 
θανώς προερχόμενων από αυτές καταστροφών.

Στον κόκκινο Φανό (Τομή 25) συνεχίστηκαν και 
φέτος οι εργασίες12. Αποκαλύφθηκε ένας ακόμη σύν- 
δεσμος πελεκίνου σχήματος μαζί με το μολύβι, το 
οποίο καλύπτει όμως μόνο επιφανειακά τη βάθυνση· 
το γέμισμά της καλύπτεται από ένα λίθο ειδικά δουλε- 
μένο σε τραπεζοειδές σχήμα, έτσι που να σφηνώνεται 
εσωτερικά (Σχέδ. 6).

Στον ίδιο αυτό θαλάσσιο χώρο βρέθηκε ο κορμός 
ενός γυναικείου αγάλματος, πιθανώς ρωμαϊκών χρό- 
νων, ο οποίος πρόκειται μελλοντικά να δημοσιευτεί 
(Πίν. 265 β).

Η ύπαρξη πελεκίνων συνδέσμων χαρακτηριστικών 
του 6ου αι. π.Χ. πάνω στην ορθογώνια αρχαία κατα- 
σκευή, η οποία βρίσκεται κάτω από το σύγχρονο κρη- 
πίδωμα του κόκκινου Φανού, αποτελεί ανεξήγητο φαι- 
νόμενο και αυτό επειδή δεν ακολουθούν τη χρονο- 
λόγηση αυτή τα μέχρι τώρα ανευρεθέντα αντικείμενα, 
που συνίστανται κυρίως σε αμφορείς τύπου LR1 των 
υστερορωμαϊκών χρόνων (4ος-7ος αι. μ.Χ.).

Ανατολικά της κατασκευής αυτής ανοίχτηκε τομή, 
που ονομάστηκε Τομή 31.

Τομή 31. Βρέθηκαν στη σειρά έξι μπατικοί κίονες 
και ένας έβδομος πεσμένος. Η κατασκευή θυμίζει αυ- 
τήν που αποκαλύφθηκε στην τομή 21, βόρεια του 
Πύργου IV, το 1988 (Σχέδ. 6). Από την τομή 21 περι- 
συλλέχθηκαν όστρακα βυζαντινών χρόνων και αμφο- 
ρείς τύπου LR1. Επίσης βρέθηκαν πεσμένοι για την 
προστασία της κατασκευής αυτής —που ως φαίνεται12. Βλ. τοπογραφικό διάγραμμα, BCH 114 (1990), σ. 882, εικ. 1.
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Σχέδ. 6. Θάσος. Αρχαίο Λιμάνι. Κάτοψη και πλάγια τομή των τομών 25 και 31.

αποτελεί τμήμα λιμενοβραχίονα παλαιοχριστιανικών 
χρόνων—δύο ογκόλιθοι αρχαϊκών χρόνων. Οι ογκόλι- 
θοι έφεραν στη μία πλάγια πλευρά τους κυψελοειδή 
διακόσμηση, παρόμοια με αυτή του εξαγωνικού μνη- 
μείου στη Δήλο, του Ηραίου στη Σάμο και της Διόδου 
των Θεωρών στη Θάσο.

Τομή 29. Ονομάστηκε η τομή που ανοίχτηκε 20 μ. 
ανατολικότερα της τομής 31. Αποκαλύφθηκε η συνέ- 
χεια του παλαιοχριστιανικού λιμενοβραχίονα, κτισμέ- 
νου με μπατικούς δόμους και δύο κίονες, εκ των 
οποίων ο ένας είναι πεσμένος. Από την τομή περισυλ- 
λέχθηκε ένας σημαντικός αριθμός από όστρακα που 
ανήκουν στο σώμα και στο λαιμό αμφορέων τύπου 
LR1 και LR13 του 4ου-7ου αι. μ.Χ. Η ύπαρξη ομοιογε- 
νούς υλικού σε αρκετή ποσότητα ενισχύει την πιθανό- 
τατα ότι κάποιο παλαιοχριστιανικό πλοίο ξεφόρτωσε 
στο χώρο αυτό.

Στην ίδια τομή βρέθηκαν και άλλα αρχαία αντικεί- 
μενα, όπως η βάση ενός αγάλματος στο κέντρο της 
οποίας σώζεται ορθογώνια βάθυνση και η αύλακα της 
μολυβδοχόησης, καθώς και η κεφαλή μιας νεανικής 
μορφής, πιθανώς αντίγραφο ρωμαϊκών χρόνων (Πίν. 
265 γ-δ).

Από τα μέχρι σήμερα ανασκαφικά δεδομένα συμπε- 
ραίνεται ότι κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους 
δημιουργήθηκε από οικοδομικό υλικό σε β' χρήση 
ένας λιμενοβραχίονας που ένωνε την ορθογώνια κατα- 
σκευή κάτω από τον κόκκινο Φανό με τον κυκλικό 
Πύργο IV. Η πορεία του λιμενοβραχίονα συμπίπτει με 
αυτή του σύγχρονου, σύμφωνα με τις ενδείξεις των το- 
μών 31, 29 και 21.

Με βάση τα δεδομένα αυτά η συνέχιση της ανασκα- 
φικής έρευνας κρίνεται απαραίτητη για τον επόμενο 
χρόνο. Σκοπός μας θα είναι η ολοκλήρωση της 
έρευνας της πορείας του παλαιοχριστιανικού λιμενο- 
βραχίονα, καθώς και των εγκαταστάσεων μέσα στη λι- 
μενολεκάνη στο βορειοανατολικό τμήμα του αρχαίου 
λιμανιού. Μετά το πέρας των ερευνών στον «κλειστό» 
πολεμικό λιμένα στόχος μας είναι η διερεύνηση του 
εμπορικού λιμανιού, που σώζεται 200 μ. περίπου ανα- 
τολικά σε πολύ καλή κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό 
θα ολοκληρωθεί η μελέτη στα δύο αρχαία λιμάνια της 
Θάσου, που αποτελούν πρότυπα τεχνικής διάρθρωσης 
λιμανιών στους αρχαίους χρόνους.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΜΩΣΙ -  JEAN-YVES EMPEREUR



ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Το έργο της Εφορείας διεκπεραιώθηκε από τις υπογρά- 
φουσες με τη βοήθεια της αρχαιολογικής γραμματέως 
Βασιλικής Κολόμβα, του διοικητικού υπαλλήλου Δη- 
μήτρη Ακριβού και της δακτυλογράφου Σοφίας Τσά- 
τσαρη. Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
της ΕΟΚ εργάστηκαν μέχρι τον Ιούνιο οι Γεώργιος 
Κακαβάς και Αναστασία Κουτσή, απόφοιτο της Φιλο- 
σοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του 
Παντείου Πανεπιστημίου αντίστοιχα. Με αυτό το 
προσωπικό διενεργήθηκε ο έλεγχος, η καταγραφή και 
η φωτογράφηση: 1) των αρχαίων και των εικόνων νέων 
κατόχων, 2) των νέων αποκτημάτων των ιδιωτικών αρ- 
χαιολογικών συλλογών, 3) των αρχαιοπωλείων και
4) των αρχαίων με προέλευση το εξωτερικό. Συγκεκρι- 
μένα, καταγράφηκαν 871 αρχαία, 851 εικόνες και εκ- 
κλησιαστικά αντικείμενα, 9 μολυβδόβουλλα και 334 
νομίσματα με τη συμμετοχή του Νομισματικού Μου- 
σείου. Για τον υπομνηματισμό των σχετικών καταλό- 
γων και τον εμπλουτισμό του αρχείου έγιναν 1.532 φω- 
τογραφικές λήψεις από υπαλλήλους της Εφορείας. 
Από τα αντικείμενα που καταγράφηκαν και φωτογρα- 
φήθηκαν λίγα μόνον παρουσιάζουν ενδιαφέρον για να 
αναφερθούν.

Στο Νέο Μουσείο Ευρωπαϊκής και Ανατολικής Τέ- 
χνης, που στεγάζεται σε ιδιόκτητο οίκημα της οδού 
Ευελπίδων 1 στην Αθήνα, περιήλθαν 190 αρχαία και 6 
εικόνες της πρώην συλλογής Ιωάννη Πασσά. Τα αρ- 
χαία του Μουσείου, που θα είναι σύντομα προσιτά στο 
κοινό, καλύπτουν το χρονικό διάστημα από την YE III 
περίοδο έως και τη ρωμαϊκή εποχή.

Η ύστερη χαλκοκρατία αντιπροσωπεύεται κατά κύ- 
ριο λόγο με ψευδόστομους αμφορείς της ΥΕ ΙΙΙΒ 
φάσης (αριθ. 3: ύψ. 0,095 μ., αριθ. 5: ύψ. 0,135 μ.) 
(Πίν. 266 α-β), με κύλικες της ίδιας φάσης, σκύφους 
της ΥΕ ΙΙΙΑ2, πιθαμφορίσκο και δύο κύπελλα της ΥΕ 
ΙΙΙΑ.

Ενδιαφέρουσα είναι η σειρά των αττικών αγγείων 
της ύστερης γεωμετρικής εποχής (αριθ. 17: ύψ. 0,40 μ., 
αριθ. 19: ύψ. 0,375 μ.) (Πίν. 266 γ-δ), ανάμεσα στα 
οποία συγκαταλέγεται η γνωστή πρόχους με την παρά- 
σταση Κένταυρου σε μετόπη των ώμων και χορού γυ- 
ναικών στην πλατιά ζώνη του λαιμού (αριθ. 25: ύψ. 
0,455 μ.) (Π ίν. 267 α)1. Σημαντικές πληροφορίες για

τη μελέτη των ασπίδων προοπλιτικού τύπου έχει δώσει 
ο πρωτοαττικός αμφορέας αριθ. 27 (ύψ. 0,69 μ.) (Πίν. 
267 β) που αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως αμφορέας 
του ζωγράφου Πασσά2 .

Από τα αγγεία του 6ου, 5ου, 4ου αι. π.Χ. και της 
ελληνιστικής εποχής, που ανήκουν σε διάφορα εργα- 
στηριακά κέντρα, ξεχωρίζουν πέντε αττικές λευκές λή- 
κυθοι, γνωστών ζωγράφων, όπως η λήκυθος αριθ. 40 
(σωζ. ύψ. 0,34 μ.) (Πίν. 267 γ) του ζωγράφου των τρι- 
γλύφων.

Η συλλογή περιλαμβάνει και γυάλινα αγγεία των 
ελληνιστικών, ρωμαϊκών χρόνων, και πήλινα ειδώλια 
κοινών εικονογραφικών τύπων, από τα οποία λίγα εί- 
ναι του 7ου, 6ου και 5ου αι. π.Χ., ενώ τα περισσότερα 
είναι της ελληνιστικής εποχής (αριθ. 100, ύψ. 0,20 μ.) 
(Π ίν. 267 δ). Τα έργα της συλλογής από μάρμαρο εί- 
ναι μόνο δύο: μία λουτροφόρος (αριθ. 187, σωζ. ύψ. 
0,78 μ.) με την τυπική ανάγλυφη κόσμηση της οριζό- 
ντιας ζώνης πλοχμού γύρω από τους ώμους και τις κα- 
τακόρυφες φυλλόσχημες ραβδώσεις γύρω από το σώμα 
και μία λήκυθος του 4ου αι π.Χ. (αριθ. 186, σωζ. ύψ. 
0,80 μ.) με παράσταση δεξίωσης, ανάμεσα σε όρθιο γε- 
νειοφόρο με ιμάτιο και σε καθιστή γυναικεία μορφή, 
καθώς και μία παιδική μορφή στ’ αριστερά του καθί- 
σματος.

Αξιόλογη, τέλος, είναι η ομάδα των χρυσών κοσμη- 
μάτων του 4ου αι. π.Χ. της ελληνιστικής εποχής και 
του 1ου-2ου αι. μ.Χ. Μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των 
ενωτίων του κρικοειδούς τύπου με λεοντοκεφαλή, κε- 
φαλή αντιλόπης ή άλλων ζώων, των οποίων ο κρίκος 
είναι στρεπτός ή συρμάτινος με πολύχρωμες ψήφους 
από ημιπολύτιμους λίθους. Αρκετά είναι και τα εξαρτή- 
ματα των ενωτίων που αποτελούνται από μορφή ερωτι- 
δέα ή νίκης εξαρτημένη από πολύφυλλο ρόδακα. Μία 
αλυσίδα με ένθετη από ημιπολύτιμο λίθο ζωόμορφη 
κεφαλή στις απολήξεις χρονολογείται στο 2ο αι. π.Χ. 
(αριθ. 168, μήκ. 0,413 μ.) (Π ίν. 267 ε), ενώ η ακριβής 
χρονολόγηση τεσσάρων κτερισματικών στεφανιών με 
φύλλα προσαρμοσμένα σε σωληνωτό στέλεχος είναι 
προβληματική, επειδή βρέθηκαν μεμονωμένα και αυ- 
τός ο τύπος στεφανιού, που παρουσιάζεται κατά τον 4ο 
αι. π.Χ. με λίγα παραδείγματα, καλύπτει όλη τη διάρ- 
κεια της ελληνιστικής εποχής.

1. R. Tolle, Frühgriechische Reigentänze, 1964, σ. 17, πίν. 10.
2. J.N. Coldstream, Greek Geometric Pottery, Λονδίνο 1968, σ. 207, 

υποσημ. 4.
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Από την παλαιά συλλογή Γλυμενοπούλου που είχε 
συγκροτηθεί στην Αίγυπτο, περιήλθαν στην κατοχή 
της Ιόλης-Ιωάννας Αντωνοπούλου τα ακόλουθα αρ- 
χαία: ένας μελανόμορφος σκάφος του 6ου αι. π.Χ. 
(αριθ. 1, ύψ. 0,145 μ.), όπου εικονίζεται από το κέντρο 
προς τις λαβές ιππέας, δύο ιματιοφόροι καθισμένοι σε 
κλισμό και δύο σφίγγες· μία λευκή λήκυθος (αριθ. 2, 
ύψ. 0,38 μ.) με σύγχρονη αποκατάσταση της απολεπι- 
σμένης παράστασης· ο επάνω δίσκος από χάλκινο 
πτυκτό κάτοπτρο του 4ου αι. π.Χ. με επίθετη σφυρή- 
λατη παράσταση Λήδας και κύκνου σε ερωτικό ενα- 
γκαλισμό (αριθ. 3, διαμ. 0,15 μ.)· 19 σφραγιδόλιθοι της 
ύστερης ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής, δεμένοι 
σε σύγχρονο περιδέραιο, και 57, χάλκινα κυρίως, νο- 
μίσματα από τα οποία ξεχωρίζουν τέσσερα για τον 
εμπλουτισμό του Νομισματικού Μουσείου: Θεοδώ- 
ριχος, βασιλεύς Οστρογότθων, 1/4 Siliqua (αριθ. 12), 
Κωνσταντίνος ΣΤ' και Ειρήνη, μιλιαρήσιο (αριθ. 15), 
Κρίσπος, AES, follis, νομισματοκοπείο Κυζίκου (αριθ. 
16) και μισή Siliqua Βανδάλων βασιλέων.

Στην κατηγορία των κατόχων εντάχθηκε η Άννα 
Λαιμού με 25 αρχαία, που αγόρασε από τον οίκο Chri- 
stie’s του Λονδίνου3. Τα αρχαία είναι κατά κύριο λόγο 
αττικά αγγεία — μελανόμορφα, ένα μελανόγραμμο, 
ένα ερυθρόμορφο και μία πρόχους με πλαστικό σώμα 
σε σχήμα γενειοφόρου κεφαλής —όλα δημοσιευμένα4 
ή απεικονισμένα στον κατάλογο του ανωτέρω οίκου5. 
Αγοράστηκε επίσης κυπριακός γεωμετρικός αμφορέας 
(αριθ. 276, ανωτέρω καταλόγου) και κυπριακός ζωό- 
μορφος ασκός της ύστερης εποχής του Χαλκού (αυ- 
τόθι, 62, αριθ. 262), ενώ τα λίγα ελάσσονος σημασίας 
αγγεία προέρχονται από δωρεές, όπως αγγεία, και μία 
ελληνιστική λάγηνος (αριθ. 24, ύψ. 0,185 μ.) με πιθανή 
προέλευση τη Χίο.

Ασήμαντα είναι τα εννέα νομίσματα — ελληνιστι- 
κών, ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων — οι τρεις 
λαϊκής τέχνης εικόνες και τα 100 αρχαία — κατά κύ- 
ριο λόγο — όστρακα που βρίσκονται στην κατοχή της 
Θέτιδας Αγγελίδου. Από τα αγγεία και τους λύχνους 
κάποιο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ένα μόνωτο αλάβα- 
στρο της ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου (αριθ. 2, ύψ. 0,08 μ.) και 
ένας πήλινος λύχνος ατρακτοειδούς σχήματος του 1ου 
π.Χ.-105 μ.Χ. με ανάγλυφη παράσταση ανδροσειρήνας 
(αριθ. 18, μήκ. 0,13 μ.) (Π ί ν. 268 δ).

Ο κάτοχος Ευάγγελος Χρόνης εμπλούτισε τη συλ- 
λογή του με 46 αρχαία και δύο εικόνες, που αγόρασε

από αρχαιοπωλεία της Αθήνας (Ομ. Ρούσσου και Ε. 
Μαρτίνου) και από οίκους πλειστηριασμών του εξωτε- 
ρικού (Sotheby’s και Christie’s). Από τα αγγεία το πιο 
σημαντικό είναι ένας ερυθρόμορφος γαμικός λέβης 
της Απουλίας από το εργαστήριο του ζωγράφου του 
Δαρείου (Egnazia group), του 350-300 π.Χ. (αριθ. 150, 
ύψ. 0,28-0,43 μ. με τις λαβές) (Πίν. 268 α-β).

Αξιόλογο έργο της ετρουσκικής πηλοπλαστικής εί- 
ναι η ανδρική μορφή με αχειρίδωτο χιτώνα και ιμάτιο 
του 3ου αι. π.Χ. της οποίας η μορφοπλαστική αντί- 
ληψη αντλεί από την τέχνη της ελληνιστικής εποχής 
(αριθ. 158, σωζ. ύψ. 0,48 μ.) (Πίν. 268 γ). Το ενδιαφέ- 
ρον που παρουσιάζει η ομάδα των έντεκα ειδωλίων — 
δύο του 5ου αι. π.Χ. και εννέα της ελληνιστικής 
εποχής — βρίσκεται στην άριστη διατήρηση των 
χρωμάτων τους.

Η συλλογή του Ηλία Θεοχάρη Τζάλλα εμπλουτί- 
στηκε με 83 νέα προσκτήματα, από τα οποία τα 9/10 
αγοράσθηκαν στο εξωτερικό και αρχαιοπωλεία της 
Αθήνας. Τα νέα προσκτήματα είναι κατά κύριο λόγο 
αγγεία κυπριακά της πρώιμης χαλκοκρατίας, μυκη- 
ναϊκός τρίωτος πίθος και γεωμετρικά έως και ρωμαϊκά 
κοινών τύπων. Από αυτό το σύνολο ξεχωρίζει μεγα- 
ρικό κύπελλο της ελληνιστικής εποχής με φυτικά και 
θαλάσσια θέματα (αριθ. 202, ύψ. 0,075 μ.) και πτηνό- 
σχημος ασκός της κυπροαρχαϊκής περιόδου (αριθ. 
156, μήκ. 0,185 μ.) (Πίν. 268 ε).

Στην Έφη Καρποδίνη-Δημητριάδου περιήλθε από 
πατρική κληρονομιά τμήμα επιτύμβιας στήλης του 350 
π.Χ. περίπου (διαστ. 0,47x0,40x0,10 μ.) (Πίν. 268 στ), 
η οποία σώζει το ανώτερο τμήμα ανάγλυφης παρά- 
στασης δύο μορφών στον εικονογραφικό τύπο της δε- 
ξίωσης: στ’ αριστερά όρθιος γενειοφόρος οπλίτης με 
κράνος, δερμάτινο θώρακα και δόρυ, στο οποίο στηρί- 
ζει το χέρι του βάθους, και στα δεξιά σεβάσμια καθι- 
στή γενειοφόρος μορφή. Κάτω από τους ανάγλυφους 
ρόδακες, με τους οποίους κοσμείται η ορθογώνια επί- 
στεψη της παράστασης, υπάρχει επιγραφή σε δύο στί- 
χους: ΣΩΣΙΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑ/ΜΙΝΙΟΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ. 
Η πιθανή προέλευση της στήλης από την Πάρο κι ο 
τρόπος που αποδίδονται οι όγκοι των μορφών ίσως 
επιτρέπουν την απόδοσή της σε παριανό λιθοξόο που 
είχε υπόψη του αττικά πρότυπα.

Είκοσι ένα αρχαία, 16 εικόνες και απότμημα βυζα- 
ντινής τοιχογραφίας περιήλθαν στην κατοχή του Διο- 
νύση Φωτόπουλου από αγορές σε αρχαιοπωλεία της 
Αθήνας και σε πλειστηριασμούς έργων τέχνης στη 
Γερμανία. Από τα αρχαία — αγγεία, ειδώλια και γλυ- 
πτά — αξιόλογα είναι τα ακόλουθα: δύο κεφάλια από 
μαρμάρινα πρωτοκυκλαδικά ειδώλια (αριθ. 3: σωζ. ύψ. 
0,075 και αριθ. 4: σωζ. ύψ. 0,095 μ.), ρωμαϊκό ιδεαλι- 
στικό κεφάλι που αντιγράφει κλασικό έργο της εποχής 
του Απόλλωνος του Ομφαλού (αριθ. 11, ύψ. 0,30 μ.)

3. Κατ. Fine Antiquities, 20 Μαΐου 1981.
4. A.B.V 595, 329 αριθ. 2. CVA (25), πίν. 23. 1, 2.
5. Κατ. Fine Antiquities, ό.π., 117, αριθ. 76· 70, αριθ. 288’ 72, αριθ. 

294· 73, αριθ. 296· 74, αριθ. 299· 77, αριθ. 304- 66, αριθ. 279' 69, αριθ. 
282· 32, αριθ. 200.
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(Π ί V. 269 α-β), όπως και γυναικείο ιδεαλιστικό επίσης 
κεφάλι με κόμμωση ενός τύπου του 4ου αι. π.Χ., χαρα- 
κτηριστικού για την Αφροδίτη ή και την Άρτεμη, που 
χρονολογείται στον 3ο αι. μ.Χ. (αριθ. 9, σωζ. ύψ. 0,30 
μ.) (Π ίν. 269 γ). Του 2ου και του ύστερου 3ου αι. μ.Χ. 
είναι και δύο μαρμάρινα κεφάλια μικρού μεγέθους, που 
προέρχονται από σαρκοφάγους και ανήκουν σε μορφή 
πολεμική και σε νεαρή ανδρική μορφή αντίστοιχα 
(αριθ. 17, ύψ. ±0,13 μ.) (Πίν. 269 δ) και (αριθ. 10, ύψ. 
17 μ.) (Π ίν 269 ε). Ενδιαφέρον είναι και το απότμημα 
χάλκινης ρωμαϊκής περικνημίδας, που σώζει σε υψηλό 
σφυρήλατο ανάγλυφο τη μορφή του θεού Άρη κατ’ 
ενώπιον και σε μικρότερη κλίμακα τη μορφή Νίκης με 
στεφάνι (αριθ. 16, σωζ. διαστ. 0,19x0,103 μ.) (Πίν. 269 
στ).

Στο Νέο Μουσείο Ευρωπαϊκής και Ανατολικής Τέ- 
χνης βρίσκονται έξι εικόνες που προέρχονται από την 
προσωπική συλλογή του I. Πασσά.

Από αυτές ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι μία εικόνα 
με την παράσταση της Παναγίας Βατοπεδινής (διαστ. 
0,52x0,42 μ.), πιστό αντίγραφο χαλκογραφίας του 
1763. Σύμφωνα με την επιγραφή που μεταφέρεται στην 
εικόνα, η χαλκογραφία: ...έχαλκοχαράχθη χάριν εύ- 
λαβείας δι ’ εξόδων των εν Βενετία Καποτάδων των εξ 
Ίωαννίνων, άδεια μεν τον πανοσιωτάτου προηγουμέ- 
νου και σκευοφύλακος τής αυτής Μονής ΚΥΡΙΟΥ 
CΤΕΦΑΝΟΥ διά παρακινήσεως δέ του πανοσιωτάτου 
κυρίου Γαβριήλ έκ τής αυτής Μονής ΐνα δωρεάνχαρί- 
ζηται τοΐς όρθοδόξοις Χριστιανοΐς χάριν εύλαβείας εν 
έ'τει 1763 έν Βενετία. Στη συνέχεια μεγαλογράμματη 
επιγραφή άναφέρει το όνομα του αφιερωτή και το 
όνομα του ζωγράφου της εικόνας: ΔEHCIC ΤΟΥ 
ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ANACTACIOY ΓΙΑΝΙΟΤΙ/- 
ΧΕΙΡ ANACTACIOY ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ. Δεξιά η 
χρονολογία 1772. Ο ζωγράφος είναι επτανήσιος, γνω- 
στός από τρεις άλλες εικόνες με την υπογραφή του6.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει εικόνα με την παρά- 
σταση της Βρεφοκρατούσας του τύπου της Madre della 
Consolazione (διαστ. 0,405x0,31 μ.) με ασημένια επέν- 
δυση. Η εικόνα, έργο κρητικού εργαστηρίου, μπορεί 
να χρονολογηθεί στο 17ο αι., ενώ η πολύ νεότερη 
επένδυση φέρει στο κάτω μέρος την επιγραφή: ΕΚΟ- 
CMI0I Η  ΠΑΡΟYCA IKONA ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ 
ΤΟΥ ΘΕΟΥ ANTONI.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί εικόνα της Αποτομής 
του Προδρόμου (διαστ. 0,46x0,32 μ.), στην οποία συ- 
ντίθενται δύο διαδοχικές στιγμές του δράματος. Κάτω 
στο μέσον ο δήμιος με υψωμένο σπαθί, αριστερά το

ακέφαλο σώμα του Ιωάννη που πέφτει έξω από το παρά- 
θυρο του δεσμωτηρίου και δεξιά η Σαλώμη γονατιστή 
κρατεί το δοχείο με την κεφαλή του. Ψηλότερα το συ- 
μπόσιο του Ηρώδη με τους άρχοντες, την Ηρωδιάδα 
και τη Σαλώμη που χορεύει, στη γνωστή εικονογραφία 
της σκηνής. Τα τεχνοτροπικά στοιχεία της εικόνας 
οδηγούν στις αρχές του 18ου αι., ενώ η εικονογραφία 
προδίδει καλό πρότυπο.

Ο Νικόλαος Παπαϊωάννου έχει στην κατοχή του, 
από αγορές και δωρέες, 32 εικόνες που καλύπτουν τη 
χρονική περίοδο από το 17ο έως το 19ο αι. Οι περισσό- 
τερες σώζονται σε καλή κατάσταση, ενώ μερικές δια- 
τηρούν τις υπογραφές των ζωγράφων και τη χρονολο- 
γία κατασκευής. Από αυτές κρίνεται σκόπιμο να 
μνημονευθούν οι εξής:

1) Η Περιτομή του Χριστού (διαστ. 0,52x0,355 μ.). 
Πάνω στην Αγία Τράπεζα που καλύπτεται με κιβώριο 
ο αρχιερέας εκτελεί την επέμβαση περιστοιχιζόμενος 
από ιερείς και διακόνους. Σε πρώτο επίπεδο η Πανα- 
γία, ο Ιωσήφ και η προφήτης Άννα, ενώ στο κάτω 
μέρος της εικόνας μέσα σε τοξωτό διάχωρο εικονίζε- 
ται ο άγιος Βασίλειος σε προτομή που κρατεί ανοικτό 
ευαγγέλιο με την επιγραφή: ΕΓΩ ΕΙΜΙ Η  ΘΥΡΑ. Η 
παρουσία του στη σκηνή ερμηνεύεται από το γεγονός 
ότι η Περιτομή του Χριστού εορτάζεται την 1η Ια- 
νουάριου, την ίδια ημέρα που τιμάται από την εκκλη- 
σία η μνήμη του αγίου. Η επιγραφή στο κάτω μέρος 
της εικόνας διασώζει το όνομα του αφιερωτή και του 
ζωγράφου: Δ ι’ Εύλαβίας του δούλου του Θεού Ιακώ- 
βου Τριτζωχήλει/ χειρ Τιμοθέου ίερέος κούρτζουλα. Ο 
ζωγράφος είναι Κεφαλονίτης, γνωστός από δύο ει- 
κόνες με την υπογραφή του και τη χρονολογία 1756 
που παριστάνουν την Ανάσταση του Χριστού και βρί- 
σκονται η μία στη συλλογή Τσακύρογλου7 και η άλλη 
στην Κεφαλονιά8. Η εικόνα της Περιτομής, όπως υπο- 
δηλώνουν οι διαστάσεις της και το τοξωτό πλαίσιο, 
είναι πολύ πιθανό ότι προέρχεται από το ίδιο Δωδεκά- 
ορτο με την εικόνα της συλλογής Τσακύρογλου και θα 
πρέπει να χρονολογηθεί επίσης στο 1756.

2) Παναγία Βρεφοκρατούσα (διαστ. 0,285x0,215 μ.) 
στον τύπο της Οδηγήτριας, με δύο αγγέλους σε προ- 
τομή που κρατούν ανοικτά ειλητά. Επιγραφή στο κάτω 
μέρος της εικόνας αναφέρει το όνομα του ζωγράφου 
και τη χρονολογία: ΧΕΙΡ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΖΑΡΜΠΙ- 
ΝΟΥ ΑΨΟς (=1776) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ KB'. Ο ζω- 
γράφος εργάστηκε στην Κέρκυρα και γνωρίζουμε ει-

6. Μ. Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-
1830), Αθήνα 1987, σ. 169-170.

7. Αγ. Καρακατσάνη, Εικόνες συλλογής Γ. Τσακύρογλου, Αθήνα 
1980, σ. 128 (αριθ. 190), 164.

8. Φ. Πιομπίνος, Έλληνες αγιογράφοι μέχρι το 1821, Αθήνα 1984, 
σ. 203.
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κάνες με την υπογραφή του, από τις οποίες μία σε ιδι- 
ωτική συλλογή φέρει τη χρονολογία 1789°.

3) Πολυπρόσωπη εικόνα (διαστ. 0,47x0,36 μ.) σε 
τέσσερις ζώνες, που η κάθε μία περιλαμβάνει τρία διά- 
χωρα οριζόμενα με ξυλόγλυπτους κιονίσκους και οξυ- 
κόρυφα τόξα, με απεικονίσεις του Χριστού, της Πανα- 
γίας Βρεφοκρατούσας, δύο σκηνών του Χριστολογι- 
κού και Θεομητορικού κύκλου (Γέννηση Χριστού, 
Εισόδια Θεοτόκου) και απεικονίσεις αγίων. Η εικόνα 
έχει αυτόξυλο πλαίσιο με συνεχή βλαστό σε έξεργο 
ανάγλυφο. Στην πίσω όψη εικονίζεται δικέφαλος αετός 
και γράφεται η αφιερωματική επιγραφή με τη χρονο- 
λογία ΑΨΗ' (1708).

4) Χριστός Παντοκράτωρ ένθρονος (διαστ. 0,765χ 
0,355 μ.). Ο θρόνος με ψηλή ημικυκλική ράχη και ορ- 
θογώνια βάση με κιγκλίδωμα στην όψη καταλαμβάνει 
όλο το πλάτος της εικόνας. Ο Χριστός φορεί κόκκινο 
βαθύ χιτώνα και πράσινο ιμάτιο, ευλογεί με το δεξί και 
στηρίζει με το αριστερό ανοικτό ευαγγέλιο όπου γρά- 
φεται: ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΤΟ ΦΩΣ. Κάθεται σε κόκκινο μαξι- 
λάρι και πατεί σε υποπόδιο με σκούρο μαξιλάρι. Στο 
χρυσό βάθος γράφεται IC XC  και στον φωτοστέφανο 
πρόστρυπη διακόσμηση και τα γράμματα Ο ΩΝ. Η 
παράσταση αντιγράφει τον εικονογραφικό τύπο του 
ένθρονου Παντοκράτορα που καθιέρωσε ο Ανδρέας 
Ρίτζος με κάποιες δευτερεύουσες αλλαγές στη διακό- 
σμηση του θρόνου, ενώ η μορφή του Χριστού αποδί- 
δεται με μεγαλύτερη πιστότητα9 10. Με βάση τεχνοτρο- 
πικά στοιχεία η εικόνα μπορεί να αποδοθεί σε ελλα- 
δικό εργαστήριο και να χρονολογηθεί στα τέλη του 
17ου ή στις αρχές του 18ου αι.

5) Ο άγιος Νικόλαος σε προτομή (διαστ. 0,32x0,275 
μ.), ευλογεί και κρατεί κλειστό ευαγγέλιο με διάλιθη 
στάχωση. Ο εικονογραφικός τύπος και η τεχνοτροπία 
της εικόνας προδίδουν κρητικό εργαστήριο των μέσων 
του Που αι.11.

6) Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μετωπικός σε προτομή 
(διαστ. 0,565x0,335 μ.), φορεί γαλάζιο ιμάτιο με «ση- 
μείο» στον αριστερό ώμο και κρατεί με τα δύο χέρια 
κλειστό διάλιθο ευαγγέλιο. Πάνω στο φθαρμένο χρυσό 
βάθος ο φωτοστέφανος ορίζεται με απλή μαύρη γραμ- 
μή. Στο πρόσωπο με το αραιό, κοντό γένι τα χαρακτη- 
ριστικά γράφονται με σταθερές γραμμές, οι όγκοι απο- 
δίδονται με πλαστικότητα και το βλέμμα του που 
προσηλώνεται σε απροσδιόριστο σημείο προσδίδει

στοχαστικότητα στην έκφραση του ευαγγελιστή. Η 
εικόνα αποδίδεται σε καλό εργαστήριο του τέλους του 
16ου ή των αρχών του Που αι.

Ο Γεώργιος Διαμαντόπουλος έχει στην κατοχή του 
13 εικόνες από τις οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον οι 
ακόλουθες:

1) Τρίμορφη Δέηση (διαστ. 0,526x0,454 μ.). Ο Χρι- 
στός εικονίζεται καθισμένος σε δύο σεραφείμ, πατεί σε 
δύο τροχούς και περιβάλλεται από τα σύμβολα των 
ευαγγελιστών που κρατούν ανοιχτά βιβλία με τις 
αρχές των ευαγγελίων. Με το δεξί χέρι ευλογεί και το 
αριστερό στηρίζει ανοιχτό ευαγγέλιο με την περικοπή: 
ΑΜΗΝ ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ Ο ΤΟΝ Λ ΟΓΟΝ 
ΜΟΥ ΑΚΟΥΩΝ... (Ιωάν. 5, 24), ενώ η Παναγία και ο 
Πρόδρομος προσκλίνουν και απλώνουν τα χέρια σε δέ- 
ηση. Στην κάτω δεξιά γωνία της εικόνας σώζεται η 
υπογραφή του ζωγράφου: ΣΤΕΛΙΑΝΟΣ ΓΕΝΙΤΗΣ 
ΕΓΡΑΨΕΝ ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΕΤΡΟ Y ΚΑΙΡΕΦΙΛΑ. Πρό- 
κειται για το γνωστό από αρχειακές πηγές και ενυπό- 
γραφες εικόνες κρητικό ζωγράφο Στελιανό Γενίτη 
(1599-1618)12. Ο δάσκαλός του Πέτρος Καιροφυλάς 
μαρτυρείται στο Χάνδακα στα 1581-1583 και στη Ζά- 
κυνθο το 1589 και 1610 ως δάσκαλος ζωγραφικής13. Ο 
τύπος της υπογραφής του ζωγράφου με την αναφορά 
του ονόματος του δασκάλου του συναντάται, όσο γνω- 
ρίζουμε, για πρώτη φορά σε ελληνική εικόνα, ενώ εί- 
ναι συνήθης στους ιταλούς ζωγράφους14 (Πίν. 270 α).

2) Οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ (διαστ. 
0,41x0,315 μ.). Εικονίζονται ολόσωμοι και μετωπικοί 
με στρατιωτικές στολές σε τοπίο με χαμηλούς πράσι- 
νους λόφους. Ο πρώτος πατεί το σώμα του αμετανόη- 
του ανθρώπου και κρατεί ρομφαία, ο δεύτερος κρατεί 
κρίνο και αναπεπταμένο ειλητάριο με την επιγραφή: 
ΠΕΦΥΚΑ ΘΕΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣ... 
Στο επάνω μέρος της εικόνας ο Θεός-Πατέρας σε σύν- 
νεφα ευλογεί και στην κάτω δεξιά γωνία η επιγραφή: 
χίρ στεληανού κορνάρου 1777μαρτίον ιστ' ε.π. Ο ζω- 
γράφος δεν είναι γνωστός από άλλο ενυπόγραφο έργο 
του, είναι όμως πιθανόν ότι προέρχεται από την 
Κρήτη και ότι ανήκει στην ίδια οικογένεια με τον 
κρητικό ζωγράφο Ιωάννη Κορνάρο (1745-1821), όπως 
υποδηλώνει και η τεχνοτροπία της εικόνας15 (Πίν. 
270 β).

3) Ο άγιος Γεώργιος έφιππος δρακοντοκτόνος (διαστ.

9. Φ. Πιομπίνος, ό.π., σ. 386.
10. Μ. Χατζηδάκης, Εικόνες της Πάτμου, Αθήνα 1977, σ. 60 (αριθ. 

9), πίν. 13, 15 και σ. 130 (αριθ. 80), πίν. 53.
11. Χρ. Μπαλτογιάννη, Εικόνες. Συλλογή Δ. Οικονομόπουλου,

Αθήνα 1985, σ. 44 (αριθ. 43), πίν. 40 και σ. 60 (αριθ. 74), πίν. 39.

12. Μ. Χατζηδάκης, ό.π. (υποσημ. 6), σ. 211.
13. Φ. Πιομπίνος, ό.π., σ. 166.
14. Η εικόνα παρουσιάστηκε από τη Μαρία Καζανάκη-Λάππα στο 

Δέκατο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και 
Τέχνης, Πρόγραμμα και Περιλήψεις Ανακοινώσεων, Αθήνα 1990, σ. 
26-27.

15. Για τον Ιωάννη Κορνάρο, βλ. Φ. Πιομπίνος, ό.π., σ. 196-197.
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0,75x0,49 μ.)· Πάνω στο άλογο πίσω από τον άγιο, ο 
μικρός απελευθερωμένος σκλάβος της Μυτιλήνης, δε- 
ξιά κάτω η βασιλοπούλα σκύβει και περνά το σκοινί 
στο λαιμό του δράκοντα, ψηλότερα πάνω σε απότομο 
βράχο ο πύργος με τους άρχοντες στις επάλξεις του 
και στη γωνία, ανάμεσα σε ομόκεντρα τέταρτα κύκλου, 
το χέρι του Χριστού ευλογεί τον άγιο. Η εικόνα ακο- 
λουθεί τον εικονογραφικό τύπο της κρητικής σχολής 
και τα τεχνοτροπικά της χαρακτηριστικά την τοποθε- 
τούν στα μέσα του 17ου αι.16 (Πίν. 271 α).

4) Προτομή της Παναγίας (διαστ. 0,33x0,245 μ.). Η 
Παναγία εικονίζεται σε χρυσό βάθος ως το ύψος των 
ώμων, κλίνει ελαφρά την κεφαλή και στρέφει προς τα 
δεξιά. Φορεί διάφανο κεφαλομάντηλο, γαλάζια καλύ- 
πτρα και βαθύ κόκκινο μαφόριο που πορπώνεται στο 
στήθος. Στο φωτοστέφανο εγχάρακτο και στικτό φυ- 
τικό κόσμημα. Τα εικονογραφικό χαρακτηριστικά κα- 
τατάσσουν την εικόνα στις λεγάμενες ιταλοκρητικές, 
ενώ τα τεχνοτροπικά —απότομη μετάβαση από τους 
σκούρους προπλασμούς στα φωτισμένα μέρη— οδη- 
γούν στο 17ο αι. (Πίν. 271 β).

Ανάμεσα σε 47 εικόνες και ξυλόγλυπτα που κατέ- 
χουν οι Κωνσταντίνος και Άννα Παπαγιάννη κρίνεται 
σκόπιμο να αναφερθούν οι ακόλουθες δύο εικόνες:
1) Παναγία ένθρονη Βρεφοκρατούσα στον τύπο της 
Οδηγήτριας (διαστ. 0,485x0,37 μ.). Εικονίζεται καθι- 
στή σε προοπτικά αποδοσμένο ξύλινο θρόνο με ημι- 
κυκλική ράχη17 και κρατάει στο αριστερό της χέρι το 
Χριστό. Φορεί βαθύ κόκκινο μαφόριο με χρυσή πα- 
ρυφή και κροσσωτές απολήξεις. Στο χρυσό βάθος 
μέσα σε κόκκινους κύκλους γράφονται τα μονογράμ- 
ματα της Παναγίας. Στο πράσινο έδαφος επιγραφή με- 
γαλογράμματη: ΧΕΙΡ ΕΥΤΕΛΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΕ- 
ΡΕΟΣ ΑΨΝΒ  (1752). Ο ζωγράφος είναι γνωστός από 
άλλη εικόνα με όμοια παράσταση και τη χρονολογία 
1757 που βρίσκεται στο ναό του Αγίου Προκοπίου κο- 
ντά στη Ζαγορά Πηλίου18. 2) Ο άγιος Γεώργιος ο εξ 
Ιωαννίνων νεομάρτυς (διαστ. 0,78x0,475 μ.). Εικονίζε- 
ται μπροστά στα τείχη των Ιωαννίνων στο γνωστό ει- 
κονογραφικό τύπο με τέσσερις σκηνές από το μαρτύ- 
ριό του. Επιγραφή στο κάτω μέρος της εικόνας 
αναφέρει το δωρητή και τη χρονολογία 1847.

Ο Εμμ. Κοντέλλης δήλωσε στην Εφορεία 22 εικόνες

ελληνικές και ρωσικές του 18ου και 19ου αι., από τις 
οποίες αναφέρουμε δύο με παράσταση της Παναγίας 
Βρεφοκρατούσας στον τύπο της Οδηγήτριας, η μία με 
την επωνυμία Η BHMATOPICA (διαστ. 0,23x0,17 μ.) 
του α' μισού του 18ου αι. και η άλλη λίγο παλαιότερη, 
με την επιγραφή: Η  EΛΠHC ΤΟΝ ΑΠΕΛΠΙCΜΕΝΟΝ 
(διαστ. 0,365x0,315 μ.) (Π ίν. 271 γ-δ). Επίσης μία ει- 
κόνα με το Γενέσιο της Θεοτόκου (διαστ. 0,27x0,19 
μ.), η οποία διακρίνεται για τη γλαφυρή απόδοση του 
συνήθους εικονογραφικού τύπου. Η σκηνή, με περιο- 
ρισμένο αριθμό προσώπων εξελίσσεται μπροστά σε 
επίμηκες οικοδόμημα με πυργοειδείς απολήξεις και 
ορισμένες λεπτομέρειες, όπως τα καλύμματα κεφαλής 
της ηλικιωμένης μαίας και της μιας από τις θεραπαι- 
νίδες ή ο ανεμιζόμενος πέπλος της άλλης, αποτελούν 
αντιγραφή παλαιότερων στοιχείων όπως εξελίχθηκαν 
στο 18ο αι.

Από τις 14 εικόνες που έχουν στην κατοχή τους οι 
Παύλος και Παρασκευή Σαρακατσιάνου ξεχωρίζουμε 
μία εικόνα της Βαϊοφόρου με πολυπρόσωπη την ομάδα 
των Ιουδαίων μπροστά στην τειχισμένη πόλη και από- 
τομο βουνό πίσω από την ομάδα του Χριστού και των 
μαθητών, έργο κρητικού εργαστηρίου του α' μισού του 
Που αι. (διαστ. 0,347x0,279 μ.).

Από τις 34 εικόνες και εκκλησιαστικά αντικείμενα 
κοινής θεματολογίας και τέχνης του 18ου και 19ου αι. 
που δήλωσε στην Εφορεία ο Φώτιος Πετρόπουλος 
αναφέρουμε μόνο ένα θωράκιο ξυλόγλυπτου τέμπλου 
(διαστ. 0,31x0,915 μ.), στο οποίο ο πλούσιος ανά- 
γλυφος διάκοσμος από κλαδιά, άνθη και πουλιά πλαι- 
σιώνει μετάλλιο με ζωγραφική απεικόνιση των Εισο- 
δίων της Θεοτόκου. Το μέσον της παράστασης καταλαμ- 
βάνει περίκεντρο τρουλαίο οικοδόμημα, δεξιά ο αρχιε- 
ρέας υποδέχεται στο ιερό τη μικρή Παναγία, αριστερά 
οι γονείς της με τις παρθένους των Ιουδαίων που κρα- 
τούν λαμπάδες μπροστά σε μονώροφη με εξώστη οι- 
κία. Η διακοσμητική διάθεση και η συμμετρία που 
διακρίνουν τόσο το ξυλόγλυπτο πλαίσιο όσο και τη 
ζωγραφισμένη παράσταση αποτελούν δείγμα καλού 
ηπειρώτικου εργαστηρίου του 18ου αι.

Σε κατόχους περιορισμένου αριθμού αντικειμένων 
έχουν επισημανθεί αξιόλογες εικόνες, από τις οποίες 
κρίνεται σκόπιμο να καταχωρηθούν οι εξής:

Στην κατοχή των Κωνσταντίνου και Ελένης Μπόθου 
βρίσκεται μία σημαντική Κρητική εικόνα της Γέν- 
νησης του Χριστού (διαστ. 0,615x0,445 μ.) Στο μέσον 
της εικόνας ανοίγεται το σπήλαιο με το Χριστό στη 
φάτνη, τα ζώα, δύο αγγέλους που προσκυνούν και δύο 
σεραφείμ που δοξολογούν. Στην είσοδο του σπηλαίου 
η Παναγία γονατιστή δεόμενη και ο Ιωσήφ όρθιος 
στηριγμένος στο ραβδί του. Πίσω από αυτούς δύο ποι- 
μένες παρακολουθούν το θαύμα, ενώ ένας μικρός βο- 
σκός στην αριστερή άκρη γονατίζει σε προσκύνηση

16. Βλ. εικόνα σε ιδιωτική συλλογή του Λονδίνου, From Byzantium 
to El Greco, Royal Academy of Arts, London 1987, σ. 128, 187 (αριθ. 
59). Επίσης, Π. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990, σ. 
22-24, εικ. 12.

17. Για τον τύπο του θρόνου, βλ. Χατζηδάκης, ό.π. (υποσημ. 10), σ. 
133 (αριθ. 87), πίν. 138.

18. ΑΔ 22 (1967): Χρονικά, σ. 306. Φ. Πιομπίνος, ό.π., σ. 309.
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δίπλα από το κοπάδι του που βόσκει αμέριμνα στο λι- 
βάδι. Στο επάνω μέρος της εικόνας σε διαφορετικά 
επίπεδα παριστάνονται συμπληρωματικά επεισόδια του 
κύκλου της Γέννησης: δύο ευαγγελισμοί ποιμένων 
στις πλαγιές του βουνού, η προσέλευση των μάγων με 
τη συνοδεία τους αριστερά και τέλος δεξιά ο χορός 
των αγγέλων. Τα εικονογραφικά και κυρίως τα τεχνο- 
τροπικά χαρακτηριστικά της εικόνας μαρτυρούν εκλε- 
κτικιστική χρήση δανείων από διάφορες παραδόσεις, 
με έντονες δυτικές επιδράσεις κυρίως από το βενετικό 
μανιερισμό, στοιχεία που μαρτυρούν κρητικό ζωγράφο 
του προχωρημένου 16ου αι.19 (Πίν. 272).

Ο Εμμ. Κοζαδίνος είναι κάτοχος μίας ενδιαφέ- 
ρουσας εικόνας που παριστάνει το λείψανο του αγίου 
Σπυρίδωνος με δώδεκα σκηνές από το βίο του αγίου 
(διαστ. 0,785x0,605 μ.). Στο κεντρικό διάχωρο εικονί- 
ζεται το ακέραιο λείψανο του αγίου μέσα σε γυάλινη 
θήκη, κάτω από το περίτεχνο κιβώριο πλαισιωμένο 
από δύο μεγάλους κηροστάτες. Στις επάνω γωνίες πε- 
τούν δύο άγγελοι που κρατούν λαμπάδες. Οι σκηνές 
από το βίο του αγίου εικονίζονται σε δώδεκα μικρό- 
τερα διάχωρα που σχηματίζονται στην επάνω και στις 
πλάγιες πλευρές της εικόνας, ενώ στο κάτω μέρος αρι- 
στερά δέεται ο δωρητής και στο μέσον γράφεται η 
αφιερωματική επιγραφή με τη χρονολογία: ΔΕΗΣΙΣ 
ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ Θ(ΕΟ)Υ ΙΑΚΩΒΟΥ Α(Ι)ΒΑΘΗ- 
Ν ΟΥ Α Χ ΟΗ(  167 8)20.

Η Βικτωρία Γκίνογλου έχει στην κατοχή της μία ει- 
κόνα με παράσταση της Υπαπαντής του Χριστού 
(διαστ. 0,50x0,41 μ.), στο γνωστό εικονογραφικό τύπο 
των κρητικών εικόνων που συνεχίζουν την παλαιολό- 
γεια παράδοση, ενώ τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά 
οδηγούν στις αρχές του Που αι.21.

Ο Θεόδωρος Σιούφας αγόρασε από τον οίκο Sothe- 
by’s του Λονδίνου μία εικόνα με παράσταση του αγίου 
Θεοδώρου έφιππου (διαστ. 0,355x0,238 μ.). Ο άγιος ει- 
κονίζεται σε άσπρο άλογο, κρατάει ξίφος στο δεξί 
χέρι και με το δόρυ του στο αριστερό φονεύει το φιδό- 
μορφο δράκοντα. Στο χρυσό βάθος επιγραφή με κόκ-

κινα γράμματα: Ο ΑGΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΤΗΡΟΝ. Το 
αυτόξυλο πλαίσιο της εικόνας έχει διακόσμηση που 
μιμείται στριφτό σχοινί και ρόδακες στις τέσσερις γω- 
νίες. Η εικόνα προέρχεται από βορειοελλαδικό εργα- 
στήριο και χρονολογείται στα τέλη του Που αι.22.

Ο Κωνσταντίνος Δημητρίου έχει στην κατοχή του 
μία εικόνα που παριστάνει τον άγιο Νικόλαο με 
σκηνές από το βίο του (διαστ. 0,625x0,465 μ.). Ο άγιος 
εικονίζεται μετωπικός μέχρι του ύψους των γονάτων, 
ευλογεί και κρατεί κλειστό ευαγγέλιο. Φορεί χρυσο- 
κεντημένα επισκοπικά άμφια κοσμημένα με πλούσια 
φυτικά σχέδια. Στα πλάγια ο Χριστός και η Παναγία 
σε σύννεφα προσφέρουν στον άγιο τα σύμβολα της 
αρχιερωσύνης. Οκτώ σκηνές από το βίο του αγίου συ- 
νοδευόμενες από τις αντίστοιχες επιγραφές εικονίζο- 
νται μέσα σε διάχωρα στα πλάγια και στο κάτω μέρος 
της εικόνας. Αριστερά: 1) Ο ΑΓΙΟΣ ΕΡΙΨΕ ΤΑ ΑΡ- 
ΓΥΡΙΑ ΕΝ ΤΩ ΟΙΚΩ, 2) Ο ΚΛΗΔΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣ- 
ΣΗΣ, 3) Ο ΑΓΙΟΣ ΧΕΙΡΟΤΟΝΕΙΤΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ. 
Κάτω: 4) Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΕΙΣ ΦΥΛΑ- 
ΚΗΝ , 5) Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙ- 
ΚΟΥΣ. Δεξιά: 6) Ο ΑΓΙΟΣ ΩΦΘΗ Κ Α Τ ’ ΟΝΑΡ ΤΩ 
ΒΑΣΙΛΕΙ, 7) Ο ΑΓΙΟΣ ΩΦΘΗ Κ Α Τ ’ ΟΝΑΡ ΤΟΥ 
ΑΒΛΑΒΙΟΥ, 8) Η  ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ. Οι σκη- 
νές έχουν ζωγραφιστεί με μικρογραφική επιμέλεια. 
Μεγάλη ταινία μπαρόκ χωρίζει τον άγιο από τις σκη- 
νές στο κάτω μέρος και δύο άλλες μικρότερες ταινίες 
επιστέφουν τις σκηνές στα πλάγια της εικόνας. Τα 
διακοσμητικά στοιχεία και οι τεχνοτροπικές λεπτομέ- 
ρειες στις παραστάσεις των μορφών χρονολογούν την 
εικόνα στα τέλη του 18ου αι.23 (Πίν. 273).

Ενδιαφέρουσα, κυρίως για την ικανότητα του καλλι- 
τέχνη να συνδυάσει την ξυλόγλυπτη διακόσμηση με 
τη ζωγραφική, είναι μία πολυπρόσωπη, ακριβώς χρο- 
νολογημένη εικόνα που έχει στην κατοχή του ο 
Κωνστ. Κολυβάς (διαστ. 0,745x0,47 μ.). Κάτω από δι- 
πλό τόξο που στηρίζεται σε στρεπτούς κιονίσκους 
διαμορφώνεται ελλειψοειδές μετάλλιο με ανάγλυφο 
πλαίσιο, κοσμημένο στους άξονες με τέσσερα χερου- 
βείμ. Μέσα στο μετάλλιο οι παραστάσεις διατάσσο- 
νται σε τρεις ζώνες: επάνω η Παναγία Βρεφοκρατούσα 
στον τύπο Ρόδον το Αμάραντον πλαισιώνεται από τον 
αρχάγγελο Μιχαήλ και τον Πρόδρομο, στη μέση έξι 
άγιοι σε προτομή, κάτω πέντε άγιοι στρατιωτικοί μέ- 
χρι τα γόνατα. Στο κάτω μέρος η χρονολογία: 1785 
ΜΑΡ(ΤΙΟΥ) 17. Στα τριγωνικά διάχωρα ανάμεσα στο 
μετάλλιο και τους κιονίσκους εικονίζονται οι άγιοι 
Γεώργιος και Δημήτριος έφιπποι αντικρυστοί. Ο ξυλό-

19. Η εικόνα παρουσιάστηκε από τον Γεώργιο Κακαβά στο Δέκατο 
Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, 
ό.π., σ. 31-32 και δημοσιεύεται στο ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ 63 (1993), σ. 116- 
153.

20. Και η εικόνα αυτή παρουσιάστηκε από τον Γ. Κακαβά, βλ. Πε- 
ριλήψεις 12ου Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολο- 
γίας και Τέχνης, Αθήνα 1992, σ. 22.

21. Η εικόνα παρουσιάζει μεγάλες εικονογραφικές ομοιότητες με 
την εικόνα αριθ. 26 της Πάτμου, βλ. Μ. Χατζηδάκης, ό.π. (υποσημ. 
10), σ. 78-79, πίν. 24.

22. Για τα εργαστήρια παρόμοιων εικόνων, βλ. Χρ. Μπαλτογιάννη,
ό.π. (υποσημ. 11), σ. 52 (αριθ. 56), πίν. 58.

23. Βλ. παρόμοια, λίγο παλαιότερη, εικόνα της συλλογής Τσακύρο- 
γλου, Καρακατσάνη, ό.π. (υποσημ. 7), σ. 76-77, 105.
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γλυπτός διάκοσμος της εικόνας αποτελείται από ολό- 
γλυφα φύλλα άκανθας στα πλάγια και ανάγλυφα άνθη 
στο μέτωπο του τόξου, ενώ η επίστεψη κοσμείται με 
ολόγλυφα πουλιά και κλαδιά και απολήγει σε δύο αγγέ- 
λους που κρατούν στέμμα. Στην άλλη όψη της εικόνας 
γραπτός σταυρός σε βαθμίδες και η επιγραφή: Y δαί- 
νσης τον δούλου τον θεού αντονίου κέπετζη:ενετι μαρ- 
τί ον 17/1785.

Στη συλλογή του παλαιού κατόχου αρχαίων και εικό- 
νων Νικ. Προχώρη προστέθηκαν επτά εικόνες που 
κληρονόμησε από τον πατέρα του. Από αυτές, αλλά 
και από τις εικόνες της παλαιάς καταγραφής, κρίνεται 
σκόπιμο να αναφερθούν οι εξής:

1) Δύο μεγάλες δεσποτικές εικόνες τέμπλου (διαστ. 
1,04x0,68 μ.) με το Χριστό Παντοκράτορα και την Πα- 
ναγία Βρεφοκρατούσα (με την επιγραφή: Η ΟΔΗΓΗ- 
ΤΡΙΑ) σε χρυσό βάθος, με έκτυπα φυτικά σχέδια στους 
φωτοστέφανους, ακολουθούν αυστηρούς εικονογραφι- 
κούς τύπους, διακρίνονται για την εξαιρετική τους 
ποιότητα και αποδίδονται σε κρητικό εργαστήριο των 
αρχών του 16ου αι. (Πίν. 274 α, γ).

2) Τμήμα εικόνας με την παράσταση της Δέησης 
(διαστ. 0,50x0,21 μ.). Σώζεται το αριστερό μισό του 
Χριστού, που κάθεται σε θρόνο χωρίς ράχη με δύο μα- 
ξιλάρια και η ολόσωμη δεόμενη Παναγία με κροσ- 
σωτές απολήξεις στο μαφόριο με ακτινωτά, φλογό- 
μορφα ανάγλυφα σχέδια στο φωτοστέφανο. Η εικόνα 
ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο των κρητικών ερ- 
γαστηρίων και χρονολογείται στα τέλη του 16ου ή 
στις αρχές του 17ου αι. (Πίν. 274 β).

3) Κολοβωμένο τρίλοβο άκρο δεξιάς κεραίας ξυλό- 
γλυπτου σταυρού με την παράσταση του αγγέλου, 
συμβόλου του ευαγγελιστή Ματθαίου (διαστ. 0,255χ 
0,295 μ.). Αποδίδεται σε κρητικό εργαστήριο των αρ- 
χών του 17ου αι.24 (Πίν. 274 δ).

4) Βημόθυρο με παράσταση του Ευαγγελισμού, των 
προφητών Δαυίδ και Σολομώντα στο επάνω μέρος και 
τεσσάρων ιεραρχών χαμηλά. Πλούσιος διάκοσμος σε 
χαμηλό ανάγλυφο στο ενδιάμεσο τμήμα και ολόγλυφο 
διάτρητο στο ψηλότερο με αρμοκάλυπτρο που απολή- 
γει σε δισκάριο περιβαλλόμενο από χερουβείμ σε κυ- 
κλική διάταξη. Το βημόθυρο χρονολογείται στο 18ο 
αι. και προέρχεται από καλό ηπειρωτικό εργαστήριο. 
Παρόμοιο είναι το βημόθυρο του τέμπλου στο ναό της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κάτω Βίτσης χρονολογη- 
μένο ακριβώς στο 173 925 (Πίν. 275).

Τέλος, στο αρχαιοπωλείο Μιχαλαριά καταγράφηκαν 
23 εικόνες που αγοράστηκαν από ιδιώτες του εσωτερι- 
κού και 38 αρχαία και αντικείμενα βυζαντινής μικρο- 
τεχνίας που εισήχθησαν από το εξωτερικό. Οι εικόνες 
που αγοράστηκαν στο εσωτερικό είναι κατά το πλεί- 
στον ρωσικές του 19ου αι. ενώ από τις ελληνικές που 
χρονολογούνται από το τέλος του Που έως το 19ο αι. 
αξίζει να μνημονευθούν οι εξής:

1) Η Παναγία που κρατεί τον Εσταυρωμένο (διαστ. 
0,41x0,307 μ.) στο γνωστό δυτικό εικονογραφικό τύπο, 
των αρχών του 18ου αι.

2) Η φιλοξενία του Αβραάμ-Αγία Τριάς (διαστ. 
0,29x0,20 μ.) με τρεις αγγέλους γύρω από το τραπέζι 
που στηρίζεται σε ανεστραμμένο κιονόκρανο και αρ- 
χιτεκτονήματα στο χρυσό βάθος· τοποθετείται χρονο- 
λογικά γύρω στο 1700.

3) Παναγία Βρεφοκρατούσα με την επιγραφή: ΒΑ- 
ΤΟΠΕ/ ΔΙΝΗ ΣΦΑ/ΓΜΕΝΗ ΕΙΚΩΝ/ THC Θ(ΕΟΤΟ)- 
ΚΟΥ  (διαστ. 0,222x0,164 μ.). Η εικόνα που χρονολο- 
γείται στο 18ο αι., είναι καλό αντίγραφο του Παλλα- 
δίου της Μονής Βατοπεδίου και η 9η Εφορεία Βυζα- 
ντινών Αρχαιοτήτων ενδιαφέρθηκε για την απόκτησή 
της, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη δωρεά της από 
το Σταύρο Μιχαλαριά στο υπό ίδρυση Βυζαντινό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Ανάμεσα στα αρχαία, κυρίως γυάλινα αγγεία ρωμαϊ- 
κών χρόνων, που εισήγαγε από το εξωτερικό ο ίδιος 
αρχαιοπώλης, υπάρχουν τρία χάλκινα αντικείμενα μι- 
κροτεχνίας παλαιοχριστιανικών χρόνων:

1) Χάλκινο θυμιατήριο (ύψ. 0,065 μ.) εξαγωνικό με 
διακόσμηση από ομόκεντρους εγχάρακτους κύκλους 
και αλυσίδες αναρτήσεως, του 5ου-6ου αι. 2) Χάλκινο 
θυμιατήριο (ύψ. 0,063 μ.) ημισφαιρικό με διακόσμηση 
από κάθετες αυλακώσεις και αλυσίδες αναρτήσεως, 
του 6ου-7ου αι. 3) Χάλκινο ευρύστομο αγγείο (ύψ. 0,35 
μ.) με σφαιρικό σώμα και υπερυψωμένες λαβές. Στο 
επάνω μέρος του λαιμού εγχάρακτη διακόσμηση από 
ημικύκλια και σπείρες και στο κάτω ταινία από έξι 
επίθετα δισκάρια που στερεώνεται στις λαβές με χάλ- 
κινο σύρμα.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΜΠΕΣΗ 
ΡΟΔΟΝΙΚΗ ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ  

ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ

24. Ξυλόγλυπτοι σταυροί αυτής της εποχής σώζονται στην Πάτμο, 
βλ. Μ. Χατζηδάκης, ό.π., σ. 131-132, αριθ. 85, πίν. 135 και σ. 134 αριθ. 
89, πίν. 140.

25. Ευστρ. Τσαπαρλή, Ξυλόγλυπτα τέμπλα Ηπείρου 17ου, -α' ημί- 
σεος 18ου αι., Αθήνα 1980, σ. 86-89, πίν. 38.





ΠΙΝΑΚΕΣ
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Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου. Αίθουσα επανέκθεσης αρχαιοτήτων.

ΙΟΥΛΙΑ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  132

Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου. Αίθουσα επανέκθεσης αρχαιοτήτων.

ΙΟΥΛΙΑ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
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Θεσσαλονίκη: α) Αρχαία Αγορά. Άποψη της Cryptoporticus, β) Οδός Απελλού 5. Άποψη
του κυκλικού τοίχου από Ν.

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΔΑΜ-ΒΕΛΕΝΗ



ΠΙΝΑΚΑΣ 134

Θεσσαλονίκη: α) Οδός Αγίου Δημητρίου. Λεπτομέρεια από το κρανίο της ταφής 38, β) Τούμπα. 
Οδός Καλαβρύτων 19. Γενική άποψη της ανασκαφής.

Α. ΛΙΟΥΤΑΣ - Κ. ΣΟΥΕΡΕΦ



ΠΙΝΑΚΑΣ 135

Θέρμη Θεσσαλονίκης: α) Κιβωτιόσχημοι και λακκοειδείς τάφοι του αρχαίου νεκροταφείου,
β) Ο κιβωτιόσχημος τάφος 138.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
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Ευρωπός Κιλκίς. Τάφος Κοτζιά: α) Άποψη του τάφου από Δ., β) Το εσωτερικό του θαλάμου.

ΘΩΜΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
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α) Ευρωπός Κιλκίς. Άποψη του τρικλίνιου από ΒΑ., β) Μακρύγιαλος Πιερίας. Αγροτεμάχιο 947
Ο διπλός κιβωτιόσχημος τάφος 17.

Θ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ - Μ. ΜΠΕΣΙΟΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ 138

α) Μακρύγιαλος Πιερίας. Αγροτεμάχιο 947. Ο κιβωτιόσχημος τάφος 182, β) Μηκύβερνα Χαλκιδικής. 
Αγροτεμάχιο Γ. Ρούσου. Το βόρειο τμήμα του κεντρικού δωματίου με τα αποθηκευτικά αγγεία.

Μ. ΜΠΕΣΙΟΣ - Α. ΛΙΟΥΤΑΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ 139

Ποτίδαια: α) Αγροτεμάχιο 197. Μαρμάρινη τράπεζα συγκολλημένη, β) Αγροτεμάχιο 352. Το ελληνιστικό κτίσμα

ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ 140

α) Ποτίδαια. Αγροτεμάχιο 324. Λεπτομέρεια της τοιχοποιίας του ελληνιστικού κτίσματος, β) Μένδη. 
Αγροτεμάχιο Νικολαΐδου. Στρωματογραφική τομή.

Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ - I. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
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α) Μένδη. Αγροτεμάχιο Νικολαΐδου. Το λιθόστρωτο Α, β) Ποσείδι. Βάθρο στο Κτίριο Β.

ΙΟΥΛΙΑ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ



ΠΙΝΑΚΑΣ 142

Ποσείδι: α) Τμήμα κύλικας με εγχάρακτη αναθηματική επιγραφή, β) Άποψη των κτιρίων A και Β.

ΙΟΥΛΙΑ ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ



ΠΙΝΑΚΑΣ 143

Πολύχρονο Χαλκιδικής: α) Οικόπεδο X. Γουλή. Κεραμικός κλίβανος, β) Οικόπεδο Σταματίου - Αντικατζίδη.
Γενική άποψη της ανασκαφής.

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑ



ΠΙΝΑΚΑΣ 144

Παρθενώνας Σιθωνίας: α) Όρος Ιταμός. Η κορυφή «Κώστας», β) Ο κύριος χώρος του ιερού.

I. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ - Ε. ΤΡΑΚΟΣΟΠΟΥΛΟΥ



ΠΙΝΑΚΑΣ 145

Παρθενώνας Σιθωνίας: α-β) Τμήματα ενεπίγραφων κυλίκων, γ) Όστρακα από την ανασκαφή.

I. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ - Ε. ΤΡΑΚΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
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α) Παρθενώνας Σιθωνίας. Όστρακα από την ανασκαφή, β) Στάγειρα. Θέση Λιοτόπι. Άποψη του δυτικού
λόφου από Α.

I. ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ - Ε. ΤΡΑΚΟΣΟΠΟΥΛΟΥ - Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ 147

Στάγειρα. Θέση Λιοτόπι: α) Γενική άποψη της μεγάλης τομής στον ανατολικό λόφο, β) Τμήμα
του κλασικού τείχους.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ
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α) Στάγειρα. Άποψη του ελληνιστικού τείχους, β) Κάτω Ποταμιά Κιλκίς. Κεφάλι επιτύμβιας στήλης,
γ) Πλατανιά Κιλκίς. Τμήμα σαρκοφάγου.

Κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ - Ε. ΤΡΑΚΟΣΟΠΟΥΛΟΥ - Θ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  149

α) Θεσσαλονίκη. Αχειροποίητος. Η νότια πλευρά του ναού κατά τις εργασίες στερέωσης, β) Θεσσαλονίκη. Άγιοι 
Απόστολοι. Η στέγη του φουρνικού της λιτής μετά τις εργασίες συντήρησης, γ) Κιλκίς. Ναός Αγίου Γεωργίου. 

Η δυτική πλευρά του ναού κατά τις εργασίες αποκατάστασης.

Α. ΖΟΜΠΟΥ - Α. ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ - Ξ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ



ΠΙΝΑΚΑΣ 150

Νομός Θεσσαλονίκης. Χωρούδα. Ναός Αγίου Αθανασίου: α-β) Τοιχογραφίες στο βόρειο τοίχο του ναού.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΡΤΑ



ΠΙΝΑΚΑΣ 151

Νομός Θεσσαλονίκης: α) Χωρούδα. Ναός Αγίου Αθανασίου. Άποψη της δυτικής πλευράς, β) Θεσσαλονίκη. 
Οδός Λαπιθών 7. Λεπτομέρεια του ψηφιδωτού δαπέδου, γ) Θεσσαλονίκη. Οδός Άθωνος 29-31.

Τμήμα αγωγών υδροδότησης.

Α. ΤΟΥΡΤΑ - Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ



ΠΙΝΑΚΑΣ 152

Θεσσαλονίκη: α) Οδός Πρασακάκη-Κουκουφλή. Γενική άποψη της ανασκαφής, β) Οδός Δημ. Γούναρη 47 
και Πατριάρχου Ιωακείμ. Γενική άποψη της ανασκαφής.

Ε. ΜΑΡΚΗ - Δ. ΝΑΛΠΑΝΤΗΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ 153

α) Πολίχνη. Οδός Διός 3. Αγωγός ύδρευσης, β) Πολίχνη. Οδός Μυτιλήνης 31. Αγωγός ύδρευσης, 
γ) Πύδνα Μακρύγιαλου. Αγροτεμάχιο αριθ. 516. Άποψη της δυτικής πύλης του κάστρου.

Δ. ΝΑΛΠΑΝΤΗΣ - Ε. ΜΑΡΚΗ



ΠΙΝΑΚΑΣ 154

Πλαταμώνας. Ναός μέσα στο κάστρο: α) Θωράκιο στο χώρο του Ιερού, β) Ο ανατολικός τοίχος
του νότιου κλιτούς.

ΑΙΚ. ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
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Αιανή. Θέση Λειβάδια: α) Λακκοειδής τάφος ύστερης εποχής του Χαλκού, β-στ) Κτερίσματα των τάφων.

Γ. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ-ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ



ΠΙΝΑΚΑΣ 156

Αιανή. Θέση Λειβάδια: α-ε) Κτερίσματα των τάφων.

Γ. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ-ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ
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Λιανή. Θέση Λειβάδια: α) Μελαμβαφής κάνθαρος, β-γ) Τμήματα επιτύμβιων στηλών, δ) Σύμπλεγμα αγροικιών Β.

Γ. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ-ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ
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Ρύμνιο: α-β) Μυκηναϊκά αλάβαστρα από παραδόσεις, γ-ε) Θέση Νέα Αμπέλια ή Οφανός. Κτερίσματα των τάφων,
στ) Θέση Νέα Αμπέλια ή Οφανός. Αψιδωτή κατασκευή.

Γ. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ-ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ



ΠΙΝΑΚΑΣ 159

α, γ, ε) Οινόη Κοζάνης. Αγγεία από παραδόσεις, β) Οινόη Κοζάνης. Ο κιβωτιόσχημος τάφος, δ) Βελβενδός. Θέση 
Μπράβας. Η ανατολική πλευρά του τάφου I, στ) Βελβενδός. Θέση Μπράβας. Το εσωτερικό του τάφου II.

Γ. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ-ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ - ΧΡ. ΖΙΩΤΑ
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α) Κυψέλη Ημαθίας. Αγρός Τριανταφυλλίδη. Το βόρειο πλάτωμα της Τούμπας, β) Βέροια. Οδός Μεγ. Αλεξάνδρου.
Το βόρειο και κεντρικό τμήμα της ανασκαφής.

Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - Β. ΑΛΛΑΜΑΝΗ



ΠΙΝΑΚΑΣ 161

Βέροια: α) Οδός Μεγ. Αλεξάνδρου. Το βόρειο τμήμα του οικοπέδου, β) Οδός Κεντρικής και Βερμίου. 
Γενική άποψη της ανασκαφής (νυμφαίο ή τιμητικό μνημείο).

Β. ΑΛΛΑΜΑΝΗ
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Νάουσα: α) Καμάρα. Αγρός Βαλαβάνη. Το δυτικό τμήμα της ανασκαφής, β) Κοπανάς. Πόρπες από τον τάφο.

Β. ΑΛΛΑΜΑΝΗ - Β. ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ-ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ
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α-γ) Νάουσα. Κοπανάς. Κτερίσματα από τον τάφο, δ) Έδεσσα. Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου και Αρχελάου. Γενική
άποψη του νεκροταφείου από ΝΑ.

Β. ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ-ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ - Α. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
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Έδεσσα: α) Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου και Αρχελάου. Επιτύμβια επιγραφή, β) Κοινόχρηστος χώρος βόρεια 
της Αγίας Σκεπής. Επιγραφή σε β' χρήση, γ) Οδός Κοραή. Τμήμα οχύρωσης του τείχους της αρχαίας Έδεσσας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ



ΠΙΝΑΚΑΣ 165

α) Λόγγος Έδεσσας. Πύργος στη βορειοδυτική γωνία των τειχών από Α., β-γ) Πλατανιά Βοΐου. Τμήματα 
αγαλματίων, δ) Ασβεστόπετρα Εορδαίας. Πήλινος αμφορέας.

Α. ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΥ - Γ. ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ-ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ - Α. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΕΤΟΚΗ
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α) Ασβεστόπετρα Εορδαίας. Επιτύμβια στήλη, β) Νότια Αλμωπίας. Επιτύμβιος βωμός.

Α. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΕΤΟΚΗ - Α. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
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Θάσος: α) Λιμένας. Οικόπεδο I. Νιάπου. Τοίχος 7ου αι. μ.Χ. (;) και παλιότερες οικοδομικές φάσεις, 
β) Ανατολικό νεκροταφείο. Οι τάφοι 3 και 4, γ) Αλυκή. Οικόπεδο Δ. Πόλα. Τμήμα τοίχου

κλασικών χρόνων.

Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ - Ζ. ΜΠΟΝΙΑΣ
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                 A β) Η ανατολική πλευρά τουΑρχαία Τράγιλος. Τομέας V: α) Κάτοψη του κτιρίου Γ α π ό

Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΠΑΤΕΡΑ
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Πλατανιά Δράμας: α) Γενική άποψη του λόφου με το τείχος, β) Άποψη του ορθογωνίου κτίσματος στον τομέα I.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ
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Πλατανιά Δράμας: α) Το ορθογώνιο κτίσμα στον τομέα I, β) Παρόμοιο ορθογώνιο κτίσμα στον τομέα II.
γ) Κεραμική από τον τομέα I.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ
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Πλατανιά Δράμας: α-γ) Κεραμική από τον τομέα II, δ-ε) Κεραμική από τον τομέα III.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ
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Καβάλα. Μέγαρο Τόκκου: α-β) Οι αίθουσες με τα εκθέματα.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ-ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ



ΠΙΝΑΚΑΣ 173

α-β) Φέρες. Μονή Κοσμοσώτειρας. Ο νοτιοανατολικός πύργος της οχύρωσης πριν και μετά τις αναστηλωτικές 
εργασίες, γ) Καβάλα. Ύψωμα Άγιος Σίλας. Λιθόστρωτο πιθανώς της Εγνατίας οδού.

Κ. ΤΣΟΥΡΗΣ - ΣΤ. ΔΑΔΑΚΗ
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α) Καβάλα. Ύψωμα Άγιος Σίλας. Λεπτομέρεια του λιθόστρωτου της Εγνατίας οδού, τομή I, β) Φίλιπποι. 
Χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων στο Μουσείο. Οδόστρωμα παρόδου Εγνατίας οδού.

ΣΤ. ΔΑΔΑΚΗ - Σ. ΔΟΥΚΑΤΑ
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Φίλιπποι. Χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων στο Μουσείο: α) Το κτίριο I, β) Κρήνη στο κτίριο I.

ΣΟΦΙΑ ΔΟΥΚΑΤΑ
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Διδυμότειχο. Κάστρο: α) Γενική άποψη του χώρου 7 του βυζαντινού οικισμού, β) Ο χώρος 7α.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ 177

Διδυμότειχο - Κάστρο. Χώρος 8: α) Το δυτικό τμήμα από Ν., β) Το μεσαίο τμήμα από Ν.,
γ) Το ανατολικό τμήμα από Ν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΗΣ
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Χίος. Οδός Αλ. Βρατσάνου 43: α) Ο τοίχος Τ4 μνημειακού δημόσιου κτιρίου, β) Οικοδομικά λείψανα κτιρίου 
ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, γ) Αποθέτης γλυπτών.

ΑΓΛΑΤΑ ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ
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α) Χίος. Οδός Βλαταριάς. Ενεπίγραφο βάθρο αγάλματος, β) Μυτιλήνη. Οικόπεδο Βενέτα. Το βόρειο άκρο 
του τοίχου ΤΙ δημόσιου κτιρίου, γ) Μυτιλήνη. Οικόπεδο Βουρτζούμη. Λεπτομέρεια του ψηφιδωτού δαπέδου.

Α Γ Λ Α  Ϊ Α Α Ρ Χ Ο Ν Τ ΙΔ Ο Υ



Μυτιλήνη. Οικία Χαλίμ Μπέη: α-β) Οικοδομικά λείψανα ύστερης ελληνιστικής εποχής.

ΑΓΛΑΪΑ ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ

Π
ΙΝ

Α
Κ

Α
Σ 180



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  181

Μυτιλήνη: α) Οδός Κιουτάχειας. Οικοδομικά λείψανα και τμήμα αγωγού, β) Πύργοι Θερμής. Οικόπεδο Γεραγώτη. 
Αγγείο από την ανασκαφή, γ) Σκάλα Ερεσού. Οικόπεδο εταιρείας «Α. Κουλάρας Α.Ε.». Τμήμα της οδού

και των ορίων της.

ΑΓΛΑΪΑ ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ
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Λήμνος. Μύρινα: α) Οικόπεδο Κουντουρά. Ο τοίχος Τ3, μνημεία της κατασκευής, β) Οικόπεδο Σοφρά.
Το δωμάτιο Δ1.

ΑΓΛΑΪΑ ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ
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Λήμνος. Μύρινα. Οικόπεδο Σοφρά: α) Αγγείο κάτω από το θεμέλιο του τοίχου T9, 
β) Κουβαρίστρες κατά χώραν.

ΑΓΛΑΪΑ ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ



Πάρος. Παροικία. Το αρχαίο νεκροταφείο πριν τις εργασίες αποστράγγισης.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Πάρος. Παροικία: α) Ενεπίγραφες τεφροδόχες κάλπιδες, β) Τα βαθμιδωτά βάθρα 
κατά τη διάρκεια της ανασκαφής.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
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Πάρος. Παροικία: α) Το βαθμιδωτό βάθρο μετά την αποκατάστασή του, β) Σαρκοφάγοι στα δυτικά του οικοπέδου.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ



Πάρος. Παροικία: α) Ανάγλυφη σαρκοφάγος από το οικόπεδο Θεοχαρίδη, β) Το αρχαίο τείχος από ΒΔ., 
γ) Πύργος του αρχαίου τείχους στη θέση Δύο Πλάκες.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
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α) Αθήνα. Οδός Ταξιαρχών και Επαμεινώνδα. Το κτίριο στέγασης των συνεργείων συντήρησης, 
β) Νάξος. Τραγαία. Ο ναός της Παναγίας Δαμιώτισσας από ΝΔ.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΝΤΕΡΜΑΧΕΡ-ΓΕΡΟΥΣΗ



Θήρα. Συλλογή. Πύργος: α-β) Εικόνα του αγίου Γεωργίου πριν και μετά τη συντήρηση. 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΝΤΕΡΜΑΧΕΡ-ΓΕΡΟΥΣΗ
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Μύκονος. Λαογραφικό Μουσείο: α) Λεπτομέρεια εικόνας της Παναγίας «Ρόδον το Αμάραντον», 
β) Εικόνα με την «Κυριακή της Ορθοδοξίας» (πάνω) και τους άγιους Διονύσιο και Ευστάθιο (κάτω).

ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΝΤΕΡΜΑΧΕΡ-ΓΕΡΟΥΣΗ
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α) Σύρος. Άποψη του οικισμού της Άνω Σύρου, β) Τήνος. Οδός Ευαγγελίστριας και Νικ. Γκίζη. Κρήνη, 
γ) Σίφνος. Απολλωνία. Ο ναός του Τιμίου Σταυρού από ΝΑ.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΝΤΕΡΜΑΧΕΡ-ΓΕΡΟΥΣΗ
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Χερσόνησος. Οικόπεδο Αλ. Παπαδάκη: α) Γενική άποψη της ανασκαφής από Α., β) Άποψη
του ανατολικού τμήματος της στοάς.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
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Χερσόνησος. Οικόπεδο Αλ. Παπαδάκη: α) Κιονόκρανο και τμήμα της ανωδομής της στοάς, β) Χώρος V.
Η νοτιοδυτική γωνία με την κλίμακα από Β.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ



Π ΙΝ Α Κ Α Σ  194

Χερσόνησος. Οικόπεδο Αλ. Παπαδάκη: α) Το δυτικό άκρο της στοάς από Α., β) Η κλίμακα β'
στο νότιο τμήμα της ανασκαφής.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
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Χερσόνησος. Οικόπεδο Αλ. Παπαδάκη: α) Τοίχοι με αντηρίδες κατά μήκος του δυτικού άκρου της ανασκαφής, 
β) Παλαιοχριστιανική θεμελίωση στο νοτιοανατολικό άκρο της ανασκαφής.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
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Χερσόνησος. Οικόπεδο Αλ. Παπαδάκη: α-γ) Κτερίσματα των ελληνιστικών τάφων, δ) Οι ελληνιστικές ταφές
από Δ.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
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Γούβες. Οικόπεδο Κουκουβιτάκη: α) Τμήμα πήλινου δίσκου κεραμικού τροχού.
β) Ο κλίβανος II.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
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Γούβες. Οικόπεδο Κουκουβιτάκη: α-β) Γενική άποψη της ανασκαφής του μεγαρόσχημου κτιρίου Β
και το νοτιοδυτικό τμήμα του.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
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Γούβες. Οικόπεδο Κουκουβιτάκη: α-β) Κεραμική κατά χώραν στα κτιριακά συγκροτήματα A και Β.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
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Πιτσίδια. Θέση Πλάκες: α-β) Γενική άποψη της ανασκαφής της δυτικής πτέρυγας της μινωικής αγρέπαυλης.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
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Πιτσίδια. Θέση Πλάκες: α) Η βόρεια είσοδος του δωματίου I, β) Γενική άποψη του δωματίου XIII.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
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Πιτσίδια. Θέση Πλάκες: α) Το δωμάτιο XIV, β) Οι παραστάδες του δωματίου XIII και ο διάδρομος XVI.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
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Πιτσίδια. Θέση Πλάκες: α) Το δωμάτιο XIX, β) Το δωμάτιο XI.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
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Μάταλα. Οικόπεδο Στ. Κοτσιφάκη - Γ. Γερμανάκη: α) Άποψη της τομής 3, β) Τομή 3. Πέδιλα 25 και 26.
Αγγείο κατά χώραν.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
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Μάταλα: α) Οικόπεδο Στ. Κοτσιφάκη - Γ. Γερμανάκη. Τομή 3. Πέδιλα 25 και 26. Αγγεία κατά χώραν, 
β) Οικόπεδο Ρηγάκη. Άποψη του βόρειου τμήματος του οικοπέδου.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
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α) Μάταλα. Βόρειο νεκροταφείο. Ο λάκκος 8 του τάφου IV, β) Κομμός. Οικοδομή Αστρινάκη. Η νότια πλευρά
του ανασκαμμένου αρχαιολογικού χώρου.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
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Βώροι. Οικοδομή Μ. Σταυρουλάκη: α) Γενική άποψη της ανασκαφής, β) Τριποδική χύτρα 
κατά χώραν από ΝΔ., γ) Τμήμα του τοίχου και του πλακόστρωτου από Δ.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
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Κοφινάς: α) Γενική άποψη του υψώματος, β) Ο περίβολος του ιερού.

Α. ΚΑΡΕΤΣΟΥ - Γ. ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗΣ
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Κοφινάς: α) Ο περίβολος και ο πρόβολος του ιερού, β) Η κτιστή κατασκευή (ίσως εξέδρα)
με το μελανό στρώμα επίχωσης.

Α. ΚΑΡΕΤΣΟΥ - Γ. ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗΣ
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Κοφινάς: α-γ) Κορμός και κεφαλές ειδωλίων από την ανασκαφή, δ) Άποψη του στρώματος καταστροφής
μέσα στον πρόβολο.

Α. ΚΑΡΕΤΣΟΥ - Γ. ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗΣ
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α-β) Φαιστός-Αγία Τριάδα. Τοιχοποιία και δάπεδο του ανακτόρου της Φαιστού και της έπαυλης της Αγίας Τριάδας, 
γ) Καμηλάρι. Ο θολωτός τάφος πριν τις εργασίες συντήρησης.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ-ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ
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Χανιά. Λόφος Καστέλλι. Χαντάκι οδού Κατρέ: α) Τάφρος Α. Ο λάκκος 1, ο τοίχος 4, η λιθοκατασκευή 
και ο γωνιόλιθος, β-γ) Τμήματα αμφορέων από την τάφρο Α, δ) Τάφρος Β. Ο τοίχος 3 και το δάπεδο 3.

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-ΒΛΑΖΑΚΗ
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Χανιά. Λόφος Καστέλλι. Χαντάκι οδού Κατρέ: α) Τάφρος Β. Το δάπεδο 2, ο λάκκος 2, 
ο τοίχος 3 και το δάπεδο 3, β) Τάφρος Β. Το στρώμα 5.

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΗΑΔΑΚΗ-ΒΛΑΖΑΚΗ
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Χανιά. Οικόπεδο δημοτικού κτιρίου στάθμευσης. Τομέας 1: α) Άποψη των στοών (;) από Β., β) Η κλίμακα 1.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ
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Χανιά. Οικόπεδο δημοτικού κτιρίου στάθμευσης. Τομέας 2: α) Ο κλίβανος του εργαστηρίου, 
β) Στρώμα καταστροφής με αγγεία κατά χώραν.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ
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Χανιά. Οικόπεδο δημοτικού κτιρίου στάθμευσης: α) Τομέας 2. Ευρήματα κατά χώραν, 
β) Θήκες αμφορέων στο δάπεδο του εργαστηρίου.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ



ΠΙΝΑΚΑΣ 217

Χανιά. Οικόπεδο δημοτικού κτιρίου στάθμευσης. Τομέας 4: α) Υπόκαυστο με τετράγωνους κιονίσκους από ΝΑ.,
β) Υπόκαυστο με κυκλικούς κιονίσκους από Ν.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ
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Χανιά: α) Οδός Δημοκρατίας. Οι τάφοι 40, 41 και 43, β) Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
Η είσοδος του τάφου 1.

Β. ΝΙΝΙΟΥ-ΚΙΝΔΕΛΗ - Μ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-ΒΛΑΖΑΚΗ
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α-δ) Χανιά. Ναός Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Αγγεία από τον τάφο 1, ε) Απτέρα. Ειδώλιο από παιδική ταφή. 

Μ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-ΒΛΑΖΑΚΗ - Β. ΝΙΝΙΟΥ-ΚΙΝΔΕΛΗ
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Αργυρούπολη Ρεθύμνης. Οικόπεδο Βουγιουκαλάκη: α-β) Άποψη των δωματίων της ανώτερης πεζούλας
από Β. και Α.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
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Αργυρούπολη Ρεθύμνης. Οικόπεδο Βουγιουκαλάκη: α) Ο χώρος A από Β., β) Ο χώρος Β
και τοιχία από ΝΔ.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
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Σταυρωμένος Χαμαλευρίου. Οικόπεδο Δαφνομήλη: α-β) Ευρήματα από την ανασκαφή
γ) Ίχνη αρχαίας λατόμευσης.

Ν. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - L. ROCCHETTI
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Σύβριτος Αμαρίου: α) Λείψανα τοίχων στο βόρειο τμήμα του τομέα από Δ., β) Δωμάτιο 1. Ευρήματα κατά χώραν.

Ν. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - L. ROCCHETTI
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Αγγελιανά Μυλοποτάμου: α) Η είσοδος του τάφου, β-δ) Κτερίσματα από τον τάφο.

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ-ΒΛΑΖΑΚΗ
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Αξός Μυλοποτάμου. Δυτικός τομέας: α) Το λιθόστρωτο από Α., β) Δωμάτιο ΣΤ. Κεράμωση κατά χώραν, 
γ) Τοίχος με μονολιθικό κατώφλι εισόδου από ΝΔ.

Ν. ΜΕΤΑΞΑ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
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α) Μονή Σέλινου. Πυραμοειδής λαξευτός τάφος, β) Γαυδοπούλα. Η είσοδος του λαξευτού τάφου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΣΙΝΟΥ
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Άγιος Νικόλαος. Θέση Σταυρός: α) Ο τάφος 57, β) Ο τάφος 66.

ΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ
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α) Άγιος Νικόλαος. Θέση Μύλος. Οδός Πασκράης-Έβανς. Τμήμα λιθόστρωτου δρόμου, β) Ιεράπετρα.
Θέση Άγιο Πνεύμα. Αψιδωτή κατασκευή.

ΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ
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Μάλια. Ανάκτορο: α) Η Υπόστυλη Αίθουσα από ΝΑ., β) Η κλίμακα IX a-b από ΝΑ.

OLIVER PELON
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Μάλια: α) Ανάκτορο. Ο βορειοδυτικός τοίχος στο διάδρομο C από Ν., β) Βόρεια από το Εργαστήριο
των σφραγίδων. Ψηφιδωτό δάπεδο από Α.

Ο. PELON - A. FARNOUX - J. DRIESSEN
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Μάλια. Βόρεια από το Εργαστήριο των σφραγίδων: α) Δωμάτιο με αγγεία κατά χώραν, β) Ενεπίγραφος 
ψευδόστομος αμφορέας, γ) Αγγείο κατά χώραν στο δωμάτιο II, 6.

A. FARNOUX - J. DRIESSEN
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Μάλια. Πεδιάδα: α) Θέση Κουτσουράς. Οικοδομικά λείψανα, β-δ) Θέσεις Μολιάς και Ασταθούλη Λάκκος. 
Γούρνα και λίθινα εργαλεία, σφραγίδα και βάση κίονα.

SYLVIE MÜLLER
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Μάλια. Πεδιάδα: α) Όστρακα από την ανασκαφή, β) Λίθινες τράπεζες, γ) Αγωγός στους παραλιακούς βράχους. 

SYLVIE MÜLLER
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α) Μάλια. Πεδιάδα. Λίθοι εγκάρσια στο κράσπεδο δρόμου, β) Ανατολική Κρήτη. Τρυπητός. 
Όστρακα κατά χώραν από το εργαστήριο αμφορέων.

SYLVIE MÜLLER - JEAN-YVES EMPEREUR
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Ρόδος: α) Οικόπεδα Δ. Διακίδη - Γ. Μηνέττου. Άποψη του νοτιοδυτικού χώρου της insula από Α., β) Οικόπεδο 
Ν. Πυράκη. Άποψη του κεντρικού αγωγού της Ρ 10 από Ν.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΡΕΛΙΩΣΗ
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Ρόδος: α) Οικόπεδα Ν. Πυράκη - Π. Χατζηδημητρίου. Άποψη του δυτικού ορίου της Ρ 26α από Β., 
β) Οικόπεδο Ν. Πυράκη. Η οδός Ρ 26α από Α.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΡΕΛΙΩΣΗ



ΠΙΝΑΚΑΣ 237

Ρόδος: α) Οικόπεδο Ν. Πυράκη. Ο απιόσχημος χυτευτικός λάκκος από Ν., β-γ) Οικόπεδο Ν. Πυράκη. 
Χρυσό νόμισμα Ονωρίου, δ) Οικόπεδα Δ. Διακίδη - Γ. Μηνέττου. Άποψη του δαπέδου 4 από Β.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΡΕΛΙΩΣΗ
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Ρόδος: α) Οικόπεδα Παπαχριστοδούλου - Τζωρτζή - Παστρικιού. Άποψη του τοίχου 15, β) Οικόπεδα Ασβέστη- 
Βαζούκου. Ο προθάλαμος του τάφου 1, γ) Έργα ΔΕΥΑΡ. Οδός Μ. Πετρίδη. Η επιτάφια κατασκευή Α.

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - Β. ΠΑΤΣΙΑΔΑ - Ε. ΚΑΝΙΝΙΑ
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Ρόδος. Έργα ΔΕΥΑΡ. Οδός Μ. Πετρίδη: α) Οι επιτάφιες κατασκευές A και Β, β) Η επιτάφια κατασκευή Β
γ) Τα επιτάφια μέλη Ε 3582 και Ε 4073.

ΕΡΙΦΥΛΗ ΚΑΝΙΝΙΑ
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Ρόδος. Έργα ΔΕΥΑΡ. Οδός Μ. Πετρίδη: α-β) Άποψη του τάφου-θαλάμου I και το εσωτερικό του 
με τις οστεοθήκες και τις υδρίες κατά χώραν, γ) Το σωζόμενο τμήμα της επιτάφιας κατασκευής A

δ) Πήλινο ειδώλιο.

ΕΡΙΦΥΛΗ ΚΑΝΙΝΙΑ
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Ρόδος. Έργα ΔΕΥΑΡ. Οδός Μ. Πετρίδη: α) Η θήκη 1 με την υδρία κατά χώραν, β) Οι θήκες 1 και 2.

ΕΡΙΦΥΛΗ ΚΑΝΙΝΙΑ
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Ρόδος: α) Έργα ΔΕΥΑΡ. Οδός Μ. Πετρίδη. Η βορειοδυτική πλευρά του τάφου IV με τα αγγεία κατά χώραν, 
β-γ) Οικόπεδο Κύρη-Βαγιανάκη. Κτερίσματα των τάφων 10 και 18.

Ε. ΚΑΝΙΝΙΑ - Μ. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ
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Ρόδος. Οικόπεδο Κύρη-Βαγιανάκη: α-δ) Κτερίσματα των τάφων.

ΜΕΛΙΝΑ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ
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Ρόδος. Οικόπεδο Κύρη-Βαγιανάκη: α) Μερική άποψη του τάφου Ε, β) Όψη του τάφου Η.

ΜΕΛΙΝΑ ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ
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Ρόδος: α, γ) Οικόπεδο Κύρη-Βαγιανάκη. Τάφος Η. Κτερίσματα τάφου και η στλεγγίδα όπως βρέθηκε στο στόμα 
του νεκρού, β) Οικόπεδο Γενημανώλη. Υδρία από τη θήκη Θ, δ) Οικόπεδο Σκόνη. Χρυσές ψήφοι.

Μ. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ - Β. ΠΑΤΣΙΑΔΑ - ΕΑΠ. ΣΚΕΡΛΟΥ
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Ρόδος. Οικόπεδο Γ. Ξενάκη: α) Το εσωτερικό του τάφου 79 από ΒΑ., β) Κτερίσματα του τάφου 89.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΤΑ



ΠΙΝΑΚΑΣ 247

Ρόδος. Ιαλυσία: α) Βόθρος οικοδομής Μεταξωτού. Άποψη της ανασκαφής από Δ., β) Οικόπεδο Αλούπη.
Κλίβανος Β. Τα ανοίγματα για τα φυσερά από Β.

ΕΛ. ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ - T. ΜΑΡΚΕΤΟΥ
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Ρόδος. Ιαλυσία. Οικόπεδο Αλούπη: α) Γενική άποψη της ανασκαφής από Δ., β) Ο κλίβανος Δ από

ΕΛ. ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ - T. ΜΑΡΚΕΤΟΥ
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Ρόδος: α) Ιαλυσία. Οικόπεδο Αλούπη. Πήλινη ασάμινθος από Δ., β) Θεολόγος. Ο ναός 
του Ερεθιμίου Απόλλωνα από Α.

ΕΛ. ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ - T. ΜΑΡΚΕΤΟΥ - Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ - I. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
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Ρόδος: α) Θεολόγος. Κτήμα Πότσου. Η πιόσχημη κατασκευή από Β., β-δ) Πλημμύρι. Κτήμα Φραράκη. 
Ευρήματα της ανασκαφής, ε) Πλημμύρι. Κτήμα Φραράκη. Μερική άποψη των τάφων.

Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ - I. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - Μ. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ 251

Κως. Σεράγια. Οικόπεδο Κουτσουράδη: α) Γενική άποψη της ανασκαφής από Ν., β) Η βορειοανατολική γωνία
του κτιρίου Β από Ν.

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΝΤΖΙΑ
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Κως: α-δ) Σεράγια. Οικόπεδο Κουτσουράδη. Ευρήματα από την ανασκαφή, ε) Οικόπεδο Τσόχα. 
Ο δρόμος με κατεύθυνση Β.-Ν. Άποψη από Β.

X. ΚΑΝΤΖΙΑ - Δ. ΜΠΟΣΝΑΚΗΣ
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Κως: α) Οικόπεδο Τσόχα. Ο κεντρικός αγωγός του δρόμου με κατεύθυνση Α.-Δ. Άποψη από ΒΑ. 
β) Οικόπεδο Χατζηθωμά. Το μεγάλο δωμάτιο από Α.

X. ΚΑΝΤΖΙΑ - Ε. ΣΚΕΡΛΟΥ
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Κως. Οικόπεδο Χατζηθωμά: α) Η βορειοανατολική γωνία του αίθριου από Ν., β) Άποψη του αίθριου από ΝΔ.

ΕΛΠΙΔΑ ΣΚΕΡΛΟΥ
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Κως: α) Οικόπεδο Λιάπη. Γενική άποψη της ανασκαφής από Α., β) Οικόπεδο Σταματιάδη. Το κυκλικό πηγάδι.

Δ. ΜΠΟΣΝΑΚΗΣ - Ε. ΣΚΕΡΛΟΥ
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Κως: α) Οικόπεδο Σισκαμάνη-Νάκη. Η νότια όψη του τοίχου, β) Οικόπεδο Σκαλέρη. 
Η λουτρική εγκατάσταση από Α.

ΕΛΠΙΔΑ ΣΚΕΡΛΟΥ
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Κως. Οικόπεδο Κοντοβερού: α-β) Η κλίμακα καθόδου στο ταφικό κτίσμα από Δ. και Α.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΣΝΑΚΗΣ
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α-γ) Μουσείο Κω. Ο αμφορέας A 90, δ) Μουσείο Ρόδου. Επιτύμβιο ανάγλυφο.

X. ΚΑΝΤΖΙΑ - Α. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ
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Κως. Οδός Κοραή και Μητροπόλεως. Άποψη της ανασκαφής από Β.

ΕΡΣΗ ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗ
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Ρόδος. Μεσαιωνική πόλη. Ιπποτικός ξενώνας Αγίας Αικατερίνης: α) Η δυτική όψη μετά τις εργασίες συντήρησης, 
β) Η νότια όψη κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης.

Κ. ΜΑΝΟΥΣΟΥ-ΝΤΕΛΛΑ - Θ. ΑΝΑΠΟΛΙΤΑΝΟΣ
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Ρόδος. Μεσαιωνική πόλη. Κτίριο ιπποτικού «Ναυαρχείου»: α-β) Ο βορειοανατολικός και ο κεντρικός θόλος
του ισογείου μετά τις εργασίες.

Γ. ΝΤΕΛΛΑΣ - Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
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Ρόδος. Μεσαιωνική πόλη. Παναγιά του Μπούργκου: α-β) Η νότια κόγχη του Ιερού πριν 
και μετά τις εργασίες αποκατάστασης.

Γ. ΝΤΕΛΛΑΣ - Δ. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-ΚΟΛΙΑΔΗ
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Σίφνος. Ναυάγιο όψιμης ελληνιστικής περιόδου: α) Κάτω τμήμα αμφορέα, β) Τμήμα του κυρίως όγκου
του φορτίου κατά χώραν.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΜΩΣΙ
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Σίφνος. Ναυάγιο όψιμης ελληνιστικής περιόδου: α) Τμήμα του κυρίως όγκου του φορτίου κατά χώραν,
β-δ) Ευρήματα της ανασκαφής.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΜΩΣΙ
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α) Σίφνος. Ναυάγιο όψιμης ελληνιστικής περιόδου. Ακέραιος αμφορέας, β) Θάσος. Αρχαίο λιμάνι. Κορμός 
αγάλματος από την τομή 25, γ-δ) Θάσος Αρχαίο λιμάνι. Κεφάλι αγάλματος από την τομή 29.

Α. ΣΙΜΩΣΙ - J. Y. EMPEREUR
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Νέο Μουσείο Ευρωπαϊκής και Ανατολικής Τέχνης: α-β) Ψευδόστομοι αμφορείς, αριθ. 3 και 5, γ) Υδρία, αριθ. 17,
δ) Πρόχους, αριθ. 19.

Α. ΛΕΜΠΕΣΗ - Ρ. ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ - Μ. ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ
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Νέο Μουσείο Ευρωπαϊκής και Ανατολικής Τέχνης: α) Πρόχους, αριθ. 25, β) Πρωτοαττικός αμφορέας, αριθ. 27, 
γ) Λήκυθος, αριθ. 40, δ) Ειδώλιο, αριθ. 100, ε) Αλυσίδα, αριθ. 168.

Α. ΛΕΜΠΕΣΗ - Ρ. ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ - Μ. ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ
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α-β) Κατοχή Ε. Χρόνη. Γαμικός λέβης, γ) Κατοχή Ε. Χρόνη. Πήλινη ανδρική μορφή, δ) Κατοχή Θ. Αγγελίδου. 
Λύχνος, ε) Κατοχή Η. Θ. Τζάλλα. Ασκός, στ) Κατοχή Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδου. Τμήμα επιτύμβιας στήλης.

Α. ΛΕΜΠΕΣΗ - Ρ. ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ - Μ. ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ
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Κατοχή Δ. Φωτόπουλου: α-β) Κεφάλι Απόλλωνος του Ομφαλού, ρωμαϊκό αντίγραφο, γ) Κεφάλι Αφροδίτης ή 
Άρτεμης 3ου αι. μ.Χ., δ-ε) Μαρμάρινα κεφάλια από σαρκοφάγους, στ) Τμήμα ρωμαϊκής χάλκινης περικνημίδας.

Α. ΛΕΜΠΕΣΗ - Ρ. ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ - Μ. ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ
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Κατοχή Γ. Διαμαντόπουλου: α) Εικόνα της Δέησης, β) Εικόνα της Σύναξης των Αρχαγγέλων.

Α. ΛΕΜΠΕΣΗ - Ρ. ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ - Μ. ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ
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α) Κατοχή Γ. Διαμαντόπουλου. Εικόνα του αγίου Γεωργίου, β) Κατοχή Γ. Διαμαντόπουλου. Εικόνα της Παναγίας, 
γ-δ) Κατοχή Ε. Κοντέλλη. Εικόνες της Παναγίας Βρεφοκρατούσας.

Α. ΛΕΜΠΕΣΗ - Ρ. ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ - Μ. ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ
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Κατοχή Κωνστ. και Ε. Μπόθου. Εικόνα της Γέννησης του Χριστού. 

Α. ΛΕΜΠΕΣΗ - Ρ. ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ - Μ. ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ
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Κατοχή Κωνστ. Δημητρίου. Εικόνα του αγίου Νικολάου με σκηνές από το βίο του.

Α. ΛΕΜΠΕΣΗ - Ρ. ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ - Μ. ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ
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Κατοχή Ν. Προχώρη: α) Εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα, β) Τμήμα εικόνας της Δέησης, γ) Εικόνα 
της Παναγίας Οδηγήτριας, δ) Τρίλοβο άκρο από τη δεξιά κεραία σταυρού.

Α. ΛΕΜΠΕΣΗ - Ρ. ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ - Μ. ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ
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Κατοχή Ν. Προχώρη. Βημόθυρα.

Α. ΛΕΜΠΕΣΗ - Ρ. ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ - Μ. ΚΑΖΑΝΑΚΗ-ΛΑΠΠΑ
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