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ΧΡΟΝΙΚΑ
Των εν Ε λλάδι αρχαιολογικών εργασιών 

κατά το έτος 1970

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κατά το έτος 1970 επετεύχθησαν υπό της 
Κεντρικής Υπηρεσίας κατά τούς διαφόρους 
αυτής τομείς τα κάτωθι :

Διεύθυνσις Διοικητικού
Σημαντικήν επίτευξιν εις τον διοικητικόν το- 

μέα απετέλεσεν η διενέργεια διαγωνισμού προσ- 
λήψεως Επιμελητών Αρχαιοτήτων εντός του 
Φεβρουαρίου. Εις τον διαγωνισμόν τούτον επέ- 
τυχον 9 Ε πιμεληταί Κλασσικών και 4 Βυζαν- 
τινών Αρχαιοτήτων. Τούτων ο διορισμός εγέ- 
νετο εντός του Ιουνίου, η δε ανακοίνωσις τοπο- 
θετήσεως εντός του Αυγούστου, ως ακολούθως :

Α'. Ε πιμεληταί Κλασσικών Αρχαιοτήτων : 
Σταϊνχάουερ Γεώργιος, εις την Ε' Περιφέρειαν 
με έδραν την Σπάρτην. Δεκουλάκου Ιφιγένεια, 
εις την ΣΤ' Περιφέρειαν με έδραν τας Πάτρας. 
Παρλαμά Στυλιανή, εις την Ζ' Περιφέρειαν με 
έδραν την Α ρχαίαν Ολυμπίαν. Γαλλής Κων- 
σταντίνος, εις την ΙΒ' Περιφέρειαν με έδραν την 
Λάρισαν. Κριτζάς Χαράλαμπος, εις την Δ' Πε- 
ριφέρειαν με έδραν το Ναύπλιον. Χατζή Δέσποι- 
να, εις την ΙΖ’ Περιφέρειαν με έδραν την Μυτι- 
λήνην. Ι ωαννίδου Αλεξάνδρα, εις την Θ' Περι- 
φέρειαν με έδραν τας Θήβας. Τριαντάφυλλος 
Διαμαντής, εις την ΙΣΤ' Περιφέρειαν με έδραν 
την Κομοτηνήν. Α γαλοπούλου Πηνελόπη, εις 
την Η' Περιφέρειαν με έδραν την Κέρκυραν.

Β'. Ε πιμεληταί Βυζαντινών Αρχαιοτήτων : 
Ε τζέογλου Ροδονίκη, εις την 3ην Περιφέρειαν 
με έδραν τον Μυστράν. Γεωργοπούλου Μαρία- 
Μυρτώ, εις την 1ην Περιφέρειαν με έδραν την 
Χαλκίδα. Δεριζιώτης Λάζαρος, εις την 2αν Περι- 
φέρειαν με έδραν την Βέροιαν. Α λιπράντης 
Θεολόγος, εις την 4ην Περιφέρειαν με έδραν 
τας Αθήνας.

Ε κ  των κατά το έτος τούτο γενομένων λοιπών

μεταβολών εις το προσωπικόν της Υπηρεσίας 
σημειούται ενταύθα : α) η απόσπασις του Εφό- 
ρου Αρχαιοτήτων γ' τάξεως κ. Ευθ. Μαστρο- 
κώστα εκ της Β' Αρχαιολογικής Περιφερείας 
(Α ττικής) παρά τω Υ πουργείω Βορείου Ε λ - 
λάδος, β) η τοποθέτησις του Ε πιμελητού Αρ- 
χαιοτήτων α' τάξεως κ. Α γγ. Λιάγκουρα, ως 
Προϊσταμένου της Β' Αρχαιολογικής Περιφέ- 
ρειας, γ ) η μετάθεσις του Ε πιμελητού Αρχαιο- 
τήτων α' τάξεως κ. Κωνστ. Δαβάρα εκ της ΚΑ' 
Αρχαιολογικής Περιφερείας ( Χανιά) εις την Κ' 
Αρχαιολογικήν Περιφέρειαν ( Ά γιος Νικόλα- 

ος), δ) η μετάθεσις του Ε πιμελητού Αρχαιοτή- 
των β' τάξεως κ. Ι ω. Παπαποστόλου εκ της Α' 
Αρχαιολογικής Περιφερείας ( Αθήναι ) εις την 

ΣΤ' Αρχαιολογικήν Περιφέρειαν ( Πάτραι), ε) η 
μετάθεσις του Ε πιμελητού Αρχαιοτήτων β' 
τάξεως κ. Ι ω. Σακελλαράκη εκ της Κ' Αρχαιο- 
λογικής Περιφερείας (Ηράκλειον) εις το Ε - 
θνικόν Αρχαιολογικόν Μουσείον.

Υ πότροφοι εις το εξωτερικόν διετέλεσαν 
κατά το 1970 οι κάτωθι Επιμεληταί Αρχαιο- 
τήτων :

1) Η  Ε πιμελήτρια δ. Αικ. Δημακοπούλου, 
παραμείνασα εις Ο ξφόρδην Αγγλίας, 2) ο Ε - 
πιμελητής κ. Π. Θέμελης, παραμείνας εις Μό- 
ναχον Δ. Γερμανίας, 3) ο Επιμελητής κ. Η λ. 
Τσιριβάκος, παραμείνας εις Τυβίγγην Δ. Γερμα- 
νίας.

Αρχαιολογικόν Συμβούλιον
Το Αρχαιολογικόν Συμβούλιον συνήλθεν εις 

29 εν όλω συνεδριάσεις εξετάσαν 1360 υποθέσεις. 
Ε κ  τούτων : α ) 460 ανεφέροντο εις γενικά θέ- 
ματα, β) 322 εις κατασκευήν έργων επί  ή πλησί- 
ον μνημείων, γ )  392 εις καθορισμόν αμοιβής 
κατόχων και υποδεικτών αρχαίων, δ ) 70 εις εξ-
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αγοράς και απαλλοτριώσεις ακινήτων, ε) 74 εις 
ανακηρύξεις ιστορικών διατηρητέων μνημείων 
και αρχαιολογικών χώρων, ως και εις αποχαρα- 
κτηρισμούς, ς' ) 14 εις παραχωρήσεις θεάτρων 
ή μη, ζ ) 28 εις άδειας αρχαιοπωλών.

Διεύθυνσις Αρχαιοτήτων 
Κατά το έτος 1970 διετέθησαν εκ του Κρατι- 

κού Προϋπολογισμού τα κάτωθι χρηματικά 
ποσά :

α )  Δι' απαλλοτριώσεις δι' αρχαιολογικούς 
σκοπούς 10.000.000 δρχ.

β ) Δια κτηριακά έργα μουσείων 2.579.623 δρχ. 
γ )  Δι' εργασίας αναστηλώσεως και συντηρή- 

σεως μνημείων 8.000.000 δρχ.
δ ) Δια διαμορφώσεις αρχαιολογικών χώρων 

500.000 δρχ.
Ε κ  του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύ- 

σεων διετέθησαν :
α) Δια κτηριακά έργα μουσείων 10.123.000δρχ. 
β) Δι' επανεκθέσεις μουσείων 10.565.000 δρχ. 
γ) Δι' αναστηλώσεις και συντηρήσεις αρχαί- 

ων 6.360.000 δρχ. 
δ) Δι' ανασκαφάς 8.500.000 δρχ. 
ε) Δια μελέτας του εκτελεστέου προγράμμα- 

τος 32.400 δρχ.

Διεύθυνσις Α ναστηλώσεως

Μουσεία
Κατά το έτος 1970 ήρχισεν η ανέγερσις του 

Μουσείου Κέας και επερατώθη η ανέγερσις των 
Μουσείων Κιλκίς και Α λμυρού και η επέκτασις 
του Μουσείου Μυκόνου. Συνεχίσθη η ανέγερσις 
των Μουσείων Κομοτηνής, Χίου και Πειραιώς, 
ως και η διαμόρφωσις εις μουσεία του τουριστι- 
κού περιπτέρου Πέλλης, του κτηρίου του Τιμίου 
Σταυρού Νάξου και της οικίας Μιχαλέα εις Α- 
θήνας.

Ε γένοντο εργασίαι συντηρήσεως μουσείων, 
εξ ων σπουδαιότεροι αι του Εθνικού Αρχαιο- 
λογικού Μουσείου, επερατώθησαν αι επισκευαί 
εις τα Μουσεία Αργοστολίου, Ιθάκης, Μυτιλή- 
νης, Πάρου, Πατρών και του τεμένους Μπε- 
ζεστενίου Σερρών και ελειτούργησεν η εγκατά- 
στασις κεντρικής θερμάνσεως εις το Μουσείον 
Δελφών και η εγκατάστασις κλιματισμού εις το 
Μουσείον Πειραιώς.

Επίσης ετοποθετήθησαν κιγκλιδώματα ασφα- 
λείας εις πλείστα μουσεία του Κράτους. Ή ρχι- 
σεν η ανέγερσις βοηθητικών χώρων εις τους 
αρχαιολογικούς χώρους Ολυμπίας και Σαμο- 
θράκης, ως και αποθηκών αρχαίων εις Επίδαυ- 
ρον και Δελφούς.

Μνημεία

Εγένοντο αναστηλωτικαί εργασίαι εις πλεί- 
στα μνημεία, εξ ων τα κυριώτερα είναι :

Μνημεία Α κροπόλεως Αθηνών, τείχη Κα- 
βάλας, τέμενος Μπεζεστενίου Σερρών, τείχη 
Θεσσαλονίκης και Βεροίας, φρούριον Πλατα- 
μώνος, μνημεία Αγίου Ό ρους, Μετεώρων και 
Οσίου Λουκά, φρούρια Καρύστου, Ζακύνθου, 

Γερακίου, μνημεία Μυστρά, τείχη Ηρακλείου, 
μνημεία Κρήτης και Κυκλάδων, ως και τείχη 
Πειραιώς. Επίσης κατεσκευάσθη ειδικόν στέγα- 
στρον του τύμβου των Πλαταιέων εις Μαραθώνα 
και στέγαστρον κλιμακοστασίου του ανακτόρου 
Κνωσού. Ωσαύτως εγένετο συντήρησις τοιχο- 
γραφιών και ψηφιδωτών, εξ ων αι σημαντικώ- 
τεραι είναι εις Ά γιον Ό ρος, Μυστράν, Πάτρας, 
Βέροιαν, Σαντορίνην, Κρήτην, Θεσσαλονίκην.

Μελέται

Συνετάγησαν αι μελέται ανεγέρσεως των Μου- 
σείων Καστοριάς, Λαυρίου, Λαρίσης και Ση- 
τείας, διαμορφώσεως του τουριστικού περιπτέ- 
ρου Πέλλης εις Μουσείον, διαμορφώσεως αρ- 
χαιολογικού χώρου Σέσκλου, στερεώσεως κλπ. 
ενετικών τειχών Ηρακλείου, φρουρίου Κορώ- 
νης, κατασκευής στεγάστρου αρχαιολογικού 
χώρου Σέσκλου, ως και του τύμβου των Πλα- 
ταιέων εις Μαραθώνα, και πλείσται άλλαι με- 
λέται στερεώσεως, συντηρήσεως και αποκα- 
ταστάσεως μουσείων και μνημείων.

Πέραν των ανωτέρω, η Διεύθυνσις Α ναστη- 
λώσεως προέβη εις την σύνταξιν 87 κτηματολο- 
γικών διαγραμμάτων και αποτυπώσεων προς α- 
παλλοτρίωσιν ακινήτων δι’ αρχαιολογικούς σκο- 
πούς.

Εποπτεία έργων ετέρων Οργανισμών
Η  Διεύθυνσις Α ναστηλώσεως επώπτευσε 

των εκτελουμένων υπό Οργανισμών υπαγομένων 
εις το Υ πουργείον έργων ως κάτωθι :

Α νέγερσιν Β' Τμήματος Εθνικής Πινακοθή- 
κης, διαμόρφωσιν αιθούσης χρυσών Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου (ίδρυμα Ψύχα), αί- 
θουσαν Νέας Σκηνής Εθνικού Θεάτρου, ανέγερ- 
σιν Λαϊκής Βιβλιοθήκης Βόλου κ.ά.

Ο ργάνωσις και Λειτουργία
Η  Υπηρεσία, διά του ολιγαρίθμου εις αυτήν 

υπηρετούντος τεχνικού προσωπικού ( οκτώ μη- 
χανικών δια την αντιμετώπισιν των αναγκών 
5.000 κλασσικών και βυζαντινών μνημείων), ως 
και δια των αρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων, 
κατώρθωσε να υλοποιήση πλήρως τα προγραμ-
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ματισθέντα έργα και να απορροφήση σχεδόν 
απάσας τας διατεθείσας πιστώσεις.

Διεύθυνσις Ξένων Σχολών και Πολιτιστικών 
Σχέσεων

Κατά το 1970 προωθήθη και εβελτιώθη έτι 
μάλλον η συνεργασία μεθ’ απασών των εν Ε λ- 
λάδι Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών, δια τας ο- 
ποίας κατόπιν σειράς ενεργειών, εξησφαλίσθη 
και δια διατάξεων κατεχωρήθη ανετωτέρα διεξα- 
γωγή των εργασιών, ερευνών και μελετών των.

Ο τομεύς της υποβρυχίου δραστηριότητος 
παρουσίασε σημαντικήν δράσιν. Η  Υπηρεσία 
κατώρθωσε δι’ επιπόνων προσπαθειών να δώση 
εις ελευθέραν δι’ υποβρυχίους καταδύσεις χρησι- 
μοποίησιν, τας περιοχάς Χαλκιδικής και Ι ονίων 
Νήσων, βεβαίως υπό προϋποθέσεις διασφαλι- 
ζούσας τα εθνικά συμφέροντα.

Ε ξεπονήθη χάρτης, εις ον απετυπώθησαν αι 
περιοχαί ένθα ενετοπίσθη η παρουσία αρχαιο- 
λογικών θησαυρών, ναυαγίων, κατεποντισμένων 
ερειπίων κλπ. Ο  χάρτης συμπληρούται συνεχώς.

Κατά το αυτό έτος εξεπαιδεύθησαν έτεροι εξ 
αρχαιολόγοι εις την υποβρύχιον δραστηριότητα, 
επραγματοποιήθη δε η πρώτη υποβρύχιος έρευ- 
να εις την περιοχήν Αλοννήσου επί βυζαντινού 
ναυαγίου του 12ου αι., στεφθείσα υπό πλήρους 
επιτυχίας. Το φορτίον του ναυαγίου απετελείτο 
κατά το πλείστον εξ αγγείων, εχόντων εφυάλω- 
σιν και πλουσίαν διακόσμησιν εκ μυθικών μορ- 
φών και ζώων. Συνεκεντρώθησαν περί τα 1400 
αγγεία και τινα χαλκά σκεύη. Η  έρευνα θα συν- 
εχισθή κατά το έτος 1971 προς διάσωσιν του υπο- 
λοίπου φορτίου και προς αποκάλυψιν του σκά- 
φους, του οποίου φαίνεται ότι σώζονται ικανά 
τμήματα.

Εις τον τομέα των σχέσεών μας μετά του Εξω- 
τερικού, η Υπηρεσία μας συμμετέσχεν εις την 
διεθνή Έκθεσιν « Osaka 70 », ως δε ανεκοίνω- 
σαν ημίν  αι Ι απωνικαί αρχαί, κατά την διάρκειαν 
της εκθέσεως επωλήθησαν άνω του 1.000.000 
φωτογραφίαι των ημετέρων εκθεμάτων, οι δε 
οργανωταί εισέπραξαν εκ τούτων 1.000.000 δολ- 
λάρια.

Ε προγραμματίσθη και πυρετωδώς προετοιμά- 
ζεται το Διεθνές Συνέδριον Προϊστορικών Σπου- 
δών 1971. Το Συνέδριον τούτο οργανούται κατ’ 
έτος και μονίμως εις Sheffield της Αγγλίας, δια 
πρώτην δε φοράν, τιμητικώς, ανετέθη η οργάνω- 
σίς του εις ξένην χώραν.

Συνεχίσθησαν επιτυχώς και καθ’ όλον το έτος

αι εβδομαδιαίαι από ραδιοφώνου αρχαιολογικαί 
διαλέξεις και ωργανώθησαν τέσσαρες συνεντεύ- 
ξεις τύπου επί διαφόρων σημαντικών αρχαιολο- 
γικών θεμάτων.

Συνεκεντρώθη φωτογραφικόν υλικόν, δι’ ου η 
Υπηρεσία μας μετέσχεν εις τας οργανωθείσας 
υπό του Υπουργείου Εσωτερικών τοπικάς κατά 
νομούς Εκθέσεις.

Ταμείον Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλο- 
τριώσεων

Τα έσοδα εξ αρχαιολογικών πόρων ανήλθον 
κατά το 1970 εις 51.086.307,90 δρχ. έναντι 
46.608.103,80 δρχ. του 1969.

Εκ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και 
Απαλλοτριώσεων διετέθησαν :

α ) Δι’  απαλλοτριώσεις 19.393.459 δρχ. β) 
Δια διαμόρφωσην, περίφραξιν αρχαιολογικών 
χώρων 2.348.049 δρχ. γ) Δι’ ενίσχυσιν φυλάξεως 
μουσείων και αρχαιολογικών χώρων 5.928.605 
δρχ. δ) Δια καταβολήν αμοιβών εις κατόχους 
αρχαίων 414.568 δρχ. ε) Δι’ αγοράν συγγραμμά- 
των προς πλουτισμόν των βιβλιοθηκών των αρ- 
χαιολογικών υπηρεσιών 50.840 δρχ. ς' ) Δι’ αγο- 
ράν επίπλων 131.970 δρχ. ζ )  Δι’  εκτύπωσιν αρ- 
χαιολογικών δημοσιευμάτων 1.319.580 δρχ. η )  
Δια δαπάνας πάσης φύσεως ένεκα αρχαιολογικών 
αναγκών περιοχής Δωδεκανήσου 2.454.502,30 
δρχ.

Τα εντός του έτους 1970 εκδοθέντα υπό του 
Τμήματος Δημοσιευμάτων βιβλία είναι τα κά- 
τωθι :

1. Δύο τεύχη του Αρχαιολογικού Δελτίου 
του τόμου 24 (1969) : Μέρος Β’, Χρονικά, τεύχη 
Β1 και Β2.

2. Τρία τεύχη των Αρχαιολογικών Α ναλέ- 
κτων εξ Αθηνών του τόμου III ( 1970 ).

3. Γ. Δοντά, Οδηγός Αρχαιολογικού Μου- 
σείου Κερκύρας.

Επίσης εγένοντο αι εξής ανατυπώσεις :
1. Αρχαιολογικόν Δελτίον, τόμοι 13, 14 και 

15.
2. Agnes Sakellariou - G. A. Papathanasopou- 

los, National Archaeological Museum. I. Prehis- 
toric Collections. A Brief Guide (translated by 
Helen Wace, Elisabeth Wace-French and Ariadne 
Koumari - Sanford ).

3. Σύντομος Οδηγός Μουσείου Ακροπόλεως.
4. Carl Biegen - Marion Rawson, Το Α νάκτο- 

ρον του Νέστορος ( μετάφρασις Γ. A. Παπαθα- 
νασοπούλου ).
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ΕΘΝΙΚΟΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ

Το επιστημονικόν προσωπικόν του Μουσείου, 
υπό την διεύθυνσιν του υπογραφομένου, απετε- 
λείτο κατά το έτος 1970, εκ της Εφόρου δ. Β. 
Φιλιππάκη, της Ε πιμελητρίας κ. Παρ. Τουλού- 
πα, του Ε πιμελητού κ. Ι ω. Σακελλαράκη, μετα- 
τεθέντος εκ Κρήτης κατά μήνα Αύγουστον, και 
εκ των πτυχιούχων αρχαιολογίας, αι οποίαι ειρ- 
γάσθησαν ως έκτακτοι βοηθοί, κ. Ι σμ. Τριάντη, 
δ. Α λ. Γιαννοπούλου και δ. Ε . Ραυτοπούλου, 
προσληφθείσης κατά το τέλος του έτους.

Λήγοντος του 1970, εις τας αιθούσας εκθέσεως 
του Μουσείου προσετέθησαν τέσσαρες της βο- 
ρειοανατολικής πτέρυγος του κτηρίου. Εις τας 
τρεις εξ αυτών ( αίθ. 41, 42, 43 ) έχουν εκτεθή μαρ- 
μάρινα αγάλματα, ανάγλυφα και εικονιστικαί 
κεφαλαί της ρωμαιοκρατίας από του 1ου π.Χ. 
μέχρι του τέλους του 2ου μ.Χ. αι. και επέκεινα. 
Ε ν  τη ακθέσει, η χρονολογική τάξις δεν ετηρή- 
θη πάντοτε αυστηρώς προς τον σκοπόν, αφ’ ενός, 
όπως μη διαχωρισθώσι γλυπτά ανήκοντα εις σύν- 
ολον ευρημάτων, ως π.χ. αι κεφαλαί των κοσμη- 
τών εκ του Γυμνασίου του Διογένους και, αφ’ ε- 
τέρου, ίνα διευκολυνθή η μελέτη έργων επιδεχο- 
μένων χρησίμους συγκρίσεις. Τοιουτοτρόπως 
μετά του ανδριάντος ιππέως θωρακοφόρου εκ 
Μήλου, του οποίου η χρονολόγησις αμφισβη- 
τείται μεταξύ του τέλους του 2ου και των μέσων 
του 1ου π.Χ. αιώνος1, εξετέθησαν και άλλα αγάλ- 
ματα σχετιζόμενα προς αυτόν δια την κοινήν των 
προέλευσιν εκ Κυκλάδων. Μεταξύ, πάλιν, των 
αρχαϊστικών αναγλύφων και αγαλμάτων, εξετέ- 
θη σκοπίμως, προς παραβολήν, το ανάγλυφον 
3727 του Διονύσου εκ Χαλανδρίου, το οποίον 
είναι άριστον έργον της αρχαϊστικής τέχνης του 
4ου π.Χ. αιώνος2.

Η  αίθουσα 41 δια καταλλήλου διαρρυθμίσεως 
διηρέθη εις δύο χώρους, των οποίων ο βόρειος ε- 
δέχθη αλεξανδρινά έργα πλαστικής και μικρο- 
τεχνίας των εξ Αιγύπτου Συλλογών Δημητρίου, 
Ρόστοβιτς και Λ. Μπενάκη. Εντός της αυτής 
αιθούσης ετοποθετήθησαν και δύο γλυπτά αι- 
γυπτιάζοντος τύπου εκ της μητροπολιτικής Ε λ - 
λάδος, ο εκ Μαραθώνος ανδριάς, του οποίου αντί-

στοιχος ευρέθη προσφάτως εις Μαραθώνα3, και 
ακέφαλον άγαλμα Σφιγγός, εισαχθέν εις το Μου- 
σείον εκ Λουκού Κυνουρίας από του παρελθόν- 
τος αιώνος4.

Μεταξύ των ατελώς γνωστών εικονιστικών 
έργων καταλέγεται η προτομή υπ’ αριθ. 1590 
εξ Ερετρίας5 ( Π ί ν. 1 α ). Η  χρονολόγησις της 
εντός των ορίων των πρωίμων αυτοκρατορικών 
χρόνων είναι αβεβαία. Μετά την αφαίρεσιν του 
γύψου, ο οποίος εκάλυπτε την βάσιν δια την έκ- 
θεσίν της, απεδείχθη ότι η κεφαλή ανήκεν εις 
imago clipeata. Εις τον Π ί ν. 1 β διακρίνεται η 
καμπυλόγραμμος κάτω απόληξις και οι τόρμοι 
προς ένθεσιν της προτομής εν τω πλαισίω μορφής 
ασπίδος. Η  προέλευσίς της εκ του χώρου του 
θεάτρου υποβάλλει την ιδέαν ότι δυνατόν να ει- 
κονίζη αυτή κωμικόν ή δραματικόν ποιητήν.

Περί της τακτοποιήσεως εις προσωρινήν έκ- 
θεσιν, εν τη αιθούση υπ’ αριθ. 45, χαλκών ανδρι- 
άντων και έργων μικροτεχνίας, εδημοσιεύθησαν 
ανακοινώσεις εις AAA  IV ( 1971 ), σ. 49- 53. 
Ε νταύθα προστίθενται μόνον παρατηρήσεις τινές 
αφορώσαι εις το άγαλμα της Α ρτέμιδος, εκ των 
ευρημάτων του Πειραιώς του 1959 ( Π ί ν .  2). 
Τούτο ήτο, ως γνωστόν, εξ όλων των συνευρε- 
θέντων χαλκών έργων, το πλέον κακώς διατη- 
ρούμενον. Η  οξείδωσις είχε προχωρήσει μέχρι 
του πυρήνος του μετάλλου, ιδίως εις την κεφαλήν 
( κόμη και δεξιά πλευρά ) και εις πολλά σημεία 
των πτυχών του πέπλου και του ιματίου, όπου δεν 
απέμεινεν ή μόνον η ύλη της οξειδώσεως του 
χαλκού6. Α πητήθη μακροχρόνιος αποστέγνω- 
σις φυσική και τεχνητή και εν συνεχεία συγκόλ- 
λησις και στερέωσις κατά βάθος και κατά την 
επιφάνειαν του τελείως οξειδωθέντος μετάλλου. 
Η  εξεργασία αύτη, διαρκέσασα επί δέκα έτη, 
συνετελέσθη υπό του τεχνίτου Χρ. Χατζηλιού, 
συνταξιούχου αλλά συνεχίζοντος την εργασίαν 
του, με την συνεργασίαν του τεχνίτου Στ. Κασ- 
σανδρή. Οι βραχίονες του αγάλματος συνεκολλή- 
θησαν, όπως και πολλά τμήματα από τας πτυχάς 
του ενδύματος. Κατά την εργασίαν διεπιστώθη η 
έκτασις της εν ψυχρώ αρχαίας επί του αγάλματος 
επεξεργασίας. Αυτή φαίνεται ιδιαιτέρως εις το 
πρόσωπον και εις τα γυμνά μέρη του σώματος.

1. Π ερ ί των χρ ονολ ογικώ ν και τεχνοτρ οπ ικ ώ ν π ροβ λη - 
μάτων, τα  οποία  θέτει η μελέτη του αγάλματος, πρβλ. Β· 
K allipolitis, N ouvelles salles de Sculpture, A A A  IV  ( 1971 ), 
σ. 45 -46 .

2. A A A  IV  ( 1971 ), σ. 48, υποσημ. 6.

3. Α . Κ . Β αβρίτσα, Ε ιδή σ εις  εκ  Μ αραθώ νος, A A A  I 
( 1968 ), σ. 2 3 2 -2 3 3 , είκ. 6 - 9.

4. E x p é d i t i o n  de Μ orée ΠΙ, 89, 2. R S ,  II 709, I.
5. Τ ο κάτω μέρος τη ς  κεφ α λή ς ευρέθη κατά  τας ανα- 

σκαφάς του θεάτρου τη ς  Ε ρ ετρ ίας, δ ιενεργηθείσας υπό Α- 
μερικανώ ν α ρ χα ιολόγω ν κατά το  1891· πρβλ. κα ι A. H ekler 
εν Ö J h  21/22, σ. 199, εικ. 68

6. Α . Κ . Ο ρλάνδου, Το Έ ργον 1959, σ. 167, εικ. 184.
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Πτυχαί του ιματίου έχουν χυθή χωριστά και συν- 
εκολλήθησαν εκ των υστέρων καλύψασαι άλλας 
πτυχάς, αι οποίαι παρουσίαζον λείαν επιφάνειαν. 
Ε π ί των βραχιόνων διακρίνονται σαφώς δύο επι- 
κεκολλημένα στρώματα ( Π ί ν. 3 ). Επί της ρά- 
χεως, η αρχική θέσις της φαρέτρας ήτο εις υψη- 
λότερον σημείον, όπου υπάρχει αύλαξ προς υπο- 
δοχήν αυτής, η οποία όμως ετοποθετήθη και 
προσηρμόσθη εις χαμηλοτέραν θέσιν. Συμπε- 
ραίνομεν εκ τούτων ότι το άγαλμα υπέστη « επι- 
σκευήν ». Α ν  αύτη εγένετο αμέσως μετά την α- 
νεπιτυχή χώνευσιν ή μεταγενέστερον λόγω βλά- 
βης, είναι ίσως αδύνατον να διαπιστωθή. Ό θεν, 
η σημασία του αγάλματος δια την εξέτασιν της 
τεχνικής, όσον και δια την Ιστορίαν της Τέχνης, 
είναι προφανής, επειδή αναμφιβόλως πρόκειται 
περί πρωτοτύπου, αναγομένου εις το τρίτον τέ- 
ταρτον του 4ου π.Χ. αι., συγγενούς τεχνοτροπίας 
προς τα έργα του Πραξιτέλους.

Εις το εργαστήριον του Μουσείου, όπου εγέ- 
νετο η όλη εργασία δια την έκθεσιν των χαλκών, 
ησκήθησαν πολλοί βοηθοί αποφοιτήσαντες 
από την Σχολήν Συντηρητών, ήτις ιδρύθη δα- 
πάνη του Ιδρύματος Ψύχα.

Ε κ  της εκτεθειμένης Συλλογής αρχαϊκών χαλ- 
κών μετεφέρθησαν, αποφάσει του Αρχαιολογι- 
κού Συμβουλίου, τα ευρήματα των ανασκαφών 
του Καθηγητού Ευαγγελίδου της Δωδώνης, περί- 
που 45, εις το Μουσείον των Ι ωαννίνων.

Σημαντικόν μέτρον δια την καλήν διατήρησιν 
των μη εκτεθειμένων μικρών χαλκών αντικειμέ- 
νων, υπήρξεν η εγκατάστασις χαλκοθήκης εις 
τον 2ον όροφον του Μουσείου και μεταλλίνων 
θηκών, την δαπάνην των οποίων κατέβαλεν η 
Εταιρεία « Οι Φίλοι του Μουσείου ». Εις την 

νέαν χαλκοθήκην, η οποία δεν έχει υγρασίαν, 
μετεφέρθησαν τα χαλκά των αποθηκών, ταξινο- 
μηθέντα κατά την προέλευσίν των. Η  Εταιρεία 
« Οι Φίλοι του Μουσείου » κατέβαλεν ωσαύτως 
την δαπάνην μηχανήματος εξαερισμού και κλι- 
ματισμού δια το εργαστήριον συντηρήσεως των 
ξυλίνων της Αιγυπτιακής Συλλογής, οργανωθέν 
εις τον χώρον της παλαιάς αποθήκης χαλκών. 
Την έλλειψιν επιστήμονος χημικού ανεπλήρω- 
σεν εν μέρει, ευγενώς προσφερθείς, ο ειδικός εις 
την μεταλλοτεχνίαν Δρ. κ. Γ. Βαρουφάκης, ο 
οποίος διεξήγαγεν επιστημονικά πειράματα και 
ερεύνας επί ρινισμάτων από αρχαία χαλκά αντι- 
κείμενα και αναλύσεις, των οποίων τα αποτελέ- 
σματα εδημοσίευσεν εις ειδικά ξένα περιοδικά 
και εις ΑΔ  25 ( 1970 ) : Μέρος Α', σ. 100 κ.ε.

Εις την προϊστορικήν Συλλογήν εισήχθησαν 
τα ευρήματα των προϊστορικών τάφων του Μα-

ραθώνος, ανασκαφέντων κατά το θέρος του 1970 
υπό του Γενικού Ε πιθεωρητού Αρχαιοτήτων 
και Α ναστηλώσεως Καθηγητού κ. Σπ. Μαρινά- 
του7. Τα αγγεία εκαθαρίσθησαν και συνεκολλή- 
θησαν εις το εργαστήριον υπό του τεχνίτου κ. 
Τρ. Κοντογεώργη, ο οποίος εδίδαξε τους μαθη- 
τάς της Σχολής Συντηρητών και επέβλεψεν εις 
την όλην εργασίαν συντηρήσεως των πηλίνων 
αντικειμένων. Ε π ί του προκειμένου αξίζει να 
αναφερθή η επανασυγκόλλησις και επανέκθεσις 
του μεγάλου εκ Βοιωτίας πίθου με ανάγλυφον 
παράστασιν ποτνίας θηρών εν τη αιθούση 11. Εις 
τας προθήκας εκθέσεως της Μυκηναϊκής αιθού- 
σης ( προθ. 5 και 6 ) προσετέθησαν και όσα ευ- 
ρήματα ( κτερίσματα ) του Β' περιβόλου των Μυ- 
κηνών δεν είχον εισέτι εκτεθή, μελετηθέντα δια 
την τελικήν δημοσίευσιν των τάφων του περι- 
βόλου παρά του Καθηγητού κ. Γ. Μυλωνά. Εις 
την περιγραφήν και ευρετηρίασιν των αγγείων 
του Μαραθώνος ειργάσθη ο κ. Ι . Σακελλαράκης.

Εις την Συλλογήν κλασσικών αγγείων προσ- 
ετέθησαν περί τα 25 αττικά, ευρεθέντα εντός 
του τύμβου των Πλαταιέων εν Μαραθώνι8, ανα- 
σκαφέντος υπό του κ. Μαρινάτου. Η  κ. Ε λ. 
Σταθάτου παρέδωσε δια την Συλλογήν της την 
δωρηθείσαν προ ετών, περί τα 14 μικρά αντι- 
κείμενα.

Υ πό της Αστυνομίας προσεκομίσθησαν περί 
τα 50 πήλινα και 1 γλυπτόν ρωμαϊκών χρόνων, 
κατασχεθέντα εις χείρας αρχαιοκαπήλων και 
προερχόμενα εκ Κρήτης, εις τα μουσεία της ο- 
ποίας ανήκουν κανονικώς, δι’ ο παρέλκει ο περί 
αυτών λόγος ενταύθα.

Μεγαλυτέρας σημασίας είναι η εισαγωγή εις 
το Μουσείον εκ της αρχαιολογικής αποθήκης 
του Ραμνούντος, 30 αποτμημάτων μαρμαρίνου 
αγάλματος υπερφυσικού μεγέθους, τα οποία 
ο Επιμελητής κ. Γ. Δεσπίνης ανεγνώρισεν ότι 
ανήκουν εις την Νέμεσιν του Α γορακρίτου, το 
λατρευτικόν εν Ραμνούντι άγαλμα, εν συνδυασμώ 
προς άλλα θραύσματα φυλασσόμενα εις το Ε- 
θνικόν Μουσείον, όπου είχον μεταφερθή υπό του 
ανασκάψαντος το ιερόν Β. Στάη από του 1892. 
Εις το Βρετανικόν Μουσείον φυλάσσεται, εξ 
άλλου, μέγα απότμημα από την κεφαλήν του 
ανδριάντος της θεάς.

Μεταξύ των αντιγράφων ρωμαϊκών χρόνων 
του τύπου της Νεμέσεως, διακρίνεται, δια την 
σχετικήν πιστότητά του, το ακέφαλον άγαλμα

7. Π ρβλ. A A A  III ( 1970 ), σ. 66 - 68, 153 - 162, 349 - 357.
8. A A A  III ( 1970 ), σ. 164 - 166, 357 - 365.



8 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 26 (1971) : ΧΡΟΝΙΚΑ

του Εθνικού Μουσείου ΓΛ 3949, εκτεθειμένον 
εν τη μικρή αιθούση κλασσικών έργων και αντι- 
γράφων ( 19 ). Εις τον Π ί ν. 4 απεικονίζεται σχε- 
διογράφημα αναπαραστάσεως του αγάλματος 
του Α γορακρίτου επί τη βάσει των αποτμημάτων 
και του αντιγράφου του Μουσείου της Κοπεγχά- 
γης, οφειλόμενον εις τον καλλιτέχνην - ζωγρά-

φον του Μουσείου κ. Κ. Η λιάκην. Επειδή η 
γενομένη το 1960 - 1962 έρευνα και περισυλλογή 
των θραυσμάτων εν Ραμνούντι υπήρξε περιωρι- 
σμένη εις έκτασιν, θα ήτο ευκταίον να αναλη- 
φθή νέα συστηματική έρευνα εν τω ιερώ, η οποία 
δυνατόν να αποδώση και άλλα θραύσματα του 
αγάλματος ή των αναγλύφων της βάσεως.

Β. Γ. Κ ΑΛΛΙΠ Ο ΛΙΤΗ Σ
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΘΗΝΩΝ

Συνεχίσθη και κατά το έτος 1970 η συντήρη- 
σις και ο καθαρισμός των μολυβδίνων συμβόλων, 
ως και αργυρών και χαλκών νομισμάτων, τόσον 
της Συλλογής των Αθηνών, όσον και πολλών 
άλλων αρχαιολογικών Περιφερειών, υπό του ει- 
δικευμένου τεχνίτου κ. Σπύρ. Σπυροπούλου.

Η  επανεκθετική εργασία εις την τρίτην Δυτι- 
κήν αίθουσαν έχει σχεδόν ολοκληρωθή, δια της 
τοποθετήσεως εις ειδικάς προθήκας, αφ’ ενός 

  μεν, μιας επιλογής εκ των αξιολογωτέρων νομι- 
σμάτων της Συλλογής Αλεξάνδρου Σούτζου1, 
αφ’ ετέρου δε, μιας αντιπροσωπευτικής σειράς 
δοκιμίων και νομισμάτων της Νεωτέρας Ελλά- 
δος ( Π ί ν. 5, 6 α - β, 7 α - β ).

Παραλλήλως προς την εργασίαν ταύτην, εκρί- 
θη σκόπιμον όπως, χάριν της προβολής ωρισμέ- 
νων ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος εκθεμάτων της 
Νοτιοδυτικής αιθούσης, τοποθετηθώσι ταύτα 
εις νέας προς τούτο κατασκευασθείσας προθήκας 
τοίχου. Αι γενόμεναι αναπροσαρμογαί αφορούν 
εις τα κάτωθι αντικείμενα : α) « Εύρημα » πεντή- 
κοντα και ενός χρυσών στατήρων Φιλίππου Β' και 
Αλεξάνδρου Γ', ευρεθέντων κατά τας ανασκαφάς 

της Κορίνθου το 1930, β) πέντε χρυσά πτολεμαϊ- 
κά νομίσματα εκ των σπανιωτέρων των φυλασ- 
σομένων εις το Μουσείον, και γ) ωρισμένοι 
αρχαίοι ελληνικοί γλυπτοί λίθοι εκ της Συλλο- 
γής Καραπάνου ( Π ί ν. 8 α - β ).

Ωσαύτως επραγματοποιήθη η από του 1968 
αρξαμένη αποδελτίωσις των « θησαυρών » των 
αρχαίων ελληνικών νομισμάτων των φυλασσο- 
μένων εις την Νομισματικήν Συλλογήν 2.

Ω ς επιστημονική βοηθός ειργάσθη και κατά 
το 1970 μετ’ εξαιρετικής επιμελείας η αρχαιο- 
λόγος δ. Η ώς Τσούρτη.

Η  ταύτισις των νέων προσκτημάτων έχει ως 
ακολούθως3 :

Α'. Εξ ανασκαφών
α) Εκ της  ανασκαφής της βασιλικής της Α μ- 

φιπόλεως κατά το έτος 1970, τριάκοντα πέντε 
χαλκά νομίσματα4, ήτοι :

1-5.  Α μφιπόλεως, περί τα 187 - 31 π.Χ., πρβλ. 
SNG  Cop., αριθ. 62 και Gaebler, πίν. IX, αριθ. 
16, 17 και 18.

6. Αμφιπόλεως, εποχής Λουκίου Ουήρου(;), 
εφθαρμένον.

7. Αμφιπόλεως, εποχής Σεπτιμίου Σευήρου, 
πρβλ. SNG  Cop., αριθ. 110.

8. Πύδνης, εποχής Α μύντου Γ', πρβλ. Gae- 
bler, αριθ. 2 - 3 ( πίν. XX, αριθ. 30 - 31 ).

9. Φιλίππων, αυτοκρατορικών χρόνων, πρβλ. 
SNG  Cop., αριθ. 306.

10. Κασσάνδρου, πρβλ. έ.α., αριθ. 1146 - 1153.
11. Αντιγόνου Γονατά, πρβλ. έ.α., αριθ. 1205 - 

1213.
12. Α βδήρων, περί τα 352 - 323 π.Χ., πρβλ. 

έ.α., αριθ. 374.
13 - 16. Τέσσαρα τελείως εφθαρμένα αρχαία 

ελληνικά.
17. Φόλλις Μεγάλου Κωνσταντίνου, εφθαρ- 

μένη.
18. Φόλλις Κωνσταντίου Β', εφθαρμένη.
19. Χαλκούν νόμισμα ( AES IV) Θεοδοσίου 

Α', νομισματοκοπείου Κυζίκου, χρονολογία κο- 
πής 388 - 392, πρβλ. RIC, IX, σ. 246, αριθ. 26 b, 3.

20-21. Δύο χαλκά νομίσματα Α ρκαδίου, ε- 
φθαρμένα.

22. Χαλκούν νόμισμα Ο νωρίου(;), εφθαρ- 
μένον.

23-31. Εννέα υστερορρωμαϊκά, εφθαρμένα.
32. Πεντανούμμιον εφθαρμένον, πιθανώς Ιου- 

στίνου Α'.
33 - 34. Δύο οκτανούμμια Ιουστινιανού Α' , 

νομισματοκοπείου Κωνσταντινουπόλεως, χρο- 
νολογία κοπής 527 - 562, πρβλ. Bellinger, Dum- 
barton Oaks Catalogues I, αριθ. 100 a.1.

35. Εικοσανούμμιον Ιουστίνου Β' , νομισμα- 
τοκοπείου Θεσσαλονίκης, χρονολογία κοπής 
572/73, πρβλ. έ.α., αριθ. 74.1.

β ) Ε κ  της ανασκαφής Κεφάλου, νήσου προς 
ΒΔ. της Βονίτσης εις τον Α μβρακικόν κόλπον, 
του έτους 1968, τριάκοντα εξ χαλκά5, ως επί το 
πλείστον βυζαντινά, βανδαλικά και εν Ο στρο- 
γότθων, πρβλ. Π Α Ε  1968, σ. 21.

1. Ο  Α λέξανδρος Σ ούτζος κατέλιπε και κληροδότημα, 
δια του οποίου π λουτίζετα ι κα τ’ έτος το  Μ ουσείον με νέα 
προσκτήματα. Επιθυμώ και εκ τη ς θέσεως ταύτης να εκ- 
φράσω τας θερμάς μου ευχα ρ ισ τία ς  προς το  Δ ιο ικητικόν 
Συμβούλιον τη ς  Ε θνικής Π ινακοθήκης και του Μ ουσείου 
Α λεξ. Σούτζου, δια  τη ν  πολύτιμον συνδρομήν του εις τον 
τομέα του π λο υτισ μ ο ύ  τη ς Ν ομισματικής Συλλογής.

2. Η  εργα σ ία  αύτη συνετελέσθη εντός του γενικωτέρου 
π λα ισ ίου τη ς α ναθεωρήσεως και συμπληρώσεως του παλαι- 
ού κα ι πολυτίμου ευρετηρίου των α ρ χαίων ελληνικώ ν θησαυ- 
ρών, συνταχθέντος παρά του Sydney Ρ. N oe ( 2α έ κδοσις 
1937 ).

3. Ό που κρίνεται απαραίτητον, η δ ια τή ρησ ις  σ ημ ειού -
τα ι ως εξής : ΔΑ  =  δ ια τή ρησ ις  α ρίσ τη , ΔΚ  =  δ ια τή ρησ ις
κ α λή , Δ Μ =  δ ια τή ρ ησ ις  μετρία, δμ =  δ ια τή ρησ ις μετριω-
τάτη , εφθ. =  εφθαρμένον. Α ι φωτογραφ ίαι των πινάκω ν ο-

φείλονται των μεν αιθουσών εις τον κ. Χ αρισ ιάδην, των δε 
νομισμάτων εις τον φωτογράφον του Εθνικού Α ρ χ α ιο λ ογ ι- 
κού Μ ουσείου κ. Κ ωνστ. Κ ωσταντόπουλον.

4. Π αρέδωσεν ο κ. Ευστ. Στίκας.
5. Π αρεδόθησαν παρά τη ς αρχα ιολόγου κ. Χαρ. Μ πάρ- 

λα.
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γ ) Ε κ  της ανασκαφής εις «Γλυκύ » Ηπείρου, 
τέσσαρα χαλκά και εν αργυρούν6:

1) Σκυφωτόν Μανουήλ Α' Κομνηνού, πρβλ. 
Μ. Hendy, Coinage and Money in the Byzantine 
Empire 1081-1261, αριθ. 11 - 15, πίν. 16, 2-3) 
δύο φραγκικά δηνάρια - τορνήσια εφθαρμένα, 
4) ενετικόν σολδίνιον του 14ου αιώνος, εφθαρ- 
μένον, και 5) τουρκικόν εφθαρμένον και αποκε- 
κομμένον.

δ ) Παρά της Α' Αρχαιολογικής Περιφερείας7, 
κατά τας εκτελουμένας εργασίας εις την οικίαν 
Μιχαλέα, ένδεκα νεοελληνικά νομίσματα Ό - 
θωνος και Γεωργίου Α'.

ε ) Ε κ  της ανασκαφής Μαραθώνος του έτους 
1970, δύο χαλκά ρωμαϊκά : 1) αντωνιανός Γαλλι- 
ηνού, και 2) εφθαρμένον 4ου αι. μ.Χ.8.

ς') Ε κ  της ανασκαφής Πειραιώς του 1959, 
εξήκοντα εν χαλκά μετριωτάτης διατηρήσεως 
έως εφθαρμένα9, αρχαία ελληνικά. Ε κ  των ανα- 
γνωρισθέντων τύπων δεκαέξ είναι αθηναϊκά 3ου 
και 2ου αι. π.Χ., ως και εν αυτοκρατορικών χρό- 
νων, εν « κληρούχων Δήλου », πρβλ. Σβορώνος 
πίν. 107, αριθ. 55 - 69, εν Σαλαμίνος, περί τα 
339 - 318 π.Χ., πρβλ. SNG  Cop., αριθ. 455 - 458 
και εν  Πιτάνης (Μυσίας) 4ου αι. π.Χ., πρβλ. έ.α., 
αριθ. 535.

ζ) Ε κ  της ανασκαφής Βραυρώνος του 1956, 
εν χαλκούν αθηναϊκόν αυτοκρατορικών χρόνων, 
πρβλ. Σβορώνος, πίν. 88, αριθ. 37 - 39.

η ) Ε κ  της ανασκαφής Κρανείου Κορίνθου 
εικοσιδύο χαλκά, ήτοι : 1) Κορίνθου 400 - 146 
π.Χ., πρβλ. Edwards, αριθ. 11, 2) ελληνικής πό- 
λεως 1ου - 2ου αι. μ.Χ., εφθαρμένον, 3 -17) δε- 
καπέντε βανδαλικά, 18) πεντανούμμιον 6ου αι. 
μ.Χ., εφθαρμένον, 19) τεσσαρακοντανούμμιον 
Ηρακλείου, πρβλ. Grierson, Dumbarton Oaks 
Catalogues II, σ. 282, αριθ. 79 a. 1, 20) ανώνυμον 
βυζαντινόν 1071 - 1078, πρβλ. Μ. Thompson, 
αριθ. 1871, 21) Μανουήλ Α' Κομνηνού, εφθαρ- 
μένον, 22) τελείως εφθαρμένον.

θ) Ε κ  των ανασκαφών Μεσσήνης κατά το έ- 
τος 1970, δεκαεπτά χαλκά10, ήτοι : 1) Κοινού 
Θεσσαλών, εποχής Φαυστείνης Β', πρβλ. Rogers, 
αριθ. 98 ( θαυμασία πρασίνη πατίνα ), 2) Κοινού 
Θεσσαλών, εποχής Σεπτιμίου Σευήρου, εφθαρμέ-

νον, 3) Κορίνθου, περί τα 400-146 π.Χ., πρβλ. 
Edwards, αριθ. 11,4) Κορίνθου (;), εποχής Καρα- 
κάλλα, πρβλ. δια τύπον οπισθίας πλευράς NCP, 
πίν. D, αριθ. LXII, 5) Φλιούντος, 431 -370 π.Χ., 
πρβλ. BM C, πίν. VII, αριθ. 1,6-7) Πατρών, επο- 
χής Καρακάλλα, πρβλ. NCP, πίν. Q, αριθ. X και 
XXIV, 8) Μεσσήνης, μετά το 280 π.Χ., πρβλ. 
SNG  Cop., αριθ. 508 κ.ε., 9) Κλεωνών, εποχής 
Καρακάλλα, πρβλ. δια τύπον της οπισθίας πλευ- 
ράς, έ.α., πίν. Η, αριθ. II, 10) Τροιζήνος, επο- 
χής Γέτα, πρβλ. δι' οπισθίαν πλευράν BMC, 
πίν. XXXI, αριθ. 7, 11) Κλείτορος 370 - 240 π.Χ., 
τύπος BM C, αριθ. 11, 12) ανώνυμον βυζαντινόν 
1081-1118, πρβλ. Μ. Thompson, αριθ. 1873, 
13 - 17) εξ τελείως εφθαρμένα.

ι ) Ε κ  των ανασκαφών Καστελλίου ( Κισά- 
μου ) Κρήτης, του έτους 196911, εν χαλκούν με- 
τάλλιον Κομμόδου, πρβλ. F. Gnecchi, I  Meda- 
glioni Romani, II, πίν. 79, αριθ. 1012 ( Π ί ν .  9, 
αριθ. 1 ) και 120 χαλκά ρωμαϊκά 4ου αιώνος, 
ευρεθέντα ομού εντός κόγχης και αποτελούντα 
« θησαυρόν »13.

Β'. Ευρήματα

Ελληνικά
α ) Από την Μικράν Ασίαν και εκ της περι- 

οχής του Ελλησπόντου, εικοσιδύο μικραί υπο- 
διαιρέσεις εξ ηλέκτρου14 Μικράς Ασίας, του 
7ου και του 6ου αι. π.Χ. Οι ευρεθέντες τύποι 
είναι οι εξής :

1. Μιλήτου (;), 0.597 γρ., 1/24 στατήρος. Έμ. 
Κεφαλή λέοντος προς αρ. Ό π . Έγκοιλον τετρά- 
γωνον φέρον τρεις γραμμάς. Πρβλ. Münzen und 
Medallien, Juni 1967, Liste 277, αριθ. 10 ( Π ί ν. 
9, αριθ. 2 και 2α )15.

2. Αβεβαίου νομισματοκοπείου, 0.522 γρ., 
1/24 στατήρος. Έμ. Κεφαλή ζώου προς δεξ. 
Ό π. Έγκοιλον τετράγωνον ( Π ί ν .  9, αριθ. 3 
και 3α )

3. Αβεβαίου νομισματοκοπείου, 0.54 γρ., 
1/24 στατήρος. Έμ. Ά νευ συγκεκριμένου τύπου. 
Ό π . Έγκοιλον τετράγωνον. Πρβλ. έ.α., August 
1968, Liste 291, αριθ. 14, δια παραπλήσιον τύπον 
εις 1/48 στατήρος ( Π ί ν .  9, αριθ. 4 και 4α).

4. Μιλήτου, 0.315 γρ., 1/48 στατήρος. Έμ.
6. Π αρέδω σεν ο Κ α θη γη τή ς  κ. Δημ. Π άλλας, ως κα ι τα 

εις  τη ν  παράγραφον η περιγραφόμενα  νομίσματα.
7. Π αρέδω σεν ο Έ φ ο ρ ο ς  κ . Γ. Δοντάς.
8. Π αρεδόθη σα ν εκ τη ς  Γ εν ικ ή ς  Διευθύνσεως Α ρ χα ιο - 

τήτω ν κα ι Α ναστηλώ σεω ς, Τμήματος Μ ουσείων.
9. Π αρεδόθησαν παρά του Δ ιευθυντού του Εθνικού Α ρ - 

χα ιολ ογικού  Μ ουσείου κ. Βασ. Κ α λλ ιπολ ίτου , ως κα ι το 
χα λκούν νόμ ισμα τη ς επομένης παραγράφου.

10. Π αρέδω σεν ο Α καδημαϊκός κ .  Α ν . Ο ρλάνδος.

11. Π αρεδόθησαν παρά του Ε π ιμελητού τη ς  Κ Α ' Α ρ- 
χα ιο λ ο γ ικ ή ς  Π ερ ιφ ερείας κ. Γ ιάννη  Τ ζεδάκι ( βλ. ΑΔ 25 
( 1970 ) : Χ ρονικά, σ. 471 ).

12. Η  κεφαλή π ρος  δεξ.
13. Τα νομ ίσματα περ ιγρά φ οντα ι εις τη ν  ο ι κείαν σ τή - 

λ η ν  των « ευρημάτω ν ».
14. Τ μήμα μεγαλυτέρου δ ιασκορπισθέντος ευρήματος.
15. Μ εγέθυνσις εις τρ ιπ λούν περίπου.
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Κεφαλή λέοντος προς αρ. Ό π. Έγκοιλον τετρά- 
γωνον. Πρβλ. έ.α., αριθ. 7 ( αλλά κεφαλή προς 
δεξ. ) ( Π ί ν. 9, αριθ. 5 ).

5. Του ιδίου τύπου, 0.26 γρ., 1/48 στατήρος.
6. Κως (;), 0.22 γρ., 1/48 κρατήρος. Έμ. Καρ- 

κίνος. Ό π. Έγκοιλον τετράγωνον. Πρβλ. έ.α., 
Januar 1970, Liste 308, αριθ. 13.

7-9.  Τρία του ιδίου τύπου, 0.245 γρ., 0.230 
γρ. και 0.265 γρ.

10. Εφέσου, 0.238 γρ., 1/48 στατήρος. Έμ. 
Μέλισσα. Ό π. Έγκοιλον τετράγωνον. Πρβλ. 
έ.α., Juni 1967, Liste 277, αριθ. 7.

11-14. Μιλήτου (;), 0.30 γρ., 0.27 γρ.,0.24 γρ.,
0.265 γρ., 1/48 στατήρος. Έμ. Φυτικόν κόσμημα. 
Ό π. Έγκοιλον τετράγωνον. Δια παρόμοιον τύ- 
πον εις 1/12 στατήρος, πρβλ. έ.α., Januar 1970, 
Liste 308, αριθ. 3.

15. Αβεβαίου νομισματοκοπείου, 0.30 γρ., 
1/48 στατήρος. Έμ. Κεφαλή αετού προς δεξ. 
Ό π. Έγκοιλον τετράγωνον.

16. Αβεβαίου νομισματοκοπείου, 0.295 γρ., 
1/48 στατήρος. Άνευ συγκεκριμένου τύπου.

17. Κως (;), 0.9 γρ., 1/96 στατήρος. Έμ. Καρ- 
κίνος (;). Ό π . Έ γκοιλον τετράγωνον.

18-19. Μιλήτου (;), 0.11 γρ., 0.10 γρ., 1/96 
στατήρος. Έμ. Φυτικόν κόσμημα (;). Όπ. Έγ- 
κοιλον τετράγωνον.

20 - 22. Αβεβαίου νομισματοκοπείου, 0.12 γρ.,
0.13 γρ. Άνευ συγκεκριμένου τύπου.

Ρωμαϊκά

α ) Κατά το β' ήμισυ του 19ου αιώνος ευρέθη 
εις το φρούριον Κράνης της Κεφαλληνίας θη- 
σαυρός αργυρών δηναρίων. Η  οικογένεια Σπ. 
Φωκά - Κοσμετάτου εδώρησε 242 τεμάχια ( ΔΚ - 
ΔΑ ), προερχόμενα εκ του ως άνω θησαυρού16.

Μετά το πέρας της συντηρήσεως και της ταυ- 
τίσεως των νομισμάτων ευρέθησαν οι εξής αυ- 
τοκράτορες : Νέρβας ( 4 τεμ. ), Τραϊανός ( 48 
τεμ. ), Α δριανός ( 86 τεμ. ), Α ντωνείνος Ευσε- 
βής ( 2 τεμ. ), Φαυστείνα Α' ( 7 τεμ. ), Μάρκος 
Αυρήλιος ( 87 τεμ. ), Φαυστείνα Β' ( 5 τεμ. ), 
Λούκιος Ουήρος ( 1 τεμ. ), Λουκίλλα ( 1 τεμ. ), 
Κρισπείνα ( 1 τεμ. ).

Ε ξ  αυτών απεικονίσθησαν ωρισμένοι αντι- 
προσωπευτικοί τύποι : 1) Νέρβας, πρβλ. R IC  
II, σ. 223, αριθ. 2 (Π  ί ν. 9, αριθ. 6), 2) Τραϊανός, 
πρβλ. έ.α., σ. 254, αριθ. 165 ( Πί ν .  9, αριθ. 7), 
3-4)  Α δριανός, πρβλ. έ.α., σ. 353, αριθ. 110 
και σ. 358, αριθ. 151 ( Π ί ν .  9, αριθ. 8 και 9 ), 
5) Α ντωνείνος Ευσεβής, πρβλ. έ.α., III, σ. 41,

αριθ. 118 ( Πί ν .  9, αριθ. 10), 6) Φαυστείνα Α', 
πρβλ. έ.α., σ. 73, αριθ. 384 ( Π ί ν. 9, αριθ. 11 ), 
7 - 8) Μάρκος Αυρήλιος, πρβλ. έ.α., σ. 214, α- 
ριθ. 5 και σ. 217, αριθ. 51 ( Π ί ν .  9, αριθ. 12 
και 13 ), 9) Φαυστείνα Β', πρβλ. έ.α., σ. 269, 
αριθ. 686 ( Π ί ν .  10, αριθ. 14), 10) Λούκιος 
Ουήρος, πρβλ. έ.α., σ. 260, αριθ. 576 ( Π ί ν .  
10, αριθ. 15), 11) Λουκίλλα, πρβλ. έ.α., σ. 274, 
αριθ. 758 ( Π ί ν .  10, αριθ. 16), 12) Κρισπεί- 
να, πρβλ. έ.α., σ. 399, αριθ. 283 ( Π ί ν .  10, 
αριθ. 17 ).

β) Ε κ  της πόλεως των Χανίων, κατά το 1969, 
εικοσιοκτώ χαλκά (AES III) του 4ου αι. μ.Χ., 
ευρεθέντα εντός αγγείου17. Ε ξ  αυτών είκοσι 
είναι του Κωνσταντίου Β', κοπέντα εις τα νο- 
μισματοκοπεία Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινου- 
πόλεως, Νικομήδειας, Κυζίκου, Αλεξανδρείας 
και Αντιοχείας, μεταξύ των ετών 351 - 354 
και 355 - 361, πρβλ. Carson - Hill - Kent, Late 
Roman Bronze Coinage, αριθ. 1687, 2028, 2313, 
2315, 2496, 2627 και 2844. Ε ν  συνεχεία ευρέ- 
θησαν : εν του Κώνσταντος Α', νομισματοκο- 
πείου Ρώμης, χρονολογία κοπής 341 - 346, πρβλ. 
έ.α., αριθ. 636, δύο του Κωνσταντίου Γάλλου 
( το εν του τύπου SP E S R E IP V B LIC A E  και 
το δεύτερον εφθαρμένον ), δύο του Ι ουλιανού 
των τύπων FEL TEM P R E P A R A T IO  απροσ- 
διορίστου νομισματοκοπείου, και VOT X  
M VLT X X  του νομισματοκοπείου Θεσσαλονί- 
κης, χρονολογία κοπής 361 - 363, πρβλ. έ.α., 
αριθ. 1697 ( Π ί ν .  10, αριθ. 18 ). Τρία παρέμει- 
ναν απροσδιόριστα λόγω μεγάλης φθοράς.

Η  απόκρυψις του ευρήματος δύναται να τοπο- 
θετηθή περί το 363 μ.Χ. ή ολίγον αργότερον 
εφ’ όσον η τελευταία κοπή του Ι ουλιανού χρο- 
νολογείται μεταξύ του 361 - 363 και φέρει κατα- 
φανώς τα ίχνη της κυκλοφορίας επ’ αρκετόν χρο- 
νικόν διάστημα.

γ ) Κατά την διάρκειαν της ανασκαφής Κα- 
στελλίου Κισάμου ( Κρήτης ) το έτος 1969, ευ- 
ρέθησαν εντός κόγχης εκατόν είκοσι φόλλεις 
και υποδιαιρέσεις αυτών του 4ου αι. μ.Χ., ήτοι18: 
Δώδεκα Κωνσταντίνου Α', κοπείσαι μετά τον θά- 
νατόν του ( 337 μ.Χ. ), των νομισματοκοπείων 
Νικομηδείας και Κυζίκου ( εν τω εξέργω 
SM K H ), πρβλ. έ.α., αριθ. 1152,1314, τριάκοντα 
οκτώ του Κωνσταντίου Β', των νομισματοκοπεί- 
ων Θεσσαλονίκης, Η ρακλείας, Κωνσταντινου- 
πόλεως, Νικομηδείας, Κυζίκου και Αντιοχείας,

16. Α νή κον εις τον πάππον των Σπυρ. Κ οσμετάτον.

17. Π αρεδόθησαν παρά του Ε πιμελητου της Κ Α' Α ρ- 
χα ιολ ογική ς  Π εριφ ερείας κ. Γιάννη Τζεδάκι ( βλ. Α Δ 25 
( 1970) : Χ ρονικά σ. 471 ).

18. Βλ. ανωτ. σ. 10 και υποσ. 13.
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κοπείσαι μεταξύ των ετών 341 -346 μ.Χ.19, δεκα- 
πέντε Κώνσταντος Α' των νομισματοκοπείων 
Θεσσαλονίκης, πρβλ. έ.α., αριθ. 860 ( Π ί ν. 10, 
αριθ. 19 ), Αντιοχείας, πρβλ. έ.α., αριθ. 1399 ( τα 
εν τω εξέργω γράμματα είναι ως έξης : SM AN A, 
SM AN O  ) και Αλεξανδρείας, πρβλ. έ.α., 
αριθ. 1479. Τα υπόλοιπα τεμάχια λόγω μεγάλης 
φθοράς δεν ήτο δυνατόν να ταυτισθούν επακρι- 
βώς.

Ως αποδεικνύεται εκ των νωτέρω αναγνωρι- 
σθέντων τύπων, η κατάχωσις του ευρήματος θα 
πρέπει να έλαβε χώραν περί το 346 μ.Χ. ή ολίγον 
αργότερον.

Γ'. Διαφόρων προελεύσεων
α) Ε κ  της περιοχής Α βδήρων, τέσσαρα 

χαλκά νομίσματα Αβδηριτών19 20:
1. Περί τα 411/10- 386/85, πρβλ. J.M.F. May, 

The Coinage o f Abdera 540 - 345 B.C., Group 
XCVIII, σ. 215, αριθ. 296, πίν. XVI.

2. Έμ. Κεφαλή Απόλλωνος προς δεξ. Ε Π Ι 
ΗΡΟΔΟΤΟΥ. Ό π . ΑΒΔΗΡΙΤΩΝ. Γρυψ καθή- 
μενος προς αρ. 3ος αι. π.Χ. ( Π ί ν .  10, αριθ. 20 ).

3. Έμ. Κεφαλή Απόλλωνος προς δεξ. Υστερό- 
σημον οκτάκτινος αστήρ. Ό π. ΑΒΔΗΡΙ[ΤΩΝ] 
άνωθεν, [Ε Π ]Ι ΙΣΑΓΟΡΟΥ  κάτωθεν. Γρυψ 
καθήμενος προς αρ. Πρβλ. Königliche Museen 
zu Berlin, Beschreibung der antiken Münzen, 
I, σ. 117, αριθ. 138 ( Π ί ν .  10, αριθ. 21 ).

4. Εποχής Νέρωνος, 54 - 68 μ.Χ., πρβλ. SNG 
Cop., αριθ. 382.

β) Ε κ  Κραναίας Γρεβενών εις σηστέρτιος 
Α ντωνείνου Ευσεβούς, χρονολογία κοπής : 
157/58 μ.Χ. Πρβλ. BM C  IV, αριθ. 2038 ( ΔΚ, 
πράσινη πατίνα).

γ) Ε κ  της περιοχής Θηβών, διακόσια επτά 
αργυρά και χαλκά νομίσματα, ήτοι21: τριάκοντα 
αρχαία ελληνικά, ως επί το πλείστον της Κεν- 
τρικής Ελλάδος ( Φωκίδος, Λοκρίδος, Θεσπιών, 
Θηβών, Ο ρχομενού, Βοιωτών, Ι στιαίας, Χαλκί- 
δος, Ευβοίας, Αθηνών ). Μεταξύ αυτών και εν 
αργυρούν ημιωβόλιον, 0.545 γρ., Ο ρχομενού, 
περί τα 550 - 480 π.Χ., τύπος BM C, πίν. VIII, 
αριθ. 2 ( ΔΚ ), δέκα ρωμαϊκά, εκατόν δύο βυζαν- 
τινά, τεσσαράκοντα τέσσαρα βανδαλικά, τέσσαρα

φραγκικά, τέσσαρα ενετικά, τέσσαρα νεώτερα, 
τέσσαρα τουρκικά, τέσσαρα απροσδιόριστα και 
εν μολυβδόβουλλον.

δ) Από το Μαρκόπουλον Αττικής, οκτώ χαλ- 
κά : επτά αθηναϊκά 3ου και 2ου αι. π.Χ. ( ΔΜ ) 
και εν Ε λευσίνος ( ΔΜ ).

ε) Ε ξ  Α μυγδαλέας Γορτυνίας (νομού  Αρκα- 
δίας ), εν αργυρούν τριώβολον Σικυώνος ( 400 - 
300 π.Χ. ). Πρβλ. BMC, αριθ. 121.

ς') Ε κ  Σαντορίνης εν υπόχαλκον τετράδρα- 
χμον Αθηνών ( τέλη 5ου αι. π.Χ.) και τρία χαλ- 
κά, ήτοι : 1) Τάραντος, 3ου αι. π.Χ., πρβλ. SNG  
Cop., αριθ. 1085 - 1087, 2) αντωνιανός Κλαυδίου 
Ε' Γοτθικού και 3) δωδεκανούμμιον Ι ουστινια- 
νού Α', νομισματοκοπείου Αλεξανδρείας, πρβλ. 
A. R. Bellinger, Dumbarton Oaks Catalogues I, 
σ. 157, αριθ. 274.1 -274.12.

ζ) Ε κ  της περιοχής Ελλησπόντου μία έκτη 
εξ ηλέκτρου Λέσβου, τύπος SNG, Von. Aulock, 
αριθ. 1716 ( ΔΚ ), 2.51 γρ. ( Π ί ν. 10, αριθ. 22 ).

η) Ε κ  Μικράς Ασίας, εν τετρώβολον (;) απο- 
κεκομμένον, του βασιλέως της Λυκίας Περικλέ- 
ους, 380 - 362 π.Χ. Έμ. Κεφαλή Αθηνάς μετά 
κράνους κατά τα 3/4 προς αρ. Όπ. ] Ρ Ε . 
Κεφαλή Αθηνάς μετά κράνους κατά τα 3/4 προς 
αρ. ( Π ί ν .  10, αριθ. 23 ).

θ) Παρά της Διευθύνσεως του Ε θνικού Αρ- 
χαιολογικού Μουσείου χίλια εννενήκοντα δύο 
χαλκά αρχαία ελληνικά, ρωμαϊκά, βυζαντινά, 
μεσαιωνικά και νεώτερα νομίσματα, ως και εις 
αργυρούς οβολός Φλιούντος και εν χαλκούν 
σταθμίον22.

ι) Παρά του Τελωνείου Αθηνών, Υπηρεσίας 
Α ζητήτων, εξακόσια εννενήκοντα οκτώ νεώτερα 
κέρματα διαφόρων κρατών, 

ια) Αγνώστου προελεύσεως :
1. Δίδραχμον Τάραντος, πρβλ. SNG  Cop., α- 

ριθ. 908 και SNG  Ashraolean Museum, αριθ. 430 
( ΔΜ ), → , 6.41γρ. ( Π ί ν .  10, αριθ. 24).

2. Τριώβολον Οιταίων, περί τα 400-344 π.Χ., 
πρβλ. SNG  Cop., αριθ. 176 (ΔΚ) ,  ↓ , 2.60 γρ. 
( Π ί ν .  11, αριθ. 25).

3. Στατήρ Ή λιδος, περί τα 471 -  452 π.Χ., 
πρβλ. Charles Τ. Seltman, The Temple Coins of 
Olympia, Group Β, πίν. II, ↑ , 12.36 γρ. ( ΔΚ ) 
( Π ί ν .  11, αριθ. 26).

4. Δίδραχμον Κυδωνιών, πρβλ. G. Le Rider, 
Monnaies Crétoises du Veau1er siècle av. J-C ., 
σ. 37, αριθ. 285 - 291, ομοία σφραγίς εμπροσθίας 
όψεως, ↓ , 10.692 γρ. ( Π ί ν. 11, αριθ. 27 ).

19. Ε ξ  αυτών τα  ε ι κοσ ιτέσ σαρα  τεμ ά χια  ε ίχο ν  εφθαρ- 
μένα τα  εν  τω εξέργω  γράμματα κ α ι ως εκ τούτου δεν ήτο 
δυνατόν να τα υτισ θούν τα  νομ ισματοκοπεία . Ο ι ευρεθέντες 
τύποι τη ς  οπ ισ θ ία ς  πλευράς είνα ι ο ι έξη ς  : α) V O T X X  
M V L T  X X X ,  β) G L O R I A  E X E R C I T V S , γ) V I C -  
T O R I A E D D A V G G Q N N  κα ι δ) V I C T  A V G .  Ά παντα 
κοπέντα  μεταξύ των ετών 335 - 346 μ.Χ.

20. Π αρέδω σεν η Ε π ιμελή τρ ια  κ. X. Κ ουκούλη
21. Π αρεδόθησαν παρά τη ς  Ε φ ό ρ ο υ  δ. Β. Φ ιλ ιππά κη .

22. Π αρεδόθησαν παρά του διευθυντού του Ε θν ικού 
Α ρ χ α ιο λ ογικού Μ ουσείου κ. Β. Κ αλλιπολίτου .
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5. Σηστέρτιος Ιουλίας Δόμνας, πρβλ. Cohen, 
αριθ. 224, ↓ , 20.42 γρ. ( Π ί ν. 11, αριθ. 28).

Δ'. Εκ δωρεών
α) Παρά του κ. Γεωργ. Ζάκου εν χρυσούν 

νόμισμα ( ιστάμενον ) Θεοδώρας, πρβλ. Cecile 
Morrisson, Catalogue des Monnaies Byzantines, 
II, Bibliothèque Nationale, Paris 1970, σ. 636, 
αριθ. 48/Cp/AV/01 - 04, πίν. LXXXVI, ↓ ,4.37 
γρ., (ΔΑ)  ( Π ί ν .  11, αριθ. 29 ).

β) Παρά της οικογενείας Σπ. Φωκά - Κοσμε- 
τάτου, διακόσια τεσσαράκοντα δύο αργυρά ρω- 
μαϊκά δηνάρια, ευρεθέντα το β' ήμισυ του 19ου 
αιώνος εις την περιοχήν του φρουρίου Κράνης 
Κεφαλληνίας ( βλ. ανωτέρω σ. 11 εις την οικεί- 
αν στήλην των ευρημάτων ).

γ) Παρά του κ. Παν. Φάκλαρη, εις αργυρούς 
οβολός Ά ργους (ΔΚ) ,  πρβλ. BMC, αριθ. 90.

δ) Παρά του κ. David MacDonald, κατοίκου 
Μιννεαπόλεως Ηνωμένων Πολιτειών, εν χαλ- 
κούν νόμισμα Νικοπόλεως Ηπείρου, εποχής 
Τραϊανοϋ (ΔΜ) ,  ↓  7.225 γρ., πρβλ. W. Μ. 
Leake, Numismata Hellenica, Eur. σ. 77, αριθ. 5 
( Π ί ν .  11, αριθ. 30 ).

ε) Παρά του ιερέως κ. Αθανασίου Μάρκου, 
εν δηνάριον - τορνήσιον Guillanme I de la Ro- 
che, το οποίον ευρέθη εις « Γλυκύ » Ηπείρου, 

ς') Παρά του κ. Σπυρ. Ευθυμιάδου εξ αργυραί

υποδιαιρέσεις στατήρος και δύο χαλκά, προερ- 
χόμενα εκ Μικράς Ασίας:

1. 1/8 στατήρος Λητής (;) Μακεδονίας ( τέλη 
6ου - αρχαί 5ου αι. π.Χ. ), πρβλ. SNG  Cop., αριθ. 
194, 0.89 γρ. (ΔΚ).

2. Τετρώβολον Φιλίππου Β', αβεβαίου νομι- 
σματοκοπείου, πρβλ. έ.α., αριθ. 573, ↑ , 2.39 γρ. 
(ΔΚ).

3. Η μιωβόλιον Κυζίκου, σπάνιον : Έ μ. Κε- 
φαλή λέοντος προς αρ. Ό π. Τρισκελές, κάτωθεν 
εν τω πεδίω τόννος. ↑  0.31 γρ. (ΔΜ).

4-5.  Δύο χαλκά Κυζίκου, 4ος αι. π.Χ., πρβλ. 
έ.α., αριθ. 56, 57. ↓ , 1.658 γρ., 0.81 γρ. (ΔΚ).

6. Διώβολον Λαμψάκου, 4ος αι. π.Χ., πρβλ. 
έ.α., αριθ. 194- 196. → , 1.03 γρ. ( ΔΜ ) ( Π ί ν. 
11, αριθ. 31).

7. Οβολός Σάμου (;), προ του 494 π.Χ. Δια 
τον τύπον βλ. BM C  Ionia, πίν. XXXIV, αριθ. 7 
0.79 γρ. ( ΔΜ ).

8. Οβολός Μαζαίου, σατράπου Κιλικίας, 4ος 
αι. π.Χ., πρβλ. Weber Collection, αριθ. 763623,←

, 0.44 γρ. (ΔΜ ) ( Π ί ν .  11, αριθ. 32).
ζ) Παρά του κ. Α νδρ. Τσεκούρα 1 λεπτόν 

του 1900 της Κρητικής Πολιτείας.

ΜΑΝΤΩ ΚΑΡΑΜ ΕΣΙΝΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

23. Ε ις S N G ,  Von Aulock, αριθ. 5420 παραπλήσ ιος τύ- 
πος εις αβέβαια Κ ιλ ικ ίας, 4ος α ι. π.Χ.
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ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Κατά το έτος 1970 συνεχίσθησαν αι εργασίαι 
επανεκθέσεως εν τη Επιγραφική Συλλογή Αθη- 
νών. Αύται αφορούν εις ευτρεπισμόν των ενεπι- 
γράφων λίθων και προσαρμογήν της αναπαρα- 
στάσεως αυτών προς τας νεωτέρας επιστημονικάς 
μελέτας. Σημαντική ιδίως υπήρξεν η απόδοσις 
του μικρού συνεργείου της Συλλογής εις την υπό 
την καθοδήγησιν της Ε πιμελητρίας της Συλ- 
λογής αναγνώρισιν τεμαχίων συνανηκόντων εις 
διάφορα ενεπίγραφα μνημεία και εις την αρτίαν 
συγκόλλησιν αυτών.

Ε κ  των σημαντικωτέρων ανακοινώσεων είναι, 
ότι προσετέθησαν δύο ακόμη τεμάχια ( εξ ων το 
εν ΕΜ 13254, αδημοσίευτον ), εις την γνωστήν 
από του έτους 1836 και εκ της Ακροπόλεως προ- 
ερχομένην βάσιν μετ’ επιγράμματος IG  I2, 673 
( Π ί ν. 12). Τούτο χρονολογούμενον προ του 
500 π.Χ. συνώδευεν ανάθημα ποιητού μετά νίκην 
κατά τους πρώτους λυρικούς αγώνας, πιθανώτα- 
τα των Παναθηναίων ( A M  86 ( 1971 ), σ. 55 - 
66 ). Εις την παρεχομένην φωτογραφίαν του 
μνημείου τούτου διακρίνεται το εκ γύψου στήρι- 
γμα των τριών τεμαχίων, άτινα επικάθηνται α- 
σφαλώς, άνευ ουδεμιάς μεταξύ των συγκολλή- 
σεως. Η  πρωτότυπος αυτή λύσις υπηγορεύθη εκ 
της ανάγκης, όπως μη επιδεινωθή η υπάρχουσα 
ήδη ρωγμή επί του ενεπιγράφου και αδημοσιεύ- 
του λίθου ΕΜ 13254, μεταφερθέντος εκ της Α - 
κροπόλεως τω 1956.

Ε πανευρέθη το άνω μέρος της επιτυμβίας 
στήλης μετ’ επιγράμματος του Φίλωνος Φιλω- 
νίδου Πειραιέως, θεωρούμενον ως απολεσθέν 
εις IG  II2, 7198. Τούτο φέρει τον αριθμόν ΕΜ 
6150 και εδημοσιεύθη εκ λάθους εις IG  II2, 
7197, ως ετέρα στήλη με το αυτό όνομα θανόντος 
Φίλων Φιλωνίδου Πειραιεύς. Προφανώς το λά- 
θος τούτο οφείλεται εις το γεγονός, ότι η στήλη, 
όπου αρχικώς ανεγνώσθη η εις IG  II2, 7198 ( IG  
II, 5, 2459 c, σ. 273 ) επιγραφή, είχε θραυσθή 
εις δύο τεμάχια προ της καταγραφής της εις τα 
ευρετήρια του Ε πιγραφικού Μουσείου, το δε 
άνω μέρος αυτής εξελήφθη υπό του J. Kirchner 
ως επιτυμβία στήλη διάφορος της εις IG  δημο- 
σιευθείσης και αρχαιοτέρα ταύτης κατά ένα 
και ήμισυν περίπου αιώνα. Α λλ’ ως αποδεικνύε- 
ται σήμερον η εις IG  II2, 7197 επιγραφή ουδέ- 
ποτε υπήρξεν. Η  πλήρης στήλη ( IG  II2, 7198 ), 
αποτελουμένη σήμερον εκ των ΕΜ 8834+ 6150 
( Π ί ν .  13), έχει διαστάσεις : ύψ. 0.88 μ. μετά 
του αετώματος, πλ. 0.275 - 0.315, πάχ. 0.065 μ. 
Το επίγραμμα έχει ως ανεγνώσθη εις το Corpus.

Ε φυλάσσετο, εξ άλλου, εις την Επιγραφικήν 
Συλλογήν Αθηνών η εις IG  II2, 4584 στρογγύλη 
βάσις ελευσινίου μαρμάρου, προερχομένη κατά 
το Corpus εκ της Ι ε ράς οδού παρά το Δαφνί. Τα 
δύο αυτής τεμάχια ( ΕΜ 3761 +  3763 ) ταυτι- 
σθέντα συνεκολλήθησαν ( Π ί ν .  15 α). Διαστά- 
σεις : ύψ. 0.093, διάμ. 0.26, ύψ. γραμμ. 0.023 μ.

Μεταξύ επιγραφών των χριστιανικών χρόνων 
ανευρέθη το δεξιόν τμήμα επιτυμβίας πλακός 
του Ευτυχιανο'υ, υιού του Παρδαλά, ΕΜ 8566 
εις IG  II2, 11477 (Α. Wilhelm, Zur Syntax des 
Griechischen, εις Nachrichten Gesellsch. Göt- 
tingen N. F. I, 3 (1939), σ. 146 ), το οποίον απο- 
σπασθέν προ της καταρτίσεως των ευρετηρίων 
του Ε πιγραφικού Μουσείου έλαβε τον αριθ. 
ΕΜ 2254 ( Π ί ν .  14).

Μικρόν δείγμα της δεξιότητος περί τας συγ- 
κολλήσεις του μικρού συνεργείου της Συλλογής 
υπό τον τεχνίτην Στυλ. Νικολάου αποτελεί η 
ανασυγκροτηθείσα τεφροδόχος κάλπη ΕΜ 32 
( Π ί ν .  15 β ), δημοσιευθείσα εις IG  II2, 11489. 
Προφανώς η επιγραφή αφέθη ημιτελής : Ευτυ- 
χ ίς / Κιχ(ησίου) ή Κιχ(ησίππου). Αύτη χρονο- 
λογείται εις τον 3ον αι. π.Χ. και είχε θραυσθή 
εις εννέα τεμάχια, αντί των αναφερομένων δύο 
εις το Corpus.

Η  εις IG  II2, 10800 δημοσιευθείσα ( άνευ ενδεί- 
ξεως τόπου προελεύσεως ) επιτυμβία στήλη μετ’ 
ανθεμίου και επιγραφής Α ρ ίστυλλα ανευρέθη εις 
την Επιγραφικήν Συλλογήν Αθηνών ( Π ί ν .  
16 α).  Αύτη απετελείτο εκ δύο τεμαχίων, ως 
αναφέρεται εις IG  II, 3, 3504, και ο U. Koehler 
είχεν απόγραφον του δεξιού τμήματος αυτής. 
Δεν γνωρίζομεν πού αρχικώς ανευρέθη η στήλη. 
Σήμερον, μετά την ταύτισιν και συγκόλλησιν 
των δύο τεμαχίων (ΕΜ 760 και 2069 ), παρέχο- 
μεν τας διαστάσεις : ύψ. 0.14 - 0.42 μετά του αν- 
θεμίου, πλ. ενεπιγράφου στήλης 0.42 - 0.47 
μετά του προεξέχοντος κυματίου, πάχ. 0.12 μ.

Επίσης αι αναφερόμεναι εις Απόλλωνα υπό 
Μακραίς δύο αναθηματικαί επιγραφαί IG  II2, 
2907 (ΕΜ  2942) και IG  II2, 2908 (ΕΜ  8125), 
αμέσως εφαπτόμεναι, συνεκολλήθησαν ( Π ί ν .  
16 β ). Ούτως απετελέσθη αναθηματική πλάξ 
( ύψ. 0.175, πλ. 0.335, πάχ. 0.035 μ. ) με δί- 
στιχον επιγραφήν του γνωστού τύπου εντός στε- 
φάνου :

Α πόλλω[νι] 
υπό Μακραί[ς

Πολλαί άλλαι νέαι συγκολλήσεις ενεπιγρά- 
φων λίθων και ταυτίσεις εγένοντο κατά το έτος 
1970, αι οποίαι επιδεχόμεναι εκτενή υπομνημα- 
τισμόν θέλουν περιληφθή εις τας Μελέτας του
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ΑΑ υπό της υπογραφομένης Ε πιμελητρίας της 
Συλλογής.

Ε ξ  άλλου, αι δημοσιευθείσαι επιγραφαί εκ 
του Ε πιγραφικοϋ Μουσείου εις ΑΑ 25 ( 1970) : 
Μέρος Α', σ. 29-30 και σ. 184 - 190 και ΑΕ

1970, σ. 114-124, υπό του Γεν. Εφόρου κ. 
Μ. Μιτσού απηχούν την υποδείξει του ιδίου 
εργασίαν περί τους « εφηβικούς καταλόγους» 
του Συνεργείου της Συλλογής.

NT. Π ΕΠΠΑ - ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ



16 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 26 ( 1971 ) :  ΧΡΟΝΙΚΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ 
Μ ΟΥΣΕΙΟΝ

Το έργον του Βυζαντινού Μουσείου κατά το 
1970 υπήρξεν, ως και κατά το προηγούμενον 
έτος, τριπλούν :

α. Το κυρίως έργον του Μουσείου, β. Η  
κατεύθυνσις και κατανομή των συνεργείων του 
Κεντρικού Εργαστηρίου Συντηρήσεως, και 
γ. Η  εκπαίδευσις βοηθών συντηρητών αρ- 
χαίων.

Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Ν  Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Ν  

Έκτακτον επιστημονικόν προσωπικόν 
Παρά τω Μουσείω απησχολήθησαν ως επι- 

στημονικαί βοηθοί αι δδ. Γεωργία Θεοδωράκη 
και Αιμιλία Μπακούρου. Η  πρώτη εξ αυτών, έ- 
χουσα και την γενικωτέραν επίβλεψιν, ησχολήθη 
με τα εκάστοτε αναφυόμενα επιστημονικής φύ- 
σεως θέματα του Μουσείου, αιτήματα επισκε- 
πτών, μελετητών και ξένων επιστημόνων ως και 
με την ξένην αλληλογραφίαν, η δε δευτέρα με 
την παρακολούθησιν της βιβλιοθήκης, την συν- 
έχισιν της συντάξεως του βιβλιογραφικού αρ- 
χείου κλπ.

Προσκτήματα
Η  συλλογή του Μουσείου επλουτίσθη δια των 

κάτωθι νέων προσκτημάτων εξ αγοράς : 
α) Σταυρός - λειψανοθήκη εξ ορειχάλκου ( Τ. 

2343, Β.Μ. 7199).
β) Λύχνος παλαιοχριστιανικών χρόνων χαλ- 

κούς ( Τ. 2348, Β.Μ. 7205 ).
γ) Τέσσαρα πήλινα πινάκια μετ’ εγχαράκτων 

παραστάσεων και πρασίνης γανώσεως ( Τ. 2344 - 
2347 και Β.Μ. 7200 - 7203 ).

δ) Εικών αγίου Παντελεήμονος, διαστ. 0.54 x 
0.36 μ. (Τ. 2326, Β.Μ. 7204).

Ε κπαίδευσις βοηθών συντηρητών αρχαίων 
Κατόπιν αποφάσεως της Υπηρεσίας και δα- 

πάναις του Ιδρύματος Ψύχα εγένετο δια δευτέ- 
ραν φοράν εκπαίδευσις τεσσαράκοντα βοηθών 
συντηρητών αρχαίων, υφ’ ους όρους και συνθή- 
κας κατά την πρώτην φοράν ( βλ. ΑΔ  25 ( 1970 ): 
Χρονικά, σ. 16 ).

Οι εκπαιδευθέντες νέοι βοηθοί - συντηρηταί 
κατενεμήθησαν εις τα Μουσεία του Κράτους 
και τα συνεργεία συντηρήσεως εις διαφόρους ει- 
δικότητας, τελούντες πάντοτε υπό την κατεύθυν- 
σιν και παρακολούθησιν των υπευθύνων συν- 
τηρητών.

Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Ο Ν  Ε Ρ ΓΑ Σ ΤΗ ΡΙΟ Ν  Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η ΣΕ Ω Σ  ( Κ .Ε .Σ . )

Το Κ.Ε.Σ. συνέχισε και κατά το έτος τούτο 
το έργον της συντηρήσεως των μνημείων της 
Χώρας, εργασθέν αδιαλείπτως καθ’ όλον το έτος 
επί τη βάσει πάντοτε των αναγκών των Εφορειών 
Αρχαιοτήτων και του εγκεκριμένου υπό του Αρ- 
χαιολογικού Συμβουλίου προγράμματος εργα- 
σιών, δια πιστώσεων της Διευθύνσεως Α ναστη- 
λώσεως, τόσον εκ του Κρατικού Προϋπολογι- 
σμού, όσον και εκ του Προγράμματος Δημο- 
σίων Επενδύσεων.

Ω ς υπεύθυνοι των συνεργείων του Κ.Ε.Σ. 
κατά τομείς ειργάσθησαν οι μόνιμοι συντηρηταί 
- καλλιτέχναι Α ναστ. Μαργαριτώφ και Στ. 
Μπαλτογιάννης, ο γλύπτης του Μουσείου Έμμ. 
Νουκάκης, οι επί συμβάσει καλλιτέχναι - συν- 
τηρηταί Φώτ. Ζαχαρίου και Ι ω. Κολέφας, οι έκ- 
τακτοι διπλωματούχοι συντηρηταί Φλωρ. Κα- 
λαμάρα, Π. Καράγιαννης και Ευδ. Καράγιαννη 
και ως πεπειραμένοι αρχιτεχνίται οι Στ. Παπα- 
γεωργίου, Ευθ. Παπαγεωργίου, Σταμ. Περράκης, 
Ε μμ. Γαβαλας, Α ρ. Στεφανάκης, Γ. Δήμου, Χρ. 
Σκόρδας και Κωνστ. Γεωργούσης.

Τους ως άνω συντηρητής και αρχιτεχνίτας ε- 
πλαισίωσαν κατά τόπους ομάδες βοηθών, τόσον 
εκ παλαιοτέρων εμπειρικών συντηρητών, όσον 
και εκ των εκπαιδευθέντων, κατά τα ανωτέρω, 
εις το Βυζαντινόν Μουσείον.

Aι εκτελεσθείσαι υπό του Κ.Ε.Σ. εργασίαι έ- 
χουν συνοπτικώς ως κάτωθι :

Λ '. Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ι Ε Ν Τ Ο Σ  ΤΟ Υ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Υ  ΤΟ Υ
Β Υ Ζ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ  Μ Ο ΥΣ Ε ΙΟ Υ

Τοιχογραφίαι ανασκαφής Θήρας
Αι υπό του Γενικού Ε πιθεωρητού Αρχαίων 

και Ιστορικών Μνημείων Καθηγητού κ. Σπ. Μα- 
ρινάτου διενεργούμεναι εν Α κρωτηρίω Θήρας 
ανασκαφαί απέδωσαν μεγίστης σημασίας και 
πρωτοφανούς εκτάσεως τοιχογραφίας, αίτινες, 
μεταφερθείσαι εις το εργαστήριον του Βυζαντι- 
νού Μουσείου μετά την λήξιν της ανασκαφικής 
περιόδου, ήρχισαν συντηρούμεναι. Αι εργασίαι 
συνεχίζονται.

Τοιχογραφίαι ανασκαφής Μυκηνών
Ε κ  της υπό του Καθηγητού κ. Γ. Μυλωνά διε- 

νεργουμένης ανασκαφής εν Μυκήναις εκομίσθη 
εις το Εργαστήριον του Μουσείου τοιχογραφία 
Μυκηναίας γυναικός, της οποίας ωσαύτως ήρ- 
χισεν η συντήρησις. Αι εργασίαι συνεχίζονται.

Εικόνες
Υ πό της συντηρητρίας Αικ. Σταμέλου συν-
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ετηρήθησαν δεκαοκτώ εικόνες του Μουσείου εκ 
των αιθουσών εικονογραφικών τύπων και Λαο- 
γραφίας, ήτοι :

1) Εισόδια Θεοτόκου ( Τ. 520), 2) Μεταμόρ- 
φωσις Σωτήρος ( Τ. 554 ), 3) Βαϊοφόρος ( Τ. 561 ), 
4) Ε λκόμενος ( Τ. 573 ), 5) Αγία Ά ννα κρατού- 
σα την Θεοτόκον ( Τ. 637 ), 6) Η  εν Νικαία Οι- 
κουμενική Σύνοδος (Τ. 700), 7) Αρχάγγελος 
Μιχαήλ ( Τ. 702 ), 8) Η  εν Νικαία Οικουμενική 
Σύνοδος ( Τ. 707 ), 9) Θεοτόκος θρηνολογούσα 
( Τ. 747 ), 10 ) Φιλοξενία του Αβραάμ ( Τ. 897 ), 
11) Θεοτόκος Δεομένη ( Τ. 916), 12) Αρχάγγε- 
λος Μιχαήλ ( Τ. 929 ), 13) Ά γιος Νικόλαος έν- 
θρονος ( Τ. 1284 ), 14) Δίζωνος εικών, άνω η Α - 
γία Τριάς, κάτω οι Επτά Παίδες εν Ε φέσω (Τ. 
1321), 15) Ά γιος Νικόλαος (Τ. 1333 ), 16) Αρ- 
χάγγελος Μιχαήλ και άγιος Χριστόφορος ( Τ. 
1480), 17) Ά γιος Γοβδελαάς ( Τ. 1754), 18) 
Α γία Βαρβάρα, άγιος Χρυσόστομος και άγιος 
Αναστάσιος (Τ. 1900).

Β'. Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ι  ΕΚ ΤΟ Σ ΤΟ Υ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Υ  ΤΟ Υ  
Β Υ Ζ Α Ν Τ ΙΝ Ο Y Μ Ο ΥΣΕΙΟ Y

Ψ η φ ι δ ω τ ά
Α Θ Η Ν Α Ι

Βυζαντινόν Μουσείον

Το εξ οικοπέδου επί της οδού Διονυσίου Αρεο- 
παγίτου αποσπασθέν ψηφιδωτόν δάπεδον1 μετά 
την συντήρησιν και τον καθαρισμόν ετοποθετή- 
θη, κατόπιν αποφάσεως του Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου, εις το προαύλιον του Βυζαντινού 
Μουσείου, προ της κεντρικής εισόδου (καμά- 
ρας ) ( Π ί ν. 17 α).

Οικόπεδον οδού Συγγρού

Το κατά την εκτέλεσιν δημοσίων έργων ανευ- 
ρεθέν ψηφιδωτόν δάπεδον παρά την ως άνω οδόν, 
εκτάσεως 6 τ.μ., ς ποκολληθέν μετεφέρθη εις απο- 
θήκην της Γ' Εφορείας Αρχαιοτήτων. Υπολεί- 
πεται η συντήρησις και τοποθέτησις αυτού εις 
πλαίσια.

Α ΙΓΙΝ Α

Οικόπεδον παρά την οδόν Π. Α ιγινήτου2

Συνεχίσθη και επερατώθη η συντήρησις και ε- 
γένετο τοποθέτησις εις πλαίσια των υπολοίπων 
τεμαχίων του ψηφιδωτού δαπέδου.

ΕΡΕΤΡΙΑ

Το εντός της πόλεως αποκαλυφθέν ψηφιδωτόν 
δάπεδον απεκολλήθη, συνετηρήθη και τοποθετη- 
θέν εις πλαίσια εξετέθη εις το Μουσείον της πό- 
λεως.

Υ Π Α ΤΗ

Ε γένετο καθαρισμός και προστασία ψηφιδω- 
του δαπέδου, ανευρεθέντος εντός της πόλεως.

Χ Α Λ Κ ΙΣ

Συνεχίσθησαν και επερατώθησαν αι εργασίαι 
συντηρήσεως και αποκαταστάσεως του επί πλα- 
κών ευρισκομένου ψηφιδωτού δαπέδου, εκτε- 
θέντος εν συνεχεία εν τη αυλή του Μουσείου 
της πόλεως3 ( Π ί ν. 17 β ).

Ν Ε Α  Α ΓΧ ΙΑ Λ Ο Σ 

Βασιλική Β'

Εγένετο αποκόλλησις μαρμαροθετημάτων. 

Βασιλική Γ '

Εγένετο καθαρισμός του αποκαλυφθέντος ψη- 
φιδωτού του Ν. κλιτούς και αποκόλλησις τεμα- 
χίων εκ του χώρου του νάρθηκος.

Βασιλική Δ'

Το κατά το παρελθόν έτος4 αποκολληθέν ψη- 
φιδωτόν, εκτάσεως 100 τ.μ., εκ των Β. και Ν. κλι- 
τών, καθαρισθέν επανετοποθετήθη ( Π ί ν. 17 γ - 
δ ) .

ΛΑ Μ ΙΑ

Οικόπεδον Σαμαρά

Το ανευρεθέν κατά το ήμισυ κατεστραμμένον 
ψηφιδωτόν, αποκολληθέν και συντηρηθέν, μετε- 
φέρθη προς φύλαξιν εις την Βιβλιοθήκην της 
πόλεως.

Π ΑΤΡΑ Ι

Οικόπεδον παρά τα Ψηλά Αλώνια5

Το ανευρεθέν κατά το έτος 1969 ημικατεστραμ- 
μένον ψηφιδωτόν δάπεδον, αποκολληθέν και 
συντηρηθέν, ετοποθετήθη, επί τη βάσει εγκε- 
κριμένου υπό της Υπηρεσίας σχεδίου, εις τον 
χώρον του αρχαίου Ω δείου της πόλεως ( Π ί ν. 
18α).

1. ΑΔ  24 ( 1969) : Χ ρονικά, σ. 32, Π ίν . 41 α.
2. ΑΔ 24 ( 1969 ) : Χ ρονικά, σ. 99, Π ίν. 77 α - β και ΑΔ  

25 ( 1970 ) : Χ ρονικά, σ. 17.

3. ΑΔ  25 ( 1970) : Χ ρονικά, σ. 17 - 18.
4. ΑΔ  25 (1 9 7 0 )  : Χ ρονικά, σ. 18.
5. ΑΔ  25 ( 1970) : Χ ρονικά, σ. 18.
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Οικόπεδον παρά την οδόν Μπουκαούρη 
Το εκτάσεως 25 τ.μ. αποκολληθέν και συν- 

τηρηθέν κατά το παρελθόν έτος ψηφιδωτόν δάπε- 
δον6 ετοποθετήθη, επί τη βάσει εγκεκριμένου υπό 
της Υπηρεσίας σχεδίου, εις τον χώρον του αρ- 
χαίου Ωδείου ( Π ί ν. 18 β ).

Οικόπεδον παρά την οδόν Κανακάρη
Εγένετο αποκόλλησις ψηφιδωτού δαπέδου, 

εκτάσεως 15 τ.μ., και μερική συντήρησις αυτού. 
Αι εργασίαι θα συνεχισθούν ( Π ί ν. 18 γ ).

Οικόπεδον οδού Κορίνθου
Το κατά το παρελθόν έτος αποκολληθέν και 

συντηρηθέν ψηφιδωτόν δάπεδον, εκτάσεως 45 
τ.μ.7, ως και συμπληρωματικόν τμήμα αυτού, ετο- 
ποθετήθη, επί τη βάσει εγκεκριμένου υπό της 
Υπηρεσίας σχεδίου, εις τον χώρον του αρχαίου 
Ωδείου.

Χώρος αρχαίου Ωδείου 
Εγένετο αποκόλλησις ψηφιδωτού δαπέδου, 

εκτάσεως 20 τ.μ., και έναρξις εργασιών συντηρή- 
σεως αυτού. Αι εργασίαι θα συνεχισθούν.

Ν Α Υ Π Α Κ Τ Ο Σ

Το κατά την εκτέλεσιν δημοσίων έργων ανευ- 
ρεθέν ψηφιδωτόν δάπεδον, αποκολληθέν συν- 
ετηρήθη μερικώς, λόγω δυσμενών καιρικών συν- 
θηκών. Αι εργασίαι θα συνεχισθούν ( Π ί ν. 19 
α ) .

Θ ΕΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η  

Πλατεία Ναυαρίνου8
Συνεχίσθησαν αι εργασίαι καθαρισμού του ψη- 

φιδωτού δαπέδου του Γαλεριανού ανακτορικού 
συγκροτήματος, εις έκτασιν 170 τ.μ. Αι εργασίαι 
αύται θα συνεχισθούν.

Οικόπεδον οδού Σωκράτους9 
Το εκτάσεως 72 τ.μ. ψηφιδωτόν δάπεδον ρω- 

μαϊκών χρόνων, συντηρηθέν πλήρως, ετοποθετή- 
θη εις το αίθριον του Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Οικόπεδον οδού Ίωνος Δραγούμη 
Ε κ  του οικοπέδου τούτου εγένετο αποκόλλη- 

σις μαρμαροθετημάτων, εκτάσεως 27 τ.μ. Αι 
εργασίαι συντηρήσεως και επανατοποθετήσεως 
θα συνεχισθούν κατά το έτος 1971.

Διάφορα οικόπεδα
Ε ξ  οικοπέδων των οδών Αθηνάς, Αμβροσίου, 

Μωρέα, Δ. Γούναρη και Φιλίππου απεκολλή- 
θησαν και συνετηρήθησαν πλήρως τεμάχια ψη- 
φιδωτών δαπέδων, συνολικής εκτάσεως 31 τ.μ. 
Υπολείπεται δια το προσεχές έτος η τοποθέτη- 
σις αυτών εντός πλαισίων.

Ψηφιδωτόν εκ της Μητροπόλεως Σερρών 
Το αποκείμενον εν τω Μουσείω Θεσσαλονίκης 

εντοίχιον ψηφιδωτόν με παράστασιν του αγίου 
Α νδρέου, προερχόμενον εκ της κόγχης του Ιε- 
ρού Βήματος της Π. Μητροπόλεως Σερρών, είχεν 
αποκολληθή δια της παλαιάς μεθόδου προστασί- 
ας εκ των όπισθεν, δια πλακός εξ ωπλισμένου 
σκυροδέματος, το οποίον είχεν αποσαθρωθή. 
Ή δη εγένοντο εργασίαι αφαιρέσεως της πλακός 
ταύτης και τοποθέτησις επί νέου υποστρώματος 
εντός μεταλλίνου πλαισίου. Υπολείπεται η απο- 
κατάστασις του δεξιού άκρου ποδός του αγίου, 
ο οποίος, μετά την αφαίρεσιν του ασβεστοκονιά- 
ματος, απεδείχθη σαφώς νεωτερική προσθήκη 
ουδεμίαν σχέσιν έχουσα με το αρχικόν ψηφιδω- 
τόν.

ΒΕΡΟ ΙΑ

Βεργίνα
Εγένετο αποκόλλησις και μερική συντήρησις 

αποκαλυφθέντος κατά τας ανασκαφάς του ανα- 
κτόρου ψηφιδωτού δαπέδου. Υπολείπεται η τε- 
λική συντήρησις και επανατοποθέτησις αυτού.

Οικόπεδα Μυσιρλή και Μαυρίδου 
Τα εκτάσεως 11 και 16 τ.μ. αντιστοίχως ψηφι- 

δωτά εκ των ως άνω οικοπέδων απεκολλήθησαν 
και συνετηρήθησαν. Υπολείπεται η τοποθέτη- 
σις αυτών εντός πλαισίων.

Κ Ο Ζ Α Ν Η

Α γ ία Παρασκευή10
Εις το αποκαλυφθέν εκ της γενομένης ανασκα- 

φής ψηφιδωτόν δάπεδον της παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής έξωθι του χωρίου Αγία Παρασκευή 
Κοζάνης, εγένοντο εργασίαι καθαρισμού εκ των 
αλάτων και εν συνεχεία προστασία του δαπέδου 
δι’ επιστρώσεως χαρτοβάμβακος, φύλλων « νάυ- 
λον » και χώματος, προκειμένου να συνεχισθούν 
κατά το προσεχές έτος αι εργασίαι αποκολλή- 
σεως και επανατοποθετήσεως ολοκλήρου του 
δαπέδου.6. Α Δ  25 ( 1 9 7 0 ) : Χ ρονικά , σ. 18.

7. Α Δ  25 ( 1970) : Χ ρονικά, σ. 18.
8. ΑΔ  22 ( 1967) : Χ ρονικά, σ. 21 και 391 κα ι ΑΔ  24 

( 1 9 6 9 ) :  Χ ρονικά, σ. 13.
9. Α Δ  25 ( 1970) : Χ ρονικά, σ. 18.

10. ΑΔ  26 ( 1971 ) :  Χ ρονικά  Β2 ( υπό εκτύπω σιν ), 
Α Δ  20 ( 1965 ) : Χ ρονικά, σ. 475, Π ίν . 589 α - β.
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ΡΟΔΟΣ

Οικόπεδον Χατζηανδρέου11

Εις τον χώρον της ανασκαφής παλαιοχριστια- 
νικής βασιλικής, εξετελέσθησαν αι κάτωθι εργα- 
σίαι :

1) Α ποκόλλησις και συντήρησις ψηφιδωτού 
δαπέδου, εκτάσεως 70 τ.μ. ( Π ί ν. 19 β ).

2) Καθαρισμός εκ των αλάτων τεμαχίων μαρ- 
μαροθετημάτων.

3) Τοποθέτησις τεμαχίου ψηφιδωτού μετ’ επι- 
γραφής εντός πλαισίου.

Μουσείον

Εγένετο καθαρισμός οπισθίας όψεως τεμαχίων 
ψηφιδωτών δαπέδων, αποκεκολλημένων από δε- 
καετίας και αποκειμένων εις το Μουσείον, ως ε- 
πίσης και κατασκευή μεταλλίνων πλαισίων.

Καστέλλο

Εγένετο καθαρισμός των αιθουσών Α, Β, Γ, Δ 
και Ε δια της αφαιρέσεως των υπαρχόντων επί 
των δαπέδων αλάτων και κηρίων.

Α ΣΤΥ Π Α Λ Α ΙΑ  

Οικόπεδον Ταλαρά

Εγένετο καθαρισμός ψηφιδωτού δαπέδου εκ 
των αλάτων.

ΙΕΡΟ ΣΟ Λ Υ Μ Α

Μονή Τιμ ίου Σταυρού12

Συνεχίσθησαν και κατά το έτος 1970 αι εργα- 
σίαι συντηρήσεως του ψηφιδωτού δαπέδου δια 
των κάτωθι εργασιών :

1) Ε πανατοποθέτησις του κατά το παρελθόν 
έτος αποκολληθέντος ψηφιδωτού δαπέδου και εις 
τα τρία κλίτη της μονής.

2) Συμπλήρωσις ελλειπουσών ψηφίδων εις ω- 
ρισμένα τεμάχια. Υπολείπεται η επανατοποθέ- 
τησις τμημάτων ψηφιδωτού εις τον χώρον του 
Ιερού Βήματος και η αισθητική παρουσίασις 

του συνόλου των εργασιών δια το προσεχές έτος 
( Π ί ν. 19 γ - δ ).

Ά πασαι αι ανωτέρω εργασίαι, εξετελέσθησαν 
δια συνεργείων συντηρητών υπό την επίβλεψιν 
του ζωγράφου - συντηρητού Ι ωάννου Κολέφα.

Τ ο ι χ ο γ ρ α φ ί α ι
Π ΕΛ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ

Γεράκι Λακωνίας

Ναός Ευαγγελιστρίας13
Εις τον σταυροειδή μετά τρούλλου μονόκλιτον 

ναόν, φέροντα τοιχογραφίας του 12ου αι., εγέ- 
νετο καθαρισμός αυτών από των κρυσταλλικών 
αλάτων, λειχήνων και ασβεστωμάτων εις τον 
τρούλλον, την πρόθεσιν, την καμάραν του Ι ερού, 
το τέμπλον και εις τον βόρειον και νότιον τοίχον 
( Π ί ν. 20 α - δ ). Εγένετο επίσης αφαίρεσις 
του ετοιμορρόπου, μεταγενεστέρου στρώματος 
ζωγραφικής εκ του τέμπλου και αποκάλυψις αρ- 
χικής ζωγραφικής. Αι εργασίαι θα συνεχισθούν.

Ναός Ιωάννου Χρυσοστόμου
Εις τον εντός του χωρίου ευρισκόμενον ναόν 

εγένοντο εργασίαι στερεώσεως του συνόλου των 
υπαρχουσών τοιχογραφιών και αφαίρεσις των εις 
μεγάλην έκτασιν κρυσταλλικών αλάτων, λειχή- 
νων και επιχρισμάτων ασβέστου. Εγένοντο επί- 
σης συμπληρώσεις ρωγμών δια κονιάματος 
( Π ί ν. 21 α - β, 22 α - β ).

Ναός Α γ ίου Γεωργίου Κάστρου
Αι τοιχογραφίαι του ναού τούτου, λόγω εισ- 

ροής των ομβρίων υδάτων, εκαλύπτοντο με στρώ- 
μα αλάτων και λειχήνων. Εγένοντο εργασίαι 
στερεώσεως του υποστρώματος, ενίσχυσις ζω- 
γραφικής επιφανείας και μερικός πρόχειρος κα- 
θαρισμός. Αι εργασίαι θα συνεχισθούν.

Ζωοδόχος Πηγή Κάστρου
Αι εις τον ναόν τούτον ( Π ί ν. 23 α ) εκτελε- 

σθείσαι εργασίαι απεσκόπουν κυρίως εις την 
στερέωσιν των ετοιμορρόπων τμημάτων των τοι- 
χογραφιών. Πέραν τούτου εγένετο πρόχειρος κα- 
θαρισμός από των αλάτων, λειχήνων και επιχρι- 
σμάτων εις τας παραστάσεις του Ε λκομένου, της 
Θεοτόκου, του αγίου Ι ωάννου και του Χριστού 
του τέμπλου.

Ναός Α γ ίου Αθανασίου14
Εις τον ναόν τούτον εξετελέσθησαν αι ακό- 

λουθοι εργασίαι :
Συντήρησις των τοιχογραφιών εις τον χώρον 

του Ι ερού Βήματος και συγκεκριμένως εις τας 
συνθέσεις του Μυστικού Δείπνου, Εισοδίων Θεο- 
τόκου και εξ αγίων εν προτομή. Α φαίρεσις εκ

Π . ΑΔ  23 ( 1968 ) : Χ ρονικά, σ. 442 και ΑΔ  24 ( 1969 ), 
σ. 464.

12. Α Δ  25 ( 1970) : Χ ρονικά, σ. 18.

13. Α Ε  1971, Χ ρονικά, σ. 1-7. A A A  IV (1 9 7 1 ) , σ. 
154 - 160.

14. A A A  IV (1 9 7 1 ) , σ. 154- 160.
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του χώρου του Ιερού και του κυρίως ναού των 
εις μεγάλην έκτασιν υπαρχόντων επιχρισμάτων 
ασβέστου και κονιαμάτων, δι' ης απεκαλύφθησαν 
αι κάτωθι παραστάσεις :

Ιερόν Βήμα. Τμήμα συνθέσεως της Θείας Κοι- 
νωνίας και Αρχάγγελος, Ιεράρχης Γρηγόριος 
και κεφαλή ετέρου Ιεράρχου.

Κυρίως ναός. Αι παραστάσεις της Πεντηκο- 
στής, του Ι ησού δωδεκαετούς εν τω ναώ, του 
αγίου Νικολάου, του εν Χώναις θαύματος, του 
αρχαγγέλου Μιχαήλ και του αγίου Γεωργίου.

Ε π ί των παραστάδων του ναού, αι μορφαί των 
αγίων Πέτρου, Παύλου, αγίου Παντελεήμονος 
και άλλων αγίων ( Π ί ν. 23 β ). Aι εργασίαι θα 
συνεχισθούν δια την ολοκληρωτικήν αποκάλυ- 
ψιν και τον τελικόν καθαρισμόν των αποκαλυ- 
φθεισών τοιχογραφιών.

Ναός Α γ ίο υ  Σώζοντος15

Εις το μνημείον τούτο εγένετο δοκιμαστική 
έρευνα επί των επιχρισμάτων, εξ ης διεπιστώθη 
υπ’ αυτά η ύπαρξις ζωγραφικού διακόσμου. Ού- 
τως απεκαλύφθησαν κεφαλαί αγίων εις την με- 
ταξύ ιερού και διακονικού δίοδον. Αι εργασίαι 
θα συνεχισθούν.

Ναός Α γίου  Νικολάου
Εγένετο στερέωσις ετοιμορρόπων τμημάτων 

τοιχογραφιών.

Πέρα Εκκλησιές
Εγένετο στερέωσις ετοιμορρόπων τμημάτων 

τοιχογραφιών και μερικός καθαρισμός αυτών.

Α γ ία  Βαρβάρα Α λεποχωρίου 
Εγένετο αφαίρεσις των επιχρισμάτων και 

αποκάλυψις των υπαρχουσών τοιχογραφιών, εν 
συνεχεία δε στερέωσις εν τω συνόλω αυτών 
( συνεργείον Α . Μαργαριτώφ. Υπεύθυνος συν- 
τηρητής ανωτέρω εργασιών Σταύρος Παπα- 
γεωργίου ).

Μυστράς

Ναός Ο δηγητρίας (Α φ εντικ ό ) 16

Συνεχίσθησαν αι εργασίαι στερεώσεως και κα- 
θαρισμού των τοιχογραφιών ( Π ί ν. 26 α ) ( συν- 
εργείον Φώτη Ζαχαρίου ).

Καλάβρυτα

"Αγιος Γεώργιος Α ροανίας17

Εις τον ναόν τούτον, τύπου τρικλίτου θολωτής

βασιλικής, κοσμούμενον κυρίως κατά το μεσαίον 
κλιτός δια τοιχογραφιών χρονολογουμένων εις τα 
μέσα του 17ου αι., εγένοντο εργασίαι στερεώσε- 
ως και συντηρήσεως δεδομένου ότι η ζωγραφική 
επιφάνεια εκαλύπτετο υπό στρώματος ωξειδω- 
μένης γομαλάκας, βερνικίου και ασβεστωμάτων 
( συνεργείον Α . Μαργαριτώφ. Υπεύθυνος συν- 
τηρητής Στ. Παπαγεωργίου ).

Κλένια Κορινθίας

"Αγιος Νικόλαος
Εγένετο καθαρισμός των τοιχογραφιών του 

ναού από των κρυσταλλικών αλάτων, της αιθά- 
λης και των επιζωγραφήσεων. Εις α σημεία υ- 
πήρχον επιχρίσματα δια της αφαιρέσεως αυτών 
απεκαλύφθησαν και άγνωστοι μέχρι τούδε τοιχο- 
γραφίαι εις τον χώρον του κυρίως ναού ( Π ί ν. 
24α-β)  ( συνεργείον Α . Μαργαριτώφ. Υπεύθυ- 
νος συντηρητής Στ. Παπαγεωργίου ).

ΑΙΤΩΛΙΑ

Παναγία Πρεβέντζας18
Συνεχίσθησαν αι εργασίαι συντηρήσεως των 

εκ του ναού τούτου αποτειχισθεισών τοιχογρα- 
φιών ( συνεργείον Φώτη Ζαχαρίου ).

ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Α

"Αγιος Νικόλαος Ντίλιου
Δαπάναις της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανε- 

πιστημίου Ι ωαννίνων εγένετο στερέωσις και κα- 
θαρισμός των τοιχογραφιών του καθολικού 
της μονής ( συντηρητής Π. Καράγιαννης ).

ΒΟΙΩΤΙΑ

"Όσιος Λουκάς
Αι εις τον τρούλλον του καθολικού υπάρχου- 

σαι μεταβυζαντιναί τοιχογραφίαι, συνολικής 
εκτάσεως 150 τ.μ. περίπου, στερεωθείσαι δι’ενέ- 
σεων και ενισχυθείσαι δια ψεκασμού της απο- 
λεπιζομένης ζωγραφικής επιφανείας, εκαθαρί- 
σθησαν εν τω συνόλω των και εγένετο και η αι- 
σθητική παρουσίασις αυτών.

Επίσης εστερεώθησαν και εκαθαρίσθησαν αι 
τοιχογραφίαι της προθέσεως, η παράστασις του 
Ι ησού του Ναυή επί του βορείου κλιτούς, δύο 
αρκοσόλια του προνάου και, τέλος, άπας ο γρα- 
πτός διάκοσμος της κρύπτης της Αγίας Βαρβά- 
ρας ( συνεργείον Φώτη Ζαχαρίου ).
Μουσείον Θηβών

Συνεχισθείσης και κατά το έτος 1970 της
15. Λ Ε  1971, Χ ρονικά, σ. 1-7.
16. Α Δ  25 ( 1970) : Χ ρονικά , σ. 19.
17. Δ Χ Α Ε  Π ερίοδ. Δ ', τόμ . Δ ', σ . 308 κ.ε.

18. ΑΔ  25 ( 1 9 7 0 ): Χ ρονικά, σ. 20. 
19. ΑΔ  25 ( 1970) Χ ρονικά, σ . 19
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συντηρήσεως των εκ Τανάγρας προερχομένων 
λαρνάκων, εγένετο καθαρισμός των επαφών προς 
ευχερεστέραν συγκόλλησιν αυτών, ως και στερέ- 
ωσις της όλης γραπτής επιφανείας των. Συνολι- 
κώς συνετηρήθησαν τέσσαρες λάρνακες και τε- 
μάχια άλλων ( συνεργείον Α . Μαργαριτώφ. Υ- 
πεύθυνος συντηρητής Ευθαλία Παπαγεωργίου ).

Α Ν ΤΙΚ Υ ΡΑ

Ναός Αγίου Σπυρίδωνος εις θέσιν Μετόχι 
Εις τον ναόν τούτον, χρήζοντα μεγάλων κτη- 

ριακών επισκευών, εγένοντο εργασίαι αποτει- 
χίσεως των, μεταβυζαντινών χρόνων, τοιχογρα- 
φιών ως και στερεώσεως αυτών. Υπολείπεται η 
επανατοποθέτησις αυτών μετά τας εργασίας 
αποκαταστάσεως του κτηρίου ( Π ί ν .  2 5α - β )  
( συνεργείον Α . Μαργαριτώφ ).

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Χωρίον Αγιά Λαρίσης. "Αγιος Παντελεήμων 
Εγένετο στερέωσις και πρόχειρος καθαρισμός 

των τοιχογραφιών, επίσης απόσπασις τεμαχίων 
εκ της παραστάσεως της Δευτέρας Παρουσίας, 
προκειμένου να εκτελεσθούν στερεωτικαί εργα- 
σίαι του κτηρίου. Aι εργασίαι θα συνεχισθούν 
( συνεργείον Α . Μαργαριτώφ ).

Μητρόπολις Καλαμπάκας20
Συνεχίσθησαν αι εργασίαι στερεώσεως των τοι- 

χογραφιών του ναού ( συνεργείον Φ. Ζαχαρίου ).

Μετέωρα. Ναός . Αγίου Νικολάου Α ναπαυσά21 
Συνεχίσθη και επερατώθη η στερέωσις των 

χρωμάτων και το « φιξάρισμα » των τοιχογρα- 
φιών δια την εξασφάλισιν αυτών εκ της υγρα- 
σίας ( συνεργείον Φ. Ζαχαρίου ).

Θ Ε ΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η

Ναός Αγίω ν Αποστόλων22
Συνεχίσθησαν και κατά το τρέχον έτος αι έρ- 

γασίαι αποκαλύψεως των σπουδαιοτάτων τοιχο- 
γραφιών των τρουλλίσκων του νάρθηκος του 
μνημείου. Μετά την αφαίρεσιν των επιχρισμάτων 
και του παχέος και σκληρού στρώματος αλάτων, 
απεκαλύφθησαν δεκαέξ ολόσωμοι μορφαί προ- 
φητών εις φυσικόν περίπου μέγεθος. Τούτων εγέ- 
νετο και αισθητική παρουσίασις. Ανάλογοι εργα- 
σίαι εξετελέσθησαν και εις τα τρία σταυροθό- 
λια του προνάου ( συνεργείον Φ. Ζαχαρίου ) 
( Π ί ν .  26 β).

Παλαιοχριστιανικός ταφος εις χώρον Φοιτητι- 
κής Εστίας23

Αι αποσπασθείσαι τοιχογραφίαι εκ του κατά 
το ήμισυ καταστραφέντος τάφου, συντηρηθείσαι 
πλήρως, ετοποθετήθησαν εντός πλαισίων ( συν- 
εργείον Φ. Ζαχαρίου ).

Παλαιοχριστιανική τοιχογραφία Ρωμαϊκής Α - 
γοράς

Εγένετο η τοποθέτησις της τοιχογραφίας εις 
ειδικώς παρεσκευασμένον υ πόστρωμα δια την 
εξασφάλισιν αυτής.

Αρχαιολογικόν Μουσείον
Εις αποτειχισθείσας τοιχογραφίας εκ διαφό- 

ρων οικοπέδων της πόλεως και αποκειμένας εις 
το Μουσείον Θεσσαλονίκης, εγένοντο εργα- 
σίαι τοποθετήσεως επί νέου υποστρώματος και 
εντός ειδικών πλαισίων ( συνεργείον Φ. Ζαχα- 
ρίου ).

Κ Ο Ζ Α Ν Η

Α γ ία  Παρασκευή
Εις την ανασκαφείσαν παλαιοχριστιανικήν 

βασιλικήν έξωθι του χωρίου Α γία Παρασκευή, 
απεκαλύφθησαν εις τα κατώτατα τμήματα των 
τοίχων και πεσσών τμήματα τοιχογραφιών. Ταύ- 
τα απετειχίσθησαν και μετεφέρθησαν εις το 
Μουσείον Θεσσαλονίκης, ένθα εγένετο μερική 
συντήρησις και αφαίρεσις των υπαρχόντων αλά- 
των. Αι εργασίαι συνεχίζονται ( συνεργείον Φ. 
Ζαχαρίου ).

ΒΕΡΟΙΑ

Παλαιά Μητρόπολις
Εις τον αρχαιότερον τούτον εκ των ναών της 

πόλεως, ελάχισται τοιχογραφίαι ήσαν οραταί 
και κυρίως εις το Ιερόν Βήμα. Ε κ  των υφιστα- 
μένων ενδείξεων εθεωρείτο βέβαια η ύπαρξις 
και άλλων τοιχογραφιών, γενομένης δε σχετικής 
ερεύνης απεδείχθη, ότι ολόκληρος σχεδόν ο ναός 
κρύπτει υπό τα επιχρίσματα, πάχους 0.03 - 0.05 μ., 
σπουδαιότατον ζωγραφικόν διάκοσμον. Αι έρευ- 
ναι εξετάθησαν εις το Ιερόν Βήμα, εις την βό- 
ρειον, νοτίαν και δυτικήν πλευράν του κεντρι- 
κού κλιτούς, εις εσωράχια των τόξων και εις 
τους πεσσούς. Εις τα σημεία όπου εγένετο συ- 
στηματική αφαίρεσις των κονιαμάτων, εγένετο 
και καθαρισμός από τα άλατα. Αι εργασίαι 
συνεχίζονται ( συνεργείον Φ. Ζαχαρίου ) ( Π ί ν. 
27 α - β, 28 α ).

20. Α Δ  25 ( 1970) : Χ ρονικά, σ. 19.
21. Α Δ  25 ( 1970) : Χ ρονικά, σ. 19.
22. ΑΔ  25 ( 1970) : Χ ρονικά, σ. 21. 23. Α Δ  25 (1 9 7 0 )  : Χ ρονικά, σ. 21.
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"Αγιος Νικόλαος Μακαριωτίσσης24

Συνεχίσθη και εφέτος η στερέωσις των τοιχο- 
γραφιών του ναού ( συνεργείον Φ. Ζαχαρίου ).

Παναγία Κυριώτισσα
Το μνημείον τούτο, καταστάν επικινδύνως ε- 

τοιμόρροπον, ήτο αδύνατον να σωθή, δι’ ο και 
δι’ αποφάσεως του Αρχαιολογικού Συμβουλίου 
απεχαρακτηρίσθη και ενεκρίθη συγχρόνως η α- 
πόσπασις των ολίγων σωζομένων τοιχογραφιών. 
Αύται παρουσίαζον κυρίως ενδιαφέρον κατά την 
ανατολικήν πλευράν ( κόγχη Ιερού Βήματος ) 
και αποσπασθείσαι μετεφέρθησαν εις έτερον 
μνημείον της Βεροίας ( Π ί ν. 28 β ) ( συνεργείον 
Φ. Ζαχαρίου ).

"Αγιος Γεώργιος ο Μικρός

Εγένετο στερέωσις των τοιχογραφιών δι’ ενέ- 
σεων ( συνεργείον Φ. Ζαχαρίου ).

"Αγιος Βλάσιος25

Εγένετο συντήρησις και επανατοποθέτησις 
των κατά το παρελθόν έτος αποτειχισθεισών 
τοιχογραφιών ( συνεργείον Φ. Ζαχαρίου ).

ΒΕΡΓΙΝ Α

Ελληνιστικός ταφος26
Εγένετο στερέωσις του συνόλου των τοιχο- 

γραφιών ( συνεργείον Φ. Ζαχαρίου ).

Α ΓΙΟ Ν  ΟΡΟΣ 

Μονή Χελανδαρίου
Εγένετο καθαρισμός τριάκοντα τριών φορη- 

των εικόνων, στερέωσις της χρωματικής επιφα- 
νείας μετά του εκ γύψου υποστρώματος και στε- 
ρέωσις και συντήρησις του ξύλου. Ε π’ ευκαιρία 
της εγκαταστάσεως του συνεργείου εγένετο και 
δειγματολογικός καθαρισμός εκ των επιζωγρα- 
φήσεων του έτους 1803-4 των τοιχογραφιών 
του καθολικού, δι’ ου διεπιστώθη ότι αι αρχικαί 
τοιχογραφίαι διατηρούνται κατά το μέγιστον πο- 
σοστόν.

Ε καθαρίσθησαν η παράστασις των Εισοδίων 
της Θεοτόκου, παρουσιάζουσα εικονογραφικόν 
ενδιαφέρον27, και η σκηνή της Συγκυπτούσης 
( συνεργείον Φ. Ζαχαρίου ) ( Π ί ν. 29 α - β ).

Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α

Μουσείον Κερκύρας28 
Ε περατώθη η συντήρησις των εις το Μουσεί- 

ον αποκειμένων τοιχογραφιών, αίτινες απετει- 
χίσθησαν κατά το παρελθόν έτος εκ του ναού 
Αγίου Νικολάου Κάτω Κορακιάνας και εκ της 
βασιλικής Παλαιοπόλεως ( συντηρητής Π. Κα- 
ράγιαννης ).

Κ ΕΦ Α Λ Λ Η Ν ΙΑ

Μονή Αγίου Ανδρέου29
Συνεχίσθησαν αι εργασίαι καθαρισμού των 

τοιχογραφιών δια της αφαιρέσεως των κονια- 
μάτων ( συνεργείον Φ. Ζαχαρίου ).

Ν ΑΞΟ Σ

Δροσιανή30
Συνεχίσθη ο καθαρισμός των εις το τεταρτο- 

σφαίριον της κόγχης του Ιερού Βήματος του 
ναού τοιχογραφιών εκ των επιχρισμάτων και α- 
λάτων και εγένετο στερέωσις και των τριών ζω- 
γραφικών στρωμάτων δια την προγραμματιζο- 
μένην αποτείχισιν ( συνεργείον Στ. Μπαλτογιάν- 
νη).

Μονή Τραγαίας. Πρωτόθρονος31
Εγένετο στερέωσις των τοιχογραφιών του 

βορείου παρεκκλησίου, ως και καθαρισμός αυ- 
τών εκ των ασβεστωμάτων και επιχρισμάτων 
κυρίως εις την νοτίαν καμάραν.

Λίαν επιτυχής υπήρξεν η αποτείχισις μετα- 
γενεστέρου στρώματος ζωγραφικής, καλύπτοντος 
ολόκληρον τον τρούλλον του ναού. Δια της εφαρ- 
μοσθείσης μεθόδου κατωρθώθη η ακεραία άνευ 
τομής απόσπασις του νεωτέρου στρώματος, κά- 
τωθι του οποίου απεκαλύφθη το παλαιότερον και 
αρχικόν στρώμα ζωγραφικής. Aι εργασίαι συν- 
εχίζονται ( Π ί ν .  3 0 α - γ )  ( συνεργείον Στ. 
Μπαλτογιάννη ).

Π Α ΡΟ Σ

Πρωτόρια. Ναός Παναγίας32
Αι σωζόμεναι τοιχογραφίαι εις τον χώρον της 

προθέσεως, αποτειχισθείσαι και συντηρηθείσαι 
πλήρως, ετοποθετήθησαν επί νέων υλικών εντός

24. Α Δ  25 ( 1970) : Χ ρονικά, σ. 21.
25. ΑΔ  25 ( 1970) : Χ ρονικά, σ. 21.
26. ΑΔ  25 ( 1970) : Χ ρονικά, σ. 21.
27. Μ . Μ ιχα η λ ίδ η ς, Ν έα  σ το ιχε ία  ζω γραφ ικού δ ια κό- 

σμου δύο μνημείω ν τη ς  Μ ακεδονίας, Α Α Α  IV  ( 1971 ), σ.
341 κ .ε ., ένθα εγένετο σύντομος παρουσ ία σ ις  τη ς μ ιας παρα- 
στάσεως.

28. Α Δ  25 ( 1970 ) : Χ ρονικά, σ. 20.
29. Α Δ  24  (1 9 6 9 )  : Χ ρονικά, σ. 16.
30. Α Δ  21 ( 1 9 6 6 ) : Χ ρονικά, σ. 30, ΑΔ 22 ( 1967 ): 

Χ ρονικά, σ. 29 και ΑΔ 25 ( 1970 ) : Χ ρονικά, σ. 20.
31. A A A  IV  ( 1971 ) σ. 368 κ .ε., Α Δ  25 ( 1970) : Χ ρ ονι- 

κά, σ. 20.
32. Α Α Α  έ.α., ΑΔ  23 ( 1968 ) : Χ ρονικά, σ. 396, ΑΔ 25 

1970) : Χ ρονικά, σ. 20.
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πλαισίων. Αι τοιχογραφίαι αύται της προθέσεως 
μετά τμήματος ετέρας, προερχομένης εκ της 
νοτιάς πλευράς του κυρίως ναού μετεφέρθησαν 
εις Νάουσαν Πάρου ( συνεργείον Στ. Μπαλτο- 
γιάννη ).

Θ Η Ρ Α

Ναός Παναγίας Επισκοπής33
Συνεχίσθησαν και επερατώθησαν αι εργασίαι 

αποκαταστάσεως των σημαντικωτάτων τοιχογρα- 
φιών του μνημείου τούτου. Εγένετο επίσης κα- 
θαρισμός των τοιχογραφιών δια της αφαιρέσεως 
κρυσταλλικών αλάτων, επιχρισμάτων και επι- 
ζωγραφήσεων ( Π ί ν. 31 α - β, 32 α - β ) ( συν- 
εργείον Α . Μαργαριτώφ, υπεύθυνος συντηρητής 
Στ. Περράκης ).

Κ ΡΗ Τ Η

Νομός Ηρακλείου

Χωρίον Αβδού Πεδιάδος. "Αγιος Κωνσταντίνος34  
Εγένοντο συμπληρωματικαί εργασίαι στερεώ- 

σεως και καθαρισμού των τοιχογραφιών του 
μνημείου τούτου.

Χωρίον Καλλονή Πεδιάδος. Αγία Φωτεινή35 
Τα κατά το παρελθόν έτος αποτειχισθέντα 

τμήματα τοιχογραφιών ( Α νάληψις - Μελισμός - 
Ά γιος Πολύκαρπος - κεφαλή αγίου), συντηρη- 
θέντα και τοποθετηθέντα εντός πλαισίων, μετε- 
φέρθησαν εις το Ιστορικόν Μουσείον Ηρακλεί- 
ου Κρήτης.

Χωρίον Σκαλάνι Πεδιάδος. Ναός Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ

Ε κ  του ανωτέρω ναού απετειχίσθησαν τέσσα- 
ρα τμήματα τοιχογραφιών, τα οποία, συντηρη- 
θέντα πλήρως και τοποθετηθέντα εντός πλαισί- 
ων, μετεφέρθησαν εις το Ιστορικόν Μουσείον 
Ηρακλείου.

Χωρίον Πρεβελιανά. Ναός Ταξιαρχών36

Αι κατά το παρελθόν έτος αποτειχισθείσαι τοι- 
χογραφίαι εκ του ναού τούτου, συντηρηθείσαι 
και τοποθετηθείσαι εντός πλαισίων, μετεφέρ- 
θησαν εις το Ιστορικόν Μουσείον Ηρακλείου.

Επάνω Σύμη Βιάννου. Ναός Αγίου Γεωργίου

Εγένετο στερέωσις κονιαμάτων και ζωγραφι- 
κής επιφανείας, ως και τελικός καθαρισμός των

τοιχογραφιών δια της αφαιρέσεως αλάτων, επι- 
χρισμάτων ασβέστου και επιζωγραφήσεων.

Νομός Λασιθίου

"Αγιος Νικόλαος. Ναός Παναγίας 
Πρόκειται περί καταγράφου ναού με δύο στρώ- 

ματα ζωγραφικής κατά τόπους. Το νεώτερον 
στρώμα, συνολικής εκτάσεως 10 τ.μ., έμεινεν ως 
είχε, συντηρηθέν πλήρως, πλην δύο ετοιμορ- 
ρόπων τεμαχίων, εκτάσεως 1.5 τ.μ., άτινα και 
απετειχίσθησαν.

Το αρχικόν στρώμα ζωγραφικής, εκτάσεως 57 
τ.μ., εκαθαρίσθη δια της αφαιρέσεως των αλάτων 
και επιχρισμάτων εις όλην του την έκτασιν, γε- 
νομένης και της αισθητικής παρουσιάσεως αυ- 
τού.

Κριτσά Μεραμβέλλου. Ναός Α γ ίας Παρασκευής 
Εγένετο αποτείχισις και πλήρης συντήρησις 

δύο τμημάτων τοιχογραφιών με παράστασιν του 
Αγίου Μανδηλίου και μορφής αγγέλου.

Νομός Ρεθύμνης

Χωρίον Α μάρι. Ναός Παναγίας
Εγένετο αποτείχισις και τελική συντήρησις 

δύο τμημάτων τοιχογραφιών με παραστάσεις του 
Ι ησού Χριστού ( διαστ. 0.15 x 0.15 μ. ) και αγγέ- 
λου ( διαστ. 0.12 x 0.12 μ. ). Τα ανωτέρω τμήμα- 
τα, τοποθετηθέντα εις πλαίσιον, μετεφέρθησαν 
εις το Ιστορικόν Μουσείον Ηρακλείου.

Ά πασαι αι ανωτέρω εργασίαι εις Κρήτην εξ- 
ετελέσθησαν δια συνεργείων συντηρητών, υπό 
την επίβλεψιν του Στ. Μπαλτογιάννη.

Π ρ ο μ ε λ έ τ α ι
Υπό του ζωγράφου - συντηρητού Α . Μαρ- 

γαριτώφ συνετάγησαν και υπεβλήθησαν εις 
την Διεύθυνσιν του Κ.Ε.Σ. αι κατωτέρω προ- 
μελέται περί της καταστάσεως και αναγκών συν- 
τηρήσεως μνημείων της χώρας :

1) Προϊστορική ακρόπολις Σέσκλου.
2) Παλαιοχριστιανικαί τοιχογραφίαι και σαρ- 

κοφάγοι Μουσείου Λαρίσης.
3) Σπήλαια μονής Αγίων Αναργύρων εις χω- 

ρίον Α γιόκαμπος Λαρίσης.
4) Περιοχή θεάτρου νήσου Δήλου.
Ομοίως, υπό του εκτάκτου συντηρητού Στ.

Παπαγεωργίου υπεβλήθησαν είκοσι και εξ προ- 
μελέται δι' ισαρίθμους ναούς της περιοχής Μέσα 
Μάνης, ως κατωτέρω :

1) Ά γιος Παντελεήμων, 2) Ά γιος Πέτρος, 3) 
Αϊ Στρατηγός εις χωρίον Ά νω Μπουλαριοί. 4) 

Ά γιος Νικόλαος, 5) Ά γιος Πέτρος και Κοίμη-

33. Α Δ  25 ( 1970) : Χ ρονικά, σ. 20.
34. ΑΔ  25 ( 1970) : Χ ρονικά, σ. 21.
35. ΑΔ  25 ( 1970) : Χ ρονικά, σ. 21.
36. ΑΔ  25 ( 1970) : Χ ρονικά, σ. 21.
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σις της Θεοτόκου εις χωρίον Ό χια. 6) Προ- 
φήτης Η λίας, 7) Παναγία, 8) Ταξιάρχαι εις χω- 
ρίον Νόμια. 9) Αγία Βαρβάρα, 10) Α γία Σου- 
λανή εις χωρίον Έρημος. 11) Ά γιος Νικόλαος, 
12) Α ϊ Λέος εις χωρίον Βρίκι. 13) Ά γιος Πέ- 
τρος, 14) Αγία Μαρίνα, 15) Ανώνυμος ναΐσκος 
εις χωρίον Πύργος. 16) Ά γιος Ιωάννης ο Πρό- 
δρομος εις χωρίον Κέρια. 17) Ά γιος Χαράλαμ- 
πος εις χωρίον Κεχριάνικα. 18) Ά γιοι Στέ- 
φανος και Βάκχος εις χωρίον Κίττα. 19) Ναός 
Σωτήρος εις χωρίον Γαρδενίτσα. 20) Επισκοπή 
εις χωρίον Ά γιος Γεώργιος. 21) Παναγία Βλα- 
χέρνα εις χωρίον Μέζαπος. 22) Ναός Ταξιαρχών 
εις χωρίον Α γγειαδάκι. 23) Ά γιοι Θεόδωροι 
εις χωρίον Βάμβακα. 24) Ά γιοι Θεόδωροι εις 
χωρίον Καφιόνα. 25) Ά γιοι Θεόδωροι εις χωρίον 
Τσόπακας. 26) Μονή Φανερωμένης εις χωρίον 
Δρύαλλος.

Φ ο ρ η τ α ί  Ε ι κ ό ν ε ς
Ν ΑΞΟ Σ

Παραλλήλως προς την συντήρησιν και απο- 
κατάστασιν τοιχογραφημένων ναών της νήσου, το 
εκεί ευρισκόμενον συνεργείον συντηρητών, υπό 
την επίβλεψιν του ζωγράφου - συντηρητού Στ. 
Μπαλτογιάννη, προέβη εις την πλήρη συντήρη- 
σιν είκοσι και πέντε φορητών εικόνων, προερχο- 
μένων εκ διαφόρων ναών της περιοχής Χώρας 
Νάξου ως κατωτέρω :

Ναός Προφήτου Η λιού
1) Θεοτόκος Έ νθρονος. Διαστ. 0.46 x 0.77 μ.

2) Φιλοξενία του Αβραάμ. Διαστ. 0.78 x  0.50 μ.
3) Θεοτόκος με E σταυρωμένον. Διαστ. 0.43 x
0.51 μ. 4) Ζεύγος βημοθύρων. Διαστ. 1.16 x
0.33 μ. 5) Ά γιος Σπυρίδων. Διαστ. 0.68 x  0.85 μ. 
6) Ά γιος Αντώνιος. Διαστ. 1.02 x 0.69 μ. 7) 
Ευαγγελισμός. Διαστ. 1.14 x 0.68 μ. 8) Εικών 
μετά πολλών παραστάσεων. Διαστ. 0.54 x 0.68 μ.

Ναός Α γ ίας Ε λεούσης
1) Ι ησούς Χριστός. Διαστ. 1.05 x 0.75 μ.

2) Τίμιος Σταυρός. Διαστ. 0.65 x  0.53 μ. 3) Θεο- 
τόκος Έ νθρονος. Διαστ. 1.13 x  0.76 μ.

Ναός Α γίου  Δημητρίου
1) Εικών Θεοτόκου. Διαστ. 1.08 x  0.84 μ. 2) 

Ζεύγος βημοθύρων. Διαστ. 1.17 x  0.36 μ.

Κοίμησις Θεοτόκου
1) Θεοτόκος Ένθρονος. Διαστ. 0.87 x 0.61 μ.

2) Δύο άγιοι. Διαστ. 0.31 x 0.24 μ.

Α γ ία  Σοφία
1) Θεοτόκος. Διαστ. 0.97 x  0.58 μ. 2) Θεοτό- 

κος. Διαστ. 0.96 x 0.53 μ.

Παναγία των Χιόνων
1) Θεοτόκος Γλυκοφιλούσα. Διαστ. 0.90 x 

0.70 μ. 2) Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα. Διαστ. 
0.28 x 0.23 μ.

Ά γιο ς  Χαράλαμπος
1) Ά γιος Χαράλαμπος. Διαστ. 0.79 x 0.59 μ. 

2) Θεοτόκος. Διαστ. 0.79 x 0.53 μ.

Τίμιος Σταυρός
Ιωάννης ο Θεολόγος. Διαστ. 0.85 x 0.63 μ.

Ά γιο ς  Ιωάννης ο Πρόδρομος
Κεφαλή Προδρόμου. Διαστ. 0.27 x  0.22 μ. 

Α γ ία  Παρασκευή
Χριστός. Διαστ. 1.05 x 0.77 μ.

Μητροπολιτικος ναός
Εικών δίζωνος ( Γέννησις - Βάπτισις ). Διαστ. 

0.94 x 0.75 μ.

Κ Ρ Η Τ Η

Νομός Ηρακλείου

Υ πό την επίβλεψιν του ζωγράφου - συντηρη- 
τού Στ. Μπαλτογιάννη, κλιμάκιον συντηρητών 
του Κ.Ε.Σ. προέβη κατά το έτος 1970 εις την 
πλήρη συντήρησιν (ξυλουργική εργασία, στε- 
ρέωσις ζωγραφικής επιφανείας, καθαρισμός, 
αφαίρεσις επιζωγραφήσεων και αισθητική πα- 
ρουσίασις ) τεσσαράκοντα και επτά φορητών ει- 
κόνων της νήσου ως κατωτέρω :

Σιναϊτικόν μετόχιον Α γίου  Ματθαίου Ηρακλείου 
1) Ά γιος Ιωάννης. Διαστ. 1.04 x 0.69 μ. 2) 

Ά γιον Μανδήλιον. Διαστ. 0.34 x 0.43 μ. 3) Πα- 
ναγία του Πάθους. Διαστ. 0.71 x 0.98 μ. 4) Ε- 
σταυρωμένος. Διαστ. 1.06 x 0.88 μ. 5) Δέησις. 
Διαστ. 0.97 x 0.80 μ. 6) Α γία Αικατερίνη. Διαστ. 
0.45 x 0.55 μ. 7) Ά γιος Ματθαίος. Διαστ. 0.99 x 
0.35 μ.

Πηγαΐδάκια. Ναός Παναγίας O δηγητρίας 
1) Ά γιος Πέτρος. Διαστ. 1.43 x  0.32 μ. 2) 

Χριστός Ένθρονος. Διαστ. 0.63 x 0.92 μ. 3) Θεο- 
τόκος η Ζωοδόχος Πηγή. Διαστ. 0.77 x 0.41 μ.
4) Πέτρος και Παύλος. Διαστ. 0.76 x  0.41 μ.
5) Χριστός η Άμπελος. Διαστ. 0.72 x  0.42 μ.
6) Ά γιος Ιωάννης. Διαστ. 0.93 x 0.63 μ. 7) Πα- 
ναγία Βρεφοκρατούσα. Διαστ. 0.84 x  0.48 μ.

Μονή Βιάννου
1) Δέησις. Διαστ. 1.05 x 0.79 μ. 2) Παναγία 

Ψυχοσώστρα. Διαστ. 0.69 x 1.055 μ. 3) Μετα- 
μόρφωσις. Διαστ. 1.10 x  0.76 μ.
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Γεράκι Πεδιάδος
1) Δέησις. Διαστ. 0.98 x 0.73 μ.

Α νώπολη. Μονή Α γ ίου Ιωάννου 
Ρίζα Ι εσσαί. Διαστ. 0.93 x  0.64 μ.

Μονή Ε πανωσήφη
Ά γιος Γεώργιος. Διαστ. 1.48 x 1.45 μ. 

Γούβες Η ρ ακλείου
Παντοκράτωρ. Διαστ. 1 x 0.85 μ.

Κασσάνοι
Παντοκράτωρ. Διαστ. 1 x 0.85 μ.

Αρχιεπισκοπή Ηρακλείου 
Δωριές Μεραμβελλου

1) Δέησις. Διαστ. 0.56 x 0.48 μ. 2) Μέγας Α ρ- 
χιερεύς. Διαστ. 1.82 x 0.69 μ. 3) Τρεις Ι εράρχαι. 
Διαστ. 1.82 x 0.69 μ. 4) Θεοτόκος Παντάνασσα.
5) Σταύρωσις. Διαστ. 1.16 x 0.87 μ. 6) Σταύρω- 
σις. Διαστ. 0.93 x 0.77 μ. 7) Παναγία Καραπι- 
διανή. Διαστ. 0.94 x 0.76 μ. 8) Αγία Βαρβάρα. 
Διαστ. 0.73 x 0.92 μ.

Μονή Τοπλού
1) Παναγία Ελεούσα. Διαστ. 0.52 x 0.39 μ. 

2) Παντοκράτωρ. Διαστ. 0.78 x 1 μ. 3) Παναγία 
Α μόλυντος. Διαστ. 0.44 x 0.54 μ. 4) Παναγία 
Αμίαντος. Διαστ. 0.78 x 1.11 μ. 5) Α νάστασις. 

Διαστ. 1.08 x 0.79 μ. 6) Χριστός. Διαστ. 0.65 x 
0.47 μ. 7) Τρεις πατριάρχαι Αλεξανδρείας. Διαστ. 
0.19 x 0.23 μ. 8) Εισόδια Θεοτόκου. Διαστ. 0.27 x 
0.34 μ. 9) Κοίμησις Θεοτόκου. Διαστ. 0.27 x 
0.39 μ. 10) Χριστός Ένθρονος. Διαστ. 0.70 x 0.96 
μ. 11) Ά γ ιο ς  Α νδρέας και άγιος Σπυρίδων. 
Διαστ. 0.32 x 0.30 μ. 12) Παναγία Α κρωτηρια- 
νή. Διαστ. 0.53 x 0.41 μ.

Μονή Κεράς
Παναγία Οδηγήτρια. Διαστ. 1.51 x 1.08 μ. 

Νομός Ρεθύμνης

Χωρίον Άμνατος 
Προφήτης Η λίας.

Νομός Χανιών

Μουσείον Χανίων
Αγία Βαρβάρα - Θεοτόκος - Άγγελος. 

Διαστ. 0.70 x 0.93 μ.

ΖΑ Κ Υ Ν Θ Ο Σ

Υπό του εκτάκτου συντηρητού Ε λευθ. Μιχα- 
λαριά συνετηρήθησαν μερικώς είκοσιν εικόνες 
του Μουσείου.

Κ ΕΡΚ Υ ΡΑ

Υπό των ζωγράφων - συντηρητών Π. και Ε. 
Καράγιαννη, ως και της κ. Φλώρ. Καλαμάρα, 
εγένετο πλήρης συντήρησις εξ φορητών εικό- 
νων του Μουσείου Κερκύρας ( Π ί ν. 33 α - β ) 
και πέντε εικόνων εκ ναών και μονών της πόλεως 
και της υπαίθρου, αφ’ ετέρου δε μερική συν- 
τήρησις τριών εικόνων του Μουσείου και ένδεκα 
εικόνων ναών και μονών της πόλεως.

Κ ΕΦ Α Λ Λ Η Ν ΙΑ

Εγένετο συντήρησις τεσσαράκοντα εικόνων 
εκ της Παναγίας του Κάστρου ( συνεργείον Φ. 
Ζαχαρίου ).

ΚΥΠ ΡΟΣ

Εγένετο στερέωσις και καθαρισμός τριά- 
κοντα φορητών εικόνων ( συνεργείον Φ. Ζα- 
χαρίου ).

ΜΥΡΩΝ Μ ΙΧΑΗ ΛΙΔΗ Σ
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Α ΡΧ Α ΙΟ ΤΗ ΤΕΣ ΚΑΙ Μ Ν Η Μ ΕΙΑ  
Α Θ Η Ν Ω Ν

Α' ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Μ Ο Υ Σ Ε ΙΑ Κ Α Ι ΕΡΓΑ ΣΙΑ Ι

Συνεχίσθη και κατά το 1970 ο ευρετηριασμός 
των πηλίνων ειδωλίων της Ακροπόλεως. Ε π ί- 
σης ευρετηριάσθησαν αι επιγραφαί της Α κρο- 
πόλεως, αι οποίαι κείνται εν υπαίθρω,).

Α Ν Α Σ Τ Η Λ Ω Τ ΙΚ Α Ι Ε ΡΓΑ Σ ΙΑ Ι Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η ΣΙΣ  
Μ Ν Η Μ Ε ΙΩ Ν

Συνεχίσθη και κατά το 1970 η συστηματική 
επί των μνημείων της Ακροπόλεως συντηρητική 
εργασία, η οποία ήρχισε προ τινων ετών, δια 
συνεργείου ειδικευμένων τεχνιτών και εργατών 
τελούντος υπό τους πεπειραμένους γλύπτας κκ. 
Κ. Μουλόν και Δ. Δημητριάδην. Ιδού τα κύρια 
σημεία των εκτελεσθεισών εργασιών :

1) Α ντικατάστασις των σιδηρών συνδέσμων 
των νεωτέρων αναστηλώσεων, οι οποίοι οξειδω- 
θέντες είχον προκαλέσει την διάρρηξιν των παρα- 
κειμένων τμημάτων μαρμάρου και την από- 
σπασιν ή τον κίνδυνον αποσπάσεως αυτών, δι’ ε- 
τέρων εξ ανοξειδώτου χάλυβος ή ορειχάλκου. Ο  
ανοξείδωτος χάλυψ απεδείχθη δι’ εργαστηρια- 
κών εξετάσεων, αι οποίαι απεσκόπουν εις τον 
προσδιορισμόν της τάσεως θραύσεως, της ανεω- 
γμένης μηκύνσεως θραύσεως και της αναδιπλώ- 
σεως, ότι ναι μεν είναι ανθεκτικώτερος του ορει- 
χάλκου, αλλ’ επειδή χρησιμοποιείται εν συνδυα- 
σμώ με λιθόκολλαν περιέχουσαν χλωριούχον 
μαγνήσιον, εις το οποίον ο ανοξείδωτος χάλυψ 
καθίσταται ολιγώτερον ανθεκτικός, πρέπει να 
παραμερισθή και να χρησιμοποιήται ορείχαλ- 
κος. Η  εργασία, εξ άλλου, περιλαμβάνει την α- 
φαίρεσιν των μικροτέρων συνδέσμων. Επειδή 
αι σιδηροδοκοί και αι σιδηραί ράβδοι δρουν ως 
φέροντα στοιχεία και η αφαίρεσις αυτών θα προ- 
ϋπέθετε την καθαίρεσιν και την εν συνεχεία απο- 
κατάστασιν ολοκλήρων τμημάτων των οικοδομη- 
μάτων, προς το παρόν περιοριζόμεθα εις τον κα- 
θαρισμόν αυτών από την σκωρίαν και την επίχρι- 
σιν δια τινος αντισκωριακού υλικού.

2) Συγκόλλησις των απολεπιζομένων εξ άλλων 
αιτιών τεμαχίων. Τα μικρότατα θραύσματα του 
λίθου απλώς συγκολλώνται δι’ ειδικής λιθόκολ- 
λας, η οποία χρησιμοποιείται εις τόσην μόνον 
ποσότητα, ώστε η διωστική αυτής δύναμις να μη 
επιδρά επί του μαρμάρου.

3) Καθαρισμός των τριχοειδών ρωγμών, δια 
λεπτοτάτων εργαλείων, από τα εντός αυτών ξένα

σωματίδια και εν συνεχεία έμφραξις αυτών με 
λιθόκολλαν, ιδίως εις την άνω επιφάνειαν των 
σωζομένων αρχιτεκτονικών μελών προς τον σκο- 
πόν της παρεμποδίσεως της εισροής του ύδατος.

4) Α ντικατάστασις των εκ μελανού σιμέντου 
προσθηκών των παλαιοτέρων αναστηλωτικών 
εργασιών δια λευκού σιμέντου. Το χρώμα προσ- 
αρμόζεται προς το του μνημείου και ειδικώτερον 
προς εν έκαστον τμήμα αυτού, καθ’ όσον η εκ 
του χρόνου απόχρωσις διαφέρει από σημείου εις 
σημείον.

5) Καθαρισμός δι’ ελαφρού καταβρέγματος 
των επιφανειών εκ του επικαθημένου κονιορτού.

6) Α φαίρεσις πάσης βλαστήσεως εκ των 
αρμών.

Κατά το 1970 αι εργασίαι εκάλυψαν τους εξής 
τομείς :

1. Παρθενών

Συνεχίσθη η συντήρησις του οπισθοδόμου, 
όστις ανέκαθεν παρουσίαζε τας μεγαλυτέρας και 
πλέον επικινδύνους φθοράς, επειδή είχε βαρύτε- 
ρον των άλλων πληγή εκ των βομβαρδισμών, 
των σεισμών, των πυρκαϊών. Εις τινας περιπτώ- 
σεις τα διερρηγμένα τεμάχια μόλις συνεκρατούν- 
το, επέκειτο δε η πτώσις αυτών από στιγμής εις 
στιγμήν.

α) Ε στερεώθησαν συστηματικώς ο πρώτος και 
ο δεύτερος από Ν. κίονες και τα ύπερθεν αυτών 
αρχιτεκτονικά μέλη.

β) Η  ιδία εργασία έγινε και εις το βόρειον 
τμήμα του οπισθοδόμου, μεταξύ των δύο προς 
Β. κιόνων και του έναντι αυτών τμήματος του δυ- 
τικού τοίχου του σηκού μετά της παραστάδος.

γ) Εγένετο πολύ προσεκτική στερεωτική ερ- 
γασία και καθαρισμός εις τα γλυπτά του αντι- 
στοίχου τμήματος της ζωφόρου και συνεπληρώ- 
θησαν τα ελλείποντα τμήματα του δωρικού κυμα- 
τίου υπεράνω αυτής δια την προστασίαν των γλυ- 
πτών από την φθοράν του επιρρέοντος ύδατος.

2. Ε ρέχθειον

α) Εγένετο συντήρησις των εσωτερικών όψε- 
ων του νοτίου, βορείου και δυτικού τοίχου. Επί- 
σης ετακτοποιήθησαν τα εντός του κτηρίου 
κατεσπαρμένα γλυπτά τεμάχια και εστερεώθησαν 
τοίχοι και αρχιτεκτονικά μέλη των χριστιανικών 
χρόνων. Ούτω το εσωτερικόν του Ε ρεχθείου 
απεκτησεν επιτέλους ευπρεπή όψιν.

β) Εγένετο συντήρησις της δυτικής κιονο- 
στοιχίας της βορείου προστάσεως, του δυτικού 
τμήματος της φατνωματικής οροφής και των 
αντιστοίχων μεγάλων μαρμαροδοκών αυτής.
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γ) Συνεχίσθη και συνεπληρώθη η συντήρησις 
της φατνωματικής οροφής της προστάσεως των 
Καρυατιδών και εστεγανοποιήθη η άνω αυτής 
επιφάνεια.

δ) Άκρως ανησυχητικήν και θλιβεράν εικόνα 
παρουσίαζον τα αγάλματα των Κορών και ο ύπερ- 
θεν αυτών θριγκός, λόγω της ισχυρώς αποτετριμ- 
μένης επιφανείας, των ευρέων ρηγμάτων, των α- 
πολεπιζομένων τεμαχίων, των εκ μελανού σιμέν- 
του συμπληρώσεων. Τα αγάλματα συνεχώς ετραυ- 
ματίζοντο συνεπεία της αποσπάσεως τεμαχίων 
μικρού ή και ικανού μεγέθους. Το θλιβερόν τού- 
το γεγονός πιστοποιεί η σύγκρισις της σημερι- 
νής αυτών καταστάσεως με την προ 40ετίας, γε- 
νομένη δια της συγκρίσεως φωτογραφιών των 
αντιστοίχων μερών. Ο  γλύπτης κ. Κ. Μουλός 
προέβη εις λεπτοτάτην και λίαν (αποτελεσματι- 
κήν συντήρησιν των γλυπτών, παρομοίαν εκεί- 
νης η οποία είχε γίνει παλαιότερον εις τα γλυ- 
πτά του Μουσείου Ακροπόλεως, καθ’ ην ουδε- 
μία μεταβολή επήλθεν εις την αρχικήν μορφήν 
αυτών. Μοναδικός μας σκοπός ήτο να διατηρη- 
θή ο,τι εκ του χρόνου έφθασε μέχρις ημών. Προ- 
ηγουμένως τα αγάλματα έπασχον, σήμερον είναι 
υγιή, αναπνέουν. Ή δη ωλοκληρώθη η συντήρη- 
σις της ανατολικής και δυτικής πλευράς μετά 
των αντιστοίχων αγαλμάτων ( Π ί ν. 34 α - γ, 
35 α - γ, 36 α - γ, 37 α - γ ).

3. Συντήρησις πωρίνων τοίχων του οικήματος 
των Α ρρηφόρων και τμήματος του Κιμωνείου 
τείχους, του ευρισκομένου εντός του εργαστη- 
ρίου νοτίως του Μουσείου.

Το έργον της συντηρήσεως των μνημείων εί- 
ναι επίπονον και μακροχρόνιον, δεν είναι εντυ- 
πωσιακόν, ως είναι αι αναστηλώσεις κτλ. Ε ν  
τούτοις είναι σωστικόν και ως τοιούτον αναγκαί- 
ον και προ παντός επείγον. Τα μνημεία της Α- 
κροπόλεως δια να επιζήσουν έχουν ανάγκην ε- 
πουλώσεως των πληγών των. Η  λήψις ριζικών 
μέτρων προς σωτηρίαν των είναι καθήκον, πριν 
η αδράνεια έχη ολεθρίας δια τα μνημεία συν- 
επείας. Ό πως ορθότατα έλεγεν ο Durm κατά τα 
τέλη του παρελθόντος αιώνος : « θα κληθώμεν 
βεβαίως ολιγώτερον βάρβαροι, εάν ζητήσωμεν 
πάση θυσία να διασώσωμεν το έργον δια τας μελ- 
λούσας γενεάς, παρά εάν εκ θαυμασμού προς 
αυτό απρακτούντες ηθέλαμεν το αφήση να 
καταρρεύση » ( Α Ε  1895, σ. 14 ).

ΕΡΓΑ ΣΙΑ Ι ΔΙΑ Μ Ο ΡΦ Ω ΣΕΩ Σ Χ Ω ΡΩ Ν  

Βόρειος κλιτύς Ακροπόλεως
Εις την βόρειον κλιτύν της Ακροπόλεως συν- 

εχίσθησαν αι εργασίαι της αποκαταστάσεως του

αρχαίου Περιπάτου, του οποίου είχε κατασκευα- 
σθή το 1969 σημαντικόν τμήμα, από της περι- 
οχής της Κλεψύδρας μέχρι του ιερού του Έρω- 
τος και της Αφροδίτης. Το 1970 η αποκατά- 
στασις έφθασε μέχρι της ολίγον ανατολικώτε- 
ρον κειμένης επιγραφής του Περιπάτου ( Π ί ν. 
38 α - β ).

Ειδικώτερον εγένοντο αι εξής εργασίαι:
1) Ε ν  πρώτοις, στερέωσις των υπεσκαμμένων 

βράχων του ιερού της Αφροδίτης και του Έ ρω- 
τος.

2) Κατεσκευάσθη αποχετευτικόν σύστημα 
προς συλλογήν και διοχέτευσιν των εκ της Α- 
κροπόλεως υδάτων.

3) Κατηδαφίσθησαν παλαιοί τινες οικίσκοι, 
ευρισκόμενοι ύπερθεν της εκκλησίας του Αγίου 
Συμεώνος προς Α. του ιερού της Αφροδίτης, οι 
οποίοι είχον απαλλοτριωθή υπό της Αρχαιολο- 
γικής Υπηρεσίας. Μετά την κατεδάφισιν και 
την αποκομιδήν των προϊόντων αυτής, το κιγκλί- 
δωμα του αρχαιολογικού χώρου, το οποίον προ 
των εργασιών ηκολούθει την γραμμήν : εκκλη- 
σία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - ιερόν 
της Αφροδίτης και του Έρωτος, μετεφέρθη προς 
Α. και ηκολούθησε την δεξιάν πλευράν του δρο- 
μίσκου, του βαίνοντος εκ της οδού Πρυτανείου 
προς τα Α ναφιώτικα, η δ’ έκτασις αύτη ενετάχθη 
εις τον αρχαιολογικόν χώρον της βορείου κλι- 
τύος της Ακροπόλεως.

4) Κατεσκευάσθη αναλημματικός τοίχος προς 
συγκράτησιν των χωμάτων της οδού. Κατά την 
εκσκαφήν των θεμελίων του τοίχου δεν ανευρέ- 
θησαν μεν αδιατάρακτοι επιχώσεις, διότι αύται 
είχον καταστραφή όταν εκτίζοντο οι ήδη κατε- 
δαφισθέντες οικίσκοι, εις απόστασιν όμως 7.50 
μ. προς ΒΑ. της επιγραφής του Περιπάτου και εις 
βάθος 2.30 μ. από της σημερινής επιφανείας του 
προς τον βράχον του ιερού της Αφροδίτης και 
του Έρωτος εδάφους, ανευρέθη εντός της κιμι- 
λιάς και ανεσκάφη φρέαρ, διαμέτρου 1.50 και 
βάθους 2.80 μ. Και η μεν άνω επίχωσις του φρέα- 
τος ήτο τεταραγμένη, η κεραμεική όμως των 
καθαρών αυτού επιχώσεων, πλην ολίγων ερυθρών 
μονοχρώμων νεολιθικών, ΠΕ εγχαράκτων και 
τμήματος χείλους εμβαμματοδόχης (sauce- 
boat ), ανήκει κυρίως εις τους τελευταίους ΜΕ 
και YEI χρόνους. Ε κ  της ΜΕ κεραμεικής σημει- 
ωτέα τα όστρακα εξ αμαυροχρώμων αγγείων 
( mat - painted ) και τα εκ μινυείων κυλίκων 
μεθ’ υψηλών βάσεων φερουσών πλαστικούς δα- 
κτυλίους ( Π ί ν. 39 α - β ). Άφθονα είναι τα ό- 
στρακα εξ αβαφών χονδροειδών αγγείων, ως πί- 
θων, πρόχων, λεκανίδων κτλ.



28 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 26 ( 1971 ) : ΧΡΟΝΙΚΑ

Σχέδ. 1. Τοπογραφικόν σχεδιογράφημα περιοχής παρά τας οδούς Πανός και Θεωρίας, 
τομή και κάτοψις αποκαλυφθέντος τμήματος του Ριζοκάστρου
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Ε κ  της συγκολλήσεως των οστράκων απηρ- 
τίσθησαν :

α) Μόνωτον κύπελλον, ύψους 0.11 μ., φέρον 
δι’ αμαυρού χρώματος διακόσμησιν κισσοειδών 
φύλλων εις τρεις επαλλήλους ζώνας επί του ερυ- 
θρωπού πηλού ( Π ί ν. 39 γ ).

β) Πρόχους, ύψους 0.28 μ., μετά σφαιρικής 
κοιλίας και επιπέδου βάσεως, η οποία φέρει έ- 
στιλβωμένον σχετικώς καστανωπόν επίχρισμα 
( Π ί ν .  39 δ).

Βιβλιοθήκη Α δριανού

Κατά το 1970 αι εργασίαι διαμορφώσεως της 
Βιβλιοθήκης του Αδριανού συνεκεντρώθησαν 
κυρίως εις το νοτιοδυτικόν τμήμα αυτής, το προς 
την οδόν Άρεως - Δεξίππου, όπου από του παρ- 
ελθόντος έτους είχεν αρχίσει η απομάκρυνσις 
των απορριμμάτων και των συγχρόνων επιχώ- 
σεων. Δια των ως άνω εργασιών απεκαλύφθησαν 
τα ερείπια του Παλαιού Στρατώνος ( Α . Ο ρ- 
λάνδου, Α Ε  1964, Παράρτημα, σ. 6 κ.ε. ), ο ο- 
ποίος κατηδαφίσθη το 1910. Λόγω της μικράς 
σχετικώς πιστώσεως, η οποία διετέθη, η εργασία 
δεν ωλοκληρώθη, ελπίζεται όμως να ολοκλη- 
ρωθή το 1971 και να συμπεριλάβη την αφαίρεσιν 
των θεμελίων του Παλαιού Στρατώνος και την 
ανάδειξιν παλαιοτέρων ερειπίων συγχρόνων 
προς την Βιβλιοθήκην του Αδριανού ή ανηκόν- 
των εις την υστάτην αρχαιότητα.

ΕΡΓΑ ΣΙΑ Ι ΣΤΕΡΕΩ ΣΕΩ Σ

Νεοκλασσική οικία παρά τας οδούς Πανός και 
Θεωρίας

Συνεχίσθησαν και κατά το 1970 αι εξωτερικαί 
και εσωτερικαί επισκευαί εις την παρά τας οδούς 
Πανός και Θεωρίας νεοκλασσικήν οικίαν ( πρώ- 
ην Μιχαλέα ), η οποία θα στεγάση την συλλο- 
γήν αρχαίων και εικόνων του κ. Π. Κανελλο- 
πούλου.

Κατά την διάρκειαν εκσκαφής εις ισόγειον 
δωμάτιον αυτής ( προς την οδόν Α ρετούσης ) 
ανευρέθη τμήμα τείχους έχοντος κατεύθυνσιν 
εκ Δ. προς Α., εικονιζόμενον εις το παρατιθέμε- 
νον σχέδιον του κ. Ι . Τραυλού ( Σ χ έ δ. 1 ). Το 
τείχος είναι εκτισμένον δια πωρολίθων και εμ- 
βόλιμων πλίνθων ( Π ί ν .  40 α ). Το ανατολικόν

τμήμα είχε παραβιασθή υπό μεταγενεστέρου 
κτιστού πίθου επενδεδυμένου δια κορασανίου. 
Α ξιοσημείωτον είναι ότι ως οικοδομικόν υλικόν 
είχε χρησιμοποιηθή μέγα αρχαϊκόν γείσον, του 
« αρχαίου νεώ », εκ πώρου λίθου. Το τείχος τούτο 
είναι το Ριζόκαστρον, το οχυρωματικόν δηλ. 
τείχος του 11ου αιώνος, το οποίον κατά τους βυ- 
ζαντινούς χρόνους περιέβαλλε την Α κρόπολιν 
( Ι . Τραυλού, Πολεοδομική Ε ξέλιξις της πόλεως 
των Αθηνών, σ. 158 κ.ε. ).

Κ Α Τ Α  Π ΕΡΙΣΤΑ ΣΙΝ  Α Ν Α ΣΚ Α Φ Α Ι

Ο δος Χιλλ
Κατά την διάνοιξιν χάνδακος υπό της Εται- 

ρείας Υπονόμων κατά μήκος της οδού Χιλλ, 
ανευρέθησαν εις μικρόν βάθος από του καταστρώ- 
ματος της οδού και εντός της μαλακής επιχώσεως 
των χρόνων της τουρκοκρατίας, αρχιτεκτονικά 
και γλυπτά τεμάχια, εκ των οποίων τα αξιολογώ- 
τερα είναι :

α) Παιδική κεφαλή, ύψ. 0.155 μ., υστεροελλη- 
νιστικού τύπου αλλ’ ανήκουσα ως φαίνεται εις 
τους ρωμαϊκούς χρόνους ( Ρ Α 1224) ( Πί ν .  40 β ).

β) Κεφαλή γυναικός, ύψ. 0.22 μ., της εποχής 
των Φλαβίων ( ΡΑ 1228 ) ( Π ί ν. 40 γ ).

Ο δος Φλαμμαριών και Αγίας Μαρίνης

Κατά την σκαφήν των θεμελίων εις οικόπεδον, 
ιδιοκτησίας Β. Χριστοδούλου, ευρέθη φρέαρ εις 
το μέσον της προς Δ. πλευράς αυτού, το οποίον 
έφερεν εσωτερικήν επικάλυψιν εκ πηλίνων δα- 
κτυλίων, διαμέτρου 0.80 μ. Το φρέαρ ανεσκαφη 
μέχρι βάθους 3 μ. περίπου. Περαιτέρω έρευνα 
παρημποδίσθη εκ της σαθρότητος του φυσικού 
εδάφους και του κινδύνου της πτώσεως των τοι- 
χωμάτων του φρέατος. Το μεταξύ των πηλίνων 
δακτυλίων και της κιμιλιάς διάστημα επληρούτο 
δι’ επιχώσεως και λίθων, εντός του οποίου ανευ- 
ρέθησαν δύο ακέραιοι οξυπύθμενοι αμφορείς και 
άφθονα τεμάχια ομοίων αγγείων. Ε κ  της συγκολ- 
λήσεως των τεμαχίων απηρτίσθησαν έτεροι τέσ- 
σαρες αμφορείς, εξ ων ο εις ενσφράγιστος κατά 
τας λαβάς ( Π ί ν .  40 δ ). Τόσον οι αμφορείς, 
όσον και η εκ του εσωτερικού του φρέατος συλ- 
λεγείσα κεραμεική, ανήκουν εις τους ρωμαϊκούς 
χρόνους.

Γ. ΔΟΝΤΑΣ
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Γ ' ΕΦΟΡΕΙΑ Κ Λ ΑΣΣΙΚ Ω Ν  
ΑΡΧ Α ΙΟ ΤΗ ΤΩ Ν

Η  έκθεσις της Γ' Αρχαιολογικής Περιφε- 
ρείας δια την κατά το 1970 δραστηριότητά της 
δεν περιλαμβάνεται εις τον παρόντα τόμον, 
καθ’ όσον μέχρι της ενάρξεως της εκτυπώσεως 
τούτου δεν είχε κατατεθή εις το Τμήμα Αρ- 
χαιολογικών Δημοσιευμάτων. ( Σημ. τ. Συντ. )

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Μ Ν Η Μ ΕΙΑ  
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ν Η ΣΩ Ν  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Α Τ Τ ΙΚ Η

Νίκαια
Ε πί της οδού Μουρούζη και έναντι της υπ’ 

αριθ. 4 οικίας, κατά την διάνοιξιν χάνδακος προς 
τοποθέτησιν υδραγωγού σωλήνος, ήλθεν εις φως 
κιβωτιόσχημος τάφος εκ λιθίνων πλακών, εσωτ. 
διαστ. 1.90 x 0.58 x  0.58 μ. Λόγω του ότι ο τά- 
φος κατεστράφη υπό του μηχανικού εκσκαφέως, 
μόνον ολίγα θραύσματα μελαμβαφούς ληκυθίου 
κατέστη δυνατόν να περισυλλεγώσι1.

Αιγάλεω
1. Επί της οδού Ο ρυζομύλων και κατά την συμ- 

βολήν της προς την οδόν Δημοσθένους απεκα- 
λύφθη κιβωτιόσχημος τάφος, καταστραφείς κατά 
μικρόν τμήμα του υπό μηχανικού εκσκαφέως 
της ΥΔΡΕΞ. Ο  εις βάθος 0.90 μ. από της επιφα- 
νείας του εδάφους τάφος έφερεν επένδυσιν εξ 
ειργασμένων πλακών μαλακού λίθου και είχεν 
εσωτ. διαστ. 1.85 x  0.54 x 0.50 μ. Ουδέν ίχνος 
σκελετού ευρέθη εντός αυτού. Κατά την βορειο-

δυτικήν μόνον γωνίαν υπήρχε μελαμβαφές ληκύ- 
θιον του 5ου π.Χ. αι. και ο έτερος των δίσκων 
χαλκού πτυκτού κατόπτρου, διαμ. 0.107 μ., κο- 
σμούμενος δι' εγχαράκτων ομοκέντρων κύκλων.

2. Ε π ί της οδού Κοραή και κατά την συμ- 
βολήν του δυτικού τμήματός της προς την οδόν 
Βασ. Σοφίας, εντός χάνδακος διανοιγέντος υπό 
της ΥΔΡΕΞ και εις βάθος 1.70 μ., ανεφάνη μικρός 
κιβωτιόσχημος τάφος, προσανατολισμού από Α. 
προς Δ.2. Ούτος εκαλύπτετο υπό πλακός εκ μαλα- 
κού ασβεστολίθου, διαστ. 1.30 x 0.65 x 0.07 μ.· 
κατά τας λοιπάς πέντε πλευράς του ήτο επενδε- 
δυμένος δια μονολιθικών, ωσαύτως εξ ασβεστο- 
λίθου, πλακών. Ελάχιστα χώματα είχον εισρεύ- 
σει εντός αυτού. Ο  σκελετός ευρέθη λίαν σεσα- 
θρωμένος, έχων την κεφαλήν προς Α. Εκ του 
τάφου περισυνελέγησαν εν θήλαστρον, εν μικ- 
κύλον αγγείον, τρία λίθινα διάτρητα δισκία και 
χαλκή στλεγγίς εν τεμαχίοις. Προς Β. του ανα- 
σκαφέντος τάφου και υπό τον ασφαλτικόν τάπη- 
τα της οδού ανεφάνη η πλευρά ετέρου ομοίου 
τάφου, ο οποίος, λόγω ανυπερβλήτων τεχνικών 
δυσχερειών, δεν κατέστη δυνατόν να ανασκαφή.

Νέα Λιόσια
Ε π ί της οδού Α χελώου και κατά την συμβο- 

λήν αυτής προς την οδόν Αιόλου ήλθεν εις φως, 
κατά τας εργασίας διανοίξεως χάνδακος δια την 
τοποθέτησιν υδραγωγού σωλήνος, επιτύμβιος 
λήκυθος εκ μαρμάρου, ελλιπής τον λαιμόν και 
την βάσιν, σωζ. ύψ. 1.13, διαμ. 0.60 μ. Φέρει εν 
προστύπω αναγλύφω παράστασιν επτά μορφών 
( δύο καθημένων γυναικών και μιας ορθίας, τρι- 
ών ισταμένων ανδρών και παιδίσκης ) και άνωθεν 
ταύτης τα ονόματα :
Κ Α Λ Λ ΙΠ Η  ΜΝΗΣ1ΠΤΟΛΕΜΟΣ ΑΠΟΛΛΟ- 
ΔΩΡΟΣ/ΝΕΟΠΤΟΛΕΜ Η ΑΠΟΛΛΟΦΑΝΗΣ  
Ύψ. παραστάσεως 0.45, πλ. 0.50 μ.

Μεταμόρφωσις
Ε ντός της αυλής της επί της οδού Ευριπίδου 

αριθ. 45 οικίας, ιδιοκτησίας Ι ω. Α ποστολάκη 
και εις βάθος 3 μ. περίπου από της επιφανείας 
του εδάφους, απεκαλύφθη τμήμα πηλίνου αγω- 
γού, διαμ. 0.70 μ. και αγνώστου μήκους.

Α χαρναί
Κατά την διάνοιξιν χάνδακος δια την τοποθέ- 

τησιν α ποχετευτικών αγωγών επί της οδού Παν. 
Πουραΐμη και έμπροσθεν της υπ’ αριθ. 7 οικίας, 
απεκαλύφθησαν δύο κιβωτιόσχημοι ταφοι υστέ- 
ρων ρωμαϊκών χρόνων. Ο  εις κατεστράφη εν

1. Ε π ι τόπου  μετέβη η  π τυ χ ιο ύχος  τη ς Α ρ χ α ιο λ ογίας 
κ. Ι ω. Α νδρέου, εκ του η μερολογίου  τη ς  οποίας αντλώ τα 
παρεχόμενα  σ το ιχε ία . Η  ιδ ία απ η σ χολή θ η  και εις τας επο- 
μένας σ ω στικάς ανασκαφικάς ερεύνας, π λ η ν εκείνων, εις 
τας οπο ίας αναφέρετα ι το όνομα του Ε π ιμ ελη τού κ. Ι ω. 
Σακελλαράκη.

2. Τ η ν  α να σ καφήν δ ιενή ρ γη σ εν ο Ε π ιμ ελ η τή ς  κ. Ι ω. 
Σ ακελλαράκης.
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μέρει υπό του μηχανικού εκσκαφέως· η έρευνά 
του ουδέν απέδωσε πλην ελαχίστων οστράκων 
χονδροειδών αγγείων. Του ετέρου διεκρίνετο 
μόλις η βορειοδυτική γωνία εις την παρειάν του 
χάνδακος, δι’ ο και δεν κατέστη δυνατή η έρευνά 
του.

Αγία Παρασκευή
Κατά τας εργασίας ισοπεδώσεως του ακαλύ- 

πτου χώρου της επί της οδού Αγίου Ι ωάννου 
αριθ. 6 πολυκατοικίας και εις βάθος 0.70 μ. από 
της επιφανείας του εδάφους, απεκαλύφθη κιβω- 
τιόσχημος τάφος, εσωτ. διαστ. 2.10 x 0.65 x 
0.65 μ. Ούτος ήτο επενδεδυμένος δια πλακών 
εκ κογχυλιάτου λίθου, πάχους 0.15 μ., και περι- 
είχε σκελετόν εν αρίστη διατηρήσει, εστραμμέ- 
νον προς Δ. Εκατέρωθεν των ποδών του νεκρού, 
ως και παρά τας χείρας, πέντε εφηλίδες εκ χαλ- 
κού ελάσματος.

Α ργυρούπολις
Κατά τας εργασίας εκσκαφής δια την θεμε- 

λίωσιν οικίας, εν τω επί της οδού 28ης Οκτω- 
βρίου και Θουκυδίδου οικοπέδω, ιδιοκτησίας 
Παν. Γιαννοπούλου, απεκαλύφθη πηλίνη παιδική 
λάρναξ, διαστ. 0.65 x 0.22 x 0.17 μ. Αύτη περι- 
είχε τα εν τω Π ί ν. 41 α - β αγγεία, του τέλους 
του 5ου π.Χ. αι. Ουδέν ίχνος σκελετού ευρέθη 
εντός της λάρνακος.

Χαραυγή
Κατά τας σκαφικάς εργασίας δια την διάνοιξιν 

φρέατος αποχετεύσεως εντός της αυλής της επί 
της οδού Πεντέλης αριθ. 30 οικίας, ιδιοκτησίας 
Ε μμ. Ζαμπέλη, ήλθεν εις φως κιβωτιόσχημος 
ταφος3. Ούτος ευρέθη εις βάθος 1.10 μ. από της 
επιφανείας του εδάφους και ήτο επενδεδυμένος 
δια μαρμαρίνων πλακών, πάχ. 0.15 μ., φερουσών 
αναθύρωσιν. Ε ντός του τάφου, εσωτ. μήκ. 1.89 
και πλ. 0.92 μ., ευρέθησαν διατηρούμεναι εις α- 
ρίστην κατάστασιν τρεις σανίδες εκ του ξυλίνου 
φερέτρου, φέρουσαι εγκοπάς δια την προς αλλή- 
λας αρμογήν. Το φέρετρον είχε μήκος 1.75 και 
πλάτος 0.60 μ. και περιείχε τον σκελετόν, ο 
οποίος έκειτο εκτάδην, έχων την κεφαλήν προς Α. 
Περιεβάλλετο υπό των εν τοις Π ί ν. 41 δ, 
42 α - δ αγγείων, των μέσων του 5ου π.Χ. αι.

Σαλαμίς
Παρά την εκκλησίαν του χωρίου Α μπελάκια,

επί οδού μεταξύ των οικιών Παν. Πουλή και 
Μελ. Παπαδημητρίου, ανεσκάφη κιβωτιόσχη- 
μος τάφος, επενδεδυμένος δια μονολιθικών πλα- 
κών εκ κογχυλιάτου λίθου και καλυπτόμενος δια 
τριών πλακών εκ του αυτού υλικού. Αι πλάκες εί- 
χον πάχος 0.13 μ., ο δε τάφος είχεν εσωτ. διαστ. 
2.05 x 0.55 x 0.60 μ. Ο  σκελετός, λίαν σεσα- 
θρωμένος, έκειτο εκτάδην, έχων την κεφαλήν 
προς ΝΑ. Παρά την κεφαλήν υπήρχε σεσαθρωμέ- 
νον αλάβαστρον, ενώ παρά τον δεξιόν πόδα λη- 
κύθιον, κοσμούμενον δι' ερυθρομόρφου ανθε- 
μίου. Ε π ί του στήθους του νεκρού, ευρέθη ακέ- 
ραιον χαλκούν κάτοπτρον μετά λαβής, έχον μή- 
κος 0.23 και διάμετρον δίσκου 0.15 μ., κοσμούμε- 
νον κατά μεν την ετέραν των πλευρών του δίσκου 
δι’ εγχαράκτων ομοκέντρων κύκλων, κατά δε την 
βάσιν της λαβής δι’ εγχαράκτων ανθεμίων.

Παράδοσις αρχαίων

Ο  κάτοικος Α μπελακίων Νικ. Μαγιάτης πα- 
ρέδωσεν εις το Μουσείον της πόλεως Σαλαμίνος 
επιτύμβιον στήλην εκ λευκού μαρμάρου, τεθραυ- 
σμένην εις τα δύο και ελλιπή το κάτω δεξιόν 
τμήμά της ( Π ί ν. 41 ε ). Ταύτην εύρεν ούτος εντός 
φορτίου χωμάτων, το οποίον μετέφερεν εκ της 
θέσεως Καμίνια. Η  στήλη έχει συνολ. ύψος 0.75, 
πλάτος άνω 0.18, κάτω 0.21, πάχος 0.048 μ. Μή- 
κος επιστυλίου 0.198 μ. Η  οπισθία επιφάνεια της 
στήλης φέρει αναθύρωσιν, πλάτους κατά μήκος 
μεν των δύο μακρών πλευρών της 0.05 μ., κατά 
την κάτω δε στενήν πλευράν της 0.17 μ. Εις το 
μέσον και καθ’ όλον το ύψος του ακατεργάστου 
τμήματός της φέρει εκβάθυνσιν, πλ. 0.10 μ. Επί 
της προσόψεως ανάγλυφος λουτροφόρος.

Αίγινα
Ο  εξ Αιγίνης Κ. Λαμπαδάριος παρέδωσεν, 

ίνα κατατεθή εις το Μουσείον, τον εν τω Π ί ν. 
41 γ εν Αιγίνη ευρεθέντα επιπεδόκυρτον, πρωί- 
μων χρόνων, σφραγιδόλιθον εκ μέλανος στεατί- 
του, διαστ. 0.034 x 0.023 μ. Ούτος φέρει διαμπε- 
ρή κατά μήκος οπήν και επί της επιπέδου επιφα- 
νείας του και εγγλύφως παράστασιν εσταμένης 
ανδρικής μορφής, εχούσης τας μεν χείρας εν εκ- 
τάσει, τους δε πόδας εν διαστάσει και περιβαλ- 
λομένης πανταχόθεν υπό θλωμένων παχειών 
γραμμών. Το όλον θέμα περικλείεται εντός ελ- 
λείψεως, ωσαύτως εγγλύφου.

ΑΓΓΕΛΙΚ Η  Κ. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ 

Τατόι (Δεκέλεια)
Τον Μάρτιον του 1970 οι δόκιμοι ανθυπο-

3. Τα σ το ιχε ία  δια  τον τάφον τούτον, ως και δια τον α- 
μέσως κατωτέρω δημοσιευόμενον και εν Α μπελακίοις 
ευρεθέντα, αντλώ εκ τη ς  εν τω ημερολογίω  του κ. Ι ω. 
Σακελλαράκη αρίστης περιγραφής.
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σμηναγοί της αεροπορικής βάσεως Τατοΐου κκ. 
Βραχλιώτης και Ε λευθεριάδης ειδοποίησαν 
δια του Υποδιοικητού της βάσεως σμηνάρχου 
κ. Οικονόμου την Εφορείαν Αρχαιοτήτων, 
ότι εντός του αεροδρομίου είχον αποκαλυφθή 
αρχαία. Μεταβάντες επί τόπου διεπιστώσαμεν, 
ότι είχε προσφάτως ανορυχθή δια μηχανικού 
εκσκαφέως στραγγιστική αύλαξ κατά μήκος 
της περιφράξεως του αεροδρομίου. Εντός της 
αύλακος ταύτης, όπισθεν ακριβώς του φυλακείου 
της πύλης, επεσημάνθησαν όστρακα αγγείων, 
κυρίως μελαμβαφή κλασσικών χρόνων, θραύ- 
σματα κεράμων στέγης λακωνικού τύπου και

Σχέδ. 1. Ο  εκ Δεκελείας ενεπίγραφος όρος Ιερού

τεμάχια πίθου. Πάντα ταύτα ήσαν διεσκορπι- 
σμένα εις μικράν ακτίνα πέριξ ασαφούς εκ λίθων 
κατασκευής, τμήματος προφανώς τοίχου κτί- 
σματος τινός.

Υ πό των ανωτέρω δοκίμων αξιωματικών εί- 
χον περισυλλεγή εκ της θέσεως ταύτης και 
μεταφερθή ήδη εις τα γραφεία της Διοικήσεως 
του αεροδρομίου, ένθεν παρελήφθησαν υφ’ 
ημών και μετεφέρθησαν εις την αποθήκην της 
Εφορείας (Πολυγνώτου 13), τα κάτωθι αρ- 

χαία :
1) Μαρμάρινον ιωνικόν κιονόκρανον, πι- 

θανώς ρωμαϊκών χρόνων.

2) Στήλη μαρμάρου, αποκεκρουμένη την άνω 
δεξιάν γωνίαν, ύψ. 0.84, πλ. 0.23, πάχ. 0.12 μ., 
φέρουσα την επιγραφήν:

ΗΟΡΟΣ
ΤΟΝΚΟ
ΜΑΔΟΝ
Η ΙΕΡΟΝ

Ύψ. γραμμάτων 0.025 - 0.04 μ. Η  μορφή των 
γραμμάτων δεικνύει, ότι ταύτα θα πρέπει να 
εχαράχθησαν κατά το α’ ήμισυ του 5ου π.Χ. αι. 
Χαρακτηριστική η παρουσία δασέος Η, η 
χρησιμοποίησις του Ο δια το μακρόν ( Ω ) και

το βραχύ Ο, η λοξή εισέτι κεραία του Α, το 
γωνιώδες Ρ  και το τρισκελές Σ  ( Σ χ έ δ. 1 · 
Π ί ν. 43 ε ).

Είναι κατ’ αρχήν προφανές, ότι πρόκειται 
περί όρου ιερού τινός, ανήκοντος πιθανώς εις 
φρατρίαν, φέρουσαν την περίεργον επωνυ- 
μίαν, η οποία άπαξ ενταύθα, καθ’ όσον γνω- 
ρίζω, απαντά, Κωμάδαι. Προς σύγκρισιν αξί- 
ζει να ανακαλέσωμεν εις την μνήμην το ψή- 
φισμα των αρχών του 4ου π.Χ. αι ., το οποίον 
ευρέθη εντός του βασιλικού κτήματος του Τα- 
τοΐου, όχι λίαν μακράν του αεροδρομίου. Εις 
το ψήφισμα τούτο αναφέρεται η φρατρία των
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Δημοτιωνιδών, ανάλογος ίσως προς την των 
Κωμαδών1.

Η  επιγραφή θα ηδύνατο, ούτω, να μεταγραφή 
ως εξής:

"Όρος των Κωμαδών. Ιερόν 
Προτιμητέα είναι η μεταγραφή αύτη αντί του: 

"Ορος των κωμαδών Ιερών 
όπερ προϋποθέτει, αφ’ ενός την ύπαρξιν πολ- 
λών ιερών, πράγμα όχι πολύ πιθανόν, και δη- 
μιουργεί, αφ’ ετέρου, άλυτα προβλήματα ως 
προς την ερμηνείαν του επιθέτου κωμαδών. 
Υπέρ της πρώτης μεταγραφής συνηγορεί άλ- 

λωστε και ο αντίστοιχος όρος του ιερού των 
Τριτοπατρέων ή Τριτοπατόρων του Κεραμεικού. 
Αι ανασκαφαί του Κεραμεικού υπό την διεύ- 
θυνσιν των Α. Brückner και Γ. Οικονόμου 
( 1909 - 1910 )2 έφερον εις φως σημαντικά αρχι- 
τεκτονικά λείψανα εις την γωνίαν μεταξύ της 
οδού προς Ελευσίνα και της οδού των ταφικών 
μνημείων: κυκλικόν ταφικόν περίβολον εκ με- 
γάλων λίθων και ορθογώνιον τραπεζιοειδή περί- 
βολον πλησίον τούτου. Έμπροσθεν των δύο 
ανατολικών γωνιών του τελευταίου ευρέθη 
ζεύγος ομοίων ενεπιγράφων όρων του 450 - 400 
π.Χ.: "Ορος ιερού Τριτοπατρέων. "Αβατον.

Έ να παρόμοιον, μεταγενέστερον, όρον του 
400 - 350 π.Χ. εδημοσίευσεν ο U. Köhler ( AM  
1879, 287. C IA  II, 2, αριθ. 1062): "Ορος ιερού 
Τριτοπατρέων. Ζακυαδώ[ν]3. Αν οι Ζακυάδαι, 
των οποίων το όνομα δεν απαντά αλλού, απε- 
τέλουν γένος, φρατρίαν ή θίασον, εγένετο αντι- 
κείμενον συζητήσεων και διαφωνιών4. Κατά 
παρόμοιον τρόπον δεν είναι δυνατόν να είπωμεν 
μετά βεβαιότητος, αν οι Κωμάδαι απετέλουν 
γένος ή φρατρίαν.

Η  εύρεσις του όρου προσδίδει οπωσδήποτε 
ιδιαίτερον ενδιαφέρον εις την θέσιν και καθι- 
στά αναγκαίαν την ανασκαφικήν έρευναν.

Μπραχάμι ( Άγιος Δημήτριος )
Τον Μάρτιον του 1970 απεκαλύφθη τυχαίως 

κατά την διάνοιξιν χάνδακος υδρεύσεως, παρά 
το αριστερόν κράσπεδον της οδού Γ. Ψυχο- 
γυιού, περί τα 20 μ. προς Δ. της διασταυρώ- 
σεως μετά της οδού Τερψιχόρης, έμπροσθεν 
ακριβώς της εισόδου της οικίας Μ. Κακολύρη, 
μαρμαρίνη σαρκοφάγος ( Σ χ  έ δ. 2). Ο  μηχα-

νικός εκσκαφεύς είχεν απομακρύνει το ήμισυ 
της καλυπτηρίου πλακός, το δ’ έτερον ευρίσκε- 
το εισέτι εντός της πλήρους χωμάτων σαρκο- 
φάγου. Η  έρευνα ουδέν απέδωσε, πλην τεμα- 
χίων τινών οστών και τριών μόνον θραυσμά- 
των κλειστού αγγείου, ρωμαϊκών πιθανώτατα 
χρόνων ( 2ος - 3ος μ.Χ. αι. ). Κατά πληροφο- 
ρίαν του ιδιοκτήτου της παρακειμένης οικίας, 
η σαρκοφάγος ( ως και έτεροι πλησίον τάφοι) 
είχε κατά πρώτον αποκαλυφθή προ τριετίας 
περίπου κατά τας εργασίας διαμορφώσεως της 
οδού, οπότε πιθανώς και εσυλήθη.

Η  σαρκοφάγος, εσωτ. διαστ. 0.88 x  1.96 
και βάθ. 0.85 μ., δεν ήτο μονολιθική. Α πετε- 
λείτο εκ τεσσάρων ορθίων πλακών, επιμελώς 
ηρμολογημένων κατ’ απομίμησιν ξυλίνης σαρ- 
κοφάγου, φερουσών επί της άνω στενής αυτών 
επιφανείας και εκατέρωθεν εκάστου αρμού τα 
εξής τεκτονικά σημεία ( Π ί ν. 43 δ, ς' ) : 

Γ/Γ, Δ/Δ, Π /Π, Σ/Σ
Η  μορφή του γωνιώδους σίγμα ( C ), ως και τα 
ευρεθέντα εντός αυτής όστρακα, χρονολογούν 
την σαρκοφάγον εις την ρωμαϊκήν εποχήν.

Α νάβυσσος
Εις θέσιν Βόντας Α ναβύσσου, εντός του κτή- 

ματος Ε μμ. Κέλη, είχον έλθει εις φως κατά την 
άροσιν και την απομάκρυνσιν μέρους των χω- 
μάτων γηλόφου ( τύμβου ) πλακοειδείς ακατέρ- 
γαστοι λίθοι, ανήκοντες πιθανώς εις καταστρα- 
φέντας τάφους, ως και μέγας αριθμός θραυσμά- 
των αγγείων, μελανόμορφων το πλείστον ληκυ- 
θίων, αλλά και ερυθρομόρφων τινών, 5ου και 
4ου π.Χ. αιώνος.

Πλησίον του τύμβου περισυνελέγησαν υπό 
του αρχαιοφύλακος Γ. Φαλδαμή και θραύσματα 
μαρμάρου, εν των οποίων, μεγ. μήκ. 0.17, μεγ. 
πλ. 0.13, μεγ. πάχ. 0.035 μ., ανήκον προφανώς 
εις βάθρον αρχαϊκού επιτυμβίου αγάλματος 
( κούρου ), φέρει την εξής ελλιπή επιγραφήν 
( Σ χ έ δ. 3· Π ί ν. 43 γ ):

. . . ]Ν Ο Κ ΛΕ[. ..

Πρόκειται προφανώς περί κυρίου ονόματος. 
Τα σωζόμενα γράμματα μας προσφέρουν πλεί- 
ονας της μιας δυνατότητας συμπληρώσεως, ως 
π.χ.: Α θη]νοκλε[ς ή Φα]νοκλε[ς. Εάν τα σω- 
ζόμενα προ του Ν  ίχνη γράμματος ανήκουν εις 
Υ, τότε υφίσταται και ετέρα δυνατότης συμπλη- 
ρώσεως: Φρυ]νοκλε[ς5. Η  χάραξις των γραμ-

1. Βλ. Θ. Α ρβανιτοπούλου, Δ εκέλεια, 1958. σ. 38 κ.ε.
2. Π Α Ε  1910, σ. 101 κ.ε.
3. Π ρβλ. A g o r a  I 5890. H e s p e r ia  30 ( 1961 ), ρ. 264 no. 

80: όρος Ιερό /Τριτοπα/τρέων Ε ]υεργίδων.
4. J. T öpffer, A t t isch e  Genealogie,  1889, 313. A M  1911,

106, αριθ . 1. Π ρβλ. κα ι B C H  1929, 167 κ.ε. κα ι 179 κ.ε.

5. Ε υχαριστώ  θερμώς τον κ. Ε. V anderpool δ ια τας π ο - 
λυτίμους π αρατηρήσ εις  του επί τη ς  δυνατότητος αναγνώ- 
σεως κα ι συμπληρώσεως τη ς επ ιγραφής.



34 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 26 (1971): ΧΡΟΝΙΚΑ

μάτων είναι βαθεία, σταθερά και λίαν επιμελη- 
μένη. Θα ηδύνατό τις να χρονολογήση την επι- 
γραφήν εις το τρίτον τέταρτον του 6ου π.Χ. αι.

Το ενεπίγραφον μαρμάρινον τούτο θραύσμα 
σώζει επί της άνω επιφανείας του και μικρόν 
μέρος του τόρμου της πλίνθου του αγάλματος 
( Σ χ έ  δ. 4).

Το χώμα του τύμβου είχε μεταφερθή εις την 
Σαρωνίδα, παρά το Λαγονήσι, και επιστρωθή 
εις κήπον οικίας. Υπό της ιδιοκτητρίας της

Σχέδ. 2. Μπραχάμι. Τοπογραφικόν περιοχής, κάτοψις και τομή της σαρκοφάγου

οικίας ταύτης, κ. Ελένης Ρωμαίου, παρεδόθη εις 
ερυθρόμορφος χους, ευρεθείς εντός των χωμά- 
των, φέρων παράστασιν παιδαγωγού μετά λύ- 
ρας και παιδός ορχουμένου (;) ( Π ί ν. 43 α - β ).

Π . ΘΕΜΕΛΗΣ

Πειραιεύς
Λεωφόρος Βασ. Σοφίας αριθ. 107

Κατά την διάνοιξιν αύλακος αποχετεύσεως,

πλάτους 1.35 μ., κατά μήκος της λεωφόρου και 
υπό το κατάστρωμα αυτής, ήτοι εις το δεξιόν 
του ανερχομένου την λεωφόρον εκ του λιμένος 
της Ζέας, επεσημάνθησαν εις αμφοτέρας τας 
πλευράς του σκάμματος, εις βάθος 0.35 - 0.75 μ., 
ίχνη κτίσματος εξ ορθογωνίων πωροπλίνθων, 
κατευθύνσεως περίπου από Β. - Ν., και αγω- 
γού ορθογωνίου τομής, πλάτους 0.43 μ., όστις 
διέσχιζε λοξώς το σκάμμα περίπου από ΒΑ. 
προς ΝΔ. Το εύρημα κείται πλησιέστατα προς

το οικόπεδον Στράγγα ( αριθ. 109 της αυτής 
λεωφόρου ), ένθα είχεν επισημανθή κτίσμα 
μνημειώδους κατασκευής ( A A A  I ( 1968 ), σ. 
115). Δυστυχώς η θέσις και αι συνθήκαι της 
ευρέσεως δεν επέτρεψαν επεκτασιν της ερεύνης.

Λεωφόρος Βασ. Σοφίας αριθ. 136
Οικόπεδον Τζαννείου Ορφανοτροφείου, βο- 

ρειότερον της προηγουμένης θέσεως, εις το 
αριστερόν της λεωφόρου. Διαστάσεις οικοπέ-
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δου: 11.65 x 17.10 μ. Εις την νοτιοανατολικήν 
πλευράν, εις βάθος ±2.50 μ. από του πεζοδρο- 
μίου, επεσημάνθη γωνία κτίσματος, του οποίου 
οι τοίχοι, πλάτους 0.60 μ., συγκείμενοι εξ ορθο- 
γωνίων πωροπλίνθων, εσώζοντο εις ύψος μέχρι 
τριών δόμων και ήσαν ορατοί εις μήκος 5.70 
και 4.85 μ.

Σχέδ. 3. Το ενεπίγραφον εξ Α ναβύσσου θραύσμα βάθρου αγάλματος

Σχέδ. 4. Η  άνω επιφάνεια του ένεπιγραφου θραύσματος ( πρβλ. και Σ χ έ δ. 3 )

Οδός Θεάτρου και Σκευοθήκης
Οικόπεδον Σπήλιου Παπαδημητροπούλου. 

Διαστάσεις: 21.50 x 19 μ. Εις βάθος 0.60 - 0.80 
μ. εκ της επιφανείας της οδού απεκαλύφθησαν 
ίχνη αρχαίου λατομείου. Ως γνωστόν, τοιαύτα 
ίχνη έχουν παρατηρηθή εις πλείστα σημεία της 
αρχαίας πόλεως1.

Λεωφόρος Baσ. Γεωργίου Α'
Κατά την διάρκειαν εκσκαφών κατά μήκος 

της βορείου πλευράς της λεωφόρου, εις το τμήμα 
μεταξύ της οδού Φίλωνος και της λεωφόρου 
Βασ. Κωνσταντίνου, επεσημάνθησαν διάφορα 
λείψανα τοίχων, κυκλικόν στόμιον φρέατος, 
διαμ. ±0.50 μ., μετά τετραγώνου λίθινου πλαι-

σίου ( Σ χ έ δ .  1, αριθ. 4 ) και δεξαμενή μετά 
κυκλικού στομίου, διαμ. 0.80, βάθ. 5 και διαμ. 
πυθμένος 3.35 μ., εις την βορειοανατολικήν 
πλευράν του οποίου υπήρχεν άνοιγμα οριζοντίου 
σήραγγος ( Σ χ έ δ .  1, αριθ. 1 ). Ε κ  των ευρη- 
μάτων όμως ιδιαιτέραν σημασίαν ενέχουν λεί- 
ψανα δύο παραλλήλων τοίχων με κατεύθυνσιν 
από Β. - Ν. και χαλικοστρώτου δαπέδου, επι- 
σημανθέντα εις βάθος 0.80 -1 μ., εις απόστα- 
σιν 1.70 - 7 μ. από της διασταυρώσεως μετά της

1. Βλ. τον υπ’ αριθ . III χά ρ τη ν  εν Judeich, Topo g ra p h ie  
v o n  A t h e n 2.
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Σχέδ. 1. Πειραιεύς. Λεωφόρος Βασ. Γεωργίου Α'. Τοπογραφικόν σχεδιογράφημα περιοχής



ΑΘΗΝΑΙ - ΑΤΤΙΚΗ 37

οδού Κολοκοτρώνη ( Σ χ έ δ. 1, αριθ. 2· Π ί ν.
44 γ ), καθ’ όσον φαίνεται να ευρίσκωνται εν- 
τός του χώρου της μη ολικώς ανασκαφείσης 
περιστύλου αυλής του κτηριακού συγκροτή- 
ματος των Διονυσιαστών, το οποίον απεκαλύ- 
φθη τον παρελθόντα αιώνα κατά την ανέγερ- 
σιν του Δημοτικού θεάτρου2.

Οδός Υ ψηλάντου 54 και Ευαγγελιστρίας 
Οικόπεδον Νασοπούλου. Παρά την οικοδο- 

μικήν γραμμήν του οικοπέδου, διαστ. 11.50 x 
17.50 μ. και 3.50 μ. προς Ν. της βορειοανατο- 
λικής αυτού γωνίας, επεσημάνθη στόμιον δεξα- 
μενής, διαμ. 0.90 μ.

Μοσχάτον
Οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης και Θερμοπυλών3 

Κτήμα Μιχαλοδημητράκη. Διαστάσεις κτή- 
ματος 87 x 82 μ. Αφορμήν εις την έρευναν 
έδωσεν η ανεύρεσις, κατά την διάνοιξιν αύλα- 
κος αποχετεύσεως κατά μήκος της οδού Χρυ- 
σοστόμου Σμύρνης, αρχαίου τοίχου ( Π ί ν.
45 α ), έχοντος κατεύθυνσιν περίπου από Β. - Ν., 
εκτισμένου εν μέρει δι’ υλικού εκ δευτέρας χρή- 
σεως, μεταξύ του οποίου και επιτυμβία τράπεζα 
εξ υμηττίου μαρμάρου, διαστ. 1.30 x 0.68 x 
0.36 μ., φέρουσα δια γραμμάτων του β’ ημί- 
σεος του 4ου π.Χ. αι. την επιγραφήν: Καλλί- 
στρατος Πολυκλείδου Ε ρχιεύς. Η  επακολου- 
θήσασα την επισήμανσιν εντός του κτήματος 
και ακολούθως την εξαγωγήν του ακεφάλου μαρ- 
μαρίνου αγάλματος έρευνα, ωδήγησεν εις την 
αποκάλυψιν μικρού ναοσχήμου οικοδομήματος, 
διαστ. 5.25 x 4 μ., έχοντος την πρόσοψιν προς 
Α. και αποτελουμένου εκ προνάου μετά παρα- 
στάδων, άνευ κιόνων, και σηκού εντός του ο- 
ποίου ευρέθη, μετατοπισθέν εκ της αρχικής 
του θέσεως το βάθρον του ως άνω αγάλματος, 
ως και έτερον ορθογώνιον βάθρον εις το τε- 
λευταίον φαίνεται ότι ανήκουν τα ευρεθέντα 
τεμάχια μαρμαρίνου λέοντος. Το μαρμάρινον 
κατώφλιον της εισόδου εκ του προνάου εις τον 
σηκόν ευρέθη εις την θέσιν του άριστα διατη- 
ρημένον ( Π ί ν. 45 β ), ενώ το δάπεδον αμφο- 
τέρων των χώρων απετελείτο εκ κονιάματος 
μετ’ ερυθρού επιχρίσματος4.

Οι τοίχοι του κτίσματος, πλάτους 0.45 μ., 
αποτελούνται εις το κατώτατον σωζόμενον 
τμήμα των εκ δύο οριζοντίων σειρών ορθογω- 
νίων πωροπλίνθων. Τα ανώτερα μέρη των τοί- 
χων φαίνεται ότι συνέκειντο εξ ελαφρού υλι- 
κού, διότι δεν σώζεται ισχυρά θεμελίωσις του 
κτηρίου. Η  υπόθεσις ότι ο τοίχος ο ευρεθείς 
εντός της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, ήτοι 
προς Α. του κτήματος, μήκους 22.40 μ., του 
οποίου απεκαλύφθησαν τα δύο άκρα, αποτελεί 
την ανατολικήν πλευράν ενός περιβόλου, ω- 
δήγησεν εις την δια τομών αναζήτησιν εντός 
του κτήματος του βορείου και νοτίου τοίχου 
του περιβόλου τούτου. Αι μέχρι τούδε ενδεί- 
ξεις φαίνεται να επιβεβαιώνουν την υπόθεσιν 
τούτην, ενώ προσεχώς θα αναζητηθή και ο δυ- 
τικός τοίχος του περιβόλου. Ούτω, 2.70 μ. προς 
Β. του ναΐσκου απεκαλύφθη τοίχος, πλάτους 
0.50 μ., έχων κατεύθυνσιν εκ Δ. προς Α. ( βλ. 
Α Α Α  έ.α., σ. 143, Σχέδ. 1 ) ( Π ί ν. 45 γ, το α ), 
εις τον οποίον επεσημάνθη και άνοιγμα φρα- 
χθέν μεταγενέστερον, ενώ κυλινδρικός κιονί- 
σκος ( όρος ; ) ευρέθη κατά χώραν εις την εξω- 
τερικήν πλευράν του τοίχου ( Π ί ν. 45 γ, το β ). 
Έτεροι δύο τοίχοι, διασώζοντες κονίαμα ερυ- 
θρού και λευκού χρώματος, επεσημάνθησαν 
κάτωθεν μεταγενεστέρων δεξαμενοειδών κατα- 
σκευών εις την ανατολικήν πλευράν του κτή- 
ματος, ένθα ευρέθησαν και ίχνη πιθανώς οδού.

Ο  χώρος του ιερού μετά την καταστροφήν 
του εκαλύφθη από παχύ στρώμα ιλύος ( βλ. 
Σ χ έ δ .  2, στρώμα β ), εντός του οποίου ευρέ- 
θησαν, παρασυρθέντα προφανώς άλλοθεν, αντι- 
κείμενα χρονολογούμενα από των κλασσικών 
μέχρι των υστερορρωμαϊκών χρόνων. Τα μέχρι 
τούδε δεδομένα της ερεύνης τοποθετούν την 
ίδρυσιν του ιερού εις τα τέλη του 5ου ή τας 
αρχάς του 4ου αι. π.Χ. Η  ανασκαφή συνεχί- 
ζεται5.

Περιοχή Βραυρώνος
Ε ντός του κτήματος του Χρήστου Θεοδ. 

Καλοφούτη, εκτάσεως 11 περίπου στρεμμάτων, 
κειμένου εις θέσιν « Καλυμπάκι » ή « Γκράβα 
Α γγελή », περί τα 10' πεζοπορίας εκ της δη- 
μοσίας οδού Μαρκοπούλου - Βραυρώνος, με 
αφετηρίαν την τοποθεσίαν « Κήποι » και κατεύ- 
θυνσιν προς το χωρίον Σπάτα, κατά την διάρ- 
κειαν βαθείας αρόσεως απεκαλύφθησαν και εν 
μέρει κατεστράφησαν λείψανα αρχαίων ταφών.

2. Βλ. A M  IX  ( 1884), σ. 279 κ .ε ., σ χέδ ιον  π ίν . XIII και 
σ. 288 κ.ε. Π ρβλ. Judeich, έ.α., σ. 431, 451.

3. Π ρβλ . A A A  IV ( 1971 ), σ. 140 κ.ε.
4. Τ η ς  αυτής κατασκευής είνα ι κα ι πλα ίσ ιον , πλάτους

0.35 μ., εκτεινόμενον κατά μήκος τη ς βορείου εξω τερικής 
πλευράς του κτίσματος. Α μφότερα, δάπεδον και πλα ίσ ιον, 
φ α ίνετα ι να α νή κουν εις μ ίαν επ ισκευήν του α ρ χικού 
κτίσματος.

5. Η  έρευνα δ ιεξήχθη  εις δύο φάσεις, κα τ’ Α π ρ ίλ ιο ν  - 
Μ άιον κα ι κατά Ν οέμβριον 1970. Ε ις τη ν  δευτέραν φάσιν 
συμμετέσχεν η  α ρ χα ιολόγος δ. Ό λγα Α ποστολοπούλου.
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Κατά την επακολουθήσασαν ανασκαφήν ηρευ- 
νήθησαν τρία κυρίως σημεία του κτήματος και 
ευρέθησαν οκτώ ταφοι των περί το 400 π.Χ. 
χρόνων, εκ των οποίων οι δύο πώρινοι, οι δε 
λοιποί πήλινοι, ως και λείψανα εξ πυρών της 
αυτής εποχής. Επίσης επεσημάνθησαν πιθανά 
ίχνη οδού και ίχνη περιβόλου πλησίον της κυ- 
ριωτέρας συστάδος τάφων ( Σχ έ δ .  3, T II - ΙV). 
Ω ρισμέναι ενδείξεις πείθουν ότι ο χώρος ήτο 
εν χρήσει και παλαιότερον, μέχρι της γεωμε- 
τρικής τουλάχιστον εποχής.

Ε κ  των κτερισμάτων ( Π ί ν. 46 α ) άξιον 
ιδιαιτέρας σημειώσεως είναι ερυθρόμορφον αρυ- 
βαλλοειδές ληκύθιον, σωζ. ύψ. 0.08 μ., προ- 
ερχόμενον εκ της υπ’ αριθ. 1 πυράς, εις το 
οποίον εικονίζεται πτερωτός δαίμων ( Θάνα- 
τος; ), καταδιώκων γυναίκα6. Α μφότεραι αι 
μορφαί φέρουν επίθετον λευκόν χρώμα ( Π ί ν.

Σχέδ. 2. Μοσχάτον. Ο δός Χρυσοστόμου Σμύρνης και Θερμοπυλών. Στρωματογραφική τομή προς
Β. του ναΐσκου

46 α, τρίτον αντικείμενον εξ αριστερών και 
Π ί ν .  46 δ, λεπτομέρεια).

Οι ανευρεθέντες τάφοι ανήκουν γεωγραφικώς 
εις την ευρυτέραν περιοχήν της αρχαίας Βραυ- 
ρώνος και του Δήμου Φιλαϊδών, ένθα φαίνεται 
ότι πρέπει να αποδοθούν και τα περί την τοπο- 
θεσίαν « Κήποι » αρχαία λείψανα7.

Μαρκόπουλον Μεσογαίας8
Ε ξ αφορμής διανοίξεως τάφρων υδρεύσεως 

κατά μήκος των οδών Πετούρη και Νικολάου 
παρά το Γυμνάσιον Μαρκοπούλου, διεπιστώθη 
η ύπαρξις νεκροταφείου, το οποίον εκτείνεται 
χρονικώς από της πρωτοελλαδικής μέχρι της 
κλασσικής τουλάχιστον περιόδου. « Σωρόθι » 
είναι η παλαιά ονομασία της θέσεως.

Τα αρχαιότερα λείψανα είναι δύο πρωτοελ- 
λαδικοί ταφοι (;)9 επί της οδού Πετούρη. Επί 
της οδού Νικολάου απεκαλύφθησαν δύο γεω- 
μετρικοί λακκοειδείς τάφοι, εσωτ. διαστ. ± 2  x 
0.60 x 0.46 μ. ( βάθος ), μετά λιθίνων καλυ- 
πτηρίων πλακών ( Σ χ έ δ .  4, ΤΙ και TIV ), 
οι οποίοι περιείχον, ο μεν πρώτος δύο πυξίδας, 
ο δε δεύτερος σκύφον και οινοχοΐσκην ακόσμη- 
τον ( Π ί ν. 46 β ). Ο  υπ’ αριθ. III τάφος απο- 
καλυφθείς επί της αυτής οδού ( Σ χ έ δ .  4 ), 
καίτοι παρόμοιος προς τους προηγουμένους, 
χρονολογείται εις την κλασσικήν περίοδον, 
ως δύναται να συμπεράνη τις από το εντός αυτού 
ανευρεθέν μοναδικόν όστρακον. Ε κ  των ανευ- 
ρεθέντων δύο μόνον τεμαχίων οστών και των 
ιχνών καύσεως συνάγεται, ότι πρόκειται περί 
πυράς, η οποία βαίνει εγκαρσίως επί αρχαιο- 
τέρας πυράς διασωζούσης ίχνη κεκαυμένου ξύ-

λου και αύλακα αερισμού, πλ. 0.25 - 0.30 μ. Έ- 
τεραι τέσσαρες πυραί ( Σ χ έ δ. 4, Π1 - Π4· Πί ν .  
46 ε ) ανευρέθησαν πλησίον του τάφου III. Ε κ  
τούτων, η μεν υπ’ αριθ. 3 ανήκει εις τους ωρί- 
μους κλασσικούς χρόνους, ενώ αι υπόλοιποι 
εις  τον 6ον αι ., ως συνάγεται εκ των εντός αυτών 
ανευρεθέντων οστράκων και της υπάρξεως αύ- 
λακος αερισμού, η οποία ελλείπει εκ της υπ’ 
αριθ. 3 πυράς10. Το σχήμα των πυρών είναι ακα- 
νονίστως ορθογώνιον ή ελλειψοειδές, αι δια- 
στάσεις των κυμαίνονται περί τα 1.85 x 0.85 μ. 
( η υπ’ αριθ. III είναι ευρυτέρα έχουσα μέγ. 
πλάτος 1.12 μ. ), το δε βάθος των μεταξύ 0.06 και 
0.33 μ. Η  διασχίζουσα ταύτας κατά μήκος αύ- 
λαξ έχει πλάτος 0.22 και βάθος 0.08 - 0.12 μ. Η  
κατεύθυνσις των πυρών είναι από Β. - Ν., ενώ

6. Π αρομ ο ίαν παρά σ τα σ ιν  βλ. παρά P o ttier εν M o n .  
P lo t  22, 35 κ .ε ., π ίν . 213 (π ρ β λ . R E  2. R eihe, V A 1, 1266). 

7. Π Α Ε  1956, σ. 80, πρβλ. A M  71 ( 1956 ), σ. 1.
8 .  Π ρβλ. A A A  IV  (1 9 7 1 ) , σ. 143 κ .ε .

9. Π ερ ισ σ οτέρα ς π λη ροφ ορ ία ς  περί τούτων βλ. εν Α Α Α  
έ.α. Π ρβλ . κα ι Σ χ έ δ .  4 (T I , T IV ).

10. Βλ. Α Ε  1958, σ. 132, O ly n th u s  XI, σ. 151 - 55, A M  
18 ( 1893), σ. 157, K e r a m e ik o s ,  VII, σ. 83 κ.ά.



ΑΘΗΝΑΙ - ΑΤΤΙΚΗ 39

των τάφων ποικίλλει μεταξύ Β. - Ν. και Δ. - Α.
Αι ταφαί της οδού Νικολάου ευρέθησαν εις 

βάθος κυμαινόμενον περίπου από 0.80 - 1 μ. 
Επί της οδού Πετούρη, τόσον οι δύο πρωτοελλα- 

δικοί ταφοι (;), όσον και αι ευρεθείσαι δύο μετα- 
γενέστεραι πυραί ( Σ χ έ δ. 4, ΠΙΙ, ΠΙΙΙ ), ήσαν 
εις βάθος μόνον 0.30 - 0.50 μ. Επί της αυτής

Σχέδ. 3. Τοπογραφικόν σχεδιογράφημα περιοχής ανασκαφής εις Βραυρώνα

οδού ( Σ χ έ δ .  4, σημείον ε ), ευρέθη επίσης 
εις βάθος περίπου 0.50 μ. ωοειδές λάξευμα εντός 
του εδάφους, βάθ. 2 και μεγ. διαμ. 2 μ., με τοιχώ- 
ματα άνευ επιχρίσματος φέροντα σαφή ίχνη 
καύσεως, πλήρες θραυσμάτων αγγείων καθη- 
μερινής κυρίως χρήσεως των κλασσικών χρό- 
νων. Ευρέθησαν επίσης εντός αυτού, πήλινον

πλαστικόν αγγείον, σωζ. ύψ. 0.10 μ., εις σχήμα 
δύο ανδρικών μορφών, ισταμένων εν επαφή, με 
μακράν κόμην και ιμάτιον αφήνον γυμνά τα 
στήθη ( Π ί ν. 46 ς' ), λίθινος προϊστορικός 
πέλεκυς και θραύσμα πιθανώς προϊστορικού 
αγγείου. Τα δύο τελευταία φαίνεται ότι ανεμεί- 
χθησαν μετά της μεταγενεστέρας επιχώσεως.

Το περιεχόμενον της κατασκευής, καθημερινής 
χρήσεως και άσχετον προς τους τάφους, δει- 
κνύει ότι εις τα πέριξ υπήρχον και αι κατοικίαι 
των ζώντων.

Σποραδικά ευρήματα εσημειώθησαν και εις 
άλλα σημεία του Μαρκοπούλου. Ούτως, εις 
έτερον σημείον της οδού Νικολάου, εκείθεν
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της διασταυρώσεως μετά της λεωφόρου Βραυ- 
ρώνος - Πόρτο Ράφτη, έξωθι της οικίας Σπυρ. 
Χελιώτη, περισυνελέγησαν τεμάχια μεγάλου 
γεωμετρικού αγγείου άνευ διακοσμήσεως. Επί 
της οδού Παπασιδέρη αριθ. 3, έξωθι της οι- 
κίας Γ. Παπασιδέρη, απεκαλύφθη σχεδόν επί της 
επιφανείας γεωμετρικός λακκοειδής τάφος, διαστ.

Σχέδ. 4. Μαρκόπουλον Μεσογαίας. Τοπογραφικόν σχεδιογράφημα περιοχής ανασκαφής

περίπου 2 x 0.85, βάθ. 0.65 - 0.70 μ., με κατεύ- 
θυνσιν από Δ. - Α., εντός του οποίου ευρέθησαν 
μικρός αμφορεύς και δύο σκύφοι ( Π ί ν. 46 γ ).

Σαλαμίς

Α μπελάκια
Κατά την διάνοιξιν αύλακος προς τοποθέ-

τησιν καλωδίων του ΟΤΕ κατά μήκος της λεω- 
φόρου Σαλαμίνος, η οποία οδηγεί εκ του χω- 
ρίου εις τον λιμένα Α μπελακίων, ευρέθησαν 
τέσσαρες τάφοι, εκ των οποίων τρεις λάρνα- 
κες εκ κογχυλιάτου και εις κτιστός κιβωτιό- 
σχημος εκ λίθου προελεύσεως Πούντας Σαλα- 
μίνος. Οι δύο πρώτοι εκ των τάφων ευρέθησαν

εις απόστασιν 30 μ. περίπου από του κοινοτι- 
κού γραφείου Α μπελακίων, προς την κατεύ- 
θυνσιν του λιμένος, εις το αριστερόν της οδού. 
Εις την αυτήν περιοχήν, η οποία πιθανώτατα 
κείται εξωτερικώς και εις μικράν απόστασιν 
από του τείχους της αρχαίας Σαλαμίνος — εν 
τμήμα τούτου είναι ορατόν εις παρακείμενον
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κτήμα —, ανευρέθησαν κατά το 1969 έτεροι τά- 
φοι, ως και επιτύμβιαι στήλαι.

Ο  υπ’ αριθ. I τάφος, εσωτ. διαστ. 1.90 x 0.55 
μ., περιείχε σκελετόν έχοντα ως κτερίσματα 
χαλκήν και σιδηράν στλεγγίδα, ως και ένα χαλ- 
κούν δακτύλιον και μικροσκοπικά τεμάχια υα- 
λομάζης(;). Ευρέθησαν, επίσης, εντός αυτού 
θραύσματα αλαβάστρου.

Ο  υπ’ αριθ. II τάφος ( ο κιβωτιόσχημος ), εσωτ. 
διαστ. 2 x 0.70 μ., περιείχε σκελετόν με κτερί- 
σματα δύο φυσικάς αχιβάδας, τέσσαρας αρυβαλ- 
λοειδείς ληκύθους, ύψ. 0.08-0.11 μ., και δύο 
λευκάς ληκύθους, ύψ. 0.255 και 0.26 μ. αντι- 
στοίχως ( Π ί ν. 44 α ). Η  πρώτη εκ των λη- 
κύθων, η οποία διασώζει τους χρωματισμούς

της εις βαθμόν λίαν ικανοποιητικόν, έχει ως 
κυρίαν διακόσμησιν παράστασιν τύμβου ωο- 
ειδούς σχήματος11 κεκοσμημένου δια ταινιών, 
εκατέρωθεν του οποίου ίστανται μελανειμονού- 
σα μορφή και γυνή κρατούσα κάνιστρον εις την 
αριστεράν χείρα ( Π ί ν. 44 β ). Την δευτέραν 
λήκυθον κοσμεί παράστασις στήλης επιστε- 
φομένης υπό ανθεμίου και δύο φύλλων ακάνθου, 
δεξιά της οποίας ίσταται γυνή κρατούσα κά- 
νιστρον, εξ ου κρέμανται ερυθραί ταινίαι· δεν 
διακρίνεται σαφώς τι παρίστατο αριστερά 
της στήλης. 

ΙΩ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

11. Π ερ ί του σχήματος τούτου βλ. . ΑΑΑ II ( 1969), σ. 
334 κ.ε., ένθα και σχετ ική  β ιβλιογραφία .
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GROTTE DE KITSOS

Après avoir découvert la Grotte de Kitsos 
en 1966 ( P l a n  1 ) e t obtenu l’autorisation 
d’y effectuer des sondages, en 1968 et 1969, 
nous avons pu commencer en 1970 les fouilles 
proprement dites. Elles ont duré du 2 mai au 
16 juin.

L’équipe comprenait Mesdemoiselles Chri- 
stiane Prost, assistante au Laboratoire de 
Préhistoire du Muséum d’Histoire Naturelle 
de Paris, et Catherine Perlés, étudiante en 
Préhistoire à la Faculté de Paris, Messieurs 
René Treuil, membre de l’École Française 
d’Archéologie d’Athènes et Robert Jullien, 
assistant au Laboratoire d ’Anatomie Com- 
parée du Museum d ’Histoire Naturelle de 
Paris. Le Service Hellénique des Antiquités 
représenté au chantier successivement par 
Monsieur Evanghelos Kakavoyannis, Mon- 
sieur Petros Themelis et Mademoiselle Sophia 
Pitihouti.

O R G A N I S A T I O N  D U  C H A N T I E R

Site intérieur ( P l a n  2 ): occupant à 
peu près le centre de la Salle 1 ( P 1. 47 a ), 
la zone de fouilles est bordée au Sud par le 
sondage 1 et au Nord par le sondage 2. Cette 
disposition fournit ainsi des références strati- 
graphiques et la  possibilité de préciser nos 
observations antérieures.

La zone de fouilles a été limitée par 3 cor- 
nières de «Dexion» longues de 5 m, peintes 
en blanc et rouge de 10 cm en 10 cm et scel- 
lées dans le sol. Elles matérialisent 3 côtés du 
carré et servent de niveau 0 pour la mesure 
des profondeurs. Leur position correspond 
au maximum du remplissage de la Salle 1. 
A l’intérieur de ces limites nous avons délimi- 
té 5 couloirs de fouilles orientés Est-Ouest. 
Nous avons ainsi dans le grand carré B II les 
mètres carrés.

a, b, c, d, e 1
a, b, c, d, e 2
a, b, c, d, e 3
a, b, c, d, e 4
a, b, c, d, e 5
En fait nous  n’avons fouillé que c, d, e dans

chaque couloir et protégé a, b par des plan- 
chers mobiles qui forment des paliers d’accès 
aux couches décapées.

Le sol de la salle était irrégulier et bosselé, 
avec un petit monticule au bord du sondage 2.

Cette bu tte s’est révélée être un déblai an- 
cien correspondant à une cuvette remaniée 
qui occupe d 4, e 4, e 3, l 'angle N.W. de d 3 
et une bonne partie du couloir 5. Nous avons 
donc laissé de côté ce dernier secteur pour 
concentrer nos efforts sur les niveaux en 
place aux couloirs 1, 2, e t 3.

Site Extérieur : Un second chantier a
été ouvert devant la porte de la Grotte, au 
pied des blocs effondrés. Notre intention était 
de rechercher les correspondances stratigra- 
phiques eventuelles et d ’explorer le seuil de 
la caverne.

Nous avons rapidement rencontré, sous le 
niveau 1 de surface meuble, remanié et mar- 
qué par la découverte de quelques tessons 
hellénistiques, un niveau d’occupation pré- 
historique. Sur celui-ci un foyer ( Σ 1 ) avec 
plaques de mica-schiste ( P I .  47 b ) tessons 
à cordons lisses, coquilles marines et osse- 
ments d’animaux pouvait être reconnu. Ce 
petit feu de campement de 0.70 m de dia- 
mètre s’appuie d’un côté à une épaisse con- 
cretion de calcite blanche cristallisée ( reste 
de voûte inférieure effondrée et brisée ) et à 
la base d’une puissante stalagmite fossile 
dont il ne reste qu’une hauteur de 60 cm. Sur 
le reste du pourtour le foyer repose sur une 
couche de nature absolument différente de 
tout ce que nous avons rencontré à l’intérieur 
de la Grotte: C’est une formation argilo-silico- 
calcaire rubéfiée et consolidée, riche en restes 
de faune calcifiée.

Cette découverte nous a amenés à élargir 
le sondage et à creuser un puits (S.E. 4 ) 
( PI .  47 b ) de reconnaissance dans ces dé- 
pôts. La faune y est abondante mais aussi 
différente de celle abandonnée par les occu- 
pants néolithiques. On y trouve des animaux 
plus grands et des espèces actuellement dis- 
parues d’Attique: loup, lynx de grande taille 
et cheval. Le cerf y est représenté ainsi qu’un 
autre artiodactyle plus grand que la chèvre.

A 2.50 m de profondeur s’ouvre, entre des 
petits piliers stalagtitiques, une petite cavité, 
en contre bas, qui était insoupçonnable mais 
qui, à l’origine, devait communiquer avec la 
Salle 1. Sur le sol de cette petite annexe tes- 
sons de même type qu’au chantier intérieur, 
plaques de mica-schistes de foyers et osse- 
ments perm ettent de raccorder son occupa- 
tion à celle de l’ensemble de la Grotte mais ce 
secteur n’a pas encore été fouillé.
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Plan 1. Région du Laurion et la Grotte de Kitsos
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P lan 2. Plan général de la Grotte de Kitsos et du site extérieur
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Travaux préparatoires pour la prochaine 
campagne: l’évacuation des quelques 20 
tonnes de blocs tombés, qui témoignaient 
du recul de la falaise et des limites primitives 
de la Grotte, a posé de sérieux problèmes 
techniques. Seul le personnel spécialisé ( ingé- 
nieur des Mines, boiseurs et mineurs ) de la 
Compagnie Française des Mines du Laurium 
a pu les résoudre. Tl a fallu en premier lieu 
établir un platelage métallique solide sur l’o- 
rifice du puits S.E. 4 et soutenir certains blocs 
par des boisages pendant que l’on perforait 
et brisait les autres par petites charges ré- 
pétées d’explosifs. L’instabilité et la densité 
des blocs amoncelés rendaient ce travail réel- 
lement dangereux.

Débitage et dégagement de l’ensemble ont 
demandé un mois.

Le résultat est spectaculaire : nous avons 
découvert que le porche de la Grotte avait 
été fermé dès l’époque préhistorique par un 
gros mur de pierres sèches ne laissant qu’une 
ouverture rectangulaire de 0.90 m de largeur 
et 1.10 m de hauteur moyenne. A l’intérieur 
de la porte, dans le couloir d’accès à la Salle
I, il a fallu mettre un bois de mine pour as- 
surer le toit de la galerie.
S T R A T I G R A P H I E

Site intérieur
Nous n ’avons attein t nulle part le roc en 

place, ni le plancher stalagmitique ( trouvé 
au fond des sondages 2 et 3 ), ni la couche d’ 
argile jaune de décomposition ( rencontrée à 
la base du sondage 1 ). La fouille, cette année, 
s’est arrêtée à la base du niveau II.

La roche encaissante est un calcaire brechi- 
forme ( plafond de la Salle 1 ), ou plus massif 
avec des cristallisations de calcite, des stalagti- 
tes et des stalagmites, fossiles pour la plu- 
part, dans d’autres points. La carapace sta- 
lagmitique rencontrée au sommet du niveau
II, dans le sondage 2, est un phénomène lo- 
calisé et de peu d’extension.

Dans toute la hauteur fouillée, nous avons 
constaté encore la présence de blocs et de 
pierraille provenant de la désagrégation des 
parois mais aussi de glissements ou d’éboule- 
ments de différentes parties de la cavité au 
cours des siècles. L’ensemble de ces calcaires 
est très fissuré et peu stable. La moindre se- 
cousse sismique fait alors jouer les différentes 
masses le long des plans de fractures et peut

provoquer la chute de pans de roches. Heu- 
reusement la calcite se dépose dans les prin- 
cipales voies de circulation de l’eau colmate, 
ressoude et consolide tout cela.

Les deux niveaux rencontrés se carac- 
térisent ainsi: — Niveau 1. Après avoir en- 
levé les pierailles qui couvraient le sol nous 
avons trouvé une couche superficielle avec 
apports récents ( une monnaie du roi Georges
1 de Grèce - 1869 -, boutons en os à 4 trous, 
jetons en cuivre et fragments de cruche mo- 
derne ) ainsi qu’un petit feu de branches lais- 
sé récemment par un berger ou un chasseur.

Sous cette couverture et après un mince 
niveau stérile jaunâtre (couche 1 b ) est ap- 
paru une large zone de foyer à structure com- 
plexe ( P l a n  3 ) : Couche de cendres avec 
des restes de branches de pins semi - carboni- 
sés reposant sur un lit de pierres jointives 
et de taille régulière. Les morceaux de bois ont 
parfois conservé une partie de leur écorce et 
se sont encastrés entre les pierres serrées si 
bien que les unes et les autres sont intime- 
ment mêlées - (couche l e ) .  Une auréole de 
terre rougie par le rayonnement du foyer 
cerne celui-ci et apparaît par places. Des tes- 
sons peignés accompagnent cette couche. 
Vient ensuite une couche très blanche ( cen- 
dres ) et compacte dont la surface est parfaite- 
ment plane, avec un pendage S.E.-N.W. de 5°. 
Ce niveau est stérile à l’exception de quelques 
charbons de bois et, sur le pourtour, de dé- 
pôts importants et significatifs : 2 lécythes,
2 figurines en terre cuite, Tune entière ( hom- 
me nu assis ) l’autre fragmentaire ( pieds d’une 
femme drapée ) et le fond plat d’une cuve de 
litharge ( oxyde de plomb résidu de la fusion 
de l’argent ). Ces restes remontent aux Vie, 
Ve et IVe siècles avant J.C. Ils sont donc con- 
temporains de l’exploitation antique des mines 
du Laurium par les Athéniens ( P l a n  4 - 6 ). 
Cette couche ( 1 d ) est elle même subdivisée 
car elle comprend des feuillets et des lentilles 
cendreuses imbriqués et superposés, corres- 
pondants à des foyers successifs à limites im- 
précises. Ainsi en 1 d 2 b se trouve un petit 
foyer noir avec de nombreux fragments d’an- 
ses de petits vases à vernis attique et des os 
d’oiseaux. On peut y voir un lieu d’offrande.

Enfin des monnaies trouvées dans cette 
couche 1 d se rapportent également aux der- 
niers siècles avant J.C. et aux premiers siècles 
de notre ère.
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Plan 3. Plan de la couche 1 c en B II
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Plan 4. Plan de la couche 1 d en B II
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M O N N A I E S

Nο Carré Niveau Antique Moderne

68 - 130 BI C8 I, IB
70 - 776 BII C4 Surface Georges 1° , roi de Grèce,
69 - 1022 BII d7 I, Ib 1869
70 - 1/19 BII e1 I,I Monnaie d’Athènes, Ι° 

Siècle av. J. - C.,
70 - 4/196 BII d4 I, Ic Gallien ( 260 - 268 ) Ate- 

lier d ’Asie

DATATIONS ABSOLUES *

Echant.
No Carré Niveau Nature Analvse

N° Dates

68- 730 BI c8 I, Ib Charbons GIF 1283 1900±140 B.P. ( 50 B.C. )
69- 1382 BII e7 II » GIF 1610 5350±200 B.P. ( 3400 B.C.)
68- 335 BI c8 II 3a » GIF 1280 5470±150 B.P. ( 3520 B.C.)
69- 1330 BII d8 IV φ4 » GIF 1670 5550±150 B.P. ( 3600 B.C.)
70-2 /540 BII c2 III  φ5 » GIF 1832 5650±130 B.P. ( 3700 B.C.)
69-1733 BII c7 III, φ2 » GIF 1612 5700±140 B.P. ( 3750 B.C.)
69-1826 BII d8 IV φ4 » GIF 1729 5750±130 B.P. ( 3800 B.C.)

* Le tableau ci-dessus rappelle l’ensemble des datations obtenues par dosage du carbone 14. Celles-ci 
confirment les autres éléments qui ont permis de situer Kitsos dans la chronologie générale de Grèce. 

L’analyse 2/540 correspond au grand foyer à os humains découvert cette année en B II c 2/d 2

Site Extérieur
Pour le puits S.E. 4 le détail de la succession 

des couches figure sur la description strati- 
graphique ci-contre ( P l a n s  7 - 8 ).

Une sorte de terrasse a été aménagée devant 
la Grotte. Elle était retenue par un mur de 
soutènement, large et irrégulier, dont nous 
avons dégagé une partie vers le N., devant 
l’abri 1.

Les vestiges recueillis dans le Niveau I, 
couche la , l’ont été essentiellement autour 
du foyer Σ 1 ( P l a n  9 ) et à l’intérieur de Σ 2 
( P l a n s  10 - 13 ) qui affecte la forme 
d’une petite cuvette de 0.80 m de diamètre 
pour 0.70 m de profondeur maximum. Dans 
ce petit espace nous avons décompté plus de 
300 tessons, 2 plaques de schistes micassés, 
1 pointe de flèche et 2 molettes.
S I T E  I N T É R I E U R

Stratigraphie dans la Salle I en B II
N i v e a u  I ( P l a n  14 ) (  altitude: 286 m )

( —0.27 m ).
couche 1 — Pierres et biocailles calcaires —

Terre argileuse sèche — Généralement rema- 
niée jusqu’à une époque récente.

couche 1 a — Foyer contemporain noirâtre. 
couche 1 b — Terre fine jaune — Stérile. 
couche 1 c  — Lit de pierres serrées, de di- 

mensions régulières ( 4 à 10 cm. ) noyées dans 
des cendres grises à blanchâtre avec charbons 
— Restes de bois incomplètement brûlé entre- 
mêlés aux pierres — Quelques tessons de cé- 
ramique beige décorés au peigne. Autour de 
la zone de cendres auréole de terre rougie.

couche 1 d 1 — Terre cendreuse beige pâle 
fine.

couche 1 d 2 — Gendres très blanches, com- 
pactes, fines. Premier niveau à gros charbons. 
Surface très plane à pendage S.E.-N.W. de 5°.

couche 1 d 2 a — Cendres très blanches com- 
pactes, fines. Deuxième niveau avec charbon 
à la base.

couche 1 d 2 b — Foyer à cendres noires avec 
fragments de céramique antique et os d’oi- 
seaux. Limité à B II C 1 / C 2.

couche 1 d 3 — Terre durcie rose périphé- 
rique à 2 et 2 a passant insensiblement à
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Plan 7. Coupe Sud dans le puits S.E. 4 ( S =  Stalagmite ) Plan 8. Coupe Est dans le puits S.E. 4

Plan 9. Plan du foyer Σ 1
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Plan 10. Premier relevé en plan dans le foyer Σ2

Plan 11. Second relevé en plan dans le foyer Σ 2
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Plan 12. Coupe Sud dans le foyer Σ 2

Plan 13. Coupe Ouest dans le foyer Σ 2
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couche 1 d 3 a — Terre durcie brun - rouge. 
couche 1 d 3 b — Lentille cendreuse. 
couche 1 d 3 c — Lentille argileuse avec forte 

proportion de déchets de combustion et char- 
bons à la base. Surface ondulée, sub-hori- 
zontale.

couche 1 d 4 — Terre brune ou beige foncé. 
couche 1 d 4 a — Terre brune foncé à nom- 

breuses particules noires ( charbons? ) — 
Niveau des dépôts votifs classiques, lécythes, 
statuettes, litharge.

couche 1 d 5 —  Terre brune plus clair, fond 
de la zone du foyer classique.
Niveau II :

couche 2 a — Terre brune argilo-cendreuse 
avec les premiers tessons préhistoriques à plat 
sans intrusion classique. Sommet de la couche: 

couche 1 : entre — 0.58 m et — 0.70 m
» 2 : entre — 0.68 m et — 0.84 m
» 3 : entre — 0.71 m et — 0.80 m
» 4 : — 0.64 m

couche 2 b — Cendres grises et par endroits 
terre cendreuse durcie à consistance grume- 
leuse.

Apparition des os humains en place en c 2 
et d 2 avec faune et tessons abondants.

Entre - 0.80 m et - 1.10 m environ.

S I T E  E X T É R I E U R  

Stratigraphie dans le Puits S E 4
N i v e a u  I ( altitude 288 m +  1.73 m ) : 
couche 1 — Humus noirâtre avec gros blocs 

de calcaire d’effondrement.
Pendage W .E. — Épaisseur 0.40 m. 
couche l a  — Foyers néolithiques ou sub- 

néolithiques Σ 1, Σ 2, avec dalles de schistes, 
tessons et coquilles.
N i v e a u  II :

couche 2 — Cailloutis consolidés dans un 
ciment rougeâtre ( quartz, calcite, illite, ar- 
gile ) — Ensemble bien recristallisé très dur, 
imperméable.

Pendage : sub-horizontal — Épaisseur : 0.40 
à 0.80 m.

Faune : ossements fossilisés ( mammifères ) 
abondants, brisés le plus souvent.

couche 3 — Pierraille et cailloutis très nom- 
breux dans un ciment rouge un peu plus foncé 
qu’en couche 2. L’ensemble, à éléments un 
peu plus gros que dans la couche 2, est encore 
dur mais moins cristallisé.

Pendage : Sub-horizontal — Épaisseur :
0.80 m.

Faune : de même nature qu’en 2 mais moins 
abondante. Toujours brisée et fossilisée.

N i v e a u  III :
couche 4 a — Terre rouge plus meuble 

qu’en 3 avec pierraille et fragments impor- 
tants de stalagtites. Couche moins cristallisée 
que celles au-dessus. Vers la base de cette 
couche 4a on note la présence de plaquettes 
de calcite minces, à arêtes émoussées et faces 
parallèles. De fines racines de pin pénètrent 
dans cet horizon.

Pendage : Sub - horizontal — Épaisseur : 
0.80 m.

Faune : gros mammifères, petits carnivores, 
moins abondante mais toujours fossilisée. 
Os longs, de cheval notamment, entiers ou 
facilement reconstituables, parfois en conne- 
xion.

couche 4 b — Sous une croûte cristallisée, 
mais brisée en plaques de calcite beige : terre 
rouge sombre plus fraîche, humide, avec 
fragments de fines stalagtites.

Pendage : N. - S. - Épaisseur de la calcite : 
3 à 5 cm .

Faune : brisée et brûlée.
N i v e a u  IV (altitude : 285 m —1.27 m ) :
couche 5 — Plancher de calcite brune — sur 

la limite N. du puits s’ouvre l’entrée, étroite, 
d’une petite grotte ( annexe de la Salle 1 ) 
dont le sol se trouve à plus d’1 m en con- 
trebas.

Pendage : N.E. - S.W.

L E S  V E S T I G E S

Ils sont de différente nature et comprennent 
des restes d’équipement domestique ( outils 
en pierre et en os, céramique ) et des reliefs 
de nourriture. Mais des éléments disparates de 
squelettes humains fragmentaires et dispersés, 
indépendants de tout aménagement pouvant 
ressembler à une sépulture, posent un pro- 
blème. Il faut ajouter que ces ossements sont 
constamment mêlés à la faune alimentaire et 
aux tessons.

Outillage litliique de site intérieur —Pro- 
duit le plus souvent par débitage lamellai- 
re il est en très grande majorité sur obsi- 
dienne ( P I .  48 ) et de petite taille : la plus 
grande lame ne dépasse pas 60 mm de long. 
Plusieurs variétés de ce verre volcanique se 
trouvent d’ailleurs à Kitsos : soit opaque, 
noire et brillante, soit opaque grise et mate, 
soit translucide gris clair à passées plus som-
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bres, noires ou ambrées. L’île de Milos, qui est 
connue pour ses gisements d’obsidienne et 
autres roches volcaniques, a-t-elle seule fourni 
ce matériau? Une étude comparative, en 
lames minces, d’échantillons de roches pris 
sur les gisements de l’île et d’échantillons de 
celles utilisées à Kitsos perm ettrait de répon- 
dre. Cette étude pétrographique est prévue 
mais il nous manque encore le spécialiste com- 
pétent pour l’entreprendre.

Le silex a servi également mais de façon 
exceptionnelle et pour des pièces de facture 
particulièrement soignée.

Comme l’obsidienne, le silex ne se trouve 
pas, à notre connaissance, en Attique ni à pro- 
ximité. Il faut aller dans le Péloponèse pour 
en obtenir. Plusieurs variétés de silex ont 
servi à façonner les objets recueillis à Kitsos: 
beige et brun, rouge sombre plus ou moins 
brillant, blond translucide, gris-rosé et même 
un vrai jaspe brun-rouge ainsi qu’une roche 
siliceuse rubannée gris-bleu qui se rattache 
à ce groupe des silex.

Si l’obsidienne a été taillée, ou retouchée 
sur place ( les nombreux éclats et pièces es- 
quillées le m ontrent ) il ne semble pas en avoir 
été de même pour le silex dont nous n ’avons 
pas trouvé un seul débris. Les outils en silex 
ont-ils été importés finis? Le caractère unique 
de presque toutes ces pièces ( armature de 
flèche ( P L  49 a ), couteau ( P L  49 c ), poin- 
tes triangulaires ( P 1. 49 b ), grattoir sur bout 
de lame ) ainsi que leur allure peu homogène 
seraient en faveur d’une telle hypothèse.

Il n’existe qu’un seul outil en quartz blanc, 
un perçoir, et si l’on aborde le matériel de 
broyage, les haches ( P L  49 d ), polissoirs et 
pendeloques, la variété des roches travaillées 
est très grande ( gneiss, trachyte, grès, cal- 
caire microcristallin, épidotite, hém atite, 
stéatite, etc.).

La comparaison entre l’outillage du Niveau 
I et celui du Niveau II montre surtout un en- 
richissement de ce dernier en lames rectili- 
gnes et en pointes de flèches. Mais on ne con- 
state pas de différence sensible dans le mode 
de débitage : les talons sont le plus souvent 
étroits, allongés avec un bulbe de percussion 
peu marqué, diffus, mais dans de nombreux 
cas on note des ondes de percussion bien mar- 
quées sur la face d’éclatement.

On observe fréquemment des cassures par 
flexion sur les lames et de fines et nombreuses

retouches d’utilisation. La classification des 
armatures de flèches devra se faire en s’in- 
spirant de celle établie par H .J. Hugot pour 
les flèches sahariennes. D’ores et déjà on peut 
rattacher toutes les pointes de Kitsos à son 
groupe d ( 1, 2, 18, 19, 28, 29, 30 ) mais des 
caractères morphologiques généraux, l’im- 
portance du pédoncule ainsi que la technique 
de taille et de retouche amèneront à établir 
une liste typologique particulière pour les 
flèches de ce gisement de Kitsos. Sur les 23 
armatures découvertes à ce jour, outre le pé- 
doncule, on remarque la petitesse des ailerons 
généralement courts, tan tô t droits, tan tô t 
obtus. Dans un seul cas ils sont franchement 
longs et aigus. Les retouches peuvent être 
bifaciales envahissantes ( corps de la flèche 
bombée ) ou n’affecter que la partie marginale 
( flèches réalisées sur lame prismatique ) pour 
affiner le tranchant des bords et former de 
très fines denticulations.

Les plus grandes armatures en obsidienne 
mesurent environ 40 mm de long, la plus 
petite n’a que 22 mm du piquant à la base 
du pédoncule.

La seule pointe de flèche en silex ( P L  49 a)
( trouvée au sondage 2 en 1969 ) est également 
unique par son style. Elle attein t 65 mm de 
longueur, sa forme est élégante, le corps mince 
( 4 mm d’épaisseur maximum ) et très régu- 
lier comme les dentelures des arêtes. Elle 
porte de longs ailerons aigus légèrement re- 
courbés vers le pédoncule.

Dans l’ensemble le matériel lithique taillé 
varie peu d’une couche à l’autre et cette re- 
marque est valable pour le matériel de broyage 
plus abondant pourtant et plus varié dans le 
second Niveau. L’augmentation du nombre 
de lames ( et des éclats ) dans le second Niveau 
et aussi le tra it dominant.

Au total 269 objets lithiques ont été recueil- 
lis cette année dont 148 sont taillés.

Outillage lithique du site extérieur — Beau- 
coup moins abondant il est très proche de 
celui recueilli dans la Salle 1 mais nettem ent 
moins varié : il comprend surtout des molettes, 
une belle hache en hém atite et une pointe de 
flèche.

Comme dans la  Salle 1 les lames sont nom- 
breuses et les déchets de taille, en proportion, 
confirment la parenté des deux industries.

Au total 36 objets lithiques ont été recueil- 
lis dont 17 pièces sont taillées.
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Industrie osseuse ( Site intérieur seule- 
ment ). Elle se compose, en majorité de poin- 
çons qui correspondent à 4 types définis par
H. Camps - Fabrer :
Type I : Poinçon d ’économie sur esquille. 
Type II : Poinçon avec poulie articulaire en- 

tière.
Type III : Poinçon pris sur os fendu longitudi- 

nalement ( P 1. 50 a ).
Type X : Poinçon double.

Les os utilisés sont des métapodes, tibias 
et radius d’ovins ou de caprins et quelque fois 
de léporidès.

L’utilisation du bois de cerf est exception- 
nelle.

Niveau I : il n’a livré que 4 poinçons mais 
un de ceux-ci, sur os long de chèvre ou de 
mouton, qui se rattache au type II, a sa pou- 
lie articulaire entière et, pour le moment, est 
le seul de ce genre trouvé à Kitsos. L’autre 
poinçon de type II étant plus ou moins aty- 
pique ( poulie entière mais fût de l’os partiel- 
lement fendu ).

De ce même niveau vient une jolie plaque 
osseuse rectangulaire, sans doute objet de 
parure ) à trois perforations.

Niveau II : Beaucoup plus riche que le pré- 
cédant, notamment en poinçons mais pas du 
type IL Une très belle pièce a été découverte 
dans la zone du foyer à os humains en c2 /d2. 
C’est un outil in tact ( PI .  50 d ), entiè- 
rement poli, dont l’extrémité apicale en 
double biseau forme un tranchant mince, 
légèrement oblique et rectiligne. La face an- 
térieure de l’os un tibia de chèvre ou de mou- 
ton, ainsi que l’épiphyse ont été aplanies par 
raclage. Vers l’extrémité apicale, sur cette 
même face, le trou du canal médullaire est 
visible. Il semble que l’on puisse désigner cet 
objet sous le nom d’écorçoir, mais sa grande 
rareté rend sa classification difficile.

Rappelons que le sondage 2, en 1969, avait 
livré un petit peigne en os, très plat, de forme 
trapézoïdale, à 4 dents ( peigne de potier ? ) 
( PL 50 c).

Dans ce Niveau II, également en bordure 
du foyer φ 5 on a recueilli cette année un an- 
douiller de cerf poli ( retouchoir ? ). Avec 
un grand outil courbe, perforé à une extrémi- 
té ( aiguille à filets de pèche ? ) et découvert 
dans le sondage 2, nous avons là les deux seuls 
exemples d’utilisation du bois de cervidé, du 
moins jusqu’ici ( P 1. 50 b ).

Quelques objets de parure en os et en co- 
quille provenant du Niveau II sont à rattacher 
à cette industrie osseuse.

Au total nous avons en 1970, 20 objets en 
os dont 13 poinçons et 7 objets de parure 
( PI .  50 e - f  ).
C É R A M I Q U E

L’abondance des tessons est telle que le 
temps nous a manqué pour traiter convena- 
blement cette masse de documents en repé- 
ran t par des fiches tous les fragments qui 
méritent de l’être ( bords, fonds, moyens de 
préhension, tessons décorés ).

Nous nous bornerons ici à la description 
des éléments de technologie ( pâte, fabrica- 
tion ) de morphologie et de décor.

Site intérieur
Nous ne distinguerons pas ici les trouvail- 

les du Niveau I de celle du Niveau II. Des re- 
maniements, déjà signalés, ont amené près 
de la surface des tessons évidemment néoli- 
thiques et malgré leur position douteuse nous 
ne pouvons les séparer de l’ensemble. C’est 
au stade de l’étude générale de la céramique 
que ce matériel sera traité comme il le doit.

Des fusaïoles en terre cuite discoïdales, co- 
niques, et biconiques sans décor se trouvent 
au Niveau IL

Fabrication - Les argiles utilisées sont ex- 
trêmement variées dans leur aspect mais le 
matériau de base, pour la plus grande partie 
des récipients, est une pâte argileuse de mé- 
diocre qualité, mal épurée, qui contient des 
grains de quartz, de calcaire, gris ou blanc, 
ou de schiste, plus rarement des paillettes de 
mica et exceptionnellement des débris de 
coquilles. Dégraissant volontairement ajouté 
en partie seulement. L’on peut admettre 
que dans leur grande majorité les vases ont 
été fabriqués sur place, avec les argiles ou les 
marnes cpie l’on y trouve, mais que certaines 
pièces ont été importées. Car si les pâtes des 
récipients de cuisine ( marmites ) est grossière, 
les vases peints sont très fins, durs et homo- 
gènes.

Nous avons des exemples de montage au 
colombin et d’inclusion de graminées à la 
pâte.

Le traitem ent des surfaces a fait, l’objet de 
beaucoup de soin et le potier y a souvent fait 
preuve d’un art très sûr. Le décor est obtenu 
par des procédés variés, impressions, incisions,
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TOTAL GÉNÉRAL : 20 Objets en os dont 13 poinçons
et 7 Objets de parure en os et coquille

cordons en relief, lustrage et peinture. La pâte 
peut être grossièrement égalisée par raclage, 
lissée ou polie avant de recevoir le décor.

La cuisson est bonne, les tessons sonores et 
résistants. Les cassures sont souvent plus 
sombres, voire noires vers le cœur, mais il en 
existe dont la teinte est homogène sur toute 
l’épaisseur.

Les formes — Nous ne parlerons que des 
formes complètes que nous connaissons :

1) Jarre à provision : Col évasé sur panse 
à large épaulement. Des anses solides sont 
fixées au niveau du diamètre maximum.

2) Marmites : Trapues et pansues avec 
un fond plat épais qui leur assurait une bonne 
stabilité et deux anses, également au point

du plus grand diamètre, qui perm ettaient de 
les saisir sans difficultés. A l’intérieur de quel- 
ques vases de cette sorte adhérait encore un 
dépôt blanchâtre, atteignant 5 mm d ’épais- 
seur, et qui pourrait être des restes de bouillie 
végétale. Angle au fond : 140°.

8) Coupes coniques : avec sous le bord 
une seule oreille verticale perforée horizon- 
talem ent. Elles sont plus ou moins évasées 
mais l’angle formé au fond est compris entre 
120° et 130°.

4) Coupes carénées : à paroi mince et carène 
arrondie à mi-hauteur. Peut-être sur base ? 
Angle au fond 135°.

Des nombreux éléments recueillis nous 
pouvons encore déduire des indications sur
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d’autres sortes de récipients utilisés par les 
habitants de Kitsos.

Parmi les grands vases certains étaient ren- 
forcés par des cordons, à impressions digitales 
ou lisses, qui composaient un décor en feston 
portant des anses ou en vastes losanges sur 
la panse.

D’autres, à paroi presque verticale mesu- 
rent plus de 60 cm de diamètre et portent 
sous la lèvre une rangée de perforations. Ce 
sont de véritables cuves.

Bien que beaucoup plus rares trois autres 
sortes de vases existent à Kitsos :

— coupe sur haute base à découpures tri- 
angulaires. La pâte en est très fine, la surface 
peinte et polie.

— coupe très évasée à petites languettes 
de pâte disposées en anses horizontales.

— vase à destination inconnue, de forme 
bizarre et dénommé « Scoop » par les archéolo- 
gues anglais. Des poteries de ce type ont été 
trouvées, notamment, dans le niveau néoli- 
thique de l’île de Kéa. Ils sont ornés de can- 
nelures ou d’incisions multiples disposées en 
motifs géométriques complexes et élégants 
où se combinent lignes brisées, obliques, che- 
vrons et parallèles.

Le décor : Parfois sur engobe il se compose 
toujours de lignes droites formant des figures 
plus ou moins compliquées. Il n’existe pas, 
jusqu’ici, dans cette céramique de motif à 
base de lignes courbes.

Dans l’ordre de fréquence on note les dé- 
cors suivants :

— céramique lustrée rouge à décor de da- 
massures ( zones mates réservées lors du po- 
lissage ) en chevrons. Décor sur la face interne 
de coupes évasées ( PI .  51 c ).

— céramique à champs pointillés ( P 1. 52 
a ) : Le décor est obtenu par impression 
droite d’un poinçon. Les motifs ainsi pointil- 
lés sont cernés d’un tra it incisé où demeure 
parfois des traces de pigment blanc. On trouve 
dans cette catégorie de poterie une grande 
richesse d’ornementation basée sur des lignes 
brisées en escalier, des triangles, des croix, 
des « dominos ». Les tessons de ce type vien- 
nent de vases de petite dimension, genre bol 
hémisphérique, munis d’anses surélevées. 
Décor sur la face externe du vase et sur les 2 
faces des anses plates.

— céramique incisée : les coupures fines et

multiples composent des triangles hachurés 
sur la face externe des vases.

— céramique peinte mate ( PI .  52 b ) : 3 
ou 4 teintes, une gamme de décor et des ma- 
nières différentes des traiter les mêmes motifs 
indiquent peut - être que ces poteries sont des 
produits de diverses provenances — certains 
évoquent les céramiques de Thessalie d’autres 
en diffèrent beaucoup. Nous nous bornerons 
pour le moment à décrire ces décors :

— peinture brune sur fond clair ( blanc, 
beige ou jaune ) : dents de scie, chevrons, 
lignes obliques parallèles.

— peinture rouge orangé clair sur fond 
blanc ou beige clair : grands .triangles pleins, 
lignes en losanges ou triangles.

— peinture blanche sur rouge : petits che- 
vrons.

— peinture blanche sur marron chocolat : 
lignes larges en losange ou triangle. Les tes- 
sons proviennent de vases de taille moyenne à 
épaulement.

— peinture blanche sur fond lustré noir : 
lignes larges verticales parallèles ou conver- 
gentes vers le fond du vase, comme sur un 
petit bol à minuscules anses rubannées verti- 
cales.

— peinture blanc jaunâtre sur fond brun 
clair non lustré : lignes horizontales ceintu- 
ran t le vase qui peut être une coupe.

Ces décors peints sont souvent sur engobe 
et les vases sont quelque fois décorés sur les 
2 faces.

— Céramique entièrement peinte et souvent 
lustrée. La couleur est le plus souvent un rouge 
orangé clair passée sur une pâte fine, homo- 
gène et bien cuite. On trouve aussi des en- 
duits crème.

Site extérieur

A la surface du foyer Σ 1 apparaissent des 
tessons décorés de cordons lisses. La fouille 
de ce témoin n’étant pas faite nous ne con- 
naissons pas mieux la céramique qu’il con- 
tient. Mais la fouille du foyer Σ 2 nous a mis 
en présence de types de poterie très différente 
de celle trouvée dans la Salle 1 — Les vases 
sont plus grands ( diamètre moyen 30 cm ), 
leur pâte moins dure et plus épaisse, leur dé- 
cor soit incisé ( cannelures en chevrons et 
poinçonnage oblique ), soit en relief ( pastil- 
les larges — 3 cm de diamètre — motifs cour- 
bes et peut - être animaux ) ( P 1. 53 a - c ).
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Nous n’avons encore pas trouvé d’éléments de 
comparaison pour cette céramique.

Cette présentation rapide de la céramique 
de Kitsos donne, en fait, une idée encore trop 
sommaire de la réalité. Les quelques milliers 
de tessons recueillis pour la seule campagne 
1970 ne prendront tout leur sens qu’après 
analyses et relevés statistiques.

Nous n’avons pas parlé de la céramique 
classique ( P L  51 a ) : l’étude en est faite 
par Mademoiselle Frida Vandenabeel qui ne 
nous a pas encore envoyé son rapport.

M É T A L

Site intérieur

Il faut dire un mot de la plaque qui contient 
de la litharge impure et que nous avons trou- 
vé dans le foyer classique. Cette forme est rare 
dans les restes antiques de métallurgie. Les 
fondeurs du Ye siècle avant J.C. débarassaient 
l’argent en fusion de cette impurété qu’était 
le plomb, en plongeant dans la couche super- 
ficielle de métal une tige de fer à laquelle il 
donnait un mouvement tournant. L’oxyde 
de plomb se collait alors au fer et le dépôt 
prenait une forme conique de carotte. Ici nous 
avons une sorte d ’assiette qui a dû être obtenu 
en versant la litharge chaude dans une cuve 
ou un creuset à fond large. L’analyse chimi- 
que, faite au laboratoire de la C.F.M.L. sur 
un petit fragment du bord de ce témoin donne 
la composition suivante :
Pb 63,05 %, Cu 0,12 %, Ag 40 g /t.

Sur rélevement fait au cœur de la pièce : 
73.70%.

Un autre fragment de litharge trouvé dans 
la couche 1 d est un peu plus riche en plomb 
et en argent : Pb 73.55%, Cu 0.075%, Ag 75 
g/t-

En dehors de cette litharge quelques debris 
de bronze ont été recueillis dans le Niveau I : 
rosette de bronze, clochette, etc.

Ce qui est beaucoup plus im portant c’est 
la découverte au Niveau II dans le foyer φ 2 
( sondage 2 ) d’une épingle très oxydée (P L  
51 b ). L’analyse spectrographique, faite, 
par M. Bouhris à Rennes, montre qu’elle est 
en cuivre pur a forte impuretés d ’argent, zinc 
et or. Elle se rattache ainsi au groupe E 00 
de Junghans-Saugmeister et Schröder et pour- 
rait avoir été confectionnée avec du cuivre 
natif.

Cu (99) % Ni 0.001 %
Sn — Bi <  0.001
Pb 0.005 Fe 0.03
As <  0.001 Zn 0.03
Sb <  0.001 Mn 0.002
Ag 0.05 Au 0.01
Nous faisons des recherches pour savoir s’il

existe du cuivre sous cette forme dans la ré- 
gion du Laurium.

Site extérieur
Dans la couche I, en même temps que de gros 

tessons jaunâtres peignés ( hellénistiques? ) 
nous avons trouvé des fragments de pla- 
ques de plomb métal.

En voici la composition :
Pb 96,20%, Cu 0,075%, Ag 200 g /t. 

A N T H R O P O L O G I E

Mademoiselle Denise Ferembach et Mon- 
sieur Serge Krukoff, qui ont bien voulu se 
charger de cette étude, ont reconnu, dans les 
ossements que nous lui avons remis, 7 indivi- 
dus dont 4 adultes et 3 enfants mais il est pos- 
sible que l’on ait 2 sujets de plus.

Le problème de l’anthropophagie : les con- 
ditions dans lesquelles se retrouvent les restes 
humains mélés à la faune, sans connexion ana- 
tomique et toujours fragmentaires, l’existence 
sur les os ( un radius en particulier ) de stries 
transversales faites avec un outil fin et tran - 
chant, de traces de brûlures, nous ont amenés 
à nous demander si les habitants de Kitsos n’ 
auraient pas pratiqué l’anthropophagie. Si 
certaines observations sont en faveur de cette 
hypothèse elles ne suffisent pas à établir for- 
mellement le fait de l’anthropophagie. Les 
conclusions des chercheurs ne sont pas positi- 
ves mais les études se poursuivent et en par- 
ticulier la comparaison avec les os de gibier 
dépecés et brisés.

La faune
Elle est étudiée, depuis le début des recher- 

ches à Kitsos par Monsieur Robert Jullien, 
assisté pour les oiseaux, par Mme Cecile Mou- 
rer-Chauviré, e t pour les poissons par le la - 
boratoire de Concarneau. Elle est abondante 
et variée.
Site intérieur

Les mammifères dominent.
Les os longs et les crânes sont le plus sou- 

vent brisés et sans doute intentionnellement. 
Les stigmates laissés sur ces restes par des
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outils tranchants ou contondants, les stries 
et traces de raclage, les brûlures ( certaines 
jusqu’au canal médulaire ), leur concentra- 
tion dans les zones de foyer m ontrent qu’il s’ 
agit de restes alimentaires. L’absence d’os 
longs entiers de grands mammifères à l’in- 
térieur de la grotte fait penser que le dépeçage 
de ces animaux se faisait dehors. ,

Niveau I - II: contient quelques poissons : 
merlu bar, des oiseaux : poule domestique, 
pie, perdrix bartavelle, mais surtout des mam- 
mifères : Chèvre, lièvre. On note l’absence 
de bœuf et de cerf.

Niveau II : Très riche en espèces terrèstres 
et marines, mais on note la prédominace de 
la chèvre, du lièvre et du sanglier. Batraciens 
et reptiles : Crapaud commun, couleuvre, 
lézards, tortue. Poissons : Grand thon rouge, 
ha. Oiseaux : Poule domestique, perdrix bar- 
tavelle, pigeon biset, chouette chevêche, 
grèbe, corneille noire, rollier d’Europe, alouet- 
te, calandre, grive draine. Mammifères : bœuf, 
cerf, sanglier, martre, chèvre, très peu de mou- 
ton, lièvre, rares lapins de garenne, hérissons, 
mulots et campagnoles.

Les mollusques marins apparaissent dans ce 
niveau : Murex dentalium, trochus, patella, 
spondylus, pectunculus, pina, venus et sur- 
tou t cardium. Peu de coquilles terrestres.

Niveau III - Mêmes espèces qu’au niveau 
II mais avec, en plus du cerf.

Site Extérieur

Le Niveau I est trop remanié pour permet- 
tre une étude d’ensemble. Il faut noter seule- 
ment que dans les 2 foyers en place qui ont 
été fouillés ( Σ 1 et Σ 2 ) se trouvaient des 
coquilles marines.

Le Niveau II et III : La faune y est homo- 
gène et n’a plus les mêmes caractères que 
celles rencontrées dans la Grotte. Les espèces 
y sont presque les mêmes mais les proportions 
changent comme l’état des os qui sont ici 
très calcifiés. On trouve de grandes animaux: 
cerf, bœuf et cheval, adulte et jeune. Les os 
longs sont aisément reconstituables, voire in- 
tacts. Beaucoup d’éléments sont en connexion 
les autres brisés et brûlés sont des restes de 
cuisines. On note également dans ces niveau 
lq présence de lièvre, renard, loup, lynx de 
grande taille et peut-être de daim. Les dimen- 
sions, pour l’ensemble de ces animaux, sont 
nettem ent plus fortes que celles prises sur les

os du Site intérieur. Les niveaux reconnus au 
Site extérieur ne correspondent pas, au point 
de vue faune comme au point de vue nature, 
à ceux de l’intérieur de la Grotte.

Des études de géologie, sédimentologie, 
pétrographie et palynologie ainsi que de nou- 
velles mesures d’âge absolu devront complé- 
ter celles présentées dans ce rapport. Nous 
avons sollicité l’aide de chercheurs des dis- 
ciplines concernées. Leurs résultats nous aide- 
ront à orienter la suite des recherches dans la 
Grotte de Kitsos et pourront servir de base à 
l’étude d’autres sites préhistoriques de Grèce.

NICOLE L A M B E R T

*

AUSGRABUNG AUF DEM STADTHÜGEL 
VON ALT-ÄGINA

Die Ausgrabung auf dem Stadthügel von 
Alt-Ägina wurde im Auftrag der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften mit den Mitteln 
des Stifterverbandes der Deutschen Wissen- 
schaft und der Deutschen Forschungsgemein- 
schaft fortgesetzt. Die Arbeiten im Gelände 
wurden durchgeführt von H. Walter und F. 
Felten, als Architekt war G. Kleindienst 
tätig.

Der Schwerpunkt der Grabungstätigkeit 
war der ältere vorgeschichtliche östliche 
Festungsgürtel, der von Norden nach Süden 
verläuft und in seinem Mittelabschnitt vom 
Tempelfundament teilweise überdeckt wird. 
Dieser Festungsgürtel sichert die Siedlung 
auf dem Felsplateau gegen Angriffe von der 
Landseite her ab. Die Ringmauern vor allem 
im mittleren Abschnitt der Ostbefestigung 
wurden schon in der vorausgehenden Kam- 
pagne freigelegt. Die Untersuchungen an die- 
ser Stelle galten vor allem den beiden ältesten 
Toranlagen. Im Norden wurde die Festungs- 
mauer in ihren verschiedenen Phasen bis zum 
Fels freigelegt. Es scheint, dass der ältesten 
Mauer jeweils neue Mauern angeschoben wur- 
den ( T a f .  54, 55 a) .  Die im Norden west- 
wärts verlaufende Festungsmauer konnte nur 
in ihren untersten Resten festgestellt werden; 
das aufgehende Mauerwerk scheint an dieser 
Stelle ins Meer abgestürzt zu sein. Die Arbei- 
ten am Nordtor dauern noch an.

Im Inneren der Stadt, an die Festungs- 
mauer im Mittelabschnitt angrenzend, wur-
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den einige weiträumige Hausanlagen freige- 
legt. Von der aufgehenden Mauer sind nicht 
sehr hohe Steinlagen erhalten : was die Ge- 
ländenivellierung in geometrischer Zeit übrig- 
liess — als die S tadt verlegt wurde und dort 
ein Apollonheiligtum entstand — , haben vor 
allem byzantinische Häuser beschädigt.

In der Südostecke der frühhelladischen Fe- 
stungsanlage, unter dem Fussboden der Fe- 
stung und nur wenig über dem Felsplateau, 
wurden frühhelladische Megaronhäuser an- 
gegraben. Eines dieser Häuser, von unge- 
wöhnlicher Grösse, konnte bis je tzt zu einem 
Drittel freigelegt werden. Interessant ist seine 
Bauweise : auf dem üblichen Steinfundament 
erheben sich die Lehmziegelwände, mit lu ft- 
getrockneten Lehmziegeln sorgfältig gelegt 
und m it Lehmmörtel verbunden. Die bis zu 
einem Meter Höhe erhaltenen Wände sind 
mit Lehmmörtel verputzt und weiss getüncht. 
Der gute Erhaltungszustand erklärt sich 
daraus, dass dieses Haus nicht zerstört, son- 
dern in seinem Oberteil abgetragen wurde, 
als man hier die schon 1969 angegrabene Gies- 
sereianlage errichtete. Diese frühhelladische 
Giessereianlage liegt in dem Grabungsab- 
schnitt stratigraphisch und zeitlich zwischen 
dem weissen Megaronhaus und der Festungs- 
anlage. Von den zwei schon 1969 fest gestell- 
ten Giesseröfen konnte in der diesjährigen 
Kampagne der eine mit dem sehr differenzier- 
ten Gusskanalsystem aufgedeckt und unter- 
sucht werden. Das Podest, auf dem die Giesser- 
öfen sich befinden, sieht folgendermassen aus: 
Auf dem Aussenniveau des weissen Megaron- 
hauses — Haus mitinbegrilfen — wurden 
luftgetrocknete Lehmziegel aufgeschichtet, 
dabei wurde auch das Megaronhaus bis in 
Höhe der abgetragenen Wände mit Lehmzie-

geln sorgfältig gefüllt. Auf dem Plateau dieser 
Lehmziegel erhob sich der schon genannte 
Giesseröfen mit einem etwa bienenkorbähn- 
lichen Ofenbau. Der Anstichkanal bzw. Aus- 
flusskanal wurde schräg in das Lehmziegel- 
podest eingebaut; er hat eine kantige Rinne 
über der sich eine Ziegelgewölbe erhebt. Die 
Ziegel für Kanal und Ofen wurden eigens ge- 
formt. Die folgende Siedlungsperiode mit ei- 
ner starken Befestigungsanlage hat diese 
Giesseranlage überbaut.

Am Südhang südlich des Apollontempels 
wurde tief unter dem von der alten Grabung 
freigelegten Propylon, das man als Eingangs- 
tor zum « Aiakeion » bezeichnete, die Reste 
eines aus gut gefügten Porosquadern errich- 
teten Baues ( T a f. 55 b ) m it einer wohl zu- 
gehörigen gemörtelten Zisterne gefunden. 
Es ist nunmehr richtig, dieses hoch über dem 
neuaufgedeckten Quaderbau liegende Propy- 
lon als ein spätes südliches Eingangstor in 
den Apollonbezirk zu bezeichnen. Vermutlich 
jedoch lag in dieser Gegend auch bereits ein 
archaisches Süd-Propylon, zu dem die auf- 
gedeckte Poros-Architektur in Beziehung 
gestanden haben mag. Auch in diesem Bereich 
greifen die christlichen Häuser tief ein, wobei 
sie diesen Porosbau als Hausmauer in ihre 
Anlage einbeziehen.

Die beiden mittelhelladischen Gefässe 
( T a f. 56 a - b ) stammen aus dem Bereich 
der mittelhelladischen Häuser innerhalb der 
östlichen Festungsmauer ( westlich des Tem- 
pels ); die beiden mykenischen Fragmente : 
eine spätmykenische Schüssel ( T a f. 56 c ) 
und ein submykenisches Kraterfragment 
( T a f. 56 d ) fanden sich in einer späteren 
Planierungsschicht, die vermutlich in geo- 
metrischer Zeit ausgebreitet wurde.

Prof. H A N S  W A L T E R
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Α Θ Η Ν Α Ι

Άγιος Ελευθέριος (Παναγία Γοργοεπήκοος )1
Εις το εσωτερικόν του παρά την Μητρόπολιν 

βυζαντινού ναού του Αγίου Ελευθερίου εγέ- 
νετο αφαίρεσις σαθρών και επικινδύνως ετοι- 
μορρόπων επιχρισμάτων. Κατά την εργασίαν 
ταύτην διεπιστώθη η εις μέγαν βαθμόν παραμόρ- 
φωσις των εσωτερικών επιφανειών του μνημείου, 
προξενηθείσα υπό των επιχρισμάτων τούτων, 
των οποίων το πάχος, εις τινα σημεία, έφθανε 
μέχρι 0.15 μ.

Η  αποκαλυφθείσα τοιχοποιία ήτο επιμεμε- 
λημένης κατασκευής, μετά χρήσεως πολλών 
μαρμαρίνων μελών, δι’ ο και αφέθη ακάλυπτος, 
γενομένης μόνον ελαφράς αρμολογήσεως ταύ- 
της ( Π ί ν. 57 α - γ ). Πενιχρά τμήματα του 
αρχικού ζωγραφικού διακόσμου, αποκαλυφθέν- 
τα, συνετηρήθησαν καταλλήλως. Παραλλήλως, 
εγένετο καθαρισμός και μικρά επισκευή της 
κεραμώσεως της στέγης.

Παναγία Ρόμβη2
Εις την Παναγίαν Ρόμβην εγένετο καθαρι- 

σμός και σποραδικαί επισκευαί της κεραμώ- 
σεως της στέγης.

Εις το εσωτερικόν αφηρέθησαν τα σαθρά 
επιχρίσματα και ανακατεσκευάσθησαν μετά 
συγχρόνου ανανεώσεως των χρωματισμών.

Μονή Πετράκη3
Εγένετο, σποραδικώς, επισκευή των κεράμων 

της στέγης του καθολικού και αντικατάστασις 
των εφθαρμένων δι’ ετέρων ομοίων, παλαιών. 
Παραλλήλως, επεσκευάσθησαν τμήματα της 
τοιχοδομίας μετ’ αφαιρέσεως κατασκευών εκ 
σιμέντου.

Α φηρέθη το αντιαισθητικόν και κακότεχνον 
μεταγενέστερον κτιστόν τέμπλον και εξεπο- 
νήθη υπό της Υπηρεσίας σχέδιον ετέρου, μαρ- 
μαρίνου, σύμφωνον προς τον ρυθμόν και την 
χρονολογίαν κατασκευής του ναού, το οποίον 
και εδόθη εις το Η γουμενοσυμβούλιον προς 
εκτέλεσιν και τοποθέτησιν.

Άγιος Θωμάς4
Εις το Μοναστηράκι ( οδός Κλάδου ), εγένετο 

καθαρισμός και τακτοποίησις των ερειπίων του 
βυζαντινού ναού του Αγίου Θωμά, συνδεομέ- 
νου με την γνωστήν οικογένειαν των Μπενι- 
ζέλων.

Κατά τας εργασίας απεμακρύνθησαν ερεί- 
πια νεωτέρων κτισμάτων και έτερα άχρηστα 
αντικείμενα. Α πεκαλύφθη πλήρως η τοιχοδο- 
μία των τριών κογχών του ιερού. Κάτωθεν της 
κεντρικής κόγχης ευρέθησαν ίχνη ετέρας κόγ- 
χης ευρυτέρας, ανηκούσης εις παλαιότερον 
κτίσμα, με επιμεμελημένην τοιχοποιίαν, αγνώ- 
στου προς το παρόν προορισμού ( Σ χ έ δ. 1 ). 
Περισυνελέγη τμήμα κονιάματος με ίχνη τοι- 
χογραφίας.

Ο  χώρος προεφυλάχθη δια χαμηλού τοιχα- 
ρίου εκ « ξηρολιθιάς ».

Αρχοντικόν οδού Πολυγνώτου 2
Εις την παλαιάν οικίαν της οδού Πολυγνώ- 

του 2, έναντι της Ρωμαϊκής Αγοράς, εγένοντο 
αι εξής εργασίαι στερεώσεως και αποκαταστά- 
σεως:

Α πομάκρυνσις καταπεσόντων συντριμμάτων 
τοιχοποιίας, ανάσυρσις των κεράμων της στέ- 
γης και συμπλήρωσις των ελλειπουσών δι’ ε- 
τέρων ομοίων, παλαιών. Α ντικατάστασις των 
εφθαρμένων τμημάτων της ξυλοκατασκευής 
της στέγης. Α φαίρεσις κατεστραμμένου δώ- 
ματος του νοτιοανατολικού γωνιαίου δωματίου, 
αντικατάστασις τούτου δι’ ελαφράς ξυλοκατα- 
σκευής και στεγανοποίησις δι’ ασφαλτοπάνου 
και πισσοχάρτου. Σποραδικαί στερεώσεις επι- 
κινδύνων τμημάτων της τοιχοδομίας και των στη- 
θαίων της στέγης, μετ’ εμφράξεως των ρωγμών 
και αντικαταστάσεως των εφθαρμένων επιχρι- 
σμάτων. Α ποκατάστασις της αποχετεύσεως, ως 
και των υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκατα- 
στάσεων. Α ντικατάστασις και επισκευή, κατά 
περίπτωσιν, θυρών και παραθύρων και των εν 
γένει ξυλοκατασκευών της οικοδομής.
Α ΤΤΙΚ Η

Άγιος Ιωάννης ο Κυνηγός5
Εις το καθολικόν της μονής του Αγίου Ι ω- 

άννου του Κυνηγού εγένοντο εφέτος αι εξής 
εργασίαι:

α'. Ε καθαρίσθησαν και επεσκευάσθησαν αι 
κέραμοι της στέγης.1. JE M M E , τεύχ. Β' (19 2 9 ), σ. 71.

2. Ε Μ Μ Ε , τεύ χ. Β ' ( 1929), σ. 96. ΑΔ  21 ( 1966): Χ ρο- 
νικά , σ. 113.

3. Ε Μ Μ Ε , τεύχ. Γ  ( 1933), σ. 125. ΑΔ  16 ( 1960): Χ ρονι-
κά, σ. 65. ΑΔ  20 ( 1965 ): Χ ρονικά, σ. 132..44 23 ( 1968 ):
Χ ρονικά, σ. 114.

4. ΑΔ  24 ( 1969): Χ ρονικά, σ. 95.
5. Ε Μ Μ Ε ,  τεύχ. Γ  ( 1933), σ. 170. ΑΔ  16 ( 1960): Χ ρο- 

νικά , σ. 668. ΑΔ  19 ( 1964 ): Χ ρονικά, σ. 98 - 99. ΑΔ  22 
( 1967): Χ ρονικά, σ. 154.-44 25 ( 1970): Χ ρονικά, σ. 114.
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Σχέδ. 1. Αθήναι. Ερείπια ναού Αγίου Θωμά. Κάτοψις και τομή ανατολικής πλευράς
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β'. Συνεπληρώθησαν τα σαθρά εσωτερικά 
επ χρ ίσματα του νάρθηκος εις τα σημεία όπου 
δεν υπήρχον τοιχογραφίας αντικατεστάθη η 
ξυλίνη νοτία θύρα τούτου δι’ ετέρας ομοίας 
προς την δυτικήν και εστερεώθη η άνωθεν ταύ- 
της τοιχοδομία και το υπέρθυρον και επε- 
στρώθη το δάπεδον δια μεγάλων μαρμαρίνων 
πλακών.

γ'. Εις το ιερόν, αποκατεστάθη το δίλοβον 
παράθυρον και τα κάτωθι τούτου επιχρίσματα. 
Η  παλαιά μαρμαρίνη πλάξ της Αγίας Τραπέ- 
ζης εστηρίχθη επί πεσσίσκου κτιστού, τετρα- 
γώνου διατομής. Το δάπεδον επεστρώθη δια 
μαρμαρίνων πλακών.

δ'. Εις τον κυρίως ναόν συνεπληρώθη δια 
μαρμαρίνης πλακός το ελλείπον ομφάλιον. 
Αποκατεστάθη σαν τα δύο δίλοβα παράθυρα 
των κεραιών και συνεπληρώθη η κλίμαξ της 
νοτίας εισόδου.

ε'. Τέλος, συμφώνως προς το υπό της Υ πη- 
ρεσίας εγκεκριμένον σχέδιον, ήρχισεν η απο- 
κατάστασις των προς Β. και Α. κελλίων.

Μονή Αστερίου6
Εις εφαρμογήν σχεδίου της Διευθύνσεως Α - 

ναστηλώσεως εγένετο εργασία διαμορφώσεως 
του προ της μονής χώρου. Συγκεκριμένως, ο 
νότιος αναλημματικός τοίχος εις το προαύλιον 
της μονής εξετάθη προς Δ. και ενισχύθη κατά 
την υποθεμελίωσιν, έτερος δε κατεσκευάσθη 
κατά την βόρειον και δυτικήν πλευράν, προκει- 
μένου να συγκροτηθούν επιχώσεις απαραίτητοι 
δια την διαμόρφωσιν του επιπέδου του προαυ- 
λίου.

Παναγία Νερατζιώτισσα Αμαρουσίου7

Εις τον ναόν της Νερατζιωτίσσης Αμαρου- 
σίου εγένοντο εργασίαι στερεώσεως και απο- 
καταστάσεως του ανατολικού τμήματος της 
καμάρας, το οποίον είχεν υποστή καθίζησιν. 
Προς ασφάλισιν ταύτης κατεσκευάσθη μανδύας 
εξ ωπλισμένου σκυροδέματος, αθεάτου εξωτε- 
ρικώς, ενισχυθείς δια « σενάζ » εις τας κορυ- 
φάς των τοίχων.

Κατά τας ως άνω εργασίας διεπιστώθη, ότι 
ως θολίται είχον χρησιμοποιηθή παλαιότερα 
μαρμάρινα μέλη, ως π.χ. τμήμα αρραβδώτου 
κίονος, θραύσμα έλικος και ιωνικόν κιονό- 
κρανον.

Εις την δυτικήν πλευράν, άνωθεν της θύρας 
εισόδου, εγένετο στερέωσις τοιχοποιίας δια 
κατασκευής « σενάζ » εξ ωπλισμένου σκυρο- 
δέματος.

Ε μειώθη το ύψος των κατά τας μακράς πλευ- 
ράς του ναού μεταγενεστέρων αντηρίδων, ως 
μη απαραίτητον.

Εγένετο αφαίρεσις μεταγενεστέρων επιχρι- 
σμάτων και στερέωσις τοιχοδομίας δι’ εμφρά- 
ξεως ρωγμών κλπ. Τέλος, ετακτοποιήθησαν 
τα κατεσπαρμένα αρχιτεκτονικά γλυπτά.

Πύργος μονής Νταού Πεντέλης8
Συνεχίσθησαν και εφέτος αι εργασίαι απο- 

καταστάσεως του τετραγώνου πύργου της μονής. 
Συγκεκριμένως, ησφαλίσθη η υποθεμελίωσις, 
συνεπληρώθη και εστερεώθη η τοιχοδομία, απο- 
κατεστάθη και εστεγανοποιήθη η οροφή αυτού. 
Προς μείζονα ασφάλισιν ανακατεσκευάσθησαν 
τα κατώτερα τμήματα της τοιχοδομίας του νο- 
τίως της βάσεως του πύργου καμαροσκεπούς 
κελλίου και αποκατεστάθη η αποκαλυφθείσα 
παλαιά τοξωτή θύρα, η συνδέουσα τούτο μετά 
του ισογείου του πύργου, ύψ. 1.35 και πλ. 0.60 μ.

Β Α Ρ Η

Θέσις Παθούριζα
Ερείπια ναού Αγίου Παντελεήμονος 

Κατά τας εργασίας διανοίξεως θεμελίων υπό 
των κατοίκων της Βάρης προς οικοδόμησιν 
ναΐσκου απεκαλύφθησαν ερείπια μικράς μονό- 
κλίτου βασιλικής μετά νάρθηκος και ημικυκλι- 
κής κόγχης, διαστ. 8.90 x 3.75 μ.

Εις την τοιχοδομίαν έχει χρησιμοποιηθή 
αρχαίον υλικόν. Η  διερεύνησις τούτου θα 
γίνη εις το μελλον.

Θέσις Κίτσι
Εισόδια της Θεοτόκου 

Κατηρτίσθη πρόγραμμα εργασιών στερεώ- 
σεως και συντηρήσεως του μονοχώρου μετά 
προστεθειμένου μεταγενεστέρου νάρθηκος ναΐ- 
σκου των Εισοδίων εις θέσιν Κίτσι Βάρης. 
Διαστάσεις κυρίως ναού: 3.40 x 3.40 μ. Επί 
του υπερθύρου της από του νάρθηκος προς τον 
ναόν θύρας, υπάρχει η επιγραφή:

Α νηγέρθη και ανηστορήθη 
ο πάνσεπτος ούτος και θύος 
ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου

6. Ε Μ Μ Ε .  τεύχ . Γ ' ( 1933 ), σ. 165. ΑΔ  16 ( 1960 ): Χ ρο- 
νικά , σ. 66. .-1/1 21 ( 1966): Χ ρονικά, σ. 116. Α Δ  25 
(1 9 7 0 ): Χ ρονικά, σ. 144.

7. Ε Μ Μ Ε ,  τεύχ . Γ ' ( 1933 ), σ. 200.

8. Δ Χ Α Ε  1894, σ. 23. ΕΜΜΕ, τ ε ύχ . Γ ' ( 1933 ), σ. 184, 
εικ . 245. Α Δ  19 ( 1964): Χ ρονικά, σ. 99. Α Δ  20 ( 1965): 
Χ ρονικά, σ. 133 - 36. ΑΔ  21 ( 1966): Χ ρονικά, σ. 117. 
Α Δ  25 ( 1970): Χ ρονικά, σ . 144.
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των Εισοδίων δια συνδρομής 
και εξόδου του Μιχάλη 
Κακάκη και της συμβίας αυτού 
Παρασκευής και των τέκνων αυτού 
Γεωργίου Ι ερέως και Μαρκέττης 
και Σταμάτη και Δήμα και 
Κωνσταντή εν έτει αψξγ ( =1763 )

Ο  ναός φέρει ζωγραφικόν διάκοσμον. Ση- 
μειούνται: Εις το τεταρτοσφαίριον η Πλατυ- 
τέρα και κάτωθεν ταύτης η Θεία Λειτουργία. 
Εις την πρόθεσιν η Ά κρα Ταπείνωσις, εις τον 
βόρειον τοίχον το όραμα του Πέτρου Αλεξαν- 
δρείας και εντός της κόγχης ο Μελχισεδέκ. 
Εις τον νότιον τοίχον οι ιεράρχαι Νικόλαος και 
Σπυρίδων, τα Εισόδια της Θεοτόκου και ο ά- 
γιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης. Εις τον δυτι- 
κόν τοίχον οι άγιοι Πέτρος και Παύλος προσφέ- 
ροντες ομοίωμα της εκκλησίας. Εις το κτιστόν 
τέμπλον, η Θεοτόκος μετά του Χριστού επί θρό- 
νου, ο Χριστός απάντων Κριτής και ο άγιος 
Ιωάννης ο Πρόδρομος.

Εισόδια της Θεοτόκου ( εντός του χωρίου )
Ναΐσκος καμαροσκεπής, μήκους 6 μ. Εις το 

δάπεδον έχει μεγάλας μαρμαρίνας πλάκας, 
μήκους 1.50 μ. περίπου. Φέρει κόγχην ημικυ- 
κλικήν. Εις την δυτικήν πλευράν υπήρχε μέχρι 
προ τινος προσθήκη μεταγενεστέρα, ως είδος 
νάρθηκος, ήτις αφηρέθη.

Ε κ  του ζωγραφικού διακόσμου σώζονται: 
Εις το τεταρτοσφαίριον η Πλατυτέρα και κά- 
τωθεν ταύτης Ι εράρχαι, εις την κόγχην της 
προθέσεως η Δέησις. Πρό του τέμπλου, προς 
Β. μεν ο άγιος Κωνσταντίνος, προφανώς υπό- 
λοιπον από την παράστασιν Κωνσταντίνου και 
Ελένης, προς Ν. δε τα Εισόδια της Θεοτόκου 
και ο άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης με πολυ- 
σταύριον φελόνιον και επιγραφήν:

Δέησις του δουλου του Θεού 
Διονυσίου Ι ερομονάχου 
αψμδ (=1744)

Παρετηρήθησαν μεταγενέστεραι επιζωγρα- 
φήσεις.

Π Α ΙΑ Ν ΙΛ

Άγιος Αθανάσιος9
Εις τον Ά γιον Αθανάσιον Παιανίας εγένετο 

καθαρισμός και συντήρησις των ερειπίων της 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής, καταγραφή και 
τακτοποίησις γλυπτών, ως και συντήρησις και

στερέωσις του επί των ερειπίων ταύτης μετα- 
γενεστέρου ναΐσκου του Αγίου Αθανασίου.

Συγκεκριμένως, κατά τον καθαρισμόν της 
παλαιοχριστιανικής βασιλικής, απεκαλύφθη η 
τοιχοδομία του νοτίου κλιτούς αποτελουμένη, 
κάτω μεν εκ λίθων, άνω δε εκ δύο ή τριών σειρών 
οπτοπλίνθων μετά συνδετικού μείγματος. Επί- 
σης απεκαλύφθη το εκ πωρίνων πλακών, διαστ. 
0.60 x 0.55 η 0.55 x 0.55 μ., δάπεδον του κλ;i- 
τους, εις πολλά σημεία κατεστραμμένον.

Κατά τον καθαρισμόν του νάρθηκος περισυν- 
ελέγησαν αρχιτεκτονικά μέλη αποκεκρουμένα, 
ως π.χ. τμήμα περιθύρου με κυμάτια, τμήμα 
αρραβδώτου κίονος εκ φαιού λίθου, πλάξ με 
επιγραφήν:

Τ Η Θ Ε  
Ο Τ Ο Κ Ο Y

Ταύτα κατεγράφησαν και ετακτοποιήθησαν εις 
το προαύλιον. Επίσης ευρέθη κατά χώραν λί- 
θινον κατώφλιον, διαστ. 0.48 x 0.42 x 0.14 μ., 
της από του νάρθηκος προς το βόρειον κλίτος 
εισόδου.

Εις τον μεταγενέστερον ναΐσκον εγένετο, 
σποραδικώς, έμφραξις ρωγμών, στερέωσις και 
αντικατάστασις επιχρισμάτων, ως και « σενάζ » 
εξ ωπλισμένου σκυροδέματος εις τας κορυφάς 
των τοίχων, περιμετρικώς, 0.30 x  0.15 μ. Τέλος, 
εγένετο στερέωσις των υπερθύρων της νοτίας 
και δυτικής θύρας.

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος και Άγιος Δη- 
μήτριος10

Κατηρτίσθη πρόγραμμα εργασιών των ως 
άνω ναΐσκων.

Αγία Παρασκευή, Αγία Τριάς, Ά γ. Γεώργιος, 
Ά γ. Α νδρέας, Ά γ. Κωνσταντίνος, Ευαγγελί- 
στρια, Ά γ. Παντελεήμων, Μεταμόρφωσις

Διεπιστώθησαν αι ανάγκαι και κατηρτίσθη 
πρόγραμμα εργασιών συντηρήσεως των ως 
άνω ναΐσκων και κατεγράφησαν τα εις τα προ- 
αύλια τούτων κείμενα γλυπτά.

Φ Υ Λ Η  11

Ε μελετήθη η κατάστασις των βυζαντινών και 
μεταβυζαντινών μνημείων της περιοχής και 
κατηρτίσθη πρόγραμμα στερεώσεως τούτων.

Α ρχαίον τείχος « Δέμα » Φυλής12
Συνεχίσθησαν και κατά το 1970 αι κατά το

9. X. Μ πούρα - Α . Κ αλογεροπούλου - Ρ . Α νδρεάδη, 
,Εκκλησίες της Α ττ ικ ή ς , Α θή να ι 1969, σ. 236 - 38.

10. Α Δ 18 ( 1963 ): Χ ρονικά, σ. 55. ΑΔ  20 ( 1965 ): Χ ρο- 
νικά , σ. 136 - 37.

11. Ε Μ Μ Ε ,  τεύχ . Γ ' ( 1933 ), σ. 2 1 0 -1 3 .
12. Α Δ  25 ( 1970 ): Χ ρονικά, σ. 144.
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προηγούμενον έτος αρξάμεναι εργασίαι συντη- 
ρήσεως του αρχαίου τείχους της Φυλής, του 
γνωστού ως « Δέμα ». Εγένετο αφαίρεσις της 
αγρίας βλαστήσεως, διαλογή του οικοδομικού 
υλικού και επανατοποθέτησις τούτου εις την 
τοιχοδομίαν ( Π ί ν. 57 δ ).

Ν Η Σ Ο Ι ΣΑ ΡΩ Ν ΙΚ Ο Υ

Α ΙΓ ΙΝ Α

Τάφος οδού Κυβερνείου
Κατά την διάνοιξιν χάνδακος υπό του Δήμου 

Αιγίνης δια την τοποθέτησιν σωλήνων υδρεύ- 
σεως, ευρέθη τάφος καμαροσκεπής, κατεστραμ- 
μένος κατά το άνω και ανατολικόν τμήμα αυ- 
τού υπό του εκτελούντος τας εργασίας συνερ- 
γείου.

Αι διαστάσεις του τάφου είναι: μήκος 2.02, 
πλάτος 1.14 και ύψος (από του δαπέδου μέχρι 
του καταστρώματος της οδού) 1.86 μ. Είναι 
προσανατολισμένος από Δ. προς Α., με είσοδον 
εις την ανατολικήν πλευράν, πλ. 1.86 μ., ήτις 
φέρει κατώφλιον, ύψ. 0.30 μ. από του δα- 
πέδου.

Η  βόρειος μακρά πλευρά σώζει, κατά το δυ- 
τικόν άκρον, τμήμα της καμάρας. Το δάπεδον 
είναι τελείως κατεστραμμένον. Ε κ  σωζομένων 
ιχνών συνάγεται, ότι τούτο απετελείτο εκ πηλί- 
νων πλακών, συνδεομένων δια κορασανίου. Δια 
κορασανίου επίσης είναι επικεχρισμένοι και οι 
τοίχοι. Ε π ί του δυτικού τοίχου ευρέθη εζω- 
γραφημένος δια μελανού χρώματος σταυρός, 
του οποίου αι κεραίαι πλατυνόμεναι εις τα άκρα 
έφερον επίμηλα.

Περισυνελέγησαν: τμήμα βάσεως ερυθρο- 
βαφούς αγγείου και ελάχιστα οστά.

Ε κ  του τρόπου κατασκευής του τάφου και 
του σχήματος του περιγραφέντος σταυρού συν- 
άγεται, ότι ο τάφος ανήκει εις την παλαιοχριστι- 
ανικήν περίοδον.

Ναΐσκος εις θέσιν « Πολλές Ε ληές »
Εντός του κτήματος του Παν. Στάθη ευρέ- 

θησαν ερείπια βυζαντινού ναΐσκου, τιμωμένου 
πιθανώς εις το όνομα του Αγίου Νικολάου. 
Η  τοιχοδομία του, σωζομένη εις ύψος 1 μ., 
αποτελείται εκ μεγάλων πωρίνων δόμων, μικρών 
λίθων και εις τινα σημεία εκ πλίνθων.

Ο  ναΐσκος έχει μικρόν κόγχην, ακτίνος 
1.46 μ., κτιστόν τέμπλον, του οποίου σώζεται 
ο εκ πωρίνων πλακών στυλοβάτης, πλ. 0.68 μ., 
δάπεδον εξ ορθογωνίων πωρίνων πλακών, διαστ. 
0.74 x 0.60 μ., και μικρόν νάρθηκα.

Ευρέθη τάφος λακκοειδής, διαστ. 1.85 x 0.59 
μ. Ε κ  τούτου περισυνελέγησαν μόνον οστά. 
Προς Ν. και Β. του ναΐσκου επεσημάνθησαν 
ίχνη τοιχοδομίας, άτινα δεν ηρευνήθησαν εισέτι.

Ψηφιδωτόν δάπεδον οδού Παυλου Αιγινήτου13 
Το αποκολληθέν κατά το έτος 1969 ψηφιδω- 

τόν δάπεδον εκ της οδού Παύλου Αιγινήτου, 
εκαθαρίσθη, εστερεώθη και ετοποθετήθη επί 
μεταλλικών πλαισίων.
Π ΟΡΟΣ

Μαυσωλείον Δαμαλά14
Ε πί τη βάσει μελέτης καταρτισθείσης υπό 

της Υπηρεσίας εγένετο αποχωμάτωσις πέριξ 
του μαυσωλείου εις το καθορισθέν πλάτος και 
εις βάθος 1.50 μ. περίπου. Ε καθαρίσθησαν οι 
αρμοί των θόλων της στέγης και εν συνεχεία, 
δια του ενδεδειγμένου μείγματος, επετεύχθη η 
στεγανότης τούτων.
ΥΔΡΑ

Μητροπολιτικός ναός
Κατηρτίσθη μελέτη αναστηλώσεως του μαρ- 

μαρίνου κωδωνοστασίου του Μητροπολιτικού 
ναού της Ύδρας.

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑ Ρ ΙΔΗ Σ

13. ΑΔ  24 ( 1969): Χ ρονικά, σ. 9 9 -  101, Π ίν. 77 α - β .
14. ΑΔ  25 ( 1970): Χ ρονικά, σ. 153.
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΑΡΓΟΛΙΔΟΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Κατά το 1970 συνεχίσθησαν κανονικώς αι 
δραστηριότητες της Εφορείας, κυρίως εις τον 
τομέα των επειγουσών ανασκαφών. Λόγω της 
παντελούς ελλείψεως προσωπικού κατά το 
πρώτον ήμισυ του έτους, άπασαι αι εργασίαι 
εξετελέσθησαν υπό της προϊσταμένης της Ε - 
φορείας μόνης με την πολύτιμον συμπαράστα- 
σιν του τεχνικού και φυλακτικού προσωπικού. 
Θερμαί ευχαριστίαι οφείλονται ιδίως εις τον 
παλαίμαχον αρχιτεχνίτην Νικ. Τρικαλιώτην.

Κατά το δεύτερον ήμισυ του έτους μετέσχεν 
ως βοηθός εις τας ανασκαφάς Άργους ( Κορο- 
μίχη, Στασινοπούλου, Οικονόμου και Εθνικού 
Γυμναστηρίου) η αρχαιολόγος Ελένη Κον- 
σολάκη.

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Α Ρ Χ Α ΙΑ  ΚΟ ΡΙΝΘ Ο Σ  

Περιοχή Κεραμεικού A
Εις την περιοχήν Αρχαίας Κορίνθου, εντός 

του κτήματος Κ. Γκότση παρά τον Κεραμει- 
κόν Α, απεκαλύφθησαν τυχαίως δύο μικρά ορύ- 
γματα, άτινα καθαρισθέντα απλώς, μη υπαρχού- 
σης ευκαιρίας δια την διεξαγωγήν κανονικής 
ανασκαφής, απεδείχθησαν το εν τμήμα εγκατα- 
στάσεως κλιβάνου εργαστηρίου το δε δεύτερον 
αποθέτης μικρών αντικειμένων ( Π ί ν. 58 α ), 
άτινα απετέλεσαν ενδιαφέρον σύνολον, εισ- 
αχθέντα εις το Μουσείον Αρχαίας Κορίνθου.

Τα αγγεία αυτά είναι μικροί αρύβαλλοι, 
σκυφίδια, πυξίδες ωρίμων πρωτοκορινθιακών 
μέχρι και μέσων κορινθιακών χρόνων. Η  δια- 
κόσμησις είναι η συνήθης δια λεπτών γραμμών, 
ζατρικιοειδών ταινιών, στιγμών, στιγμορρο- 
δάκων, εις οριζοντίους ζώνας διατεταγμένων. 
Έ νια των αγγείων παρουσιάζουν επί των ώμων 
παράστασιν βαδιζόντων ζώων, αιλουροειδών, 
κυνών, λαγωών, ταύρων1.

Πρόκειται περί συνήθων αγγείων, προϊόντων 
του γνωστού κορινθιακού εργαστηρίου της πε- 
ριοχής, κατεσκευασμένων εξ ευθρύπτου πηλού, 
άτινα προωρίζοντο δια την εσωτερικήν αγοράν 
ή είχον συγκεντρωθή ως προϊόντα δευτέρας 
επιλογής εκεί .

Ε κ  τούτων παραθέτομεν επιλογήν φωτογρα- 
φιών εξ αντιπροσωπευτικών σχημάτων αγγείων

( Π ί ν. 58 β - δ ), ως και κεραμεικών2 ( Π ί ν. 
58 ε).

Άγιος Γεράσιμος
Μία εκ των πλέον μακράς διάρκειας ανασκα- 

φών της Εφορείας κατά τον μήνα Αύγουστον - 
Σεπτέμβριον 1972 εγένετο επί του καταφύτου 
μεγάλου τεχνητού γηλόφου, όστις εκτείνεται 
μεταξύ της παλαιάς οδού Κορίνθου - Πατρών 
και της σιδηροδρομικής γραμμής προς Πάτρας, 
εις μικράν απόστασιν από της παραλίας προ του 
σημερινού χωρίου του Λεχαίου.

Η  μαγούλα αυτή ήτο γνωστή παλαιόθεν ως 
προϊστορική θέσις3 και περιλαμβάνει πλην των 
ιχνών συνοικισμού και ίχνη νεκροταφείου των 
μυκηναϊκών χρόνων. Είναι γνωστή με το όνομα 
Ά γιος Γεράσιμος, ως και ο ομώνυμος συνοικι- 
σμός του Λεχαίου, διότι επί της κορυφής του 
υψούται ο παλαιός ναΐσκος του Αγίου Γερα- 
σίμου.

Η  ανασκαφή, δυστυχώς ουχί καθαρώς δι’ αρ- 
χαιολογικούς σκοπούς τελεσθείσα, απέβλεψε 
κυρίως εις τον έλεγχον του εδάφους της κορυ- 
φής του λόφου, προς ανεύρεσιν ελευθέρου χώρου 
δια την ανίδρυσιν νέου ναού του Αγίου Γε- 
ρασίμου, δεδομένου ότι ο παλαιός είχε καταστή 
ετοιμόρροπος ( Π ί ν. 59 α ).

Εις τα ανοιγέντα το πρώτον θεμέλια ερήμην 
της ημετέρας Υπηρεσίας, ανευρέθησαν λείψανα 
δύο τουλάχιστον επαλλήλων ΠΕ χρόνων θε- 
μελίων οικιών ( Π ί ν. 59 β ).

Κατόπιν τούτου, απεφασίσθη η ανασκαφική 
διερεύνησις του χώρου, όπου παρουσιάζετο η 
μικροτέρα πιθανότης υπάρξεως αρχαιοτήτων 
δια την μεταφοράν της θέσεως της νέας εκ- 
κλησίας. Ούτως, η ανασκαφή διεξήχθη κυρίως 
επί της επιπέδου κορυφής, όπου αι συνεχείς 
αρόσεις επί μακράν σειράν ετών, οι άνεμοι και 
αι βροχαί είχον αφαιρέσει μέγα μέρος της επι- 
χώσεως. Εις το γεγονός αυτό και μόνον πρέπει 
να αποδοθή το ότι αι στρωματογραφικαί ενδεί- 
ξεις, ως και η επίχωσις εξ άλλου, ήσαν μικραί 
εις τας γενομένας τομάς, τα δε ανευρεθέντα 
ανήκον εξ ολοκλήρου εις την ΠΕ II και III 
εποχήν.

Συνολικώς εγένοντο εξ μεγάλα σκάμματα, 
αλλ’ ηρευνήθη και ο μεταξύ αυτών χώρος, μέ- 
χρι του φυσικού εις τα σημεία όπου ουδέν δια- 
τηρητέον ανευρέθη, ενώ όπου υπήρξαν επαρ- 
κείς ενδείξεις κατά χώραν λειψάνων παρέμειναν

1. Π ρβλ. P erachora , p l. 2, αριθ. 39, p l. 66, 1822, p l. 83, 
2150· α νή κουν εις τους περ ί το 640 - 610 χρόνους.

2. Π ρβλ. C o rin th  X V , p a r t I, p l. 29, 2, σ. 88, p a r t II. 
C lass XXI, p l. 32, 1. P erachora  I, p l. 103, 186, 187.

3. Βλ. C o rin th  I „  σ. 110, εικ . 77 κα ι A J A  1920, 4.
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ταύτα ως είχον, καταχωσθέντα μέχρι νεωτέ- 
ρας ερεύνης. Εκτός των ανωτέρω, εγένετο μία 
εισέτι τομή προς Δ. των το πρώτον ανοιγέντων 
θεμελίων του ναού, ως και μία δοκιμή εις τον 
μεταξύ των αχρηστευθέντων τελικώς πρώτων 
πεδίλων χώρον.

Τα σπουδαιότερα εκ των ευρεθέντων εντός 
εκάστου σκάμματος έχουν ως ακολούθως:

Φαίνεται ότι η κορυφή του λόφου περιεβάλ- 
λετο υπό ευρείας τάφρου, τμήμα της οποίας 
ανευρέθη εντός του υπ’ αριθ. 1 σκάμματος, όπερ 
κατελάμβανε την βορειοδυτικήν πλευράν της 
γυμνής εκτάσεως της κορυφής, ως και εντός 
της προεκτάσεως του σκάμματος τούτου, όπερ 
ήχθη καθ’ όλον το μήκος της δυτικής πλευράς 
της κορυφής. Το εύρος της τάφρου ταύτης δεν 
εγένετο γνωστόν, δεδομένου ότι μόνον η νοτία 
αυτής πλευρά εσώζετο, η δε βόρειος είχε κατα- 
πέσει προς την απότομον πλευράν του λόφου. 
Το βάθος της έφθανε περίπου τα 2 μ. Εις την 
προέκτασιν του σκάμματος αυτού προς Α. ευ- 
ρέθησαν δύο τοίχοι και δάπεδον εκ λιθαρίων 
( Σ χ έ δ .  1).

Ο  πρώτος τοίχος αφηρέθη και παρ’ αυτόν απε- 
καλύφθη λάκκος περιέχων οστά κεφαλής ταύρου, 
ως και δύο μικρά αγγεία τοποθετημένα ωσάν 
να επρόκειτο περί ταφής. Ο  τοίχος ήτο απλής 
τοιχοποιίας και εν μέρει κατεστραμμένος. Πα- 
ρομοίας τοιχοποιίας είναι και ο έτερος τοί- 
χος, όστις προεξετείνετο προς το σκάμμα 5, 
ανήκων προφανώς εις το σύμπλεγμα της οι- 
κίας Δ. Προς την αυτήν οικίαν έχει σχέσιν και 
κτιστός εκ μετρίου μεγέθους λίθων πρωτοελλα- 
δικός αγωγός ( Σ χ έ δ .  1· Π ί ν. 59 γ ).

Σκάμμα 2. Εντός αυτού ουδέν πλην οστράκων 
ευρέθη, εις ελάχιστον δε βάθος 0.20 - 0.30 μ. 
ευρέθη το φυσικόν πέτρωμα. Ολίγον περαιτέρω 
προς Ν. αυτού ενετοπίσθησαν δύο τοίχοι, οί- 
τινες αφέθησαν δια μελλοντικήν ανασκαφήν 
( Σ χ έ δ .  1).

Σκάμμα 3. Εντός του σκάμματος τούτου 
( διάστ. 7 x  4 μ. ) ευρέθη η οικία Β, ως και λεί- 
ψανα ετέρας οικίας. Η  οικία Β παρουσίασεν 
εις το εξωτερικόν αυτής δάπεδον εκ λιθαρίων, 
όπερ αφηρέθη. Εις το νότιον άκρον του σκάμ- 
ματος ενεφανίσθη έτερον δάπεδον εκ πηλού και 
εντός αυτού οπή καλυπτομένη υπό στρογγύλου 
λίθου. Η  οπή αύτη ερευνηθείσα απέδωσεν άφθο- 
να όστρακα και τέφραν. Παρ’ όλον ότι έδιδεν 
εξωτερικώς την εντύπωσιν παιδικής ταφής, 
απεδείχθη ότι δεν ήτο ταφή, αλλ’ ούτε παρου- 
σίαζε την συνήθη εις τους ΠΕ βόθρους όψιν.

Η  οικία Β, οριζομένη υπό τριών μόνον εντός

του σκάμματος τοίχων, επιφανειακή πλέον ούσα, 
έχει καταστραφή από την άροσιν. Ούτως, αι 
διατάξεις αυτής δεν είναι σαφείς ( Σ χ έ δ .  2· 
Π ί ν. 59 δ, 60 α ).

Μεταξύ των σκαμμάτων 3 και 5. Η  προς Β. 
του σκάμματος 3 έκτασις εκαλύπτετο εξ ολο- 
κλήρου σχεδόν υπό στρογγύλων λίθων, οίτινες 
είχον εκριζωθή και μετακομισθή κατά την ά- 
ροσιν.

Σκάμμα 5. Εντός αυτού ( διάστ. 3 x  4 μ. ), 
εν μέσω πλήθους διασπάρτων λίθων διεκρίνοντο 
τα λείψανα της οικίας Δ, ήτις έχει χώρισμα εις 
το μέσον και διαχωρισμόν εις τρία δωμάτια, 
και άξονα Α. - Δ. Το βόρειον τμήμα αυτής είχεν 
εν μέρει καταστροφή από συγχρόνους σωληνώ- 
σεις. Οι τοίχοι της οικίας Δ σωζόμενοι από βά- 
θους 0.55 μ. είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου υποθε- 
μελιώσεως μέχρι βάθους 0.70 μ. ( Σ χ έ δ .  1· 
Π ί ν. 60 β ). Ουδέν δάπεδον ανευρέθη κατά 
χώραν σχέσιν έχον προς τους τοίχους της οικίας 
Δ., ενώ προς αυτούς φαίνεται ότι έχει σχέσιν ο 
γνωστός αγωγός και το παρ’ αυτόν δάπεδον εκ 
μικρών χαλίκων ( βάθ. 0.20 - 0.30 μ. ) εντός του 
σκάμματος 1.

Σκάμμα 4. Το καλυτέρας διατηρήσεως οί- 
κημα είναι εντός του, διαστ. 8 x  4 μ., σκάμ- 
ματος 4 εις τα ΝΑ. της επιπέδου κορυφής του 
λόφου. Πρόκειται περί απλού δωματίου ( οικία 
Α ), όπερ έχει υποστή μεταβολήν και προσθήκην 
μικρού χώρου προς Ν., όπου και η είσοδος αυ- 
τού. Δύο επιμήκεις λίθοι ορίζουν την είσοδον 
της προσθήκης. Παρά την ανατολικήν πλευράν 
δε και αυτής, ως και της παραπλεύρως εισόδου, 
υπάρχουν οι λίθινοι όλμοι της θύρας. Εις το 
μέσον του δωματίου υπάρχει εστία, εξ ης συν- 
ελέγησαν πλην της τέφρας μεγάλα τεμάχια 
πρωτοελλαδικών αγγείων ( Π ί ν. 60 γ ). Το 
κτίσμα είναι μεγαροειδούς τύπου και το εύρος 
των τοίχων του έφθανε τα 0.72 μ.

Σκάμμα 6. Εις αυτό ενετοπίσθη κυκλικόν τμή- 
μα ετέρου δαπέδου εκ χαλίκων μετά οπών εντός 
του δαπέδου. Η  μία των οπών φέρει επίχρισμα 
εκ πηλού. Πρόκειται προφανώς περί καλύβης 
ή προχείρου εργαστηριακής εγκαταστάσεως.

Σκάμμα παλαιών θεμελίων. Η  πλέον ενδια- 
φέρουσα ανασκαφικώς περιοχή είναι η προς Ν. 
της παλαιάς εκκλησίας, όπου είχον ανοιγή τα 
θεμέλια — άνευ άδειας της Υπηρεσίας — δια 
την ανίδρυσιν ναού. Η  επίχωσις εις το σημείον 
τούτο και περαιτέρω προς Ν. - Α. και Β. είναι πα- 
χεία εκ μαλακού καστανού χώματος, περιλαμ- 
βάνουσα πλήθος οστράκων, εργαλείων και οι- 
κοδομικών λειψάνων. Ενδιαφέρουσα τυγχάνει
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ενταύθα η οικία Γ, ήτις έχουσα τυπικούς her- 
ring - bone τοίχους ενετοπίσθη σχεδόν εις την 
επιφάνειαν μεταξύ των ανοιγέντων πεδίλων. 
Ή δη μέχρι βάθους 0.75 μ. ενετοπίσθησαν τρεις

Σχέδ. 1. Ά γιος Γεράσιμος Λεχαίου. Η  ΠΕ οικία Δ. Κάτοψις

οικοδομικοί ΠΕ χρόνων φάσεις ( εις βάθος η α 
0.35 μ., η β 0.50 μ., η γ 0.75 μ. ) ( Π ί ν. 59 β ).
Ευρήματα

Ά παντα τα ανευρεθέντα ανήκον εις τους ΠΕ 
χρόνους, οπότε φαίνεται ότι κυρίως κατωκήθη 
ο λόφος εις το σημείον αυτό. Επειδή όμως είχε 
γίνει αφαίρεσις μεγάλου τμήματος της επιφα- 
νείας εις το σημείον αυτό δεν δύναται να απο-

κλείση τις την ύπαρξιν μεταγενεστέρων χρόνων 
λειψάνων, άτινα είχον ήδη αφαιρεθή. Εις την 
προς Α. κυρίως περιοχήν υπάρχουν άφθονα 
επιφανειακά ευρήματα και τέσσαρες τουλά-

χιστον φάσεις εντός των ορίων της ΠΕ εποχής. 
Η  νεωτέρα εκ των φάσεων δύναται βεβαίως να 
αναχθή εις τους ΠΕ III ωρίμους χρόνους. Τα 
ευρήματα υπήρξαν κυρίως κεραμεικά ( Π ί ν. 
61 α - γ ) : στιλπνά ( sauce - boats ), αμαυρά
( αμφορείς, ραμφόστομα ), μελανά πρώιμα μι- 
νύεια ( κύπελλα ), ερυθρά ( λοπάδες ), εργα- 
λεία ( λεπίδες οψιανού, πρίονες πυριτολίθου,
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τριπτήρες, μυλόλιθοι, ξέστρα κλπ. ), μαρμά- 
ρινα ( ύπερα4, αγγείου τεμάχιον και ειδωλίου 
τεμάχιον ), ως και μεγάλη κεφαλή ( ίσως εκ πλα- 
στικού αγγείου ) βοός. Ε κ  της επιφανειακής ε- 
ρεύνης διεπιστώθη ότι επιβάλλεται η συνέχισις 
της ερεύνης προς δύο κατευθύνσεις, προς A. - Ν. 
του παλαιού ναού, όπου ο προϊστορικός συνοι- 
κισμός, και προς Δ. όπου πλην του συνοικισμού 
εντός του σημερινού χωρίου ευρίσκονται τα 
λείψανα λαξευτών τάφων νεκροταφείου.

Σχέδ. 2. Ά γιος Γεράσιμος Λεχαίου. Η  ΠΕ οικία Β. Κάτοψις

Κ Ρ Η Τ ΙΚ Α 5

Εις μικρόν απόστασιν από των τελευταίων 
ανασκαφέντων τάφων κατά το 1967 εις την πε-

ριοχήν Κρητικών Αρχαίας Κορίνθου και εν- 
τός του κτήματος Κεφάλα, παρά την Εθνι- 
κήν οδόν, εκ τυχαίας οπής απεκαλύφθη και 
νέος κτιστός μετά θολωτής στέγης τάφος μα- 
κεδονικού τυπου6. Ο  τάφος απετελείτο εκ στε- 
νής εισόδου μετά κλίμακος λιθίνης και θολω- 
τής οροφής και του κυρίως τετραγωνικού θα- 
λάμου ομοίως μετά καμαρωτής οροφής ( Σ χ έ δ. 
3 ). Οι τοίχοι του θαλάμου εκαλύπτοντο 
δι’ επιχρίσματος λευκού, όπερ έφερε γραμ-

μικήν διακόσμησιν δι’ ερυθρού, μέλανος και 
κιτρίνου. Εις το κατώτατον τμήμα των τοίχων 
υπήρχον μικραί κόγχαι εντός των οποίων είχον 
εναποτεθή οστά εντός αγγείου ή μόνα. Μετά 
ταύτα εκλείετο η κόγχη δι’ επιχρίσματος. Αι4. Π ρβλ. Z yg o u r ies , π ίν . XXII, 1 8 -21 . Η  έλλε ιψ ις  μετα- 

γενεστέρω ν τη ς Π Ε  επ οχή ς λειψάνω ν ε ίχε  δ ιαπιστω θή και 
εκ  των επιφανειακώ ν ερευνών ( βλ. Σ υριοπούλου, Προϊστο- 
ρία της Πελοπόννησου, σ. 83, 2 ). Ε κ  τω ν η μετέρων ευ- 
ρημάτων νεώτερα τυγχάνουν τα ανευρεθέντα  μετά της 
βοοκεφαλής εντός λάκκου, εν ο ις και του τύπου των πρω ί- 
μων μινυείων.

5. Δια τας παλαιοτέρας ανασκαφάς τη ς Ε θ ν ικ ή ς  οδού

Κ ορίνθου - Π ατρών, βλ. ΑΔ  21 ( 1966): Χ ρονικά, σ. 121. 
22 ( 1967): Χ ρονικά, σ. 166 - 169. 23 ( 1968 ): Χ ρονικά, σ. 
122, Σχέδ. 1, 3 - 5 .

6. Η  καμάρα έχ ε ι μέγα άνοιγμα και μ ικρόν ύψος. Αι 
σαρκοφάγοι κε ίνται υπό το δάπεδον.
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πλείσται εκ των κογχών αυτών είχον βιαίως 
αποσφραγισθή και το περιεχόμενον διασκορπι- 
σθή. Πλην των ανωτέρω, κατά μήκος της δυ-

Σχέδ. 3. Κρητικά Κορινθίας. Καμαροσκεπής τάφος. Κάτοψις

Σχέδ. 4. Κρητικά Κορινθίας. Σαρκοφάγος Δ. πλευράς. Κάτοψις

τικής και της ανατολικής πλευράς έκειντο 
λίθιναι σαρκοφάγοι, εντός των οποίων ομοίως 
ανευρέθησαν εν σωρώ οστά, δύο μεγάλαι κάλ- 
παι και πλήθος τεμαχίων αγγείων ( Σ χ έ δ .  4 ).

Ε πί του δαπέδου του τάφου ομοίως έκει- 
το λίθινος ομφαλός ( Π ί ν. 62 ). Εις το ύψος 
της θύρας εξωτερικώς ανευρέθη λύχνος, όστις

προφανώς ήτο εκεί τοποθετημένος, ίνα χρησι- 
μοποιήται υπό των κατερχομένων εις το εσω- 
τερικόν του οικογενειακού τούτου τάφου. Η  
διακόσμησις επί των τοίχων περιελάμβανε, πλην
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των μεγάλων ταινιών ανθέμια ( Σ χ έ δ .  5 ), 
ως και  μετάλλιον μετά της μορφής ενός των 
νεκρών εν προτομή. Πρόκειται περί ανδρός

Σχέδ. 5. Κρητικά Κορίνθου. Διακόσμησις καμαροσκεπούς τάφου

Σχέδ. 6. Κρητικά Κορινθίας. Καμαροσκεπής τάφος. Ό ψ ις βορείου πλευράς

μέσης ηλικίας, μετά ζωηρών οφθαλμών, τετρα- 
γώνου πως κεφαλής, εφ’ ης ουδόλως έχει παρα- 
σταθή η κόμη ( Σ χ έ δ .  6 ).

Κατά την διάρκειαν των εργασιών ανασκα- 
φής, εγένετο εκ παραλλήλου και συντήρησις 
των τοιχογραφιών, των οποίων όμως, δυστυχώς,

και τα χρώματα και τα θέματα δεν έχουν περι- 
σωθή καλώς.

Η  περαιτέρω ανασκαφική διερεύνησις της
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περιοχής θεωρείται αναγκαία, δεδομένου ότι 
εις το σημείον αυτό φαίνεται ότι υποκρύπτονται 
και άλλοι τάφοι.

ΑΡΓΟ ΛΙΣ
Α Ν Α Σ Κ Α Φ Η  Ν Α Υ Π Λ ΙΑ Σ

Εις την περιοχήν του Ναυπλίου αι μοναδικαί 
ανασκαφαί, μετά τας του παρελθόντος αιώνος, 
ήσαν αι υπό του τότε Ε πιμελητού Αρχαιοτήτων 
Α ργολίδος Σ. Χαριτωνίδου εκτελεσθείσαι7.

Ούτως, υπήρχον αρχαιολογικά δεδομένα εκ 
της Α κροναυπλίας, του Παλαμηδίου, της Προ- 
νοίας, της Α γίας Μονής και της Α ρείας, αλλ’ 
αι ενδιάμεσοι εκτάσεις δεν είχον ερευνηθή.

Α ρχικώς, δι’ επιφανειακών ερευνών ενετο- 
πίσθη η περιοχή Κουτσούρια8, αριστερά της 
οδού προς Παλαμήδιον και δεξιά της οδού 
προς Αγίαν Μονήν, όπου συνελέγησαν μετά 
προσεκτικήν έρευναν, όστρακα, λεπίδες οψια- 
νού και πορφύραι. Η  περιοχή αύτη, ονομαζο- 
μένη Κουτσούρια ή του Κοτσομπολίδη, περι- 
λαμβάνει τρεις κυρίως υψηλούς πως βραχώδεις 
λόφους, τας υπωρείας των και την μεταξύ αυτών 
επίπεδον έκτασιν, όπου υπαρχουν και ίχνη τοί- 
χων ( Π ί ν. 63 α ). Ε π ί του ανατολικού και 
του προς Δ. λόφου διακρίνονται μεγάλαι ρω- 
γμαί του βράχου, ως και σπηλαιώδεις κοιλό- 
τητες. Εις ενίας εξ αυτών υπέρκεινται με- 
γάλοι ογκόλιθοι, οίτινες ενθυμίζουν κυκλώ- 
πειον κατασκευήν, ως των περιγραφομένων υπό 
του Στράβωνος σπηλαίων9. Κατά μήνα Αύ- 
γουστον διεξήχθησαν δύο μικραί τομαί, αίτι- 
νες απέδωσαν ευρήματα των ΠΕ και Νεολι- 
θικών χρόνων10. Ά φθονα όστρακα διακρίνον- 
ται επί του ανατολικού λόφου, ως και λείψανα 
τοίχων ( Π ί ν. 63 β ).

Τομή Α. Εγένετο σχεδόν εις το κέντρον του 
επιπέδου και ομαλού χώρου. Η  επίχωσις απετε- 
λείτο εκ σκληροτάτου καστανού χώματος, όπερ 
περιείχεν άφθονα όστρακα, οψιανούς και πορ- 
φύρας. Το δεύτερον ( πάχ. 0.20 - 0.50 μ. ) και 
το τρίτον στρώμα ( πάχ. 0.50 - 0.80 μ. ) απέδω-

σαν το αυτό χώμα και τα αυτά ευρήματα, ομού 
μετ’ αφθόνων λιθαρίων. Εις το βάθος αυτό εφά- 
νησαν αι κορυφαί των υποκρυπτομένων βράχων 
και η τομή διεκόπη, μη υπάρχοντος πλέον 
περιθωρίου δια την ανεύρεσιν οικοδομικών λει- 
ψάνων.

Τομή Β  ( χάσμα βράχου 1 ). Μία σειρά τομών 
εγένετο εντός του ευρέος χάσματος επί της δυ- 
τικής πλευράς του ανατολικού λόφου, όπου 
υπήρχεν αφθονία κινητών επιφανειακών ευρη- 
μάτων και επίχωσις. Το χάσμα τούτο του 
βράχου ( χάσμα 1 ) είναι μέγα άνοιγμα εν μέρει 
τεχνητόν, εν μέρει φυσικόν, όπερ διήκει από 
Δ. προς Α. και ήτο πλήρες σχεδόν επιχώσεως 
χώματος και λιθαρίων ( Π ί ν. 63 γ ). Εγένετο 
σταδιακή αφαίρεσις του πρώτου στρώματος 
( μέχρι βάθους 0.60 μ. περίπου ), όπου ανευρέ- 
θη λιθόστρωτον ανώμαλον ΠΕ χρόνων μετ’ 
αφθόνων οστράκων και εργαλείων ( Π ί ν. 63 δ ). 
Κατά το δεύτερον στρώμα και εις βάθος 0.91 - 
1 μ. περίπου, απεκαλύφθη ο σκελετός νέου 
εις στάσιν συνεσταλμένην ( Π ί ν. 63 ε ). Έ - 
κειτο επί της δεξιάς πλευράς και η κεφαλή 
έβλεπε προς Α. Η  δεξιά χειρ εφέρετο προς 
το πρόσωπον, ενώ η αριστερά έκειτο επί του 
στήθους. Η συνέχισις της ανασκαφής δεν κα- 
τέστη δυνατή εντός του 1970. Παρ’ όλον ότι η 
ανασκαφή ήτο μικράς εκτάσεως και διαρκείας, 
τα ευρήματα, κυρίως νεολιθικά και ΠΕ όστρακα 
και εργαλεία ( λεπίδες και μικρόλιθοι οψιανού ), 
υπήρξαν άφθονα.
Α Ρ Γ Ο Σ

Οικόπεδον Λειβαδίτου
Πλησίον του ΟΤΕ Άργους, επί της διασταυ- 

ρώσεως των οδών Α γ. Κωνσταντίνου - Βασ. 
Γεωργίου 1 - Τημένους, κατά την διάνοιξιν των 
θεμελίων δια την οικοδόμησιν πολυκατοικίας 
μεθ’ υπογείου, διεπιστώθη η ύπαρξις αρχαίων 
θεμελίων. Ε πηκολούθησεν ανασκαφή.

Εις το κέντρον του οικοπέδου, εις μικρότατον 
βάθος υπό την σύγχρονον επιφάνειαν, απεκα- 
λύφθη ελάχιστον τμήμα εγκαταστάσεως εργα- 
στηρίου μεσαιωνικών χρόνων. Το τμήμα αυτό 
ήτο το μόνον διασωθέν εκ της μεταγενεστέρας 
χρήσεως του εδάφους. Εις το νότιον άκρον του 
οικοπέδου ανευρέθη καθ’ όλον το πλάτος αυτού, 
ευρύς τοίχος εκ μεγάλων λίθων μεσαιωνικών ο- 
μοίως χρόνων. Ούτος συνεχίζετο, αφ’ ενός υπό 
την παραπλεύρως κατοικίαν, αφ’ ετέρου δε υπό 
την γειτονικήν οδόν Α γ. Κωνσταντίνου. Τα 
παρά τον τοίχον αυτόν όστρακα ήσαν αναμε- 
μειγμένα. Η  χρήσις δεν ήτο σαφής. Λόγω όμως

7. Σ ύνοψ ιν τη ς β ιβλ ιογραφ ίας βλ. εν Σ υριοπούλου, έ.α., 
σ. 9 0 -9 1 , πρβλ. σ. 112, κα ι σ. 460, όπου το Ν α ύπλ ιο ν  ανα- 
φέρεται ε ις  τας το πρώ τον εις  τους Υ Ε  χρ όνου ς  εμφανιζο- 
μένας θέσεις. Π ρβλ . Π Α Ε  1953, σ. 191 -202 , 1954, σ. 
2 3 2 -4 1 , 1955, σ. 233 - 35.

8. Π ρβλ. A A A  IV  ( 1971 ), σ. 1 0 -1 1 .
9. Στράβ. 8, 6, 2 κα ι 8, 6, 11.
10. Τα όστρακα  α νή κουν κατά το πλεί σ τον εις τους 

πρω ίμους Π Ε  κα ι τους Ν εολ ιθ ικ ούς χρόνους. Π ρ ο ϊσ το - 
ρ ικά  όσ τρα κα  αναφέρεται ό τ ι έχουν ευρεθή εντός του λι- 
μένος κατά τας ερ γασ ίας δ ιευθετήσεω ς αυτού ( T soun tas  - 
M anatt, T he  M ycenaeari A g e , 238χ).
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του εύρους και του μεγάλου μήκους αυτού ει- 
κάζεται ότι ίσως επρόκειτο περί ισχυρού τοί- 
χου, χρησιμεύοντος δια την διευθέτησιν των 
ομβρίων υδάτων εις το σημείον αυτό, όπερ φαί- 
νεται ότι ευρίσκετο εις λίαν χαμηλόν επίπεδον.

Ε νώ εις την πλευράν αυτήν ουδέν το ενδια- 
φέρον παρουσιάσθη, η βόρειος πλευρά του οι- 
κοπέδου έσχεν αρχαιολογικά στρώματα. Ούτως 
εις την βορειοανατολικήν γωνίαν απεκαλύφθη 
εις βάθος 3 μ. από της επιφανείας, εργαστηριακή

Σχέδ. 7. Άργος. Οικόπ. Λειβαδίτου. Τομή κατά την βορειοδυτικήν γωνίαν

εγκατάστασις των υστέρων ελληνιστικών χρό- 
νων, προφανώς κεραμουργείον, εάν κρίνη τις 
εκ της βαθείας εντομής, ήτις έχει ανοιγή εντός 
του εδάφους δια την αφαίρεσιν ερυθρού πηλού, 
προς χρησιμοποίησίν του, καθώς και εκ του 
περιεχομένου των χωμάτων, άτινα έχουν εκ νέου 
πληρώσει την εντομήν, και είναι πλήρη οστρά- 
κων, εν οις και τινα αποτυχημένα κεραμεικά 
τεμάχια, τα συνήθως ευρισκόμενα εις περι- 
οχάς κεραμουργείων.

Ε ξ  άλλου, εις την βορειοδυτικήν γωνίαν απε-
καλύφθη τμήμα θεμελίων τετραγώνου κτίσμα-

τος, του οποίου οι εκ πωρίνων κυβολίθων τοίχοι 
εσώζοντο εις ύψος 3 - 4 δόμων ( Π ί ν. 64 α - β ). 
Περαιτέρω καθαρισμός δεν ήτο δυνατός, δεδο- 
μένου ότι το οικοδόμημα συνεχίζετο εντός της 
οδού, όπου δεν ήτο δυνατή η ανασκαφή. Το 
κτίσμα τούτο ανήκεν εις μακεδονικού τύπου 
τάφον, οίτινες είναι συνήθεις εις Άργος.

Ακριβώς παρά το κτίσμα τούτο, εις το βαθύ- 
τερον σημείον του οικοπέδου, 3 μ. από της επι- 
φανείας, εις την βορειοδυτικήν γωνίαν ( Σ χ έ δ.

7 ) και εν μέρει εκτός αυτής, ανεσκάφη πρωί- 
μων γεωμετρικών χρόνων κτιστός κιβωτιό- 
σχημος τάφος11, καλυπτόμενος δια πλακών του 
συνήθους τύπου, αλλά μετά πλουσίου περι- 
εχομένου. Ο  τάφος ούτος, ως εκ του περιεχο- 
μένου του αποδεικνύεται, ανήκε προφανώς εις 
πλουσίαν Α ργείαν, ίσως ιέρειαν, και περιείχε, 
πλην των οστών της νεκράς, περί τα τεσσαρά- 
κοντα αγγεία, περόνας και δακτυλίους. Τα αγγεία

11. Π ρβλ. A A A  III ( 1970), σ. 180- 183, σχέδ. 1, εικ. 
1 - 9 .
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παρουσιάζουν ποικιλίαν σχημάτων και καλήν 
διακόσμησιν, την συνήθη εις πρωίμους γεω- 
μετρικούς χρόνους ( Π ί ν. 64 γ - ς' ). Ο  τάφος 
φαίνεται ότι ανήκει εις εκτεταμένον πλούσιον, 
γεωμετρικών χρόνων, νεκροταφείον, του οποίου 
έτεροι ταφοι έχουν ευρεθή και ανασκαφή από 
ετών επί της οδού Δαναού και της πλατείας 
του Αγίου Πέτρου12.

Οικόπεδον αδελφών Πανάγου
Εις το οικόπεδον Πανάγου επί των οδών 

Θεοφανοπούλου και Γοργόνος αριθ. 30, κα- 
τά την διάρκειαν της διανοίξεως θεμελίων, 
απεκαλύφθησαν ίχνη αρχαιοτήτων. Κατά την 
επακολουθήσασαν ανασκαφήν απεκαλύφθησαν 
το μεν σειρά τάφων ΜΕ και γεωμετρικών χρόνων, 
το δε στρωματογραφικαί ενδείξεις δια την κατοί- 
κησιν της περιοχής από των μυκηναϊκών ήδη 
χρόνων.

Ε κ  των τάφων ο υπ’ αριθ. 1, όστις είχε παρα- 
βιασθή κατά το βόρειον άκρον, περιείχεν ένα 
νεκρόν συνεσταλμένον ( κεφαλή προς Ν. ) και 
δύο αμφορείς, τριφυλλόστομον οινοχόην, σκύ- 
φον και κύπελλον, ως και ψέλιον και περόνην 
εκ των ενδυμάτων ( Σ χ έ δ. 8 ).

Αξιόλογος ήτο ταφή εντός μεγάλου πίθου 
( ύψ. 1.70 μ .), όστις έφερεν εις τα χείλη ο- 
πάς αναρτήσεως. Ούτος, πλην της κεφαλής 
του νεκρού, περιείχεν αμφορέα, τρεις πυξί- 
δας και δύο πρόχους. Έτεροι δύο κτιστοί α- 
κτέριστοι τάφοι είναι δυνατόν να αναχθούν 
εις τους ΜΕ χρόνους, ενώ ο τελευταίος ήτο 
ελληνιστικός κεραμοσκεπής.

Ωσαύτως, εντός του αυτού οικοπέδου ευρέ- 
θησαν ίχνη κατοικήσεως μετ’ επιχώσεως αρ- 
χαϊκών και μυκηναϊκών χρόνων.

Νοσοκομείον Άργους
Εις το Νοσοκομείον Άργους, όπου κατά την 

διερεύνησιν των θεμελίων είχεν ανασκαφή εκ- 
τεταμένον νεκροταφείον από των ΜΕ μέχρι των 
ρωμαϊκών χρόνων13, εντός διανοιγέντος μεγάλου 
στεγανού βόθρου και κατά την νοτίαν πλευράν 
αυτού ( νοτιοδυτικήν γωνίαν ) απεκαλύφθη, εν 
μέρει καταστραφείς, ΜΕ χρόνων τάφος κτι- 
στός, διαστ. 1.60 x  0.45 x  0.37 μ., περιέχων 
ένα μόνον νεκρόν ακτέριστον.

Νεκροταφείον Δειράδος
Κατά την εκσκαφήν των θεμελίων εντός του 

κτήματος Κ. Καρκαλέμη, επί της οδού Καρα-

τζά 104, κατά τας υπωρείας του λόφου της Λα- 
ρίσης, ανεκαλύφθησαν ίχνη των δρόμων δύο 
λαξευτών τάφων. Κατά την επακολουθήσασαν 
ανασκαφικήν διερεύνησιν του χώρου ανευ- 
ρέθη πρώτον ο θάλαμος του πρώτου τάφου 
( Σ χ έ δ .  9, Λ 1 ), όστις ήτο μικρών διαστάσεων 
και είχε χρησιμεύσει επί σειράν ετών ως βό- 
θρος εις υπερκειμένην παλαιάν οικίαν. Ή το  
ηνεωγμένος, ως και ο δρόμος, εντός της μαλα- 
κής υπολεύκου κιμιλιάς και η οροφή του είχε 
πλήρως καταπέσει ( Π ί ν .  65 α ). Το δάπεδον 
αυτού είχεν εξ ολοκλήρου αναμοχλευθή πλην

Σχέδ. 8. Άργος. Οικόπ. Πανάγου. Γεωμετρι- 
κών χρόνων τάφος 1

μικρού τμήματος, όπερ εν είδει κόγχης εξετεί- 
νετο κατά την δυτικήν πλευράν, όπου ευρέ- 
θησαν κατά χώραν ολίγοι λίθοι, λείψανα ο- 
στών νεκρού ( Π ί ν .  65 β ) και δύο YE III Β 
αγγεία. Ο  τάφος 2 ( Σ χ έ δ. 9, Λ 2 ) είναι αρίστης 
κατασκευής και εκ των πλέον αξιολόγων της 
Α ργολίδος. Έ χει καλώς κατεσκευασμένον δρό- 
μον, μήκ. 13.70, πλ. από 1.10-1.88 μ., θά- 
λαμον, διαστ. 5.20 x  3 μ., και στόμιον, μήκ. 
2.90 μ. Το βαθύτερον σημείον του επικλινούς 
δρόμου ευρίσκεται εις μεγαλύτερον των 3.20 μ. 
βάθος. Ο  τάφος είναι ηνεωγμένος εντός του 
μαλακού βράχου, όστις παρουσιάζει εις άλλα

12. Π ρβλ . Α Δ  17 (1961/62): Χ ρονικά, σ. 55 -5 7 .
13. Π ρβλ. ΑΔ  19 ( 1964): Χ ρονικά  σ. 172, Σ χέδ. 9 και 

Χαριστήριον εις Α . Ο ρλάνδον, τόμ . Β ', σ. 2 3 9 -4 7 .
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σημεία καστανέρυθρον, εις αλλά φαιοπράσινον 
και εις αλλά καστανοκίτρινον χροιάν. Η  ερ- 
γασία διανοίξεως είναι αρίστη.

Εντός του δρόμου διεπιστώθη εν ανώτατον 
στρώμα, όπερ ανήκει εις ελληνιστικόν νεκρο- 
ταφείον, του οποίου οι τάφοι έχουν ανοιγή επί 
των τοιχωμάτων του δρόμου ( Π ί ν. 65 γ ) του 
τάφου, και τρία επάλληλα στρώματα, άτινα 
ταυτίζονται προς τρεις περιόδους χρήσεως 
αυτού. Η  παλαιοτέρα χρήσις συμπίπτει προς

Σχέδ. 9. Αργος. Μυκηναϊκοί τάφοι Δειράδος

την πρώτην τομήν του βράχου, ταυτίζεται με 
την πρώτην ταφήν και η μικρά επίχωσις, ήτις 
αντιστοιχεί προς αυτήν, περιέχει καστανόν 
χώμα, τεμάχια βράχου και όστρακα. Κατά την 
δευτέραν χρήσιν, τμήμα του παλαιού χώματος 
παρέμεινεν εις την θέσιν του, ενώ η τομή εγέ- 
νετο πλέον απότομος. Προς την εκσκαφήν ταύ- 
την αντιστοιχεί επίχωσις εκ φαιοπράσινου βρά- 
χου σχεδόν καθαρού, εν τεμαχίοις. Τρίτη τομή 
πλέον απότομος, εγένετο εντός του φαιοπρα-

σίνου, η δε ακολουθήσασα επίχωσις της τε- 
λευταίας χρήσεως του θαλάμου είναι εκ χώ- 
ματος καστανού μετ’ οστράκων και τεμαχίων 
βράχου. Πλην των ανωτέρω χρήσεων φαίνεται 
ότι μέχρι των εσχάτων μυκηναϊκών χρόνων 
εγένετο χρήσις της θύρας της εισόδου δια τα- 
φήν εκ των άνω κατά πρόχειρον τρόπον ( Π ί ν. 
65 δ).

Εις το εσωτερικόν του θαλάμου ανευρέθησαν
τα ανήκοντα εις τας ανωτέρω χρήσεις στρώ-

ματα. Ούτω, πλην των υπεράνω της θύρας τα- 
φέντων, ανευρέθη εις σκελετός πλησίον του 
στομίου, εις ύψος αντίστοιχον του δαπέδου της 
τρίτης χρήσεως, και εις εις το εσωτερικόν του 
τάφου εις ύψος αντίστοιχον του δαπέδου της 
δευτέρας χρήσεως. Η  κυρία ταφή, ήτις ήτο 
εξαιρετικώς πλουσία, φαίνεται ότι είχε διατα- 
ραχθή από των μυκηναϊκών χρόνων ήδη, οπότε 
είχεν αφαιρεθή και τμήμα των κτερισμάτων 
προφανώς, δεδομένου ότι τα χρυσά κυρίως εκ
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των ευρημάτων, ως και τεμάχια αγγείων χρόνων 
YE IIA ευρέθησαν και εντός του θαλάμου εις 
υψηλότερα επίπεδα της αρχικής ταφής και εντός 
του στομίου του τάφου. Ο  θάλαμος ( διαστ. 
5.20 x 3 μ. ) εσώζετο εν μέρει ακέραιος, ενώ 
μέγα μέρος του σαθρού βράχου είχε καταπέσει 
εις το εσωτερικόν του θαλάμου εις μεγαλύτερα 
ή μικρότερα τεμάχια. Χαρακτηριστικόν υπήρξε 
το γεγονός, ότι η επίχωσις εις το εσωτερικόν 
του θαλάμου και ιδίως εις τα ανώτερα στρώ- 
ματα περιελάμβανε κυρίως ΜΕ όστρακα. Με- 
ταξύ αυτών ανευρέθη και ακεραία λοξότμητος 
ΜΕ εποχής πρόχους. Είναι προφανές ότι η επί- 
χωσις, παρομοία της οποίας έχει ανευρεθή εις 
πολλούς τάφους της Δειράδος14, προέρχεται 
εκ του άνω μέρους του τάφου, όπου προφανώς 
θα υπήρχε συνοικισμός των ΜΕ χρόνων. Η  
νοτία πλευρά του θαλάμου έχει εξ ολοκλήρου 
τειχισθή δια μεγάλου κυκλωπείου κατασκευής 
τοίχου, ως είναι σύνηθες και εις τους τάφους της 
Α σίνης και της Προσύμνης15. Επειδή ο βρά- 
χος της οροφής επικρέμαται επικινδύνως, δεν 
κατέστη δυνατή η διερεύνησις και της ετέρας 
πλευράς του τοίχου, δια την ανεύρεσιν τυχόν 
υπαρχούσης κόγχης όπισθεν αυτού.

Ε κ  των κινητών ευρημάτων διεπιστώθη, ότι 
η πρώτη διάνοιξις του θαλάμου πρέπει να έλαβε 
χώραν κατά τους Μυκηναϊκούς II χρόνους, ενώ 
η πρώτη κατά χώραν ταφή, ήτις ανευρέθη υφ’ 
ημών, φαίνεται ότι ανήκει εις τους Μυκηναϊ- 
κούς ΙΙ/ΙΙΙ 1 χρόνους. Ενδιαφέροντα τυγχά- 
νουν τα συλλεγέντα ελάσματα χρυσού, εν ψέ- 
λιον ( Π ί ν. 65 ε ) ως και μικρόν τριποδικόν 
ηθμοειδές αγγείον, όπερ χαρακτηριστικώς ευ- 
ρίσκεται συχνότατα εις τους θαλαμοειδείς τά- 
φους.

Ή δη, δια των ανευρεθέντων δύο νέων λαξευ- 
τών τάφων16, ων ο εις εκ των πλέον σημαντικών 
της περιοχής, είναι προφανές ότι το μυκηναϊ- 
κόν νεκροταφείον των λαξευτών τάφων της 
Δειράδος επεξετείνετο όχι μόνον επί των υπω- 
ρειών της Α σπίδος αλλά και επί των αντιστοί- 
χων της Λαρίσης, ήτοι πρόκειται περί της συν- 
ήθους χρησιμοποιήσεως αμφοτέρων των πλευ- 
ρών μιας κοιλάδος δια την διάνοιξιν τάφων.

Οικόπεδον Κορομίχη ( οδός Φορωνέως 5α )
Κατά την διάνοιξιν θεμελίων εφάνησαν ίχνη 

αρχαιοτήτων ( Σ χ έ δ .  10). Κατόπιν τούτου διε- 
ξήχθη μικράς εκτάσεως ανασκαφική έρευνα, ήτις 
παρουσίασε θεμέλια μετά λιθίνου κατωφλίου κα- 
τά χώραν αλλ’εις δευτέραν χρήσιν. Πρόκειται πε- 
ρί μεταγενεστέρου, βυζαντινών χρόνων θεμελί- 
ου, του οποίου ουδεμία συνέχεια εντός του χώρου 
της οικοδομής ανευρέθη. Εις το βόρειον άκρον 
του χώρου, ανευρέθη τάφος υστέρων ρωμαϊκών 
χρόνων, του οποίου αι κάθετοι πλευραί ήσαν 
εκ πώρου, το δε δάπεδον εκ πηλίνων κεραμίδων. 
Ε κ  των ανευρεθέντων οστράκων εμφαίνεται 
ότι η περιοχή είχε χρησιμοποιηθή και κατά 
τους αρχαϊκούς χρόνους.

Οικόπεδον Στασινοπούλου ( οδός Καποδιστρίου 3)
Εντός του οικοπέδου Π. Στασινοπούλου, και 

εις βάθος 0.60 μ. από της επιφανείας, ανευρέθη- 
σαν πώριναι πλάκες ( τάφος I ). Ο  τάφος ούτος 
( Σ χ έ δ .  11) περιείχεν ένα σκελετόν κατά το 
ανώτατον στρώμα και διαλελυμένα οστά εκ πα- 
λαιοτέρων ταφών υπ’ αυτόν. Πλην τούτου, απεκα- 
λύφθη η παιδική ταφή II εντός κεραμοσκεπούς 
ταφίσκου, ως και μία ταφή εν πίθω, του οποίου 
τα χείλη εκλείοντο δια πηλίνης πλακός. Τα ελά- 
χιστα μικρά ευρήματα ανήκουν εις τους υστέρους 
κλασσικούς χρόνους.

Εθνικόν Γυμναστήριον
Εις το μεγάλης εκτάσεως νεκροταφείον της 

περιοχής του Ε θνικού Γυμναστηρίου Ά ργους17, 
κατά την συνέχισιν των εργασιών δια την ολο- 
κλήρωσιν του σταδίου απεκαλύφθη και νέα 
σειρά τάφων, των οποίων εις γεωμετρικών 
χρόνων ( Π ί ν. 66 α ), οι δε λοιποί κλασσι- 
κών. Ενδιαφέρουσα υπήρξεν η παιδική ταφή 
εντός ωοειδούς σχήματος πηλίνης σαρκοφά- 
γου, ήτις πλην των οστών, περιείχε σκυφίσκον, 
μίαν κοτυλίσκην και τεμάχιον ειδωλίου παιδός 
( Π ί ν. 66 β ). Οι τάφοι ανευρέθησαν αφ’ ενός 
μεν κατά την βόρειον πλευράν του Γυμναστη- 
ρίου, όπου αι παλαιότεραι ανασκαφαί, αφ’ ε- 
τέρου δε κατά μήκος της ανατολικής πλευράς, 
όπου η μεγάλη ανωφέρεια της κυρίας εισόδου 
( Π ί ν. 66 γ ).

Δέον να σημειωθή, ότι το κύριον σύμπλεγμα 
των προς Β. της σφενδόνης του Γυμναστηρίου 
κατά τας παλαιάς ανασκαφάς αποκαλυφθέντων 
τάφων μετεφέρθη και ανεστηλώθη εις την βο-

14. D eshayes, L es F o u ille s  de la D e ira s , σ. 115· πρβλ. 
V ollgraff, Fouilles d ’ A rgos εν B C H  28 ( 1904 ), σ. 373 - 74.

15. A s in e ,  σ. 157, εικ. 135, τάφος I* πρβλ. P r o s y m n a  II, 
τάφος X V I, π ίν . 2, τάφος X LIII, π ίν . 41 κα ι τάφος XXXIV, 
π ίν . 19.

16. Π ρβλ. A A A  III (1970), σ. 391 - 9 3 · πρβλ. δ ια  τα
κοσμήματα  B C H  έ.α., σ . 383, εικ . 12 - 13. D eshayes, έ.α., 
π ίν . X LVIII, 8.

17. Α Δ  21 ( 1966 ): Χ ρονικά, σ. 128. 22 ( 1967 ): Χ ρονικά, 
σ. 172, Σχέδ. 9.
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ρειοανατολικήν γωνίαν του Γυμναστηρίου, ό- 
που θα παραμείνη ορατόν.

Η  προς Β. και εξωτερικώς του Γυμναστηρίου 
περιοχή, όπου οι τάφοι διακρίνονται υπό την 
επιφάνειαν του συγχρόνου εδάφους, δεν κατέστη 
δυνατόν να ανασκαφή κατά το έτος 1970.

Εργατικόν Κέντρον ( οδός Ηφαίστου 5 )
Κατά την διάρκειαν της εκσκαφής των θε- 

μελίων, εις εισέτι εκ των συνήθως ανευρισκο- 
μένων εις την περιοχήν αυτήν τάφων απεκαλύ- 
φθη. Πρόκειται περί κτιστού κιβωτιοσχήμου, 
πρωτογεωμετρικών χρόνων τάφου, όστις περι-

Σχέδ. 10. Άργος. Οικόπ. Κορομίχη. Κάτοψις δοκιμαστικής ανασκαφής

είχεν ένα συνεσταλμένον νεκρόν εκτερισμέ- 
νον δια τυπικών πρωτογεωμετρικής εποχής 
αγγείων ( Π ί ν. 66 δ - η ).

Οικόπεδον Παπανικολάου ( οδός Δαναού )
Κατά την διάρκειαν εργασιών θεμελιώσεως 

πολυκατοικίας απεκαλύφθησαν και άλλοι τά- 
φοι, ανήκοντες εις το σημαντικόν πρωτογεω- 
μετρικών και γεωμετρικών χρόνων νεκροτα- 
φείον της περιοχής, ανασκαφέντες υπό του 
Ε πιμελητού X. Κριτζά.

Τα ανασκαφικά αποτελέσματα της ερεύνης, 
ήτις συνέπεσε προς το τέλος του έτους 1970

και τας αρχάς του επομένου, θα περιληφθούν 
εις την έκθεσιν του έτους 1971.

Οικόπεδον Γ. Οικονόμου ( οδός Η ρακλέους 86 )
Κατά το 1963 μακρά ανασκαφική ερευνά είχε 

διεξαχθή εις τον χώρον του Νοσοκομείου Ά ρ - 
γους18. Κατ’ αυτήν ανευρέθησαν τάφοι ΜΕ 
και μυκηναϊκών χρόνων, εξεφράσθη δε το πρώ- 
τον η άποψις, ότι το παλαιότερον μυκηναϊκόν 
Ά ργος πρέπει να αναζητηθή εις την ανατολικήν 
πλευράν της Α σπίδος ως και την προσβλέπου- 
σαν προς τας Μυκήνας. Ήδη επί της οδού Η - 
ρακλέους και εις μικράν απόστασιν από του

λόφου της Α σπίδος απεκαλύφθησαν τα πρώτα 
στοιχεία, άτινα επιτρέπουν να προσβλέπωμεν 
μετ’ αισιοδοξίας προς την ανευρεσιν και απο- 
κάλυψιν του παμπαλαίου μυκηναϊκού και ΜΕ 
Άργους. Κατά την ανασκαφήν της Α σπίδος 
ο Vollgraff είχε παρατηρήσει, ότι, ενώ υπήρχον 
τάφοι μυκηναϊκής εποχής, δεν υπήρχον λεί- 
ψανα οικισμού των αυτών χρόνων19. Ε κ  πα- 
ραλλήλου θα ήτο δυνατόν να παρατηρηθή, ότι,

18. Α Δ  19 ( 1964): Χ ρονικά, σ. 172 κ.ε. και Χαριστή- 
ριον εις Α . Ο ρλάνδον, τόμ. Β \  σ. 247.

19. B C H  30 ( 1906), σ. 6 - 7 .
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ενώ υπήρχον τα ερείπια του ΜΕ οικισμού της 
Α σπίδος δεν υπήρχον οι ανάλογοι τάφοι. Ή δη 
δια της ανασκαφής Οικονόμου, αφ’ ενός έχομεν, 
εκ παραλλήλου προς τας ενδείξεις της ανασκα- 
φής Πανάγου, τα πρώτα σαφή ίχνη μυκηναϊκών 
και υστερομεσοελλαδικών θεμελίων οικιών 
( Π ί ν. 67 α ), αφ’ ετέρου δε, την εμφάνισιν του 
πρώτου συνόλου ΜΕ τάφων, κυρίως των μέσων 
και υστέρων ΜΕ χρόνων, διατεταγμένων εις 
τύμβον. Εις τους μεταγενεστέρους ελληνιστι-

Σχέδ. 11. Ά ργος. Οικόπεδον Στασινοπούλου. Κάτοψις τάφου I

κούς χρόνους, η περιοχή είχε χρησιμοποιηθή 
δια κατοίκησιν.

Ο τύμβος αποτελείται εκ κοινών χαλίκων 
του ποταμού, όστις εις μικράν απόστασιν δια- 
σχίζει το Ά ργος, και λεπτού χώματος. Περιφε- 
ρειακώς και κατά διαστήματα το ολοίτροχον 
αυτό συγκρατείται δι’ επιστρώσεως εξ ερυθρω- 
πού πηλού, περιβάλλεται δε δια τοίχου εκ με- 
τρίων λίθων ( Π ί ν. 67 β ). Οι κατά το έτος 
1970 ανασκαφέντες εντός του τύμβου τάφοι 
υπήρξαν διαφόρου έκαστος τύπου, δύο πηλο- 
περίκλειστοι ( Σ χ έ δ. 12· Π ί ν. 67 γ ), εις

απλούς εν λάκκω και μία πολλαπλή ταφή εντός 
μεγάλου πίθου ( Π ί ν. 67 δ ). Ε λπίζεται ότι 
η ολοκλήρωσις της ανασκαφής εντός του αυ- 
τού οικοπέδου και η συνέχισις της ερεύνης, ή- 
τις από του παρόντος έτους κατέστη συστη- 
ματική εν Ά ργει, θέλει αποδώσει περαιτέρω 
στοιχεία περί του Ά ργους, κυρίως εις την περί 
την Ασπίδα περιοχήν. Ευρήματα ολίγα, κυρίως 
όστρακα. Τας ταφάς κυρίως συνδέουν τα αγγεία 
του τύπου της Tumuli Culture20 ( Π ί ν. 67 ε - ζ ).

Οικόπεδον Τσόκολα ( οδός Η ρακλέους 141 ) 
Εις μικράν απόστασιν από του οικοπέδου 

Οικονόμου, επί της δυτικής πλευράς της οδού

20. Η  ανεύρεσ ις  ταφών εν τύμβω κ α ι δη τη ς παλαιο- 
τέρας φάσεως εν Α ρ γολ ίδ ι, μετά τους τύμβους του Μ α- 
ραθώνος, εν συνδυασμώ π ρος  τα  υπά ρχοντα ήδη  δεδομένα 
εκ Μ υκηνώ ν κ α ι Λ έρνης, θα προσθέση  νέα σ το ιχε ία  θεω- 
ρήσεω ς του όλου προβλήμ ατος τη ς  μετακινήσεω ς τω ν λαών 
εις τη ν  κυρίως Ε λ λ ά δ α  κα ι τη ν  Π ελοπ όννη σ ον ( πρβλ. 
θεωρίας H am m ond  εν  B C A  1967, σ. 77 κ .ε ., όπου αναφέ- 
ροντα ι κα ι α ι θεω ρίαι του Valm in, τα των τάφων Λευκά- 
δος, α ι θεω ρία ι H eurtley, G im butas ως κ α ι σ ύνοψ ις τη ς  
σ χετ ική ς  β ιβλ ιογραφ ίας ).



ΑΡΓΟΛΙΔΟΚΟΡΙΝΘΙΑ 81

Η ρακλέους, ηνεώχθησαν δύο μόνον πέδιλα 
δια την επέκτασιν υπαρχούσης οικοδομής. 
Εντός αυτών ανευρέθησαν άφθονα τεμάχια κυ- 
ρίως μυκηναϊκών αγγείων, αλλ’ ουδέ ίχνος οι- 
κοδομικόν, προφανώς λόγω της μικράς εκτά- 
σεως της τομής και της ελλείψεως δυνατότητος 
περαιτέρω ανασκαφής εις το σημείον αυτό.

Οικόπεδον Θεοδωροπούλου (πάροδος Περσέως 
42)

Περί τα τέλη του έτους εις μικράν απόστασιν 
από του οικοπέδου Οικονόμου, εις ευθείαν 
περί τα 150 μ., κατά τον έλεγχον της πόλεως

Σχέδ. 12. Άργος. Οικόπ. Οικονόμου. Κάτοψις και τομή τάφου 2

επεσημάνθησαν ίχνη αρχαιοτήτων εις τα θε- 
μέλια της υπό ανέγερσιν οικοδομής Θεοδω- 
ροπούλου. Μία μικρά διερεύνησις απεκάλυ- 
ψε την ύπαρξιν δύο τουλάχιστον πρωίμου 
μυκηναϊκής εποχής τάφων, οίτινες ανασκα- 
φέντες απέδωσαν αγγεία ΜΕ ΙΙΙ/ΜΥΚI επο- 
χής ( Π ί ν. 68 γ - ε ). Είναι κτιστοί κιβωτιό- 
σχημοι, καλυπτόμενοι δια μεγάλων πλακών. 
Ε π’ αυτών και περί αυτούς ευρέθη επίχωσις 
εκ χαλίκων, εν είδει τύμβου. Ε κ  παραλλήλου, 
πλησίον του δευτέρου εκ των τάφων απεκαλύ- 
φθησαν δύο επαλληλοι υστέρων ελληνιστικών

χρόνων ταφαί, υπ’ αυτάς δε ταφή αρχαϊκών 
χρόνων εν πίθω. Δεδομένου ότι η εκ χαλίκων 
επίχωσις παρουσιάζει πλείστας ομοιότητας 
( Π ί ν. 6 8 α - β )  προς την επίχωσιν της ανα- 
σκαφής Οικονόμου, ευρέθησαν δε και άφθονα 
όστρακα εν τη αφαιρεθείση επιχώσει, απεφα- 
σίσθη η διεξαγωγή συστηματικής ανασκαφής, 
της οποίας τα αποτελέσματα αναμένονται άκρως 
ενδιαφέροντα21.

Οικία Σταυροπούλου ( οδός Διομήδους)

Κατά τας εργασίας διανοίξεως νέου βόθρου 
επί της οδού Διομήδους εις μικροτάτην από της

οδού Η ρακλέους απόστασιν, απεκαλύφθη μέ- 
γας κτιστός κιβωτιόσχημος τάφος, υστέρων 
γεωμετρικών χρόνων, όστις κατά το μεγαλύ- 
τερον αυτού τμήμα είχε καταστραφή υπό του 
παλαιού βόθρου, προ πολλών ετών ( Π ί ν. 
68 ς'). Πρόκειται περί μεγαλοπρεπούς κατα-

21. Τα μ έχρ ι τούδε ανασκαφικά δεδομένα ( βλ. B C H  30 
( 1906), σ. 5 κ.ε. και 31 ( 1907 ), σ. 139 κ .ε ., ως και 
D eshayes, F o u ille s  de la D e ira s , σ. 13 -21  κα ι 115 - 37 ), 
παρουσιάζουν ήδη το Ά ρ γ ο ς  ως σημαντικώ τατον κέντρον 
των Μ Ε  χρόνω ν. Τούτο εν ισ χύεται κα ι εκ των νέων δεδο- 
μένων τη ς ανασκαφής Τσελεμπατιώτου ( βλ. κατωτέρω ).
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σκευής τάφου, καλυπτομένου υπό μεγάλων πλα- 
κών. Υ περάνω του τάφου ανευρέθησαν αγγεία, 
ως πολλάκις έχει σημειωθή εις σημαντικών 
προσώπων ταφάς. Ε σωτερικώς είχε περισωθή 
το περιλαμβάνον την κεφαλήν τμήμα του τάφου. 
Εκεί ευρέθη φερόμενον υπό του νεκρού χαλ- 
κούν κράνος, όμοιον προς το ανευρεθέν εις 
την περιοχήν του θεάτρου. Φαίνεται ότι και τα 
δύο έχουν εξέλθει εκ του αυτού εργαστηρίου22. 
Το παρόν στερείται μόνον του χαλκού λόφου, 
όστις επιστέφει το παλαιόν. Παρά την κεφαλήν 
ευρέθη μέγας αμφορεύς ( Σ χ έ δ .  13) και εις 
τον λαιμόν λαβή σιδηρά ξίφους ( Π ί ν .  68 ζ).

Οικία Τσελεμπατιώτου ( οδός Η ρακλέους 91α )

Ωσαύτως επί της οδού Ηρακλέους ( δυτική

Σχέδ. 13. Ά ργος. Οικόπ. Σταυροπούλου. Τα λείψανα του γεωμετρικού τάφου

πλευρά ) εντός της αυλής της οικίας Τσελεμ- 
πατιώτου, κατά την διάνοιξιν βόθρου ανευρέ- 
θησαν λίθοι τοίχου κατά χώραν. Η  επακολου- 
θήσασα ανασκαφή θα ολοκληρωθή το έτος 
1971.

Α ρχικώς ενετοπίσθησαν τα λείψανα μυκη- 
ναϊκών τοίχων και μεγάλη αυλή των αυτών 
χρόνων. Υπό το δάπεδον ταύτης διήκεν απο- 
χετευτικός αγωγός κτιστός, καλυπτόμενος δια 
πλακών. Υπό το στρώμα αυτό της αυλής ανευ- 
ρέθησαν τρεις οικοδομικαί φάσεις, ων η πρώ- 
τη των μυκηναϊκών χρόνων αι δε λοιπαί των

ΜΕ χρόνων ( Π ί ν. 69 α ). Εις μικράν παρα- 
βίασιν του εδάφους ανευρέθη υστέρων ελληνι- 
στικών χρόνων τάφος εν λάκκω, καλυπτόμενος 
δια τεμαχίων πίθου. Η  ταφή περιελάμβανεν 
ένα νεκρόν συνοδευόμενον υπό των συνήθων 
δακρυδόχων και μιας στλεγγίδος.

Ιδιαιτέρας σημασίας είναι το γεγονός, ότι και 
εις το σημείον αυτό επεβεβαιώθη η ύπαρξις 
μεγάλων επιχώσεων, αίτινες περιλαμβάνουν 
λείψανα κατοικήσεως και των μυκηναϊκών 
και των ΜΕ χρόνων επαλλήλως.

Η  συνέχισις της ανασκαφής όχι μόνον εντός 
του υπολειπομένου χώρου της οικίας ταύτης 
αλλά και εις ολόκληρον την περιοχήν, ήτις 
σημειωτέον, είναι αραιότατα ωκοδομημένη, θα 
αποδώση άκρως ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Σ Κ Α Λ Α  Μ Α Λ Α Ν Λ Ρ Ε Ν ΙΟ Υ

Αφορμής δοθείσης εκ γενομένης αυτοψίας 
δια την χορήγησιν αδείας ελαιοτριβείου εις την 
περιοχήν Σκάλας Μαλανδρενίου, όπου ο γνω- 
στός23 προϊστορικός συνοικισμός, εγένετο μι- 
κράς εκτάσεως ανασκαφική ερευνά προς Β. 
του συνοικισμού και εκείθεν της οδού προς Μα- 
λανδρένιον, όπου είχον συλλεγή υφ’ ημών επι- 
φανειακώς λεπίδες και ξέσματα οψιανού.

Δυστυχώς εις το σημείον της ανασκαφής, 
περιορισθέν περί τον προς οικοδόμησιν χώρον, 
δεν ανευρέθησαν οικοδομικά λείψανα, ούτε 
άλλαι αξιόλογοι ενδείξεις κατοικήσεως. Εις 
υψηλότερον σημείον του λόφου ενετοπίσθησαν

22. B G H  81 ( 1957), σ. 323 κ .ε ., εικ . 19. Ε λ ά χ ισ τα  
τεμ ά χια  χα λκ ώ ν ελασμάτω ν ευρεθέντα  υφ ’ η μών αποδει- 
κνύουν τη ν  ύπα ρ ξιν  κ α ι θώρακος, όσ τις  κατεστράφη κατά 
το παρελθόν. 23. Π ρβλ . Σ υρ ιοπούλου, Προϊστορία Πελοποννήσου, σ. 89.
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σημεία λατομίας κατά το παρελθόν, δυνάμενα 
να αναχθούν εις τους αρχαίους χρόνους.

Πλέον ενδιαφέροντα ήσαν τα αποτελέσματα 
μικράς ερεύνης κατά την δυτικήν πλευράν του 
λόφου, καθ’ ην ενετοπίσθησαν οικοδομικά ίχνη 
υστέρων ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων 
( Π ί ν. 69 γ ).

Ε π ί ετέρου λόφου, ολίγον δυτικώτερον κει- 
μένου, υπάρχουν τα λείψανα μεγάλου μεσαιωνι- 
κών χρόνων πύργου ( Π ί ν. 69 β ), όπου έχει 
χρησιμοποιηθή οικοδομικόν υλικόν αρχαίων 
κτηρίων.

Σχέδ. 14. Μύλοι. Κιβωτιόσχημος τάφος 2

Μ Υ Λ Ο Ι

Μεγάλη υδραύλαξ ηνεώχθη κατά το 1970, 
δια την εγκατάστασιν σωλήνων. Η  αύλαξ αύτη 
διερχομένη εκ των ιδιοκτησιών Ψωμαδάκη, 
Καρατασούλη, Λύκου, Κυπαρίσση και Ψωμα- 
δάκη, απεκάλυψε σειράν τάφων και τινα λεί- 
ψανα τοίχων, εις βάθος 1.30 μ. περίπου. Εις 
το σημείον αυτό η επίχωσις αποτελείται, μέ- 
χρι του βάθους τούτου τουλάχιστον, εκ στρώ- 
ματος καθαρού πηλού, σχηματισθέντος εκ της 
επί μακροτάτην σειράν ετών εναποθέσεως ιλύος,

δεδομένου ότι τα ύδατα της Λέρνης διαβρέχουν 
ολόκληρον την περιοχήν. Εντός της επιχώ- 
σεως αυτής ευρίσκονται οι τάφοι και τα θεμέ- 
λια, υπό την σημερινήν στάθμην των υδάτων.

Κατά την διάρκειαν των εργασιών σταδιακώς 
ανεσκαφησαν οι ανευρεθέντες δύο κιβωτιό- 
σχημοι τάφοι, ( Σ χ έ δ .  14). δύο ταφαί εν πίθω 
και τρεις τοίχοι.

Α Κ Ρ Ο Ν Α ΥΠ Λ ΙΑ

Ε πί της Α κροναυπλίας και της προς την πό- 
λιν του Ναυπλίου πλευράς, επικειμένων οικο-

δομικών εργασιών του EOT, εγένετο έναρξις 
ανασκαφικής διερευνήσεως της περιοχής μέχρι 
του φυσικού βράχου, όστις εν συνεχεία έδει 
να αφαιρεθή. Κατά το πραγματοποιηθέν εντός 
του έτους 1970 έργον ουδέν πλην λειψάνων 
θεμελίου βυζαντινού ή φραγκικού ( 12ου - 13ου 
αι. μ.Χ. ) κτηρίου απεκαλύφθη, όπερ είχεν ήδη 
από των ενετικών και τουρκικών χρόνων κατα- 
στραφή. Εντός της μεταγενεστέρων χρόνων 
επιχώσεως συνελέγησαν τεμάχια παλαιοχρι- 
στιανικής εποχής, αρχιτεκτονικά μέλη, ενώ



84 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 26 ( 1971 ) : ΧΡΟΝΙΚΑ

μεταξύ των σχισμών των πλήρως καθαρισθέντων 
βράχων ανευρέθησαν σποραδικός πορφύραι 
και τινα προϊστορικά εργαλεία ( πρβλ. ανα- 
σκαφήν Ναυπλίας ).
Ν Η Σ ΙΣ  Ρ Ο Μ ΒΗ  ΤΟ Λ Ο Υ

Γενομένης αυτοψίας επί της έναντι του Το- 
λού νησίδος Ρόμβη, διεπιστώθη εφ’ όλης της 
επιφανείας αυτής η ύπαρξις λειψάνων θεμε- 
λίων μεσαιωνικών οικιών, τειχών, δεξαμενών 
και εγκαταστάσεων, ως και η ύπαρξις αφθόνων 
οστράκων και τινων τοίχων ρωμαϊκών χρόνων 
( Π ί ν. 69 δ ). Σποραδικώς συναντά τις τεμά- 
χια κατειργασμένου πυριτολίθου.
Π Α Λ Α ΙA  Ε Π ΙΔ Α Υ Ρ Ο Σ

Κατά την διάρκειαν αυτοψίας δια την χορή- 
γησιν οικοδομικής άδειας εις το Νησί ( αρχαία 
ακρόπολις της Ε πιδαύρου ) της Παλαιάς Ε π ι- 
δαύρου, ενετοπίσθη πλησίον της οικίας Χρ. 
Ζαφειρίου, η θέσις δύο εδωλίων ανηκόντων 
εις θέατρον. Η  όλη διαμόρφωσις του χώρου και 
του εδάφους εις ευρείαν κοιλότητα καθιστά 
προφανή την ύπαρξιν θεάτρου εις το σημείον 
αυτό της αρχαίας πόλεως, παρά το γεγονός ότι 
ούτε υπό των αρχαίων ούτε υπό των μεταγενε- 
στέρων αναφέρεται η ύπαρξίς του.
Ο ΙΝ Ο Η  ( Μ Α Ζ Ι  ) 24

Εις την περιοχήν Μάζι Α ργολίδος είναι εμφα- 
νή τα ίχνη οικοδομημάτων των κλασσικών χρό- 
νων, τα οποία είχον εν μέρει ανασκαφή, ολί- 
γον προ του πολέμου υπό του τότε Εφόρου Πι- 
τίδου. Νυν διακρίνονται σαφώς τα ερείπια 
πολυγωνικής τοιχοποιίας τοίχων υποστύλου 
αιθούσης ( Π ί ν. 69 ε - ς' ), δεξαμενή και τινα 
αρχιτεκτονικά μέλη. Πρόκειται προφανώς περί 
της αναφερομένης υπό του Παυσανίου ( II, 25, 2 ) 
πόλεως Οινόης, ήτις επί των ημερών του είχε 
πλέον εγκαταλειφθή.

Τ Υ Χ Α ΙΑ  ΕΥ ΡΗ Μ Α Τ Α

Α Σ Τ Ρ Ο Σ

1. Υ πό του ιδιώτου κ. Κλεομένους Οικονό- 
μου παρεδόθη εις την Συλλογήν Άστρους μαρ- 
μαρίνη κεφαλή εκ Λουκούς γενειοφόρου ανδρός 
( ύψ. 0.37, πλ. 0.22 μ.) ( Π ί ν. 70 α ). Η  κεφα- 
λή, καλής τέχνης του β' ημίσεος του 2ου μ.Χ. 
αι., είναι αρίστης διατηρήσεως, πλην αποτμή- 
σεως τμήματος της ρινός, και παρουσιάζει ο- 
μοιότητα προς τον Αίλιον ( L. Aelius Verus 
Caesar), θετόν υιόν του Α δριανού, ζήσαντα 
από του 86 - 138 μ.Χ. Τούτου χαρακτηριστική

είναι η ούλη κόμη, το κοντόν γένειον, μετά 
μακρού μύστακος, τα λεπτά χείλη και οι συν- 
ωφρυωμένοι οφθαλμοί25.

2. Ε κ  της αυτής περιοχής προέρχεται χαλ- 
κούν ειδώλιον βοός, όπερ ομοίως παρεδόθη 
εις την Συλλογήν Ά στρους και ευρίσκεται 
ήδη εις το Μουσείον Ναυπλίου ( Π ί ν. 70 β ). 
Πρόκειται περί μικρού συμπαγούς ειδωλίου 
ισταμένου βοός, μετά μακράς ουράς, ερειδο- 
μένης επί μικρού πάχους παραλληλεπιπέδου 
βάσεως. Οι οφθαλμοί, αι πτυχαί του λαιμού, 
ο θύσανος της ουράς και αι λοιπαί λεπτομέρειαι 
της κεφαλής δηλούνται εγχαράκτως. Ο  τύπος 
είναι χαρακτηριστικός του τέλους της 6ης 
π.Χ. εκατ. Πρόχειρα παραδείγματα παρομοίων 
είναι τα εκ Περαχώρας, Λυκοσούρας και Τυ- 
ρού26. Το ειδώλιον φέρει την εγχάρακτον επιγρα- 
φήν επί των πλευρών και του άνω μέρους αυτού :

Θ Ε ΛΙΚ ΙΣ  ΑΝΕΘΕΚΕ ΠΑΡΠΑΟ.

Η  επιγραφή θα μελετηθή ιδιαιτέρως. Το ει- 
δώλιον έχει μήκος 0.066, ύψος 0.04 μ. και είναι 
θαυμασίας διατηρήσεως.

ΕΥΑΓΓ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ - ΔΕ ΪΛ Α Κ Η  

*

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ

Περιωρισμένη δοκιμαστική ανασκαφή εις 
θέσιν Αγία Μαρίνα κατά την ανατολικήν πα- 
ραλίαν της νήσου των Σπετσών και προς Ν. 
της πόλεως, απεκάλυψε λείψανα πρωτοελλαδι- 
κού συνοικισμού και ασφαλή ίχνη μυκηναϊκής 
εγκαταστάσεως1.

24. Π ρ βλ . Pauly  - W issow a, R E  XVII, 2, 2237 - 2240.

25. Π ρβλ . Budde and  R . N icholls, Catalogue of Greek 
an d  R om an  Scu lp ture, Fitzw illiam  M us. Cam bridge, π iv. 
αριθ . 110, σ . 6 9 -7 0  κ α ι D . R . Sear, R om an  coins and  
their V alue, σ. 91.

26. Π ρ βλ . Perachora I, π ίν . 43, αριθ. 5 - 7 ,  σ. 136, A E  
1912, σ. 160, εικ. 41 κα ι Ρωμαίου, Κυνουριακά, 1930, 
σ. 215, εικ . 6.

1. Α φ ορμήν δια  τη ν  δ ιενέργεια ν  τη ς α νασ καφής παρέ- 
σ χεν  υπ όδειξ ις  του κ. Α δ. Κ . Κ ύρου, όσ τις  π αρετή ρησ εν 
εις τη ν  ακτήν τη ς Α γ. Μ α ρίνας προ ϊσ τορ ικά  όσ τρακα  και 
οψ ιανούς, έσπευσε δε να  ενημερώ ση το ν  Γεν. Ε π ιθ εω ρ η - 
τη ν  Κ α θη γη τή ν  κ. Σπ. Μ αρινάτον. Βαθεί αν α ισθάνομαι 
ευγνω μοσύνην τόσ ον  π ρ ο ς  το ν  κ . Κ ύρου δ ια  τη ν  παντί 
τρόπω  υπο β οή θη σ ιν  τω ν ε ρευνών μας, όσ ον κ α ι π ρος  τη ν  
μ νήμ ην τη ς  προ  τ ινος εκλ ιπ ούσ ης ευγενούς δεσ ποίνης 
Μ αρίκας Μ πούμπουλη, η  οποία  καθ’ ό λη ν  τη ν  δ ιάρκειαν 
τω ν ανασ καφών εις  Σπέτσας π αρ έσ χεν  ανεκτίμη τον βοή- 
θειαν κα ι ενθάρρυνσιν.

Ε υχα ρ ισ τ ία ς  οφείλω  επ ίσ η ς  εις  τη ν  Ε π ιμ ελή τρ ια ν  Α ρ- 
χα ιοτή τω ν  δ. Α λεξάνδραν Ι ωαννίδου, η  οποία  ε βοήθησε 
μεγάλω ς εις  τη ν  όλ η ν  δ ιεξα γω γήν τω ν ε ρευνών, καθώς 
κ α ι ε ις  τη ν  Έ φ ο ρ ο ν  Α ρ χα ιο τή τω ν  κ . Ε υαγγ. Δ εϊλάκη , τον
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Ό χι μόνον η προϊστορία των Σπετσών ( της 
αρχαίας Π ι τ υ ο ύ σ η ς  προφανώς) ( Παυσ. 
II, 34, 8 ) ήτο παντελώς άγνωστος μέχρι τούδε, 
αλλά και ιστορικών χρόνων αρχαία εσπάνιζον 
επί της νήσου, επειδή ουδέποτε ηρευνήθη αύτη 
συστηματικώς. Ε ν  τούτοις παλαιότερον ο αεί- 
μνηστος Γ. Σωτηρίου2 είχεν αποκαλύψει δύο 
παλαιοχριστιανικάς βασιλικάς, μίαν περί το 
ναΰδριον της Ευαγγελιστρίας κατά την θέσιν 
Μπάλτιζα, παρά τον μυχόν του παλαιού λιμέ- 
νος, άλλην δε εκτός της πόλεως, επί χερσονή- 
σου παρά τον Ά γιον Δημήτριον και μετα- 
ξύ δύο ηρειπωμένων ανεμομύλων ( Σ χ έ δ .  1· 
Π ί ν. 71 β ), καθώς και άλλα αξιόλογα ίχνη, 
μηνύοντα ότι ο κύριος οικισμός της νήσου, του- 
λάχιστον κατά την όψιμον αρχαιότητα, έκειτο 
εις τα πέριξ του παλαιού λιμένος. Η  επιφα- 
νειακή έρευνα όμως έδειξεν, ότι και επί της 
χερσονήσου των δύο μυλων, παρά τον Ά γιον 
Δημήτριον, και εις αλλας παρακειμένας θέσεις 
ευρίσκονται σποραδικώς όστρακα αγγείων γεω- 
μετρικών και κλασσικών ή ελληνιστικών και 
ρωμαϊκών χρόνων, καθώς και τεμάχια λεπίδων 
οψιανού ή πυριτόλιθοι. Ώ στε φαίνεται πολύ 
προγενέστερος ο οικισμός της θέσεως. Προφα- 
νώς εις την βορειοανατολικήν αυτήν γωνίαν 
της νήσου, όχι μακράν της σημερινής πόλεως 
και προπάντων μεταξύ του παλαιού λιμένος και 
του αντιπύγου προς αυτόν ασφαλούς όρμου, 
είχον συγκεντρωθή οι παλαιότεροι κάτοικοι 
αυτής, από των προϊστορικών ήδη χρόνων. Τούτο 
άλλωστε απέδειξαν και αι εφετειναί δοκιμαστι- 
καί ανασκαφαί.

I. Η  χερσονησοειδής άκρα της Αγίας Μα- 
ρίνας ( Π ί ν. 71 α ), από γραφικού ναΐσκου 
ονομασθείσα, είναι ο,τι απέμεινεν εκ μιας με- 
γαλυτέρας χερσονήσου, βαθέως άλλοτε εισχω- 
ρούσης εντός της θαλάσσης. Το έδαφος αποτε- 
λείται και εδώ — όπως εις το σύνολον της νή- 
σου — από πηλούς και μάργας, διεστρωμένας 
με κροκαλοπαγές, υλικά δηλαδή μαλακά και 
εύθρυπτα, τα οποία ευκόλως διαλύουν και απο- 
σαθρώνουν τα κύματα ( Π ί ν. 71 α ). Η  βεβαι- 
ωμένη εξ άλλου άνοδος της στάθμης της θα-

λάσσης ( τάφοι ρωμαϊκών χρόνων εις την επι- 
φάνειαν της θαλάσσης ή και υπ’ αυτήν) εν συν- 
δυασμώ προς τον κατακερματισμόν των ακτών, 
δυσχεραίνουν σήμερον την εκτίμησιν του προσ- 
φόρου της θέσεως δια την ίδρυσιν παραλίου 
οικισμού. Αλλά η περιοχή και τώρα είναι ευ- 
λίμενος ( δύο λιμένες χωριζόμενοι δια ταπεινού 
ισθμού, πλάτους ελάσσονος των 500 μ. ), επί 
πλέον δε γειτνιάζει αμέσως προς τον μοναδικόν 
εύφορον αυλώνα της νήσου, τον οποίον δια- 
σχίζει η οδός εκ της πόλεως προς την Α γ. Μα- 
ρίναν. Τα πλεονεκτήματα αυτά ήσαν ασφαλώς 
ανέκαθεν σημαντικά, ιδίως κατά τους προϊστο- 
ρικούς χρόνους.

Αι δοκιμαστικαί σκαφαί περιωρίσθησαν ελ- 
λείψει χρόνου εις το κάτωθι του ναϋδρίου 
της Α γ. Μαρίνας ( κατά 2.50 - 3 μ χαμηλότε- 
ρον) άνδηρον. Δια τριών τάφρων (I, II, III, ) 
( Σ χ έ δ .  2 ) ηρευνήθη αφ’ ενός το όρυγμα πρω- 
τοελλαδικού φρέατος ( αριθ. 1 εν τω Σ χ ε δ. 2 ), 
αφ’ ετέρου δε η υπολειφθείσα επίχωσις, πάχ. 
0.20 έως 1.80 μ., ήτις πλην μικρού μέρους κατά 
την επιφάνειαν ανήκεν εις την Πρωτοελλαδι- 
κήν περίοδον. Πλην των τριών τάφρων, μικρά 
δοκιμή εις το σημείον 3 απεκάλυψε πολλά τε- 
μάχια αποθηκευτικού πίθου και αλλά όστρακα 
πρωτοελλαδικών αγγείων, ως και λείψανα τοι- 
χαρίου, ενώ επί της επιφανείας εις άλλα ση- 
μεία ( αριθ. 4 και 5 εν τω Σ χ ε δ. 2 ) διακρίνον- 
ται σειραί λίθων εκ πρωτοελλαδικών κτισμά- 
των. Ώ στε φαίνεται ότι αρχικώς ολόκληρος η 
επιφάνεια της άκρας εκαλύπτετο υπό κτισμά- 
των.

Το φρέαρ είναι κυκλοτερές όρυγμα, βάθους 
6.75 μ. και διαμέτρου κατά μέσον όρον 1.80 μ. πε- 
ρίπου· προς τα άνω η διάμετρος υπερέβαινε τα 
2 μ., κάτω όμως ήτο 1.50 -1.30 μ. και περί τα 5 μ. 
βάθους, ελάμβανε μορφήν περίπου τετραγώνου. 
Τέλος, εστενούτο προς τον πυθμένα και είχε 
κωνοειδές σχήμα. Α ναμφιβόλως πρόκειται περί 
φρέατος ( ομοίων περίπου διαστάσεων και μορ- 
φής φρέατα είναι γνωστά και άλλοθεν ), το ο- 
ποίον τότε παρείχε πόσιμον ύδωρ. Σήμερον ο 
πυθμήν αυτού κείται 0.20 μ. περίπου κάτω της 
επιφανείας της θαλάσσης και, ως είναι φυσικόν, 
αναδίδει θαλάσσιον ύδωρ. Έχομεν ούτω προ 
ημών άλλην μίαν απόδειξιν της ανόδου της 
στάθμης της θαλάσσης ενταύθα και της αντι- 
στοίχου καθόδου και εξαφανίσεως των γλυκέων 
υδάτων. Η  επίχωσις, δι’ ης το όρυγμα επλη- 
ρώθη ( άφθονα όστρακα αγγείων, ολίγοι μικροί 
λίθοι, οστά τινα και όστρεα), μαρτυρεί περί 
της χρήσεώς του ως χώρου απορρίψεως, μετά

Ε π ιμ ελ η τή ν  κ . Χ αρ. Κ ρ ιτζά ν κα ι τον  τεχν ικ όν  κ. X. 
Δ εϊλά κη ν δ ια τας δ ιευκολύνσεις, τας οποίας προθύμως 
π α ρ έσ χον  ε ις  το  Μ ουσείον Ν αυπλίου, όπου απετέθησαν 
τα ευρήματα τη ς  ανασκαφής.

Τ η ν τεχν ικ ή ν  επ ισ τα σ ίαν  των ανασκαφών είχεν  ο έμπει- 
ρος τεχν ίτη ς  Μ . Ν ικολαρά κης, βοηθούμενος υπό του τε- 
χν ίτου  του Μ ουσείου Ν αυπλίου Α θ. Κ ούσουλα, όσ τις 
ανέλαβε κα ι τη ν  σ υγκ όλλη σ ιν  των αγγείω ν.

2. Π ρβλ. Γ . Σωτηρίου, Π Α Ε  1937, σ. 97 - 108 και 1938, 
σ. 124 -2 9 .
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Σχέδ. 1. Αγία Μαρίνα Σπετσών
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Σχέδ. 2. Αγία Μαρίνα Σπετσών. Κάτοψις ανασκαφής
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την αχρήστευσίν του. Πάσα άλλη ερμηνεία 
( « βόθρος » ή « χάσμα » λατρευτικού χαρα- 
κτή ρος) δεν ανταποκρίνεται εις τα πράγματα. 
Βέβαιον επίσης φαίνεται ότι η επίχωσις είναι 
σύγχρονος, αφού εκ της κεραμεικής συνάγεται 
ότι πρόκειται καθ’ ολοκληρίαν περί αγγείων 
μιας φάσεως ( ΠΕ II ) και δη κατά σημαντικόν 
ποσοστόν όχι αποθηκευτικών ή υδροφόρων 
( υπάρχουν άφθονοι sauce - boats, σκύφοι ή 
φιάλαι ).

Ά σχετος προς το φρέαρ φαίνεται τοίχος ελα- 
φρώς κυρτούμενος, όστις έκειτο εις βάθος μό- 
λις 0.20 έως 0.45 μ. από της επιφανείας και ανή- 
κει εις την Πρωτοελλαδικήν. Βορειότερον ( τά- 
φρος II ) εφάνησαν δύο αβαθή σκάμματα εντός 
του πηλώδους « στερεού », περιέχοντα ενιαχού 
άφθονα όστρακα πρωτοελλαδικών αγγείων. 
Περαιτέρω προς Α. ( τάφρος III ) απεκαλύφθη- 
σαν θεμέλια μεγάλου προφανώς κτίσματος της 
Πρωτοελλαδικής και λιθόστρωτος χώρος προ 
αυτού.

Ο  κύριος τοίχος κατευθύνεται από ΝΑ. προς 
ΒΔ., κείται δε εντελώς εις το χείλος του κρη- 
μνού. Το θεμέλιον, εκ μεγάλων ( ενίοτε μέχρι 
μήκους 0.65 η 0.85 μ. ) λίθων, έχει πάχος 0.65 - 
0.80 μ. και σώζεται εις μήκος 7 μ. Καθ’ όλας 
τας ενδείξεις πρόκειται περί σημαντικού οική- 
ματος, το οποίον όμως κατεστράφη σχεδόν 
ολοσχερώς. Ό τι πιθανώς η μορφή αυτού 
ήτο « μεγαροειδής » φαίνεται εκ των λειψά- 
νων των εγκαρσίων τοίχων.

Και εντός του μικρού υπολειφθέντος τμήμα- 
τος του εσωτερικού του οικήματος αυτού και 
επί των λίθων του προ αυτού λιθοστρώτου ( προ- 
φανώς « αυλής » ) ευρέθησαν πλήρη σχεδόν ή 
ευχερώς συμπληρούμενα πρωτοελλαδικά αγγεία, 
δια των οποίων χρονολογείται το κτίσμα εις την 
αυτήν γενικωτέραν υποπερίοδον ( ΠΕ II ).

Εις το ανώτατον μέρος της επιχώσεως, σχε- 
δόν δε επί της επιφανείας, παρετηρήθησαν ό- 
στρακα μυκηναϊκών αγγείων. Στρώμα όμως καθα- 
ρόν της περιόδου δεν ανεσκάφη ενταύθα.

II. Μέγας αριθμός οστράκων αγγείων συν- 
ελέγη εκ του φρέατος. Ως παρετηρήσαμεν ανω- 
τέρω, πρόκειται περί ομογενούς σειράς, δυναμέ- 
νης ασφαλώς να χρονολογηθή εις την ΠΕ II 
υποπερίοδον — την γνωστοτάτην ήδη φάσιν της 
« Λέρνας III »3. Τα λεπτότερα των αγγείων, αλλ’ 
ενίοτε και τινα αποθηκευτικά, φέρουν το χα-

ρακτηριστικόν της φάσεως « πρωτόγονον γά- 
νωμα » ( Urfirnis ), χρώματος μελανού ή με- 
λανοκαστανού έως ερυθρωπού και αργυρό- 
χρου τεφρού. Η  ποιότης όμως του γανώματος 
είναι εξαίρετος, τόσον ώστε εις τινας περιπτώ- 
σεις ολίγον υπολείπεται του γανώματος των 
κλασσικών χρόνων. Άφθονοι κατ’ εξοχήν είναι 
αι γνωστόταται φιάλαι μετά ραμφοσχήμου προ- 
χοής ( sauce - boats ) και οι σκύφοι ή φιάλαι 
επί ταπεινής δακτυλιοειδούς βάσεως ( πρβλ. 
Σ χ έ δ .  3 - 4 )  ή και άνευ βάσεως, ολιγώτερα 
δε τα μεγάλα αποθηκευτικά αγγεία ( αμφορείς ή 
« υδρίαι » και πιθοειδή δοχεία ). Ολίγα όστρακα 
εμπιέστων ή εγχαράκτων αγγείων ασφαλώς 
κυκλαδικής προελεύσεως, ανήκοντα εις πώματα 
πυξίδων ή « τήγανα », πρέπει να μνημονευ- 
θούν ιδιαιτέρως. Μαζί με την άφθονον παρου- 
σίαν του οψιανού, όστις κατά το μέγιστον πο- 
σοστόν φαίνεται μηλιακής προελεύσεως, απο- 
δεικνύουν επαφάς αμέσους του οικισμού των 
Σπετσών προς τας Κυκλάδας.

Αξιοσημείωτος είναι επίσης η παρουσία 
αρκετών οστράκων γραπτών αγγείων, των ο- 
ποίων παραθέτομεν δείγματα ( πρβλ. Σ χ έ δ .  
5 - 6 ). Η  τεχνική είναι η γνωστή αυστηρά 
και γραμμική, ήτις προσιδιάζει εις την φάσιν 
ταύτην και είναι διάφορος της μεταγενεστέρας 
ΠΕ III. Ουδέν όστρακον με διακόσμησιν λευ- 
κήν επί σκοτεινού βάθους ανευρέθη.

Τέλος, πρέπει να μνημονευθούν τεμάχια 
« εστιών » πηλίνων με έντυπον κόσμησιν 
( τριγώνων και παραλλήλων γωνιών, « κυκλα- 
δικού τύπου » ), ως και τεμάχια πίθων με πλα- 
στικάς ταινίας, φερούσας έντυπον επίσης κό- 
σμησιν4, εις μίαν περίπτωσιν ομοιάζουσαν προς 
αποτύπωμα σφραγίδος ( σπείρα ή συγκεντρι- 
κοί κύκλοι ).

Ε ν ειδικόν και σπάνιον σχήμα, η μεγάλη 
αρύταινα, προσιδιάζει εις την επίχωσιν του 
φρέατος. Τούτο πιθανώς είναι συμπτωματικόν, 
δεδομένου ότι η σκαφή του στρώματος υπήρξε 
γενικώς ανεπαρκής, η δε κεραμεική πενιχρά. 
Δυστυχώς, ελλείψει χρόνου δεν κατέστη δυ- 
νατή η συμπλήρωσις και αποκατάστασις των 
αγγείων της ανασκαφής ( αποκειμένων εις το 
Μουσείον Ναυπλίου ), ώστε να παραθέσωμεν 
εικόνας. Γενικώς, εάν κρίνωμεν εκ της ποιό- 
τητος της κεραμεικής, πρέπει να εικάσωμεν 
ότι ο συνοικισμός της Αγίας Μαρίνας ήτο εις 
εκ των ακμαιοτέρων του ελλαδικού χώρου

3. Π ρβλ . J. C askey, T he E arly  H elladic period  in the 
A rgolid , εν H e s p e r ia  29 ( 1960), σ. 285 - 303, όπου και 
λεπτομερειακή  π ρογενεστέρα  β ιβλ ιογραφ ία .

4. Π ρβλ. τη ν  ειδ ική ν εργα σ ία ν τη ς  Μ. H eath -  W iencke, 
B anded P ithoi o f  L erna III, H e sp e r ia  39 ( 1970 ), σ . 94 - 110.
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Σχέδ. 3. Τομαί ΠΕ αγγείων εξ Αγίας Μαρίνας Σπετσών
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— τουλάχιστον κατά την ώριμον Πρωτοελλα- 
δικήν ( ΠΕ II ).

Ε κ  των διαφόρων μικρών ευρημάτων άξια 
μνείας είναι: περόνη χαλκή εις δύο τεμάχια, 
σκωρία χαλκού ( εκ του φρέατος ), κεφαλή πη- 
λίνου ειδωλίου ζώου κοσμουμένου δι’ ερυθρών 
ταινιών, πολλά ημισφαιρικά περίπου πήλινα 
σφονδύλια, ως και λεπίδες και πυρήνες οψιανού. 
Περί του τελευταίου είπομεν ήδη ότι κατά με- 
γιστον ποσοστόν φαίνεται μηλιακής προελεύ- 
σεως· μερικά τεμάχια όμως, καταφανώς διαφό-

Σχέδ. 4. Τομαί ΠΕ αγγείων εξ Αγίας Μαρίνας Σπετσών

ρου ποιότητος, δυνατόν να προέρχωνται εκ 
Μεθάνων, όπου εικάζεται παρουσία οψιανού 
ως πετρώματος.

III. Τ α  μυκηναϊκά λείψανα περιορίζονται 
προς το παρόν εις τεμάχια αγγείων. Ως ελέχθη 
ανωτέρω, εις το ανώτατον μέρος της πρωτο- 
ελλαδικής επιχώσεως κατά την άκραν της Αγίας 
Μαρίνας ευρέθησαν ολίγα τεμάχια μυκηναϊκών 
αγγείων ( YE III ). Εις εν σημείον του χώρου 
διεπιστώθη η παρουσία και επιχώσεως της πε-

ριόδου ταύτης, εις έκτασιν όμως μη επιτρέπου- 
σαν σοβαράν έρευναν. Παραδόξως αφθονώτερα 
μυκηναϊκά όστρακα παρετηρήθησαν εντός του 
κτήματος του κ. Γεωργίου Κούτση5 και ακρι- 
βέστερον εις θέσιν βορειοδυτικώς του ναϋδρίου 
κειμένην, εις την απότομον ακτήν μικρού ορ- 
μίσκου. Μεταξύ των οστράκων περιλαμβάνον- 
ται τυπικοί πόδες κυλίκων ( και γραπτά δεί- 
γματα), καθώς και τεμάχιον κοσμούμενον δια 
σπείρας της YE Ι/ΙΙ περιόδου. Ώ στε είναι εν- 
δεχόμενον να έχωμεν ενταύθα λείψανα πρωιμώ-

τερα της YE III. Εις την αυτήν θέσιν είναι ο- 
ρατά λείψανα κτισμάτων, καθώς και βαθύτερα 
ορύγματα πρωτοελλαδικά, εντεύθεν δ’ επίσης 
προέρχεται χαλκή λαβίς, πιθανώς μυκηναϊκή, 
ευρεθείσα επί της επιφανείας.

IV. Η  περιωρισμένη ανασκαφική δοκιμή

5. Ο  κ. Γ . Κ ούτσ ης προθύμως π αρέσχε τη ν  συγκατά- 
θεσ ίν του δ ια  τη ν  δ ιενέργειαν α νασ καφής εντός του κτή - 
ματός του. Δυστυχώς, ο χρ ό νο ς  δεν επήρκεσε προς τούτο, 
η δε περαιτέρω  έρευνα ανεβλήθη δια  το  μέλ λον.
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Σχέδ. 5. Γραπτόν όστρακον εξ Αγίας Μαρίνας Σπετσών

Σχέδ. 6. Α ναπαράστασις γραπτού αγγείου εξ Αγίας Μαρίνας Σπετσών
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δεν ήτο βεβαίως δυνατόν να αποδώση εντυπω- 
σιακά αποτελέσματα, εφ’ όσον είχε καθαρώς 
ανιχνευτικόν χαρακτήρα. Πολλώ μάλλον δεν 
επιτρέπει την συναγωγήν συμπερασμάτων. Ε ν  
τούτοις, εκ των ενδείξεων τας οποίας προς το 
παρόν κατέχομεν, προκύπτει αυτόματος η βε- 
βαίωσις περί οικισμού της νήσου από της 3ης 
π.Χ. χιλιετίας. Ως έδειξεν η επιφανειακή έ-

Σχέδ. 7. Χάρτης περιοχής Α ργολικού κόλπου

ρευνα, ο οψιανός έχει ευρείαν διάδοσιν επί 
της νήσου ( οψιανοί ευρίσκονται μέχρι του 
όρμου « Ζογεριά », εις το βορειοδυτικόν άκρον 
των Σπετσών ), το στοιχείον δε τούτο και η πα- 
ράλληλος παρουσία αυτουσίων επεισάκτων εκ 
των Κυκλάδων, μαρτυρούν περί αμέσων σχέ- 
σεων μετά των νήσων αυτών. Αληθώς δε η νή- 
σος ένεκα της λίαν επικαίρου θέσεως αυτής εις

την είσοδον του Α ργολικού ( Σ χ έ δ. 7 ) 
προσεφέρετο κατ’ εξοχήν ως σταθμός του δια- 
μετακομιστικού εμπορίου μεταξύ Κυκλάδων 
και Α ργολίδος κατά την Χαλκοκρατίαν. Ο 
ρόλος αυτός εξηγεί και την άλλως δυσερμήνευ- 
τον ακμήν του οικισμού της Αγίας Μαρίνας 
κατά την ώριμον Πρωτοελλαδικήν — την περί- 
οδον της « Λέρνης III ». Διότι πάντως ύπαρξις

ακμαίου πρωτοελλαδικού αυτοτελούς κέντρου 
επί της άλλως αυχμηράς αυτής νήσου δεν φαί- 
νεται λογική υπόθεσις.

Καθ’ όσον γνωρίζομεν σήμερον, ο Πρωτο- 
ελλαδικός II οικισμός της Α γίας Μαρίνας 
ηρημώθη ( άγνωστον εκ ποίας αιτίας ) περί το 
τέλος της περιόδου, διεκόπη δε η περαιτέρω 
συνέχεια, πιθανώς επί πολλούς αιώνας. Υ πάρ-
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χει άραγε παραλληλία φαινομένων μεταξύ της 
πυρπολήσεως της « οικίας των κεράμων » της 
Λέρνης και της εγκαταλείψεως του συνοικισμού 
των Σπετσών; Ως γνωστόν, ο Caskey δια να ερ- 
μηνεύση την πυρπόλησιν και την ριζικήν αλλα- 
γήν πολιτιστικής κατευθύνσεως, την οποίαν 
παρουσιάζει ο συνοικισμός της ΠΕ III (=Λέρνα 
IV ), εικάζει άφιξιν και εγκατάστασιν νέου 
φύλου, εξ Ανατολών πιθανώς προερχομένου 
και δια του Αιγαίου κινηθέντος6. Υποτίθεται 
μάλιστα ότι οι επήλυδες αυτοί ήσαν « Ι νδο - 
Ευρωπαίοι » και κατά τινας εσχετίζοντο προς 
τους φορείς του « Πολιτισμού Kurgan » .. .

Εις τον έλεγχον των υποθέσεων αυτών δεν είναι 
δυνατόν προς το παρόν να συμβάλη η μικρά 
ανιχνευτική ανασκαφή μας. Ε άν όμως αι έ- 
ρευναι συνεχισθούν, πιστεύομεν ότι θα προ- 
κύψουν διαφωτιστικά στοιχεία περί της ζωής του 
συνοικισμού και άλλα γενικώτερου ενδιαφέ- 
ροντος.

Πράγματι, εάν τα σημαντικότερα κτίσματα 
του πρωτοελλαδικού συνοικισμού δεν έχουν 
καταποντισθή, περαιτέρω ανασκαφαί εντός του 
κτήματος Γ. Κούτση είναι ενδεχόμενον να απο- 
καλύψουν σημαντικά λείψανα της περιόδου. 
Ε π ί πλέον εκ της συνεχίσεως των ερευνών υ- 
πάρχει βάσιμος ελπίς διερευνήσεως του προ- 
βλήματος του μυκηναϊκού οικισμού της θέσεως, 
το οποίον είναι εξ ίσου σοβαρόν.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

6. Π ρβλ . Caskey έ.α. κα ι εν C am bridge A n c ie n t  H i - 
s to ry , τόμ . 1, κεφ. XXV I (a), 1964.
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EXCAVATIONS AT CORINTH

The excavations of the American School of 
Classical Studies a t Corinth, conducted in the 
course of 1970, were limited to four areas. E x- 
cavation from April through June was con- 
ducted in the Roman forum both around the 
Sacred Spring and immediately west of Ro- 
man Temples H. and J. Dr. H. S. Robinson 
continued investigation of the north slope 
of Temple Hill as part of the spring campaign 
of the School. Dr. Bookidis worked throughout 
the year alternating excavation within the 
sanctuary of Demeter and Kore on the north 
slope of Acrocorinth with the study of finds 
from the sanctuary. Prof. J. Wiseman con- 
tinued his work in the gymnasium area.

Excavation around the Sacred Spring was 
designed to supplement the examination 
started in 1968 ( C. K. Williams, II, Hesperia
X X X V III (1969), pp. 36-63; also, Hesperia
X X X IX  ( 1970 ), pp. 1-33 ) ( P i s .  72 - 73 ). 
Traces of water-worn Neolithic pottery were 
found covering the valley floor to the south 
of the Sacred Spring. The first evidence for 
human occupation in the area is E.H. II pot- 
tery and a partially excavated Early Helladic 
wall about 1.50 m. south of the triglyph wall 
of the Sacred Spring. This habitation is on the 
cliff above the valley bed, however, not in the 
valley itself. Filling operations were made 
within the valley in the Proto-Geometric 
period ( P I .  74 b - c ) and occupation was 
once again taken up in the area in the Late 
Geometric period and continued, unbroken, 
until 146 B.C.

A large, substantial wall of the Late Geo- 
metric period was discovered at 4.80 m. south 
of the triglyph wall of the Sacred Spring. 
This was a terrace wall of large, unshaped con- 
glomerate blocks, built to hold back a terrace 
of artificial fill a t its south ( P i s .  73 - 74 a ).

One house and the easternmost room of at 
least one other Proto-Corinthian house were 
built on the Geometric terrace about 12.30 
m. south of the triglyph wall ( P L  72 ). E x- 
cept for the east end of the house, the building 
was found to have survived in good condition. 
I t had gone through three phases of occupa- 
tion, clearly distinguished by the levels of des- 
truction and rebuilt, replastered walls.

The original house was composed of at 
least five rooms: a courtyard, a west room,

a room next to it th a t connected with the 
court through a door with a cut poros thresh- 
old, and a t least two “half-cellars” . In the 
first alteration of the house the two “half- 
cellars” were filled and one room was united 
with one of the “half-cellars” to make a large 
industrial space, in which a mud hearth was 
constructed. The second phase was apparently 
brought to an end by a fire in the house. The 
resultant destruction covered a large amount 
of pottery th a t was in use in the house before 
the fire ( P I .  74 d - f ). Alteration of the house 
was made with the rebuilding after the fire. 
Apparently the house was totally converted 
to industrial uses a t this time; the house was 
abandoned when the temenos of the Sacred 
Spring was expanded toward the south. The 
new temenos overlapped the area earlier 
occupied by the house.

Exploration of the levels of the temenos 
of the Sacred Spring itself this year suggests 
th a t the original peaked roof of the spring 
house of the Sacred Spring was replaced in 
phase 2 by a flat roof. The flat roof was 1.50 
m. lower than the top of the cliff into which 
the spring house was built. A stairway of seven 
steps was therefore constructed to connect 
the flat roof with the top of the cliff. A t the 
time of the construction of the flat-roofed 
spring house the area to the east of the struc- 
ture served as a vast theatral area, sloping 
up to the south from the spring house; the 
southern limit of the area was defined by three 
steps of poros. When this line of east-west 
steps was abandoned in the mid-fifth century 
a new line of east-west steps was built to re- 
place the earlier one.

After the abandonment of the second set of 
poros steps, since it was being buried by fill- 
ing operations, the open area east of the 
spring house of the temenos became relatively 
level. A t this time bleachers or low grand- 
stands were constructed along the south side 
of the temenos. A t least three different lines 
were distinguished, each representing a dif- 
ferent phase in the life of the temenos. The 
grandstands were finally abandoned when 
the Hellenistic race-course was laid close by 
the triglyph wall of the Sacred Spring. The 
laying of the new track caused the displace- 
ment of the bleachers and the contraction 
to the north of the southern limits of the 
temenos.
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At the west end of the forum, immediately 
west of Temples H. and J., Early Christian 
walls tha t had been uncovered in earlier 
excavations were removed. Immediately 
under the level of the Roman floor were found 
a  series of road surfaces of the fourth and 
third centuries B.C. overlying well-preserved 
stroses of Late Neolithic, including two mud 
platforms separated by a slightly sunken nar- 
row roadway ( P 1. 75 a ). The sides of the mud 
platforms were lined with upright stones, ap- 
parently put against the clay as protection 
from water th a t must have run down the alley 
during heavy rains. The fill within the alley, 
largely bones and broken pottery, was of 
Late Neolithic date ( PI .  75c) .  Numerous 
bothroi of the same period were also found 
in the area.

The area appears to have been drastically 
trimmed and terraced by the Romans when 
they constructed the west end of the forum. 
Of Geometric, classical, and Hellenistic re- 
mains, only one Early Geometric grave ( P 1. 
75 b ), partly  cut away by a Turkish well, and 
two wells, one Late Corinthian, the other sec- 
ond quarter of the fifth century, and, in cer- 
tain places, late classical and early Hellenistic 
road surfaces were uncovered this year.

Excavation during 1970 in the Demeter 
Sanctuary was under the supervision of Dr. 
N. Bookidis ( PI .  75 d ). Excavation limits 
have been extended both uphill to the south 
and downhill toward the north.

On the upper slope of the sanctuary, south- 
east of the stepped theatral area cleared ear- 
lier ( R. Stroud, Hesperia XXXVII ( 1968 ), 
pp. 305 - 307, pis. 96, F; 88, d, e; 89, a, b ), 
a  new area 12 by 14 m. has now been excavat- 
ed. Here a stepped terrace or small cavea 
with foundations of a monument at its south- 
east has been exposed. The new stepped cavea 
measures 6 m.east-west by 8.20 m.north-south. 
Its 6 steps are carved from bedrock. The cut- 
tings are roughly executed and probably orig- 
inally served only as the setting beds for cut 
block seats, now robbed. The steps face north 
onto an artificial terrace supported by an east- 
west retaining wall, built, perhaps, to hold 
a small stage building.

The construction date of the theatral com- 
plex cannot be precisely determined since it 
is cut entirely from bedrock. Several phases 
are attested, however, by the overlapping

cuttings, and part of the building dates from 
the Roman period, for tooling in certain rock- 
cut trenches and on certain blocks is Roman.

The monument lies immediately southeast 
of the cavea. I t measures 6 m. east - west by at 
least 5 m. north-south. Three courses of foun- 
dations are preserved along its south and west 
sides. Much of this material is reused from 
earlier buildings. The structure itself appears 
to have been constructed in the Roman period. 
Pottery from its foundation trenches suggest 
the first c. A. D. No superstructure is preserved; 
thus the exact design of this monument 
remains unknown. The monument was de- 
stroyed in the late third c. or early fourth c. 
A. D.

The poros stairway, 2.80 m. wide, tha t runs 
up the slope from the bottom or north side 
of the sanctuary has now been totally clear- 
ed; its length is 26 m., measured from the 
lowest step at the north up to the fourth c. 
cult building which was built across the line 
of steps just below the stepped theatral area 
discovered in 1964.

By the end of 1969 this poros stairway had 
been completely excavated, along with three 
buildings which lie on the east side of the 
steps. Each of these buildings had an entrance 
onto the staircase. Indeed, the staircase ap- 
pears to have been designed with these build- 
ings in mind, for at each entrance the steps 
have been provided, appropriately, with a 
landing.

Each building was constructed on its own 
terrace, with Building W at the bottom of 
the stairs. This is the largest of the three struc- 
tures, a complex of at least 6 rooms, exclud- 
ing a treclinium cut into bed - rock. Building 
U-V lies immediately above and to the south 
of Building W. This has 2 rooms and an almost 
square, small room or stall. The uppermost of 
the three terraces has on it a structure of 
only two rooms, a kitchen and a treclinium.

Excavation this spring at the bottom of 
the flight of stairs in a strip east of the steps 
and immediately north of Building W has re- 
vealed three rooms in a line, extending east- 
ward from the stairway.

The two westernmost rooms make Build- 
ing Z. The west room is a treclinium, 5.50 m. 
east-west; its north-south dimension is unde- 
terminable, however, because the north side 
of the room has been destroyed by erosion.
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The slightly smaller room a t its east, with 
shower stall in its south-east corner, is about 
4.40 m. east-west. This complex appears to 
have been constructed in the middle of the 
fifth century.

The easternmost of the three rooms, 
Building Ύ, is of the same width as room 2, 
w ith well built poros walls on its south and 
east sides, but with a west wali of rubble. I t 
has couches along all three preserved walls. 
Pottery  under the floor of the building ranges 
from Geometric to as late as the sixth c. B.G. 
This room is earlier than those immediately 
to its west which form Building Z.

Various tests have also been made under 
the floor of Building W  itself; these show tha t 
a whole earlier complex underlying the floor 
of the building awaits future examination.

Excavation in the Roman gymnasium of 
Ancient Corinth has been confined this year 
to the area of the Greek and Roman bath, 
named the Fountain of the Lamps. ( For the 
last report of work here, see J. Wiseman, 
The Fountain of the Lamps, Archaeology 
23 ( 1970 ) pp. 130 - 137 ). This is the sixth 
year of excavation in the gymnasium by the 
University of Texas under the field direction 
of Dr. James Wiseman.

The plan of the Fountain of the Lamps, 
which lies along the cliff west of the Asklepiei- 
on, is th a t of a rectangular court, apparently 
cut down from the top of the cliff on which the 
gymnasium is situated. At least sections of 
all four sides of the sunken court are natural 
clay and bedrock, faced by poros walls. The 
south wall of the court has two doorways tha t 
lead into narrow underground rooms with 
flowing water. The western room was com- 
pletely cleared in 1969; the eastern room, to 
date, has only its doorway and a short stretch 
of corridor cleared. The court has the whole 
length of its west wall completely exposed. 
This extends for 14.75 m. In the floor of the 
court is a pool, however, not symmetrically 
placed within the space. I t lies 3.60 m. from 
the west wall of the court and 3.40 m. from 
the south wall. The pool is nearly 1.50 m. deep. 
The deep overlying stratum  of wash and ac- 
cumulated soil above the court has made ex- 
cavation both difficult and time-consuming. 
Even now nearly one-third of the court re- 
mains to be excavated.

Two Roman marble heads were recovered 
this year from the pool within the court. One 
is a portrait of good quality, S-70-13, the 
second a roughly executed head, perhaps a 
Heracles, S-70-14. The other two marble heads, 
in fragmentary condition, found in the exca- 
vation, may also be portraits, S-70-21 and 
S-70-10.

C H A R LE S K. W IL L IA M S , I I

Excavations on Temple Hill
In August of 1968 and in spring campaigns 

of 1969 and 1970 excavation by the American 
School of Classical Studies was resumed on 
Temple Hill a t Corinth. The purpose of the 
renewed investigation is three-fold: to pre- 
pare new plans and elevations of the temple of 
the 6th century B.C. and record all the scat- 
tered fallen fragments of the superstructure; 
to establish the limits and the architectural 
form of the temenos in its several periods; 
and to recover as much as possible of the 
building material of the earlier temple of the 
7th century.

Test trenches dug by Professor Weinberg 
in 1937 - 1938 and by Mrs. Roebuck in 1954 
( Hesperia VI ( 1937 ) pp. 487 - 524 ; id., V III 
( 1939 ) pp. 191 - 199; id., X X I V  ( 1955 ) pp. 
147 - 157 ) had demonstrated th a t a structure 
with wall blocks of dressed poros masonry 
and with very primitive roof - tiles of terra- 
cotta had preceded the temple of the 6th 
century; tha t this earlier structure had been 
destroyed by fire; and th a t its debris had been 
used as part of the terrace fill dumped on the 
north side of the hill ( while the 6th century 
temple was under construction ) in order to 
extend the limits of the temenos further to 
the north.

The schematic reconstructed plan and north- 
south cross-section ( P l a n s  1 - 2 ) show the 
more im portant results of the excavations 
of 1968 - 1970, supplementing the informa- 
tion of the Weinberg-Roebuck tests. To the 
north of the crepidoma of the 6th century 
temple, bed-rock is covered by a dumped fill- 
ing of Early Helladic times; this fill contains 
much Late Neolithic pottery. There seem to 
be no architectural remains of the prehistoric 
age to the north of the temple site and the 
filling must have been designed to level the
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north hill-slope in connection with some con- 
struction further to the south; the latter will 
have been destroyed by the building of the 
6th century temple. I t  may be presumed that 
the prehistoric terrace filling once extended 
much further north, following the gentle 
downward slope of the natural rock; but by 
the year 625 B.C. the Early Helladic deposit 
had been cut back at a point some 1.3% me- 
ters north of the later temple in order to per- 
mit the construction of a hard-packed earth 
roadway which led up the north side of the 
hill from northeast to southwest ( in the di- 
rection of the Fountain of Glauke ). The road- 
way was about three meters wide; on its south 
side a wall of large field stones was constructed 
as a retaining wall, facing- the vertical scarp 
of the prehistoric fill. This wall may be identi- 
fied also as the northern limit of the temenos 
of the older temple. The masonry is preserved 
only in the lowest course; it presumably rose 
a t least as high as the top level of the prehis- 
toric fill a t the south ( i.e., to 82.75 m. above 
sea level ). This wall and the roadway went 
out of use with the commencement of con- 
struction of the 6th century temple and of the 
enlargement of the temenos toward the north. 
A new peribolos wall was laid out as much as 
7 - 8 meters north of the old, but not parallel 
to it. Between the new wall and the older, the 
abandoned roadway was covered with the 
fire-blackened debris of the earlier temple; at 
some points this debris rose almost as high 
as the floor of the temenos, elsewhere its 
depth was only 0.50 - 0.75 m. Above the build- 
ing debris the masons of the 6th century 
temple threw down the limestone chips which 
came from their working of the quarry blocks 
for the new structure. The new north peribo- 
los wall presumably rose in masonry construc- 
tion to the floor of the temenos ( at ca. 83.19 
m. ) and must have been carried up an addi- 
tional distance as a parapet, possibly in mud- 
brick, of which some remains have been found. 
Of the 6th century peribolos wall no stone 
has yet been found in place within the limited 
area of our excavation; but the cutting in 
bed-rock for the wall is clear a t one point 
( P l a n  1, between early Roman piers 
II and III ), where the generally eastwest line 
of the wall makes an angle toward the north. 
The northward extension ( of which some 
blocks survive ) may have marked the posi-

tion of a western retaining wall for a ramp 
or stairway rising up the slope of the hill, 
through the line of the peribolos wall, to reach 
the level of the temenos floor.

The filling of building blocks and roof-tiles 
of the older temple and of working chips of 
the 6th century structure was thrown down 
on the hill slope for the creation of the enlarged 
peribolos ca. 580 - 560 B.C. The date is 
established by pottery found in the filling, 
including some whole aryballoi ( PI .  76 b - c ) 
and an amphoriskos all of which were proba- 
bly votive offerings dedicated at the temple 
site a t least a decade or two before the terrace 
fill was deposited.

During the fifth and fourth centuries there 
were constructed on the lower slope of the 
north side of Temple Hill two buildings: a 
stoa at the west and the so-called “ Painted 
Building ” ( probably a bath ) a t the east. 
They are oriented on a line parallel to tha t of 
the 6th century peribolos wall; the space be- 
tween the two structures corresponds roughly 
to the position of the presumed ramp or stair- 
way leading up the north slope of the hill. 
The “ Painted Building ” required a supply 
of water, which was furnished by a subter- 
ranean tunnel cistern; the cistern tunnel ex- 
tended from the southwest corner of the build- 
ing southward for some 17 meters to a man- 
hole in the middle of the northern section of 
the temenos. From the bottom of the man- 
hole the cistern floor slopes down to the north; 
the manhole was obviously a source through 
which water was fed into the cistern. I t must 
be assumed tha t in Greek times ( and also in 
Roman ) a well-head enclosed the manhole 
at the level of the floor of the temenos. To 
this well-head channels may have brought wa- 
ter collected from the roof of the temple at 
the south.

In early Roman times a market building 
was constructed to the north of the temenos; 
its floor lay some eight meters below that of 
the temenos. For the building of this structure 
a great quarrying operation was initiated 
which dug away the lower north slope of the 
hill to a depth of as much as four meters. 
The market blocked the line of the old stair 
or ramp leading up the north slope of the hill; 
a new Roman peribolos wall was built be- 
tween the market and the line of the 6th cen- 
tury peribolos. The earth  which filled the space



1 0 0 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 26 Π  971 ) : ΧΡΟΝΙΚΑ

between the old and the new wall was packed 
with debris, left by the soldiers of Mummius 
who sacked the city in 146 B.C., and with a- 
bundant pottery of the 1st quarter of the 1st 
century after Christ. Among the broken ves- 
sels left by Mummius’ wanton pillaging were 
numerous fragments of a Ptolemaic faience 
vessel, unique in Greece, which must have 
been one of the votive offerings of the Hellen- 
istic sanctuary, dedicated perhaps by a Greek 
from Alexandria in the early part of the 2nd 
century B.C. ( P I .  76 d ).

The early Roman builders paved the entire 
temenos with slabs of hard limestone, of which 
one survives in situ  a t the northeast corner 
of the temple. They also constructed a series 
of a t least four piers, of which the foundationsi 
in dry masonry, survive in part ( the position 
of pier III  is hypothetical — its remains are 
covered now by a Turkish ramp of “ calderi- 
mi ” construction). The function of these 
piers is not clear; they seem to have started 
a t the east with I and to have progressed 
westward; others may yet be found farther 
to the west; none existed to the east of I 
unless a t a much wider interval than tha t 
which has been ascertained for I-II-III-IV .

At the end of the 4th century of our era the 
limestone pavement of the temenos was torn 
up almost in its entirety in order th a t the 
slabs might be burn t for lime; at th a t time 
also, in all probability, many of the damaged 
blocks of the older temple which lay near 
the surface of the temenos filling were also 
pulled out and sent to the kiln. I t is likely 
th a t this activity was associated with the 
construction of an early Christian church, 
of which a few small fragments of marble 
have been found on the hill ( an impost block, 
pieces of altar screen, etc.).

Until the excavation of 1970 it was not pos- 
sible to give a date to the construction of the 
older temple on the hill. In the spring of 1970, 
however, in the area south of the manhole 
which supplied water to the cistern, a consi- 
derable stratum  of fill was discovered between 
the Early Helladic dumped filling and the 6th 
century terracing. This fill contained pottery 
of the very beginning of the 7th century B.C. 
( PI .  76 a )  and also produced a great many 
working chips of limestone which is in every 
apparent respect identical with th a t of the 
wall blocks of the older temple. We are thus

justified in dating the construction of the older 
temple to the beginning of the 7th century. 
The structure must be almost the oldest Greek 
temple built w ith walls of stone from ground 
to roof and provided with terracotta roof-tiles; 
the tiles show tha t the building had a hip roof 
a t one end.

Around 600 B.C. the walls of the temple 
were used as a surface for the carving of a re- 
ligious calendar. A fragment of boustrophedon 
inscription ( PI .  76 e ), recovered this year 
from the debris used in the 6th century ter- 
race, is clearly cut upon a wall block of the 
older temple. The text of the upper line, 
starting upon a block placed further to the 
left, moved from left to right; at the present 
right edge of the fragment, where may be 
seen signs of serious fire damage ( from an 
adjacent wooden door-frame? ) the letters 
turn to the line below and there pursue the 
right to left direction. Two iron pins, of un- 
known purpose, are imbedded in the face of 
the text. This small fragment provides no 
complete word; but it is certainly a part of 
the same document as the inscription found 
in 1898 near the southeast corner of Temple 
Hill ( Corinth, V III. 1, no. 1 ).

H E N R Y  S. RO BIN SO N

*

ISTHMIA EXCAVATIONS

The fourth campaign of excavations at the 
Isthmian Sanctuary of Poseidon by the Uni- 
versity of California at Los Angeles, under 
the auspices of the American School of Clas- 
sical Studies at Athens, lasted from Monday, 
March 30, through Friday, June 12. Work 
on photography, records, studies by various 
persons connected with the excavations con- 
tinued, as usual, for varying and protracted 
periods after the end of digging.

Members of the staff this year were David 
C. Wilson, Meri von Sternberg, and Sandra 
Card of the University of California at Los An- 
geles, Robert Bauslaugh of the University of 
California at Riverside, Charlene Bleistein 
of the University of Chicago, and R uth Gais 
of Princeton University. The architect was 
W. Willson Cummer III  of the University of 
Pennsylvania. The foreman was Demetrios 
Papayoannou, his second Christos Kondoyan- 
nis. The chief technician was George Kachros.
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Plan 1. General Plan of the Sanctuary of Poseidon and its neighborhood
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The excavations, as in the past three years, 
were financed by a generous grant by the 
Samuel H. Kress Foundation of New York.

Investigations were begun in three areas: 
( 1 ) a field owned by Anastasios Filis at the 
west end of Kyras Yrysi south of the Hexa- 
milia Road and not far from th a t part of the 
West Cemetery excavated on Lambrou pro- 
perty by us in 1967 and 1968; ( 2 ) the recently 
acquired field immediately east of the Temple 
of Poseidon; ( 3 ) a section of the Trans- 
Isthmus Wall ( the Hexamilion ) about 90 m. 
northwest of the Theatre where the fortifica- 
tions become involved with a Roman Bath.

West Cemetery: Filis

Eight trenches were dug on the Filis prop- 
erty and a ninth in the Kondorinis olive grove, 
the adjacent property on the west. The width 
of these trenches varies from 1 m. to 3 m., 
their length from 2 m. to 25 m. The most 
northwesterly of the Filis trenches ( Filis 
70 - 2 ) lies about 86 m. southeast of the near- 
est point in the Lambrou area of the cemetery 
excavated in 1968 and the Kondorinis trench 
( Filis 70 - 7 ) lies some 104.50 m. south south- 
east of the same point ( P l a n  2 ).

In the three most northerly Filis trenches 
seven graves were discovered ( P l a n  3 ; 
PI .  77 a - c ). All were sarcophagus burials. 
Five had been broken into by our predeces- 
sors. None contained grave furniture of any 
sort. Six sarcophagi are oriented roughly 
north-south, one east-west. Where well enough 
preserved to indicate position, the skeleton 
lies with skull either a t the south end ( once ) 
or at the north end ( twice ). All seven graves 
lie west of a slightly curving rubble wall ( 0.50 
m. thick ) th a t has been traced across the 
Filis property from north to south for a dist- 
ance of 76.50 m. without finding any end. The 
wall is presumably dated by a piece from a 
perirrhanterion rim ( IPG 70 -8, P 1. 78 a ) and 
by aloomweight ( IM 70 - 14, P 1. 78 b ) built 
into its fabric ( P 1. 78 c ). The former has its 
counterpart in a perirrhanterion recovered 
from the Circular P it located southwest of the 
Temple of Poseidon ( P 1 a η 1 ) and filled up 
apparently before 480 - 470 ( Hesperia X XXI 
( 1962 ) pp. 2 and 22, no. 2, Plate 10, a and 
d ) .  The la tter belongs to a class of loom- 
weights dated 460 - 400 B.C. ( Corinth X II, 
pp. 164 - 165, no. 1102 ). Also from the wall

fabric is a piece from the rim of a Corinthian 
lebes with painted saw-tooth pattern  on 
its top surface ( IPG 70 - 30, P I . 78 d ). Since 
graves have so far appeared only on the west 
side of this wall, we perhaps have a boundary 
wall for the cemetery in this area. I t must be 
noted, however, th a t we found no graves at 
all along the southern two-thirds of the run 
of the wall we cleared.

In Filis 7 0 - 2  we found an access shaft 
( “ Well A ” ) to an underground water system 
( P l a n  4 ). The shaft descends about 10 m. 
Its diameter is 1.20 m. except at the stone- 
lined top sixty centimeters where it narrows 
to 0.90 m. The sides are provided with foot 
and hand holds cut into the clayey stereo. 
A t the bottom  of the shaft is a corridor orient- 
ed approximately north-south. The height of 
this corridor varies from 1.50 to 2 m., its 
w idth from 0.70 to 1.80 m. Four tunnels 
branch off from the corridor, two towards 
the west, two in an easterly direction. The 
height of the channels varies from about 1.35 
to about 1.70 m., the width is 0.50 m. or 
less. Three of the channels were sufficiently 
clear of debris to enable us to explore their 
course for a considerable distance. The north- 
west channel (P L  79 a )  runs in a westerly 
direction for 14.50 and ends abruptly a t uncut 
rock. I t is presumably a collection channel for 
the system. We were able to traverse the 
southwestern channel for a distance of 17.50 
m. and the southeastern for 19.50 m. before 
the tunnels became too blocked to permit 
passage. We did not find an end in either one. 
There was little in the fill either of shaft or 
tunnels ( so far as cleared ). There were scraps 
of Greek pottery of Classical date or earlier. 
There were also scraps of modern trash at 
all levels.

A second vertical shaft ( Well B ) was dis- 
covered in Filis 70 - 7. The diameter of the 
shaft is about 0.95 m., the depth about 7 m. 
There were no horizontal tunnels connected 
with the vertical shaft and apparently it was 
intended for a true well. I t  seems to have 
been quickly abandoned and refilled, in part 
with the clayey earth through which it was 
cut. Very little material was recovered from 
the well. Roman seems to have been mixed 
with Greek.

This is true in general of the fill from all 
trenches dug in the Filis area. However, the
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Plan 2. West Cemetery : Lambrou and Filis area
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Plan 3. W est Cemetery : a part of Filis area
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Plan 4. Underground water system in Filis 
area

Greek material predominates. Of eleven loom- 
weiglits found all were from the fifth century 
B.C. Twenty-two fragmentary pieces of Greek 
pottery were inventoried, only five Roman. 
The prize among the Greek is a scrap of Attic 
black-figure with head of warrior to left 

' ( IPG 70 - 14, P I . 79 b ). From the fill in Filis 
70 - 8  came a small terracotta horse and rider 
( IM 70-11 , P I. 79 c), apparently work 
of the fourth century B.C. Curiously some 
thirteen scraps of Mycenaean pottery were 
found. The largest preserves one handle of a 
stirrup jar of LH III B date ( IPH  70 - 1, 
P I .  79 d ).

East Field

A field of something over six strem m ata im- 
mediately east of the temenos of Poseidon 
became available for excavation this season 
( P l a n  1 ). To explore the fill here, seven 
trenches were laid out. Their width was 
normally 3 m., their length varied. Four are

connected with areas investigated in the 
earlier excavations by Oscar Broneer ( EF 
70-1,  II, VI,  VI I ) .  Two traverse a long 
diagonal ( some 88 m. ) from northeast to 
southwest ( EF 70 - III and IV ), and one a 
shorter diagonal ( 40 m. ) from a mid point 
in the field to its southeast corner ( EF 70 - V )

Trench EF 70 - I extends for a distance of 
7 m. eastward from an excavation by Broneer 
in 1965 to investigate a podium-like found- 
ation in large well-cut. blocks of the Greek 
period ( PI .  80 b ). In an area 2 x 3 m. at 
the east end of the trench stereo was found 
about 2.70 m. below the top of the founda- 
tion. A bronze coin of Constantius II and 
Gallus ( 351 - 354, IC 70 - 12 ) came from the 
upper levels of the fill. The fill also yielded a 
sherd with red glaze on both sides and the 
graffito Γ Ε Τ Η Ν Η  ( IPG 70 - 33, P I. 80 a ). 
Ρετηνή is a ship name in I.G. I I2, 1611, 138 
( Liddell - Scott - Jones, s.v. πετεινός ). There 
was no architectural context.

EF 70 - II, maximum length 13 m. and 
maximum width 8 m., extends eastward from 
the propylon foundations at the southern 
end of the stoa which bounds the east side 
of the temenos of Poseidon ( PI .  81 a ). The 
fill was deep and very messy : scraps from 
Doric buildings of the Greek period, fragments 
of pottery from both Greek and Roman pe- 
riods, a small piece of a marble wing ( IS 
70 - 1 ), and two bronze coins, one apparently 
an issue of Trajan ( 98 - 114, IC 70 - 15 ), the 
other struck by Licinius ( 307 - 323, IC 70- 20 ). 
The trench revealed sections of the two parallel 
walls investigated in the season of 1955 - 
1956 and identified “ as retaining walls for 
a long embankment ” parallel to the axis of 
the early stadium ( Hesperia, XXVII (1958) 
p. 10 ). The northernmost of these two paral- 
lel walls makes a finished corner 1.80 m. from 
the east face of the propylon foundation 
and returns toward the south to bury itself 
beneath the propylon east wall before it 
reaches the north face of the southern 
parallel wall (PI .  81 b ). Southeastward from 
its finished corner there is no trace of this 
north parallel wall in trenches 70 - II, 70 - 
IV, and 70 - VII. I t begins again in Trench 
70 - VI 29 m. from the finished corner. The 
south parallel wall comes to a broken end 
about 6.90 m. southeastward from the pro- 
pylon east wall. The line of the south
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parallel wall is continued by its footing-trench 
which after some 2.70 m. disappears in the 
scraps at the southeast corner of the excavat- 
ed area. A section of footing-trench against the 
south face of the south parallel wall and about 
0.50 m. east of the propylon was identified and 
cleared to stereo. A piece of stucco and six 
scraps of pottery were recovered from it. Of 
three of the six sherds nothing can be said. 
A fourth comes from the lip of a cup, appar- 
ently Mycenaean. The fifth and sixth join to 
form a sizeable fragment of a vase ( IPG 70 - 
12, P I. 81 c ) rather like a fourth-century 
B.C. Corinthian oenochoe from Corinth ( C- 
69-133: Hesperia X X X IX  ( 1970 ), p. 5 and 
Plate 1, a center ). W ithin the propylon a tri- 
angular section of fill was dug between the

Plan 5. Drawing of sundial

north face of the south parallel wall and the 
south face of the propylon north wall, be- 
ginning at the point where parallel wall and 
propylon wall intersect. The fill contained 
an Attic one-handler of the period 500 - 480 
B.C. ( IPG 70 - 13, P I .  81 d - e, handle not 
restored ) and a fragment of a Corinthian 
lamp of the same period ( IPL  70 - 33, How- 
land Type 10, Agora, IV, p. 29 ).

The south parallel wall reappears in Trench 
70 - V II ( P I .  82 a ) and together with its 
northern counterpart is traceable for a dist- 
ance of some 31 m. in a southeasterly direc- 
tion to the edge of the modern road ( P I .  82 
b ). In a t least two places the parallel walls 
are connected by transverse walls ( P I .  83 
a ). An early road, very near the present sur-

face, crosses the line of the parallel walls to - 
wards the southeast end of Trench 7 0 - VI .  
Three sections of the rock-cut water-channel 
of the earlier stadium ( IA 70 - 30, 31, and 
32 ) were among the stones used to underpin 
the road ( P I .  83 a ). In a cutting in the north 
parallel wall towards its eastward end most 
of a coarse amphora of the fourth century 
after Christ was found ( IPR  70 - 12 ). Near 
by, but not connected in context, was a well- 
preserved marble sundial ( IM 70 - 39, P 1 a n 
5; P I. 83 b ). At the westward end of Trench 
70 - VI the line of the north parallel wall is 
cut by a curving section of water-channel 
built of stones and covered with tiles. One 
of the tiles is stamped COL. L. IVL . COR. AC  
( IA 70 - 21, P 1. 84 a). Among the fragments

of lamps from the fill in the water-channel 
were one with gladiators on the discus (IPL 
70 - 24, P L  84 b ) and another with the sig- 
nature OKTABIOY  on the base ( IPL  70 - 
27, P I . 84 c ). Both were made in the second 
century after Christ ( cf. Corinth, IV, 2, pp. 
197 - 198, nos. 635 - 636, and p. 210, no. 752 ). 
From the fill between the two walls, about 
mid way in the trench, came an almost com- 
plete lamp of the turn of the sixth and fifth 
century before Christ ( IPL  70 - 15, P 1 . 84 
d ). Coins from the fill in BF 70 - VI and 
VII, few and all bronze, were for the most 
part issues of the third and fourth centuries 
after Christ. One from EF 70 - VII was as 
early as 400 - 300 B.C. ( IC 70 - 9, Sicyon ) 
and one from EF 70 - VI was as late as the
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reign of Justin II ( IG 70 - 14, 565 - 578 ).
Trenches BP 70 - III and IV ( P 1 . 85 a -b  ) 

revealed houses of the Roman period. Preser- 
ved footings are mortar and rubble with an 
occasional stone reused from earlier build- 
ings. Neither complete nor partial plans are 
yet clear. That the structures were in fact 
houses is an inference from the lightness of 
the wall construction ( ca. 40 to 50 cm. thick ). 
Coins found in the fill on or above floor-levels 
are for the most part bronze issues of the 
fourth century or perhaps the early part of 
the fifth. Noteworthy in EF 70 - III are IG 
70 - 26 Constantius and Gallus ( 351 - 354 ), IC 
70 - 31 Gratian ( 375 - 383 ), IG 70 - 37 Va- 
lentinian I or II ( second half of fourth cen- 
tury  ), and IG 70 - 40, 41, 42, 44, and 46, all 
of which seem to have been issued either by 
Theodosius I or II ( late fourth or early fifth 
century). IC 70-45, a Pegasus/trident bronze 
of Corinth ( 400 - 146 B.C. ), found on a 
floor in company with coins of Theodosius, 
must be an intruder, as indeed must also an 
archaic silver coin of Corinth found on top of 
one of the rubble footings of a room wall ( IC 
70 - 32, sixth century B.C. ). From surface 
fill in one section of 70- III came a bronze 
of Corinth issued under Trajan ( 98 - 117, IC 
70 - 30 ).

By the outside corner of a room toward the 
northeast end of EF 70 - III was a pit shaped 
in section like a reverse L. At top its dimen- 
sions are 0.57 x 0.90 m. and at bottom
0.78 X 1.55 m.; the depth is 1.38 m. The 
south side of the pit undercuts slightly the 
north wall of the room. The pit contained pot- 
tery, lamps, bone pins, and bases of glass 
vessels. Some fourteen pieces of Roman pot- 
tery were well enough preserved to inventory. 
The great part seem to date in the third cen- 
tury. I illustrate a jug with trefoil mouth (IPR 
70 - 13, P 1. 86 ), and from the well-preserved 
footing-trench of the west wall of the same 
room I illustrate two wheel - ridged mugs 
which are doubtless also to be dated in the 
third century ( IPR  70 - 15 and 16, P 1. 86, 
top left and righ t). Eighteen lamps from 
the pit deposit, most fragmentary, were in- 
ventoried. Their date seems to be second 
and third century. A well-preserved lamp is 
signed Ευπόρου ( IPL 70 - 37, P I .  87 a - b ). 
The same signature may have been on two 
others ( IPL  70 - 58 and 72 ). A large frag-

ment from the base of another preserves 
Ε πιτυνχάνου ( IPL 70 - 49, P 1. 87 c ). This de- 
posit also contained one piece of Greek potte- 
ry, an unpainted miniature mesomphalic 
phiale of the fifth century B.C. ( IPG 70 - 54; 
cf. Corinth, X III, p. 303, D-12-f, and p. 312, 
D-49-d and e ). It is an intruder.

In EF 70 - IV walls enclosing two adjacent 
rooms still retained in many places their plas- 
ter facing. Among the colors preserved are 
red, yellow, black, and white. In both rooms 
vertical bands divide the wall into panels. 
Bands vary in width from 1 to 2.5 cm. 
In one room a vertical band stands 33 cm. 
from a corner, in the other four bands ( now 
vanished ) were placed each 49 cm. from its 
neighbor.

Six inventoried coins from EF 70 - IV 
came from surface fill. One seems to be third 
century in date ( IC 70 - 50, perhaps Aemili- 
an ). Three belong to the fourth or early 
years of the fifth ( IC 70 - 25, Constantine; 
IC 70 - 49, Theodosius I or II; IC 70 - 28, 
uncertain emperor ). Two belong to the sixth 
century ( IC 70 - 29, Justinian I; IC 70 - 24, 
Justin II ).

EF 70 -V , like III and IV, revealed what 
seem to be house walls. As in EF 70 - VI, so 
in 70 - V a road-bed runs across the south- 
east end of the trench. A bronze of Honorius 
( 393 - 423 ) was found on the road metal. 
Towards the northwest beside the road and 
a t a lower level is a walled rectangular area 
which contained a deposit of coarse-ware 
pottery. Twenty-six pieces were inventoried. 
I illustrate nine in P 1 s. 88 and 89. The kan- 
tharos IPR  70 - 50 ( PI .  88, top left ) has a 
white painted chevron pattern around the 
body and the letters ZVOA on one side of the 
neck, illegible traces on the other. The one- 
handler IPR  70 - 54 ( P L  89, top left ) has 
white-painted letters Zft), presumably the 
first person singular of the verb. These vessels 
find parallels among third-century pottery 
from the Athenian Agora. The deposit also 
contained three well-preserved bone pins, 
rather illegible scraps of lamps, and two bronze 
coins. Both are badly worn, but one seems 
a Corinth issue of Antoninus Pius ( 138 - 161, 
IC 70-59, obv. A N T O N IN V S  A V  ) and the 
other an issue of the fourth century ( IC 70 - 
64, rev. Victory to 1., dragging captive ). Infill 
about 30 cm. above a tile-paved floor 1.50 m.
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northwest of the pottery deposit was found 
a well-preserved bronze of Aurelian ( 270 - 275, 
IG 70 - 57 ). The upper levels of the fill in this 
southeastern half of EF 70 - V contained two 
“ V andalic” bronzes ( IC 70-61 and 66, fifth 
or sixth century ) and two Byzantine ( IC 
70 - 62 and IC 70 - 63, both apparently twelfth 
century ).

From a room about 16.50 m. from the 
southeast end of EF 70 - V a tunnel turns off 
in an easterly direction ( P I .  90 a ). A length 
of ca. 9 m. was cleared this year ( PI .  90 b ). 
The end is not yet discovered. The upper parts 
of the walls of the entrance-shaft are lined 
with a brick-and-mortar facing, and a flat 
vault of like construction roofs the tunnel for 
a distance of ca. 0.70 m. from the entrance- 
shaft. Thereafter all is cut through stereo. 
Two steps lead down from the floor of the 
entrance-shaft to the floor of the tunnel, 
which is ca. 2.55 m. below the floor of the 
room in which the entrance is located. The 
tunnel is ca. 1.50 m. high and ca. 0.50 m. wide. 
On both walls at irregular intervals are lamp 
niches ca. 1.45 m. above the floor. Some 8 m. 
from the entrance-shaft in a caved-ίη section 
of the tunnel, foot and hand holds are cut 
into its extant sides. W ithin its in tact area 
the tunnel was filled with soft earth to a 
depth of ca. 1 m. In this fill ca. 12 cm. above 
the floor of the tunnel near its entrance-shaft 
a bronze coin of Maximian Herculius ( 286 - 
305 ) was found ( IC 70 - 67 ). The following 
lamps came from the lowest 20 cm. of fill in 
various parts of the tunnel: IPL 70 - 153, 
vine and grapes, signed Άρχέπολις ( P 1. 
91 a - b ); IPL 870 - 156, two fish ( cf. Agora, 
V II, 948, late third to early fourth century ); 
IPL  70 - 164, Eros piping ( cf. Agora, V II, 
716, second half of third century ); and IPL 
70 - 170, Eros going r. ( cf. Agora, V II, 730, 
second half of third century ). From the fill 
in the tunnel entrance-shaft ca. 22 cm. above 
its floor came IPL  70 - 184, bust of Athena
1. ( mould very like Agora, V II, 653, middle 
of third century ). Of the fragmentary pottery 
found in the tunnel two pieces are notable: 
a wheel-ridged basin ( IPR  70 - 23 ) like 
Agora, V, K 80 ( middle of third century ) 
and a krater ( IP R  70 - 80, P 1. 91 c ) with a 
wreath at neck and a large snake around body 
and over one handle to rim. The fragments 
of the snake-krater came from the lowest half

meter of fill a t the eastern end of the tunnel.
The floor of the tunnel entrance-room 

( tile and m ortar in part preserved ) lies at 
46.65 m. In the lowest 30 cm. of fill over this 
floor and 1 m. to 1.50 m. south of the tunnel 
entrance were found a bronze coin of Licinius 
( 307 - 323, 1C 70 - 75 ) and two lamps of 
considerable interest. The one ( IPL  70 - 140, 
P 1. 92 a ) is very like Agora, V II, 1789 - 
1797, which are there dated from the middle 
to the second half of the fourth century. The 
other ( IPL  70 - 193, P L  92 b - c ) is a cir- 
cular tube with twelve nozzles, four handles 
for suspension, and a vine with grapes for 
decoration.

Two other coins were found in the tunnel 
entrance-room. One bronze ( IC 70 - 76, not 
easily legible ), found very close to the coin of 
Licinius, has a reverse type ( Artemis 1. with 
bow and quiver between doe [ ? ] and stag ) 
used a t Corinth under Septimius Severus ( 193- 
211 ) and members of his family. Another 
( IC 70 - 77 ), an antoninianus of Probus 
( 276 - 282 ) struck at Lyons ( cf. RIC., V, 2, 
p. 30, 115 ), was found some 6 cm. above the 
floor a t the northwest corner of the tunnel 
entrance-shaft. A third coin was found out 
of context, reported by a workman to have 
been recovered from the dump from the east- 
ern end of the tunnel. I t was struck at Co- 
rinth. The obverse is signed IM  COMMODUS 
( 176 - 192 ) and countermarked with bust r. 
The reverse type is Aphrodite with scepter and 
apple, normally a type issued for Caracalla, 
Plautilla, and Geta. The coin of Maximian 
Herculius and th a t of Licinius, low in the des- 
truction fill respectively of tunnel and entran- 
ce-room and both little worn, suggest that 
these constructions were abandoned in the 
fourth century. The other finds seem to agree 
well enough, with the possible exception of 
the Corinthian bronze issued under Commo- 
dus and some degree of ambiguity attends 
the provenience claimed for this coin.

The northwest half of EF 70 - V revealed 
nothing of much interest. Three of the four 
coins found there are fourth century in date 
( IC 70 - 71, Constantine I, 306 - 317 ; IC 70 - 
55, uncertain emperor, “ falling horseman ” ; 
IC 70 - 70, Gratian, 375 - 383 ), the other is 
second century ( IC 70 - 69, Sparta under 
Commodus, 176 - 192 ). All were recovered 
from surface fill.
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The Hexamilion
G(ully) B(astion) 70

From the “ North Drain ” the Trans-Isth- 
mus Wall runs westward ever closer to the 
south edge of the great Kyras Vrysi Ravine. 
About 75 m. from the North Drain, in the 
area of Megaw’s trench of 1932 ( B SA  32, 
1931/32, p. 77 and fig. 5), the wall is only 
some 27 m. from the steep side of the ravi- 
ne. Another 20 m. westward the wall is 
broken by a gate (w idth  ca. 1.80 m. ) cut 
through the wall a t some period after construc- 
tion, then subsequently blocked up again. 
The blocking was rather carefully done in 
the normal technique used for the original 
construction of the wall, cement and rubble 
fill between facing-courses of cut stone. The 
northern facing-course and the cement and 
rubble core immediately behind it are well 
preserved. The remaining two thirds of the 
core was filled with loose rubble without any 
cement whatsoever. In connection with this 
southern two-thirds of the passage-way 
are horizontal cuttings in both jambs ( well 
preserved on the west ) and a circular cutting 
in the center of the sill block of the gateway. 
They were presumably made to house the 
wooden frame of a doorway in the southern 
end of the opening.

From the Gate the Wall continues west- 
ward for about 14 m., turns a 90° angle to 
the south for about 7.50 m., then with a sec- 
ond 90° turn runs westward for about 12.30 
m. to a point very near the edge of the deep 
West Bay of the Kyras Vrysi Ravine where 
again it turns a right angle and runs south 
for about 20.70 m. to the area where it joins 
the pre-existing masonry of the Roman 
Bath ( PI .  93 a - b ). Here on the south face 
of a cross-wall of well-laid ashlar is inscribed 
καλαίς Μυτιλην(αί)αις ( ΙΣ 70 - 9 ) in letters 
of late Roman Imperial date ( P I .  94a ) .  
The rectangle between co-ordinates NS 2198/ 
2240 and EW18450/18474 is occupied by 
walls of rooms belonging to the Roman Bath. 
These have been only partially excavated. 
I t  is clear, however, th a t many have been 
strengthened by the addition of heavy stone 
and cement masonry laid against them. The 
east face of the wall which continues south 
from the cross-wall with an appreciation of 
the fair ladies of Mytilene is constructed of 
largish stones and hard-trowelled cement

( PI .  94 a ), a technique also found on the 
inner face of the Trans-Isthmus Wall east 
of the stairway at the Northeast Gate. The 
west face of this same wall a t the Roman Bath 
shows typical facing masonry of the Trans - 
Isthmus Wall cut into brick masonry equally 
typical of Bath construction ( PI .  94 b ). At 
the southwest corner of the rectangle at NS 
2198 and EW 18452 some 43 m. southwest of 
the Inscription Wall the normal construction 
of the Trans-Isthmus Wall begins again and 
the Wall continues around the edge of the 
deep West Bay of the great Kyras Vrysi R a- 
vine in its usual style.

North of the rooms belonging to the Ro- 
man Bath, between the Trans-Isthmus Wall 
and the edge of the ravine, are a cement 
floor and a congeries of walls partially exca- 
vated and ill understood. Here are remains 
of a kiln made of broken tiles and set in a 
corner of earlier and more substantial ma- 
sonry. The kiln’s date is presumably early 
modern. At any rate, about 5 to 6 m. to the 
northeast and at approximately the same 
level was found a specimen of the Levantine 
colonial coinage of Venice issued by Antonio 
Venerio, A.D. 1382 - 1400 ( IC 70 - 73 ).

At the inside corner of the westernmost 
jog in the Trans-Isthmus Wall a multiple 
burial was discovered. East and south sides 
of the grave are tile, west and north sides the 
inner face of the Trans-Isthmus Wall. The 
inner face of the Wall is undercut by the 
north side of the grave. The Wall clearly an- 
tedates the grave. The grave was divided into 
a smaller northern compartment and a larger 
southern compartment by a line of tile, and 
the whole burial was covered with tiles, among 
them one stamped Π OCEIΔωNOC ( IA 70-49 ). 
Some of the tiles were roof-tiles, others sim- 
ply plaques ; all were held in place by earth 
fill. Among the plaques was one ( ca. 71 cm. 
square and ca. 5 to 7 cm. thick ) heavily 
smoke-stained except a t the corners. I t  is 
presumably a hypocaust cover-slab from 
the near-by Roman Bath, and the corners 
were protected from smoke by the pillars 
on which they rested ; each pillar apparently 
supported a corner of four slabs. The northern 
compartment of the grave contained two 
skeletons the southern compartment eight. 
All were adults. Their heads lay a t the west 
end of the grave. In the southern compart-
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ment three artifacts were found : a coarse - 
ware bowl ( IPR  70 - 26, P I. 95 a ), a black- 
stone bead ( 1M 70 - 54, P I. 95 b ), and a 
small bronze buckle ( IM 70 - 32, P I .  95 c ). 
The bowl ( diameter 16.2 cm. ) has a heavy- 
off-set lip concave in section over a body 
which spreads from base to underside of lip 
in a continuous curve. The main elements of 
the shape are those of Group K bowls in the 
Athenian Agora ( Agora, V, K 5 - 1 2  ), but 
the profile differs somewhat. The Agora bowls 
are dated ca. A.D. 250; the bowl from GB 70 
Burial 2 should be later. The black-stone 
bead was pierced by a section of heavy silver 
wire twisted into a cable pattern with hollow 
center. The bead itself is like one from Grave 
47 in the Corinthian Cemetery of Lerna Hol- 
low ( Hesperia, XXXVI (1967 ), p. 428, 
no. 26 : “ late 4th to early 6th century after 
C hrist” ). The bronze buckle has its congener 
in a buckle from Grave 86 of the same ceme- 
tery ( Hesperia X X X V III ( 1969 ) p. 79, and 
Plate 25, c ), which seems to be a burial of 
the 5th century after Christ. Bead and buckle, 
then, suggest for GB 70 Grave 2 a date in the 
5th century after Christ. The situation here 
is similar to th a t at the Northeast Gate where 
a fifth-century grave was built against the 
inner face of the stairway ramp to the fighting- 
platform of the Trans-Isthmus Wall ( ADelt 
23 ( 1968 ): Chronika, p. 140 ).

At two other places in GB 70 we found evid- 
ence which seems to be significant for the date 
of the Hexamilion. At the inner corner of the 
eastern jog in the Wall in a deposit of tile 
cut through by the footing-trench for the 
Wall was found a lamp ( IPL  70 - 161 ) like 
Agora, V II, no. 1570, there dated to the last 
quarter of the 4t.h century after Christ. In the 
small area excavated outside the Gateway in 
GB 70 four s tra ta  were distinguished: I, the 
surface fill, II a packed clay, I l i a  lower pack- 
ed-clay layer separated from the preceding 
by a layer of ash, IV a hard red earth. S trata 
II, III, and the deposit of ash which sepa- 
rates them run to and against the north face 
of the Trans-Isthmus Wall; in stratum  IV is 
cut the footing-trench for the Wall. In s tra - 
tum III  a bowl-shaped circular depression 
( diameter 42 cm. ) had been cut and a t its 
center a tile-lined socket ( ca. 11 cm. square ) 
had been sunk. Near by a small irregular 
cutting contained ash and fragments of four

small cooking-pots, a two-handler and three 
one-handlers ( IPR  70-97-100, P 1. 95 d - e ). 
All are globular and very lightly wheel-ridged. 
The two-handler has a straight mouth, the 
others slightly flaring mouths tooled at lip 
( the two larger ) or base ( the smaller ). The 
determination of the date of these four pieces 
and the analysis of the sherds from stra ta  II 
and III await further study.

Our survey of the course of the Hexamilion 
was completed this year. Six sheets cover a 
section of terrain almost 2 km. wide on the 
Peloponnesus side of the Corinth Canal from 
the Corinthian Gulf to the Saronic. The scale 
is 1:2000 with contours a t 2 m. intervals. 
The work was done by the Topographical 
Service of the Greek Ministry of Public Work 
and the civil engineer Mr. E. Papanis. This 
map will be the basis of our future studies 
concerned with the Wall and indeed will serve 
to locate all archaeological exploration in the 
area it covers.

Several fragments of inscriptions were found 
in 1970, most from the Gully Bastion area of 
the Trans-Isthmus Wall where they had form- 
ed part of the rubble fill. One seems to pre- 
serve the name of Paccianus the agonothete 
of A.D. 137 ( ΙΣ 70 - 6, white marble, P 1. 
97 a ). The most extensive is apparently part 
of a decree ( ΙΣ 70 - 2, whitish marble with 
much mica, P L  96 ). A tentative transcrip- 
tion of the preserved tex t follows :

— a—
—  aι θυσ[ίαι — ]

[ —  τ]ώι Ποσε[ιδώνι — ]

— ημέραι —
5 —  κοινήι ια—

— ι του αρίστου —
—  πατέρων γένου[ς — ]

[ —  τ]ούς πρέσβεις και —

—  γραμμάτων και διότ[ι —  ]
10 — εατο επιφανεστέραν κα[ι — ]

— πος του πεμφθέντος υφε—
— αι γνώριμον ότι αιεί κατά το —

— λονθεν τειμά τους ευεργέτα]ς — ]

— ατε γ αρ τον αυτοκράτορα της ο[ικουμέ- 
νης— ]

15 —  προς τους υπηκόους ή οι πατ[έρες— ]
— ετα πάσης αρετής εξειγουν—
— ουσας ανέστησεν τας δεκ—
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— ς προς τους θεούς ευσέβει[αν — ]
— ιαζα αφειδώς επί αιδούς και θυσ—

20 — αι ιερά και όσια πάντα επανορ—

— ωνους δε τιθείσάν τι του—
— ι Ελλάδα δια δη ταύτα πα—

— ροσεσθαι τα εψηφισμέ[να — ]
— οι μηδεμίαν ημών τ—

25 — σιτριφουσσ—

A surface find near the Theatre contains a 
list of properties ( ΙΣ 70 - 5, bluish marble, 
P 1. 97 b ) : H

ΗΝΦΙΛ  
ΠΛΕΘ     E

Ν   Ε Σ Α Τ Η

5 Η ΝΑΛΚΙΠΠ Ο ΥΧΩ ΡΙΟ Υ

ΙΩΝΟΣΟΙΚΙΑΚΗΠΟΣ  
ΡΟΔΩΡΟYO[I] K IA K ΗΠ[ΟΣ]

Π

P A U L  A. C LE M E N T  

*

EXCAVATIONS AT PHLIUS

In the late summer of 1970 a cleaning ex- 
cavation was undertaken at the site of ancient 
Phlius by the University of Missouri for the 
American School of Classical Studies at Athens. 
The work was directed by William R. Biers 
of the University of Missouri and lasted for 
four weeks. The goals of this supplementary 
excavation were to clear and study the ancient 
remains partially excavated by the American 
School in their excavation of 1924 at the site.

A large rectangular building with an inte- 
rior colonnade and a theater with its scene 
building were investigated ( P l a n  1 ).

The building, known locally as the Palati, 
was cleared of dump from the earlier excava- 
tion and tested in several places. The area 
had been badly disturbed by later intrusions 
but remains of a mudbrick construction of 
unknown use and extent was found between 
the east row of interior column bases and the 
east wall of the building. The bases them- 
selves are of unusual type consisting of a Doric 
drum and a “ p lin th” cut from the same block 
of stone. Cuttings on the interior faces of each 
bases indicate tha t the central area of the

building may have been floored with stone 
plaques or slabs ( PI .  98b) .  Architectural 
remains and pottery from tests against the 
foundations indicate that the building may be 
somewhat earlier than the Hellenistic date 
previously assigned to it.

A destruction level datable to the fourth 
century A. D. overlay the whole area. From 
this level came several architectural fragments 
and a portion of a poros inscription record- 
ing the imperial titles of the Emperor Trajan 
( P 1. 98 a ).

To the north of the Palati, but not aligned 
with it, lies the North Building, a long, rec- 
tangular structure with a return at its east 
end. This building resembles a stage building 
in its form and faces a concave slope which 
did indeed contain the cavea of a theater. 
Six building phases were revealed in the build- 
ing which itself would appear to be Hellenistic 
in date.

Plan 1. Area of excavations at the end of 
1970 season
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The eavea to the north is limited on the east 
by a retaining wall, where an an ta marked a 
probable entrance, and on the west by a na- 
tural outcropping of rock. Cleaning of an old 
trench revealed bench type theater seats in 
situ, and a test a t the lower end of the retain- 
ing wall uncovered the easternmost seat of 
the row ( P I .  98 c ). A drain, sloping east to 
west, was also uncovered in front of the seats.

The form of the theater as now only partial- 
ly delineated is unusual in the space reserved 
for the orchestra, which may have been oval 
or rectangular.

The identification of the theater settles 
the controversy concerning its position, most 
scholars having placed it further to the east, 
and provides a valuable fixed point in Pausa- 
nias’ description of the city.

W IL L IA M  R. B IE R S  

*

ARGOS

Secteur δ

J .-Fr. Bommelaer et Y. Grandjean ont pour- 
suivi en 1970 la fouille commencée l’année 
précédente sur la place du Synoikismos, en 
bordure de la route de Tripolis. A la fin de 
la campagne, la surface fouillée représentait 
l ’équivalent de vingt carrés de 5 x 5 m ( P 1. 
99 a ) .

Le complexe romain découvert l’an dernier 
a été dégagé aussi largement que possible. 
Il s’agit d’une insula, dont les limites E st et 
Ouest nous sont désormais connues. Édifiée 
au IVe siècle ap. J.-G., elle fu t détruite à la 
fin de ce même siècle, et reconstruite au début 
du Ve, suivant le même plan. Des remanie- 
ments successifs durant le Ve siècle et le début 
du Vie lui firent perdre sa physionomie ori- 
ginelle. Toute la partie Est de Pilot fu t amé- 
nagée en aire de travail, en liaison avec un 
four, qui fut réutilisé à l’époque médiévale, 
et dont subsistaient les fondations circulaires. 
En même temps était installé un im portant 
réseau de caniveaux ou de conduites, qui sou- 
ligne la destination artisanale de cet ensemble. 
Toujours durant le Ve siècle, la ruelle qui 
bordait V insula à l’Ouest fut transformée en 
un portique, longé par un collecteur d’égouts 
( P I .  99 b ).

Sous les constructions romaines, et surtout

aux endroits où elles étaient accidentellement 
endommagées, on a pu compléter certaines 
observations de la précédente campagne. Tout 
d’abord, les principaux murs plus anciens 
avaient été systématiquement utilisés par les 
Romains pour fonder leurs constructions. Les 
recreusements que suppose ce parti expliquent 
peut-être l’écrasement extrême de la stratigra- 
phie et le morcellement des couches antérieu- 
res. Toutefois, si une mosaïque a été installée à 
peine 25 à 30 cm au-dessus d’un sol du V ille  
siècle av. J.-C., il semble que l’on doive à un 
jeu de terrasses d’époque romaine d’avoir 
parfois conservé les couches anciennes sur 
une plus grande épaisseur.

L’époque hellénistique était représentée 
par quelques murets et résidus de couches; 
dans la région Nord de la fouille, une belle 
construction carrée, pourvue d’un sol de gros 
caldérim, s’était mieux conservée; mais sa 
destination n’a pu être précisée.

Des deux bassins en pôros trouvés en 1969, 
on a m aintenant le plan complet: le plus 
grand, dallé au fond, date de l’époque classi- 
que. Il a dû être agrandi, sans doute au IVe 
siècle, puis suppléé, à l’époque hellénistique, 
par le plus petit.

L’époque archaïque n’est guère attestée 
que par un remblai qui s’est accumulé sans 
doute dès le début du V ile  siècle le long 
d’un mur construit en gros blocs éclatés, dres- 
sés de chant. Ce mur a été dégagé cette année 
sur une longueur considérable: en restituant 
les tronçons perdus, on obtient un to tal de 
25 m, dont plus de 17 dans le sens Est-Ouest, 
le reste faisant retour vers le Sud. Cette im- 
portante construction, qui comportait des 
refends, est associée à un sol qui paraît dater 
du début du V ile  siècle.

Ce sol ( auquel correspondait sans doute le 
puits trouvé en 1969 ) était un exhaussement 
d’une grande aire de cailloutis serré qui a t - 
teste l’importance de cette zone à l’époque 
géométrique récente. En plusieurs endroits 
cette surface avait été crévée par l’enfouis- 
sement de tombes ( P I .  100a ) .  Plusieurs 
d’entre elles datent du Géométrique Récent 
( P I .  100 b ), mais le plus beau vase appar- 
tient déjà au début du V ile  siècle.

Des couches mésohelladiques avaient été 
repérées l’an dernier. Un sondage en profon- 
deur, au Nord-Est de la fouille, a permis de 
retrouver de nouveaux vestiges de cette épo-
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que, mais aucune trace de construction n’a 
été relevée.

Sur le site de l' Aphrodision, Fr. Croissant 
a procédé à des travaux de nettoyage et de 
consolidation, au Sud-Est du temple, dans 
le secteur où les structures mésohelladiques 
et mycéniennes sont le mieux conservées, 
en vue de la présentation du site. Le démon- 
tage des degrés de calcaire construits à l’épo- 
que romaine en avant du temple, qui a oc- 
casionné la découverte d’une inscription ( é- 
pigramme dédicatoire pour une prêtresse ), a 
permis de dégager complètement la façade 
Est ( P 1. 100 c ), et de préciser la chronologie 
de la terrasse archaïque.

Secteur a

Des recherches complémentaires effectuées 
par Fr. Croissant sur le terrain Anagnostopou- 
los (Su  88 ) ont confirmé l’importance des 
structures mises au jour par le sondage de 
1969, et permis d’en préciser la chronologie.

Au Sud du sondage de 1969, la chaussée 
empierrée, dont on n’a pu reconnaître la bor- 
dure Sud, bien qu’elle ait été dégagée sur une 
largeur d’environ 5 m. paraît s’étendre au- 
delà des limites du terrain. De nombreuses 
monnaies, trouvées sur le sol, perm ettent 
de situer à l’extrême fin du IVe siècle ap. 
J.-C. l’abandon de la  chaussée, qui fut bar- 
rée par des constructions à partir du Ve 
siècle.

Au Nord, un sondage profond, de plus de 
5 m. a mis au jour plusieurs états de construc- 
tions ( P L  100 d ), dont le plus ancien, lié 
au grand mur dégagé en 1969, paraît remonter 
au 1er s. av. J.-C. Épais, de bonne facture, et 
très profondément fondés, ces murs appar- 
tiennent évidemment à un vaste bâtim ent de 
l’époque du Haut-Empire, et doivent apparem- 
ment être mis.en relation avec le premier état 
des thermes situés au Sud du grand portique 
de l’Agora.

Les niveaux antérieurs, attestés dans la par- 
tie Est du terrain ( couche protogéométrique ), 
étaient, dans la nouvelle tranchée, complète- 
ment détruits par une énorme fosse creusée 
à la fin de l’époque hellénistique, sans doute 
en vue d’exploiter la couche d’argile presque 
pure qui repose à cet endroit sur le sol vierge. 
Le remblai de cette sorte de carrière, où s’en- 
fonçaient les fondations romaines, et qui ex- 
plique apparemment leur exceptionelle pro-

fondeur, alivré une céramique très abondante, 
datable du 1er siècle av. J.-C.

J.-FR. BO M M ELAER  
FR. C R O ISSAN T  
Y. G R AN D JE A N

*

ASINE

Swedish excavations were carried out at 
Asine ( P 1. 101 ) in the Argolid between 1922 
and 1930 under the direction of Axel W. Pers- 
son and Otto Frödin ( Frödin - Persson, Asine, 
Stockholm 1938 ). Forty years after the ter- 
mination of the old excavations, new Swedish 
excavations were started in May 1970 under 
the direction of Dr Carl-Gustaf Styrenius, 
Director of the Swedish Institute in Athens. 
The campaign began on May 4th and ended 
on June 6th. Work on photography and re- 
cords continued during the whole month of 
June. The assistant director of excavations 
was Mr Alvar Vidén, Assistant at the Swedish 
Institute in Athens. Student-excavators from 
the University of Lund were Mrs Berit Wells, 
Miss Gunilla Rodin and Mr Per Peterson and 
from the University of Gothenburg Miss Eli- 
sabeth Mossberg. The expedition included 
also a Danish assistant, Mr Sören Dietz, As- 
sistant Keeper of the Department of Clas- 
sical and Near Eastern Antiquities at the Na- 
tional Museum of Copenhagen. Funds for the 
excavations were given by the Swede Gösta 
Enbom, Consul General of Denmark in Pi- 
raeus. A short report of the excavations has 
already been published in Athens Annals of 
Archaeology ( A A A  IV ( 1971 ), pp. 147 - 148, 
figs. 1 - 5 ).

The excavation took place some 100 m 
east of the Acropolis near a sandy beach on 
land belonging to the Karmaniolas family. 
The reason for the excavations was th a t the 
landowners wished to install camping facilities 
along the beach. After promising soundings 
in the area made by Mrs E. Deilaki of the Nau- 
plia Museum it seemed necessary to make 
more extensive excavations.

During these excavations 10 trenches were 
opened in the western part of the area and 2 
trenches some 30 m east of these, all of them 
5 x  2 m. Just below the surface layer, which 
contained a few Hellenistic sherds, we came 
upon layers of the Geometric period with
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traces of the foundation walls of houses, much 
pottery and a few fragm entary bronze objects. 
One of the eastern trenches was extended to 
5 X 5 m in order to clear the corner of a Geo- 
metric house with p art of the hearth preserved 
( P 1. 102 a ).

In one of the upper layers a child burial 
was found, Tomb 11 A, containing a kotyle of 
Corinthian date ( P I .  102 b ), a period from 
which no finds had appeared during the old 
excavations.

Beneath the Geometric layers Protogeo- 
metric house walls appeared, some exactly 
below and with the same orientation as the 
Geometric walls ( P I .  102 c ). The Protogeo- 
metric layers yielded a considerable quantity 
of pottery, mostly in fragments.

Below the Protogeometric occupation layers 
there was a cemetery of child burials of Pro- 
togeometric date, dug into Submycenaean and 
Mycenaean layers. Four cist tombs and one 
pit grave were excavated. The contents of the 
burials were : Tomb 3 A one lekythos. Tomb 
4 A one feeding-bottle. Tomb 4 B one leky- 
thos and a number of sherds probably belong- 
ing to a cup. Tomb 5 B one lekythos, one 
oinochoe and one skyphos ( PI .  102 d - e ). 
Tomb 5 C one lekythos, one oinochoe, one iron 
ring, one iron fibula and one necklace of bone 
beads.

Of the Mycenaean pottery a large propor- 
tion was of LH III C date, probably corres- 
ponding to the LH III  C chamber tombs ex- 
cavated in the 1920’s on the Barbouna hill 
just opposite the Acropolis. Among the 
LH III  C material there was a quantity  of 
LH III  C hand-made ware. Very few sherds 
were of LH III  B date, while sherds which could 
with certainty be attributed to the Submyce- 
naean period were numerous, especially rim- 
sherds of skyphoi decorated with wavy lines.

Below the Mycenaean layers appeared a Mid- 
dle Helladic cemetery of built cist tombs 
of varying types. Of the seven tombs, the 
lower parts of which were excavated below 
the present water level ( P L  103 b ), two lay 
side by side as a double grave and were cover- 
ed with large stone slabs ( P 1. 103 c ). These 
tombs contained neither grave offerings nor 
skeletons. Only a few Gray Minyan sherds 
were found. Of the other five tombs only two 
contained offerings. In Tomb 4 D there was 
a gold diadem, decorated in a simple repoussé

technique. In Tomb 5 D there was an interest- 
ing double vase and a vase in coarse ware 
decorated on the shoulder with parallel ridges. 
The double vase had decoration of birds in 
m att black and red paint ( P 1. 103 a). This 
vase seems to be influenced by Middle Cycla- 
dic pottery, where bird vases are specially 
connected with Phylakopi on Melos. Anoth- 
er bird vase was found at Asine during the 
old excavations. The date of these pots is Mid- 
dle Helladic III.

In many trenches the layers were not dis- 
turbed, and thus the stratigraphy should be of 
great interest, especially for the periods of 
transition between the Bronze Age and the 
Iron Age.

On the lowest part of the slope of the Bar- 
bouna hill on land belonging to the Levendis 
family two trenches, 10 x  1.50 m and 5 x
1.50 m, were opened. Finds of Geometric 
and Mycenaean pottery and house walls were 
made here.

To sum up, it can be stated tha t the results 
of the study of the material found this year, 
combined with a continuation of the excava- 
tions, will certainly make an im portant con- 
tribution to the knowledge, hitherto rather 
meagre, of settlem ent in Greece during the 
Geometric, Protogeometric and Submycenaean 
periods.

CARL - G U STAF S T YR E N IU S  

*

EXCAVATIONS AT PORTO CHELI 

The City Site
Work in 1970 concentrated on the east 

side of the city and on the stretch of city wall 
th a t is to be seen inside the city roughly half 
way between the eastern and western arms 
of the city wall.

The eastern most point of the city, a rectan- 
gular tower projecting only slightly from 
the line of the walls, was first investigated 
in 1968 ( see Hesperia X X XV III [1969], p. 
316, Fig. 2 and p. 315, η. 1 ). I t  marks the 
point a t which the walls running down from 
the acropolis turn  at right angles and head for 
the gate and tower marking the exit for the 
road to Hermione ( now submerged ). Contra- 
ry to the impression gained from preliminary 
examination, deep foundations ( six courses of 
poros ) exist only for the length of one block,
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on the southeast face, perhaps because of a 
pre-existing pit a t th a t point discovered when 
the tower was constructed. A single course 
of conglomerate with roughly drafted edges 
forms the socle of the tower. No phases in 
the construction and use of the tower and so 
far no evidence of its date have yet been de- 
tected.

The city wall to the south of the Bast Tow- 
er, just described, had been cut into for nu- 
merous burials of late Roman times, some 
covered by slabs of stone; small children 
were placed in large pots. Similar burials were 
found in the stretch of city wall in the middle 
of the city. These are evidently graves of the 
common people employed by the owners of 
the late Roman /early Byzantine hot bath 
built over the Hermione Gate ( see Hesperia, 
loc. cit., p. 339 ). At the other end of the site’s 
history it seems probable tha t a city wall exist- 
ed on the east side of the lower town, con- 
temporary with the fortifications of mudbrick 
on the acropolis built in the late V llth  centu- 
ry B.C. and destroyed in the early V lth . Here 
too it appears to have consisted of mudbrick 
laid directly on the bedrock.

In an area immediately inside the city wall 
and southwest of the E ast Tower intensive 
excavations produced evidence of continuous 
habitation from the late Geometric through 
the late IVth century, the later phases being 
associated with the remains of two houses, 
separated from the city wall by a street or 
passage ( see P I. 104 a and for the street, 
cf. Hesperia, loc. cit., Fig. 2 and p. 328 ). A well 
in this section yielded a considerable quantity 
of pottery of the Archaic period. Notable 
finds from later levels include a fine red-figure 
hydria of the late Y th century and a double 
column in limestone with flutes in stucco, later 
covered over with another layer of stucco ( cf. 
the Ionic capital of limestone, suitable for a 
column of this size and shape, found in ex- 
cavations some 100 meters to the west in 
1962, Hesperia, loc. cit., p. 329 and J. H, 
Young, Expedition Y [ 1963 ], No. 3, p. 5 ).

Tests further south confirmed the courses 
of the street leading to the Bast Gate of the 
city but further up the hill towards the acro- 
polis construction of only the IVth century 
was found. Evidently on the plain along the 
shore settlement from a t least late Geometric 
times coincided with the limits of the classical

town, reaching as far, but no farther, than the 
later city wall to the east. But on the slopes 
between the lower town and the acropolis, 
at any rate for the east side of the city, set- 
tlement did not occur before the IVth cen- 
tury ; excavation of the « Industrial Terrace » 
still higher on this same side of the city in 
1962 and 1965 also produced no signs of con- 
struction before the IVth century.

The stretch of city wall on the upper ter- 
races between the acropolis and the enclosed 
harbor seems to enclose the area to its east, 
to judge from the remains of houses on either 
side. At some point, probably in the IVth 
century, the western part of the city appears 
to have been abandoned for defensive pur- 
poses while the acropolis, the enclosed harbor 
and the larger eastern section of the city 
was retained. More intensive use of the more 
restricted area within the city walls may thus 
account for construction for the first time on 
the upper terraces to the east.

East of Porto Cheli

The highest hill east of Porto Cheli and 
within sight of ancient Halieis is now known 
as Koukouras. The existence of a small, rustic 
shrine was shown by many votive skyphoi, 
some bronze objects, a female terracotta 
figurine, and a number of ashlar blocks of con- 
glomerate. But despite roof-tile fragments no 
cuttings or foundations of a building were 
found, nor any clue to the identity of the deity 
worshipped. Pottery suggests use of the shrine 
in classical and Hellenistic times and then 
a re-use in the III-IV  century A.D. to judge 
by fragments of lamps.

At Metochi on the east coast of this area 
much classical pottery including red figure, 
had been observed some years ago. Investi- 
gation of the source of the pottery suggests 
tha t the deposit came from a bothros. It 
could not be determined with which of the 
various remains in the vicinity the bothros 
should be connected.

The Northeast Side of Porto Cheli Harbor

In 1967 the presence of a complex of size- 
able buildings was detected in this area, lying 
on the average in about 1.50 m. of water, from 
10 to 40 m. from shore and some 600 m. north 
of the city gate on the way to Hermione 
( see Hesperia XX XV III [ 1969 ], pp. 338 - 39,
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fig. 8 and PI. 92 ). This season the area was 
first brought into the grid system for the city 
and its environs as quadrants L - M 12 -1 3 . 
We then proceeded to clear vegetation and 
superficial mud and rubble from the visible 
walls of the three most distinct structures in 
the water and to clean out a variety of cut- 
tings in the bedrock of the adjacent shore. 
Subsequent excavation was limited to four 
trenches. Compressors and pumps for diver - 
archaeologists operating dredges in the water 
were mounted most of the time on a platform 
constructed of iron scaffolding and empty oil 
barrels ( used for floating the platform when 
it needed to be moved ). Two dredges of the 
type described in Hesperia ( loc. cit., pp. 331 - 
32 ) were used. Metal irrigation pipe that 
could be combined in various lengths was 
used to carry the discharge of the dredges 
away from the working area. Mr. Alfred Kann 
was in charge of these arrangements and to his 
technical ingenuity is owed much of the suc- 
cess of this season’s work. As in 1967 and 
1968 Mr. and Mrs. Julian W hittlesey provided 
the indispensable perspective of balloon - 
born photography which helped to detect 
unknown structures and to record what had 
been cleaned or excavated. Underwater photo- 
graphy was handled very capably by one of 
the diver-archaeologists, Mr. Earl Saxon. Mr. 
Donald Dupont assisted the director in the 
operations in the water.

Building 2 ( upper right in P l a n  1, right 
in P 1. 104 b, accompanying this report ; also 
marked A in Fig. 8 of Hesperia, loc. cit. ) is a 
large structure, 7.50 m. by 29 m. in the shape 
of a stoa, the heavy, well-fitted foundation 
of ashlar blocks along the west side presuma- 
bly marking the line of the colonnade. The 
foundations of the other three sides are made 
of more irregular and smaller blocks. The 
building has been stripped to the lowest level 
of the foundations and neither a date nor in- 
ner divisions could be distinguished with any 
certainty. A test in the footing trench a t the 
northwest produced a sherd of black-glaze 
pottery. ( An undatable miniature skyphos 
was found in a hole in one of the heavy, western 
foundation blocks and two other similar frag- 
ments among the blocks of the southern wall ). 
The most distinctive finds were a number of 
fragments of large kiln-baked bricks, 10 cm. 
thick and at least 32 by 40 cm. deep and wide.

They may be compared to the bricks used 
in the construction of the Xenon a t Kassope 
in Epiros ( described by Dontas in Praktika 
for 1952 and 1953 ), assigned to the early 
IVth century B.C. Unlike those, however, no 
holes for long nails, presumably for fastening 
to wooden beams above the level of the stone 
walls, were seen in the fragments collected. 
I t  may be suggested tha t the bricks here were 
used as plinths for mud-brick walls. The roof 
tiles of the building were flat pan-tiles and 
curved, « Laconian » cover-tiles.

Building 1, lying immediately to the west 
of 2 ( see P l a n t  and PI. 104 b ), measures
4.50 by 28 m. and has walls, unique for this 
site, of flatfish slabs of limestone to form an 
even outer and inner face while irregular on 
the inside ( cf. the construction of the archaic 
shrine, probably of Apollo Pythaieus, as A- 
sine, Frödin and Persson, Asine, pp. 149 - 51 ). 
The building is open at the south where a short 
pronaos leads to a sekos ( 8 m . )  over a wide, 
carefully cut threshold of limestone ( of which 
the western part has been destroyed ) resting 
on a heavy, poros foundation. Halfway down 
the sekos are two large blocks of poros, off- 
center to the west with a smaller base behind 
them which supported a post or column. The 
space between the bases and the cross-wall 
to the north was designated Trench A and, 
with the exception of a balk, was excavated. 
Beyond the cross-wall a much longer rear 
chamber ( a little less than 15 m. long ) con- 
tains a t least four column bases, set a t irreg- 
ular intervals and originally flutted or fascet- 
ed in their circular upper parts. The rectan- 
gular plinth of the most southerly base was 
left rough below a point at which we may take 
to be the floor level, ca. 13 cm. below the tops 
of the walls. The same floor level is confirmed 
by the distribution of finds for Trench A in 
the sekos to the south. The extraordinary 
proportions of the building ( ca. 1:6 ) may 
in fact have been less extreme if a peripte- 
ron of columns ran around the building at 
the floor level ( its traces would not show be- 
fore excavation which has yet to be attem pted 
outside the building ) the proportions might 
be reduced to ca. 1:4, which would still have 
a decidedly archaic character. Even so, traces 
of predecessor to this building may perhaps 
be seen in a wall running from the west side 
of the pronaos into the sekos, at a slightly
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lower level. Cover tiles in the building were 
of the angular « Corinthian » type.

Finds from Trench A were very numerous : 
fragments of over 200 miniature skyphoi, 
black - glaze including black - figure and 
red-figure pottery, Corinthian aryballoi, a 
miniature phiale, a bronze votive wheel, a 
male terracotta figurine of E ast Greek type 
(second half of V Ith cen tury), much bone 
including pierced astragaloi, much metal of 
which the most remarkable piece is rectangu- 
lar in section, concreted with fragments of
wood, and bears the graffito T A I [ ..........].
A hoard of eighteen Aeginetan silver « tu r- 
tles » of the second earliest type ( V lth  centu- 
ry ) is remarkable for the variety of denomi- 
nations represented. Two finely fluted bases 
in marble for perrirhanteria ( and part of the 
column of one ) were found to the west and 
the east of the two rectangular bases. Finally, 
in an area no more than a meter square to 
the northwest of the bases were found many 
fragments of a marble statue ( or possibly 
statues, though no duplication of anatomical 
parts has yet been observed), representing 
a nude young male with locks coming down 
his back and onto either shoulder in front 
( see P 1. 105 a - b, the left torso ). No part 
lower than the buttocks have been found. 
A front and a rear of a head were found, the 
face sadly damaged by the sea. An early fifth 
century date would be acceptable for all but 
the face but it is difficult to say how much 
of the later appearance of the la tter is due to 
damage in the sea. Mention may also be made 
of forepart of a small bronze goat found in 
clearing the column base in the rear chamber.

On the history of this shrine ( for tha t is cer- 
tainly its character ) it must be emphasized 
th a t it cannot have been contemporary with 
the westward facing stoa to its east. None of 
the pottery found at and above the floor level 
( but below the tops of the walls ) need be later 
than the second quarter of the fifth century 
B.C.; two fragments of late Roman « com- 
bed ware » show th a t surface pottery can work 
its way down and it is striking th a t no later 
fifth or fourth century pottery, such as is so 
plentiful at Halieis, is found in the building. 
The end of the building came probably with 
the burning of which there are many traces. 
The unsuccessful Athenian attack  in 460 or 
459 B.G. which may also have been the cause

of the notable destruction level on the acropo- 
lis would suit the date of the finds. Thereafter 
the remains of the building were levelled, effec- 
tively sealing the 13 cm. of deposit, for a ter- 
race in front of the stoa built to the east. The 
upper date for the shrine, or its predecessor, 
is suggested by a Proto-Corinthian aryballos of 
no later than the second quarter of the V llth  
century and probably earlier. The divinity 
seems most probably Apollo who appears on 
the coins of Halieis and whose sanctuary is to 
be the site of the Halieis copy of the treaty 
with Athens of 423 B.C. ( I.G. I2, 87 and 
Hesperia XIV [ 1945 ] 97 - 105 ).

Five meters south and a little east of the 
pronaos of Building 2 and with much the 
same orientation are the foundations, 3.00 m. 
by 17.50 m., of what was probably a monu- 
mental altar ( PI .  105c) .  They consist of 
four rows of heavy poros blocks, closely fitted 
together with a narrow gap in the center, ex- 
cept for the northeast side. There the second 
row of blocks from the east is absent, the 
outer row swings slighly in, to the west, and 
on the outside are added two square bases 
two meters apart, surmounted by carefully 
finished limestone plinths, also square. In 
between these probable column or pillar 
bases are rectangular blocks ( three in one 
row, one in another ), perhaps the foundations 
of steps. On the west side of the altar, exactly 
opposite the two square bases are the remains 
of two rectangular poros blocks th a t may also 
have supported plinths. The construction of the 
north end can be explained as providing for 
a canopy or baldachin over part of the altar. 
Comparable baldachins have been postulated 
for the altar of Hera Akraia at Perachora and 
of Aphaia on Aegina ( B SA  LXI [ 1966 ], 207 - 
15 ; Furtwängler, Aigina  I, p. 70, Fig. 17, p. 
72, Fig. 19, p. 74, Fig. 22 ). A t these sites, how- 
ever, the roofing has been restored to cover 
the whole altar. The altar a t Halieis suggests 
th a t symm etry may not have been the deci- 
sive consideration in the construction of such 
canopies. No evidence for dating this construc- 
tion has yet been found. The orientation, al- 
most in line with the archaic shrine, does 
not suggest th a t it was intended to serve tha t 
building bu t rather a later and larger building 
directly to the west, in an area covered with 
a heavier deposit of mud which has not been 
investigated so far.
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The area around the altar is bounded to 
the south, at a distance of twelve meters, by 
the starting line of a race track. The width is 
16 m. of which only 14 m. are unobstructed. 
Rectangular slabs of limestone, w ithout found- 
ation, show the characteristic pair of parallel 
grooves for the feet of the runner, separated 
by square cuttings for upright posts into six 
individual lanes. The result is a relatively nar- 
row race course when compared with the 
IVth century courses at Olympia ( 20 lanes ) 
and Epidauros ( 10 lanes ). Two lines of wall 
run along either side of the track which, we 
must suppose, terminates in another s ta rt- 
ing line some 180 m. to the south. To the east 
the structures th a t are continuous from the 
altar area to the north may have served as 
foundations for wooden bleachers or for 
mounded earth for spectators. The unit that 
begins a t the same level as the starting line 
measures 7 m. by 22 m. and is separated by a 
passage of 2 m. from the next structure to the 
south, also 7 m. wide. Tests dug in the first 
of these structures were unrevealing. On the 
west side, the inner line of wall takes the form 
of a slightly curved recess 5.5 m. from the 
northern end for 4.5 m. before resuming its 
straight course to the south. One may com- 
pare traces of a similar ( and unexplained ) 
curved construction on the south side of the 
track at Epidauros ( Praktika, 1902, p. 91 ). 
About a meter east of the curve, on the edge 
of the track itself, an excavation uncovered 
the top half of a black-glaze Laconian stirrup 
crater and between the crater and the recess 
other fragments of black-glaze and black- 
figure pottery, notably a large piece showing 
a gigantic bird and a running man, of the mid 
or third quarter of the Y Ith century. From 
the level of this pottery in relation to the 
starting line and the line of blocks to the west 
it seems to belong to fill used in the construc- 
tion of the race course which, in its existing

form, would be later than the mid or third 
quarter of the V Ith century, but as yet it 
cannot be said how much later.

Brief tests to the west of the race course 
have shown the presence of other walls. At 
the south end of the stadium, the end which 
faced the city gate, we may also expect other 
structures. The cuttings in the bed- rock 
along the shore in the area of the sanctuary 
may be divided into two groups : to the south 
grooves running roughly north - south may 
show the course of the road, suggested also 
by traces seen in balloon photographs of the 
sea to the south. Along these grooves are 
holes at intervals of ca. 2.5 m. for columns 
or posts ( three round and one rectangular ). 
Behind the line of posts is a pentagonal basin, 
two meters long, equipped at one time, judging 
by cuttings a t either end with a lid. Fifteen 
meters to the north a trench appears to have 
been cut in the soft rock to carry a line of 
wall, of which only a few traces remain, run- 
ning directly towards the « hostel » or « bath » 
complex mentioned above. No other cuttings 
or walls can be brought into relation with 
this, though there are a number of circular 
basins in the rock nearby. In one wall block 
tha t remains in place a  rectangular hole has 
been cut, presumably for an upright post. 
I t is tempting to suggest th a t this isolated 
wall supported a channel for bringing water 
into the sanctuary, as would be normal for 
the site of athletic competitions.

In summary, the northeast area of Porto 
Cheli harbor was the site of a religious and 
athletic complex, beginning as early as the 
first half of the V llth  century and lasting 
into at least the Vth century B.C. The sanc- 
tuary may well have been tha t of the city’s 
chief god, Apollo. Next season excavation 
will continue in the shrine and the extent 
and date of the rest of the complex will be 
investigated.

M IC H A E L  H. JAM ESO N
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Α Ν Α ΣΚ Α Φ Α Ι 

Νεάπολις Βοιών
Κατά το έτος 1969, εξ αφορμής έργων δια- 

μορφώσεως της δημοτικής πλατείας της Νεαπό- 
λεως Βοιών είχεν αποκαλυφθή εντός του χώρου

Σχέδ. 1. Νεάπολις Βοιών. Τοπογραφικόν περιοχής ανασκαφής ρωμαϊκού βαλανείου

ρωμαϊκόν βαλανείον1. Η  ανασκαφή διενηργήθη 
κατά τον Οκτώβριον του 1970 εντός του χώρου, 
όστις εικονίζεται εις το τοπογραφικόν διάγραμ- 
μα ( Σ χ έ δ. 1 ), απεκάλυψε δε τμήμα μόνον των 
εγκαταστάσεων του εν λόγω λουτρώνος. Συγ-

κεκριμένως, απεκαλύφθη μέγα ορθογώνιον δια- 
μέρισμα θερμών λουτρών ( caldarium ), καταλαμ- 
βάνον ολόκληρον την έκτασιν της ως άνω πλα- 
τείας και έχον εξωτ. διαστάσεις 9.50 x  11.10 μ. 
( Σ χ  έ δ. 2· Π ί ν. 106 γ ). Οι τοίχοι του δια- 
μερίσματος, σωζόμενοι καλώς μέχρις ύψους 
1.80 μ., σύγκεινται εξ ακατεργάστων το πλείστον 
λίθων και κεράμων, οίτινες συνδέονται δι’ ασβε-

στοκονίας, έχουσι δε διάφορον πλάτος, ο μεν 
βόρειος και ο νότιος 0.55 και 0.60 μ., ο δε ανα- 
τολικός και ο δυτικός 1.20 και 1.40 μ. αντιστοί- 
χως. Κατά τας τέσσαρας γωνίας του διαμερί- 
σματος σχηματίζονται εσωτερικώς αντηρίδες, 
αίτινες, πιθανώς, ήσαν αναγκαίαι δια την στή- 
ριξιν της στέγης ενός τόσον μεγάλου χώρου.1. Βλ. Α  Δ 25 ( 1970 ): Χ ρονικά, σ. 172.
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Την νοτίαν πλευράν του caldarium καταλαμ- 
βάνει δεξαμενή ( « εμβατή » ), διαστ. 6 x  2.40 μ. 
Το δάπεδον αυτής ήτο εστρωμένον δια μαρμαρί- 
νων πλακών διατηρουμένων το πλείστον, ομοίως

Σχέδ. 2. Νεάπολις Βοιών. Κάτοψις αποκαλυφθέντος διαμερίσματος θερμών λουτρών

δε δια μαρμαρίνων πλακών ήσαν επενδεδυμένοι 
οι τοίχοι και η κατά μήκος της βορείου αυτής 
πλευράς βαθμίς. Ακέραιον σώζεται και το σύ- 
στημα θερμάνσεως του χώρου τούτου, το οποίον,

εκτός του υποκαύστου, περιελάμβανε και εν- 
τετειχισμένους αγωγούς θερμού αέρος.

Τον υπόλοιπον χώρον του διαμερίσματος κα- 
τέχει μεγάλη, σχεδόν τετράγωνος, αίθουσα μεθ’

υποκαύστου, διαστ. 7.40 x 6.80 μ. Το υπόκαυ- 
στον, ως διεπιστώθη εκ της ανασκαφής του ανα- 
τολικού αυτού τμήματος, υποχωρήσαν παρέ- 
συρε και το δια μαρμαρίνων πλακών εστρωμένον
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δάπεδον. Συνεχές έδρανον, μερικώς σωζόμενον, 
έβαινε καθ’ όλον το μήκος του νοτίου ( έμπροσθεν 
της δεξαμενής ) και του βορείου τοίχου του δω- 
ματίου.

Η  είσοδος εις το διαμέρισμα τούτο εγίνετο 
δια της εις το μέσον της δυτικής πλευράς ευρι- 
σκομένης διπλής θύρας, της οποίας σώζονται 
τα κατώφλια ( Π ί ν. 106 δ ). Η  θύρα αύτη 
επλαισιούτο εξωτερικώς εκατέρωθεν υπό αντη- 
ρίδων και υπεστηρίζετο υπό μεγάλου διπλού τό- 
ξου εξ οπτοπλίνθων, δια του οποίου το υπόκαυ- 
στον του ανασκαφέντος δωματίου επεκοινώνει 
μετά του καλύτερον διατηρουμένου υποκαύστου 
του προς Δ. συνεχομένου διαμερίσματος ( προ- 
φανώς ετέρου caldarium ). Τούτο δεν ηδυνήθη- 
μεν πλέον να ανασκάψωμεν, φαίνεται όμως ότι 
ήτο κατά πολύ στενότερον του ανασκαφέντος 
δωματίου, διότι εις απόστασιν μόλις 2.20 μ. από 
του δυτικού αυτού τοίχου και κατά το δυτικόν 
όριον της ανασκαφής, απεκαλύφθη μερικώς ολό- 
κληρος σειρά κατακρημνισθέντων τοίχων εξ 
οπτοπλίνθων. Προς αυτήν την κατεύθυνσιν, προς 
την οποίαν συνεχίζονται και ο βόρειος και ο νό- 
τιος τοίχος του ανασκαφέντος caldarium, δέον 
να αναζητηθώσι τα λοιπά κύρια διαμερίσματα 
του βαλανείου. Ε τέρα είσοδος, αποφραχθείσα 
αργότερον, φαίνεται εν τούτοις, ότι υπήρχεν αρ- 
χικώς κατά το μέσον και του ανατολικού τοίχου 
του ανασκαφέντος δωματίου. Το γεγονός τούτο, 
εν συνδυασμώ προς την αποκάλυψιν δύο καθέ- 
τως βαινόντων τοίχων περί το μέσον αντιστοί- 
χως της νοτίας και της ανατολικής πλευράς, κα- 
θώς και το μικρόν πάχος του βορείου και νοτίου 
τοίχου, υποδηλούν ότι αι εγκαταστάσεις του βα- 
λανείου συνεχίζοντο και προς αυτάς τας πλευράς.

Ω ς συμπεραίνεται εκ των στρωματογραφικών 
δεδομένων, ως και εκ των υπό το στρώμα της 
καταστροφής περισυλλεγέντων οστράκων, μιας 
υστερορρωμαϊκής λυχνίας και ενός νομίσματος 
Κωνσταντίου Β', η ανασκαφείσα αίθουσα κατε- 
στράφη εντός του 4ου μ.Χ. αι. κατόπιν της κα- 
ταρρεύσεως της στέγης και εν συνεχεία του υπο- 
καύστου, εγκαταλειφθείσα ακολούθως. Α λλ’ 
είναι δυνατόν να προσδιορίσωμεν έτι ακριβέ- 
στερον τον χρόνον κατασκευής αυτού: ως ter- 
minus post quem δια την κατασκευήν του βαλα- 
νείου δυνάμεθα να δεχθώμεν το έτος 310 μ.Χ., 
χρονολογίαν του Ε δίκτου του Διοκλητιανού de 
praetiis rerum venalium, καθ’ όσον τεμάχια της 
επιγραφής εχρησιμοποιήθησαν εις την επίστρω- 
σιν του δαπέδου του caldarium ( Π ί ν. 106 α )· 
δεδομένου δε ότι το κτήριον ουδεμίαν σημαν- 
τικήν μετατροπήν ή προσθήκην παρουσιάζει,

αλλ’ ούτε και μεταγενέστερα αρχιτεκτονικά 
στοιχεία, φαίνεται ότι τούτο βραχύ μόνον διά- 
στημα, μη εξικνούμενον πέραν του 4ου μ.Χ. 
αι., παρέμεινεν εν χρήσει. Σημειωτέον, ότι δεν 
παρατηρείται εδώ η χαρακτηριστική του τέλους 
του 4ου μ.Χ. αι., κατά την ανοικοδόμησιν πλεί- 
στων υπό των Γότθων καταστραφέντων βαλα- 
νείων, κατασκευή μικρών διαμερισμάτων μετά 
ατομικών πυέλων2.

Ε Π ΙΣ Η Μ Α Ν Σ ΙΣ  Α ΡΧ Α ΙΩ Ν

Λ Α Κ Ω Ν ΙΑ

Άγιος Γεώργιος Βοιών
Εις θέσιν Γεραντώνια, 2 χλμ. περίπου ΒΔ. του 

χωρίου Ά γιος Γεώργιος, κατά την άκραν του υψι- 
πέδου, το οποίον υπό το όρος Τούρλα κλείει από 
Δ. την πεδιάδα των Βοιών, επεσημάνθη περίβο- 
λος αρχαίου οχυρού, μήκους περίπου 200 μ. Το 
τείχος, σωζόμενον εις ύψος περίπου 0.50 - 1 μ., 
αποτελείται από μίαν σειράν μεγάλων δόμων εξ 
ασβεστολίθου ( Π ί ν. 106 ε ), δύναται δε να 
χρονολογηθή εκ των περισυλλεγέντων οστρά- 
κων εις τους κλασσικούς χρόνους. Προφανώς 
πρόκειται περί οχυρού ιδρυμένου δια την προ- 
στασίαν των πλησίον ορυχείων ( πιθανώς ευ- 
ρίσκοντο εις θέσιν Ά γιος Ε λισσαίος περί τα 3 
χλμ. βορειότερον ) και των μεταλλουργικών 
εγκαταστάσεων, εκ των από θαλάσσης επιδρο- 
μών3, είναι δε παραπλήσιον του εις θέσιν Ψαφά- 
κι Νεαπόλεως κατά την ανατολικήν άκραν της 
πεδιάδος παλαιότερον επισημανθέντος4. Πρά- 
γματι, ολόκληρος ο πέριξ χώρος καλύπτεται 
υπό υπολειμμάτων κατεργασίας μετάλλου, είναι 
δε γνωστόν ότι η περιοχή των Βοιών απετέλει 
το κέντρον της λακωνικής μεταλλουργίας5.

Εις απόστασιν περίπου 200 μ. προς Β. του ο- 
χυρού επεσημάνθη συστάς τάφων το πλείστον 
σεσυλημένων, χ ρ ονολογουμένων εκ των περι- 
συλλεγέντων οστράκων από των αρχαϊκών μέ- 
χρι των ελληνιστικών χρόνων.

Α Ρ Κ Α Δ ΙΑ

Κανδήλα
Το διάσελον της Κανδήλας ( Π ί ν. 106 β ) 

αποτελεί την φυσικήν, πλάτους 16 μ., πύλην της 
Αρκαδίας δια τον ερχόμενον από τον Φλιούντα, 
σύνορον δε των αρκαδικών πόλεων του Ο ρχο-

2. G inouvès, B C H  79 ( 1955 ), σ. 135 κ.ε.
3. Θ ουκ. IV. 56, Π αυσ. I. 27, Π ολυβ. V. 19.
4. B S A  14 ( 1907- 1908 ), σ. 168, B S A  56 ( 1961 ), 

σ. 143.
5. P hilippson, Gr. L a n d sc h a fte n ,  III, σ. 498.
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μενού, της Στυμφάλου και της Α λέας6. Κατά την 
διενέργειαν αυτοψίας εις το σημείον αυτό, δια 
του οποίου διέρχεται η διανοιγομένη νέα εθνική 
οδός Τριπόλεως - Λεβιδίου - Κορίνθου, περι- 
συνελέγησαν περί τας τριάκοντα αιχμαί δορά-

των ( Π ί ν. 107 α - γ ), τρία ξίφη και πλήθος 
αιχμών βελών, καθώς και τινα πρώιμα κορινθια- 
κά αγγεία, άπαντα προερχόμενα από την κατα- 
στροφήν αρχαίων τάφων, ή , όπερ και πιθανώ- 
τερον, εκ τύμβου οπλιτών φονευθέντων εις τινα 
μάχην διεξαχθείσαν κατά το τελευταίον τέταρ- 
τον του 7ου π.Χ. αι. εις την στρατηγικώς εξό- 
χως σημαντικήν αυτήν θέσιν.

Γ. Σ Τ Α ·Ι ·Ν Χ Α Ο Υ Ε Ρ

6. Philippson, ë.à. Ill, σ. 258, όπου άναφέρεται η υπαρ- 
ξ ις  τμ ήμ ατος α ρ χαίας όδοΟ καθώς κα ι ερειπ ίω ν ενετικοϋ 
πύργου παρά το διάσελον.
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Α Ν Α ΣΚ Α Φ Α Ι

Κ Υ Π Α Ρ ΙΣ Σ ΙΑ

Οδός Χριστιανουπόλεως, έργα Δήμου
Κατά την διάνοιξιν χάνδακος αποχετευτικών 

έργων του Δήμου Κυπαρισσίας, κατά μήκος της 
οδού Χριστιανουπόλεως και έμπροσθεν του οι- 
κοπέδου του Εργατικού Κέντρου, απεκαλύφθη 
τάφος κιβωτιόσχημος (Α ), μήκ. 1.70 μ. εις βά- 
θος 0.40 μ. από του καταστρώματος της οδού, την 
οποίαν έτεμνεν εγκαρσίως με κατεύθυνσιν ΒΑ. - 
ΝΔ. Ε σώζοντο πέντε καλυπτήριοι πλάκες, πάχ. 
0.20 μ. Αι πλάκες των μακρών πλευρών είχον 
θραυσθή και είχον καταπλακώσει το εσωτερικόν 
του τάφου, το περιεχόμενον του οποίου ευρέθη 
διαλελυμένον. Εις την νοτιοδυτικήν στενήν 
πλευράν ευρέθησαν τρία κρανία και παρ’ αυτά 
ο δίσκος χαλκού πτυκτού κατόπτρου, διαμ. 
0.09 μ., και μολυβδίνη κυλινδρική ταινία, πλ. 
0,055 μ. και ανοίγματος 0.065 μ. Διετηρήθησαν, 
επίσης, μελαμβαφής πρόχους και δύο λύχνοι του 
β' ημίσεος του 2ου π.Χ. αι.

Εις απόστασιν 0.80 μ. βορειότερον ανεσκάφη 
και έτερος κιβωτιόσχημος τάφος (Β), παράλ- 
ληλος του πρώτου, μετά δύο πλακών εξ ασβε- 
στολίθου, διαστ. 1 x 0.70 μ. περίπου και πάχ. 
0.20 μ. εις εκάστην των μακρών πλευρών. Ε κ  
των ομοίων πλακών, αίτινες εσχημάτιζον τας 
στενάς πλευράς, εσώζετο η της ανατολικής.

Ε σώζοντο, επίσης, δύο καλυπτήριοι πλάκες, 
διαστ. 1.15 x  0.60 μ. περίπου. Ο  νεκρός έκειτο 
με την κεφαλήν εις την βορειοανατολικήν πλευ- 
ράν. Παρά την αριστεράν παρειάν ευρέθη λύ- 
χνος και έτερος όμοιος παρά τον αριστερόν 
πόδα, όπου και το ήμισυ περίπου « αρυτήρος» 
οικιακής χρήσεως, ύψ. 0.075 μ. Παρά την δεξιάν 
κνήμην υπήρχεν αβαθής άωτος σκύφος διαστελ- 
λομένου προς τα έξω χείλους και γωνιώδους πλα- 
γίας όψεως, ύψ. 0.055 μ., και, ολίγον υψηλότε- 
ρον, άωτος βαθύς σκύφος καθέτου χείλους, ύψ. 
0.073 μ. Ευρέθησαν, επίσης, δύο δακρυδόχοι, 
τέσσαρα αβαθή σκυφίδια, κινητή λαβή χαλκού 
αγγείου και χαλκή κλεις ( Π ίν .  108α). Η  
ταφή χρονολογείται προς το τέλος του 2ου π.Χ. 
αι. Διαλελυμένα οστά εις βαθύτερον στρώμα 
του τάφου και θραύσματα μεγαρικού σκύφου 
ανήκον προφανώς εις παλαιοτέραν ταφήν, προς 
την οποίαν θα πρέπει να συσχετισθή και ο με- 
ταξύ των καλυπτηρίων πλακών ευρεθείς αργυ- 
ρούς οβολός Σικυώνος του 370 - 250 π.Χ.

Κατά την διάρκειαν των αυτών δημοτικών 
έργων, ευρέθη 20 μ. νοτιώτερον και έτερος κι- 
βωτιόσχημος τάφος (Γ ), κατεστραμμένος εν μέ- 
ρει. Ε σώζοντο ακέραιαι αι πλάκες μιας των 
μακρών ( διαστ. 1.90 x 0.53 μ. ) και μιας των 
στενών ( διαστ. 0.50 x 0.53 μ. ) πλευρών. Παρά 
την νοτιοανατολικήν στενήν πλευράν ευρέθη- 
σαν δύο κρανία και μεταξύ αυτών δύο δακρυ- 
δόχοι του 1ου π.Χ. αι., πινάκιον και κύλιξ 
άνευ ποδός, λίαν εφθαρμένα.

Πλησίον του τάφου και παρά την νοτιοδυτικήν 
παρειάν του χάνδακος εσημειώθησαν τέσσαρες 
εγχυτρισμοί. Τα αγγεία, διαλελυμένα σχεδόν, 
ήσαν σφαιρική χύτρα μετά πώματος εξ ακαθάρ- 
του πηλού και τεθραυσμένοι ήδη κατά την αρχαι- 
ότητα ακόσμητοι αμφορείς ή υδρίαι.

Οι τάφοι ανήκον εις το ελληνιστικόν νεκρο- 
ταφείον της αρχαίας Κυπαρισσίας, της οποίας 
έχουν επισημανθή δημόσια κτήρια 150 μ. περί- 
που βορειότερον ( οικόπεδον Γιαννοπούλου, βλ. 
ΑΔ  23 ( 1968 ) : Χρονικά, σ. 157 κ.ε. ).

Οικόπεδον Α λεξ. Χρονοπούλου
Εις την θέσιν Μούσγα, βορειοανατολικώς του 

σιδηροδρομικού σταθμού της πόλεως, όπου κατά 
την διάνοιξιν της εθνικής οδού Πύργου - Κυ- 
παρισσίας είχον επισημανθή προ ετών κατοι- 
κίαι, δημόσια κτήρια και νεκροταφείον ρωμαϊ- 
κών χρόνων ( ΑΔ  17 ( 1961/62 ) : Χρονικά, σ. 96 
κ.ε. ), απεκαλύφθησαν κατά την διάρκειαν δο- 
κιμαστικής ανασκαφής εντός του οικοπέδου 
Α λεξ. Χρονοπούλου1, λείψανα κατοικιών τριών 
τουλάχιστον οικοδομικών φάσεων ( Σ χ έ δ. 1 · 
Π ίν .  108 β - γ ) .  Οι τοίχοι ήσαν εκτισμένοι 
δια λίθων, θραυσμάτων κεράμων και αμμοκονιά- 
ματος· εις τινα σημεία διετήρουν το εκ παχέος 
ασβεστοκονιάματος επίχρισμά των μέχρις ύψους 
0.50 μ. Οι πρωιμώτεροι εξ αυτών εθεμελιούντο 
εις στρώμα ελληνιστικών χρόνων οι νεώτεροι 
θα ηδύναντο να χρονολογηθούν εις τον πρώι- 
μον 5ον μ.Χ. αι. Τα ευρήματα καλύπτουν αδια- 
λείπτως την ενδιάμεσον χρονικήν περίοδον και 
είναι αφθονώτερα κατά τους 1ον-3ον μ.Χ. αι. 
Προέχει η οικιακής χρήσεως κεραμεική με χύ- 
τρας, πινάκια, αρυτήρας, αμφορείς κ.τ.ό. Α - 
φθονούν, επίσης, τα οστά ζώων. Τα ελάχιστα 
ελληνιστικά νομίσματα, τα οποία ευρέθησαν, 
είναι Μεσσηνίας και Σικυώνος του 3ου π.Χ. αι., 
μεταξύ δε των υστέρων ρωμαϊκών επικρατούν 
τα βανδαλικά.

1. Η  α νασ καφή δ ιεξήχθη  δ ια  τη ς  πτυχιούχου  τ η ς  Α ρ - 
χα ιο λ ο γ ία ς  δ.  Α. Ν τούζουγλη.
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Σχέδ. 1. Κυπαρισσία. Οικόπεδον Α λεξ. Χρονοπούλου. Κάτοψις ανασκαφής
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ΑΚ Ο Β ΙΤ ΙΚ Α

Η  ανασκαφή διεξήχθη δαπάναις του Υπουρ- 
γείου Δημοσίων Έ ργων, είχε δε και κατά την 
περίοδον ταύτην σωστικόν χαρακτήρα. Α πε- 
σκόπει εις την πλήρη αποκάλυψιν των δυτικώς 
του ΠΕ μεγάρου ( A A A  III ( 1970 ), σ. 303 κ.ε.) 
κτισμάτων, των οποίων η ύπαρξις είχεν επιση- 
μανθή δια των ερευνών των τελευταίων μηνών 
του έτους 1969, και εις την βάσει τούτων ορι- 
στικήν χάραξιν της νέας κοίτης του χειμάρρου 
Ά ριος2.

Η  έρευνα του χώρου δυτικώς του ΠΕ μεγά- 
ρου, διεξαχθείσα υπό δυσμενείς συνθήκας λόγω 
του συνεχώς αναβρύοντος ύδατος, έφερεν εις 
φως αφ’ ενός δεύτερον μεγαρόσχημον οικοδό- 
μημα, το οποίον αποκαλούμεν μέγαρον Β, και 
αφ’ ετέρου σύμπλεγμα κτηρίων, το οποίον χα- 
ρακτηρίζομεν ως νότιον συγκρότημα. Δύο ορθο- 
γώνια κτίσματα, χαρακτηριζόμενα ως ανατολι- 
κόν και βορειοδυτικόν δωμάτιον, απεκαλύφθη- 
σαν περαιτέρω δια δοκιμαστικών τομών εις τα 
αντίστοιχα σημεία του χώρου ( Σ χ έ δ. 2).

Το μέγαρον Β ( Π ί ν. 109 α ) έχει προσανα- 
τολισμόν Α. - Δ. και κατά την ανατολικήν στε- 
νήν πλευράν του εφάπτεται σχεδόν της δυτικής 
μακράς πλευράς του μεγάρου Α, προς την οποίαν 
βαίνει καθέτως. Έ χει εξωτ. διαστάσεις 16.30 x 
12 μ. και είναι εκτισμένον δι’ απεστρογγυλω- 
μένων ποταμίων λίθων συνδεομένων δια μείγμα- 
τος πηλού και άμμου. Οι τοίχοι, των οποίων 
το πλάτος κυμαίνεται από 0.80 εως 1.10 μ., εσώ- 
θησαν εις ύψος 1 - 3 στρώσεων λίθων, κατά δε 
το δυτικόν τμήμα του κτηρίου ευρέθησαν σχε- 
δόν διαλελυμένοι. Ε κ  των ωμοπλίνθων της ανω- 
δομής του κτηρίου και των σχιστολιθικών πλα- 
κών της στέγης του ευρέθησαν πολλά τεμάχια, 
κυρίως κατά μήκος της εξωτερικής πλευράς του 
νοτίου τοίχου και εντός του αυτού ερυθροκιτρί- 
νου αμμώδους στρώματος της θεμελιώσεως των 
τοίχων.

Το μέγαρον αποτελούν δύο κύριοι χώροι, η 
δυτική αίθουσα, μήκ. 4.75 και πλ. 5 μ., και ο μέ- 
γας ανατολικός ορθογώνιος χώρος, του οποίου 
δεν ωλοκληρώθη η ανασκαφή κατά το ανατολι- 
κόν τμήμα. Μακροί διάδρομοι, πλ. 1.20-1.30 
και μήκ. 9 και 6.70 μ., βαίνουν κατά μήκος των 
μακρών πλευρών του ανατολικού χώρου. Εις 
την προέκτασιν τούτων ανά δύο στενομήκη 
διαμερίσματα, πλ. 1.20 - 1.30, μήκ. 1.50 και 2.20 - 
2.30 μ., πλαισιούν εκατέρωθεν την δυτικήν αί- 
θουσαν.

Εις την ανατολικήν προέκτασιν του νοτίου δια- 
δρόμου σχηματίζεται μικρόν ανοικτόν διαμέ- 
ρισμα εν είδει κόγχης. Τον εγκάρσιον διαχω- 
ριστικόν τοίχον διακόπτει ο αποκαλυφθείς κατά 
την περυσινήν ανασκαφήν αγωγός. Σχηματίζε- 
ται εκ δύο παραλλήλων τοιχαρίων απλής σειράς 
ποταμίων λίθων και είναι επεστρωμένος δια 
σχιστολιθικών λεπτών πλακών. Εις απόστασιν 
0.80 μ. από του νοτίου τοίχου κάμπτεται βαίνων 
προς Α.

Ο  εξωτερικός βόρειος τοίχος του μεγάρου 
ενισχύεται δι’ ετέρου ομοίου βαίνοντος παραλ- 
λήλως και εν επαφή προς αυτόν. Η  εφετεινή 
ανασκαφή απέδειξεν ότι τοιούτου είδους διπλοί 
εξωτερικοί τοίχοι ήσαν ιδιάζον γνώρισμα της 
ΠΕ εγκαταστάσεως των Α κοβίτικων. Διότι και 
ο δυτικός εξωτερικός τοίχος του μεγάρου Α, 
ερμηνευθείς ως εφαπτόμενος προς « πλακό- 
στρωτον δίοδον » ( Α Α Α  III ( 1970 ), σ. 305 κ.ε. ), 
είναι πραγματικώς διπλούς ισχυρός τοίχος. 
Κατά μήκος της εξωτερικής πλευράς του διπλού 
τοίχου του μεγάρου Β έβαινε δρόμος, του οποίου 
απεκαλύφθη η επίστρωσις εκ ποταμίων χαλίκων 
εντός μείγματος άμμου και πηλού.

Ο  νότιος εξωτερικός τοίχος προεξετείνετο 
ολίγον δυτικώτερον και εκάμπτετο αμέσως προς 
Ν. Η  αποσπασματική κατάστασις, εις την ο- 
ποίαν ευρέθησαν τα θεμέλια των τοίχων προς 
την πλευράν ταύτην του κτηρίου και η μη ολο- 
κληρωθείσα εισέτι έρευνα του ανατολικού του 
τμήματος, δεν επιτρέπουν να είπωμεν μετά βε- 
βαιότητος, εάν η είσοδος του μεγάρου Β έκειτο 
εις την δυτικήν πλευράν, ούτε εάν τούτο προ- 
ηγήθη χρονολογικώς του μεγάρου Α, ως φαίνε- 
ται λίαν πιθανόν. Ευρισκόμενον χαμηλότερον 
του μεγάρου Α, θα ηδύνατο να είχεν εγκαταλει- 
φθή λόγω επικινδύνου ανόδου της στάθμης των 
υδάτων του Ά ριος. Το μέγαρον Α θα εκτίσθη 
τότε ισχυρότερον, επί υψηλοτέρου επιπέδου και 
με ενίσχυσιν της δυτικής πλευράς του, οπόθεν 
ο κίνδυνος της πλημμύρας.

Η  κεραμεική του μεγάρου Β χρονολογείται

2. Τ η ν  α να σ καφήν δ ιενή ρ γη σ εν  η Ε φ ο ρ ε ία  δ ια  τη ς 
επ ισ τη μ ον ικ ή ς  βοηθού δ. Ο . Δακουρά κ α ι τη ς  Ε π ιμελη - 
τρ ίας Α ρ χ α ιο τή τω ν  δ. Π . Α γα λλοπ ούλου. Τ η ν  αποτύπω σιν 
του α νασ καφέντος χώ ρου εξετέλεσεν ο α ρ χ ιτ έκτων Α . 
Π α υλ ίδη ς, το  τελ ικ όν  δε σ χέδ ιον  εξεπονήθη  υπό τη ς  υπο- 
γραφομένης τη  βοη θεία τη ς Ε π ιμελη τρ ία ς  Α ρ χ α ιο τή τω ν  δ · 
Λ. Π αρλαμά . Ε ις τον  α ρμόδιον τη ς  Ε ιδ ικ ή ς  Υ π η ρ εσ ία ς  
Υ δρ α υ λ ικ ώ ν  Έ ρ γ ω ν  κ. Κ . Ρ ά πτη ν και ε ις  τον  Δ ιευθυντήν 
τη ς αναδόχου  Ε τ α ιρ ε ία ς  κ. Δ. Λ έμπεντεφ ε κφ ράζονται 
ευχα ρ ισ τ ία ι δ ια τα ς π αρα σ χεθείσα ς δ ιευκολύνσ εις  π ρος  
απ ρόσ κ οπτον δ ιεξα γω γήν του έρ γου. Θ ερμαί ευχα ρ ισ τ ία ι 
εκφ ράζοντα ι επ ίσ η ς  εις τον κ. R . H ow ell δ ια  τη ν  πρόθυμον 
βοήθειάν του ε ις  τη ν  χρ ο νο λ ο γ ικ ή ν  κατάταξιν του κερα- 
μεικού υλικ ού τη ς  ανασ καφής.
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εις την ΠΕ II περίοδον, αι δε διαστάσεις του 
κτηρίου και η γενική διάταξις των χώρων προσ- 
εγγίζουν ιδιαιτέρως εκείνας του μεγάρου BG 
της Λέρνης III ( ΠΕ II ).

Το νότιον συγκρότημα ( Π ί ν. 109 β ) απε- 
καλύφθη συνεχόμενον των τοίχων, οι οποίοι 
κατά την πρώτην ανασκαφήν είχον ερμηνευθή 
ως ανήκοντες εις πρόθυμον παρά την δυτικήν 
παραστάδα του προδόμου του μεγάρου A ( AAA  
III (1970), σ. 306). Αι τελευταίαι ανασκαφαί 
έδειξαν ότι απετέλουν τμήμα τοίχου ( αριθ. I) 
βαίνοντος νοτιοδυτικώς εις τεθλασμένην γραμ- 
μήν. Ούτος έχει πλ. 0.70 μ. και είναι εκτισμένος 
δια του αυτού ως τα δύο μέγαρα υλικού των πο- 
ταμίων λίθων. Εις τον χώρον μεταξύ τούτου και 
του νοτίου τοίχου του μεγάρου Β ευρέθη πλού- 
σιον στρώμα ωμοπλίνθων ανωδομής και σχιστο- 
λιθικών πλακών στέγης. Κάτωθι τούτων και 
παρά την δευτέραν εσωτερικήν γωνίαν του τοί- 
χου I απεκαλύφθη πλακόστρωσις εξ ασβεστο- 
λιθικών σχιστολίθων, εις των οποίων έφερε 
κυκλικήν εγκοπήν, διαμ. 0.41 μ., ως προς υπο- 
δοχήν ξυλίνου κίονος.

Εις απόστασιν 1 μ. περίπου από της νοτιο- 
ανατολικής πλευράς του τεθλασμένου τοίχου I, 
απεκαλύφθη ορθογώνιος σχεδόν χώρος, ανοι- 
κτός κατά την ανατολικήν πλευράν και εσωτ. 
διαστάσεων 5.20 x 5.40 μ. περίπου. Οι τοίχοι 
τούτου ( αριθ. II ) έχουν πλ. 0.60 και 1 μ., ο δε 
νότιος εξ αυτών είναι διπλούς, ενισχυθείς δι’ 
ετέρου τοίχου, πλ. 1.25 μ., όστις και προεκτεί- 
νεται επί 3 μ. ανατολικώτερον. Ούτος, ευρυνό- 
μενος δια μικράς προεξοχής προς Ν., υποστηρί- 
ζει τας βαθμίδας κλίμακος εκ πλακών ασβεστο- 
λίθου. Ε σώθησαν τρεις βαθμίδες, πλ. 0.30 μ. 
( Π ί ν. 110 α ). Κατά μήκος της νοτίας πλευράς 
του διπλού τοίχου και παρά την ανατολικήν 
του ορθογωνίου χώρου των τοίχων II, ευρέθη 
πλούσιον στρώμα ωμοπλίνθων και λεπτών πλα- 
κών κυανοτέφρου σχιστολίθου.

Ε π ί του διπλού τοίχου II και επί των νοτίων 
σκελών του τεθλασμένου I βαίνει ζεύγος παραλ- 
λήλων τοίχων (III), πάχ. 1.10- 1.20 μ., εις  από- 
στασιν 1.25 μ. μεταξύ των και με κατεύθυνσιν 
Β. - Ν. Διερχόμενος κάτωθι αυτών, βαίνει προς 
Δ. διαλελυμένος εν πολλοίς διπλούς τοίχος 
( Π ί ν. 110 β ). Φαίνεται ως προεκτασις του δι- 
πλού τοίχου II, η δε απόκλισίς του από της ευ- 
θείας οφείλεται ίσως εις μετακίνησιν του βαλ- 
τώδους εδάφους. Περατούται εις μήκος 11.50 μ. 
περίπου, όπου και κάμπτεται προς Β., τείνων να 
συνάντηση την προέκτασιν της νοτιοδυτικής 
γωνίας του μεγάρου Β. Των τμημάτων τούτων

δεν εσώζοντο ειμή λίθοι τινές, ώστε δεν δύνα- 
ται να διαγραφή μετά βεβαιότητος η θέσις των 
θεμελίων.

Νεώτεροι πάντων, εν τέλει, οι τοίχοι IV, πλ. 
0.50 - 0.70 μ., βαίνουν επί του συμπλέγματος των 
τοίχων I και II και φαίνονται ορίζοντες τρία του- 
λάχιστον δωμάτια. Είναι εκτισμένοι δια του αυ- 
τού, ως και οι λοιποί, υλικού.

Ε κ  του περιγραφέντος συμπλέγματος οι τοί- 
χοι I και II είναι σύγχρονοι· συνδέουν, τρόπον 
τινά, τα δύο μέγαρα χωρίς να δύναται να λεχθή, 
εάν ο I ώριζε μετά της προεκτάσεως του διπλού
II περίβολον προς Ν. του μεγάρου Β ή εάν ήτο 
προστατευτικός του ανοικτού προς Α. δωματίου, 
το οποίον ανήκεν εις το μέγαρον Α. Οι τοίχοι 
III, ενθυμίζοντες τους στενομήκεις διαδρόμους 
των μεγάρων, είναι άγνωστον πότε εκτίσθησαν 
και πού ανήκουν. Οι τοίχοι IV ανήκουν πιθα- 
νώς εις ιστορικούς πλέον χρόνους. Προς αυτούς 
πρέπει να συσχετισθούν όστρακα αρχαϊκών 
και πρωίμων κλασσικών χρόνων, ως και θραύ- 
σματα λακωνικού τύπου κεραμώσεως, τα οποία 
ευρέθησαν καθ’ όλην την έκτασιν του χώρου 
πέριξ αυτών. Η  λοιπή κεραμεική του νοτίου 
συγκροτήματος είναι ομοιογενής, τυπική ΠΕ II. 
Α παντά εις το επιφανειακόν σχεδόν ( η επίχω- 
σις του χώρου ήτο ελαχίστη ) μέλαν βαλτώδες 
στρώμα και εις το αμέσως κάτωθι τούτου ερυ- 
θροκίτρινον αμμώδες, όπου και τα υλικά της 
ανωδομής των κτηρίων.

Γενικώς εις τον τομέα τούτον παρατηρείται 
κλίσις του εδάφους προς Ν. και προς Δ. και 
σημειούται έντονος η ανάγκη προστασίας των 
κτηρίων δια διπλών εξωτερικών τοίχων.

Δοκιμαστική τομή εις την προέκτασιν του 
βορειοδυτικού πέρατος του μεγάρου Α απεκάλυ- 
ψε το βορειοδυτικόν δωμάτιον, μέγαν, ορθογώ- 
νιον σχεδόν, χώρον, εσωτ. διαστάσεων 7 x 6.50 μ. 
περίπου. Οι τοίχοι είναι εκτισμένοι δια του 
αυτού ως και τα λοιπά κτήρια υλικού, έχουν 
πλάτος 1 μ. και σώζονται αποσπασματικώς εις 
1 -2  στρώσεις λίθων. Η  κεραμεική, λίαν πτω- 
χή, είναι κλασσικών, ρωμαϊκών και νεωτέρων 
χρόνων εις το ανώτερον στρώμα και ΠΕ II εις 
το κατώτερον.

Ε τέρα τομή έφερεν εις φως, εις απόστασιν 
16 μ. περίπου από του νοτιοανατολικού πέρατος 
του μεγάρου Α, έτερον τετράγωνον δωμάτιον, 
εσωτ. διαστάσεων 6 x 6 μ. περίπου ( Π ί ν.
I II  α ). Ή το εκτισμένον δια του αυτού υλικού 
ποταμίων λίθων, οι δε τοίχοι, πλ. 0.90 -1 μ., 
εσώζοντο εις ύψος μέχρι τριών στρώσεων λί- 
θων. Το δωμάτιον είχεν άνοιγμα εισόδου εις την
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νοτίαν πλευράν, ένθα δια προεκτάσεως των πλευ- 
ρικών τοίχων εσχηματίζετο πρόδομος εν είδει 
αβαθούς προθαλάμου. Παρά την δυτικήν γωνίαν 
τούτου εσχηματίζετο δια πέντε ορθίων μικρών 
σχιστολιθικών πλακών πεντάπλευρος κατα- 
σκευή, διαμ. 0.30 μ. περίπου, Ε δέχετο ίσως ξύ- 
λινον « κίονα », του οποίου απετέλει ούτω λιθί- 
νην επένδυσιν της βάσεως ( Π ί ν. 111 β ).

Παρά την βορειοδυτικήν γωνίαν του κτίσμα- 
τος, εις απόστασιν 0.40 μ. από της ανατολικής 
πλευράς και παραλλήλως προς αυτήν, ευρέθη 
κανονική σειρά εννέα επιμελώς απεστρογγυ- 
λωμένων μικρών ποταμίων λίθων, ομοία της 
ευρεθείσης εις Λέρναν ( Hesperia 24 ( 1955 ), 
πίν. 20 ). Σειρά πέντε μεγαλυτέρων ομοίων λί- 
θων εις ημικυκλικήν διάταξιν ευρέθη και επί 
της εσωτερικής πλευράς του βορείου τοίχου. 
Πήλινος κυκλικός δίσκος ΠΕ II περιόδου ευ- 
ρέθη παρά την νοτιοανατολικήν γωνίαν του δω- 
ματίου περιέχων οστά ζώου, υπολείμματα γεύ- 
ματος προφανώς. Συνελέγησαν τεμάχια ωμο- 
πλίνθων και άφθονος τυπική ΠΕ II κεραμεική. 
Μεταξύ αυτής και θραύσματα λακωνικού τύπου 
κεράμων και τινα όστρακα αρχαϊκών, κλασσι- 
κών και ρωμαϊκών χρόνων.

Η  ΠΕ II κεραμεική του ανασκαφέντος χώρου 
συνίσταται εις όστρακα χονδρών αγγείων, λεκα- 
νών, δίσκων, πιθαμφορέων, μετά διακοσμήσεως 
πλαστικών ταινιών, ασκών, και λεπτοτέρων α- 
βαθών φιαλών και sauce-boats, εις τεχνικήν 
Urfirnis και λευκού επιχρίσματος. Ευρέθησαν 
επίσης όστρακα εισηγμένων κυκλαδικών αγγείων 
με άφθονον μαρμαρυγίαν, ως και τινα εγχάρακτα 
ΜΕ εις την περιοχήν του βορειοδυτικού δωμα- 
τίου και προς Ν. του νοτίου μακρού τοίχου του 
μεγάρου Β. Ε κ  του νοτίου συγκροτήματος προ- 
έρχονται όστρακα της τελευταίας ΠΕ II φάσεως, 
στρογγύλαι πλάκες σχιστολίθου, πάχ. 0.02 -
0.03 και διαμ. 0.10 μ., χρησιμεύσασαι ίσως ως 
πώματα αγγείων, ως και πήλινον σφράγισμα 
με γραμμικόν θέμα εναλλήλων γωνιών, ανάλο- 
γον των ΠΕ II σφραγισμάτων της Λέρνης.

Μετά το πέρας της ανασκαφής απετυπώθησαν 
λεπτομερώς τα προς Δ. της γραμμής αα' τμή- 
ματα του μεγάρου Β και του νοτίου συγκροτή- 
ματος και διελύθησαν. Εις το σημείον τούτο 
κατεσκευάσθη τοίχος εκ σιδηροπαγούς σιμέν- 
του προς προστασίαν του χώρου από των υδά- 
των του παραρρέοντος Ά ριος.

Θ. Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ

ΡΙΖΟΜΥΛΟΝ

Εις οικόπεδον, ιδιοκτησίας Β. Κανελλοπού-

λου, απεκαλύφθη κατά τας εργασίας διαμορφώ-
σεως της νοτιοδυτικής πλευράς του, θαλαμο- 
ειδής τάφος της YE III A περιόδου, λελαξευμένος 
εντός του μαλακού βράχου. Ο  τάφος ανευρέθη 
σχεδόν τελείως κατεστραμμένος· διετηρείτο 
μόνον η νοτιοδυτική πλευρά του θαλάμου, προ- 
φανώς δε ο δρόμος είχε κατεύθυνσιν από Β. 
προς Ν.

Το διασωθέν τμήμα του θαλάμου περιείχε 
μίαν λακκοειδή ταφήν, ισχυρώς τεταραγμένην. 
Εντός του αβαθούς λάκκου, διαστ. περίπου 
1.20 x 0.50 μ., καλυπτομένου δια ποταμίων 
λίθων, έκειτο ο σκελετός, πιθανώς γυναικός· με- 
ταξύ των οστών και των λίθων ανευρέθησαν επτά 
αγγεία, ήτοι: ψευδόστομος αμφορίσκος με δια- 
κόσμησιν κρινοειδούς εν συνδυασμώ προς πα- 
πυροειδές ( Π ίν .  112α), τρίωτος πίθος με 
διακόσμησιν οφιοειδούς ταινίας μεταξύ των 
λαβών ( Π ίν .  112 β ), ακόσμητος προχοΐσκη 
μετά πλαστικού δακτυλίου κατά την βάσιν του 
λαιμού ( Π ίν .  112 δ ), δίωτος υψίπους κύλιξ, 
επίσης ακόσμητος ( Π ίν .  112ε), και τμήματα 
τριών άλλων. Επίσης, χρυσή ψήφος περιδεραίου 
εκ παπυροειδών, μικροτάτη κεφαλή ταύρου εκ 
κυανής υελομάζης με πλαστικήν απόδοσιν των 
χαρακτηριστικών του ζώου ( Π ίν .  112γ), φέ- 
ρουσα οπάς αναρτήσεως εις την θέσιν των ώτων, 
ως και πλήθος ψήφων εκ φαγεντιανής και ηλέ- 
κτρου εις διάφορα σχήματα.

Μυκηναϊκά αγγεία της ποιότητος των ανευ- 
ρεθέντων εις τον τάφον του οικοπέδου Κανελλο- 
πούλου, ανευρίσκονται δια πρώτην φοράν εις 
την περιοχήν Ριζομύλου και τούτο καθιστά 
εξόχως ενδιαφέρουσαν την μελλοντικήν έρευναν.
ΒΟΛΙΜΙΔΙΑ

Κατά την διάνοιξιν χάνδακος υπό του Ο.Τ.Ε. 
κατά μήκος της βορειοδυτικής πλευράς της 
οδού Χώρας - Βλαχοπούλου και εις απόστασιν 
χιλιομέτρου από του Μουσείου Χώρας, εις θέ- 
σιν Βολιμίδια, ανευρέθησαν δύο κεραμοσκεπείς 
τάφοι. Ούτοι έκειντο έναντι της οικίας πρώην 
Στασινοπούλου, νυν ιερέως Νικ. Α γγελοπούλου, 
απείχον μεταξύ των 9 μ. και περιείχον μόνον τους 
σκελετούς των νεκρών η κατεύθυνσίς των ήτο 
γενικώς εξ Α. προς Δ.

Εντός του περαιτέρω προς ΒΔ. τμήματος του 
χάνδακος υπήρχον ενδείξεις δια την ύπαρξιν 
εξ μυκηναϊκών, θολωτών πιθανώς, τάφων εις 
ισάριθμα σημεία. Πρόκειται ίσως περί των δρό- 
μων των τάφων, καθέτως προς τους οποίους 
διήρχετο ο χάνδαξ, όστις, στενός και αβαθής 
ως ήτο ( πλ. 0.40, βάθ. 0.60 - 0.70 μ.), δεν επέ- 
τρεπε περαιτέρω διερεύνησιν.
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Ε κ  των τάφων τούτων ο πρώτος από Β. ευρί- 
σκεται έναντι του κτήματος Κωνσταντοπούλου, 
προ του οποίου ανεσκάφησαν κατά την περί- 
οδον 1952 - 1954 υπό του Καθ. κ. Σπ. Μαρινάτου 
μεσοελλαδικοί και μυκηναϊκοί τάφοι. Οι υπό- 
λοιποι πέντε, αποτελούντες πιθανώς συστάδα, 
επεσημάνθησαν προς Ν. του πρώτου και εις 
αποστάσεις 71.60, 80, 84, 88.90 και 96.50 μ. από 
εκείνου.

Η  σχεδόν επιφανειακή τοποθέτησις των καλω- 
δίων του Ο.Τ.Ε., και μάλιστα εντός ιδιαιτέρων 
σωλήνων, εις τα αντιστοιχούντα προς τους τά- 
φους τμήματα του χάνδακος, δεν θα εμποδίση 
μελλοντικήν ανασκαφικήν έρευναν εις την πε- 
ριοχήν.

Λ. Π ΑΡΛ ΑΜΑ

Τ Υ Χ Α ΙΑ  ΕΥ ΡΗ Μ Α ΤΑ , Π ΕΡ ΙΣ Υ Λ Λ Ο ΓΗ  Κ Α Ι ΕΠ ΙΣΗ - 
Μ Α Ν ΣΙΣ Α ΡΧ Α ΙΩ Ν

Εις την θέσιν Λακαθέλα του χωρίου Μίλα 
ευρέθησαν χαλκούς διπλούς πέλεκυς, μήκ. 0.18 
μ. και δύο χαλκά ειδώλια ταύρου και ίππου, ύψ. 
0.032 και 0.042 μ. αντιστοίχως, των μέσων γεω- 
μετρικών χρόνων ( Π ί ν. 113 α).

Ε ξ  Αρσινόης ( θέσις Στενόμιζα ) παρεδό- 
θησαν ακέραιον κάτοπτρον μετά λαβής, ύψ. 
0.25, διαμ. δίσκου 0.33 μ., των αρχών του 4ου 
π.Χ. αι. ( Π ί ν. 113 β ), πηλίνη λεοντοκεφαλή 
και ενεπίγραφος επιτύμβιος πλαξ, αμφότεραι των 
υστέρων ρωμαϊκών χρόνων.

Εις την θέσιν Μάντρες του χωρίου Σίαμον 
διεπιστώθη, κατά την εκτέλεσιν κοινοτικών έρ- 
γων υδρεύσεως, ύπαρξις νεκροταφείου βυζαντι- 
νών χρόνων με συστάδα κτιστών τάφων. Η  
αυτή θέσις παρουσιάζει επιφανειακώς αφθονίαν 
ελληνιστικών οστράκων.

Μελαμβαφής κύαθος αρχαϊκών χρόνων παρε- 
δόθη εκ της θέσεως Ξιφάρα κοινότητος Γλυ- 
κορριζίου.

Ε κ  Τρικόρφου παρεδόθη λύχνος παλαιοχρι- 
στιανικών χρόνων.

Εις την θέσιν Ά γιος Αθανάσιος Χανδρινού 
Πυλίας επεσημάνθη μεσοελλαδικός τύμβος, 
διαλυθείς εν μέρει υπό μηχανικού εκσκαφέως.

Ε ν  Χώρα Τριφυλίας, δεξιά της οδού προς 
Κεφαλόβρυσον, επεσημάνθησαν τέσσαρες ρω- 
μαϊκοί κεραμοσκεπείς τάφοι κατά την διάνοιξιν 
θεμελίων εντός του οικοπέδου Σταματελοπούλου.

Νομίσματα ρωμαϊκά, φραγκικά και ενετικά 
παρεδόθησαν εκ των θέσεων Α γατζαράχη και 
Κρητικά περιοχής Μεθώνης.

Υ πό το νοτιοδυτικόν τμήμα της αρχαίας α- 
κροπόλεως του Λεύκτρου, όπου σώζεται co- 
lumbarium λελαξευμένον εις τον βράχον, με ορ- 
θογώνιον θάλαμον, κόγχην εις την ανατολικήν 
πλευράν και δύο λακκοειδείς τάφους εις το δά- 
πεδον και όπου διατηρείται εις καλήν κατάστα- 
σιν τμήμα του αρχαίου τείχους, περισυνελέγη- 
σαν τεμάχια μαρμαρίνων επιτυμβίων στηλών και 
απότμημα πτυχώσεων μαρμαρίνου αγάλματος, 
ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Τεμάχιον 
αναθηματικής επιγραφής προερχομένης πιθα- 
νώς εκ του Γυμνασίου της αρχαίας πόλεως περι- 
συνελέγη υπό την νοτιοανατολικήν πλευράν της 
ακροπόλεως.

Κατά την εκσκαφήν σκάμματος εντός του 
προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου Θαλαμών 
ευρέθησαν τέσσαρα αγγεία ρωμαϊκών χρόνων.

Α Ν Α Σ ΤΗ Λ Ω Σ ΕΙΣ , Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ ΙΣ  Κ Τ Η ΡΙΩ Ν

Ή ρξατο η αναστήλωσις του μεγάλου θολω- 
του μυκηναϊκού τάφου της Περιστεριάς. Α νε- 
κτίσθη το δυτικόν ήμισυ των τοιχωμάτων μέ- 
χρι του υπερθύρου και κατεσκευάσθη πλήρης 
ο ξυλότυπος της θόλου μέχρις ύψους 10.50 μ. 
( Π ί ν. 113 γ).

Εγένοντο μικροσυντηρήσεις των τοίχων του 
ανακτόρου του Άνω Ε γκλιανού και επιχωμά- 
τωσις του δωματίου του αρχείου. Ε πεσκευά- 
σθη το εκ dexion στέγαστρον του χώρου.

Κτηριακαί επισκευαί επραγματοποιήθησαν 
εις το Μουσείον και το Ε φορείον Χώρας.

Θ. Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ
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NICHORIA
From June 8th to July 18th, the second 

season of excavation by the University of 
Minnesota and Macalester College at Nichoria 
in Messenia, was conducted by Professor W. 
A. McDonald, under the auspices of the Ame- 
rican School of Classical Studies ( see P 1 a n 
1 ). The excavation staff included Professor G.

Plan 1. The ancient settlement of Nichoria. Location map

Rapp, Professor R. Hope Simpson, Professor 
W. Donovan, Professor E. Milburne, Profes- 
sor E. Oshier, Professor S. Cooke, N. Wilkie> 
L. Rimer, S. Lund, C. Bodley, I. Westfall, 
W. Coulson, M. Ketcham, B. Carlson, R. 
Black, and R. Howell. Mr G. Anastoulis from 
Olympia acted as foreman again. We should

like particularly to express our appreciation 
of the friendly interest and help of Miss T. 
Karayiorgha, the Ephor of the district.

Two properties were purchased on the 
basis of the 1969 trial trenching, one at the 
north - west end of the Nichoria ridge ( Pa- 
pamichroulis property ), and the other in the 
central hollow ( Kesareas, alias Athanaso-

poulos property ) ,( see P l a n  2 ). Three ma- 
jor sectors were opened in these properties, 
and further trials were made on the north - 
western edge of the Papamichroulis property, 
where brush clearing revealed part of what 
may have been a fortification wall. The greater 
part of this wall, however, lay outside the
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P lan 2. Plan of Nichoria showing excavated areas
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Papamichroulis property, so tha t only its 
inner face could be investigated ( P 1. 114 
a ). I t  is hoped tha t the adjoining property 
can be purchased for next season, in order to 
investigate the nature of the wall more fully. 
The inner face was followed for a length of 
about 7 m. running in a north - south direc- 
tion, at the foot of the knoll which terminates 
the Nichoria ridge at its north-west end. It 
seems to have been about 1.50 m. wide, and 
was made up of fairly flat stones, two or three 
courses of which were preserved. Below the 
level of the wall, part of an earlier stone struc- 
ture, tha t may have been circular in outline 
with a 2 m. diameter, came to light ( P 1. 
114 f ). The western part of the structure lay 
beneath the 'fortification’ wall and its eastern 
edge has not yet been uncovered. On the 
north it has been investigated to a depth of 
two metres and appears to continue below 
that. The south side of the structure had been 
disturbed by a burial pit, and part of a skele- 
ton was uncovered just outside. The burial 
must have been made after the construction 
of the ‘fortification’ wall.

No remains of any fortification wall could 
be found on the northern edge of the knoll, 
but as the slope is much steeper here all traces 
could have been obliterated by erosion. A 
large number of tumbled stones were indeed, 
found scattered down the slope.

On top of the knoll an area of 244 square 
metres was investigated by Professor Dono- 
van assisted by M. Ketcham ( see P l a n  3, 
left ). Over most of the area bed - rock of ra th - 
er friable sandstone lay close to the surface 
covered by a thin layer of soil. In places, 
however, there were deeper accumulations 
of soil in hollow pockets in the rock. A large 
pocket in the eastern half of the sector con- 
tained early Mycenaean ( LH I and II ) sherds 
( P 1. 114 a ), including some in the late Mid- 
dle I-Ielladic tradition. No walls were found 
tha t could be definitely associated with this 
deposit which is probably just an accumula- 
tion of debris.

LH III sherds were found in all the surface 
levels mixed with later material, but two small 
deposits of undisturbed LIT III material 
were also found. One of these was a deep 
pocket full of LH III A2 debris, the other 
was found in the fill of a basement witha 
paved floor. Most of this fill had been conta-

initiated by a later re-excavation, but in one 
corner it had been preserved undisturbed. 
The material seems to be of LH III B date 
( P 1. 114 b, d ). Several walls were found that 
possibly belong to the LH III period of oc- 
cupation, but their exact relationship and 
sequence of construction is not yet clear 
( see P l a n  3 ). Finds tha t could be attributed 
to the LH III  period include a complete bowl 
( P 1. 114 c ), an obsidian arrowhead, part of 
a bronze knife ( P L  114 e ), a bronze pin, 
bronze tweezers and several buttons. A sec- 
ondary burial found near the western edge 
of the sector belongs to the same period.

Walls tha t were partly projecting above 
the surface in this area were found to belong 
to the Medieval period, they formed a com- 
plex of rooms in the western half of the sector. 
One of these rooms, roughly rectangular in 
shape, measuring 3.65 m. by 6.20 m. has been 
almost completely freed. In it were found 
several fragments of amphoras. The eastern 
limits of the complex are not yet clear, and 
there may have been more rooms to the north. 
An apsidal oven or furnace was found built 
onto the southern wall, soil samples from it 
have indicated th a t temperatures of 800° G 
were reached. In and around the complex sev- 
eral pieces of metallic slag were found. Inside 
the building a bronze ring, part of an iron 
knife, a stone pestle and fragments of iron, 
bronze and glass came to light. To the east 
another bronze ring was found as well as a 
bronze knife, an iron knife, an iron bracelet, 
glass framgents and a bronze coin of the late 
tenth or first half of the eleventh century, 
possibly from the reign of Basil II ( 976 - 
1025 )b

In the eastern half of the sector, the ortho- 
state structure which was partly investigated 
in 1969 was explored further, and found to 
consist of one room, almost square, measuring 
5 m. by 6 m. Only the foundation course 
remained, with orthostate slabs forming the 
inner and outer faces, and small packing 
stones in between. The floor was paved with 
stone slabs. The relationship of this structure 
to the complex on the west is not yet clear. 
In both, dry stone walling was employed, 
and quantities of fallen stone were found in I.

I. We are grateful to Mr A. H. Megaw for this 
information.
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Plan 3. Nichoria. Papamichroulis property. The Byzantine and LH walls
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and around them. They appear to have been 
roofed with flat tiles ; no complete examples 
have been found, but some pieces suggest 
that non - rectangular shapes may have 
been used. To the east of the orthostate struc- 
ture two pithoi set in the ground with stone 
packing round their necks were found. Only 
one of these has been investigated so far 
( P  1. 115 d ). Amongst the sherds associated 
with the Medieval level ( P 1. 115 a - c ), a 
few fragments of Constantinople 'white ware’
( P 1. 115 a and c bottom right ). This fabric 
was in use from the late ninth to the eleventh 
centuries2.

A little to the east and slightly further 
north, another major sector was opened by 
Professor Hope Simpson assisted by Nancy 
Wilkie ( see P l a n  3, right ). An area of 311.5 
square metres was investigated, lying partly 
on the summit of the knoll, and partly on its 
south-east slope. On the summit bedrock was 
found close to the surface again, but on the 
north-west a large hollow was found contain- 
ing early Mycenaean debris as well as some 
sherds of late Middle Helladic tradition. In 
the same area traces of two walls, apparently 
of LH III A2 - LH III B date were found. A 
little to the south of these lay a carefully 
constructed rectangular stone structure, 1.34 
m. long by 0.75 m. wide ( P I .  115 e) .  The 
top of the structure seems to have suffered 
erosion, but the side walls were still preserved 
to a depth of a metre. I t  may have been a 
shaft grave similar to those found at Lerna, 
though no trace of a burial or any grave goods 
were found in it. The fill contained medium 
sized stones, a few very small Mycenaean 
sherds, and others in the Middle Helladic 
tradition.

The eastern part of the sector lay to the 
east of a field wall of upright stones. The 
ground here slopes down from west to east, 
as well as from north to south. On the north- 
east bed-rock lay close to the surface, but it 
seems to fall away much more steeply to the 
south than the modern ground surface. In the 
south-west, deposits of debris or wash of pure 
Middle Helladic material were found at a 
depth of one metre below the present surface. 
More debris above contained early Mycenaean

sherds, as well as some in the late Middle 
Helladic tradition. One or two wall founda- 
tions may eventually prove to belong to this 
level, but the main period of construction 
here seems to have been LH III  A2 - LH III B. 
Parts of perhaps three different houses have 
been found, but the exact relationship of 
the various wails is by no means clear as 
yet. On the north-west a street was found 
running in a south-easterly direction. In an 
early stage it was contemporary with the LH 
III A2 - LH III  B building complex to the 
south, but a later surface indicates that it 
may have continued in use until late Myce- 
naean or even post Mycenaean times. In the 
eastern part of the sector some Geometric ma- 
terial was found just below the surface, as well 
as a few Medieval sherds.

The third major sector was sited in the Ke- 
sareas ( Athanasopoulos ) property, where an 
area of 84 square metres was investigated by 
R. Howell assisted by W. Coulson ( see P l a n  
4 ). Undisturbed natural clay was found in the 
north-west corner of the sector, a t a depth of 
1.04 m. below the surface; it has not yet been 
found anywhere else in the sector, though a 
depth of 2.16 m. has been reached a t one point 
a little to the east. This would seem to indi- 
cate th a t the original ground surface sloped 
much more steeply than it does now. On the 
north-west, immediately above the natural 
clay was a deposit of late Middle Helladic de- 
bris over which another deposit of early My- 
cenaean debris had collected ( PI . 116 a ). A- 
bove this debris was found a wall aligned 
north-south. A later terrace wall crossed over 
the southern end of this and a little to the 
east curved round towards the north. In the 
area contained by the curve a deep fill of LH 
III  A material had accumulated ( P 1. 116 
b - d ). More LH III A material was found 
below the base of the wall; and at a depth 
of 2.16 m. below the surface, the top of an- 
other wall running north-south  began to ap- 
pear. On the southern side of the terrace wall 
a mass of stone tumble with Geometric and 
Mycenaean sherds was found. Immediately 
above the terrace wall was a level of Geomet- 
ric debris ( P L  116 e ). This Geometric 
layer, which was characterized by hard black 
soil containing fragments of charcoal, gradu- 
ally gets thicker towards the east. The eastern 
half of the sector was not examined below

2. We are grateful to Mr A. H. Megaw for this 
information.
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the Geometric level, which for the most part 
consisted of a thick scatter of stones. Possibly 
a roughly cobbled area once existed immediate- 
ly to the east of the curved terrace wall. To 
the east of this, the line of a poorly construct- 
ed Avail could be traced with difficulty. On the 
north it was aligned north-east - south-west 
but on the south it ran in a more directly 
north - south direction. To the east of it a 
scatter of huge stones was found in a confused

mass. In the surface levels there was a little 
evidence of Medieval occupation.

Another smaller sector was opened at the 
north end of the Kesareas property, where an 
area of 44 square metres was examined by M. 
Ketcham ( see P 1 a n 4 ). Geometric material 
was found near the surface, and a complex of 
LH III  B walls was uncovered on the west. In 
a deep sounding a little to the north, near the 
modern path some LH II material was found.

W. Α . McDo n a l d  - R . T. h o w e l l
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΗΛΕΙΑΣ

Μ Ο Υ Σ Ε ΙΑ Κ Α Ι ΕΡΓΑ ΣΙΑ Ι

Ε ν  τω Μουσείω της Ολυμπίας εγένετο κα- 
θαρισμός, συγκόλλησις και ταξινόμησις του 
υλικού των ανασκαφών του έτους 1970 ( βλ. 
κατωτ. ), συνεπληρώθη η μεταφορά των λιθίνων 
εκ των αποθηκών του παλαιού Μουσείου, εγέ- 
νοντο συμπληρωματικαί κατασκευαί ρυμών 
dexion και ετακτοποιήθησαν αι αποθήκαι των 
λιθίνων αντικειμένων του νέου Μουσείου. Κα- 
τηρτίσθη τοπογραφικόν ευρετήριον των αρ- 
χαιοτήτων της Περιφερείας και συνεχίσθη η 
καταγραφή αρχαίων εν τοις ευρετηρίοις του 
Μουσείου.
ΑΝΑΣΚΑΦΑ1

Μακρίσια
Εις θέσιν Κανιά, 2,5 χλμ. περίπου προς Δ. 

του υψώματος Προφήτης Η λίας Μακρισίων, 
ηρευνήθη χώρος, διαστ. 17 x 8 μ., εντός της 
συλλεκτηρίου αύλακος  Σ1   του φράγματος Α λ-
φειού. Α πεκαλύφθησαν τα αβαθή θεμέλια δύο 
εγκαρσίως τεμνομένων τοίχων εκ λίθων, κε- 
ράμων, πλίνθων και κονιάματος, εις μήκος 11 
και 6 μ. αντιστοίχως. Λείψανα ομοίων τοίχων 
υπεδήλουν την ύπαρξιν ορθογωνίων χώρων, οι 
οποίοι προφανώς ανήκον εις οικίαν του 4ου 
μ.Χ. αι. Η κεραμεική ήτο ασήμαντος.

Φλόκα
Εντός του κτήματος Α γγελή Καράμπελα, 

εις την θέσιν Δίστρατα - Κάμπος βορειοδυτικώς 
του χωρίου Φλόκα και εντός της τάφρου του 
αγωγού του αντλιοστασίου Β, των αρδευτικών 
έργων του Αλφειού, απεκαλύφθη ταφικός πί- 
θος, ύψ. 1.65 μ. Ε σώζετο κατά το ήμισυ περίπου 
και περιείχεν ένα σκελετόν. Ε κ  του περιβάλ- 
λοντος στρώματος περισυνελέγησαν όστρακα 
ελληνιστικών χρόνων.

Νοτιώτερον, εντός της αυτής τάφρου, ανε- 
σκαφη κιβωτιόσχημος τάφος (Α) εξ ασβεστολι- 
θικών πλακών, πάχ. 0.15 μ., εν μέρει κατεστραμ- 
μένος και ακτέριστος. Ο  νεκρός έκειτο με την 
κεφαλήν εις την νοτιοδυτικήν πλευράν.

Περί τα 14 μ. βορειότερον του τάφου τούτου 
ανεσκάφη έτερος κιβωτιόσχημος (Β), με προσ- 
ανατολισμόν Α. - Δ. και εσωτ. διαστάσεις 
1.80 x 0.60 x 0.60 μ. Είχεν ανά μίαν πλάκα 
εξ ασβεστολίθου, πάχ. 0.13 μ., εις εκάστην των 
πλευρών και εκαλύπτετο υπό τεσσάρων πλακών 
εκ κογχυλιάτου. Περιείχε τρεις σκελετούς

με τα οστά των δύο εξ αυτών τεταραγμένα· και 
τα τρία κρανία έκειντο εις την δυτικήν πλευράν. 
Ο  τάφος ήτο ακτέριστος.

Αρχαία Ήλις
Συνεχίσθη και επερατώθη, κατά το χρονικόν 

διάστημα από Μαρτίου έως Οκτωβρίου 1970, 
η δαπάναις του Υπουργείου Δημοσίων Έ ργων 
ανασκαφική έρευνα του χώρου, τον οποίον 
καταλαμβάνει νυν η μεγάλη αναρρυθμιστική δε- 
ξαμενή της νοτίας κυρίας διώρυγος των αρδευ- 
τικών έργων του Πηνειού.

Η ρευνήθη πλήρως ο χώρος, του οποίου η 
ανασκαφή είχεν αρχίσει κατά το έτος 1969, 
ήτοι προς Α. και Β. του αποκαλυφθέντος τείχους 
της πόλεως. Ε ξηντλήθησαν εις βάθος πολλαί 
τάφροι των περυσινών ανασκαφών και ανεσκάφη 
συστηματικώς νέα εκτασις 3.000 τ.μ. περίπου1.

Α πεκαλύφθησαν λείψανα κτισμάτων ανηκόν- 
των εις τρεις τουλάχιστον οικοδομικάς περι- 
όδους, από του υστέρου 3ου π.Χ. αι. μέχρι των 
χρόνων των Α ντωνίνων ( Σ χ  έ δ. 1 ). Εις την 
παλαιοτέραν φάσιν ανήκουν τα κτίσματα, τα 
οποία εις το σχέδιον δηλούνται δια των στοι- 
χείων Α1 - Α36.

Εις τον δυτικόν τομέα σώζονται τμήματα τοί- 
χων επιμελώς εκτισμένων δια κανονικών επαλ- 
λήλων στρώσεων τετραγώνων οπτοπλίνθων, 
πλευράς 0.42 - 0.44 και πάχους 0.07 - 0.08 μ., 
συνδεομένων δια πηλού. Ούτοι εσχημάτιζον 
ορθογωνίους χώρους Α1 - Α6, εκ των οποίων 
μετά βεβαιότητος δύναται να αναγνωρισθή μό- 
νον η νοτία γωνία μικρού λουτρώνος (Α2). Κά- 
τωθι νεωτέρας ομοίας εγκαταστάσεως εσώζετο 
τμήμα του πλακοστρώτου δαπέδου του και ο πυ- 
θμήν λουτήρος του γνωστού πεταλοσχήμου τύ- 
που μετά καθίσματος και αβαθούς συλλεκτηρίου 
λεκάνης ( Π ί ν. 117 α ). Το λουτρόν, σύγχρο- 
νον περίπου των ομοίων εγκαταστάσεων του ιε- 
ρού της Ολυμπίας ( Οl. Ber. IV, 46 κ.ε. ), ήτο εν 
χρήσει κατά τον ύστερον 3ον π.Χ. αι. Κατε- 
στράφη κατά τας πρώτας δεκαετίας του επομένου 
αιώνος, ως και το προς ΒΑ. κτήριον Α„, παρά την 
γωνίαν του οποίου ευρέθησαν επιμελώς κεκρυμ- 
μέναι εντός λαξεύματος, εις το βάθος σχεδόν 
των θεμελίων του, δύο μικραί άβαφοι όλπαι, 
περιέχουσαι η μία 17 και η ετέρα 108 χαλκά νο-

1 .  Η  μακρά κ α ι επ ίπονος  ερ γα σ ία  ή χθη  εις  πέρας δια 
των π τυχιούχω ν τη ς  Α ρ χ α ιο λ ογία ς κκ . Ν . Λ ιναρδάκη , 
Λ. Κ ολώ να , δδ. Π . Γ κ ίκ α , Ο. Δακουρα, Ε. Ζερβουδάκη, και 
χά ρ ις  ε ις  τη ν  πρόθυμον π α ρ ο χή ν  π άσ η ς φύσεως υλικών 
κα ι τεχν ικ ώ ν διευκολύνσεω ν εκ μέρους του προϊσταμένου 
τη ς Ε ιδ ικ ή ς  Υ πη ρ εσ ία ς  Υ δραυλικώ ν Έ ργων Ν . Η λείας 
κ. Ε. Π α πα χρ ισ τοφ ίλου .
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μίσματα Ή λιδος, των χρόνων 271 - 191 π.Χ. 
( Π ί ν .  117 β).

Μετά την κατάργησιν του πρώτου λουτρού, 
εγκατεστάθη εις τον αυτόν χώρον ομοίας χρή- 
σεως δωμάτιον (Β2), διαστ. 3.50x2.30 μ. περί- 
που ( Π ί ν .  117 α). Τούτου εσώζετο εις αρίστην 
κατάστασιν το εκ πηλίνων πλακών δάπεδον και 
ο ορθογώνιος λουτήρ μετά καθίσματος, κτιστός 
εκ θραυσμάτων πλίνθων και κεράμων και επικε- 
χρισμένος δια παχέος στρώματος ασβεστοκονιά- 
ματος. Α βαθής αύλαξ απέληγεν εις την συλλε- 
κτήριον λεκάνην, εκ δε του αγωγού του ύδατος 
εσώθη ικανόν τμήμα, διερχόμενον κάτωθεν του 
νοτιοανατολικού τοίχου. Ούτος, πλ. 0.40 μ. 
και εκτισμένος δια κανονικών στρώσεων πλίν- 
θων μετά παρεμβολής σειρών τεθραυσμένων κε- 
ράμων ( μεταξύ τούτων ευρέθη θραύσμα φέρον 
σφράγισμα του κεραμέως Στράτωνος, του οποίου 
η δραστηριότης εν Ή λιδι συμπίπτει με τας αρχάς 
του 2ου π.Χ. αι. ), προεξετείνετο προς ΒΑ. σχη- 
ματίζων σειράν ορθογωνίων δωματίων. Εις το 
αυτό συγκρότημα ανήκε και ο κατά την νο- 
τιοδυτικήν προεκτασιν τοίχος και οπωσδήποτε 
η κατά μήκος της νοτιοανατολικής πλευράς 
σειρά πηλίνων κιονίσκων. Ούτοι, διαμ. 0.23 μ., 
έβαινον επί δαπέδου ποταμίων χαλίκων εντός 
στρώματος ασβεστοκονιάματος. Σύγχρονος του 
συγκροτήματος τούτου ήτο, πλην του αγωγού 
της αιθούσης του λουτρού, και ο βαθύτερος των 
δύο κεντρικών αγωγών, οίτινες διήρχοντο κατά 
μήκος της κιονοστοιχίας.

Το συγκρότημα τούτο ήτο εν χρήσει κατά τον 
2ον π.Χ. αι. Ολίγον αργότερον, οπωσδήποτε 
όμως εντός των ελληνιστικών εισέτι χρόνων, 
κατεστράφη υπό της νέας, πλέον ευρυχώρου, 
εγκαταστάσεως Β3. Οι τοίχοι ταύτης, πλ. 0.50 μ., 
παρουσίαζον πλέον ακανόνιστον τοιχοποιίαν, 
με αφθονωτέραν χρήσιν θραυσμάτων κεράμων 
εντός παχέος στρώματος πηλού και εντετειχι- 
σμένους κατά διαστήματα σπονδύλους πωρίνων 
κιόνων. Ο  νεώτερος των προς Α. αγωγών εχρη- 
σιμοποιήθη ίσως κατά την οικοδομικήν ταύ- 
την περίοδον, ως και, ετι ανατολικώτερον, το 
φρέαρ και η παρ’ αυτό μικρά δεξαμενή, τα ο- 
ποία ήσαν εν χρήσει και κατά τους χρόνους του 
δευτέρου λουτρού. Το φρέαρ φέρει εσωτερικήν 
επένδυσιν πηλίνων δακτυλίων και η δεξαμενή 
παχύ επίχρισμα ασβεστοκονιάματος.

Κατά τους χρόνους του δευτέρου λουτρού και 
με την χαρακτηριστικήν τούτου τοιχοποιίαν 
εκτίσθησαν τα ανατολικά δωμάτια Β4, Β5 και 
Β6 και, προ του τέλους του 2ου π.Χ. αι., η νοτιο- 
δυτική οικία Β1. Σύγχρονοι περίπου ή ολίγον

νεώτεροι πρέπει να ήσαν οι προς Α. αυτής ορ- 
θογώνιοι χώροι Β13 και Β14. Η  κεραμεική των 
κτισμάτων τούτων, των οποίων αι εσωτερι- 
και διαστάσεις κυμαίνονται από 4 x 3  εως 
6 x 4.50 μ., ήτο κυρίως οικιακής χρήσεως ( χύ- 
τραι, πινάκια, πρόχοι, αμφορείς, αγνύθες, ε- 
σχάραι, σφήνες οπτήσεως αγγείων κ.τ.ό.), εντός 
δε της οικίας Β1 ευρέθησαν αποθηκευμένοι τεσ- 
σαράκοντα ροδιακοί αμφορείς οίνου.

Εις το κέντρον του τριγωνικού περίπου χώ- 
ρου, τον οποίον εσχημάτιζον τα προαναφερθέν- 
τα κτίσματα, ευρέθη, εις στρώμα αντιστοιχούν 
προς την πρώτην οικοδομικήν φάσιν του τέλους 
του 3ου π.Χ. αι., η τετράγωνος περίπου κατα- 
σκευή Α, με παχύ επίχρισμα κονιάματος εις την 
εξωτερικήν πλευράν των τοίχων. Η  χρήσις της 
είναι άγνωστος, ως επίσης είναι άγνωστον αν 
εις την πρώτην οικοδομικήν φάσιν ανήκον και 
οι δύο παρακείμενοι βωμοί. Α μφότεροι ήσαν 
εκτισμένοι δια θραυσμάτων πλίνθων και κερά- 
μων εντός παχέος στρώματος ασβεστοκονιά- 
ματος και επικεχρισμένοι δι’ ομοίου υλικού, ο 
δε μεγαλύτερος, διαστ. 1.10 x  1.50 μ., επλαι- 
σιούτο δια κυματίων και έφερεν εις την άνω επι- 
φάνειάν του τέσσαρα επιμήκη ημικυλινδρικά 
εξάρματα, πιθανώς δια στήριξιν κρατευτών 
( Π ί ν .  117 γ ). Κατά την δευτέραν οικοδομικήν 
περίοδον ο βωμός περιεβλήθη δια τοιχαρίων εις 
τας τρεις πλευράς και επί της τετραγώνου κα- 
τασκευής εκτίσθη κτίσμα σχήματος πει.

Ούτω περίπου διεγράφετο η μορφή του δυτι- 
κού τομέως μέχρι των αρχών περίπου του 1ου 
π.Χ. αι. Τον υπόλοιπον χώρον κατελάμβανον 
από του 3ου ήδη π.Χ. αι. μικρά κτίσματα σχή- 
ματος πει (Α10 - Α35), διατεταγμένα εις τέσσαρας 
κυρίας παραλλήλους σειράς με μέτωπον προς Δ. 
Μεταξύ των σειρών και με κατεύθυνσιν εκ Β. 
προς Ν., υπήρχον χαλικόστρωτοι στενωποί, των 
οποίων διετηρήθη καλύτερον η μεταξύ της 
τρίτης και τετάρτης εξ Α. σειράς, πλ. 2.30 μ. 
περίπου. Τα Α10, Α11 και Α12 κτίσματα, βλέποντα 
προς Ν., απετέλουν το προς Β. όριον του όλου 
συγκροτήματος, ως και το Α31, βλέπον προς Β., 
απετέλει το από Ν. όριον. ’Εκ των Α33 και Α34 
συνάγεται ότι σειραί ομοίων κτισμάτων εξ- 
ετείνοντο έτι νοτιοανατολικώτερον. Αι κατα- 
σκευαί αύται, ιδιόμορφοι και μοναδικαί εκ πρώ- 
της όψεως, είχον εξωτερικάς διαστάσεις κυ- 
μαινομένας μεταξύ 4 x  3.50 και 5 x 4.50 μ. 
Ε σχηματίζοντο δια λεπτών τοιχαρίων, πλ.
0.20 - 0.35 μ., διηυθετημένων εις σχήμα δύο, 
ως επί το πλείστον, εναλλήλων πει, των οποίων 
ηνούντο τα πέρατα των σκελών. Ενίοτε, λόγω
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στενότητος χώρου, κατηργούντο τα εξωτερικά 
σκέλη ( π.χ. Α21, Α24, Α25, Α28 ) ή ανεπληρούντο 
δι’ άλλου τρόπου ( εις το Α21 δια σειράς ορθών 
κεραμίδων εις ημικυκλικήν διάταξιν). Εις το 
Α15 εσημειώθη περίπτωσις διδύμων τοιούτων κτι- 
σμάτων εντός ενός κοινού εξωτερικού πει. Τα 
τοιχάρια ήσαν εκτισμένα δι’ επαλλήλων στρώ- 
σεων οπτοπλίνθων, τη παρεμβολή ενίοτε και 
σειρών τεθραυσμένων κεράμων με πηλόν ως 
συνδετικήν ύλην. Συχνάκις εχρησιμοποιείτο 
σειρά ορθίων οπτοπλίνθων, οιονεί επένδυσις της 
ετέρας των παρειών του τοιχαρίου ( π.χ. Α15, 
A16, Α17).

Τον κεντρικόν μεταξύ των σκελών χώρον κα- 
τελάμβανεν είτε επίμηκες κιβωτιόσχημον κατα- 
σκεύασμα, σχηματιζόμενον δια λεπτοτάτων τοι- 
χαρίων ή δια σειράς ορθών οπτοπλίνθων (Α12, 
Α17, A18, Α23, Α27) ( Π ί ν. 118 α), είτε κτιστόν 
βάθρον εκ πλίνθων και κεράμων (Α15, Α16, Α29). 
Εις το Α21 εσώζετο στρώσις τεθραυσμένων κε- 
ράμων και εις το Α26 κανονικόν πλακόστρωτον.

Αρχικά κατασκευάσματα ήσαν τα κιβωτιό- 
σχημα, η δε χρήσις τούτων ήτο αρχικώς ταφι- 
κή. Θραύσματα λύχνων και δακρυδόχων, τα ο- 
ποία ευρέθησαν εις τα βαθύτερα στρώματα των 
χώρων τούτων, πείθουν ότι επρόκειτο περί κι- 
βωτιόσχημων τάφων, πέριξ των οποίων το υπό- 
λοιπον κτίσμα εσχημάτιζεν είδος ταφικού περι- 
βόλου. Το κτίσμα A28 εξ  άλλου (Π ίν . 118 β ), 
σωζόμενον εις την αρχικήν μορφήν του, πα- 
ρουσίαζε σαφή εικόνα με τον κεντρικόν κιβω- 
τιόσχημον τάφον και ανά ένα όμοιον παράλλη- 
λον προς το κάτω πέρας των σκελών του.

Το πράγμα επεβεβαίωσε το κτίσμα A3l, εντός 
του οποίου διετηρείτο διαλελυμένος ο σκελετός 
του νεκρού ( Π ί ν .  118 γ ). Το κτίσμα τούτο 
εσώζετο κάτωθι της νεωτέρας μετασκευής, την 
οποίαν είχεν υποστή δι’ ενισχύσεως των τοίχων 
του κατά την δευτέραν οικοδομικήν περίοδον 
( Π ί ν .  118 δ ). Κατά την αυτήν δευτέραν περί- 
οδον είχε κτισθή και εις τον ανατολικόν τομέα 
παρόμοιον κτίσμα, το Β12, με πλέον ισχυρούς 
τοίχους επ ί  του παλαιοτέρου Α17 ( Π ί ν .  119 β ), 
ανάλογος δε φαίνεται να ήτο η περίπτωσις και 
δια το παρακείμενον Α14.

Η  ύπαρξις ταφικών κατασκευών δεν απεκλεί- 
ετο δια την περιοχήν ταύτην, ήτις έκειτο μεταξύ 
των δύο παλαιότερον ανασκαφέντων νεκροτα- 
φείων ( ανατολικόν και δυτικόν, ΑΔ 24 ( 1969) : 
Χρονικά, σ. 152 ). Επιτύμβιοι στήλαι ευρέθησαν 
εντετειχισμέναι εις τα κτήρια της τρίτης οικο- 
δομικής φάσεως ( βλ. κατωτ. ), δύο δε τάφοι ανε- 
σκάφησαν εις μικράν απόστασιν προς ΝΑ. του

κτίσματος Α33. Ο  εις, κεραμοσκεπής, διαστ. 
1.70 x  0.60 μ. περίπου, περιείχε τον σκελετόν 
του νεκρού, μίαν δακρυδόχον και τέσσαρα μικρά 
αγγεία του 2ου π.Χ. αι. Ο  έτερος ήτο τετράγω- 
νος κιβωτιόσχημος θήκη εκ πηλίνων πλακών, 
πάχους 0.06 μ. και διαστ. 0.42 x 0.42 μ., περι- 
έχουσα μικρόν τεφροδόχον πίθον μετά πώματος 
( Π ί ν .  119α)· εντός τούτου ευρέθησαν ατελώς 
κεκαυμένα οστά, δακρυδόχοι, σιδηρά μάχαιρα 
και σιδηρά λαβίς. Η  ταφή χρονολογείται επί- 
σης εις τον 2ον π.Χ. αι.

Περί το τέλος της πρώτης οικοδομικής φά- 
σεως κατηργήθη η ταφική χρήσις των προανα- 
φερθέντων κτισμάτων, εξεκενώθησαν οι χώροι 
εκ των καταλοίπων των παλαιών ταφών, επεχώ- 
σθησαν και ισοπεδώθησαν δια στρώσεων τε- 
θραυσμένων κεράμων. Τοιαύται στρώσεις κε- 
ράμων εσώθησαν εις τους κεντρικούς χώρους 
των Α21 και Α12 και εις τα τρία σκέλη του Α22 
( Π ί ν .  120 α ). Εις τα Α13, Α15, Α16 και Α29 τα 
αρχικά κιβωτιόσχημα έλαβον μορφήν κτιστών 
βάθρων, το δε Α26 επεσκευάσθη με προσθήκην 
πλακοστρώτου και με παχύ ασβεστοκονίαμα 
εις τους τοίχους ( Π ί ν .  120 α ). Εις την φάσιν 
ταύτην ανάγεται πιθανώτατα και η χαλικόστρω- 
σις της κεντρικής διόδου.

Η  χρήσις ωρισμένων τουλάχιστον εκ των 
κτισμάτων ( π.χ. Α15 ) ( Π ί ν .  120 β ) συνδέεται 
πλέον προς τους δύο κλιβάνους του ανατολικού 
τομέως και τους υπό το χαλικόστρωτον αγωγούς 
ύδατος. Α ναμφιβόλως εχρησιμοποιούντο ως 
χώροι επεξεργασίας του πηλού δια κεραμεικά 
εργαστήρια, τα οποία εστεγάζοντο εις χώρους 
ως oι B5, B6, Β9. Χωρίς να είναι δυνατόν να επεκ- 
ταθώμεν ενταύθα εις ακριβέστερον προσδιορι- 
σμόν της τοιαύτης χρήσεως, σημειούμεν ότι 
εις εστρωμένους δια κεράμων μικρούς υπαι- 
θρίους χώρους, οριζομένους υπό χαμηλών πλιν- 
θίνων τοιχαρίων, απλούται και σήμερον ο 
υδαρής πηλός και καθιζάνει εις παρομοίας 
εγκαταστάσεις πλησίον κεραμεικών κλιβάνων. 
Συναφής κατασκευή ήτο και το μεταξύ των κτι- 
σμάτων Α16 και Α23 εις το επίπεδον του λιθο- 
στρώτου διασωθέν δάπεδον εκ κεράμων επε- 
κοινώνει μετά της παρακειμένης μικράς δεξα- 
μενής και επλαισιούτο υπό αβαθούς αύλακος εξ 
ασβεστοκονιάματος, η οποία απέληγεν εις α- 
γωγόν εκροής. Των εκτισμένων δια λεπτών πα- 
ραλλήλων τοιχαρίων ορθογωνίων κατασκευών 
Α8 και Α35 δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθή 
επακριβώς η λειτουργία.

Ο  βορειότερος των δύο κλιβάνων του ανατο- 
λικού τμήματος ( Π ί ν .  120 β ) ήτο ογκώδης,
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τετράγωνος σχεδόν κατασκευή, διαστ. 7 x 6.50 
μ. περίπου, με ισχυρά εξωτερικά τοιχώματα, 
πάχ. μέχρις 1.50 μ. Ή το εκτισμένος δια κανονι- 
κών σειρών οπτοπλίνθων εντός στρώσεων πηλού 
ενισχυμένου δια θραυσμάτων κεράμων και χον- 
δρών οικιακής χρήσεως αγγείων. Α νήκεν εις 
τον 2ον π.Χ. αι . και εχρησιμοποιήθη επί μακράν, 
ενισχυθείς αργότερον δια τοίχου κατά την ανα- 
τολικήν και την νοτίαν πλευράν. Σύγχρονος ήτο 
ο παρ’ αυτόν μικρότερος κλίβανος, διαστ. 3.70 
x 3.50 μ., του αυτού ορθογωνίου τύπου, μετά 
εσωτερικού χωρίσματος κατά τον κεντρικόν 
άξονα του θαλάμου θερμάνσεως. Ε σώζετο εις 
καλυτέραν κατάστασιν, διατηρών δύο εκ των 
τοξυλλίων, εφ’ ων εστηρίζετο η εσχάρα του 
ορόφου, και τρεις των αεραγωγών οπών. Το 
αρχικόν σχήμα αποκαθίσταται δια πέντε ζευγών 
τοξυλλίων και αντιστοίχων οπών. Μέγας αγω- 
γός ορθογωνίου διατομής εξ οπτοπλίνθων, διερ- 
χόμενος προ των κλιβάνων, κατηυθύνετο προς 
το εργαστηριακόν συγκρότημα Α15.

Τέλος, πρέπει να σημειωθή το ορθογώνιον 
κτίσμα Α36, του νοτιοδυτικού τομέως, διαστ. 
2.70 x  2.40 μ., το οποίον, επιμελώς επεστρω- 
μένον ως δάπεδον δι’ οπτοπλίνθων και ασβεστο- 
κονιάματος, απεκάλυψε διαλυόμενον ότι κάτωθι 
σωρού τεθραυσμένων κεράμων εκάλυπτε θήκην, 
διαστ. 0.80 x 0.70 μ., εξ οπτοπλίνθων, περι- 
βαλλομένην υπό τοιχαρίου ομοίου υλικού.

Η  τρίτη οικοδομική φάσις συμπίπτει προς 
τους πρωίμους ρωμαϊκούς χρόνους και, βάσει 
των νομισματικών τουλάχιστον δεδομένων της 
ανασκαφής, διήρκεσεν από της εποχής του Αυ- 
γούστου μέχρι της εποχής του Α ντωνίνου του 
Ευσεβούς. Κατά το νοτιοανατολικόν τμήμα του 
χώρου εσημειώθη στρώμα καταστροφής με 
έντονα ίχνη πυράς, δεν δύναται όμως να λεχθή 
μετά βεβαιότητος αν βίαια καταστροφή έθεσε 
τέλος εις τας εγκαταστάσεις της προηγουμένης 
φάσεως ή αν αύται εγκατελείφθησαν υπό άλλας 
συνθήκας. Τον χώρον κατέλαβον βαθμηδόν τα 
σημειούμενα δια θλαστής γραμμής κτίσματα 
Γ1 - Γ15. Ε πρόκειτο περί οικιών ή εργαστη- 
ρίων, των οποίων οι τοίχοι, πλ. 0.50 μ., ήσαν 
εκτισμένοι δια μικρών λίθων και τεμαχίων πλίν- 
θων και κεράμων εντός παχέος στρώματος πη- 
λού. Έ γχρωμα ασβεστοκονιάματα ευρέθησαν 
εις τους χώρους Γ11, Γ12, r i3 του μοναδικού μεγά- 
λου νοτιοανατολικού κτηρίου. Εις τον νέον οικι- 
σμόν ανήκε κυκλικός εκ πηλού κλίβανος ( Π ί ν. 
120 β ), εγκατασταθείς παρά τον παλαιότερον με- 
γάλον μετά την αχρήστευσιν τούτου, αχρηστευ- 
θείς και ούτος συντόμως υπό του κτηρίου Γ7.

Ο  μικρός ούτος οικισμός εξετείνετο έτι προς 
ΝΑ. Κυκλικός κεραμεικός κλίβανος εκ πηλού 
και οικίαι, των οποίων τα κατάλοιπα απετέλουν 
οι τοίχοι Γ16 μετά του παρακειμένου κλιμακο- 
στασίου και του χαλικοστρώτου διαδρόμου, 
Γ17, Γ18 και Γ19, εκτίσθησαν κατά τους υστέ- 
ρους ήδη ελληνιστικούς χρόνους εν επαφή προς 
αναλημματικόν τοίχον του ανατολικού νεκρο- 
ταφείου. Το εν λόγω ανάλημμα απεκαλύφθη 
εις δύο τμήματα, μήκ. 15 και 8 μ. αντιστοίχως· 
ήτο εκτισμένον εξ ευθρύπτων πωρολίθων, μεγ. 
διαστ. 1 x 0.60 x 0.40 μ., κατά το ακανόνιστον 
ορθογώνιον σύστημα του 3ου π.Χ. αι. Κατά δια- 
στήματα 2.70 - 3.20 μ. διεκόπτετο υπό αντηρί- 
δων κατ’ αμφοτέρας τας πλευράς, διετηρείτο δε 
μέχρις ύψους 3 μ. ( Π ί ν. 120 γ ).

Κεραμοσκεπής τάφος, ανήκων εις το υπερκεί- 
μενον του αναλήμματος νεκροταφείον, ευρέθη 
εν διαλύσει κάτωθι του χαλικοστρώτου δαπέδου 
της οικίας Γ16.

Προς Δ. της αναρρυθμιστικής δεξαμενής, 
πλησίον του παλαιότερον ανασκαφέντος βο- 
ρειοδυτικού ταφικού περιβόλου, ανεσκάφη συ- 
στάς τεσσάρων κιβωτιοσχήμων κεραμοσκεπών 
τάφων και ενός κιβωτιοσχήμου εξ άσβεστολιθι- 
κών πλακών, του 1ου - 3ου μ.Χ. αι.

Ά παντα τα ως άνω περιγραφέντα κτίσματα 
εφωτογραφήθησαν, εσχεδιάσθησαν και διελύθη- 
σαν, πλην του νοτίου διπλού τείχους της περυσι- 
νής ανασκαφής και του νοτιοανατολικού αντηρι- 
δωτού αναλήμματος, τα οποία μετεφέρθησαν και 
ανεστηλώθησαν επί του υψώματος του υπερκει- 
μένου του νοτιοδυτικού πρανούς της δεξαμενής.

Τα κινητά ευρήματα της ανασκαφής ήσαν 
πλουσιώτατα και ενδεικτικώς μόνον θα γίνη 
ενταύθα μνεία του είδους τούτων.

Την ελληνιστικήν κεραμεικήν εκπροσωπούν 
δεκάδες λεπτών μελαμβαφών αγγείων ( Π ί ν. 
121 α) εις ποικιλίαν σχημάτων (σκύφοι, κύαθοι, 
κάνθαροι, λήκυθοι, κύλικες, άωτα σκυφίδια ), 
λύχνοι, οικιακής χρήσεως αγγεία ( Π ί ν. 121 
β ), ως χύτραι, πρόχοι, αμφορείς, πινάκια, λε- 
κάναι και πίθοι, εις λίαν ενδιαφέροντα επίσης 
σχήματα, μέγας αριθμός αγνύθων, εσχαρών, στη- 
ριγμάτων οπτήσεως αγγείων κ.τ.ό. Αξιόλογα 
δείγματα κεραμεικής μετά πλαστικής διακοσμή- 
σεως εσώθησαν, τόσον εκ της ελληνιστικής 
(Π  ί ν. 121 γ), όσον και εκ της ρωμαϊκής πε- 
ριόδου ( εισηγμένα καλής ποιότητος αρρητινά 
αγγεία ) ( Π ί ν. 121 δ ). Η  πλαστική εκ πηλού 
εκπροσωπείται με ελληνιστικούς τύπους ειδω- 
λίων και κυρίως με συμπαγή πήλινα προ- 
πλάσματα, τόσον εκ των ελληνιστικών, όσον και
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εκ των ρωμαϊκών χρόνων ( Π ί ν. 122 α). Τα 
δείγματα της δευτέρας κατηγορίας είναι μεγά- 
λου μεγέθους ( ύψ. κορμού 0.17 μ. ) ( Πί ν .  122 β) 
και προέρχονται κυρίως εκ των εργαστηρίων 
του νοτιοδυτικού τομέως ( Α8, Γ4, Β14-  Β17, Γ8 
και Γ9 ). Ε κ  των πηλίνων αρχιτεκτονικών μελών 
αναφέρομεν ανθεμωτούς ακροκεράμους, γείσα 
μετά φυτικής πλαστικής διακοσμήσεως, λεοντο- 
κεφάλους υδρορρόας ( Π ί ν .  122 γ) ,  ζωφόρον 
μετ’ αναγλύφου παραστάσεως ταύρων.

Πλήθος θραυσμάτων υαλίνων αγγείων ( Π ί ν .  
121 ε)  εσώθησαν εκ της ρωμαϊκής φάσεως του 
οικισμού και ικανός αριθμός αγγείων οικιακής 
χρήσεως εκ της αυτής περιόδου.

Τα νομίσματα ανέρχονται εις 650 τον αριθμόν. 
Είναι χαλκά και κυρίως τύποι του νομισματοκο- 
πείου της Ή λιδος των χρόνων 271 - 191 π.Χ. 
Ε κ  των ρωμαϊκών χρόνων υπερτερούν εις αρι- 
θμόν και ποιότητα τα νομίσματα της εποχής του 
Αδριανού.

Α ναφέρομεν, εν τέλει, σειράν ελληνιστικών 
πωρίνων επιτυμβίων στηλών μεθ’ απλής αετω- 
ματικής επιστέψεως και διακοσμήσεως κυματίων 
και ροδάκων, αι οποίαι είχον χρησιμοποιηθή 
ως οικοδομικόν υλικόν εις τα κτίσματα της νεω- 
τέρας φάσεως.

Θ. Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ.

Βάσσαι, ναός Ε πικουρίου Απόλλωνος
Αι εργασίαι ήρχισαν την 13ην Αυγούστου, 

επερατώθησαν δε την 17ην Σεπτεμβρίου 19701. 
Κατ’ αυτάς η ρευνήθη, αφ’ ενός μεν ο πέριξ του 
ναού χώρος προς διαπίστωσιν του τρόπου θεμε- 
λιώσεως και της μορφής του εδάφους, εφ’ ου 
εδράζεται ούτος, αφ’ ετέρου δε η προς Ν. του 
ναού περιοχή, ένθα είχομεν ενδείξεις θεμελιώ- 
σεως ετέρου κτηρίου, σημειουμένου ήδη εν 
μέρει υπό του Κουρουνιώτου εις το υπ’ αυτού 
δημοσιευόμενον τοπογραφικόν σχεδιογράφημα 
εν Α Ε  1910, σ. 274, εικ. 2. Έρευνα περιωρισμέ- 
νης εκτάσεως εγένετο επίσης εντός του σηκού, 
ως και κατά την νοτιοδυτικήν γωνίαν του πτερού.

Πέριξ της ευθυντηρίας ηνοίχθησαν αι τάφροι 
1, 2,6, 7, 8 και 9 ( Σ χ έ δ .  2)  και εφάνη ούτως 
η φυσική προς Δ. κλίσις του βραχώδους εδά-

φους, ήτις επέβαλε την κατασκευήν αναλημμά- 
των προ της δυτικής πλευράς του ναού και την 
υποστήριξιν του εκεί τμήματος της ευθυντηρίας 
δια λίθων, προς πλήρωσιν του δημιουργουμένου 
κενού. Επειδή η μεγαλυτέρα κλίσις παρατηρεί- 
ται κατά το νοτιοδυτικόν τμήμα του ναού, εις 
το σημείον τούτο έχουν τεθή κάτωθεν της ευθυν- 
τηρίας τρεις επάλληλοι σειραί δόμων, ενώ εις 
την βορειοδυτικήν γωνίαν μόνον μία. Σημειω- 
τέον, ότι οι πλείστοι των δόμων τούτων είναι 
εις δευτέραν χρήσιν, προερχόμενοι προφανώς 
εκ της θεμελιώσεως του προϊκτινείου ναού, ως 
δηλοί ο τρόπος επεξεργασίας των ( Π ί ν. 123 α )· 
ουδείς όμως ανευρέθη κατά χώραν και παραμένει 
ούτω το πρόβλημα της θέσεως του παλαιοτέρου 
τούτου ναού.

Το ανατολικόν ήμισυ του ναού εδράζεται απ’ 
ευθείας επί του καταλλήλως λελαξευμένου βρά- 
χου, ως εφάνη δε με την διάνοιξιν της τάφρου 
2, αι εργασίαι ισοπεδώσεως του εδάφους επρο- 
χώρησαν μέχρις αποστάσεως 7.50 μ. περίπου 
από της ευθυντηρίας. Ε κείθεν ο βράχος υψού- 
ται, σχηματίζων το φυσικόν όριον του ιερού 
κατά την πλευράν αυτήν ( Σ χ έ δ .  3 ).

Καθέτως προς την δυτικήν πλευράν του ναού 
και εις απόστασιν 30 μ. από της βορειοδυτικής 
γωνίας αυτού, διηνοίχθη η τάφρος 1, πλ. 2 και 
μήκ. 15 μ., διαπλατυνθείσα κατά το ανατολικώ- 
τερον τμήμα της κατά 2.30 μ. εισέτι. Εντός αυτής 
απεκαλύφθησαν τμήματα των διαδοχικών ανα- 
λημμάτων, την ύπαρξιν των οποίων εγνωρίζομεν 
ήδη από της ανασκαφής του Κουρουνιώτου ( έ.α., 
σ. 283, εικ. 6 ). Πρόκειται περί τριών αναλημμά- 
των εις κλιμακωτήν διάταξιν, των οποίων το 
πρώτον κείται εις απόστασιν 2 μ. από της ευ- 
θυντηρίας, το δεύτερον εις απόστασιν 4.20 μ. 
από του πρώτου και το τρίτον εις απόστασιν 
8.80 μ. από του δευτέρου· απέχει δηλαδή το 
τελευταίον τούτο 15 μ. από της ευθυντηρίας 
( Π ί ν .  123 β ). Τα αναλήμματα παρουσιάζουν 
την δυτικήν αυτών όψιν κανονικώς εκτισμένην 
δια πλακοειδών λίθων, ως δεικνύεται εις το 
Σ χ έ δ .  3, δι’ ομοίων δε λίθων πληρούται και ο 
μεταξύ των χώρος, δημιουργουμένου ούτως 
ενός συμπαγούς αναλήμματος, η επιφάνεια του 
οποίου κατέρχεται βαθμηδόν εις βάθος 0.67 - 
2.20 μ. από της ευθυντηρίας. Τμήμα μόνον, προς 
Δ. του δευτέρου αναλήμματος, ανευρέθη πεπλη- 
ρωμένον κυρίως δια χωμάτων, τα οποία, ως δει- 
κνύει η φορά των στρωμάτων εις την παρειάν 
της τάφρου, ερρίπτοντο εκεί κατά την διάρ- 
κειαν των εργασιών. Εις βάθος 2.10 μ. απεκαλύ- 
φθη η επιφάνεια σκληρού ερυθρωπού χώματος,

1. Η  ανασ καφή έτέλει υπό τη ν  έποπτεία ν  του ’Εφόρου 
Α ρ χ α ιο τή τω ν  κ. Ν ικ . Γ ια λούρη , ελαβον δε μέρος εις  αύτήν 
ο ι τεχν ϊτα ι τω ν Μ ουσείω ν ’Ο λυμπίας κα ι Π ατρώ ν κκ . Δ. 
Λ ιάγκουρας και Κ . Π αυλάτος. Η  αποτυπω σις του α ρ χαϊκοϋ 
κ τη ρ ίου  όφ είλετα ι ε ις  τη ν  α ρ χα ιολόγον  δ. Έ λ σ η ν  Σπαθά- 
ρη. Τ η ν  Π ρο ϊσ τα μένην τη ς  Ζ ' ’Ε φ ορείας, δ. Θ. Κ αράγιω ρ- 
γα, ευχαρισ τώ  θερμώς δ ια  τη ν  π ολλα πλ ήν βοήθειάν τη ς 
κατά τη ν  δ ιά ρκεια ν τη ς α να σ καφής κα ι τη ς  μελέτης του 
υλ ικού .
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προερχομένου εκ θρυμμάτων ευκόλως απολεπι- 
ζομένου βράχου, η οποία παρουσιάζει κλίσιν 
προς Δ. μέχρι βάθους 2.90 μ.· ο υπόλοιπος μέχρι 
του τρίτου αναλήμματος χώρος πληρούται κα- 
νονικώς δια λίθων.

Η  έρευνα εις την προς Ν. του ναού περιοχήν, 
επεκταθείσα εις χώρον διαστάσεων 26 x 13 μ., 
έφερεν εις φως την εκ μεγάλων αργών λίθων 
θεμελίωσιν κτηρίου, αποτελουμένου εξ ενός 
τετραγώνου περίπου και ενός επιμήκους δωμα- 
τίου, συνολ. διαστ. 24 x 7.50 μ. ( βλ. Σ χ έ δ. 
2). Το κτήριον, έχον κατεύθυνσιν από Β. προς 
Ν. και κείμενον εις απόστασιν 7.60 μ. από του 
ναού, ακολουθεί την προς Ν. φυσικήν κλίσιν 
του εδάφους, παρουσιάζον ούτως υψομετρικήν 
διαφοράν 2.50 μ. από του ενός άκρου εις το άλλο. 
Σώζεται μία μόνον σειρά λίθων, εις τινα δε ση- 
μεία έχει χρησιμοποιηθή δια την θεμελίωσιν 
αυτός ούτος ο βράχος. Καλύτερον διατηρείται 
το νότιον τμήμα του κτηρίου, ενώ το βόρειον 
πέρας τούτου κατεστράφη, προφανώς κατά τας 
εργασίας διαμορφώσεως του χώρου δια την 
ανέγερσιν του ναού ( Π ί ν. 124 ε ).

Το κτήριον έχει θεμελιωθή επί αρχαϊκού στρώ- 
ματος, ως συνάγεται εκ των συλλεγέντων οστρά- 
κων, το μεγαλύτερον δε μέρος των εν αυτω ευ- 
ρεθέντων, τα οποία ανήκουν κυρίως εις κύλικας, 
αρυβάλλους και μικρογραφικά αναθηματικά αγ- 
γεία, εντοπίου ως επί το πλείστον κατασκευής, 
καλύπτει χρονολογικώς ολόκληρον τον 6ον 
π.Χ. αι. ( Πί ν .  124 α).  Τμήμα όμως του κτηρίου, 
και συγκεκριμένως το νότιον δωμάτιον, πρέπει 
να εχρησιμοποιήθη εκ νέου κατά τους μεταγενε- 
στέρους χρόνους, ως δεικνύουν τα ελληνιστικά 
και ρωμαϊκά όστρακα, τα οποία ανευρέθησαν 
υπεράνω στρώσεως λίθων, εν είδει δαπέδου, το 
οποίον δεν ανήκει εις την πρώτην φάσιν του 
κτηρίου. Η  στρώσις αύτη, κειμένη εις το βάθος 
ένθα εδράζονται τα θεμέλια των τοίχων, παρου- 
σιάζει κανονικήν μορφήν μόνον κατά το δυτι- 
κόν τμήμα του δωματίου.

Μέγας είναι ο αριθμός των εντός του κτηρίου, 
αλλά και πέριξ αυτού, ανευρεθέντων τεμαχίων 
κεράμων στέγης λακωνικού και κορινθιακού 
τύπου, μεταξύ δε αυτών υπαρχουν και ελάχιστα 
τεμάχια αρχαϊκών ακροκεράμων με παράστασιν 
Σφιγγών και ανθεμωτήν απόληξιν, ομοίου τύ- 
που προς τα ανευρεθέντα κατά τας παλαιοτέρας 
ανασκαφάς ( βλ. Κουρουνιώτην, έ.α., σ. 276, 
εικ. 4 και 5, ως και Γιαλούρην, Π ΑΕ  1959, σ. 
157, Πίν. 134 γ) ( Π ί ν .  124 β - δ ) .  Μεταξύ των 
λοιπών αντικειμένων επικρατούν αι αναθηματι- 
καί αιχμαί δοράτων και βελών, ευρεθείσαι εις

μέγαν αριθμόν, ως και τεμάχια από χαλκά κρά- 
νη ( Π ί ν .  125α), αναθηματικά ασπίδια, κνη- 
μίδια και άλλα αφιερώματα ( Π ί ν .  125 β - γ ).

Το σχήμα του κτηρίου, ο προσανατολισμός 
αυτού και το είδος των ευρημάτων, επιτρέπουν 
να θεωρηθή τούτο ως ναός με σηκόν και άδυτον, 
οικοδομηθείς κατά τους αρχαϊκούς χρόνους και 
εγκαταλειφθείς κατά το τέλος της περιόδου. 
Ε άν όντως πρόκειται περί ναού, ο προσανατολι- 
σμός του αποτελεί ιδιαιτέρως σημαντικόν στοι- 
χείον, διότι αποδεικνύει την ύπαρξιν σχετικής 
παραδόσεως εις την περιοχήν θα ηδύνατο ούτω 
να ενισχυθή η άποψις, ότι λατρευτικοί και όχι 
τεχνικοί λόγοι επέβαλον τον από Β. προς Ν. 
προσανατολισμόν του κλασσικού ναού.

Ο μεταξύ του νεοαποκαλυφθέντος κτηρίου 
και του κλασσικού ναού χώρος, ηρευνήθη δια 
των τάφρων 15, 17 και 18 ( Σ χ έ δ .  2), εις 
όσην έκτασιν επέτρεπον τα εκεί ευρισκόμενα 
αρχιτεκτονικά μέλη, η μετακίνησις των οποίων 
ήτο ιδιαιτέρως δυσχερής. Ε φάνη, ούτως, η τε- 
χνητή διαμόρφωσις του βράχου και κατά την 
πλευράν αυτήν, διαμόρφωσις η οποία φαίνεται 
ότι κατέστρεψε και το υπόλοιπον προς Α. της 
λιθίνης αρχαϊκής κλίμακος, ήτις είχεν αποκαλυ- 
φθή προς ΝΑ. του ναού κατά την ανασκαφήν του 
1959 ( Γιαλούρης, έ.α., σ. 157 ), και η οποία δεν 
αποκλείεται να ωδήγει εις τον αρχαϊκόν ναόν.

Ιδιαιτέρως σημαντική δια τας μελλοντικάς 
εργασίας υποστυλώσεως του ναού απεδείχθη η 
μικρά εντός του σηκού έρευνα, εκ της οποίας 
διεπιστώθη ότι είναι δυνατή η αφαίρεσις των 
πλακών του δαπέδου, η ενίσχυσις των κρατευτών 
και η επανατοποθέτησίς των εις την αρχικήν 
των θέσιν. Δια της αφαιρέσεως πλακός, αντι- 
στοίχου προς τον τρίτον από Β. κίονα της δυτι- 
κής πλευράς του σηκού, εφάνη αφ’ ενός μεν η 
ισχυροτάτη θεμελίωσις του στυλοβάτου εξ επτά 
επαλλήλων δόμων, πάχ. 0.30-0.50 μ., μέχρι βά- 
θους 2.82 μ., αφ’ ετέρου δε ο τρόπος στηρίξεως 
των πλακών του δαπέδου ( Π ί ν .  125 δ ). Αύται 
έχουν τοποθετηθή επί λιθίνων κρατευτών, πάχ.
0.40 και πλ. 0.67 μ. ( το μήκος εκάστου δεν κατέ- 
στη δυνατόν να μετρηθή ), οι οποίοι διατρέχουν 
τον σηκόν κατά πλάτος. Η  μεταξύ δύο κρατευτών 
απόστασις είναι 0.65 μ. και πληρούται δια λα- 
τύπης, η οποία συνεχίζεται και κάτωθεν αυτών, 
σχηματίζουσα στρώμα, πάχ. 0.40 μ. περίπου. 
Το υπόλοιπον διάστημα μέχρι του φυσικού εδά- 
φους έχει καλυφθή δια στρώματος εκ λίθων και 
χωμάτων, πάχ. 0.50 μ., και ετέρου εκ πλακοειδών 
λίθων, ομοίων προς τους χρησιμοποιηθέντας 
εις την κατασκευήν των αναλημμάτων, μέχρι
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Σχέδ. 3. Βάσσαι. Ναός Ε πικουρίου Απόλλωνος
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βάθους 2.82 μ., ένθα ο τελευταίος δόμος της θε- 
μελιώσεως του στυλοβάτου. Ε πί των ως άνω 
λιθίνων στηριγμάτων αι πλάκες του δαπέδου 
πατούν μόνον δια των δύο άκρων των ( βλ. 
Σ χ έ δ. 3 ), η καθίζησις δε, την οποίαν έχει 
υποστή το τεχνητόν έδαφος επί του οποίου φέ- 
ρονται τα στηρίγματα του δαπέδου, είχεν ως α- 
ποτέλεσμα την μετατόπισιν των πλακών, αίτι- 
νες έχουν διαρραγή ως επί το πλείστον κατά το 
μέσον των. Κατ’ αντίστοιχον τρόπον έχει στη- 
ριχθή και το δάπεδον του πτερού, ως έδειξεν η 
κατά την νοτιοδυτικήν γωνίαν αυτού έρευνα.

Δύο δοκιμαστικαί τάφροι διηνοίχθησαν, τέ- 
λος, εις την περιοχήν προς ΒΔ. του ναού. Η  
υπ’ αριθ. 4 απέδωκε πλήθος τεμαχίων αρχιτε- 
κτονικών μελών, τα οποία είχον ριφθή εκεί μετά 
των χωμάτων των πρώτων ανασκαφών. Εντός 
της τάφρου 16 και εις μικρόν βάθος από της εκεί 
επιφανείας του εδάφους, απεκαλύφθη λιθόστρω- 
σις, η έρευνα όμως δεν επεξετάθη, αφεθείσα δια 
την επομένην ανασκαφικήν περίοδον. Σημειω- 
τέον, ότι η τάφρος αύτη, εις την οποίαν ανευρέ- 
θησαν κυρίως αρχαϊκά όστρακα, ως και τεμά- 
χιον αρχαϊκής ακροκεράμου με ανθεμωτήν από- 
ληξιν, ευρίσκεται εγγύτατα του αρχαϊκού κτη- 
ρίου, το οποίον ανέσκαψεν ο Κουρουνιώτης προς 
ΒΔ. του ναού ( έ.α., σ. 278, εικ. 2 ).

Λ. Π ΑΡΛ AM  A

Τ Υ Χ Α ΙΑ  Ε Υ Ρ Η Μ Α Τ Α . Π Ε ΡΙΣ Υ Λ Λ Ο ΓΗ  ΚΑΙ ΕΠ ΙΣΗ- 
Μ Α Ν Σ ΙΣ  Α ΡΧ Α ΙΩ Ν

Ε κ της περιοχής του φράγματος Αλφειού, 
παρεδόθη εις το Μουσείον Ολυμπίας το ήμισυ 
περίπου χαλκού λέβητος και εκ της εκβολής 
του Κλαδέου εις τον Αλφειόν, η δακτυλιοειδής 
βάσις χαλκής φιάλης. Ε κ  της αυτής θέσεως προ- 
έρχεται και η χαλκή κνημίς του Π ί ν. 126 α, 
λίαν ενδιαφέρον δείγμα του 7ου π.Χ. αι.

Εις την θέσιν Αγκώνα περιοχής Αρχαίας 
Ολυμπίας και εντός της κοίτης του Α λφειού, 

ευρέθησαν δύο ακέραια χαλκά ειδώλια ταύρου 
και ίππου, των πρωίμων γεωμετρικών χρόνων 
( Π ί ν .  126 β - γ ) .

Ε κ  της κοίτης του Α λφειού πλησίον της 
Α λφειούσης, προέρχονται ελλιπές κορινθια- 
κόν κράνος του τέλους του 7ου π.Χ. αι. και το 
ήμισυ ετέρου, χαλκιδικού τύπου, του β' ημίσεος 
του 6ου π.Χ. αι.

Εις την θέσιν Ρέμα, περιφερείας Μιράκας 
Ολυμπίας, ευρέθησαν δύο γυναικεία ειδώλια 

υστέρων αρχαϊκών και πρωίμων κλασσικών 
χρόνων, μία κοτυλη και εν σκυφίδιον, αμφότερα 
μελαμβαφή του 4ου π.Χ. αι.

Εις την θέσιν Α πιδούλα, περιφερείας Σκιλ- 
λουντίας, ευρέθησαν νομίσματα Η ραίας του 
5ου π.Χ. αι. και Ήλιδος του 3ου π.Χ. αι.

Πεντήκοντα χαλκά και αργυρά νομίσματα, 
ελληνιστικά Σικυώνος και Αρκάδων κυρίως, 
ρωμαϊκά και φραγκικά, περισυνελέγησαν εις τον 
χώρον της Αρχαίας Φιγαλίας. Ε πιγραφαί, 
επιτύμβιοι στήλαι και αρχιτεκτονικά μέλη συν- 
εκεντρώθησαν εις το Δημοτικόν Σχολείον της 
Ά νω Φιγαλίας με την προοπτικήν οργανώσεως 
μικράς τοπικής Συλλογής.

Εις την θέσιν Ά γιος Θεόδωρος κοινότητος 
Α μυγδαλεών και δεξιά της εκείθεν διερχομέ- 
νης οδού προς Μυρώνια, επεσημάνθη συστάς 
κιβωτιοσχήμων τάφων ανηκόντων εις νεκροτα- 
φείον κλασσικών χρόνων, εάν κρίνη τις εκ των 
επιφανειακών οστράκων.

Ε κ  της θέσεως Ά γιος Νικόλαος Α λιφείρας, 
παρεδόθη ημικυκλική κινητή λαβή χαλκού αγ- 
γείου αρχαϊκών χρόνων.

Νομίσματα Σικυώνος και Μεσσηνίων του 
4ου π.Χ. αι., ρωμαϊκά Ή λιδος και βυζαντινά, 
παρεδόθησαν εκ της θέσεως Φραγκοκκλησιά 
Κάτω Σαμικού, όπου υπάρχει εκτεταμένον νε- 
κροταφείον ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων.

Εις την θέσιν Λενικό ή Ελληνικά, 2 χλμ. πε- 
ρίπου προς ΒΔ. της κοινότητος Πρασιδακίου 
της επαρχίας Ολυμπίας, ευρέθη χαλκούν αγαλ- 
μάτιον Αθηνάς των περί το 460 - 450 π.Χ. χρό- 
νων, ύψ. 0.106 μ. Η  θεά φέρει αιγίδα και κράνος 
και κρατεί δόρυ εις την δεξιάν και γλαύκα εις 
την αριστεράν ( Π ί ν .  126 δ ). Εις την αυτήν 
τοποθεσίαν περισυνελέγησαν αρκετά δείγματα 
αρχαϊκής κεραμώσεως κορινθιακού και λακω- 
νικού τύπου, μεταξύ των οποίων και τεμάχιον 
ανθεμωτού ακροκεράμου του 6ου π.Χ. αι. Ε κ 
της αυτής θέσεως είχον παραδοθή παλαιότερον 
τεμάχιον κυκλικού ακρωτηρίου και αρχαϊκού 
τύπου χαλκή περόνη αρίστης διατηρήσεως. 
Ά παντα συνδέονται προφανώς προς τον μη 
ανεσκαμμένον εισέτι αρχαίον ναόν, του οποίου 
είναι εμφανή τα αρχιτεκτονικά λείψανα επί του 
παρακειμένου φερωνύμου γηλόφου, 100 μ. αρι- 
στερά της οδού προς Φιγαλίαν.

Ε κ  της κοινότητος Σιμοπούλου Πηνείας 
παρεδόθη το άνω ήμισυ κορμού μαρμαρίνου γυ- 
ναικείου αγαλματίου, ρωμαϊκών χρόνων, σωζ. 
ύψ. 0.27 μ. ( Π ί ν .  126 ε).

Κατά την διάνοιξιν της νέας επαρχιακής οδού 
μεταξύ Κεραμιδιάς και Ε φύρας ευρέθησαν τρεις 
κεραμοσκεπείς τάφοι- εις παιδικός του τύπου 
των δύο επαλλήλων ημικυλινδρικών κεραμίδων 
και δύο συνήθεις καλυβίται, άπαντες ακτέριστοι.

Θ. Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ
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ELEAN PYLOS

A brief campaign of excavation was carried 
out from August 17 to August 22,1970, a t Ar- 
inatova ( ancient Pylos of Elis ) for the purpose 
of supplementing the record of the major ex- 
cavations, which took place in the summer 
of 1968 ( cf. ADelt. 24 ( 1969 ) : Chronica, 
pp. 155- 161 ). This supplementary excava- 
tion and further study of the finds from the 
site, now housed in the new Archaeological 
Museum at Olympia, were made possible by 
generous grants from the American Philoso- 
phical Society and the American Council of 
Learned Societies. Six workmen were employ-

ed. Attention was mainly concentrated on 
areas already explored in 1968, and these 
produced no new finds of importance. New 
discoveries were made, however, in two places 
in the fields to the northeast of the hill Ar- 
matova. In each place remains of Classical 
houses were discovered, which suggests that 
occupation was more widespread than had 
hitherto been thought. A pithos burial, prob- 
ably dating to the early fourth century B.C., 
was discovered close to one of the houses ; it 
contained, in addition to scattered fragments 
of bones, four pots, one of which is in a local 
red-figured technique, a lamp, and a plain 
bronze mirror.

JO H N E. COLEMAN
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΧΑ·Ι·ΑΣ

Σταθμόν εις την ιστορίαν της ΣΤ' Αρχαιολο- 
γικής Περιφερείας αποτελεί το έτος 1970, υπό την 
έννοιαν ότι ουδέποτε εις το παρελθόν είχεν αύτη 
το προσωπικόν, το οποίον απέκτησε κατά το έτος 
τούτο.

Και ο μεν Επιμελητής Αρχαιοτήτων κ. Κωνστ. 
Δαβάρας, διατεθείς προσωρινός εις την Εφο- 
ρείαν υπηρέτησε μόνον από της 9ης Μαΐου 1970 
μέχρι της 25ης Σεπτεμβρίου του αυτού έτους, το- 
ποθετηθείς εν συνεχεία εις Ά γιον Νικόλαον Λα- 
σηθίου. Α λλ’ από της 19ης Αυγούστου ανέλαβεν 
υπηρεσίαν, τοποθετηθείσα εις Πάτρας, η νέα Ε - 
πιμελήτρια Αρχαιοτήτων δ. Ι φιγ. Δεκουλάκου, 
από δε της 7ης Δεκεμβρίου ανέλαβε καθήκοντα 
εν Πάτραις, ο μετατεθείς εξ Αθηνών Επιμελητής 
Αρχαιοτήτων κ. Ι ω. Παπαποστόλου.

Το αρχαιολογικόν προσωπικόν ενισχύθη εκτά- 
κτως κατά την θερινήν περίοδον και δια των επι- 
στημονικών βοηθών δ. Τ. Παπαζαφείρη και κ. 
Νικ. Παπαδάκη, εξ ων η πρώτη ησχολήθη κυ- 
ρίως με καταγραφήν αρχαίων και άλλα έργα 
επανεκθέσεως, ο δε δεύτερος με την παρακολού- 
θησιν ανασκαπτομένων οικοπέδων. Επίσης εν- 
ισχύθη και το τεχνικόν και λοιπόν βοηθητικόν 
προσωπικόν.

Με το νέον προσωπικόν εξησφαλίσθησαν αι 
απαραίτητοι προϋποθέσεις δια την ομαλήν λει- 
τουργίαν της Εφορείας και του Μουσείου Πα- 
τρών.

Παράλληλος υπήρξεν η βαθμιαία βελτίωσις 
των συνθηκών από απόψεως κτηρίου, επίπλων 
κλπ. Λήγοντος του 1970 ήσαν ωργανωμένα τα 
γραφεία και η Βιβλιοθήκη, θα συνεχισθούν όμως 
και κατά το 1971 αι εργασίαι ανακαινίσεως και 
αξιοποιήσεως και των άλλων βοηθητικών χώρων 
του παλαιού αρχοντικού της οικογενείας Καρα- 
μανδάνη, εις το οποίον στεγάζεται, ως γνωστόν, 
το Μουσείον και η Εφορεία Πατρών.

Εις την πόλιν των Πατρών ωργανώθη συστη- 
ματική παρακολούθησις των εκσκαπτομένων 
οικοπέδων. Καθ’ όλην την διάρκειαν του έτους 
η Εφορεία συνειργάσθη μετά του Δήμου Πα- 
τρέων, γενναίως δαπανώντος υπέρ των αρχαιο- 
τήτων της πόλεως ( βλ. κατωτ. ανασκαφάς πλα- 
τείας Ψηλών Α λωνιών, ρωμαϊκού ω δείου και 
Δεξαμενής ).

Εκτός της πόλεως των Πατρών, η Εφορεία 
ανταπεκρίθη προοδευτικώς εις τας ανάγκας της 
περιφερείας. Κυρίως εγένοντο περιοδείαι του

υπογραφομένου και επείγουσαι σωστικαί ενέρ- 
γειαι προς περισυλλογήν κινητών και προστα- 
σίαν ακινήτων ευρημάτων και μνημείων.

Εις την Αιγιαλείαν με εγκόλπιον οδηγόν τον 
Παυσανίαν1, τμηματικώς περιώδευσα:

α) Από Αιγείρας2 κατά μήκος της κοιλάδος του 
νυν Κριού ποταμού μέχρι Περιθωρίου, β) από του 
νυν Κραθίου και των αρχαίων Αιγών κατά μήκος 
της κοιλάδος του Κράθιος μέχρι Μεσορρουγίου, 
Σόλου, Νωνάκριδος και Στυγός3, γ) από Διακο- 
πτού προς Ά νω Διακοπτόν, Καθολικόν4 κλπ. 
αφ’ ενός και προς Μαμουσιάν αφ’ ετέρου5, ως 
και από Διακοπτού προς Μέγα Σπήλαιον και Κα- 
λάβρυτα6, δ) από Αιγίου εις περιοχήν Ε λίκης7, 
Κούμαρης8, Σελιανίτικων κλπ.

Εις την επαρχίαν Πατρών, τμηματικώς επίσης, 
περιώδευσα εις τα μνημεία και τας αρχαιότητας 
των περιοχών:

α) Ψαθοπύργου, Δρεπάνου ( όπου και νέα ευ- 
ρήματα ), Ρίου και Καστριτσίου, β) Α χαΐας - 
Κλάους, Ο βρηάς, Καλλιθέας, Πλατανόβρυσης, 
Χαλανδρίτσας, Καταρράκτου, Λεοντίου, όθεν 
προήλθον κατά το παρελθόν μυκηναϊκά κυρίως 
ευρήματα, γ) Κάτω Α χαΐας, Αράξου, τείχους 
Δυμαίων, Ριόλου, Καγκαδίου, δ) Ε λαιοχωρίου, 
Άρλας, Σανταμερίου, Θεριανού κλπ.

Εις την επαρχίαν Καλαβρύτων επεσκέφθην, 
ανεγνώρισα και έλαβον μέτρα προστασίας αρ- 
χαίων εις την περιοχήν της πόλεως των Καλα- 
βρύτων, εις τους Λουσούς, τον Κλείτορα, την 
Ψωφίδα κλπ.

Η  αντικρυνή Αιτωλοακαρνανία εγνώρισεν ε- 
πίσης το επιτόπιον ενδιαφέρον της Εφορείας, 
ιδιαιτέρως η Ναύπακτος, το Θέρμον, η Χαλκίς, 
η Καλυδών, η Α λίκυρνα και η Πλευρών, εκα- 
τέρωθεν του Α χελώου, το Παιάνιον και οι Οι- 
νιάδαι, το Α γρίνιον και η Στράτος, η Παραβό- 
λα, η Αμφιλοχία, το Θύριον, η Βόνιτσα, το Α - 
νακτόριον, το Άκτιον, η Πάλαιρος, η περιοχή 
Μύτικα, ο Αστακός, τα Κόροντα κλπ.

Ο  Επιμελητής Αρχαιοτήτων Κωνστ. Δαβά-

1. Π ρ ό χε ιρ ο ς  κ α ι πρόσ φ α τος έκδοσ ις, Ν . Δ. Π απαχα- 
τζή , Παυσανίου Ελλάδος Π εριήγησις, Α χα ϊκ ά  - Α ρκαδικά, 
1967.

2. Ν . Π α πα χα τζή ς, έ.α., σ. 162 κ.ε.
3. Ν . Π α πα χα τζή ς, έ .α., σ. 160 κ .ε ., 250 κ .ε. κα ι α λλο ύ .
4. Λ είψ α να  α ρ χα ίας Βούρας κλπ., Ν . Π α πα χα τζή ς, 

έ.α., σ. 157 κ.ε.
5. Α ρ χα ία  Κ ερύνεια , Ν . Π α πα χα τζή ς, έ.α., σ. 155 κ .ε .
6. Α ρ χα ία  Κ ύνα ιθα , Ν . Π α πα χα τζή ς, έ .α., σ. 258 κ .ε .
7. Ν . Π α πα χα τζή ς, έ.α., σ . 150 κ.ε. Π ερ ί των προσ φ άτω ν 

ε ρευνών τελευταίω ς, Σπ. Μ αρινάτος, I ( 1968 ), σ. 1 
κ.ε. Α ι έρευναι επανελήφ θη σ αν κ α ι κατά  το 1970.

8. Π ερ ιο χή  Ρ υπών, Ν . Π α πα χα τζή ς, έ.α., σ. 139 κ.ε.
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ρας κατά το βραχύ διάστημα της υπηρεσίας του 
εν τη Εφορεία, πλην άλλων περιώδευσε κυρίως 
εις Αιτωλοακαρνανίαν και υπέβαλεν αναφοράς. 
Συνειργάσθη επίσης εις την ανασκαφήν του Αι- 
γίου9.

Αι εργασίαι επανεκθέσεως εις τα Μουσεία 
Πατρών, Αγρινίου και Θέρμου συνεχίζονται, 
αλλ’ ευρίσκονται ακόμη εις το στάδιον της προ- 
ετοιμασίας ( καταγραφή, μελέτη κλπ.), εν ανα- 
μονή της αποπερατώσεως και των παραλλήλων 
εργασιών επισκευής των μουσειακών κτηρίων, 
των προθηκών κλπ.

Οι αρχαιολογικοί χώροι του Θέρμου κυρίως, 
της Στράτου και των Οινιαδών, ως και ο χώρος 
του ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών ( βλ. κατωτ.) εκα- 
θαρίσθησαν εν όψει της θερινής τουριστικής πε- 
ριόδου. Ιδιαιτέρως αξιομνημόνευτος από από- 
ψεως συντηρήσεως των αρχαίων, είναι ο γενόμε- 
νος καθαρισμός του περιβόλου του τείχους του 
ιερού του Θερμίου Απόλλωνος, ως και η απαλ- 
λαγή των τειχών και των μνημείων των Οινια- 
δών από αιωνοβίων δρυών ή νέων βλαστών δεν- 
δρων, τα οποία ηπείλουν καταστροφήν δια των 
ριζών και των κορμών των.

Τα κλαπέντα από το Μουσείον του Θέρμου 
αρχαία απεδόθησαν εις την Υπηρεσίαν, κατα- 
δικασθέντος του διαρρήκτου και των συνεργα- 
τών του.

Ιδιαιτέρως πλουσία εις αποτελέσματα υπήρ- 
ξεν η ανασκαφική δραστηριότης εν τη περιοχή, 
όχι εις προγραμματισμένας συστηματικάς ανα- 
σκαφάς, αλλά κατά σωστικάς ενεργείας επιβλη- 
θείσας προς προστασίαν τυχαίως αποκαλυπτο- 
μένων αρχαίων, μάλιστα εν τη πόλει των Πατρών.

Α Ν Α Σ Κ Α Φ ΙΚ ΑΙ ΕΡΕ Υ Ν Α Ι - ΤΥ Χ Α ΙΑ  ΕΥ ΡΗ Μ Α Τ Α

Π Α Τ Ρ Α Ι

Ψηλά Αλώνια
Κατά τα τελευταίας ήμέρας του έτους 1969, αι 

Τεχνικαί Υ πηρεσίαι του Δήμου Πατρέων έκαμον 
έναρξιν εργασιών νέας διαμορφώσεως της πλα- 
τείας των Ψηλών Α λωνιών δια μηχανικών μέ- 
σων χωρίς να προηγηθή συνεννόησις μετά της 
Εφορείας δια την πιθανότητα να ευρεθούν αρ- 

χαιότητες, ως συνέβη επανειλημμένως κατά το 
παρελθόν. Τα μηχανήματα απεκάλυψαν τας πρώ- 
τας ενδείξεις περί υπάρξεως αρχαίων λειψάνων 
κατά την βορειοδυτικήν γωνίαν της πλατείας 
( κατώφλιον κατά χώραν επί ρωμαϊκού τοίχου, 

μεταγενέστερος τάφος κλπ.). Ε πενέβη η Εφο- 
ρεία δια την αναστολήν των επιζημίων εργασιών 
και τότε ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Δ. Τσερώνης 
εγνώρισεν εγγράφως εις την Εφορείαν, ότι αι 
εκτελούμεναι εργασίαι συνίστανται εις επιφα- 
νειακάς και μόνον εκσκαφάς προς μόρφωσιν του 
χώρου και εις την εκσκαφήν μικράς λίμνης.

Τας επιφανειακάς δια μηχανημάτων εκσκαφάς 
παρηκολούθησεν η Εφορεία και απεφεύχθησαν 
φθοραί. Αλλά, κατά την δι’ εργατών του Δήμου 
βαθυτέραν τομήν εις τον χώρον της σχεδιαζο- 
μένης λίμνης απεκαλύφθησαν αξιόλογα αρχαία, 
τα οποία επέβαλλον αναστολήν του έργου, ίνα 
προηγηθή έρευνα. Ο  Δήμος Πατρέων, επειγό- 
μενος δια την εκτέλεσιν του προγράμματος του 
και ενεργών προς πάσαν κατεύθυνσιν δια την 
συνέχισιν των εργασιών, διέθεσε και τους απαι- 
τουμένους εργάτας δια την ενέργειαν μικρών δο- 
κιμαστικών τομών, αλλά δεν ηδυνήθη να μετα- 
βάλη και τας καιρικάς συνθήκας μεσούντος χει- 
μώνος Δυτικής Ελλάδος. Ό θεν εξηκολούθουν 
αι εργασίαι και υπό βροχήν συχνά.

Από του Φεβρουάριου διετέθη υπό της Υ πη- 
ρεσίας πίστωσις και ειδικευμένος επιστάτης 
ανασκαφών ο κ. Μ. Σιώτης.

Αι εργασίαι ετέλουν υπό τας οδηγίας του Γε- 
νικού Ε πιθεωρητού Αρχαιοτήτων, Καθηγητού 
κ. Σπ. Μαρινάτου, επισκεφθέντος κατ’ επανά- 
ληψιν τας Πάτρας μετά του αειμνήστου Υφυ- 
πουργού Προεδρίας Κ. Βοβολίνη προς επίσπευ- 
σιν της ερεύνης και παροχήν οδηγιών.

Ε τέθη ως αντικειμενικός σκοπός η δια δο- 
κιμαστικών τομών κατά το κέντρον και τας τέσ- 
σαρας γωνίας της πλατείας διερεύνησις του εδά- 
φους, ίνα διαπιστωθή πού είναι δυνατή η συν- 
έχισις των εργασιών του Δήμου και πού είναι α- 
νάγκη να φυλαχθή δια την αρχαιολογικήν έ- 
ρευναν μόνον περιωρισμένος κατά το δυνατόν 
χώρος.

Ούτως, εδημιουργήθησαν συν τω χρόνω εξ το- 
μείς ερεύνης ήτοι ανά εις εις εκάστην γωνίαν 
της πλατείας, εις κατά το κέντρον και εις κατά τον 
μεταξύ του ανδριάντος του Π. Π. Γερμανού και 
του γνωστού από ετών ψηφιδωτού προς Ν. αυ- 
τού ( συμβατικώς και δια την ευχέρειαν της δια- 
τυπώσεως, τα σημεία του ορίζοντος εις το κεί- 
μενον ορίζονται κατ’ ελαφράν παρέκκλισιν από 
της πραγματικότητος ήτοι: δυτική ονομάζεται η 
προς την θάλασσαν πλευρά της πλατείας, ανα- 
τολική αντιστοίχως η άνω πλευρά, βόρειος η 
μακρά πλευρά προς την οδόν Δ. Γούναρη και 
νοτία η αντικρυνή της).

Ο  Δήμος Πατρέων υπό νέον Δήμαρχον, τον

9. Β ραχεΐαν ά νακο ίνω σ ιν του κ. Δαβάρα περ ί όρειχα λ- 
κίνου δ ιπλού πελέκεως του Μ ουσείου ’Α γρ ίνιου  κα ι ετέρου 
του Μ ουσείου Π ατρώ ν, βλ. εις A A A  III ( 1970 ), σ. 311 κ.ε.
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κ. Κωνσταντίνον Γκολφινόπουλον, εζήτει την 
εντός διμήνου αποπεράτωσιν της αρχαιολογικής 
ερεύνης ήτοι την υπό συνθήκας χειμώνος εκ- 
τέλεσιν ανασκαφής, η δε Εφορεία εστερείτο και 
της πείρας του τόπου και του απαραιτήτου προ- 
σωπικού, το οποίον διετέθη, ως ανεφέρθη ανω- 
τέρω, μεταγενεστέρως.

Σημειωτέον, ότι σχεδόν συγχρόνως ήρχισαν 
δια μηχανικών μέσων δημοτικά έργα εις τον χώ- 
ρον περί το ρωμαϊκόν Ω δείον και εις την προ 
της Δεξαμενής πλατείαν, ταύτα δε προεκάλεσαν 
επίσης αρχαιολογικήν έρευναν υπό τας αυτάς 
περίπου συνθήκας. Τα επιστημονικά αποτελέ- 
σματα των τριών τούτων, εν συνεργασία μετά 
του Δήμου Πατρέων, επιχειρήσεων εκτίθενται 
ενταύθα με την αναγκαίαν συντομίαν.

Τομεύς Α'. Τομεύς Α' ωνομάσθη ο κατά το 
κέντρον της πλατείας ( Σ χ έ δ. 1 - 2 · Π ί ν. 
127), όπου απεκαλύφθη μέγα μέρος κτηριακού 
συμπλέγματος ρωμαϊκών χρόνων. Εις τούτον 
ειργάσθημεν με τας εκ του καιρού διακοπάς 
από της αρχής μέχρι τέλους των ανασκαφικών 
ερευνών (Ιανουάριος - Μάιος ), επανερχόμενοι 
εις τα αυτά σημεία και διακόπτοντες πάλιν εκ 
του καιρού. Ό θεν δεν είναι δυνατόν να εκτεθούν 
τα πράγματα κατά χρονικήν ακολουθίαν.

Δια την αδυναμίαν εφαρμογής ανασκαφικής 
μεθόδου και δια την έλλειψιν ελευθερίας ενερ- 
γείας επίσης, δεν εβεβαιώθησαν τα πέρατα του 
ανασκαπτομένου συμπλέγματος ει μη μόνον 
συμπτωματικώς κατά το νοτιοδυτικόν άκρον της 
ανασκαφής ( βλ. κατωτ. ). Και εδώ δεν ηδυνή- 
θημεν να επεκτείνωμεν την έρευναν μέχρις ότου 
βεβαιωθή η νοτιοδυτική γωνία. Δεν εβεβαιώ- 
θησαν επίσης κεντρική ή άλλη είσοδος εξωτε- 
ρική.

Καίρια σημεία προσανατολισμού και κατα- 
νοήσεως της κατόψεως του συμπλέγματος απο- 
μένουν δύο ύπαιθροι δεξαμεναί ύδατος, δεχό- 
μεναι το όμβριον ύδωρ από την στέγην, ήτις 
εστηρίζετο εις τέσσαρα στηρίγματα, ανά εν εις 
εκάστην γωνίαν εκατέρας των τετραγώνων (πε- 
ρίπου 4 x 4  μ.) δεξαμενών. Της βορείου δεξα- 
μενής ευρέθησαν κατά χώραν τρία εκ των τεσ- 
σάρων ορθογωνίων βάθρων αρραβδώτων κιόνων, 
των οποίων θραύσματα ευρέθησαν εντός της 
επιχώσεως ομού μετά ιωνικής βάσεως και τμη- 
μάτων ιωνικών κιονοκράνων ( Π ί ν .  140δ). 
Μεταξύ των στηριγμάτων υπήρχεν, αλλά δεν 
διετηρείτο κατασκευή ως στηθαίον. Τούτο βε- 
βαιούται από λείψανα διατηρηθέντα εις την δυ- 
τικήν πλευράν και αποτυπώματα κατά μήκος της 
βορείου ( Π ί ν. 129 γ ). Κλίμαξ καθόδου είναι

ευδιάκριτος εις τον Π ί ν. 128 β, παρ’ αυτήν δε 
διακρίνεται επίσης οπή υπερχειλίσεως. Εις την 
αντικρυνήν, την βορειοδυτικήν γωνίαν, υπάρ- 
χει οπή αγωγού αποχετεύσεως δια την εκκένωσιν 
της δεξαμενής. Το υδραυλικόν κονίαμα, το κα- 
λύπτον όλας τας πλευράς, διετηρείτο καλώς με 
τας συνήθεις ενισχύσεις κατά τας γωνίας και μί- 
μησιν ορθομαρμαρώσεως κατά την επιφάνειαν.

Εντός της επιχώσεως της δεξαμενής ευρέθη- 
σαν ερριμμένα ατάκτως, πλην των προαναφερ- 
θέντων αρχιτεκτονικών μελών, διάφορα πήλινα 
και μαρμάρινα κυρίως ευρήματα. Ε κ  των μαρ- 
μαρίνων γλυπτών τα αξιολογώτερα είναι: α) Ά - 
γαλμα εφήβου γυμνού, ακέφαλον και ελλιπές 
κατά μέρη των άκρων ( Π ί ν .  138 α - γ )  και 
β) Α γαλμάτιον Αφροδίτης, ελλιπές την κεφα- 
φαλήν και το πλείστον της δεξιάς ( Π ί ν .  139 
β). Ε κ  της επιχώσεως της δεξαμενής προήλθον 
επίσης τεμάχια πλακών ορθομαρμαρώσεως, εκ 
των οποίων και τα φέροντα την εικόνα δελφίνος 
( Π ί ν .  139 γ ). Ε κ  των πηλίνων ευρημάτων 
αξιόλογα είναι ανθεμωτός ηγεμών ( Π ί ν .
140 ε ) και αλλά θραύσματα παλαιότερα, ως και 
ενσφράγιστον θραύσμα κεραμίδος ( Π ί ν .
140 ς ') , το οποίον πιθανώς ανήκει, και εν τινι 
μέτρω χρονολογεί, το ανασκαπτόμενον σύμπλε- 
γμα. Το σφράγισμα είναι σαφές και συμπληρού- 
ται ως εξής:

Τ. Φλ(αβίου) Καικιλ[ίου]
Κρισπείνου

Ο  ονομαζόμενος κατασκευαστής ή κύριος της 
κεράμου είναι γνήσιος και ακέραιος ρωμαίος πο- 
λίτης, ως δεικνύουν τα πλήρη nomina αυτού. 
Τούτο υπομιμνήσκει τον έντονον ρωμαϊκόν χα- 
ρακτήρα των συνοικισθεισών υπό του Αυγούστου 
Πατρών, αι οποίαι ήσαν civitas libera αφ’ ενός 
και colonia αφ’ ετέρου υπό το όνομα Colonia 
Aroe Augusta Patrensis10.

Ο  περί την βόρειον δεξαμενήν υπόστεγος 
χώρος δεν ήτο δυνατόν να ανασκαφή πλήρως, 
επειδή ημπόδιζον φοίνικες. Ε βεβαιώσαμεν όμως 
την βορειοανατολικήν γωνίαν της στοάς ( Σ χ έ δ. 
Γ Π ί ν .  127) δια την συμπλήρωσιν της κα- 
τόψεως του χώρου τούτου. Ούτως, εβεβαιώθη 
συγχρόνως ότι το κτήριον εκτείνεται περαι- 
τέρω προς Β. πιθανώς όμως όχι και προς Α. Εί- 
χομεν διαφόρους ενδείξεις ότι περαιτέρω προς 
Α. υπήρχεν οδός παράλληλος προς βεβαιωθεί- 
σαν κατά το δυτικόν άκρον του κτηρίου ( βλ. 
κατωτ. ).

10. A A A  IV  ( 1971 ), σ. 112 κ.ε. κ α ι Α Δ  25 ( 1970): 
Χ ρονικά, σ .  200.
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Εις το δάπεδον του περί την βόρειον δεξαμενήν 
υποστέγου χώρου της στοάς δεν εσημειώθησαν 
λείψανα οιασδήποτε επιστρώσεως ( ψηφιδωτόν, 
πλακόστρωσις ή τι αλλο ).

Κατά το αποκαλυφθέν τμήμα της δυτικής 
πλευράς, ευρέθησαν: α) μολύβδινος σωλήν ως 
αγωγός ύδατος προς περιρραντήριον, περί ου 
βλ. κατωτ., και β) οχετός κτιστός δια την απο- 
χέτευσιν.

Περαιτέρω προς Δ. απεκαλύφθησαν: α) μαρ- 
μάρινον κατώφλιον μνημειώδες, και β) καλώς 
διατηρουμένη θέσις ομοίου πιθανώς κατωφλίου 
ελλείποντος, προς Ν. του προηγουμένου. Δια 
της τελευταίας ταύτης διαβάσεως οδηγούμεθα 
προς μέγαν ορθογώνιον χώρον ( διαστ. περίπου
5.50 x  10 μ.), του οποίου κύριον χαρακτηρι- 
στικόν είναι υπολείμματα, ή απλώς η βεβαιω- 
θείσα θέσις, πίθων αποθηκευτικών.

Σαφή ίχνη απηνθρακωμένης μνημειακής θύ- 
ρας, καταπεσούσης προς το εσωτερικόν του 
χώρου τούτου, διετηρούντο. Μεταξύ των τεφρο- 
χωμάτων ευρέθησαν χαλκά και σιδηρά εξαρτή- 
ματά της. Εις τους πέριξ τοίχους διετηρούντο 
λείψανα κονιάματος.

Αβέβαιος είναι ο προορισμός των προς Β. 
του μεγάλου τούτου χώρου δωματίων. Αλλά εις 
την περαιτέρω προς Β. αίθουσαν απεκαλύφθη 
περιρραντήριον διατηρούν και λείψανα της ορ- 
θομαρμαρώσεως, μάλιστα το μαρμαρόστρωτον 
πέριξ δάπεδον, ως και τον αγωγόν ύδατος και 
την αποχέτευσιν, ως ελέχθη ανωτέρω.

Προς Α. του μετά περιρραντηρίου χώρου πα- 
ρηκολουθήθησαν τοίχοι, οι οποίοι, καθ’ α ενθυ- 
μείτα ι ο παλαιός τεχνίτης του Μουσείου Κωνστ. 
Παυλάτος, ανήκουν εις το δωμάτιον, όθεν απε- 
σπάσθη το μετά παραστάσεων ενδιαφέρον ψηφι- 
δωτόν του Μουσείου Πατρών.

Προς ΝΔ. ήτο ο πίδαξ της πλατείας μέχρι της 
αναμορφώσεώς της. Προς διατήρησιν αναμνή- 
σεώς τινος και προς μελλοντικήν τοπογραφικήν 
συσχέτισιν διετηρήσαμεν μέρος του κυκλικού 
περιβόλου του πίδακος ( Σ χ έ δ .  1· Π ί ν. 127). 
Εις την περιοχήν ταύτην, η οποία είχεν υποστή 
εκ των σχετικών προς τον πίδακα εργασιών και 
άλλας καταστροφάς προηγουμένως, ευρέθησαν 
πενιχρά λείψανα ψηφιδωτού δαπέδου, τα οποία 
απέσπασε το ειδικόν υπό τον κ. Ι ω. Κολέφαν 
συνεργείον. Ε δώ ευρέθη η εφθαρμένη εκ πυράς 
προτομή του αυτοκράτορος Lucius Verus, 
161 - 169 μ.Χ. ( Π ί ν. 141 ).

Εξ όλης της ερευνηθείσης περιοχής εδώ ήσαν 
πυκνότερα τα κινητά και βεβαιότερα τα ολίγα α- 
κίνητα ευρήματα προρρωμαϊκών χρόνων. Εντός

κεραμοχρόου στρώματος, δημιουργηθέντος ίσως 
εκ της διαλύσεως πλινθοκτίστων τοίχων, ευ- 
ρίσκοντο όστρακα μελαμβαφή κατά το πλείστον, 
εκ των οποίων ολίγα είναι δυνατόν να αναχθούν, 
δια την στιλπνότητα του γανώματος, εις υστέ- 
ρους κλασσικούς χρόνους. Τα όστρακα ταύτα 
και τα κοκκινοχώματα εσχετίζοντο προς πενιχρά 
λείψανα τοίχων κεκονιαμένων και χρωματισμέ- 
νων. Εκ της δι’ αργών λίθων τοιχοδομίας και 
του μικρού πάχους των τοιχίων τούτων εικάζε- 
ται ότι τα κτήρια θα ήσαν οικίαι.

Εάν στραφώμεν προς το νότιον ήμισυ του 
ανασκαφέντος χώρου ( Π ί ν .  128α)  θα εύρω- 
μεν και εδώ όμοια προς τα περιγραφέντα χαρα- 
κτηριστικά στοιχεία ( Σ χ έ δ .  2 ). Η  νοτία δε- 
ξαμενή είναι αβαθεστέρα, η μαρμαρίνη πλακό- 
στρωσις αυτής διατηρείται μόνον εν μέρει αλλά 
συμπληρούται εκ των αποτυπωμάτων, εκ των 
τεσσάρων δε στηριγμάτων κατά τας γωνίας δια- 
τηρούνται τα δύο βάθρα ( το έτερον εν Π ί ν .  
129 β ). Οι λίθοι των βάθρων τούτων, όπως και 
πολλοί άλλοι εις το κτήριον, είναι ειλημμένοι εξ 
αρχαιοτέρων κτηρίων, ως δεικνύει η τεχνοτρο- 
πία λεπτομερειών, αι οποίαι άλλωστε δεν δικαιο- 
λογούνται εκ της δευτέρας χρήσεως.

Το δάπεδον της περί την νοτίαν δεξαμενήν 
στοάς καλυπτεται δι’ εφθαρμένου ψηφιδωτού 
( Π ί ν .  128 α, 129 α, 131 γ ), το οποίον κατά την 
βορειοδυτικήν γωνίαν του παρουσιάζει ανωμα- 
λίας τινάς. Ε κ  των σωζομένων εικάζεται ότι κατά 
μεν την βόρειον πλευράν αύται επεβλήθησαν εκ 
της ανάγκης επισκευής αγωγού αποχετεύσεως, 
διερχομένου υπό το μεταξύ των δύο δεξαμενών 
κατώφλιον, κατά δε την δυτικήν πλευράν υπήρ- 
χε πιθανώς έμβλημα, ως το κατωτέρω σ. 157. Κατά 
την ανατολικήν πλευράν, υπό καλώς διατηρού- 
μενον κατώφλιον, διέρχεται αγωγός διοχετεύων 
ύδατα εξ ανατολικωτέρου έτι δαπέδου προς την 
δεξαμενήν. Κατά την νοτίαν, τέλος, πλευράν 
το ψηφιδωτόν δάπεδον ευρέθη περισσότερον 
εφθαρμένον και βυθισμένον κατά τμήματα.

Από του χώρου της νοτίας δεξαμενής δύο 
διαβάσεις, εις τας θέσεις των οποίων ευρέθη ή 
εβεβαιώθη κατώφλιον, οδηγούν προς ορθογώ- 
νιον χώρον αφ’ ενός και προς διάδρομον αφ’ ε- 
τέρου, υπό το δάπεδον του οποίου διέρχονται 
και συναντώνται οι αγωγοί αποχετεύσεως, ενού- 
μενοι τελικώς εις ένα. Ούτος είναι ευδιάκριτος 
εις τας εικόνας ( Π ί ν .  128 α - β, εις το βάθος ), 
εκβαλλει δε, ως εικάζεται, εις κτιστόν κάθετον 
προς αυτόν και βαίνοντα κατά μήκος της βε- 
βαιωθείσης από Β. προς Ν. οδού, εν μέρει απο- 
καλυφθέντα ( Π ί ν .  131α, εμπρός ). Εις το ση-



152
Α

ΡΧ
Α

ΙΟ
Λ

Ο
ΓΙΚ

Ο
Ν

 Δ
ΕΛ

ΤΙΟ
Ν

 26 (1971 ): Χ
ΡΟ

Ν
ΙΚ

Α

Σχέδ. 1. Πάτραι. Ψηλά Αλώνια. Κάτοψις τομέως Α' (βόρειον τμήμα)



Α
Χ

Α
·Ι·Α

153

Σχέδ. 2. Πάτραι. Ψηλά Αλώνια. Κάτοψις τομέως Α' (νότιον τμήμα)



154 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 26 ( 1971 ) : ΧΡΟΝΙΚΑ

μείον τούτο ευρίσκονται επίσης βοηθητικοί 
χώροι του συμπλέγματος ( Π ί ν. 131α, άνω 
αριστερά ).

Εις τους τοίχους προς Β. του διαδρόμου, παρά 
την αρχαίαν οδόν και τον νεώτερον πίδακα, ό- 
που εβεβαιώθησαν και προρρωμαϊκά λείψανα, 
παρετηρήθη αβεβαιότης εις σημεία όπου εγέ- 
νοντο διαδοχικαί επεμβάσεις κατά καιρούς. 
Συστηματική ανασκαφή θα περιώριζεν ίσως την 
αβεβαιότητα. Οπωσδήποτε, και δια την πτωχήν 
διατήρησιν και δια την ατελή ανασκαφήν, δεν 
εξηκριβώθη η ηλικία τοίχων, ως π.χ. κατά το 
σημείον, όπου ευρέθη αμφικιονίσκος λίθινος, 
ελληνιστικών χρόνων, προφανώς εις δευτέραν 
χρήσιν ( Π ί ν. 140 γ ).

Πλουσιωτέρα ήτο η κατασκευή και καλυτέρα 
η διατήρησις των προς ΝΔ. αποκαλυφθέντων 
δύο δωματίων ( Π ί ν. 128 α, άνω αριστερά, 
130 α - γ  και 131 α - β ) .  Και εδώ βεβαίως εγέ- 
νοντο φθοραί και δη και κατά τα τελευταία έτη, 
ως κατά την τοποθέτησιν σωληνώσεως εκ σι- 
μέντου, την οποίαν απεμακρύναμεν. Η  κατεύ- 
θυνσίς της είναι ευδιάκριτος εις τας εικόνας, 
μάλιστα εις Π ί ν. 130 α. Οπωσδήποτε, εδώ 
δεν διατηρούνται μόνον θεμέλια, κατώφλια και 
δάπεδα, αλλά και εκ της ανωδομής σημαντικά 
μέρη.

Τα δωμάτια ταύτα έχουν πρόσβασιν κυρίως 
από Ν. Είναι λυπηρόν ότι δεν κατέστη δυνατή η 
επέκτασις της ανασκαφής προς την κατεύθυνσιν 
ταύτην, όπου πιθανώς θα απεκαλύπτοντο έτι λαμ- 
πρότεροι χώροι. Παρατηρείται ότι, ενώ ο δυ- 
τικός εξωτερικός τοίχος συνεχίζεται προς Ν., 
δεν συνεχίζονται οι μεσότοιχοι των δωματίων. 
Τούτο σημαίνει ίσως ότι εδώ έχομεν στοάν επι- 
μήκη, της οποίας δεν ηδυνήθημεν να βεβαιώ- 
σωμεν τον στυλοβάτην, διότι εδώ εξηντλήθησαν 
και η υπομονή και η διατεθείσα πίστωσις του 
Δήμου Πατρέων.

Προς την εικονιζομένην στοάν ο τοίχος πα- 
ρουσιάζει ορθομαρμάρωσιν, η οποία διετηρήθη 
καλύτερον κατά την γωνίαν ( Π ί ν. 130 α και 
γ, εμπρός ). Υπέρ τας λευκάς, εν είδει ορθοστα- 
τών, πλάκας υπάρχουν οριζόντιοι λευκαί επί- 
σης πλάκες, απολήγουσαι εις στρογγύλωσιν. 
Ανωτέρω εναλλάσσονται εντέχνως λευκαί και 
φαιού χρώματος πλάκες. Τα πλάτη εβεβαιώθη- 
σαν από τα διασωθέντα ίχνη. Α ν  αρχίσωμεν, 
δηλαδή, από την γωνίαν προς το άνοιγμα της 
εισόδου, θα έχωμεν πρώτα λευκόν μάρμαρον, 
πλ. 0.19 μ., και εν συνεχεία εναλλασσόμενα 
πλάτη 0.56, 0.23, 0.56, 0.23, 0.56 μ., και τέλος, 
στενήν πάλιν πλάκα λευκήν, πλ. 0.19 μ., μεθ’

ο ακολουθεί ο « λαμπάς » της θύρας, όπου δια- 
τηρούνται και λείψανα των δια την προσήλωσιν 
ήλων. Ο  Π ί ν. 131 β δεικνύει καθαρά το κα- 
τώφλιον μεταξύ των δύο δωματίων, διατηρούν 
και τους χαλκούς μολυβδοχοημένους όλμους. 
Ό μοια περίπου ήσαν και τα ολιγώτερον καλώς 
διατηρούμενα κατώφλια προς την υποτιθεμένην 
στοάν.

Εις το εσωτερικόν τα δωμάτια έφερον επίσης 
λαμπράν ορθομαρμάρωσιν με τα αυτά στοιχεία, 
ήτοι στοίχον εκ λευκών ορθοστατικών πλακών 
οριζομένων άνω υπό « ραβδίου », μεθ’ ο ηκολού- 
θει ανωτέρω στοίχος εξ εναλλασσομένων λευκών 
και πρασινοφαίων πλακών, των οποίων μόνον 
ελάχιστα μέρη διετηρούντο κατά την ανασκαφήν.

Τα δάπεδα των δύο δωματίων δεν διετήρουν 
επίστρωσιν τινά. Εις το ύψος των κατωφλίων 
στρώμα τεφροχωμάτων μετ’ απηνθρακωμένων 
λειψάνων χονδρής ξυλείας προήλθεν, εν μέρει 
τουλάχιστον, από τας μνημειακάς θύρας, των 
οποίων ευρέθησαν μετάλλινα εξαρτήματα. Εις το 
αυτό στρώμα καταστροφής ευρέθησαν, εφθαρ- 
μένα εκ πυράς, πολλά μαρμάρινα τεμάχια γλυ- 
πτών, εκ των οποίων απηρτίσθη και σύμπλεγμα 
δύο δεξιών χειρών, η ετέρα των οποίων κρατεί 
κάνθαρον ( Π ί ν. 139 α). Ευρέθησαν εις το 
στρώμα καταστροφής του μεγάλου ορθογωνίου 
δωματίου. Εις την στενήν βόρειον πλευράν 
τούτου ευρέθη, χωρίς να είναι οργανικώς συνδε- 
δεμένον με τον τοίχον, του οποίου άπτεται, βά- 
θρον ορθογώνιον, κτιστόν και φέρον επίσης 
ορθομαρμάρωσιν. Α τυχώς, δεν διατηρείται η 
άνω επιφάνειά του, αλλ’ είναι πιθανόν ότι το 
μαρμάρινον σύμπλεγμα, εις το οποίον ανήκον 
αι συμπλεκόμεναι χείρες, ίστατο επί του βάθρου 
τούτου.

Κατά το προς Δ. τέρμα της ανασκαφής απε- 
καλύφθησαν σαφείς ενδείξεις οδού βαινούσης 
από Β. - Ν., ως ήδη ελέχθη. Και πρώτον: εν 
επαφή προς τον δυτικόν τοίχον του κτηρίου ευ- 

  ρέθη λιθορριπή κολυμβητή εις πηλοκονίαμα. 
Η  εικών του Π ί ν. 131 α, εις το κέντρον, δει- 
κνύει δεξιά μέρος της λιθορριπής διατηρημένον, 
ενώ προς αριστερά διελύσαμεν την λιθορριπήν 
χάριν άλλων αναγκών της ανασκαφής. Η  λιθορ- 
ριπή αύτη, ομοία της οποίας ευρέθη και εις το 
βορειοανατολικόν άκρον του τομέως Α' ( βλ. 
ανωτ.) εξηγείται μόνον ως μέσον προστασίας 
των θεμελίων της οικοδομής από των ομβρίων 
υδάτων της στέγης. Τούτο ήδη σημαίνει το πέρας 
της οικοδομής προς την κατεύθυνσιν ταύτην.

Υπό το άλλως ακάλυπτον κατάστρωμα της 
οδού απεκαλύφθη μέρος πηλίνης σωληνώσεως
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υδραγωγείου και κτιστός αγωγός αποχετεύσεως 
των ακαθάρτων υδάτων ( Π ί ν. 131 α, εμπρός ).

Ε ν  συμπεράσματι, το εν μέρει αποκαλυφθέν 
λαμπρόν οικοδόμημα δεν έχει χαρακτηριστικά 
δημοσίου ή ιερού κτηρίου. Τα κινητά ευρήματα 
δεν δικαιολογούν τοιαύτην υπόθεσιν. Ο  τόπος, 
εξ άλλου, δεν παρουσίασε πλουσίαν μνημειακήν 
ιστορίαν πολλών αιώνων καίτοι εις πολλά σημεία 
εφθάσαμεν το « στέρεον ». Τούτο εν μέρει οφεί- 
λεται και εις πιθανήν ισοπέδωσιν κατά καιρούς, 
όπως κατά την οικοδόμησιν του ρωμαϊκού κτη- 
ρίου και κατά τας αλλεπαλλήλους διαμορφώσεις 
της πλατείας. Και τα ολίγα προγενεστερα των 
ρωμαϊκών χρόνων λείψανα, ως ανεφέρθη, μάλ-

Σχέδ. 3. Πάτραι. Ψηλά Αλώνια. Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου του τομέως Β'

λον εις οικίας ανήκουν. Ό λα, λοιπόν, οδηγούν 
εις το συμπέρασμα ότι ο τόπος δεν είχεν ούτε 
παλαιότερον ούτε και κατά τους ρωμαϊκούς χρό- 
νους ιερόν ή δημόσιον χαρακτήρα. Τα αποκαλυ- 
φθέντα λείψανα πρέπει να αποδοθούν εις πλου- 
σίαν οικοδομήν ρωμαίου άρχοντος, ο οποίος 
απήλαυσε την ευάερον θέσιν επί τι διάστημα με 
όσην ευχαρίστησιν την απολαμβάνουν τώρα οι 
Πατρινοί.

Τομεύς Β'. Τομέα Β' ωνομάσαμεν τον κατά 
την βορειοανατολικήν γωνίαν της πλατείας. 
Ε δώ τα αποκαλυφθέντα λείψανα ανήκον εις πε- 
νιχρότερα κτήρια, ρωμαϊκών χρόνων επίσης. 
Και ήσαν επίσης κατεστραμμένα εν πολλοίς 
από διαδοχικάς τάφρους και αγωγούς του Δή-

μου Πατρέων. Οι τοίχοι είναι κατεσκευασμένοι 
με επαλλήλους σειράς πλίνθων έως πέντε και 
εναλλάξ στρώσεις δια λίθων πλινθοπεριβλήτων. 
Εις καίρια σημεία εγένετο χρήσις μεγάλων γω- 
νιολίθων. Α γωγός αποχετεύσεως, σύγχρονος 
προς τας ρωμαϊκάς κατασκευάς, διήρχετο δια 
τούτων. Α πεκαλύφθησαν 3 -4  μικροί χώροι 
κλειστοί, χαλικόστρωτον δάπεδον και έτερον 
εστρωμένον δια πηλίνων πλακών. Διετηρείτο 
επίσης παρά το κράσπεδον της νυν περιβαλλού- 
σης την πλατείαν οδού, τμήμα ψηφιδωτού, το ο- 
ποίον απέσπασε το υπό τον κ. Ιω. Κολέφαν ει- 
δικόν συνεργείον ( Σ χ έ δ .  3). Γενικώς τα αρ- 
χαία λείψανα εις το σημείον τούτο δεν ήσαν αξιό-

λογα, όθεν και ετάφησαν πάλιν, αμέσως σχε- 
δόν μετά την αποκάλυψίν των. Α λλ’ επάνω από 
πρόσφατον στρώμα υπέρ τα αρχαία λείψανα 
( Π ί ν. 132α) ευρέθησαν αποτεθειμένα δύο 
παραπλεύρως και τρίτον εις μικράν απόστασιν 
προς Α., μαρμάρινα ελλιπή αγάλματα. Προφα- 
νώς απετέθησαν εκεί από ανευθύνους χεί ρας και 
εγκατελείφθησαν. Τα δύο αγάλματα είναι γυναι- 
κεία: α) πεπλοφόρος πτερωτή Νίκη ακέφαλος 
και ελλιπής τας χείρας και τας πτέρυγας ( Π ί ν. 
136 α - γ ) ,  και β) το κάτω μέρος μορφής ενδε- 
δυμένης χιτώνα και υπεράνω ιμάτιον στηριζόμε- 
νον εις την οσφύν και σχηματίζον βαθείας πτυ- 
χώσεις εμπρός ( Πί ν.  132 α).  Το τρίτον άγαλ- 
μα είναι ανδρικόν: γυμνός Ηρακλής ακέφαλος
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( Π ί ν. 137 α - β ) ,  κρατών δια της αριστεράς 
την λεοντήν. Ελλείπει η δεξιά χειρ από του ώμου, 
η άκρα αριστερά και οι πόδες κάτωθεν των γο- 
νάτων. Α ξιοσημείωτον είναι ότι ο συγκολλη- 
θείς δεξιός μηρός υπήρχεν εις την αποθήκην 
του Μουσείου και απεδόθη εις τον κορμόν, 
αναγνωρισθείς υπό του Ε πιμελητού Αρχαιο- 
τήτων κ. Γ. Δεσπίνη κατά τινα έρευνάν του εις 
την αποθήκην του Μουσείου Πατρών.

Ε κ  των άλλων κινητών ευρημάτων του το- 
μέως, αξιοσημείωτα είναι γυναικεία κεφαλή α- 
γαλματίου ( Π ί ν. 140 α - β ) και τμήμα πηλίνου 
περιρραντηρίου προρρωμαϊκών χρόνων, αστρω- 
μάτιστα.

Ε ν  συνόψει, ο τομεύς Β' έδωκε μεν τυχαία 
ευρήματα αλλά τα αποκαλυφθέντα, δια της γε- 
νομένης περιωρισμένης τομής, λείψανα τοίχων 
κλπ. χαρακτηρίζουν ως ολιγώτερον μνημειακάς 
τας κατασκευάς, αι οποίαι πιθανώς ανήκον εις 
εργαστηριακόν συγκρότημα.

Τομεύς Γ '. Τρίτον τομέα ωνομάσαμεν την 
ενεργηθείσαν κατά την βορειοδυτικήν γωνίαν της 
πλατείας τομήν, όπου ήδη τα σκαπτικά μηχανή- 
ματα είχον αποκαλύψει κατώφλιον και άλλα α- 
βέβαια λείψανα. Ε δώ η ανασκαφική έρευνα πε- 
ριωρίσθη εις επιφανειακόν καθαρισμόν μεγα- 
λυτέρας εκτάσεως άνευ σημαντικών αποτελε- 
σμάτων. Βαθυτέρα σκαφή εγένετο μόνον προς 
καθαρισμόν ακτερίστου τάφου, ορθογωνίου, 
κτιστού δια σειρών πλίνθων, όλως μεταγενεστέ- 
ρου. Εντός του τάφου ευρέθησαν τα λείψανα 
πλειόνων σκελετών. Κατόπιν της διαπιστώσεως, 
ότι και κατά την βορειοδυτικήν γωνίαν της πλα- 
τείας δεν υπήρχον σπουδαία λείψανα, παρεδόθη 
ολόκληρος η βόρειος πλευρά δια την συνέχισιν 
των δημοτικών έργων.

Τομεύς Δ '. Κατά την νοτιοανατολικήν γωνίαν 
της πλατείας απεκαλύφθησαν τα σπουδαιότερα 
λείψανα μνημειακών κτηρίων11. Διεκρίθησαν 
σαφώς δύο τουλάχιστον οικοδομικαί περίοδοι, 
ήτοι εν κτήριον με στενοτέρους σχετικώς τοί- 
χους περιβαλλοντας ψηφιδωτά δάπεδα και έ- 
τερον κτήριον, του οποίου κύριον γνώρισμα εί- 
ναι στυλοβάτης με δύο βάσεις μαρμαρίνων κο- 
ρινθιακών κιόνων κατά χώραν. Τα δύο κτήρια 
έχουν ελαφρώς διάφορον προσανατολισμόν. 
Φαίνεται τούτο σαφώς εις τας εικόνας του Π ί ν. 
132 γ - δ, όπου ο στενός τοίχος ο ορίζων το 
ψηφιδωτόν ( Π ί ν. 132 γ και 135 β ) και διακο- 

πτόμενος από το κατώφλιον ( Π ί ν. 132 δ ), 
συγκλίνει προς τον του στυλοβάτου ( Π ί ν. 
132γ )  και διασταυρώνεται χιαστί ( Π ί ν .  
132 δ ), έως ότου κρύπτεται πίσω από αυτόν 
( Π ί ν .  133 α).

Ε πί του νεωτέρου θεμελίου δύο βάσεις ευρί- 
σκονται κατά χώραν, πατούσαι επί ορθογωνίων 
μαρμαρίνων πλίνθων. Πλησίον ευρέθη σχεδόν 
ακέραιος μονόλιθος κίων με 26 ραβδώσεις και 
κορινθιακόν κιονόκρανον. Η  βάσις έχει κάτω 
διάμετρον 0.60, ο κίων ύψος 3.15, το κιονό- 
κρανον ύψος 0.44 μ. Συνολικόν ύψος κίονος 
3.75 μ. περίπου. Τα μεταξύ των κιόνων και των 
εκατέρωθεν παραστάδων διαστήματα έφρασσον 
δρύφρακτα ή τι τοιούτον, ως εικάζεται από εγκα- 
θίσεις κατά την βάσιν και το κιονόκρανον 
( Π ί ν .  132 γ, άνω αριστερά ).

Οι δύο κίονες ήσαν μόνοι. Ε κατέρωθεν είχον 
τοίχους παρασταδικούς, το δε οικοδόμημα ήτο 
τρίκλιτον, αλλά δεν εκαθαρίσθη, ώστε να γνω- 
σθή ακριβώς η κάτοψίς του. Το τριμερές άνοιγμα 
ωδήγει εις το κεντρικόν κλίτος. Τούτο είχε πλά- 
τος 7.90 μ., το προς Ν. 5.75 και το προς  Β. 3.10 μ., 
ενώ το συνολικόν εσωτερικόν μήκος του κτηρίου 
από Α. προς Δ. ήτο περίπου 12.70 μ. Το πάχος 
των τοίχων του νεωτέρου τούτου κτηρίου είναι 
0,64 μ. περίπου. Ε κείθεν πεύκων, προς Δ., ανε- 
ζητήθη και ευρέθη ο εξωτερικός δυτικός τοίχος 
( Π ί ν .  134 α ) του νεωτέρου κτηρίου και τοίχοι 
του μετά ψηφιδωτών δαπέδων αρχαιοτέρου, 
επί του οποίου πατούν οι τοίχοι του νεωτέρου 
(π.χ. Π ί ν .  133 β, δεξιά).

Παρηκολουθήθη επίσης ο νότιος εξωτερικός 
τοίχος, κοινήν δι’ αμφότερα τα κτήρια ακολου- 
θών γραμμήν ( Π ί ν .  134 β ) και απεκαλύφθη 
παρ’ αυτόν οχετός πλακοσκεπής. "Αλλαι κατα- 
σκευαί με πλακόστρωτον εις δύο μέρη κατά την 
νοτιοδυτικήν ταύτην γωνίαν δεν ανεσκάφησαν 
πλήρως και δεν δύναμαι να είπω τι περί αυτών.

Νοτιώτερον ανεσκάφη βαθεία, υπέρ τα 3 μ. 
βάθους και διαστάσεων οριζοντίων μη εξακριβω- 
θεισών, δεξαμενή ορθογωνία με ορθομαρμάρω- 
σιν λαμπράν, αλλ’ εδόθη διαταγή να καλυφθή 
δια την σπουδήν και τον κίνδυνον δυστυχήμα- 
τος, πριν αι καιρικαί συνθήκαι επιτρέψουν φω- 
τογράφησιν ή σχέδιον. Οπωσδήποτε, αύτη δεν 
ανήκει πιθανώς εις το περιγραφόμενον σύμπλε- 
γμα της νοτιοανατολικής γωνίας και μόνον 
παρενθετικώς γίνεται λόγος ενταύθα. Δεν είναι 
επίσης δυνατόν να γίνη λόγος δια τα κινητά 
ευρήματα της τομής ταύτης, εν οις και ελληνι- 
στικά όστρακα.

Το λαμπρότερον ψηφιδωτόν του αρχαιοτέρου

11. Α ξιοσημ είω τον ό τ ι εδώ π λ η σ ίο ν  ευρέθη το  γνω- 
σ τόν εκ Π ατρώ ν αντίγρα φ ον τη ς  Α θ η νάς Π αρθένου του 
Φ ειδίου.
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κτηρίου της νοτιοανατολικής γωνίας απεκαλύ- 
φθη κατά το άκρον της ανασκαφής, ακριβώς 
κατά την νοτιοανατολικήν γωνίαν της πλατείας 
( Σ χ έ δ. 4· Π ί ν. 135 α). Φέρει δελφίνας εκ 
μελαινών ψηφίδων εις βάθος εκ ψηφίδων λευ- 
κών, και, εντός μεγάλου ορθογωνίου δικτυωτού, 
μικρότερον ορθογώνιον έμβλημα μετά λίαν εν- 
διαφερούσης πολυχρώμου παραστάσεως, της 
οποίας η διαπραγμάτευσις δεν είναι δυνατή εις 
την παρούσαν βραχείαν έκθεσιν. Το ψηφιδωτόν 
δάπεδον έχει και μνημειακήν ιστορίαν: επεσκευά- 
σθη κατά το κέντρον, ως δεικνύει η διάφορος 
τεχνοτροπία ενός εκ των δελφίνων μετά του περι- 
βάλλοντος αυτόν βάθους. Κατά την επισκευήν 
ταύτην εσμικρύνθη φαίνεται η έκτασις της εν τω 
κέντρω παλαιοτέρας δεξαμενής και την θέσιν 
της κατέλαβεν η επέκτασις του ψηφιδωτού δα- 
πέδου και η μικροτέρα νυν δεξαμενή. Δεν φαί- 
νεται πόθεν εδέχετο ύδωρ αύτη, αλλ’ εις την κά- 
τω νοτιοδυτικήν γωνίαν έχει οπήν αποχετεύ- 
σεως.

Εις βαθύτερον του ψηφιδωτού επίπεδον κατά 
την νοτίαν πλευράν υπάρχει κεκαλυμμένος ο- 
χετός.

Κατά την βόρειον πλευράν κατεσκευάσθη βα- 
ναύσως επί του εμβλήματος τοιχάριον ( Σ χ έ δ. 
4 ) και την αυτήν εποχήν φαίνεται, κατά την 
ούτω σχηματισθείσαν γωνίαν, κατεσκευάσθη ο- 
χετός πλακοσκεπής κατευθυνόμενος προς Δ. 
κατά μήκος του εξωτερικού τοίχου του νεωτέ- 
ρου κτηρίου, ως ελέχθη ανωτέρω ( σ. 156, Π ί ν. 
134 α ). Κατά μήκος της ανατολικής πλευράς  
της πλατείας εγένοντο μεταξύ των πεύκων τομαί, 
αίτινες απεκάλυψαν και άλλους μνημειακούς 
τοίχους και κίονας αρραβδώτους και μετά ρα- 
βδώσεων, και βάσεις κατά χώραν και κιονόκρανα 
τεμαχισμένα προφανώς κατά παλαιότερα δημο- 
τικά έργα. Ε δώ πλησίον άλλωστε ευρέθη, εις την 
παρακειμένην ασφαλτόστρωτον οδόν, το αντί- 
γραφον της φειδιακής Αθηνάς Παρθένου του 
Μουσείου Πατρών ( μέρος της ασπίδος, ως γνω- 
στόν, ευρέθη μεταγενέστερον αλλού ). Μεταξύ 
των ερειπίων τοίχων ευρέθησαν εις την πλευράν 
ταύτην φρέαρ, αλλά και τάφοι κεραμοσκεπείς 
ακτέριστοι με λείψανα παιδικών σκελετών. Προσ- 
πάθεια να συνδεθή ο τομεύς Δ' προς τον τομέα 
Α' δια τομής κατευθύνσεως από Α. προς Δ. 
δεν ήχθη εις πέρας.

Τομεύς Ε'. Πέμπτον τομέα ωνομάσαμεν γενο- 
μένην τομήν μεταξύ του ανδριάντος του Π.Π. 
Γερμανού και ψηφιδωτού, το οποίον είχεν απο- 
καλυφθή προ ετών. Τούτο διετηρείτο επί τόπου 
κεκαλυμμένον δι’ άμμου και επρόκειτο να απο-

σπασθή μεταφερόμενον εις τον χώρον του Ω - 
δείου χάριν των εργασιών διαμορφώσεως της 
πλατείας. Ιδιαίτερον ενδιαφέρον δια την δια- 
μόρφωσιν του σημείου τούτου εξεδηλώθη υπό 
του Δήμου ένεκα της γειτνιάσεως του ανδριάν- 
τος, προ του οποίου κατά καιρούς λαμβάνουν χώ- 
ραν εθνικαί εκδηλώσεις. Το ψηφιδωτόν εφωτο- 
γραφήθη κατά χώραν ( λεπτομέρεια εις Π ί ν. 
132 β), εσχεδιάσθη υπό του κ. Σπ. Βαρότση 
( Σ χ  έ δ. 5 ) και απεσπάσθη τοποθετηθέν εις 
χώρον του Ω δείου ( Π ί ν. 147 α· πρβλ. και 
Π ί ν. 18 α). Αι διασταυρούμεναι φθοραί του 
ψηφιδωτού οφείλονται εις κατά καιρούς δημο- 
τικά και άλλα έργα ( σωληνώσεις κλπ. ).

Η  σκαφική τομή απεκάλυψε μεν αρχαία λεί- 
ψανα επάνω εις το « στερεόν » ( Σ χ  έ δ. 6 ), 
αλλ’ όχι αξιόλογα, όθεν, μετά την διαπίστωσιν 
ότι δεν υπήρχεν επίχωσις, ολόκληρος η δυτική 
πλευρά της πλατείας παρεχωρήθη δια την εκτέ- 
λεσιν του δημοτικού έργου. Και εις το σημείον 
τούτο τα πενιχρά λείψανα παρουσίασαν τα γνω- 
στά από άλλους τομείς χαρακτηριστικά (ρω- 
μαϊκών χρόνων τοιχοδομίαν με ορθομαρμάρω- 
σιν, περίπου τετράγωνον κατασκευήν επενδεδυ- 
μένην με μαρμαρίνας πλάκας, φρέαρ κλπ. ).

Τομεύς ΣΤ'. Η  κατά την νοτιοδυτικήν γωνίαν 
της πλατείας δοκιμαστική τομή εις σχήμα Γ 
συνήντησεν επίχωσιν, εντός της οποίας δεν ευ- 
ρέθησαν σπουδαία ακίνητα αρχαία. Η ρκέσθη- 
μεν εις την διαπίστωσιν, ότι δεν υπάρχουν αρ- 
χαιότητες εις μικρόν βάθος κινδυνεύουσαι από 
τας εργασίας διαμορφώσεως της πλατείας και 
παρεχωρήσαμεν αμέσως και την περιοχήν αυτήν 
προς διαμόρφωσιν.

Α ξιολόγησις των γενομένων ευρημάτων εκ 
της πλατείας Ψηλών Α λωνιών, ως και εξ άλλων 
θέσεων, προϋποθέτει συνθήκας εργασίας εις ερ- 
γαστήρια μουσείου, τα οποία δεν υπάρχουν κατ’ 
ουσίαν εν Πάτραις. Τα ευρήματα είναι αποθη- 
κευμένα εις το ετοιμόρροπον κτήριον της οδού 
Σισίνη. Τα νομίσματα εστάλησαν εις την Νομι- 
σματικήν Συλλογήν των Αθηνών και εταυτί- 
σθησαν από την πάντοτε πρόθυμον κ. Α δαμ. 
Καραμεσίνη - Οικονομίδου. Θα είναι πολύτιμοι 
αι νομισματικαί ενδείξεις, όταν επιτευχθή ερ- 
γαστηριακή επεξεργασία και μελέτη και των 
άλλων ευρημάτων εις χώρους του υπό μελέτην 
νέου, ανταξίου της πόλεως, Μουσείου των Πα- 
τρών.

Ωδείον

Ο  προ του ρωμαϊκού Ωδείου των Πατρών 
χώρος κατελαμβάνετο από όγκους χωμάτων και
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υλικών, οι οποίοι είχον σχηματισθή είτε εκ της 
κατεδαφίσεως των απαλλοτριωθεισών εκεί οι- 
κιών, είτε εκ προηγουμένων ανασκαφών και ανα- 
στηλωτικών εργασιών12. Η  περίφραξις ήτο πρό- 
χειρος δι’ ακιδωτού σύρματος και ξυλίνων πασ- 
σάλων, το θέαμα απαράδεκτον δια την πόλιν των 
Πατρών και δια το επιφανέστερον, αν μη μονα- 
δικόν, μνημείον της.

Δια της συνεργασίας του Δήμου Πατρέων 
και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ο χώρος 
μετετράπη εντός διαστήματος μικροτέρου του 
έτους, εις μικρόν υπαίθριον μουσείον - πάρκον 
προ του εν μέρει αναστηλωθέντος κατά τα τε- 
λευταία προ του 1967 έτη μνημείου ( Π ί ν. 
142 α - γ ).

Και πρώτον απεμακρύνθησαν τα « μπάζα », εν 
συνεχεία δε εγένετο ανασκαφή δι’ εργατών του 
Δήμου υπό την διεύθυνσιν ημών, ενώ παραλλή- 
λως ο Δήμος Πατρέων, βάσει σχεδίων της Διευ- 
θύνσεως Α ναστηλώσεως, κατεσκεύαζε μόνιμον 
περίφραγμα του χώρου ( Π ί ν. 142 γ ).

Κατά την ανασκαφήν απεκαλύφθησαν, ως 
ανεμενετο, σπουδαία λείψανα αρχαιοτέρων του 
Ωδείου13 οικημάτων, εν συνεχεία άλλων αποκα- 
λυφθέντων προηγουμένως κατά το δυτικόν ά- 
κρον του Ωδείου. Εις τον Π ί ν. 144 α φαίνον- 
ται εις πρώτον επίπεδον τα τρία νέα ψηφιδωτά 
δάπεδα και εις το βάθος, προ του Ωδείου, το 
κατά το 1969 εκ νέου αποκαλυφθέν, το οποίον 
ήδη απεσπάσθη, ίνα στερεωθή ( βλ. κατωτ. ). 
Παρέχονται δείγματα ( από Α. - Δ.) της τοιχο- 
δομίας ( Π ί ν. 144 β, 145 α - β ), τα οποία και 
όταν διαφέρουν είναι συχνά σύγχρονα. Υπάρ- 
χουν πάντως τροποποιήσεις και προσθήκαι σα- 
φείς, περί των οποίων δεν είναι δυνατόν να 
γίνη εδώ λόγος εν εκτάσει. Οι εν Π ί ν. 144 γ

εν είδει βαθμιδών δύο λίθοι δεν είναι εις την αρ- 
χικήν των θέσιν. Πατούν εις επιπόλαια χώματα 
και δεν σχετίζονται με το ρωμαϊκόν οικοδομι- 
κόν σύμπλεγμα. Ο  τοίχος, ο οποίος πατεί βα- 
ναύσως επί ψηφιδωτού ( Π ί ν. 146 α, πρβλ. 
Π ί ν. 144 α), δεν είναι δυνατόν να είναι σύγ- 
χρονός του. Φαίνεται να είναι σύγχρονος προς 
τον όπισθεν αυτού ομοίας τοιχοδομίας τοίχον, 
όστις έφραξε προηγούμενον άνοιγμα ( πρβλ. 
Π ί ν. 144 γ, άνω αριστερά, 146 α ).

Α ντιθέτως, σύγχρονον προς το αρχικόν σύμ- 
πλεγμα φαίνεται να είναι το ελεεινώς διατηρού- 
μενον θαυμάσιον μαρμαροθέτημα εις το νότιον 
άκρον της ανασκαφής ( Σ χ έ δ. 7· Π ί ν. 144 γ 
κάτω δεξιά και 144 δ ). Ε π’ αυτού και πέριξ 
ευρέθησαν ακτέριστοι μεταγενέστεροι τάφοι κι- 
βωτιόσχημοι, κτιστοί δι’ αρχαίου υλικού, ή κε- 
ραμοσκεπείς.

Εκ των γενικώς μαλλον ασημάντων κινητών 
ευρημάτων δίδομεν εδώ εικόνα θραύσματος 
επιτυμβίου επιγραφής επί μαρμαρίνης πλακός, 
σώζοντος την ηλικίαν του νεκρού και τον τυπι- 
κόν χαιρετισμόν ( Π ί ν. 143 α ), ως και μαρ- 
μαρίνης άκρας δεξιάς αγάλματος ( Π ί ν. 143 β ).

Παραλλήλως προς το ανασκαφικόν έργον έ- 
βαινον, ως ελέχθη, αι εργασίαι διαρρυθμίσεως 
και περιφράξεως του περί το Ω δείον χώρου. 
Συγχρόνως επίσης ειργάζετο το υπό τον κ. Ιω. 
Κολέφαν ειδικόν συνεργείον ψηφιδωτών δια 
την συντήρησιν των ψηφιδωτών του περί το 
Ω δείον χώρου αφ’ ενός και την επανατοποθέ- 
τησιν εις τον χώρον περί το Ω δείον ψηφιδωτών 
αλλού ευρεθέντων.

Ούτως απεσπάσθη το προαναφερθέν προ του 
Ωδείου ψηφιδωτόν δάπεδον ( Π ί ν. 144 γ), 
προκειμένου να στερεωθή και επανατοποθετηθή 
εις την θέσιν του. Είναι αξιοσημείωτον το δί- 
χρωμον ( εκ λευκών και μελαινών ψηφίδων μό- 
νον ) ψηφιδωτόν τούτο, δια την χρονολόγησιν 
του κτηρίου. Ό μοιον είναι το νέον εύρημα 
( Π ί ν. 143 γ ), εν αντιθέσει προς τα δύο νέα 
πολύχρωμα.

Εις τον ακάλυπτον, προς Δ. των νέων ψηφιδω- 
τών χώρον ετοποθετήθησαν δύο ψηφιδωτά, ήτοι: 
α) το αποκαλυφθέν κατά την οδόν Μπουκαούρη 
εξαίρετον ψηφιδωτόν, μετά παραστάσεως του 
Κύκλωπος Πολυφήμου ( Π ί ν .  147 β, 148α· 
πρβλ. και Π ί ν .  18 β ), και β) το εκ της πλα- 
τείας Ψηλών Αλωνιών ( ανωτ. σ. 157, Σ χ έ δ. 
5· Π ί ν .  132 β και 147 α ).

Ό πισθεν του Ωδείου, εις τον χώρον του ναού 
του Αγίου Γεωργίου, προς Δ. του κατά το πλεί- 
στον διαλυθέντος εν τω μεταξύ μαρμαροθετή-

12. Ο  συνάδελφ ος κ. Ε υθ. Μ αστροκώ στας έ δω σεν ειδή - 
σ εις  π ερ ί των α νασ τηλω τικώ ν εργασ ιώ ν μετά τη ς  σ χετ ική ς  
π ρος  το Ω δεί ον β ιβλ ιογραφ ίας, μ έχρ ι του 1961 περίπου, 
ε ις  το άρθρον «Ω δειον»  του Συμπληρώματος της Μεγάλης 
Ελληνικής Ε γκυκλοπα ιδείας, σ. 1066 κ .ε . Μ εταγενεστέρω ς 

έδω σεν ειδή σ εις  ε ις  ΑΔ  20 ( 1965 ): Χ ρονικά, σ. 220 κ .ε ., 
α λλ ’ αι εκθέσεις των ακολούθων ετών ή δεν εδημοσιεύθησαν 
ή δεν περ ιέχουν  πράγματα σ χετ ικ ά  π ρος  τα ς εκ τιθεμένας 
εδώ εργασ ίας. Ό θεν δεν είνα ι δυνατή σ υσ χέτ ισ ις  δ ια παρα- 
πομπής εις π ροηγούμενα  δημοσιεύματα. Η  ά γνο ια  των 
προη γη θεισ ώ ν ε ρευνών εδυσχέρανε κάθε ερ γασ ίαν εν τη 
Π ερ ιφ ερεία , δ ιό τ ι και τα  Α ρχεία  τη ς  Ε φ ο ρ ε ία ς  δεν είνα ι 
ενημερω μένα. Ε λλείπουν η μερολόγια , φω τογραφ ία ι, σ χέ- 
δια, ενημερω μένα ευρετήρια  των ευρημάτων εκ προσφάτων 
ανασ καφών κλπ.

13. Π ρβλ . Ε υθ. Μ αστροκώ στας, Συμπλήρωμα, σ. 1066 
κ .ε ., εικ . 3. Τ ο  Ω δεί ον ως γνω στόν είνα ι α ρ χα ιότερον του 
Ω δείου Η ρώδου του Α ττικού, ο ο π ο ίο ς  το έκ τισε προς 
τ ιμ ή ν τη ς  συζύγου του Ρ η γ ίλ λ η ς  αποθανούσης το 161 μ.Χ. 
Π ρ οχείρ ω ς βλ. Ν . Π απαχατζής, έ.α., σ. 119 κ.ε.
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ματος14, ετοποθετήθη το εκ της οδού Κορίνθου 
( οικόπεδον Χρονοπούλου ) παλαιοχριστιανικόν 
ψηφιδωτόν ( Π ί ν. 148 β - δ ), εις λεπτομέρειαν 
του οποίου αναγιγνώσκεται ευκρινώς και η επι- 
γραφή:

Η  θεοφιλεστάτη  /  διάκονος Α γρ ιπ π ια/νή 
υπέρ ευχής αυ/τής εποίησεν (φυλλον κισσού)/ 

την μούσωσιν
Εις χώρον προς Δ. του Ωδείου χαμηλότερον, 

κατά μήκος της δυτικής πλευράς του περιφρά- 
γματος, ετοποθετήθησαν ( μετά την λήψιν των 
εικόνων εν Π ί ν. 142 γ, αριστερά ) αι διάσπαρ- 
τοι προηγουμένως εις τον χώρον περί το Ω δείον 
ρωμαϊκαί σαρκοφάγοι ( εξ ων και αι εν Π ί ν. 
149 α - δ ) .

Κατεβλήθη προσπάθεια να απομακρυνθή παν 
ξένον προς το Ω δείον αντικείμενον εκ της προσ- 
όψεως αυτού. Ούτως η μνημειακή πρόσοψις α- 
πέκτησε και πάλιν την τονιζομένην δια του 
στοίχου των ορθοστατών ενότητά της και το 
επιβλητικόν μεγαλείον της παρά την εκ της 
φθοράς κολόβωσιν του μνημείου. Η  ιδέα είναι 
να μη εμποδίζουν ξένα προς το Ω δείον αρχαία 
την θέαν αυτού δια τον διερχόμενον και τον 
εισερχόμενον δια της νέας εισόδου του περι- 
βόλου από την οδόν Π. Π. Γερμανού.

Πλατεία Δεξαμενής

Κατά Ιανουάριον 1970, αι Τεχνικαί Υ πη- 
ρεσίαι του Δήμου προέβησαν εις την ισοπέδωσιν 
όχθου μεταξύ της προσόψεως της Δεξαμενής 
και της προ αυτής οδού Παπαδιαμαντοπούλου 
( Π ί ν .  150α). Πρόθεσις ήτο να αξιοποιηθή 
ο κοινόχρηστος ούτος χώρος δια την διαμόρ- 
φωσιν μικρού πάρκου. Η  Εφορεία, συστηματι- 
κώς παρακολουθούσα τας πάσης φύσεως εκσκα- 
φάς εις την πόλιν των Πατρών, μόλις επρόλαβε 
την καταστροφήν αρχαίων λειψάνων εις το επί- 
πεδον περίπου του καταστρώματος της παρα- 
πλεύρως οδού.

Ε ν  συνεχεία, δι’ εργατών του Δήμου και υπό 
την επιτόπιον παρακολούθησιν του εμπείρου 
τεχνίτου του Μουσείου Κ. Παυλάτου, εγένετο 
ανασκαφή και καθαρισμός των αρχαίων λει- 
ψάνων προς αποτύπωσίν των εις σχέδια και 
φωτογραφίας, ως και περισυλλογήν των κινη- 
τών ευρημάτων. Μετά τούτο, απαγορευθείσης 
περαιτέρω σκαφής εις βάθος, επετράπη η δι’ 
επιχώσεως κάλυψις αυτών και η διαμόρφωσις 
πάρκου με αζήμιον δια τα αρχαία χλόην και 
άνθη.

Τα αποκαλυφθέντα αρχαία ( Σ χ έ δ. 8 - 9 ) 
είναι κυρίως δεξαμενή με ορθομαρμάρωσιν 
( Π ί ν .  150 β), αύλακες εισδοχής και εκροής 
του ύδατος, δάπεδα εστρωμένα με θραύσματα 
πλακών μαρμάρου διάσπαρτα εις κονίαμα ( Π ί ν .  
150 β, άνω αριστερά, και 150 δ, δεξιά) και, εις 
το δυτικόν άκρον της ζώνης, λείψανα ψηφιδω- 
τού δαπέδου εις υψηλότερον επίπεδον ( Π ί ν .  
150 γ).  Εις το δυτικόν τούτο άκρον της ανα- 
σκαφής κεντρικός αγωγός υδρεύσεως έκοψε 
κατά διάμετρον αρχαίαν δεξαμενήν δωδεκάπλευ- 
ρον με πλάτος πλευράς 0.30 μ. Η  δεξαμενή έ- 
φερεν ορθομαρμάρωσιν, της οποίας τα αποτυ- 
πώματα και ολίγα λείψανα σώζονται.

Ε κ  των πολλών και ποικίλων ευρημάτων, τα 
οποία ευρέθησαν εις στρώματα τεταραγμένα 
από σωληνώσεις κυρίως της νυν εν λειτουργία 
δεξαμενής υδρεύσεως των Πατρών, εικονίζονται 
ενταύθα ολίγα χαρακτηριστικά, ήτοι: α) Πή- 
λινος καλυπτήρ ανθεμωτός εις τεμάχια ( Π ί ν .  
151α), παλαιότερος των ρωμαϊκών λειψάνων, 
και β) τμήμα πηλίνου λύχνου, αγγείον πήλινον 
συγκεκολλημένον εκ τεμαχίων και τμήματα 
πηλίνων ειδωλίων ( Π ί ν .  151 β - δ ) ,  ως και 
δύο εκ πολλών ευρεθέντων θραυσμάτων μαρμα- 
ρίνου συμπλέγματος ( Π ί ν .  151 ε - ς ' ), τα ο- 
ποία είναι περίπου σύγχρονα προς τα ρωμαϊκά 
λείψανα.

Φρούριον Πατρών

Ε π’ ευκαιρία της ανασκαφικής ερεύνης κατά 
την πλατείαν της Δεξαμενής, εγένετο τμηματικώς 
λεπτομερής εξέτασις του φρουρίου. Είναι γνω- 
στά αρχαία εντειχισμένα εις όλας τας πλευράς 
του τείχους, ως η περίφημος κατά παράδοσιν 
« Πατρινέλλα », ήτοι κορμός ανδρικός, εφ’ ου 
κεφαλή γενειοφόρου μη συνανήκουσα πιθανώς 
( Π ί ν .  152 α ). Από αρχαιότερα των ρωμαϊκών 
χρόνων κτήρια προέρχονται πώριναι πλίνθοι 
και άλλα αρχιτεκτονικά μέλη. Μικρά μαρμάρινα 
θραύσματα ( Π ί ν .  152γ )  είναι διάσπαρτα εις 
όλας σχεδόν τας πλευράς του φρουρίου.

Κατά την βόρειον πλευράν το φρούριον περι- 
βάλλεται από ιδιωτικάς οικίας, αι οποίαι παρα- 
νόμως εξετάθησαν δια προσκτισμάτων ( ορνι- 
θώνων κ.τ.τ.) μέχρις αυτού του τείχους. Από 
κοινού μετά των τοπικών αρχών, επεδιώξαμεν 
και επετύχομεν τουλάχιστον μερικήν κάθαρσιν 
παντοίας κόπρου, ως απομάκρυνσιν των εν ε- 
παφή προς το τείχος παρανόμων προσκτισμά- 
των. Ε κ  των σχετικών εργασιών προήλθον και 
τινα ευρήματα, εξ ων τμήμα βυζαντινού κο- 
σμήτου ( Π ί ν .  152 β).14. ΑΔ  20 ( 1965 ): Χ ρονικά, Π ίν . 260 β κα ι 261 α.



164 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 26 ( 1971 ) : ΧΡΟΝΙΚΑ

Σχ
έδ

. 
8.

 Π
άτ

ρα
ι. 

Π
λα

τε
ία

 Δ
εξ

αμ
εν

ής
. 

Α
να

το
λι

κό
ν 

τμ
ήμ

α 
αν

ασ
κα

φή
ς



Α
Χ

Α
·Ι·Α

165

Σχέδ. 9. Πάτραι. Πλατεία Δεξαμενής. Δυτικόν τμήμα ανασκαφής
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Έρευνα οικοπέδων. Ε κ  των πολλών ιδιωτι- 
κών οικοπέδων, τα οποία εκσκαφέντα προς οι- 
κοδόμησιν έδωσαν αρχαία, γίνεται κατωτέρω 
βραχύς λόγος δια τα αξιολογώτερα ( Σ χ  έ δ. 
10). Ταύτα είναι:

α) Εις το οικόπεδον του Σωματείου « η Παν- 
σέμνη », επί της οδού Μητροπολίτου Νεοφύτου 
18, απεκαλύφθησαν ρωμαϊκοί τοίχοι μετά οχε- 
τών,, λείψανον πολυχρώμου ψηφιδωτού δαπέδου 
μετά γεωμετρικών θεμάτων, δύο πίθοι, εξ ων ο 
έτερος συνδεδεμένος εκ τεμαχίων δια μολυβδί- 
νων συνδέσμων, και βόθρος νεώτερος εκ του 
οποίου προήλθον μεταξύ άλλων και ενδιαφέρον- 
τα αγγεία ( Π ί ν. 153 α - β ). Τα κινητά ευρή- 
ματα, ως και το ψηφιδωτόν αποσπασθέν μετε- 
φέρθησαν εις την αποθήκην της οδού Σισίνη.

β) Εις το οικόπεδον Διαμ. Βαρλάμου, επί της 
πλατείας Παντοκράτορος 37, απεκαλύφθη λεί- 
ψανον ορθογωνίου πυργοειδούς κατασκευής φε- 
ρούσης επένδυσιν δι’ ορθοστατών.

γ) Εις το οικόπεδον της Ευαγγ. Καρμοκόλια, 
επί της οδού Λόντου 107 ( Σ χ έ δ. 11), απεκα- 
λύφθησαν δάπεδα εστρωμένα εν μέρει δια ψηφι- 
δωτού απλού, κατά τα περιθώρια, και εν μέρει 
δια ποικιλοχρώμου μαρμαροθετήματος ( Π ί ν. 
153 δ), ομοίου προς το ανωτέρω σημειωθέν 
εκ του χώρου του Ωδείου ( βλ. ανωτ. σ. 161, 
Σ χ έ δ. 7· Π ί ν. 144δ). Διετηρήθησαν εντός 
της οικοδομής. Ε κ  της επιχώσεως προήλθον 
και τα υάλινα εν Π ί ν. 153 γ.

δ) Το οικόπεδον της Σ. Γραμμενίδου ή Σαμαρ- 
τζή συνορεύει προς το απαλλοτριωθέν επί της 
οδού Σισίνη και Γ. Ρούφου, το ανήκον ήδη εις 
την Υπηρεσίαν. Τα εντός του οικοπέδου Γραμ- 
μενίδου αποκαλυφθέντα, κατά την εγκατάστασιν 
λεβητοστασίου κεντρικής θερμάνσεως, λείψανα 
αποτελούν συνέχειαν των εν τω απαλλοτριω- 
θέντι οικοπέδω. Χαρακτηριστική είναι η τοι- 
χοδομία τοίχου κατά το σύστημα opus reti- 
culatum.

ε) Εις το οικόπεδον της « Παναχαϊκής Γ. Ε. » 
επί της πλατείας Ψηλών Αλωνιών και της οδού 
A θ. Διάκου, υψούτο η χαρακτηρισθείσα ως 
διατηρητέον ιστορικόν μνημείον οικία Βουρλού- 
μη. Α ποχαρακτηρισθείσα κατηδαφίσθη, μεθ’ ο, 
κατά την εκσκαφήν του οικοπέδου προς οικο- 
δόμησιν, απεκαλύφθησαν αρχαία λείψανα αξιό- 
λογα ( Σ χ έ δ .  12-13).  Σημειωτέον ότι το 
« στερεόν » έδαφος από της πλατείας των Ψηλών 
Αλωνιών καταπίπτει προς την οδόν Δημ. Γού- 
ναρη. Μετά την πτώσιν διαμορφούται η κατά 
την κατεύθυνσιν της οδού Δημ. Γούναρη, περί- 
που, βαθεία γραμμή γνωστή επί τουρκοκρατίας

ως μπουγιούκ - ντερέ15. Είναι πιθανόν ότι ομοίαν 
περίπου κατεύθυνσιν θα είχεν οδός αρχαία, ως 
η τέως λεγομένη οδός Καλαβρύτων, νυν δε οδός 
Δημ. Γούναρη.

Ούτω νοείται ως αναλημματικός τοίχος ο κατά 
το νότιον άκρον αποκαλυφθείς, περιοριστικός 
οπωσδήποτε χώρου πλατείας τινός, όπου υψού- 
το μνημείον, του οποίου ευρέθη μέρος του βά- 
θρου. Το μνημείον δεν έχει τον προσανατολι- 
σμόν του τοίχου, τούτο δε σημαίνει ίσως και 
διαφοράν χρόνου. Εις το Σ χ έ δ. 12 δια δύο κα- 
θέτων προς αλλήλας συνεχών γραμμών ορίζε- 
ται το μέρος της βορειοανατολικής γωνίας του 
οικοπέδου, το οποίον παρέμεινεν ακάλυπτον από 
την οικοδομήν ως φωταγωγός, ενώ δια διακεκομ- 
μένης γραμμής δύο ορθογώνια δηλούν την θέσιν 
πεδίλου της θεμελιώσεως. Χάριν αυτού κυρίως 
παρέστη ανάγκη να αποσπασθούν τα κύρια μέρη 
του μνημείου, ήτοι τα μαρμάρινα μέλη, και να 
μεταφερθούν εις τον περίβολον του Ωδείου, 
όπου ανασυνεκροτήθησαν.

Κατά την χρονικήν ακολουθίαν των εργασιών 
κατασκευής του περίπου, περιγραφόμενον το 
μνημείον είχεν ως εξής ( Σ χ έ δ .  13):

Ε π ί υποκιτρίνου στρώματος λατύπης πωρο- 
λίθου βαίνει η όλη κατασκευή. Εις το βόρειον 
τμήμα της τα σωζόμενα λείψανα ανήκουν εις 
εστρωμένον δι’ ασβεστολιθικών πλακών δάπε- 
δον υπαιθρίου, κοινοχρήστου προφανώς χώρου. 
Τούτο εικάζεται: α) εκ της παρατηρηθείσης με- 
γάλης φθοράς της επιφανείας εκ των βημάτω ν 
β) ιδιαιτέρως, εκ δύο χαρακτηριστικών κοιλο- 
τήτων κατά την βαθμίδα της δυτικής πλευράς 
ως τα διαμορφούμενα υπό βημάτων επί πολυσυ- 
χνάστων κλιμάκων εις μακράν σειράν ετών, και 
γ) εκ δύο κύκλων μετά οκτώ ακτίνων, οι οποίοι 
προφανώς ή σαν παίγνια παίδων ή αργοσχόλων 
υπό την σκιάν του παρακειμένου μνημείου.

Η  όλη κατασκευή περιορίζεται δια πρασινω- 
πού αμμολίθου ( green stone ). Το εκ του λίθου 
τούτου τετράγωνον περίπου πλαίσιον διεκρίνετο 
κυρίως κατά την δυτικήν πλευράν, αλλ’ εξείχεν 
επίσης κατά την νοτίαν, ενώ εις την ανατολικήν 
το ορατόν μέρος αυτής διαχωρίζει εις δύο τμή- 
ματα την όλην κατασκευήν, εις δυτικόν και ανα- 
τολικόν. Η  ως άνω περιγραφείσα πλακόστρωσις 
είναι εις υψηλότερον επίπεδον κατά το δυτικόν 
τμήμα.

Εις το δυτικόν άκρον διακρίνονται τρεις πλίν- 
θοι εκ του πρασινωπού αμμολίθου. Συνδέονται

15. Κ . Τ ρ ια ντα φ ύλλου, Ιστορικόν Λεξικόν των Πατρών, 
Π ά τρ α ι 1959, σ. 423, λ . Ν έος δρόμος.
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δια σιδηρών συνδέσμων πειοσχήμων, μολυβδο- 
χοημένων. Ο  διακρινόμενος εις το σχέδιον κα- 
τόψεως έχει μήκος 0.22, ο κρυπτόμενος υπό το 
θραύσμα της πλακοστρώσεως 0.19 μ.

Εις τον αυτόν δόμον, κατά το άνω ήμισυ του ύ- 
ψους του, διακρίνεται, μάλιστα κατά την νοτιο- 
δυτικήν γωνίαν, επιμελημένη εργασία ως εις ευ-

Σχέδ. 11. Πάτραι. Οικόπεδον Ευαγγ. Καρμοκό- 
λια. Κάτοψις και τομή αρχαίων λειψάνων

θυντηρίαν. Εις την πλίνθον της αυτής γωνίας υ- 
πάρχει αβαθές ( βάθ. 0.11 μ. ) τετράγωνον λάξευ- 
μα ( οριζοντίων διαστάσεων 0.12 μ.), αντίστοιχον 
προς πειόσχημον σύνδεσμον του υπερκειμένου 
δόμου. Ταύτα καθιστούν πιθανήν κατασκευήν 
αντίστοιχον προς την μετά λεκάνης ανατολικήν, 
περί ης κατωτέρω. Διότι και εγκάθισις ορθογω-

νία ( διαστ. 0.11 x 0.12, βάθ. 0.008 μ.) κατά την 
μεσαίαν πλίνθον είναι ομοία προς παρατηρου- 
μένην κατά το αντίστοιχον σημείον της ανατο- 
λικής πλευράς, εις την προεκτασιν της μακράς 
πλευράς του βάθρου, περί ου κατωτέρω.

Το εκ πρασίνου αμμολίθου πλαίσιον, κατά 
την νοτίαν μακράν πλευράν, απαρτίζεται εκ δύο 
μακρών πλίνθων μεταξύ των εκατέρωθεν γωνιαί- 
ων. Εις την ανατολικήν πλευράν είναι αβέβαιοι 
οι δύο πιθανώς αρμοί, ενώ εις την βόρειον οι 
αρμοί παρέμειναν αφανείς υπό το πλακόστρω- 
τον.

Το περιγραφέν πλαίσιον εξ αμμολίθων επλη- 
ρώθη δια λιθορριπής κολυμβητής εις κονίαμα. 
Το « λιθόκτισμα » τούτο φαίνεται σαφώς εις μέ- 
ρος της εφθαρμένης δυτικής πλευράς, φθάνει δε 
εις ύψος, υπό το βάθρον του μνημείου, μέχρι της 
άνω επιφανείας του πλακοστρώτου. Δηλαδή τοι- 
ούτον « λιθόκτισμα » αποτελεί τον πυρήνα του 
θεμελίου, εφ’ ου εδράζεται και το μνημείον. 
Τούτο και άλλαι παρατηρήσεις στηρίζουν την 
υπόθεσιν, ότι το σύνολον της συνθέτου εκ με- 
ρών κατασκευής είναι σύγχρονον, βάσει ενιαί- 
ου σχεδίου.

Ο  εξ ασβεστολίθων στοίχος της πλακοστρώ- 
σεως μεταβάλλεται εις πλαίσιον περί το « λιθό- 
κτισμα » υπό το βάθρον του μνημείου. Του στοί- 
χου τούτου σώζονται τα πέρατα κατά την ανα- 
τολικήν, την νοτίαν και την δυτικήν πλευράν. 
Η  ανατολική σώζει εις τεμάχια κατά χώραν 
την πλίνθον της νοτιοανατολικής γωνίας, μήκ. 
1.19 μ., την ακόλουθον, μήκ. 0.89 μ., και μέρος 
της τρίτης, σωζ. μήκ. 0.42 μ. Της νοτίας πλευ- 
ράς το καλώς σωζόμενον ανατολικόν πέρας δεν 
φαίνεται εν τω σχεδίω της κατόψεως, διότι κρύ- 
πτεται υπό το υπερκείμενον κυμάτιον της μαρ- 
μαρίνης κατασκευής του βάθρου. Από της νο- 
τιοανατολικής γωνίας εμετρήσαμεν μεταξύ αρ- 
μών: 0.50, 0.98, 0.78 και 0.48 μ., δηλαδή και εδώ 
έχομεν δύο πλίνθους μακράς μεταξύ των γω- 
νιαίων ως εις τον υποκείμενον δόμον.

Της δυτικής πλευράς η πλίνθος της νοτιοδυ- 
τικής γωνίας σώζει το μήκος ( 0.78 μ.). Φέρει 
τόρμον συνδέσμου κατά την γωνίαν, προς σύν- 
δεσιν με κατασκευήν πιθανώς αντίστοιχον προς 
την κατά το έτερον ( ανατολικόν ) άκρον, ως ε- 
λέχθη. Επίσης φέρει ισχυρότερον σωζόμενον 
σύνδεσμον μετά του προς Α. συνεχομένου λί- 
θου και ίχνος ετέρου προς σύνδεσιν μετά της ελ- 
λειπούσης προς Β. πλίνθου. Αύτη είχε μήκος 
0.72 μ., βεβαιούμενον από ίχνη επί του υποκει- 
μένου αμμολίθου, ως και από γωνίαν τμηθείσαν 
εις την συνεχομένην προς Α. πλάκα. Η  επομένη
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Σχέδ. 12. Πάτραι. Οικόπεδον « Παναχαϊκης ». 'Οδός Άθ. Διάκου και Καρατζά

Σχέδ. 13. Πάτραι. Οικόπεδον « Παναχαϊκής». Κάτοψις, τομή και δυτική όψις λειψάνων
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τρίτη πλίνθος της σειράς, σώζει το βόρειον 
πέρας της. Τα δύο τεμάχιά της σώζουν μήκος
1.26 μ.

Αλλά το βόρειον πέρας της πλίνθου ταύτης 
δεν είναι και του όλου τούτου δόμου το πέρας. 
Τούτο δεικνύει η εργασία της βορείου κατα- 
κορύφου πλευράς και η παρατήρησις, ότι ο εν 
συνεχεία προς Α. λίθος καίτοι αποκεκρουμένος 
φθάνει περαιτέρω προς Α. Την πλευράν ταύτην 
κατέστρεψαν δια την κατασκευήν τοίχου της οι- 
κίας Βουρλούμη κατά το σημείον τούτο.

Το ύψος των περιγραφέντων λίθων είναι 0.22 
μ. κατά την νοτιοδυτικήν γωνίαν. Μειούται 
αλλού από την φθοράν εκ της μακράς χρήσεως, 
ως ελέχθη, μάλιστα κατά το σημείον όπου και 
το σχήμα ποδών διεμορφώθη συν τω χρόνω. 
Αλλά παρετηρήθη σαφώς, ότι, μεταξύ των πα- 

χυτέρων τούτων λίθων του πλαισίου, η πλακό- 
στρωσις εγένετο δια πλακών μικροτέρου πά- 
χους (0.14 μ.) επί του περιγραφέντος « λιθο- 
κτίσματος ». Ε π ί τοιούτων πλακών παρατηρούν- 
ται και οι προαναφερθέντες δύο μετά οκτώ ακτί- 
νων κύκλοι σχηματισθέντες δια τύπτοντος αι- 
χμηρού οργάνου.

Εις  το νότιον ήμισυ της αποκαλυφθείσης κατα- 
σκευής υψούντο λείψανα βάθρου. Τον πυρήνα 
αυτού αποτελούν δύο πώρινοι λίθοι, ύψ. 0.50 μ. 
Αι οριζόντιαι διαστάσεις του ανατολικού είναι 
1.15 x 1.02 μ. Του δυτικού σώζεται μόνον πε- 
ρίπου το ήμισυ του μήκους. Τα πέρατα του ζεύ- 
γους τούτου των λίθων έβαινον επί των προ- 
ηγουμένως περιγραφέντων ασβεστολίθων. Κατά 
την άνω επιφάνειαν του καλώς σωζομένου εκ 
των δύο πωρολίθων υπαρχουν τρεις τόρμοι. Ο  
μεγαλύτερος σαφώς είναι τεχνητός, αρχικώς 
τετράγωνος, οριζοντίων διαστάσεων 0.10 μ., α- 
βεβαίου αρχικού βάθους περί τα 0.10 μ. επίσης. 
Μεταγενεστέρως παρεμορφώθη. Δια τον ίδιον 
λόγον ίσως οι δύο μικρότεροι δεν φαίνονται α- 
σφαλώς τεχνητοί.

Οι περιγραφέντες πωρόλιθοι εκαλύπτοντο 
από ορθομαρμάρωσιν. Σώζονται κατά τας τρεις 
( πλην της δυτικής ) πλευράς τα μάρμαρα των 
κυματίων της βάσεως, μονόλιθα, ανά εν εις ε- 
κάστην πλευράν. Της ανατολικής και βορείου 
πλευράς νυν είναι τεμαχισμένα. Της νοτίας 
σώζεται ακέραιον και είναι λοξότμητον κατά το 
δυτικόν αυτού πέρας. Ελλείπει το δυτικόν άκρον 
του μαρμάρου της βορείου πλευράς. Τα μονό- 
λιθα τεμάχια συνεδέοντο δια πειοσχήμων σι- 
δηρών συνδέσμων μολυβδοχοημένων. Σώζονται 
κατά την νοτιοανατολικήν γωνίαν ο μολυβδο- 
χοημένος σύνδεσμος, κατά την βορειοανατολι-

κήν ο τόρμος και κατά την νοτιοδυτικήν μέρος 
του τόρμου και ίχνη του σιδήρου.

Εκτός των συνδέσμων υπάρχουν τόρμοι δια 
την κατακόρυφον σύνδεσιν δια γόμφων μετά του 
ελλείποντος ανωτέρου δόμου, όστις πιθανώτατα 
απετελείτο εκ μαρμαρίνων ορθοστατικών πλα- 
κών επενδύσεως του πωρίνου πυρήνος. Τοιούτοι 
τόρμοι ορθογώνιοι παρατηρούνται εις την ανα- 
τολικήν και βόρειον πλευράν. Δύο τόρμοι της 
ανατολικής πλευράς σώζουν μέρος του σιδηρού 
γόμφου και την μολυβδοχόησιν. Η  δυτική πλευ- 
ρά, ως προανεφέρθη, δεν σώζεται, πιθανώς όμως 
ήτο ομοία προς τας δύο προαναφερθείσας. Α ντι- 
θέτως η νοτία πλευρά, φαίνεται, δεν είχεν ορ- 
θομαρμάρωσιν δι' ορθοστατικών πλακών. Τούτο 
εικάζεται εκ δύο παρατηρήσεων:

α) Δεν υπαρχουν τόρμοι δια την γόμφωσιν 
υπερκειμένου δόμου, και β) ο σωζόμενος καλύ- 
τερον πωρόλιθος, κατά την νοτίαν αυτού πλευ- 
ράν εκτείνεται και πατεί επί του μαρμαρίνου 
πλαισίου, καλύπτων το ήμισυ περίπου του πλά- 
τους της άνω επιφανείας τούτου ( Σ χ έ δ .  13, 
κάτοψις και δυτική όψις ) καταλειπομένου πλά- 
τους μόνον 0.04 μ. ακαλύπτου, εν αντιθέσει προς 
ο,τι συμβαίνει εις τας άλλας πλευράς, όπου ολό- 
κληρον το πλάτος της ανωτάτης επιφανείας θα 
εκαλύπτετο από την πλευράν του πάχους των 
ορθοστατικών πλακών.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η νοτία πλευρά του 
μνημείου ήτο δευτερεύουσα, σχεδόν αθέατος, 
έχουσα εις μικράν απόστασιν τον εν αρχή ανα- 
φερθέντα τοίχον αντιστηρίξεως του ανδήρου 
των νυν Ψηλών Α λωνιών.

Περισσότερα δεν δύναμαι να είπω δια το βά- 
θρον τούτο. Τα ολίγα κινητά ευρήματα, τα ο- 
ποία προήλθον εκ της πέριξ επιχώσεως και κατα- 
χωρίζονται κατωτέρω, δεν είναι βέβαιον ότι 
ανήκουν εις το μνημείον και δεν παρέχουν α- 
σφαλή στοιχεία περαιτέρω αναπαραστάσεως.

Ε ν  συνεχεία, περιγράφεται το ανατολικόν 
τμήμα των αποκαλυφθέντων λειψάνων ( Σ χ έ δ .  
13, αριστερά). Ω ς είδομεν, ομοία κατασκευή 
θα υπήρχεν αντιστοίχως προς Δ. του βάθρου.

Α πό των θεμελίων αρχόμενοι παρατηρούμεν 
ότι και εδώ η κατασκευή εδράζεται επί υψηλού 
στρώματος εξ αργών λίθων κολυμβητών εις αμ- 
μοκονίαμα. Δια την σαφήνειαν πάντοτε ονομά- 
ζομεν τούτο « λιθόκτισμα », ως το ωνόμασεν ο 
τεχνικός, ο οποίος υπό τας οδηγίας μας εξετέ- 
λεσε τα σχέδια ( Σ χ έ δ .  13, υπόμνημα ).

Ό ρθιοι ασβεστολιθικαί πλάκες περιορίζουν 
ορθογώνιον χώρον. Η  άνω επιφάνειά των είναι 
εις το αυτό ύψος προς την άνω επιφάνειαν του
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περιγραφέντος ασβεστολιθικού δόμου. Η  νοτία 
πλευρά σώζεται ακεραία και αποτελείται από 
δύο λίθους, εξ ων ο ανατολικός είναι μεγαλύτε- 
ρος. Ο  δυτικός συνεδέετο με τον γωνιαίον ασβε- 
στόλιθον του βάθρου δια συνδέσμου πειοσχή- 
μου, φέρει δύο τόρμους κατακορύφου συνδέσεως 
και είτα ίχνη συνδέσμου μετά του επομένου λί- 
θου προς Α. Ούτος φέρει τέσσαρας τόρμους 
κατακορύφου συνδέσεως, εις μάλιστα εξ αυτών 
σώζει σιδηρούν γόμφον μολυβδοχοημένον. Κα- 
τά την νοτιοανατολικήν γωνίαν σώζονται ίχνη 
συνδέσμου μετά του ορίζοντος την ανατολικήν 
πλευράν ομοίου ορθίου λίθου. Ούτος όμως, εκ- 
τός λειψάνου του προαναφερθέντος συνδέσμου, 
δεν φέρει τόρμους κατακορύφου συνδέσεως. 
Α ντιθέτως η άνω επιφάνειά του είναι εφθαρμένη 
από πατήματα. Ή το λοιπόν πρόσβασις εκείθεν. 
Το βόρειον άκρον του λίθου ελλείπει. Εις το 
μέσον περίπου και εις το βάθος του πυθμένος 
φέρει οπήν εκροής ύδατος.

Εις την βόρειον πλευράν σώζεται μέρος μόνον 
ομοίας ορθίας πλακός ισοπαχούς. Αύτη, έχουσα 
μήκος 0.62 μ., σώζει το ανατολικόν αυτής πέρας, 
όπου παρατηρούνται και λείψανα τόρμου συν- 
δέσεως μετά της συνεχόμενης προς Α., ελλει- 
πούσης ήδη. Δεν διατηρείται καλώς η άνω επι- 
φάνεια ούτε της σωζομένης, ώστε δεν γνωρίζο- 
μεν αν αύτη έφερε τόρμους κατακορύφου συν- 
δέσεως ή αντιθέτως τα χαρακτηριστικά ίχνη 
από πατήματα. Εις το δυτικόν άκρον της παρα- 
τηρούνται σαφώς: α) ίχνη συνδέσμου μετά του 
στοίχου των ασβεστολίθων και β) εγκάθισις 
επί του υποκειμένου αμμολίθου αντίστοιχος, 
ως ελέχθη, προς ομοίαν κατά το δυτικόν άκρον 
του βάθρου. Ώ στε εις τα σημεία ταύτα αι όρθιαι 
πλάκες εφήπτοντο του βάθρου, ως εφάπτεται η 
σωζομένη ορθία πλάξ κατά την νοτιοανατολικήν 
γωνίαν αυτού.

Ο  οριζόμενος αβαθής από της μιας τουλάχι- 
στον πλευράς κοίλος ως δεξαμενή ορθογώνιος 
χώρος είναι εστρωμένος με μονόλιθον πλάκα, 
πάχ. 0.12 μ. Αύτη κατά το κέντρον της φέρει 
εις σχήμα τετράγωνον ίχνη, ως αποτυπώματα 
τετραγώνου π.χ. βάσεως περιρραντηρίου ή στή- 
λης.

Τα εν τη επιχώσει, όχι κατά χώραν, ευρεθέντα 
αξιόλογα κινητά ευρήματα ήσαν κυρίως μαρ- 
μάρινα:

1.  Επίκρανον παραστάδος εις δύο τεμάχια. 
Ύ ψ. 0.29, πλ. σώματος παραστάδος 0.42 μ. Δεν 
σώζεται άνω το πλάτος του επικράνου. Κάτω φέ- 
ρει σιδηρούς γόμφους μολυβδοχοημένους. Ά ν ω 
σύνδεσμον πειόσχημον μολυβδοχοημένον προς

σύνδεσιν όπισθεν μετά λίθου, ως και τόρμον 
συνδέσεως κατακορύφου, εις το κέντρον περί- 
που.

2. Πλάκες ορθομαρμαρώσεως, πάχους 0.06,
0.08 και 0.10 μ. Η  λεπτοτέρα σώζει και τας άλ- 
λας δύο διαστάσεις: 0.73 x 0.45 μ. Αι πλάκες 
φέρουν τόρμους κατακορύφου συνδέσεως ως και 
οριζοντίας. Παρεβλήθησαν προς τους τόρμους 
κατακορύφου συνδέσεως του βάθρου, αλλά δεν 
εβεβαιώθη ότι συνανήκουν.

Η  σημασία των περιγραφέντων λειψάνων έγ- 
κειται κυρίως εις το ότι βεβαιώνουν δημόσιον 
χώρον εις μίαν περιοχήν, όπου και άλλαι εν- 
δείξεις προκύπτουν καθ’ ημέραν περί της σπου- 
δαιότητός της κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους 
( βλ. κατωτ. οικόπεδον Χαρ. Κρητικού ).

ς') Το οικόπεδον Χαρ. Κρητικού καταλαμ- 
βάνει ολόκληρον σχεδόν οικοδομικόν τετρά- 
γωνον μεταξύ των οδών Δημ. Γούναρη, Υ ψη- 
λάντου, Κανάρη και Ιω. Βλάχου. Εδώ ατυχώς 
τα αρχαία λείψανα, κατά την εκσκαφήν του οι- 
κοπέδου δια μηχανικών μέσων, δεν παρετηρή- 
θησαν εγκαίρως, ένεκα της φύσεώς των. Εις τας 
Πάτρας δεν είχον παρατηρηθή προηγουμένως 
τοιαύτα λείψανα. Οι χειρισταί των σκαπτικών 
μηχανημάτων και οι φύλακες αρχαιοτήτων δεν 
είχον την πείραν μνημειακής πλακοστρώτου ο- 
δού ρωμαϊκών χρόνων. Μόνον εις τυχαίαν δι- 
έλευσιν του εμπείρου τεχνίτου Κωνστ. Παυλάτου 
οφείλεται η διαπίστωσις ότι υπάρχει έντεχνον 
πλακόστρωτον ( και όχι «βράχος» ), μεθ’ ο κλη- 
θείς, ευκόλως διεπίστωσα πλακόστρωτον αρχαί- 
ας οδού όμοιον προς τα γνωστά μου κυρίως εκ 
Βεροίας16.

Το υλικόν των ασβεστολιθικών πλακών είναι 
ειδικόν δια την χρήσιν ταύτην, επείσακτον εις 
Πάτρας, βεβαιωθέν βραδύτερον και εις άλλα 
αποκαλυφθέντα λείψανα οδών17. Παρατηρούνται 
πάντοτε αι χαρακτηριστικαί αυλακώσεις από 
τους τροχούς ( Π ί ν. 153 ε). Ε ν  τούτοις, δεν 
έχουν όλαι αι οδοί τα αυτά χαρακτηριστικά, 
τα οποία ποικίλλουν κατά τόπον και χρόνον.

Εις την προκειμένην περίπτωσιν ο δρόμος 
διέρχεται δια μέσου οικοδομημένης περιοχής, 
όπως εφάνη από την ακολουθήσασαν έρευναν. 
Υ πό το πλακόστρωτον έχομεν υποδομήν έντε- 
χνον, ήτοι στοάν από χαλίκι, άμμον, κεραμι- 
δοκόμματα κλπ. Το στρώμα τούτο φθάνει εις

16. Τελευταίως ΑΑ  20 ( 1965): Χ ρονικά, σ. 431 και 
433, Μακεδονικά 9 ( 1969), σ . 191 κ.ε.

17. Βλ. "Έγχρωμη Εγκυκλοπαίδεια Δομή, λ . Π άτρα ι, 
Α ρ χ α ιο λ ογικός Χ άρτης σ. 431. Π ρβλ. A A A  IV  ( 1971 ), 
σ. 305 κ.ε.
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βάθος 0.70 μ. τουλάχιστον. Εκατέρωθεν περι- 
ορίζεται από τοίχους, εις τους οποίους ούτως ει- 
πείν εγκιβωτίζεται. Οι τοίχοι υψώνονται έως την 
άνω επιφάνειαν του πλακοστρώτου. Ε π’ αυτών 
τοποθετούνται, ως βαθμίδες, πλάκες εκ του αυ- 
του υλικού, αποτελουμένου ούτω πεζοδρομίου. 
Δεν παρετηρήθη υπόνομος αποχετεύσεως, ούτε 
κατά τον άξονα της οδού, ούτε υπό τα πεζοδρό- 
μια. Λείψανα σωληνώσεων υδραγωγείου υπό τα 
πεζοδρόμια επίσης δεν παρετηρήθησαν.

Τα εκατέρωθεν της οδού αποκαλυφθέντα λεί- 
ψανα δεν ήσαν της αυτής σπουδαιότητος και 
διατηρήσεως ( Σ χ έ δ. 14). Προς Δ. της οδού

Σχέδ. 14. Πάτραι. Κάτοψις λειψάνων ρωμαϊκής οδού και κτηρίων εν οικοπέδω X. Κρητικού

ήσαν θεμέλια τοίχων κυρίως, σώζοντα και μι- 
κρά μέρη ανωδομής ενιαχού. Εις τινα σημεία 
παρετηρήθησαν αβέβαια ανοίγματα διόδου ή 
αγωγοί αποχετεύσεως. Γενικώς όμως, ο βαθμός 
διατηρήσεως των λειψάνων και η έλλειψις ανα- 
σκαφικών ενδείξεων και κινητών ευρημάτων δεν 
επέτρεψαν την διαπίστωσιν της σχέσεως οδού 
και οικημάτων από απόψεως χρόνου, προσανατο- 
λισμού, οργανικής συνδέσεως κλπ. και δεν επι- 
τρέπουν περαιτέρω διαπραγμάτευσιν. Δύναται 
μόνον να λεχθή ότι τα προς Δ. της αρχαίας οδού

λείψανα ήσαν μικροτέρας σημασίας ή αι προς 
Α. διαπιστωθείσαι μνημειακαί κατασκευαί.

Αι μνημειακαί κατασκευαί προς Α. προϋπήρ- 
χον, φαίνεται, της οδού, η οποία κάμπτεται εις 
το σημείον τούτο. Ό ριον αυτής προς Α. είναι 
καμπύλος τοίχος και εν συνεχεία ο κατά την 
εφαπτομένην αυτού οριακός τοίχος της οδού. 
Ο  τοίχος αυτός έχει θεμελίωσιν από μεγάλους 
χαλικωτούς λίθους, αραιά θραύσματα πλίνθων, 
όλα εμβαπτιζόμενα εις την συνήθη εν Πάτραις 
ωχράν ρωμαϊκήν αμμοκονίαν, ούτω δε είναι ε- 
κτισμένος και ο καμπύλος τοίχος.

Αι εκ των τροχών αύλακες διακρίνονται εις

τα σχέδια των δύο τομών ( Σ χ έ δ .  15 και 16 ). 
Α ξιοσημείωτον ότι προς Δ. η πρώτη αύλαξ απεί- 
χεν από του κρασπέδου 0.15-0.30 μ. περίπου, 
ενώ από του καμπύλου τοίχου 1.50- 1.90μ. πε- 
ρίπου. Τούτο σημαίνει ότι από Δ. ουδέν ημπό- 
διζε την προσέγγισιν των αμαξών προς το κράσ- 
πεδον, ενώ προς Α. δια τινα λόγον αύται δεν 
ηδύναντο να προσεγγίσουν.

Η  μετάβασις από του παχυτέρου θεμελίου 
( περίπου 0.85 μ.) προς την στενοτέραν ανωδομήν 
( περίπου 0.50 μ.) του καμπύλου τοίχου, γίνεται
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εις το ύψος του καταστρώματος της οδού. Η 
ανωδομή έχει δύο όψεις κατεσκευασμένας δι’ 
επαλλήλων σειρών πλίνθων με « γέμισμα » εν- 
διαμέσως.

Εις απόστασιν 2.50 μ. περίπου προς Α. του 
προαναφερθέντος καμπύλου τοίχου υπάρχει και 
άλλο καμπύλον θεμέλιον, ομόκεντρον, με το

Σχέδ. 15. Πάτραι. Τομή κατά την νοτίαν παρειάν του σκάμματος του οίκοπ. X. Κρητικού

Σχέδ. 16. Πάτραι. Τομή κατά την βόρειον παρειάν του σκάμματος του οικοπ. X. Κρητικού

Σχέδ. 17. Πάτραι. Τομή μαρμαρίνου οχετού και στυλοβάτου

αυτό περίπου πάχος, αλλ’ εδώ προστίθεται, εσω- 
τερικώς, και άλλο ισοπαχές περίπου, αλλ’ αβα- 
θέστερον θεμέλιον. Εις τα ανασκαφέντα δύο 
άκρα ευρέθησαν κατά χώραν επί του δευτέρου 
τούτου θεμελίου μαρμάρινα μέλη οχετού, ακο- 
λουθούντος την καμπύλην του εσωτερικού τοί- 
χου ( Σ χ έ δ .  17 ), εις το βόρειον δε άκρον και

μαρμάρινος στυλοβάτης, πλ. 0.70, ύψ. 0.19 μ., 
αιρόμενος 0.15 μ. υπέρ την άνω επιφάνειαν του 
οχετού. Ε π’ αυτού παρετηρήθησαν σαφή ίχνη 
κίονος κυκλικού.

Είναι σαφές ότι έχομεν κυκλικήν στοάν 
( Σ χ έ δ .  18). Ο  εξωτερικός καμπύλος τοί- 
χος είναι ο τοίχος της στοάς, το εσωτερικόν

καμπύλον θεμέλιον είναι του στυλοβάτου κιο- 
νοστοιχίας. Η  στέγη είχε κλίσιν προς Α. και 
τα όμβρια ύδατα εξ αυτής εδέχετο ο ανοικτός 
μαρμάρινος οχετός, ο οποίος στηρίζει την υπό- 
θεσιν ότι και η κιονοστοιχία και ο θριγκός ήσαν 
μαρμάρινα. Α τυχώς ουδέν ευρέθη εκ τούτων.

Εις τον ανοικτόν προ της κυκλικής στοάς
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χώρον και εις απόστασιν περίπου 4.50 μ. προς Α. 
αυτής ( Σ χ έ δ. 14, δεξιά ) διεπιστώθη πολύπλευ- 
ρον βάθρον. Η  γειτνίασις της οδού Βλάχου και 
η πυκνή κυκλοφορία βαρέων οχημάτων δι’ αυ- 
τής δεν επέτρεψαν δυστυχώς την αποκάλυψίν 
του. Τα δάπεδα είχον απλήν επικάλυψιν δια 
στρώματος αμμοκονίας.

Ε κ  των προεκτεθέντων προκύπτει η σπουδαι- 
ότης του κτηρίου και η κλίμαξ της κατασκευής. 
Η έρευνα εις γειτονικά οικόπεδα εις το μέλλον 

θα επιτρέψη ίσως την συμπλήρωσιν της  εικόνος.
ζ) Εις το οικόπεδον Παντελή Μακρυγιάννη 

επί της οδού Κανακάρη 128, απεκαλύφθησαν 
θαυμάσια ψηφιδωτά δάπεδα τρικλίτου πιθανώς 
κτηρίου ( Σ χ έ δ. 19 ). Το κεντρικόν κλίτος ε- 
καλύπτετο από ψηφιδωτά κατά διάχωρα ( Π ί ν.

Σχέδ. 18. Πάτραι. Οικόπ. X. Κρητικού. Τομή κατά πλάτος της κυκλικής στοάς

154 α - γ, 155 α - β· πρβλ. και Π ί ν. 18 γ). Τα 
θέματα είναι κατά το πλείστον γεωμετρικά και 
άλλα συνήθη κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους θέ- 
ματα, αλλ’ υπήρχον και τινα πτηνά και άλλαι εν- 
δείξεις οδηγούσαι εις την υπόθεσιν, ότι πρόκει- 
ται ίσως παλαιοχριστιανική βασιλική. Η  σπου- 
δή, μεθ’ης απεσπάσθησαν τα ψηφιδωτά χάριν 
της οικοδομής, δεν επέτρεψεν εξαντλητικήν με- 
λέτην, η οποία θα γίνη όταν καθαρισθούν.

Κατά το νότιον κλίτος το δάπεδον καλύπτεται 
από πολύχρωμα μαρμαράκια εις κύκλους φωτει- 
νούς διατεθειμένα επί σκοτεινοτέρου βάθους 
( Π ί ν .  154 δ).  Το βόρειον κλίτος ελάχιστα 
ηρευνήθη. Προς Α. η ανασκαφική έρευνα υπερ- 
έβη μεν υπόνομον του ΟΤΕ πέραν της στοάς,

αλλά δεν εξετάθη περαιτέρω εις την οδόν Κανα- 
κάρη, όπου θα διεπιστούντο ίσως αποφασιστικά 
στοιχεία της κατόψεως του κτηρίου.

Ε κ  των ευρημάτων άλλων οικοπέδων μνημο- 
νεύονται απλώς ενταύθα τα λείψανα ρωμαϊκών 
πλινθοκτίστων τοίχων εν οικοπέδω Κωνστ. 
Μακρίδη επί της οδού Δημ. Γούναρη 71. Οι τοί- 
χοι είχον διπλήν όψιν με πλίνθους. Κατά την 
διάβασιν το σωζόμενον ύψος του τοίχου ήτο 
2.32 μ., από δαπέδου εστρωμένου με πηλοκονίαν. 
Εις οικόπεδον του Βασ. Κρόκου, επί της οδού 
Παπαδιαμαντοπούλου 24, ευρέθησαν επίσης ολι- 
γώτερον σημαντικά λείψανα ρωμαϊκών χρόνων, 
ως και εις το οικόπεδον του Βρεφοκομείου, επί 
της οδού Σωτηριάδου ( και Παντοκράτορος, γω- 
νία), λείψανον τοίχου ρωμαϊκού.

Λιμήν Πατρών
Pierres errantes

Εις το ΑΔ 25 ( 1970 ): Χρονικά, σ. 201 είχομεν 
υποσχεθή να δώσωμεν εφέτος περισσοτέρας ει- 
δήσεις δια τα αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία 
προήλθον εκ του βυθού του λιμένος των Πατρών 
( Σ χ  έ δ. 20 και 21 ). Η  μέχρι τούδε μελέτη των 
οδηγεί εις την υπόθεσιν ότι πιθανώς ταύτα 
ήλθον δια θαλάσσης από την αντικρυνήν ακτήν. 
Δεν γνωρίζομεν όμως τα αρχαϊκά και κλασσικά 
κτήρια των Πατρών και άλλων αχαϊκών πόλεων, 
ώστε επί του παρόντος επιβαλλεται επιφύλαξις. 
Τα πράγματα περιπλέκονται έτι μάλλον, διότι 
τα πλείστα τεμάχια παρουσιάζουν ενδείξεις σα- 
φείς δευτέρας τουλάχιστον χρήσεως.
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Από της απόψεως του υλικού κατατάσσονται 
εις πώρους ( υπ’ αριθ. 324 - 329, 331 - 332, 336 - 
337, 339 - 340, 342 - 343, 345 και 347 - 350 ), 
αμμολίθους φαιούς ( υπ’ αριθ. 333 - 335, 338, 
341, 344 και 346 ) και ένα γρανίτην ( υπ’ αριθ. 
330), ο οποίος υπήρξεν ίσως ορθοστάτης κτη- 
ρίου ( λοξή περιτένεια ).

Τα πλείστα πώρινα φέρουν πελεκοσχήμους 
συνδέσμους, εξ ολοκλήρου μολυβδίνους πελε- 
κίνους ίσως, οι οποίοι δεν άφησαν ίχνη εις τους

Σχέδ. 19. Πάτραι. Κάτοψις αρχαίων λειψάνων οικοπέδου επί της οδού Κανακάρη 128

τόρμους, διότι δεν εχύθησαν εις αυτούς18. Τοι- 
ούτοι σύνδεσμοι, το πώρινον υλικόν, άλλαι λε- 
πτομέρειαι, ως ατελείς αναθυρώσεις κλπ., ο- 
δηγούν εις αρχαϊκούς χρόνους.

Τα αρχαϊκά μέλη εχρησιμοποιήθησαν εκ νέου 
εις τον θριγκόν νεωτέρων κτηρίων, ως τα εκ 
τριγλύφου τεμάχια ( Σ χ έ δ. 20, αριθ. 324 και 
325 ), ή άλλού ως τα μετά κυματίων ( Σ χ έ δ. 21, 
αριθ. 329 και 332 ) κ.ο.κ.

ΣΥ Λ Λ Ο ΓΗ  Θ. Σ Α ΡΜ Α

Τα υπό μεσεγγύησιν φυλασσόμενα εις το Μου- 
σείον Πατρών αρχαία της συλλογής Θ. Σαρμά, 
κατόπιν δικαστικής αποφάσεως απεδόθησαν 
εις τον κάτοχον. Μεταξύ αυτών και οι δακτυλιό- 
λιθοι του Π ίν . 156 α-θ.  Η  συλλογή, εξ άλ- 
λου, επλουτίσθη με νέα αποκτήματα εκ του 
εξωτερικού εισαχθέντα, ως χρυσά κοσμήματα 
και βυζαντινά αγγεία (Π ί ν. 157 α - ς')„ Τα χρυ- 
σά κοσμήματα είναι: α) Χρυσούν ενώτιον, ακέ-

ραιον, καταλήγον εις κεφαλήν λυγκός, β) έ- 
τερον χρυσούν ενώτιον καταλήγον εις κεφαλήν 
λέοντος, και γ) ζεύγος χρυσών ενωτίων κατα- 
ληγόντων εις κεφαλήν λέοντος. Χρονολογούν- 
ται εις τους περί το 300 π.Χ. χρόνους.

Α ΙΓ ΙΟ Ν

Νεκροταφείον
Κατά την διάνοιξιν της νέας εθνικής οδού 

Αιγίου - Πατρών είχον αποκαλυφθή μυκηναϊκοί18. Α . Κ . Ο ρλάνδου, Υλικά Δομής, 2, σ. 180.



176 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 26 ( 1971 ) : ΧΡΟΝΙΚΑ

Σχέδ. 20. Πάτραι. Ό ψεις αρχιτεκτονικών μελών ανασυρθέντων εκ του βυθού του λιμένος
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τάφοι εις το πρανές υπό το Γυμνάσιον αρρένων, 
κατά την έξοδον της πόλεως προς Πάτρας. Με- 
ρικούς εκ των τάφων τούτων ηρεύνησε το 1967 
ο κ. Μαστροκώστας ( Π ί ν .  158α, αριστερά), 
ως πληροφορεί δε ο παλαιός τεχνίτης του Μου- 
σείου Πατρών Κ. Παυλάτος, και εις το απώ-

Σχέδ. 21. Πάτραι. Ά λλαι όψεις ενίων εκ των εν τω Σ χ ε δ .  20 αρχιτεκτονικών μελών

τερον παρελθόν είχον ερευνηθή τάφοι εις την 
περιοχήν. Δεν εδημοσιεύθησαν, ούτε υπάρχει 
τοπογραφικόν ή άλλο σχέδιον εις τα αρχεία της 
Εφορείας, ώστε να ταυτισθούν.

Από του 1967 η βροχή απέπλυνε την παρειάν 
του πρανούς και διεφάνησαν, εκ της διαφοράς 
χρώματος και συστάσεως του εδάφους, οι δρόμοι 
και άλλων μυκηναϊκών τάφων. Δια τον κίνδυνον

να συληθούν, εζητήθη μικρά πίστωσις και ηρευ- 
νήθησαν με ικανοποιητικά αποτελέσματα, εν 
τισιν απροσδόκητα.

Α νεσκαφησαν19 εν όλω ένδεκα, κατά το μάλ- 
λον ή ήττον διατηρούμενοι, λαξευτοί τάφοι, εις 
κάτω της οδού, αριστερά της οδηγούσης εις Πα-

ναγίαν Τρυπητήν κλίμακος, οι άλλοι άνω ( Π ί ν. 
158 α - β ) .  Ο  κάτωθι της οδού ωνομάσθη Α,

19. Τ η ν  ανασ καφήν επώπτευσαν εξ α ρ χής σ χεδόν μέχρ ι 
τέλους ο κ. κα ι η κ. Α θανασίου Π απαδοπούλου, αμφότεροι 
μελετηταί το υ μυκηναϊκού π ολ ιτισ μ ού, διακόψαντες προς 
τούτο τας εν  Λ ονδίνω  σπουδάς των. Ο  Ε π ιμ ελη τή ς κ. Κω- 
σ τή ς  Δαβάρας συνειργάσθη επ ’ ολ ίγον . Τα σ χέδ ια  ο φεί- 
λοντα ι εις το ν  κ. Σπυρ. Β αρότσην. Α ι φω τογραφ ίαι εις τον 
κ. Σπυρ. Τ σαβδάρογλου.
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ήτοι πρώτος εις πιθανήν σειράν τάφων κάτωθι 
της οδού. Οι άλλοι ηριθμήθησαν από 1 - 10. Η  
σειρά της αριθμήσεως δεν σημαίνει απολύτως 
σειράν τοπικήν ή χρονικήν της ανασκαφής των 
( Π ί ν .  158 p).

Σχέδ. 22. Αίγιον. ΥΕ νεκροταφείον. Κάτοψις τάφου A

Ε κ  των ένδεκα τάφων μόνον ο υπό στοιχείον 
A και οι υπ’ αριθ. 1 και 7 διετήρουν την οροφήν. 
Οι άλλοι ευρέθησαν πλήρεις χωμάτων και περι- 
είχον νεωτέρας ταφάς. Τούτο ήτο κάπως απροσ- 
δόκητον. Ο  τάφος υπό στοιχείον A ( Σ χ έ δ.

22 ) ευρέθη, ως ελέχθη, άθικτος πλην του δρό- 
μου, όστις είχεν αποκοπή δια την κατασκευήν 
της κλίμακος. Το ύψος του θαλάμου είναι περί 
τα 1.90 μ., όσον δηλαδή και η διάμετρος. Η  
είσοδος ευρέθη πεφραγμένη ως και αι των κα-

τωτέρω υπ’ αριθ. 4 και 5. Εντός του θαλάμου 
υπό αβαθή επίχωσιν σχηματισθείσαν από κατα- 
πτώσεις εκ της οροφής, ευρέθησαν δύο αβα- 
θείς λάκκοι, ανά εις εκατέρωθεν. Δεξιά, ευρέ- 
θησαν εφθαρμένα τα μέλη σκελετού νεκρού α-
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κτερίστου. Αριστερά, καλύτερον διετηρείτο ο 
σκελετός νεκρού με συνεσταλμένα σκέλη. Εις 
το Σ χ έ δ. 22 φαίνεται η θέσις, όπου ευρέθη ψευ- 
δόστομος αμφορίσκος ( Π ί ν. 159 α ) και παρά 
τον ώμον κύπελλον εις τεμάχια κατά χώραν, 
πλην ενός τεμαχίου ευρεθέντος εις τους πόδας 
του νεκρού ( Π ί ν. 159 β ).

Ο  τάφος υπ’ αριθ. 1 έσωζε μεν δρόμον και 
θάλαμον μετά της οροφής, αλλ’ εν τη επιχώσει 
του δρόμου ευρέθησαν μόνον όστρακα, εν δε 
τω θαλάμω πολλοί σκελετοί (περί τα 10 κρανία) 
κατά το μάλλον ή ήττον διασκορπισθέντες, πι- 
θανώς κατά την σύλησιν των ταφών, διότι έ- 
λειπον παντελώς κτερίσματα.

Τάφος υπ’ αριθ. 2 ωνομάσθη δρόμος, του ο- 
ποίου δεν εύρομεν θάλαμον. Ε ν  τη επιχώσει, 
συνελέγησαν μυκηναϊκά αγγεία, ως ψευδόστομος 
αμφορίσκος, και διάφορα όστρακα.

Ο τάφος υπ’ αριθ. 3 έχει μακράν ιστορίαν. 
Έγινε κατά τους μυκηναϊκούς χρόνους, ως 
συμπεραίνεται ασφαλώς εκ των τυπικών στοι- 
χείων μυκηναϊκού λαξευτού τάφου. Ταύτα είναι 
( Σ χ έ δ. 23 ) ο δρόμος με την χαρακτηριστικήν 
κλίσιν των τοιχωμάτων προς τα έσω, η τείχισις 
της εισόδου καίτοι παραβιασθείσης και ο θά- 
λαμος, ο οποίος υπέστη μεν αλλοίωσιν εκ κατα- 
πτώσεως της οροφής και άλλως, αλλ’ οπωσδή- 
ποτε εκράτησε σαφή τα χαρακτηριστικά μυκη- 
ναϊκού νεκρικού θαλάμου. Δεν έλειπον και τα 
μυκηναϊκά όστρακα. Ε κ  των τεταραγμένων χω- 
μάτων της καταπεσούσης οροφής προήλθε με- 
ταξύ άλλων μυκηναϊκών, αλλά και νεωτέρων ο- 
στράκων, το εκ τριών συγκολληθέντων τεμα- 
χίων τμήμα κρατήρος ( Π ί ν .  159γ). Φέρει 
δι’ ερυθρού χρώματος διακόσμησιν ( Picto- 
rial Style), της οποίας σώζεται περίγραμμα έ- 
σωθεν και έξωθεν του χείλους, μέρος περιγράμ- 
ματος μιας λαβής, μέρος πτηνού και εκατέρω- 
θεν αυτού μέρη ανθέων. Αλλά και εις το δάπε- 
δον του τάφου, αριστερά της εισόδου ( Σ χ έ δ. 
23 ), ευρέθη σχεδόν ακέραιος ψευδόστομος αμ- 
φορίσκος. Ε κ  τούτων χρονολογείται ο τάφος 
εις την YE III εποχήν.

Α λλ’ ως ελέχθη, το μνημείον έχει μακράν ι- 
στορίαν. Εντός του θαλάμου, μετά τον καθαρι- 
σμόν του δρόμου και της εισόδου, διεπιστώθη 
νεώτερος τάφος, κτιστός δι’ αρχιτεκτονικών 
μελών εις δευτέραν χρήσιν ( Π ί ν .  162 δ - ε ), 
μεθ’ ο ήρχισεν η ανασκαφή εκ των άνω προς 
πλήρη αποκάλυψιν του τάφου. Ούτως, ευρέθη 
κατά χώραν, εις βάθος 0.40 μ. από της επιφα- 
νείας του εδάφους, εις τεμάχια, μετακλασσικός 
αμφορεύς πλήρης οστών αποσυντεθειμένων,

πλησίον αυτού τρία πήλινα βαλσαμάρια, πηλίνη 
οινοχόη ( Π ί ν .  162α, αριστερά), δύο υάλινα 
βαλσαμάρια και όστρακα διάφορα από των μυ- 
κηναϊκών έως και των ελληνιστικών χρόνων. 
Εις μεγαλύτερον βάθος ( 0.70 μ.) ευρέθη τάφος 
κεραμοσκεπής με πήλινον βαλσαμάριον ως μό- 
νον κτέρισμα ( Π ί ν .  162 γ, δεξιά ). Αι πλάκες 
του αναφερθέντος κτιστού τάφου εφάνησαν εις 
βάθος 1.80 μ. από της επιφανείας του εδάφους, 
τούτο δε παρέχει ιδέαν της σχέσεως βάθους (και 
εν τινι μέτρω χρόνου ) των επ’ αυτού μεταγενε- 
στέρων ταφών και κτερισμάτων. Ο κτιστός τά- 
φος περιείχε σκελετόν εκτάδην κατά χώραν 
( Π ί ν .  162 δ ) και μεταξύ των γονάτων αυτού 
τα λείψανα άλλου σκελετού εκ προηγουμένης, 
φαίνεται, ταφής συγγενούς προσώπου. Ό θεν ει- 
κάζεται, ότι τα κτερίσματα ανήκουν πιθανώς και 
εις τους δύο νεκρούς. Ή σαν δε ταύτα αμφορεύς 
αβαφής και παρ’ αυτόν άωτος σκύφος ( Π ί ν .
162 γ, αριστερά ), στλεγγίς εις τεμάχια, χαλκή 
πόρπη και πήλινος λύχνος ( Πί ν .  162 β, μέσον ).

Ο  τάφος υπ’ αριθ. 4 ( Π ί ν. 158 β, αριστερά) 
έχει τα τυπικά στοιχεία μυκηναϊκού τάφου, ήτοι 
δρόμον με τετειχισμένην την είσοδον ( Π ί ν .  
158 γ )  προς τον νεκρικόν θάλαμον, ο οποίος 
όμως ευρέθη πλήρης χωμάτων. Ό θεν η ανασκα- 
φή και τούτου ήρχισεν εκ των άνω. Και εις τον 
τάφον τούτον ευρέθησαν ελληνιστικαί και ρω- 
μαϊκαί ταφαί.

Εις τον δρόμον και εις ύψος 1 μ. από του δα- 
πέδου του ευρέθη ταφή, εξ ης διετηρείτο σκελε- 
τός, τον οποίον συνώδευον υάλινα βαλσαμάρια 
( Π ί ν .  164 α ) και πήλινον προσωπείον ( Π ί ν .
163 α).

Υπέρ τον θάλαμον ευρέθησαν επίσης νεώτε- 
ροι κτιστοί τάφοι και άλλαι ταφαί. Ε κ  τούτων 
προήλθον πήλινα αγγεία, ως οινοχόη ( Π ί ν .  
162 α, μέσον), αμφορεύς ( Π ί ν .  163 γ, δεξιά), 
λάγηνος ( Π ί ν .  163 δ, δεξιά ) κλπ. Επίσης 
βαλσαμάρια πήλινα και υάλινα ( Π ί ν .  164 β, 
δεξιά ) και μετάλλινα αντικείμενα, ήτοι στλεγ- 
γίδες, χαλκή πόρπη ( Π ί ν .  160 γ, κάτω ) κλπ.

Αι προαναφερθείσαι ύστεραι ταφαί εις την 
περίπτωσιν του τάφου υπ’ αριθ. 4 δεν ετάραξαν 
το στρώμα των ταφών του νεκρικού θαλάμου, 
το οποίον ευρέθη εις βάθος περίπου 3.80 μ. από 
της επιφανείας του εδάφους και εκαθαρίσθη από 
τον έμπειρον τεχνίτην Νικ. Μητροβγένην εκ 
Μυκηνών. Διεκρίθησαν τρεις ταφαί, ήτοι:

α) Εις την δεξιάν, την δυτικήν πλευράν του 
θαλάμου, όπου ευρέθησαν πήλινον γυναικείον 
ειδώλιον σχήματος Ψ ( Π ί ν .  159 ε ), δύο ψευ- 
δόστομοι αμφορίσκοι, εξ ων εις αρτόσχημος, ο
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έτερος συνήθους ΥΕ ΙΙΙΒ σχήματος ( Π ί ν. 
160 α ), υψίπους κύλιξ αβαφής ( Π ί ν .  1598) 
και μικρά λεκανίς δίωτος.

β) Εις το κέντρον περίπου του θαλάμου, όπου 
ευρέθησαν δύο αμφορίσκοι ( ο έτερος εν Π ί ν .  
160α, δεξιά), δύο ψευδόστομοι αμφορίσκοι, 
ψήφοι όρμου ( Π ί ν .  160 γ, άνω ) και κομβίον 
εκ στεατίτου ( Π ί ν .  160 γ, αριστερά ).

γ) Εις την αριστεράν πλευράν, όπου ευρέθη- 
σαν λεκανίς, αμφορίσκος και πήλινον ειδώλιον 
εις σχήμα Ψ, άπαντα, ως και τα των προηγουμέ- 
νων ταφών α και β, ανήκοντα εις τους ΥΕ ΙΙΙΒ 
χρόνους.

Ο  τάφος υπ’ αριθ. 5 ( Σ χ έ δ. 24 ) παρουσιά- 
ζει κατ’ αρχήν τα αυτά κοινά προς τους μυκη- 
ναϊκούς τάφους χαρακτηριστικά, ήτοι τον δρό- 
μον και την πεφραγμένην, ως συνήθως, είσοδον 
προς τον νεκρικόν θάλαμον ( Π ί ν .  158 δ - ε ). 
Α λλ’ ο νεκρικός θάλαμος ευρέθη παραμορφω- 
μένος από ταφάς παραπλεύρους, ως η κόγχη εις 
την δυτικήν ( δεξιάν ) πλευράν ( τάφος 5α ) και 
ο μεταγενέστερος πιθανώς τάφος μετά δρόμου 
καθ’ όλον το μήκος της ανατολικής πλευράς 
( τάφος 5β ), ο οποίος συνήντησε, φαίνεται, τον 
νεκρικόν θάλαμον του προηγουμένου, αν η συν- 
άντησις δεν είναι έργον τυμβωρύχων ή της κατα- 
πτώσεως της οροφής. Οπωσδήποτε, όμως, εις 
τους ονομασθέντας τάφους 5, 5α και 5β παρατη- 
ρείται μεγάλη ταραχή, αλλ’ όχι μεταγενέστεραι 
ταφαί, ως αι ευρεθείσαι εις τους προηγουμένους 
υπ’ αριθ. 3 και 4 μυκηναϊκούς τάφους. Εις την 
παρούσαν βραχείαν έκθεσιν μόνον συνοπτικώς 
είναι δυνατόν να εκτεθούν τα πράγματα. Ευρέ- 
θησαν και εδώ εις μεν το ανώτατον στρώμα πλιν- 
θόκτιστοι κιβωτιόσχημοι τάφοι ακτέριστοι, εις 
δε τα τεταραγμένα χώματα της επιχώσεως του 
δρόμου και του θαλάμου πήλινον ειδώλιον ( Πί ν .  
160 δ ) και μυκηναϊκά όστρακα ανάμικτα με ύ- 
στερα όστρακα και αγγεία ( Π ί ν .  163 γ, αρι- 
στερά, και 163 ε, αριστερά) και υάλινα βαλσαμά- 
ρια ( Π ί ν .  164 β, αριστερά, και 164 ε, τα πρώτα 
τρία εξ αριστερών ). Α λλ’ εις το βάθος του δα- 
πέδου των μυκηναϊκών τάφων ευρέθησαν μόνον 
μυκηναϊκά ευρήματα, ως κωνικόν διάτρητον 
κομβίον ( Π ί ν .  160 γ, δεξιά ) και πήλινα αγ- 
γεία, τα καλύτερα και αρχαιότερα εκ των ευ- 
ρεθέντων εις το μυκηναϊκόν νεκροταφείον του 
Αιγίου ( Π ί ν .  161 α - ε ). Ιδιαιτέρως εις τρίω- 
τος αμφορεύς, υψηλός περί το ήμισυ μέτρον και 
με ιδιάζουσαν διακόσμησιν ( Π ί ν .  161ς ' - ζ ) ,  
είναι μοναδικόν αγγείον καθ’ άπασαν την Α - 
χαΐαν. Εκ των εν Π ί ν .  161 αγγείων κυρίως ο 
τάφος ανάγεται έως τους ΥΕ ΙΙΑ χρόνους.

Οι παράπλευροι υπ’ αριθ. 6 και 7 τάφοι ( Σ χ έ δ. 
25 ) διετήρουν επίσης σαφή μυκηναϊκά χαρα- 
κτηριστικά ως τον δρόμον, τον νεκρικόν θάλα- 
μον και την τετειχισμένην είσοδον προς αυτόν. 
Α νασκαφικώς είχομεν και εδώ παρατηρήσεις 
ομοίας προς τα παρατηρηθέντα εις τον τάφον 
υπ’ αριθ. 5, ήτοι τεταραγμένην επίχωσιν δρόμου 
και θαλάμου, αλλά σχετικώς αδιατάρακτον από 
την πτώσιν της οροφής ή μεταγενεστέρας ταφάς 
το στρώμα των μυκηναϊκών ταφών. Ούτως, εκ 
των τεταραγμένων χωμάτων του τάφου υπ’ αριθ. 
6 προήλθον πήλινα αγγεία ( Π ί ν .  162 α, δεξιά, 
162 β, δεξιά, 162 γ, μέσον ) και υάλινα βαλσαμά- 
ρια ( Π ί ν. 164 β, μέσον και 164 γ ), ενώ εκ του 
στρώματος των μυκηναϊκών ταφών, μεταξύ λει- 
ψάνων σκελετών ευρέθησαν ψευδόστομοι αμφο- 
ρίσκοι, μόνωτον κυάθιον, πυξίς κυλινδρική κλπ., 
εξ ων χρονολογείται ο τάφος εις τους ΥΕ ΙΙΙΒ 
χρόνους. Ε κ  των τεταραγμένων χωμάτων του 
δρόμου του τάφου υπ’ αριθ. 7 προήλθον ανάμι- 
κτα οστά, όστρακα μυκηναϊκά και νεώτερα, δύο 
βαλσαμάρια υάλινα ( Π ί ν .  164 δ ) κλπ. Ε κ  των 
ούτως ευρεθέντων μυκηναϊκών οστράκων ο τά- 
φος χρονολογείται εις τους ΥΕ ΙΙΙΒ - Γ χρόνους.

Ο  τάφος υπ’αριθ. 8 ( Σ χ έ δ .  26· Π ί ν .  158 β, 
δεξιά ) έχει επίσης διατηρήσει τον τυπικόν μυ- 
κηναϊκόν δρόμον και τον νεκρικόν θάλαμον με 
την είσοδον πεφραγμένην. Καθ’ όμοιον προς τους 
προηγουμένους τάφους τρόπον ευρέθησαν τετα- 
ραγμένα τα χώματα του δρόμου, η οροφή του θα- 
λάμου είχε πέσει, και, μέχρι σχεδόν του στρώμα- 
τος των μυκηναϊκών ταφών, ευρίσκοντο όστρακα 
και αγγεία νεώτερα ανάμικτα με ολίγα μυκηναϊκά, 
ευρέθη δε, εις βάθος 2.20 μ. από της επιφανείας 
του εδάφους, και τάφος κεραμοσκεπής ακτέρι- 
στος. Ε κ  των ούτως ευρεθέντων αγγείων εικονί- 
ζονται εδώ λάγηνος με επίχρισμα ερυθρωπόν 
( Π ί ν. 163 δ, μέσον ) και μόνωτον αγγείον, του 
οποίου συνεκολλήθη η λαβή μετά την λήψιν της 
φωτογραφίας ( Π ί ν .  162 β, αριστερά). Χαλ- 
κούν νόμισμα, ευρεθέν εις βάθος 3.80 μ. από της 
επιφανείας του εδάφους, ανεγνωρίσθη υπό της κ. 
Μ. Οικονομίδου ως νόμισμα Σικυώνος ( 323 - 251 
π.Χ.) παραβαλλόμενον προς SNG  Cop., αριθ. 
84-91.

Εις το δάπεδον των μυκηναϊκών ταφών ευρέ- 
θησαν, εκτός διασπάρτων κρανίων και οστών, 
τρεις ψευδόστομοι αμφορίσκοι ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνων, 
τρίωτον αγγείον και τρίωτος αμφορεύς εκ κο- 
ρινθιακού πηλού, αμφότερα των αυτών περίπου 
ΥΕ χρόνων ( Π ί ν .  160 β).

Α νακεφαλαιούντες παρατηρούμεν, ότι η σπου- 
δαιότης του νεκροταφείου έγκειται εις την κατ’
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εξακολούθησιν χρήσιν από της YE II εποχής 
μέχρι και των ρωμαϊκών χρόνων, τούτο δε επι- 
βάλλει συστηματικήν εν καιρώ ανασκαφήν, διότι 
αι δυνατότητες της σωστικής ανασκαφής, ως η 
εκτελεσθείσα κατά το 1970, είναι ως γνωστόν 
περιωρισμέναι.

Ο δός Μπάλφουρ και Κλ. Οικονόμου
Κατά την διασταύρωσιν των οδών τούτων, εκ- 

τελουμένου του δημοτικού έργου της υδρεύ- 
σεως της πόλεως, απεκαλύφθησαν λείψανα ψη- 
φιδωτού δαπέδου και υποκαύστου. Οι κυκλικοί 
πήλινοι σφόνδυλοι του υποκαύστου είχον διά- 
μετρον 0.22 και πάχος 0.05 μ. Ε π ί του εδάφους 
έβαινεν ορθογωνία πλίνθος οριζοντίων διαστά- 
σεων 0.39 x  0.30 μ. και πάχους 0.05 μ., επ’ αυτής 
δε έβαινον οι κυκλικοί σφόνδυλοι. Η  απόστασις 
μεταξύ κιονίσκων ήτο 2 μ. Τα λείψανα διεπι- 
στώθησαν εις μήκος 43 μ. περίπου επί της οδού 
Κλ. Οικονόμου, κατά μήκος της οποίας έβαινε 
πλινθόκτιστος τοίχος, αλλά δεν ηρευνήθησαν 
επαρκώς, ένεκα της στενότητος της ανοιγείσης 
τάφρου. Το ψηφιδωτόν δάπεδον απετελείτο εκ 
ρόμβων κοσμουμένων εις το κέντρον εναλλάξ 
δια μελανών και ερυθρών σταυροειδών κοσμη- 
μάτων. Δεν παρετηρήθησαν λείψανα αρχαιότερα 
των ρωμαϊκών χρόνων.

Ο δός Βασ. Κωνσταντίνου
Κατά την διάνοιξιν τάφρου του δικτύου υ- 

δρεύσεως της πόλεως ευρέθη λύχνος με παρά- 
στασιν Πλούτωνος(;) ( Π ί ν. 163 β ).

Οικόπεδον Παρ. Σπανοπούλου
Εντός του εκσκαπτομένου προς οικοδόμησιν 

οικοπέδου της Παρασκευής Γ. Σπανοπούλου ευ- 
ρέθη μαρμάρινον άγαλμα αιγιόχου. Το πολύτιμον 
εύρημα προστίθεται εις άλλα γνωστά παραδείγμα- 
τα αιγιόχων ( Διός, αλλά και Αλεξάνδρου και ελ- 
ληνιστικών ηγεμόνων και ρωμαίων αυτοκρατό- 
ρων, βλ. AAA  V (1972 ), σ. 496 κ.ε.). Μικρά σκα- 
φική έρευνα εις το οικόπεδον έδωσε μεν και άλ- 
λα ευρήματα αλλ’ όχι τα ελλείποντα μέρη του 
αγάλματος ή άλλας ενδείξεις διαφωτιστικάς ( βλ. 
αμέσως κατωτέρω έκθεσιν δ. Ι φιγ. Δεκουλάκου).

Φ. Π ΕΤΣΑΣ

Κατά την εκσκαφήν θεμελίων προς ανέγερσιν 
οικοδομής εντός του οικοπέδου Π. Σπανοπού- 
λου επί της οδού Α νδρονοπούλου 22 εις Αίγιον, 
ανευρέθη υπό την θεμελίωσιν της μεσοτοιχίας 
της κατεδαφισθείσης οικίας και της προς Α. 
συνεχομένης, εις βάθος 1.50 μ., μαρμάρινον αν- 
δρικόν άγαλμα υπερφυσικού μεγέθους, του οποί-

ου ελλείπουν η ένθετος κεφαλή, αι χεί ρες και ο 
άκρος δεξιός πους, σωζ. ύψ. 1.75 μ. ( αριθ. Ευρ. 
Μ. Πατρών 306) ( Π ί ν .  165 β).

Παριστάνεται ανήρ γυμνός φέρων αιγίδα, η 
οποία καλύπτει το στήθος μέχρι του μέσου της 
κοιλίας και την ράχιν. Στηρίζεται επί του δεξιού 
ποδός κάμπτων προς τα οπίσω λοξώς τον αρι- 
στερόν. Την κίνησιν ακολουθεί και ο κορμός 
με κάμψιν εις την μέσην. Α ποκεκρουμένον 
τμήμα του δεξιού ώμου καθώς και η προσθία και 
οπισθία πλευρά της πλίνθου.

Πλησίον του αγάλματος ανευρέθη επίσης μαρ- 
μάρινον ιωνικόν κιονόκρανον, ρωμαϊκών χρό- 
νων, ελλιπές τας έλικας και το μεγαλύτερον μέρος 
του εχίνου.

Επίσης, κατά την νοτίαν πλευράν του οικο- 
πέδου, απεκαλύφθησαν λείψανα της ρωμαϊκής 
εποχής ανήκοντα πιθανώς εις μέγα κτίσμα. Η  
περιορισμένη ανασκαφική έρευνα έφερεν εις 
φως, εις βάθος 0.80 μ. από της επιφανείας του 
εδάφους, δύο καθέτους τοίχους του ανωτέρω 
κτίσματος, οι οποίοι εσώζοντο εις ύψος 1.30 μ. 
και είχον πάχος 0.70 μ. ( Π ί ν .  165 α).  Ο  βό- 
ρειος τοίχος του κτίσματος συνεχίζετο προς 
Α. υπό την παρακειμένην οικίαν, ο δε δυτι- 
κός προς Ν. υπό το συνεχόμενον οικόπεδον. 
Οι τοίχοι ήσαν εκτισμένοι δια λίθων, οπτο- 
πλίνθων και κονιάματος ( Π ί ν .  165 γ).  Ε κ  
της επιχώσεως περισυνελέγησαν αναμεμειγμέ- 
να όστρακα ελληνιστικής και ρωμαϊκής ε- 
ποχής, από δε 1.40 μ. έως το στερεόν έδαφος, 
το οποίον ευρίσκετο εις βάθος 2.10 μ. από της 
επιφανείας του εδάφους, περισυνελέγησαν μετά 
των αναμεμειγμένων ελληνιστικών και ρωμαϊκών 
οστράκων και ολίγα όστρακα μυκηναϊκά.

Δύο μικρότερα τοιχία εξ ακανονίστων λίθων 
συνδεομένων δια κονιάματος, απεκαλύφθησαν 
εις δύο ετέρας τομάς πλησίον της προς Α. συν- 
εχομένης οικίας και συνεχίζοντο κάτωθεν αυτής. 
Το έτερον τούτων εθεμελιούτο επί του στρώμα- 
τος των κεράμων ( Π ί ν .  165 δ).

Εις τας γενομένας τομάς ανευρέθη στρώμα 
κεράμων στέγης λακωνικού τύπου.

ΙΦΙΓ. ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΥ

Κ Α Λ Λ ΙΘ Ε Α

Παρά την θέσιν Ραμπαϊντάνια της κοινοτικής 
περιφερείας Καλλιθέας, περί τα 100 μ. προς ΝΑ. 
των δύο γνωστών μυκηναϊκών τάφων, το άρο- 
τρον απεκάλυψεν εν μέρει και νέον λαξευτόν 
τάφον, όστις δεν ηρευνήθη κατά το 1970. 
ΔΡ Ε Π Α Ν Ο Ν

Κατά την διαμόρφωσιν ανισοπέδου διαβά-



186 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 26 ( 1971 ) : ΧΡΟΝΙΚΑ

σεως της εθνικής οδού Κορίνθου - Πατρών, ακρι- 
βέστερον κατά την διάνοιξιν της εκείθεν προς 
το χωρίον Δρέπανον οδού δι’ εκσκαφέως, απε- 
καλύφθησαν και εν μέρει κατεστράφησαν δύο 
ταφικοί πίθοι. Περισυνελέγησαν και απεστά- 
λησαν υπό του Σ. X. Ψαθοπύργου εις το Μου- 
σείον των Πατρών διάφορα κτερίσματα. Ε κ  
τούτων, εν ακέραιον πήλινον δίωτον αγγείον 
( Π ί ν. 166 α ), φέρον εις εκατέραν των όψεων 
ανά δύο μαστούς μεταξύ λαιμού και ώμου. 
Ύψ. 0.18 μ., διάμ. βάσεως και χείλους 0.11 μ. 
περίπου. Έ τερον πήλινον αγγείον μετά γρα- 
πτής πρωτογεωμετρικής διακοσμήσεως συν- 
εκολλήθη το πλείστον εκ πολλών τεμαχίων 
( Π ί ν. 166 β )20. Ε κ  των χαλκών αξιόλογα είναι 
κυρίως: α) ψέλιον, του οποίου τα άκρα απολή- 
γουν εις έλικας ( Π ί ν. 166 γ, δεξιά ), β) ομφα- 
λωτή φιάλη ( Π ί ν. 166 γ, αριστερά ), γ) δύο 
περόναι, εξ ων η ετέρα ακεραία ( Π ί ν. 166 ζ ), 
δ) διάδημα φέρον διακόσμησιν στικτήν, εις 
τεμάχια, ων τινα συνεκολλήθησαν, ε) σφηκωτή- 
ρες, δακτύλιοι και ψήφοι όρμου ( Π ί ν. 166 δ - ς', 
167 α - ε ). Ε κ  των τελευταίων τούτων τινά 
συνελέγησαν κατά την ακολουθήσασαν έρευ- 
ναν, ως και νέα τεμάχια περονών και πορ- 
πών ( Π ί ν. 167 γ ) και μία ψήφος εξ ηλέκτρου 
( Π ί ν .  166 ς ') .

Επιφανειακή έρευνα, με την βοήθειαν και τας 
πληροφορίας των κατοίκων του χωρίου, διεπί- 
στωσεν ότι εις την έκτασιν, την οποίαν κατα- 
λαμβάνει το Δρέπανον, και περαιτέρω προς Ν. 
αυτού, απλούται αρχαιολογικός χώρος σπουδαι- 
ότατος. Ε κ  των υπαρχουσών ενδείξεων, χρονο- 
λογείται ο εκεί αρχαίος συνοικισμός, από της 
πρωίμου εποχής του Σιδήρου έως και τους κλασ- 
σικούς χρόνους21. Κατά Οκτώβριον 1970 εδό- 
θη η ευκαιρία και νέας σωστικής ερεύνης ταφι- 
κών πίθων ( βλ. κατωτ. έκθεσιν δ. Ι φιγ. Δεκου- 
λάκου ).
Μ ΑΜ Ο ΥΣΙΑ

Ε κ  της περιοχής του Αγίου Κωνσταντίνου 
της Μαμουσιάς περισυνελέγη ως επιφανειακόν 
εύρημα και προσεκομίσθη εις το Μουσείον 
Πατρών, πήλινος ηγεμών καλυπτήρ ανθεμωτός, 
εκ μνημειακού κτηρίου ελληνιστικών χρόνων 
( Π ί ν .  168 α ). Ε ξ  άλλου, κατά την διάνοιξιν

οδού από του ναού του Αγίου Κωνσταντίνου 
προς το ύψωμα της ακροπόλεως ευρέθησαν και 
εν μέρει κατεστράφησαν τάφοι κιβωτιόσχημοι. 
Ε κ  τούτων προήλθον χρυσά και άλλα κτερί- 
σματα.
Σ Ε Λ ΙΑ Ν Α

Εις θέσιν Μετόχι εν τη περιοχή της κοινό- 
τητος Σελιάνης, απεκαλύφθησαν λείψανα αρ- 
χαίου κεραμεικού κλιβάνου κατά την διάνοιξιν 
οδού προσπελάσεως προς το εκτροφείον θηρα- 
μάτων Σαρανταπήχου.
Λ Ο Υ Σ Ο Ι

Κατ’ επιφανειακήν έρευναν παρετηρήθη, ότι 
η νεωστί κατασκευασθείσα κοινοτική οδός προς 
Λουσικόν ( πρ. Χαμάκου ), διήλθε δια νεκροτα- 
φείου της αρχαίας πόλεως και κατέστρεψε τά- 
φους κεραμοσκεπείς. Τοιούτοι εν μέρει κατε- 
στραμμένοι τάφοι είναι ορατοί μετά την πρώτην 
από της εθνικής οδού στροφήν.
ΨΩΦΙΣ

Κατά περιοδείας επεσημάνθησαν κινητά αρ- 
χαία διάσπαρτα, εν οις και τα γνωστά περί την 
εκεί μονήν και το πανδοχείον ( Π ί ν .  168 β - γ )  
πλησίον ισχυρού αναλήμματος ( Π ί ν .  168 δ ).

Φ. Π Ε ΤΣΑ Σ
Δ Ρ Ε Π Α Ν Ο Ν

Εις το άκρον του χωρίου Δρέπανον, πλησίον 
του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ηρευνή- 
θησαν κατά Νοέμβριον 1970 τέσσαρες ταφικοί 
γεωμετρικοί πίθοι. Ε ξ  αυτών οι υπ’ αριθ. 1 και 
2 είχον μερικώς αποκαλυφθή ένεκα της διαβρώ- 
σεως του εδάφους, οι δε υπ’ αριθ. 3 και 4 ευρέ- 
θησαν και κατεστράφησαν εν μέρει υπό του μη- 
χανικού προωθητήρος, κατά τας εργασίας ισο- 
πεδώσεως του περιβόλου του ανωτέρω ναού 
( Π ί ν .  169 α - β ) .

Οι πίθοι έκειντο εις οριζοντίαν θέσιν έχοντες 
το στόμιον προς Α. και την κεφαλήν του νεκρού 
προς το στόμιον.

Οι ταφικοί πίθοι 1 και 2 είχον τοποθετηθή επί 
της παρυφής ελλειψοειδούς χαμηλού υψώματος 
ευρισκομένου εις απόστασιν 55 μ. περίπου προς 
ΝΑ. του προαναφερθέντος ναού.

Εις τον πίθον 1 ( ύψ. 1.91, διαμ. κοιλίας 0.98, 
διαμ. στομίου 0.58, πάχ. τοιχωμάτων 0.04 μ.), 
( Π ί ν .  169 ε ), ο οποίος ευρέθη ακέραιος, εχρη- 
σιμοποιήθη πήλινον στρογγύλον πώμα. Τα κτε- 
ρίσματα ήσαν πτωχά: Δύο χαλκαί περόναι ( X 529 
και X 530), χαλκούς σφηκωτήρ (X  528 ), δύο 
χαλκοί δακτυλιοι ( X 527 α και β ), πηλίνη χει- 
ροποίητος χύτρα (Π  1191) και μικρά πηλίνη 
χειροποίητος πρόχους (Π  1192).

20. J. Ν . C o ldstream , G reek G eom etric P o tte ry , L on - 
don  1968, σ . 220 κ .ε ., π ίν . 48. A A  24 ( 1969 ): Χ ρονικά , σ. 
74 κ .ε . ( Ί .  Β οκοτοπούλου ) κ α ι τελευταίω ς H e sp er ia  
39 ( 1970 ), σ. 12 κ.ε. ( C. W illiam s ), μά λιστα  το  υπ ’ αριθ. 
28, π ίν . 9.

21. J. G . F raze r, P a u s a n ia s ’ D e sc r ip tio n  o f Greece, 
IV , σ. 159.
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Εις  απόστασιν 1.20 μ. νοτιώτερον ευρίσκετο ο 
ταφικός πίθος 2 ( σωζ. ύψ. 1.66 μ.) ( Π ί ν. 169 δ ), 
του οποίου το στόμιον εφράσσετο δι’ ομοίου πώ- 
ματος προς το του ταφικού πίθου 1. Ο  νεκρός έφε- 
ρε περί τον λαιμόν όρμον εκ χαλκών ψήφων ( X 
533 ), χαλκούν αμφικωνικόν δακτυλιον ( X 534 ) 
και δύο χαλκούς σφηκωτήρας ( X 535 α και β ). 
Δύο χαλκά δισκοειδή διάτρητα αντικείμενα ( X 
536 α και β ) μετά στελέχους φέροντος οπήν ευρέ- 
θησαν εις το άνω μέρος του στέρνου. Παρά τους 
πόδας είχον τοποθετηθή πήλινος κάνθαρος 
(Π  1193 ), χαλκή οινοχόη ( X 531 ) και βαθεία 
χαλκή φιάλη ( X 532 ) ( Π ί ν. 169 γ).

Οι έτεροι δύο πίθοι, υπ’ αριθ. 3 και 4, ευρί- 
σκοντο εις απόστασιν 6.50 μ. προς Ν. του ναού 
της Κοιμήσεως επί της κατωφερείας του εδάφους.

Ε κ  του καθαρισμού του υπολειφθέντος τμή- 
ματος του πίθου 3 περισυνελέγησαν: Πηλίνη 
φιάλη (Π  1198), τεμάχια χαλκής φιάλης 
( X 564 ), δύο μεγάλαι χαλκαί πόρπαι ( X 556 
και X 557 ), τρεις χαλκαί περόναι ( X 558, X 559, 
X 560 ), τρεις σιδηραί περόναι ( Σ 568, Σ 569 και 
Σ 570 ), χαλκή σφαιρική ψήφος ( X 561 ), χαλ- 
κούς δακτύλιος ( X 562 ), δύο χαλκοί σφηκωτήρες 
(X  563 α - β ), το πρόσθιον τμήμα σιδηράς μα- 
χαίρας (Σ  572, Σ574), σιδηρά αιχμή ακοντίου 
εις τρία τεμάχια (Σ  573 ), σιδηρούν ξίφος 
( Σ 575 ) και ψήφοι εξ υαλομάζης.

Ο  ταφικός πίθος 4 ευρέθη εις απόστασιν 10 μ. 
δυτικώτερον του ταφικού πίθου 3. Ο  καθαρι- 
σμός τούτου απέδωσε: Πηλίνην φιάλην ( Π 
1200), πηλίνην κοτύλην (Π  1201), χαλκούν 
δακτύλιον ( X 578 ) και μίαν χαλκήν ψήφον 
( X 577 ).

Εις τους εκ της Α χαΐας πρωτογεωμετρικούς 
και υστερογεωμετρικούς τάφους, οι οποίοι ευ- 
ρέθησαν εις Δερβένι1 και Φαράς1 2, προστίθενται 
τώρα και οι ταφικοί πίθοι του Δρεπάνου, ιδιαι- 
τέρως σημαντικοί και δια τα εξ αυτών προερχό- 
μενα χαλκά ευρήματα αυτής της περιόδου, τα 
οποία σπανίζουν εις την περιοχήν της Α χαΐας.

ΙΦ. Δ ΕΚΟY ΛΑΚΟ Υ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ 
ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ

Ο  Έ φορος Αρχαιοτήτων Πατρών κ. Φώτιος 
Πέτσας, τον οποίον ευχαριστώ δια την παρα- 
χώρησιν της δημοσιεύσεως, προσεκόμισε προς 
αναγνώρισιν και καθαρισμόν εις την Νομισμα-

τικήν Συλλογήν Αθηνών κατά την διάρκειαν 
του 1970, σύνολα νομισμάτων προερχομένων 
εκ των ανασκαφών της πλατείας « Ψηλών Α - 
λωνιών », ετέρας πλατείας παρά την Δεξαμε- 
νήν και του ρωμαϊκού Ωδείου.

Μετά το πέρας της συντηρήσεως και της με- 
λέτης αυτών, ευρέθησαν οι εξής τυποι1:

Κάσσανδρος
1. ΧΑ. Πρβλ. Gaebler, πίν. XXXII, αριθ. 7 

( ΨΑ 628 ).

Κοινού Μακεδόνων
2. ΧΑ. Εποχής Μάρκου Αυρηλίου, πρβλ. έ.α., 

πίν. IV, αριθ. 9 ( Δ 64).

Απολλωνία
3. ΧΑ. 1ου αι. π.Χ., πρβλ. SNG  Cop., αριθ. 

409 ( ΨΑ 451 ).

Δυρράχιον
4. ΧΑ. 229- 100 π.Χ., πρβλ. BMC, αριθ. 162. 

Ό νομα άρχοντος APICTOMENEOC  ( ΨΑ 449 ).

Κέρκυρα
5. ΧΑ. 300 - 229 π.Χ., πρβλ. έ.α., αριθ. 465 

(ΨΑ 242).
6. Ε φθαρμένον χαλκούν, πιθανώς Κερκύρας 

(Ψ Α  617).

Λευκάς
7. ΧΑ. 4ου αι. π.Χ., πρβλ. έ.α., αριθ. 63 ( ΨΑ 

615).

Μέγαρα
8. ΧΑ. Μετά το 307 π.Χ. περίπου, πρβλ. SNG  

Cop., αριθ. 477 ( ΨΑ 189 bis α - β ).

Κόρινθος
9. ΧΑ. 400 - 146 π.Χ., πρβλ. Edwards, αριθ. 

11 (ΨΑ 442).
10. ΧΑ. Εποχής Μάρκου Αυρηλίου, πρβλ. 

έ.α., αριθ. 57 ( ΨΑ 248 ).
11. ΧΑ. Της ιδίας εποχής, πρβλ. δι’ οπισθίαν 

πλευράν BMC, πίν. XIX, αριθ. 1 ( Δ 65 ).
12. ΧΑ. Της ιδίας εποχής. Έμ. Προτομή 

Μάρκου Αυρηλίου προς δεξ. Ό π. Προτομή 
Φαυστείνης προς δεξ. ( ΨΑ 346 ).

13. ΧΑ. Ε ποχής Καρακάλλα, πρβλ. δι’ οπι 
σθίαν πλευράν Imhoof - Blumer and P. Gard-

1. B C H  76 ( 1952), 222. A J  A  64 ( 1960), 16 κ.ε.
2. Τρουμπές Χ αλανδρίτσας: Π Α Ε  1930, σ. 83 κ.ε. κα ι 

1956, 198 κ.ε. Λ όπεσ ι: Π Α Ε  1952, σ. 401 κ.ε. Φ τέρη: Π Α Ε  
1956, σ. 196 κ.ε.

1. Τα νομίσματα θα περιγραφούν ως εν ενιαί ον σύνολον 
ασχέτως τη ς θέσεως εξ η ς προέρχοντα ι. Π α ρα π λεύρως της 
ταυτίσεω ς και εντός παρενθέσεως θα τίθεντα ι α ι ανασκα- 
φ ικα ί ενδείξε ις. Τα σ το ιχε ία  Ψ Α  δηλούν τη ν  ανασκαφήν 
εις τα  « Ψ ηλά  Α λώ νια  », το Δ τη ν  ανασκαφήν εις τη ν  π λα - 
τείαν παρά τη ν  Δεξαμενήν και το  Ω  τη ν  ανασκαφήν του 
Ω δ είου .
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ner, Numismatic Commentary on Pausanias, 
πίν. E, αριθ. LXXIX ( ΨΑ 249 ).
Σικυών

14 -15. XA. 400 - 300 π.Χ., πρβλ. BMC, αριθ. 
138 - 142 και 143 - 145 ( ΨΑ 616 και ΨΑ 441 ).

16 - 18. ΧΑ. 323 - 251 π.Χ., πρβλ. SNG  Cop., 
αριθ. 80 - 82. Ε ξ  αυτών τα δύο εφθαρμένα ( ΨΑ 
644, ΨΑ 643 και ΨΑ 642 ).

19-20. ΧΑ. 250 - 146 π.Χ., πρβλ. BMC_ 
αριθ. 203 - 206 ( ΨΑ 447 και ΨΑ 466 ).

Α ίγιον
21. ΧΑ. Εποχής Καρακάλλα, δι’ οπισθίαν 

πλευράν πρβλ. έ.α., πίν. IV, αριθ. 18 (Ψ Α  567).

Δύμη
22. ΧΑ. Περί το 146 π.Χ., πρβλ. SNG  Cop., 

αριθ. 147 ( ΨΑ 465 ).
Πάτραι

23 - 24. ΧΑ. Περί τα 146 - 32 π.Χ., πρβλ. έ.α., 
αριθ. 160 και 163 ( ΨΑ 484 και ΨΑ 470).

25. ΧΑ. Εποχής Κλαυδίου, πρβλ. BMC, πίν. 
V, αριθ. 14 ( ΨΑ 275 ).

26. ΧΑ. Της ιδίας εποχής και του ιδίου οπι- 
σθοτύπου, αλλά η εμπροσθία πλευρά είναι τε- 
λείως εφθαρμένη ( ΨΑ 193 ).

27. ΧΑ. Εποχής Νέρωνος, πρβλ. BMC, αριθ. 
23 ( ΨΑ 260 ) (Π  ί ν. 170, αριθ. 1 ).

28. ΧΑ. Εποχής Δομιτιανού, πρβλ. έ.α., 
αριθ. 26 - 27 ( ΨΑ 394 ).

29 - 30. ΧΑ. Της ιδίας εποχής, πρβλ. SNG  
Cop., αριθ. 180- 181 (ΨΑ 364 και ΨΑ 350).

31. ΧΑ. Εποχής Αδριανού, πρβλ. δι’ οπι- 
σθίαν πλευράν έ.α., αριθ. 178- 179 (Ψ Α  349) 
( Π ί ν .  170, αριθ. 2).

32. ΧΑ. Της ιδίας εποχής, πρβλ. δι’ οπισθίαν 
πλευράν έ.α., αριθ. 183 (Ψ Α  363 ).

33. ΧΑ. Ε ποχής Κομμόδου, πρβλ. NCP, πίν. 
Q, αριθ. X ( Δ 39 ) ( Π ί ν. 170, αριθ. 3 ).

34. ΧΑ. Ε ποχής Κομμόδου (;), πρβλ. δι’ ο- 
πισθίαν πλευράν BMC, πίν. VI, αριθ. 15 ( Δ 66 ).

35. ΧΑ. Ε ποχής Καρακάλλα, πρβλ. BMC, 
αριθ. 47 ( Ω 41 ).

36. ΧΑ. Της ιδίας εποχής, πρβλ. SNG  Cop., 
αριθ. 202 ( ΨΑ 457 ).

37 - 38. ΧΑ. Της ιδίας εποχής, πρβλ. έ.α., αριθ. 
204 ( ΨΑ 448 και ΨΑ 468 ) ( Π ί ν. 170, αριθ. 4 ).

39. ΧΑ. Της ιδίας εποχής, πρβλ. έ.α., αριθ.
206 ( ΨΑ 361 ) ( Π ί ν .  170, αριθ. 5 ).

40. ΧΑ. Της ιδίας εποχής, πρβλ. έ.α., αριθ.
207 ( ΨΑ 596 ) ( Π ί ν .  170, αριθ. 6 ).

41. ΧΑ. Της ιδίας εποχής, πρβλ. έ.α., αριθ.
208 ( ΨΑ 469 ).

41α. Toυ ιδίου τύπου ( ΨΑ 392 ).

Αχαϊκή Συμπολιτεία
42. ΑΡ. Τριώβολον Ήλιδος, 191 π.Χ., πρβλ. 

έ.α., αριθ. 298 ( ΨΑ 515 ) ( Π ί ν. 170, αριθ. 7 ).

Σάμη ( Κεφαλληνίας )
43. ΧΑ. 370-189 π.Χ., πρβλ. BMC, πίν. XVIII, 

αριθ. 16 (Ψ Α  310 δ).

Τροιζήν
44. ΧΑ. 300 - 240 π.Χ., πρβλ. έ.α., πίν. XXXI, 

αριθ. 1 (Ψ Α  314θ).

Πτολεμαίος Β' Φιλάδελφος
45. ΑΡ. Τετράδραχμον, νομισματοκοπείου Σι- 

δώνος, περί τα 285/4 π.Χ., πρβλ. Σβορώνος, σ. 
105, αριθ. 713 (Ψ Α  619).

Τελείως εφθαρμένα 3ου - 2ου αι. π.Χ.
46 - 63. ΧΑ ( ΨΑ 607, ΨΑ 241, ΨΑ 265, ΨΑ 

274, ΨΑ 314 η, ΨΑ 347, ΨΑ 362, ΨΑ 393, ΨΑ 
406, ΨΑ 413, ΨΑ 456, ΨΑ 592, ΨΑ 258, ΨΑ 127, 
ΨΑ 202, ΨΑ 553, Δ 83, Δ 36 ).

Τελείως εφθαρμένα αρχαία ελληνικά 
64 - 68. ΧΑ ( ΨΑ 273, ΨΑ 450, ΨΑ 467, ΨΑ 

626 και Δ 61 ).

Ε λληνικών πόλεων αυτοκρατορικών χρόνων, 
εφθαρμένα

69 - 78. ΧΑ. Ε ποχής Αυγούστου - Αδριανού 
(Ψ Α  115, Ω 40, Ω 83, ΨΑ 203, ΨΑ 660, ΨΑ 
567, ΨΑ 629, ΨΑ 599, Ω 54, Δ 68 ).

Ρωμαϊκή Δημοκρατία
79. ΧΑ. Μ. A N T O N IU S  και Μ. OPPIUS  

CAPITO  περί τα 36 - 35 π.Χ., πρβλ. BMC, πίν. 
CXV, αριθ. 8 - 9 ( ΨΑ 410 ).

Αυτοκρατορικοί χρόνοι 
Δομιτιανός

80. ΧΑ. DUPONDIUS, εφθαρμένον, πρβλ. 
BMC Π, πίν. 80, αριθ. 7 ( ΨΑ 622 ).
Μάρκος Αυρήλιος

81. ΧΑ. Σηστέρτιος. Ε φθαρμένον (Ψ Α  112- 
ΨΑ 114).
Μάρκος Αυρήλιος (;)

82. ΧΑ. Σηστέρτιος ( ΨΑ 452 ).
Μάρκου Αυρηλίου και Λουκίου Ουήρου

83. ΧΑ. Σηστέρτιος, πρβλ. BMC IV, σ. 523, 
αριθ. 863, πίν. 71, αριθ. 6. Χρονολογία κοπής 
161 μ.Χ. (Ψ Α  549).
Καρακάλλας

84. ΑΡ. Δηνάριον, πρβλ. Cohen IV, αριθ. 424 
( ΨΑ 251 ) ( Π ί ν .  170, αριθ. 8 ).
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85. ΧΑ. Σηστέρτιος, πρβλ. έ.α., αριθ. 228 
( Δ 84 ).
Μαξιμίνος Α'

86. ΧΑ. Σηστέρτιος, έτος κοπής 236 μ.Χ. 
Πρβλ. BMC VI, αριθ. 90 ( ΨΑ 250 ).
Γορδιανός Γ'

87. ΧΑ. Σηστέρτιος, εφθαρμένος (ΨΑ 112- 
ΨΑ 114).

88. Α ντωνιανός, χρονολογία κοπής 241 - 
243 μ.Χ., πρβλ. R IC  IV, αριθ. 84 ( ΨΑ 247 ). 
Φίλιππος Α'

89. ΧΑ. Σηστέρτιος, εφθαρμένος ( ΨΑ 609 ). 
Γαλλιηνός

90. Α ντωνιανός. Ο  οπισθότυπος τελείως 
εφθαρμένος ( Ω 20 ).

91. Α ντωνιανός, πρβλ.RIC  Vl , αριθ. 205 (ΨΑ 
378).

92. Α ντωνιανός εφθαρμένος ( ΨΑ 547 ). 
Γαλλιηνός (;)

93. Α ντωνιανός εφθαρμένος και αποκεκομ- 
μένος κατά το ήμισυ ( ΨΑ 381 ).
Αυρηλιανός

94. Α ντωνιανός, πρβλ. RIC  V1, σ. 279, αριθ. 
129 (Ψ Α  416).
Διοκλητιανός

95. Φόλλις ( υποδιαίρεσις ). Χρονολογία κο- 
πής περί τα 295 - 296, νομισματοκοπείου Η ρ α- 
κλείας, πρβλ. RIC  VI, σ. 531, αριθ. 13 ( ΨΑ 348 ). 
Κωνσταντίνος Α'

96. Φόλλις, χρονολογία κοπής 330 - 331, νο- 
μισματοκοπείου Ρώμης, πρβλ. RIC  VII, σ. 336, 
αριθ. 339 ( ΨΑ 391 ).

97. Φόλλις, χρονολογία κοπής 319, νομι- 
σματοκοπείου Σισκίας, πρβλ. έ.α., σ. 433, αριθ. 
60 ( ΨΑ 520 ).

98. Φόλλις, χρονολογία κοπής 341 - 346, νο- 
μισματοκοπείου Νικομήδειας, πρβλ. Carson - 
H ill-Kent, αριθ. 1155 (Ω  98).

99 - 100. Φόλλεις, χρονολογία κοπής 341 - 346, 
νομισματοκοπείου Α ντιοχείας, πρβλ. έ.α., αριθ. 
1397 (Ω  54-Ω  55).

101. Φόλλις, νομισματοκοπείου Αλεξανδρεί- 
ας, πρβλ. Maurice III, σ. 282, πίν. X, αριθ. 28 
(Ψ Α  562).

102. Φόλλις εφθαρμένη ( ΨΑ 408 ).
Τύπος « URBS RO M A  »
103. Φόλλις, νομισματοκοπείον ασαφές ( ΨΑ 

405 ).
Κρίσπος

104. Φόλλις, χρονολογία κοπής 317 - 318,

νομισματοκοπείου Τικίνου, πρβλ. RIC  VII, σ. 
371, αριθ. 73 ( ΨΑ 412 ).
Κωνσταντίνος Β'

105. Φόλλις, χρονολογία κοπής 324 μ.Χ., 
νομισματοκοπείου Θεσσαλονίκης, πρβλ. RIC  
VII, αριθ. 128 ( ΨΑ 360 ) ( Π ί ν. 170, αριθ. 9 ).
Κωνστάντιος Β'

106. Φόλλις, χρονολογία κοπής 346 - 350, 
νομισματοκοπείου Θεσσαλονίκης.

107 - 108. Δύο φόλλεις, νομισματοκοπείου 
Κωνσταντινουπόλεως, χρονολογία κοπής 346 - 
350, πρβλ. Carson - Hill - Kent, αριθ. 2018 
( Ω 92, Ω 96 ).

109. Φόλλις, νομισματοκοπείου Κωνσταντι- 
νουπόλεως, χρονολογία κοπής 355 - 361, πρβλ. 
έ.α., αριθ. 2049 ( ΨΑ 517).

110. Φόλλις, νομισματοκοπείου Νικομηδεί- 
ας (;), χρονολογία κοπής 355 - 361. Τύπος: FEL  
TEM P REPARATIO  ( Ω 54 - Ω 78 ).

111. Φόλλις, νομισματοκοπείου Κυζίκου, χρο- 
νολογία κοπής 346 - 350, πρβλ. έ.α., αριθ. 2480.

112-118. Επτά φόλλεις, του τύπου FEL  
TEM P REPARATIO , ασαφούς νομισματο- 
κοπείου ( Ω 54 - Ω 78 ).

119. Φόλλις του ιδίου τύπου και εφθαρμένα 
γράμματα νομισματοκοπείου ( ΨΑ 445 ).

120-121. Δύο φόλλεις του τύπου V O T /X X / 
M V L T /X X X  ( εφθαρμέναι) (Ω  54-Ω 78).

122. Φόλλις του ιδίου τύπου ( εφθαρμένη ) 
( ΨΑ 482 ).

123. Φόλλις του τύπου GLORIA EXER- 
CITVS, ασαφούς νομισματοκοπείου (Ω  54- 
Ω 78 ).

124 - 125. Δύο φόλλεις του ιδίου τύπου και α- 
σαφούς νομισματοκοπείου ( ΨΑ 404 και ΨΑ 
455 ).

126. Φόλλις εφθαρμένη (Ω  54 - Ω 78 ).
127. Το αυτό ( ΨΑ 192).
128. Το αυτό ( ΨΑ 390).
129. Το αυτό ( ΨΑ 414).
130. Το αυτό ( ΨΑ 444).
131. Το αυτό ( ΨΑ 446).
132. Το αυτό ( ΨΑ 462).
133 - 134. Πιθανώς δύο φόλλεις Κωνσταντίου 

Β’ ( ΨΑ 256 και Ω 54 - Ω 78 ).
Κώνστανς Α’

135. Φόλλις, νομισματοκοπείου Θεσσαλονί- 
κης, χρονολογία κοπής 341 - 346, πρβλ. έ.α., 
αριθ. 864 ( Ω 3 ).

136- 137. Δύο φόλλεις του νομισματοκοπείου 
Κωνσταντινουπόλεως, χρονολογία κοπής 346 - 
350, πρβλ. έ.α., αριθ. 2012 και 2017 ( Ω 95, Ω 93).
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Κωνστάντιος Γάλλος
138-141. Τέσσαρες φόλλεις τελείως εφθαρ- 

μέναι ( ΨΑ 359, Ω 54 - Ω 78, ΨΑ 228, Ω 97 ). 
Ουάλης

142. Φόλλις, του τύπου GLORIA ROM A- 
NO RVM , ασαφούς νομισματοκοπείου (Ω  54- 
Ω 78).

143. Φόλλις, του τύπου SEC V R ITA S REIPV- 
BLICAE/Νίκη βαδίζουσα προς αρ., νομισμα- 
τοκοπείου ασαφούς ( ΨΑ 257 ).
Γρατιανός

144. AES II, νομισματοκοπείου Νικομηδείας, 
χρονολογία κοπής 378 - 383, πρβλ. RIC  IX, σ. 
257, αριθ. 27a ( ΨΑ 564 ).
Βαλεντινιανός Β'

145. Φόλλις, νομισματοκοπείου Κυζίκου, χρο- 
νολογία κοπής 378 - 383, πρβλ. έ.α., σ. 244, αριθ· 
21b (Ω  5 4 -Ω 78).
Θεοδόσιος Α'

146. Ε φθαρμένον ( ΨΑ 357 ).
Α ρκάδιος

147 - 148. Ε φθαρμένα ( ΨΑ 310, ΨΑ 439 ). 
Τελείως εφθαρμένα υστερορρωμαϊκά

149 - 167. ( Ω 54 - Ω 78, ΨΑ 605, ΨΑ 194 - ΨΑ

196, ΨΑ 272, ΨΑ 297, ΨΑ 314, ΨΑ 377, 
ΨΑ 380, ΨΑ 385, ΨΑ 388, ΨΑ 407, ΨΑ 409,
ΨΑ 443, ΨΑ 483, ΨΑ 509, ΨΑ 252, ΨΑ 254,
ΨΑ 112, ΨΑ 189, ΨΑ 516, ΨΑ 518, ΨΑ 561, 
ΨΑ 560 ).
Βανδαλικά

168- 192. Ε φθαρμένα (Ω  39, Ω 99, ΨΑ 644, 
ΨΑ 227, ΨΑ 220, ΨΑ221, ΨΑ261, ΨΑ262, 
ΨΑ 263, ΨΑ 296, ΨΑ 306-ΨΑ308, ΨΑ 312, 
ΨΑ 383, ΨΑ 384, ΨΑ 386, ΨΑ 387, ΨΑ 402,
ΨΑ 437, ΨΑ 438, ΨΑ 463, ΨΑ 464, ΨΑ 625,
ΨΑ 560 ).
Ιουστινιανός Α'

193. Εικοσανούμμιον, νομισματοκοπείου Νι- 
κομηδείας, χρονολογία κοπής 544- 545, πρβλ. 
Bellinger (Dumbarton Oaks Catalogue) I, σ. 120 
αριθ. 144. 2 ( ΨΑ 395 ).
Ιουστίνος Β' και Σοφία

194. Τεσσαρακοντανούμμιον, νομισματοκοπεί- 
ου Κυζίκου, χρονολογία κοπής 575-576, πρβλ. 
έ.α., σ. 237, αριθ. 124 b. 1 ( ΨΑ 514 ). 
Ε φθαρμένα και απροσδιόριστα

195 - 238. Τεσσαράκοντα τέσσαρα.
239. Τελείως εφθαρμένον νεοελληνικόν.

Μ ΑΝΤΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔ ΟΥ
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κατά το έτος 1970 επραγματοποιήθησαν υπό 
της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Γ' 
Περιφερείας αι κάτωθι εργασίαι:

ΣΤΕΡΕΩ ΣΙΣ Μ Ν Η Μ Ε ΙΩ Ν  Κ Α Ι ΤΟ ΙΧ Ο ΓΡΑ Φ ΙΩ Ν

ΚΟ ΡΙΝΘ ΙΑ

Άγιος Νικόλαος Κλένιας

Ο  ναός, σταυρεπίστεγος, κοσμείται εσωτερι- 
κώς δια τοιχογραφιών δυναμένων να χρονολο- 
γηθούν εις τον 13ον αι.

Ρωγμαί εις την στέγην και η έλλειψις κερα- 
μώσεως ηπείλουν με περαιτέρω φθοράς τας λίαν 
αξιολόγους τοιχογραφίας του ναού. Δια του 
αρχιτεχνίτου συντηρήσεως μνημείων κ. Ρ. Ξέ- 
νου εγένοντο αι ακόλουθοι εργασίαι:

Ε κλείσθησαν αι ρωγμαί της στέγης και εγέ- 
νετο η ανακεράμωσις δια παλαιών κεράμων.

Η νοίχθη προς Β. αύλαξ δια την αποστράγγι- 
σιν των υδάτων. Ε κ  παραλλήλου, δια συνεργείου 
συντηρήσεως τοιχογραφιών του ΚΕΣ (υπεύθυ- 
νος κ. Τ. Μαργαριτώφ ) υπό τον κ. Στ. Παπα- 
γεωργίου, επροχώρησεν η συντήρησις των τοι- 
χογραφιών, ήτις προβλέπεται να περατωθή κατά 
το προσεχές έτος.

Αγία Τριάς Σοφικού1

Ο  μικρός σταυρεπίστεγος ναΐσκος2, κατάγρα- 
φος εσωτερικώς δια τοιχογραφιών αναγομένων 
εις τον 13ον αι., εστερείτο εντελώς κεράμων και 
ως εκ τούτου τα εισερχόμενα ύδατα της βροχής 
επέφερον μεγάλας φθοράς εις τας τοιχογραφίας.

Δια του αρχιτεχνίτου κ. Ρ. Ξένου εγένοντο 
εργασίαι στερεώσεως και ανακεραμώσεως της 
στέγης του ναού, ως επίσης και αποκατάστα- 
σις των παραθύρων, της αψίδος του ιερού και 
της βορείου πλευράς ( Π ί ν. 171 α ).

Α σκητήριον Πολυφέγγι Νεμέας

Εντός σπηλαίου-ασκητηρίου επί λόφου πλη- 
σίον της Νεμέας εσώζετο μόνον μία, αλλά λίαν 
αξιόλογος τοιχογραφία, εικονίζουσα την Υ- 
παπαντήν (χρονολογείται εις τον 11ον-12ον 
αι. ) ( Π ί ν .  172 α - β ) .  Άνωθεν ακριβώς της 
παραστάσεως αυτής υπήρχε ρωγμή, δια της 
οποίας τα ύδατα της βροχής έπιπτον επί της

τοιχογραφίας. Κατά το παρελθόν είχον γίνει 
εργασίαι απομακρύνσεως των υδάτων δια σω- 
λήνων, οίτινες είχον αποσαθρωθή.

Ε πεσκευάσθησαν οι σωλήνες, εκλείσθη η 
ρωγμή και εγένοντο εργασίαι στερεώσεως των 
τοίχων του ασκητηρίου και μερικός ευτρεπι- 
σμός του πέριξ χώρου.

Μονή Λέχοβας3

Το καθολικόν της μονής, το οποίον δύναται 
να χρονολογηθή εις τον 11ον - 12ον αι., υπέστη 
πολλάς μεταγενεστέρας επισκευάς. Ε σωτερικώς 
και εξωτερικώς οι τοίχοι είχον επενδυθή κατά 
το παρελθόν δια φύλλων λαμαρίνας, ώστε είναι 
αδύνατον να εξακριβωθή, εάν όπισθεν αυτών 
κρύπτωνται τοιχογραφίαι σύγχρονοι του ναού. 
Εις καλήν σχετικώς κατάστασιν διατηρείται 
μόνον το δάπεδον του ναού, καλυπτόμενον δι’ 
ωραίου μαρμαροθετήματος. Μετασκευάς είχε 
δεχθή επίσης η στέγη, ο δε τρούλλος ήτο γυμνός.

Επειδή επί του παρόντος δεν ηδύνατο να γίνη 
αποκατάστασις της αρχικής μορφής του μνη- 
μείου, κυρίως λόγω της ελλείψεως ειδικευμένου 
προσωπικού, απεφασίσθη, κατόπιν συνεννοή- 
σεως μετά της Διευθύνσεως Α ναστηλώσεως, η 
επισκευή και κυρίως η στεγανοποίησις της 
υπαρχούσης στέγης. Αι εργασίαι εγένοντο δια 
του αρχιτεχνίτου κ. Ρ. Ξένου.

Κρήνη Χατζή Μουσταφά Αρχαίας Κορίνθου4 

Η  κρήνη, κειμένη εις τους πρόποδας του Α - 
κροκορίνθου, είχεν αρχίσει να καταστρέφεται 
εκ του βάρους των επ’ αυτής συσσωρευμένων 
χωμάτων ( Π ί ν .  171 β ).

Εγένετο κατ’ αρχήν αποχωμάτωσις, εστερεώ- 
θησαν δε η κάτωθεν των χωμάτων αναφανείσα 
καμάρα και οι εξωτερικοί τοίχοι της κρήνης. 
Κατόπιν εγένετο επάλειψις της καμάρας δια 
μείγματος σιμέντου και εκαλύφθη αύτη δι’ ε- 
λαφρού στρώματος λίθων και χώματος, ώστε να 
μη διακρίνωνται εξωτερικώς αι δια σιμέντου 
στερεώσεις.

Η  εργασία εγένετο δια του αρχιτεχνίτου κ. 
Ρ. Ξένου.

Λ Α Κ Ω Ν ΙΑ

Μυστράς
Συνεχίσθησαν και κατά το 1970 αι κατ’ έτος 

εκτελούμεναι εργασίαι στερεώσεως των μνη-

1. Α . Ο ρλάνδος, Β υζαντινοί ναοί τη ς  Α νατολικής Κ ο- 
ρ ινθίας, Α Β Μ Ε  Α ' ( 1935 ), σ. 74 κ.ε.

2. Α . Ο ρλάνδος, Σ ταυρεπίστεγοι να ο ί τη ς Ε λ λ ά δ ο ς , 
ΑΒ Μ Ε  Α ' ( 1935 ), σ. 43.

3. Α. Ο ρλάνδος, Ο ι ναοί των Ταρσ ινώ ν και τη ς Λ έχο - 
βας, Α Β Μ Ε  Α ' ( 1935 ), σ . 95 κ.ε.

4. C orin th , vol. I, In troduction , Cam bridge, M ass.
1932, σ. 9.
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μείων του Μυστρά5. Μέρος των πιστώσεων διε- 
τέθη, ως συνήθως, υπό της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας. Εγένοντο στερεωτικαί εργασίαι εις 
κοσμικά κτήρια, ευρισκόμενα πέριξ της Ά νω 
Πύλης του αρχαιολογικού χώρου, της φερούσης 
προς το φρούριον. Σπίτια και διαβατικά εκαθα- 
ρίσθησαν, αποκατεστάθησαν, όπου ήτο αναγ- 
καίον, τα τοξωτά ανοίγματά των και εστερεώ- 
θη η τοιχοποιία των ( Π ί ν. 173 α - β ).

Συνεκρατήθη μέγας βράχος, όστις εκρέματο 
άνωθεν του ναού της Παντανάσσης επαπειλών 
αυτόν, και επεσκευάσθη ενισχυτικός τοίχος κτη- 
ρίου κειμένου πλησίον της μονής.

Εις την περιοχήν των ανακτόρων και μάλιστα 
παραπλεύρως της πτέρυγος της  λεγομένης « των 
Καντακουζηνών », εστερεώθησαν τα δάπεδα, 
οι τοίχοι και λείψανα εσωτερικών τοιχογραφιών 
σπιτιού χρονολογουμένου εις τον 15ον αι.

Εγένοντο επισκευαί όλων των εχουσών ανάγ- 
κην κεραμοσκεπών στεγών των ναών του Μυ- 
στρά.

Τέλος, αποκατεστάθη η τοξωτή βάσις της 
πέριξ του ναού του Αφεντικού στοάς, προς στε- 
ρέωσιν του βορείου τοίχου του βορειοδυτικού 
παρεκκλησίου του ναού, όστις έφερε βαθείαν 
κάθετον ρωγμήν. Αι εργασίαι εγένοντο δια συν- 
εργείου υπό τον τεχνίτην κ. Α. Ρουμελιώτην 
( Π ί ν .  173 γ).

Δια συνεργείου συντηρήσεως τοιχογραφιών 
υπό την εποπτείαν του ζωγράφου - συντηρη- 
τού κ. Φ. Ζαχαρίου, συνεχίσθη η συντήρησις 
και ο καθαρισμός των τοιχογραφιών εις την μο- 
νήν Ο δηγητρίας του Βροντοχίου, γνωστής ως 
Αφεντικό.

Συνεπληρώθη ο καθαρισμός και η συντήρησις 
των τοιχογραφιών εις το νότιον παρεκκλήσιον 
της Παναγίας. Εγένετο, επίσης, συντήρησις και 
καθαρισμός των τοιχογραφιών του νοτιοανα- 
τολικού παρεκκλησίου του Κυπριανού ( 1364) 
( Π ί ν .  174α - β).

Καλυπτόμεναι υπό παχέος στρώματος αλά- 
των ανεφάνησαν αι παραστάσεις του Μυστικού 
Δείπνου, των Τριών Ιεραρχών, Γρηγορίου Να- 
ζιανζηνού, Ι ωάννου Χρυσοστόμου και Βασι- 
λείου, ως επίσης και αι παραστάσεις του αγίου 
Ι ωάννου Ευχαΐτων και άλλων αγίων. Ά ξιον 
σημειώσεως είναι, ότι εις το μέγα album περί 
Μυστρά του G. Millet αι ως άνω παραστάσεις 
εικονίζονται μόνον εν σχεδίω6.

Γεράκι7
Την μικράν κωμόπολιν, απέχουσαν περί τα 

39 χλμ. από της Σπάρτης, επιστεφει δικόρυφος 
λόφος, όπου το έτος 1210 εκτίσθη φραγκικόν 
φρούριον, περιελθόν εις την οικογένειαν De 
Nivelet μετά την διανομήν των διαφόρων περι- 
οχών της Πελοποννήσου εις τους φράγκους κα- 
τακτητάς8. Το φρούριον αυτό, μετά την μάχην 
της Πελαγονίας, ήλθεν εις χεί ρας βυζαντινάς 
μετά των τριών αλλων σπουδαίων φρουρίων της 
Πελοποννήσου, τον Μυστράν, την Μονεμβα- 
σίαν και την Μεγάλην Μαΐνην.

Ό πως μαρτυρούν τα εντός της κωμοπόλεως 
βυζαντινά μνημεία και λείψανα, οι μεσαιωνικοί 
κάτοικοι του Γερακίου κατώκουν εις την θέσιν 
του σημερινού πολίσματος και μόνον από των 
μέσων του 13ου αι. ήρχισαν να συνοικούν το 
κάστρον δια να προστατευθούν από τας συν- 
εχείς επιδρομάς, χωρίς όμως να εγκαταλείψουν 
εντελώς την κάτω πόλιν. Οπωσδήποτε, η κάτω 
πόλις ήτο εις πλήρη ακμήν εις τας αρχάς του 
18ου αι., οπότε ωκοδομήθη η Μητρόπολις ( το 
έτος 1702 ). Ή δη ο επάνω συνοικισμός είχεν 
εγκαταλειφθή.

Εντός και πέριξ του σημερινού χωρίου σώ- 
ζονται οι εξής ναοί, χρονολογούμενοι εις βυ- 
ζαντινούς χρόνους ( από του 12ου εως του 14ου 
αι. ):

1) Ναός Ευαγγελιστρίας, 2) Ά γιος Αθανά- 
σιος του νεκροταφείου, 3) Ά γιος Ιωάννης Χρυ- 
σόστομος, 4) Ά γιο ι Θεόδωροι, 5) Ά γιος Νικό- 
λαος και 6) Ά γιος Σώζων.

Εις τον επί του λόφου συνοικισμόν σώζεται 
εις καλήν σχετικώς κατάστασιν το φρούριον 
( Π ί ν .  175α)  με πύργους, τείχη, διαδρόμους 
μάχης, εξώστας, καταχύστρας και μεγάλην κιν- 
στέρναν. Κάτωθεν αυτού διατηρούνται λείψανα 
κοσμικών κτηρίων, ως επίσης και οι εξής ναοί: 
1) Ά γιος Γεώργιος, 2) Ζωοδόχος Πηγή, 3) Α - 
γία Παρασκευή, 4) Προφήτης Η λίας, 5) ναός 
Θεοφανείων και 6) ναός Ταξιαρχών. Σώζονται 
και τινες η ρειπωμένοι ναοί μετ’ αξιολόγων τοι- 
χογραφιών.

Το φρούριον και τα επί της κλιτύος του λόφου

5. Α να σ τή λ ω σ ις, στερέω σις κα ι σ υντήρη σ ις  αρχαίω ν, 
Π Α Ε  1969, σ. 251.

6. G. M illet, M o n u m e n ts  b y z a n tin s  de M is tra , P aris , 
1910, π ίν . 103.

7. R . T raq u a ir , The M ediaeval F o rtresses  εν  B S A  XII 
( 1905- 1906), σ. 263 -269 , fig . 1 κα ι 2, pls. II κα ι IV. J . 
Lafontaine, R e fle ts  d u  M o n d e , N o  9, M ai 1956. A . Bon, 
L a  M orée F ra n q u e , G e ra k i,  P aris  1969, σ. 112, 123, 125, 
126, 135, 145, 510, 5 9 2 -5 9 3 , 642, 645, fig . 13, pl s. 154- 155. 
A. Bon, P ie rre s  inscrites ou  a rm oriées  de la  M orée  F ra n - 
que, Δ Χ Α Ε  περ. Δ, τόμ. Δ ' ( 1964- 65 ), Α θ ή ν α ι 1966, σ. 
92 - 95, fig . 3 a-b , pl. 28 a.

8. Χρονικόν του Μορέως, στ. 1935 - 38, 3165 - 67.
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κοσμικά κτήρια και οι ναοί ήσαν απλησίαστα 
σχεδόν, λόγω της αγρίας βλαστήσεως ( Π ί ν. 
175 β - γ ) .

Ούτω, πρώτη εργασία ήτο ο καθαρισμός εκ 
των αγρίων πρίνων και χόρτων ( Π ί ν. 175 δ ). 
Ό που ήτο δυνατόν ηνοίχθησαν ανετώτεραι 
οδοί προς το φρούριον και τους ναούς. Κατόπιν 
ήρχισεν η κυρίως εργασία στερεώσεως και συν- 
τηρήσεως των τοιχογραφιών.

Ε στερεώθη κινδυνεύον προς Β. τμήμα του 
τείχους και διάφοροι καταρρέοντες τοίχοι οι- 
κιών πλησίον της Αγίας Παρασκευής.

Μεγαλυτέρα, πάντως, προσοχή εδόθη εις την 
συντήρησιν των τοιχογραφιών των ναών, δε- 
δομένου ότι κτηριακή στερέωσις αυτών είχε 
γίνει κατά το παρελθόν9, αλλ’ αι τοιχογραφίαι 
ήσαν εις κακήν κατάστασιν, μεγάλα δε τμήματα 
είχον αποκολληθή και εκινδύνευον να κατα- 
πέσουν.

Δια συνεργείου του ΚΕΣ ( υπεύθυνος κ. Τ. 
Μαργαριτώφ ) υπό τον συντηρητήν κ. Στ. Πα- 
παγεωργίου εγένοντο εργασίαι συντηρήσεως 
τοιχογραφιών10, εις τους εντός του χωρίου ναούς 
Ευαγγελιστρίας11, Αγίου Ι ωάννου Χρυσοστό- 
μου12, Αγίου Νικολάου, Αγίου Αθανασίου, 
όπου εγένετο και αποκάλυψις νέων αγνώστων 
τοιχογραφιών, κρυπτομένων κάτωθεν των νεω- 
τέρων επιχρισμάτων13. Εγένετο επίσης έλεγχος 
δια την ύπαρξιν τοιχογραφιών εις τον ναόν του 
Αγίου Σώζοντος και πράγματι ολίγα ίχνη ανευ- 
ρέθησαν εις το Ιερόν Βήμα.

Εις το φρούριον εξετελέσθησαν εργασίαι συν- 
τηρήσεως τοιχογραφιών εις τους εξής ναούς:

Ά γιον Γεώργιον, Ζωοδόχον Πηγήν, ναούς 
Θεοφανείων και Ταξιαρχών ( απλή στερέωσις 
των κινδυνευόντων τμημάτων μόνον).

Αι εφετειναί εργασίαι είχον σωστικόν κυρίως 
χαρακτήρα, δια την καλυτέραν παρουσίασιν 
των ναών, προβλέπεται δε να συνεχισθούν αύται 
και κατά το προσεχές έτος 1971 ( Π ί ν .  176 α).

Συνετάχθη προμελέτη δια την εκτέλεσιν σω- 
στικών εργασιών επί των σωζομένων τμημάτων 
αξιολόγων βυζαντινών τοιχογραφιών εις η ρει- 
πωμένους ναΐσκους της περιοχής του Γερα- 
κίου.

Μ ΕΣΣΗ ΝΙΑ

Άγιος Νικόλαος Α λαγονίας14 ( Π ί ν .  176 β)

Ο ναός, ανήκων εις τον τύπον των δικιονίων 
σταυροειδών μετά τρούλλου, δύναται να χρονο- 
λογηθή εις τον 13ον αι. Έ χει υποστή όμως 
πολλάς επισκευάς, αι οποίαι ηλλοίωσαν κάπως 
την εξωτερικήν εμφάνισιν του μνημείου. Έ - 
φερε πάντως ωραίας κεραμοπλαστικάς διακο- 
σμήσεις εξωτερικώς, εις τον τρούλλον και τα 
τύμπανα της βορείου και νοτιάς πλευράς. Ε - 
σωτερικώς δεν σώζει τοιχογραφίας παλαιάς. 
Έ χει ξυλόγλυπτον τέμπλον με εικόνας του 18ου 
αι.

Ο  ναός έφερε μεγάλας κατακορύφους ρωγμάς 
εις τους τοίχους, η δε στέγη ευρίσκετο εις κακήν 
κατάστασιν. Ούτως, εστερεώθη ο ναός δια της 
κατασκευής πέριξ δοκού εξ ωπλισμένου σκυρο- 
δέματος ( σενάζ ), και εκλείσθησαν αι ρωγμαί. Αι 
κέραμοι αφηρέθησαν και, αφού εκλείσθησαν αι 
ρωγμαί, εγένετο ανακεράμωσις δια παλαιών κε- 
ράμων.

Εις τον τρούλλον, λόγω ελλείψεως ειδικευ- 
μένου προσωπικού, απεφασίσθη κατόπιν συν- 
εννοήσεως μετά της Διευθύνσεως Α ναστηλώ- 
σεως, να μη γίνουν εργασίαι αποκαταστάσεως 
αυτού εις την αρχικήν του μορφήν. Ε κλείσθησαν 
απλώς αι ρωγμαί της μεταγενεστέρας εκ σιμέν- 
του επικαλύψεως του τρούλλου και εγένετο 
επάλειψις δια στεγανωτικού υλικού.

Ά γιοι Απόστολοι Καλαμάτας15

Ο  ναός, ευρισκόμενος εις το κέντρον της πό- 
λεως, είναι μικρός δικιόνιος σταυροειδής, χρο- 
νολογούμενος εις μεσοβυζαντινούς χρόνους με 
μεταγενεστέραν προσθήκην προς Δ. Ούτος είναι 
ο ιστορικός ναός εντός του οποίου εγένετο η 
λειτουργία δια την κήρυξιν της Ε παναστάσεως 
του 1821.

Το παλαιόν τμήμα του ναού, πλην των συν- 
ήθων εκ του χρόνου καταστροφών της κεραμο- 
σκεπούς στέγης, είχε κακοτέχνως μετεσκευα- 
σμένα τα παράθυρα της κόγχης του ιερού, ως 
και τα παράθυρα της βορείου και νοτίας πλευράς, 
στοιχεία όμως της παλαιάς καταστάσεώς των 
εσώζοντο καλώς.

Κατόπιν συνεννοήσεως μετά του Σεβασμιω-9. Το Έ ργον 1963, σ. 200 και 1964, σ. 177- 179, εικ. 198, 
199, 200.

10. Π ερ ί των εργασιώ ν συντηρήσεω ς τω ν το ιχογραφ ιώ ν 
βλ. κα ι σ. 19 - 20, Π  ί  ν. 2 0 -2 3  του παρόντος τόμου.

11. Π ερ ί του μνημείου πρόκειτα ι να  ασχοληθώ  διεξοδι- 
κώ τερον αλλα χού.

12. Τ ο  μνημείον πρόκειτα ι να μελετηθή υπό του Κ αθη- 
γη το ύ κ . Ν . Δρανδάκη.

13. A A A  IV  ( 1971 ), σ . 154 - 161, εικ. 1 - 12.

14. A. Ν . Μ ασουρίδου, Αλαγονιακά, Α θήνα ι 1936, σ. 
241 - 242 και 205 -233 . Δ. X. Δουκάκη, Ο  εξ Α λαγονίας 
Π ροκόπ ιος Ο ικουμενικός Π α τρ ιά ρ χης, Δ Χ Α Ε , περ. Α ' 
τόμ. 1 (1911 ), σ. 7 2 -7 4 .

15. A. Bon, Églises byzantines de K alam ata , A ctes  
d u  V I  congrès in te r n a tio n a l des études b y za n tin e s , Paris 
1948, II, 1951, σ. 35 κ.ε.
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τάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσο- 
στόμου, η Εφορεία εδαπάνησε δια την επι- 
σκευήν του βυζαντινού τμήματος του ναού, η δε 
Μητρόπολις δια το νεώτερον τμήμα.

Δια μελέτης συνταχθείσης υπό της αρχιτέ- 
κτονος της Υπηρεσίας κ. Ν. Χρονοπούλου και 
δια του αρχιτεχνίτου κ. Ρ. Ξένου, εγένοντο αι 
εξής εργασίαι:

Βυζαντινόν τμήμα. Αποκατάστασις των παρα- 
θύρων της κόγχης του ιερού και των της βορείου 
και νοτίας πλευράς, καθαρισμός και τακτοποί- 
ησις της στέγης και ανακεράμωσις δια παλαιόν 
κεράμων.

Νεώτερον τμήμα. Τακτοποίησις της στέγης 
και αποκατάστασις των εκ λευκού μαρμάρου 
φραγμάτων των παραθύρων δι’ άλλων εκ πωρο- 
λίθου, ώστε να εναρμονίζωνται προς το υλικόν 
κατασκευής του κτηρίου. Εγένετο επίσης με- 
ρική επισκευή του κωδωνοστασίου. 
α χ α · ι ·α  

Α ροανία
Δια του συνεργείου συντηρήσεως τοιχογρα- 

φιών υπό τον συντηρητήν κ. Στ. Παπαγεωργίου, 
εγένοντο εργασίαι συντηρήσεως και καθαρι- 
σμού τοιχογραφιών εις τους ναούς Αγίου Γε- 
ωργίου και Εισοδίων Θεοτόκου Α ροανίας. 
ΕΠ ΙΣ Κ Ε Ψ Ε ΙΣ  Μ Ν Η Μ Ε ΙΩ Ν  -Π ΕΡ ΙΟ Δ Ε ΙΑ Ι

Ε ν  τω πλαισίω των καθηκόντων περί επισκέ- 
ψεως και διαπιστώσεως ελλείψεων των μνημείων 
της Πελοποννήσου, επεσκέφθην σημαντικά 
βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Μεσ- 
σηνίας, κατόπιν μάλιστα ευγενούς προσκλήσεως 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας

κ.κ. Χρυσοστόμου, όστις, εκτός της διαθέσεως 
όλων των δυνατών μέσων κινήσεως προς πρα- 
γματοποίησιν των επισκέψεων, πολλάκις εκι- 
νήθη ο ίδιος μεθ’ ημών, επισημαίνων τας ανάγ- 
κας των μνημείων.

Το σπουδαιότερον των μνημείων, τα οποία 
επεσκέφθημεν, ήτο η διαλελυμένη ανδρική μονή 
της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, γνωστή ως 
Α νδρομονάστηρον ( Π ί ν. 177 α).

Το καθολικόν, κτίσμα του 14ου αι. εις τον 
τύπον του σταυροειδούς ναού, διατηρεί και ίχνη 
αξιολόγων τοιχογραφιών. Τούτο περικλείεται 
εντός περιβόλου σχηματιζομένου εκ νεωτέρου 
μεν αλλά λίαν ενδιαφέροντος συγκροτήματος 
κελλίων ( Π ί ν. 177 β, δ ). Α ξιολογώτερον 
είναι το προς Δ. κτήριον με ωραίαν κλίμακα 
ανόδου, πύργον και καταχύστραν ( Π ί ν. 
177 γ).

Λόγω της σπουδαιότητος του μνημείου, εζη- 
τήθη αμέσως η σύνταξις μελέτης δια την στε- 
ρέωσιν αυτού, ήτις ελπίζεται να πραγματοποιη- 
θή κατά το προσεχές έτος.

Εγένοντο επισκέψεις και εις τα εξής μνημεία:
1) Ζωοδόχον Πηγήν Σαμαρίνας.
2) Παλαιάν μονήν Βουλκάνου. Κείται επί του 

όρους Ι θώμη, είναι δε κτίσμα του 17ου αι., 
κατάγραφον εσωτερικώς δια τοιχογραφιών των 
αδελφών Μόσχων ( 1608 ). Η  μονή διασώζει 
— επίσης εις καλήν σχετικώς κατάστασιν —· 
το συγκρότημα των προσκτισμάτων της. Τόσον 
το καθολικόν, όσον και τα προσκτίσματα, έχουν 
ανάγκην στερεώσεως.

3) Νέαν μονήν Βουλκάνου.
4) Μονήν Μαρδακίου εις Α λαγονίαν.

Ε. ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΟΥ
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Η  ανασκαφική και λοιπή δραστηριότης της 
Εφορείας κατά το έτος 1970 εκάλυψεν ευρείαν 

έκτασιν και εις μερικάς περιπτώσεις έσχεν εξ- 
αιρετικήν επιτυχίαν, ενίοτε τοιαύτην ώστε να 
δημιουργή σταθμόν εις την αρχαιολογικήν έ- 
ρευναν, την επί μέρους και την γενικωτέραν. 
Παρά την ανεπάρκειαν του επιστημονικού προ- 
σωπικού, περιοριζομένου από του συνόλου του 
παρελθόντος έτους και σχεδόν δια το σύνολον 
του τρέχοντος εις τον υπογραφόμενον και μόνον, 
η Εφορεία διενήργησεν ου μόνον σωστικάς 
ανασκαφάς, αλλά και συστηματικάς τοιαύτας, 
οίαι είναι αι ανασκαφαί της Τανάγρας, του Φά- 
ρου Αυλίδος, του Πυρίου Θηβών, της Α μφι- 
κλείας Λοκρίδος, της Παραλίμνης και του Ο ρ- 
χομενού. Δια των τελευταίων αυτών επεδιώχθη- 
σαν συγκεκριμένοι στόχοι ερεύνης και εις εκά- 
στην περίπτωσιν διεφωτίσθη εν επιστημονικόν 
αίτημα, η ανάπτυξις του οποίου και από της πα- 
ρούσης θέσεως και από άλλης συστηματικώτε- 
ρον θα κατάδειξη την σπουδαιότητα των ερευνών 
εις τον βοιωτικόν χώρον κατά το έτος τούτο.

Η  γη των Θηβών ήνοιξε γενναιοδώρως τα 
σπλάγχνα της εις την σκαπάνην μας, αποζημιού- 
σα την σπουδήν μας εις την έρευναν της αρχαίας 
της δόξης. Τμήμα του αρχείου του μυκηναϊκού 
ανακτόρου των Θηβών απεκαλύφθη κατά το 
έτος 1970, ενώ έτερος στόχος μέγας επετεύχθη, 
δηλαδή ο ακριβεστερος εντοπισμός του ανα- 
κτόρου του Κάδμου. Περί των ζητημάτων τού- 
των και των επιτεύξεων βλ. και εν A A A  III 
( 1970), σ. 322 κ.ε., A A A  IV ( 1971 ), σ. 16.

Συντηρήσεις, διαμορφώσεις και λοιπαί ερ- 
γασίαι εις μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους 
της Περιφερείας εξετελέσθησαν κατά το τρέ- 
χον έτος, ως επίσης επανεκθετικαί εργασίαι και 
τακτοποίησις του υλικού των μουσείων και 
των εργαστηρίων και αποθηκών. Δια του διορι- 
σμού νέου φυλακτικού προσωπικού, επετεύχθη 
αποτελεσματικώτερος έλεγχος επί των πάσης 
φύσεως εργασιών και δραστηριοτήτων, αι οποίαι 
άπτονται του αντικειμένου της Υπηρεσίας μας, 
κατεστρώθη δε σχέδιον διώξεως της αρχαιο- 
καπηλείας εν τω νομώ, αποδώσαν ήδη λαμπρούς 
καρπούς.

ΒΟΙΩΤΙΑ
Α Ν Α ΣΚ Α Φ Α Ι

Θ Η Β Α Ι

Ο ργανώνουσα συστηματικώτερον το έργον

της παρακολουθήσεως των οικοδομικών εργα- 
σιών εν Θήβαις και της προστασίας των θέσεων, 
εις τας οποίας συμφώνως προς τας μαρτυρίας 
της παραδόσεως, προς τα ανασκαφικά δεδομένα 
και τας λοιπάς υπαρχούσας ενδείξεις υφίσταν- 
ται σπουδαίαι αρχαιότητες, και προς προστα- 
σίαν του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος 
της πόλεως των Θηβών, η Υπηρεσία έταξεν ως 
στόχον της την άμεσον προστασίαν και έρευναν 
των ακολούθων θέσεων, αι οποίαι και δηλούνται 
εν τω Σ χ ε δ. I1:

1. Του χώρου του Καδμείου ανακτόρου, εις 
το κέντρον της πόλεως ( Α). Δια πρώτην φοράν 
εφέτος ενετοπίσθη ακριβέστερον ο χώρος ού- 
τος, όστις και σημειούται με τον κατάλληλον 
υπομνηματισμόν εις το Σ χ έ δ. 1α.

2. Του λόφου Κολωνάκι Θηβών προς Ν. 
της ακροπόλεως, όπου και απεκαλύφθησαν 
συστάδες μυκηναϊκών τάφων (Κ).

3. Του λόφου του Ι σμηνίου, όπου λείψανα 
του ναού του Απόλλωνος και νεκροταφείον των 
μυκηναϊκών χρόνων (I).

4. Του λόφου του Μεγάλου Καστελλίου, όπου 
και το σπουδαιότερον, ως φαίνεται, μυκηναϊκόν 
νεκροταφείον της πόλεως (ΜΚ).

5. Του λόφου του Α μφείου, επί της κορυφής 
του οποίου υπάρχει ο τύμβος Ζήθου και Α μ- 
φίονος ( Αμ ).

6. Της περιοχής από της εκκλησίας του Αγίου 
Νικολάου προς Ν. μέχρι της εκκλησίας της Α- 
γίας Παρασκευής προς Β., κατά μήκος της κοί- 
της και των οχθών του ρεύματος του Χρυσορρόα 
( της αρχαίας Κοίλης Ο δού ), όπου κατά την 
περιγραφήν του Παυσανίου έκειντο τα πλείστα 
και σημαντικώτερα μνημεία της πόλεως των 
ιστορικών χρόνων ( ΑΝ - ΑΠ ).

7. Της περιοχής η οποία κείται κατά μήκος 
του ρεύματος της Δίρκης, εις την οποίαν μαρ- 
τυρούνται επίσης ικανά και αξιόλογα μνημεία 
( Δ ).

1. Οικόπεδον Σωτηρίου - Δουγέκου

Το αρχείον τον μυκηναϊκού ανακτόρου. Εις 
την γωνίαν των οδών Ε παμεινώνδου και Με- 
ταξά ( άλλοτε Γοργίου) υπήρχε παλαιά οικο- 
δομή ( άλλοτε το κατάστημα του Δημαρχείου 
της πόλεως), ήτις ήρχισε να κατεδαφίζεται κατά

1. Δια να  λάβη  ιδέαν ο αναγνώ στης τη ς θέσεως των τό- 
πων, οι οπο ίο ι π ερ ιελήφ θησ αν εις τα  παρόντα Χ ρονικά, 
παρατίθεται τοπογραφ ικός χά ρ τη ς  των Θ ηβών, ε ις  τον ο- 
ποί ον σ ημειούντα ι, δ ια  των χρ ησ ιμοπο ιηθέντω ν εις τη ν  
παρούσαν έκθεσιν α ριθμών, άπασαι αι ερευνηθεί σαι, ολ ι- 
κώς ή μερικώς, το  έτος 1970, θέσεις.
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Σχέδ. 1. Τοπογραφικός χάρτης Θηβών
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Σχέδ. 1α. Τοπογραφικόν σχεδιογράφημα αρχαίας πόλεως και Καδμείου ( ---- : το μυκηναϊκόν τείχος
μετά των πυλών, κατά Κεραμόπουλλον, ΑΒΓΔ : το Καδμείο ν ) :  1. Α νασκαφή Κεραμοπούλλου 
( Παλαιόν Καδμείον ), 2. Νέον Καδμείον, 3. Οικόπ. Κόρδατζη, 4. Οικόπ. πρώην Δ. Παυλογιαννο- 
πούλου, 5. Α ρχείον μυκηναϊκού ανακτόρου, 6. Πλατεία Θηβών, 7. Εμπορική Τράπεζα, 8. Οικόπ.

αδελφών Σταυρή, 9. Δημοτική Αγορά
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τας αρχάς του έτους. Πριν ολοκληρωθή η εργα- 
σία αύτη υπέβαλον εις το Υπουργείον αναφοράν 
επισημαίνων την σημαντικήν θέσιν, την οποίαν 
κατείχεν ο χώρος, και προεξοφλών σπουδαία 
ευρήματα εζήτησα την άδειαν ανασκαφής και 
την σχετικήν προς τούτο πίστωσιν. Το οικό- 
πεδον ανήκεν εις τους Φ. Σωτηρίου και Γ. Δου- 
γέκον. Μετ’ ολίγας ημέρας αι εργασίαι των 
ιδιοκτητών επερατώθησαν και ήρχισεν η ανα- 
σκαφή.

Καθ’ όλην την έκτασιν του οικοπέδου υπήρ- 
χεν υπόγειον της κρημνισθείσης οικίας, εξ- 
ικνούμενον μέχρι βάθους 2.40 - 2.80 μ. από του 
καταστρώματος των προμνησθεισών οδών. Μετά 
την αφαίρεσιν μικράς στρώσεως χωμάτων ( μπα- 
ζωμάτων ) ανεφάνησαν λείψανα τοίχων και 
πλίνθοι εις την πρώτην των τομών. Οι τοίχοι 
απεδείχθη τελικώς ότι καλύπτουν μέγα τμήμα 
του οικοπέδου και χρονολογούνται εις τους βυ- 
ζαντινούς χρόνους. Διήλθον δια των μυκηναϊ- 
κών στρωμάτων, τα οποία κατέστρεψαν εις με- 
γάλην έκτασιν ( Π ί ν. 178 ). Αι πλίνθοι ήτο 
φανερόν ότι αντιπροσώπευον επιχώσεις μυκη- 
ναϊκών χρόνων και ότι ήσαν υλικόν ανωδο- 
μής καταστραφέντος κτηρίου των αυτών χρό- 
νων. Η  έγκαιρος αποσαφήνισις της εικόνος 
ταύτης εβοήθησεν εις την ορθήν πορείαν της 
όλης ανασκαφής. Ή δη, δια της πρώτης των 
τομών ανεφάνη το προς Δ. πέρας του εκ πλίν- 
θων τοίχου, ως ανεμένετο δε εκατέρωθεν του 
τοίχου τούτου ( πάχ. 0.90 μ. ) είχον καταπέσει 
εις επαλλήλους σειράς αι πλίνθοι. Η  κατάστα- 
σις αύτη διεμόρφωσε και την μέθοδον ανασκα- 
φής εν προκειμένω. Ε πεμείναμεν εις την ανα- 
σκαφήν του αδιαταράκτου από νεωτέρας παρα- 
βιάσεις μυκηναϊκού στρώματος, του καταλαμβά- 
νοντος το νοτιοανατολικόν τμήμα του οικοπέδου. 
Α φηρούντο αι πλίνθοι εις στρώσεις, αποχωρι- 
ζόμεναι από τας διαλελυμένας τοιαύτας. Η  κα- 
τάστασις αύτη συνεχίσθη σχεδόν μέχρι του δα- 
πέδου ( βλ. κατωτ. ). Πολλαί των πλίνθων, ιδιαι- 
τέρως αι προς το δάπεδον, έφερον ισχυράν με- 
λάνωσιν ή απέκειντο ως πωρώδης μέλαινα μάζα 
ομού μετά λειψάνων απηνθρακωμένου ξύλου, α- 
μόρφων συσσωματωμάτων τακέντος μολύβδου 
και ασβεστοποιηθέντων λιθαρίων. Η  καταστρο- 
φή δια πυρός ή τουλάχιστον η ολοκλήρωσις 
αυτής, προέκυπτε φανερά και εύγλωττος.

Ιδιαιτέρως έντονος υπήρξεν η παρουσία και 
η επενεργεια του πυρός εις ωρισμένα σημεία του 
ανασκαπτομένου  χώρου. Τελικώς, η θέσις των 
τμημάτων τούτων δεν ήτο τυχαία, ως ηδυνή- 
θην να διαπιστώσω εις την προς Ν. του τοίχου

των πλίνθων πλευράν της ανασκαφής. Αληθώς, 
εις την θέσιν ταύτην απεκαλύφθη ικανόν μέρος 
δωματίου ( ανασκαφείσα έκτασις μήκ. 7.40, 
πλ. περίπου 2.40 μ.), του οποίου ευρέθη η βορειο- 
δυτική γωνία, ενώ τα λοιπά μέρη παραμένουν 
άσκαπτα υπό τας οδούς. Αι πλίνθοι και τινες 
λίθοι, οίτινες κατεκρημνίσθησαν εντός του 
χώρου τούτου, είχον πυρακτωθή ή μελανωθή εις 
τμήματα ίσον περίπου απέχοντα μεταξύ των. 
Επειδή εντός των κεκαυμένων τούτων τμημάτων 

εύρομεν και ικανά λείψανα απηνθρακωμένου 
ξύλου, πιστεύομεν ότι εις τα σημεία αυτά το 
κτήριον ( ακριβέστερον το ισόγειον του κτη- 
ρίου ) έφερεν ορθίας δοκούς, αι οποίαι εκάησαν 
και επυράκτωσαν τα περί αυτάς κρημνισθέντα 
λείψανα του κτηρίου.

Πρώτος ανεσκάφη ο προς Β. του τοίχου των 
πλίνθων χώρος, ο οποίος ήτο επίσης δωμάτιον, 
του οποίου η νοτία πλευρά ωρίζετο πάλιν δια 
του τοίχου των πλίνθων και η νοτιοδυτική γω- 
νία εσώζετο κατά την αρχήν της μόνον, διότι 
ο προς Β. τοίχος ( βλ. κατωτ. ) είχε κοπή εκεί 
υπό του νεωτέρου βυζαντινού τοιούτου. Το 
συνολικόν βάθος των μυκηναϊκών επιχώσεων 
( πλίνθων ) εις τον χώρον τούτον έφθανε μέχρις
1.50 μ. ( εν μέρος αυτής και του τοίχου των πλίν- 
θων είχε καταστραφή υπό του υπογείου της πα- 
λαιάς οικίας).

Εντός των πλίνθων του τομέως τούτου ( πολ- 
λαί των οποίων εξήχθησαν ακέραιαι ή σχεδόν 
ακέραιαι ) ευρίσκομεν εξ αρχής πληθύν οστρά- 
κων μυκηναϊκών αγγείων. Ιδιαιτέρως εσημειώ- 
θησαν πολλά θραύσματα ψευδοστόμων αμφο- 
ρέων του τύπου των ευρεθέντων εις το υπό του 
Κεραμοπούλλου ανασκαφέν τμήμα του ανακτό- 
ρου. Τα όστρακα είναι γραπτά, αλλά όχι εν- 
επίγραφα. Εν πάντως είναι βέβαιον, ότι ταύτα 
ευρίσκοντο από της αρχής της ανασκαπτομένης 
επιχώσεως και μέχρι του δαπέδου, επί του τε- 
λευταίου δε τούτου ευρέθη εις τοιούτος αμφο- 
ρεύς εις θραύσματα. Αι διαπιστώσεις αύται οδη- 
γούν κατ’ αρχήν εις την σκέψιν ότι τινά τουλά- 
χιστον των σκευών τούτων δεν απέκειντο επί του 
δαπέδου του κτηρίου, αλλ’ έπεσαν με την κατα- 
κρήμνισιν αυτού, ίσως εκ του πατώματος του 
άνω ορόφου της οικοδομής ( περί αυτού βλ. 
κατωτέρω ).

Πλην των οστράκων, αφθονώτατα πάντοτε ήρ- 
χοντο εις φως άμορφα συσσωματώματα ή στα- 
γονόσχημα χύματα τακέντος μολύβδου ( εξ αγ- 
γείων μολύβδου, ως ίσως εν Μυκήναις, εις την 
οικίαν όπου ευρέθη η γνωστή ελεφαντίνη τριάς, 
ή εξ ελασμάτων επενδυόντων τα εκ ξυλου μέλη
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του κτηρίου ) και τινα θραύσματα τοιχογραφη- 
μάτων. Ιδιαιτέρα κατεβλήθη φροντίς εις όλην 
την ανασκαφήν να ορισθή η ακριβής θέσις των 
τοιχογραφημάτων τούτων εν σχέσει προς τους 
μυκηναϊκούς τοίχους, ουδαμού εν τούτοις ευ- 
ρέθη θραύσμά τι εις την θέσιν του, αλλά πάν- 
τα εντός των πλίνθων και εις τυχαίας θέσεις. 
Πρέπει, βεβαίως, να παρατηρηθή ενταύθα ότι 
δεν ανεμένετο να υπάρχη τοιχογραφικός διά- 
κοσμος του ισογείου χώρου του ανασκαφέντος 
κτηρίου, διότι τόσον ο λίθινος τοίχος, όσον και 
ο εκ πλίνθων τοιούτος, επεχρίοντο εσωτερικώς 
δια κονιάματος εκ πυρρού πηλού ( της αυτής δη- 
λαδή συστάσεως χώματος προς την κεραμίτιν 
γην των πλίνθων), πάχους 0.02 - 0.03 μ., επί του 
οποίου διακρίνονται εισέτι τα αποτυπώματα των 
αχύρων, άτινα εμίχθησαν προς στερέωσιν του 
πηλού. Πρέπει, λοιπόν, τα ανευρεθέντα τοιχο- 
γραφήματα, τα οποία φθάνουν τον αριθμόν των 
60 ( διαστ. περίπου 0.04 - 0.06 μ.) εξ όλης της 
ανασκαφής, να κατέπεσαν μετά των πλίνθων 
εκ του ανωγείου πάλιν. Παχεία ( μέχρι 0.05 μ.) 
μέλαινα ιλύς εκάλυπτε το σύνολον του δαπέδου 
του χώρου τούτου, μεταξύ δε αυτής ευρέθησαν 
και αρκετά θραύσματα απηνθρακωμένου ξύλου 
και πάλιν μόλυβδος τακείς και λιθάρια πυρα- 
κτωμένα ή ασβεστοποιημένα. Εφαπτομένη προς 
τον τοίχον των πλίνθων ευρέθη κατά χώραν, 
πλήρης αλλά τεθραυσμένη, ασάμινθος (λουτήρ) 
( Π ί ν. 179 α ), εντός της οποίας είχον καταπέ- 
σει λιθάρια, αρκετά μολύβδινα χύματα και τεμά- 
χια κεκαυμένου ξύλου. Η  εύρεσις του λουτήρος 
έχει βεβαίως σημασίαν και δια την χρήσιν του 
δωματίου τούτου. Προς Β. του λουτήρος και εις 
μικράν απόστασιν απ’ αυτού απεκαλύφθη επί του 
δαπέδου χαμηλή βάσις εκ πηλού, τομής τρα- 
πεζίου, η οποία προς Α. εκόπη πάλιν υπό του 
εκεί βυζαντινού τοίχου. Η  σημασία της δια- 
μορφώσεως αυτής δεν είναι εισέτι σαφής.

Προς Ν. του εκ πλίνθων τοίχου ηρευνήθη ο 
επόμενος τομεύς. Ως ανεφέρθη ήδη, εις τον 
χώρον τούτον απεκαλύφθη δωμάτιον κτηριακού 
συγκροτήματος, το οποίον έγεμε πάλιν πλίνθων 
και λοιπών ευρημάτων, ως και το προς Β. του 
τοίχου των πλίνθων. Τα κινητά ευρήματα εκ 
του ανασκαφέντος τμήματος του δωματίου τού- 
του υπήρξαν πάλιν αφθονωτάτη κεραμεική (πολ- 
λά θραύσματα μεγάλων ψευδοστόμων αμφο- 
ρέων), τοιχογραφήματα, μολύβδινα χύματα και 
αρκετά πλήρη αγγεία, τινά των οποίων και ακέ- 
ραια. Η  θέσις των τελευταίων τούτων μεταξύ 
ακεραίων και τεθραυσμένων πλίνθων υπήρξεν 
ενδεικτική του τρόπου με τον οποίον εκρημνί-

σθησαν εκ του ανωγείου της οικοδομής, ευρέ- 
θησαν δηλαδή ωρισμένα ανάστροφα εντός των 
ερειπίων, εις μίαν περίπτωσιν δε τα δύο αγγεία 
ευρέθησαν εις την αυτήν θέσιν αλλ’ εις διάφο- 
ρα βάθη, το εν με το στόμιον προς το δάπεδον, 
το δε άλλο ( το υψηλότερον αποκαλυφθέν ) με 
το στόμιον προς τα άνω. Τα αγγεία ταύτα απε- 
καλύφθησαν εις το προς Δ. άκρον του ανασκα- 
φέντος εδώ τμήματος του δωματίου και η σύμ- 
πτωσις αύτη πρέπει βεβαίως να σχετισθή με την 
ύπαρξιν συνόλου αγγείων εις ανάλογον θέσιν 
του ανωγείου, κρημνισθέντος εν συνεχεία εις 
τον χώρον της ανασκαφής. Ε π ί της αυτής θέ- 
σεως, όπου τα αγγεία, και επί του δαπέδου αυτού 
ευρέθησαν τρία κομβία στεατίτου και χαλκούν 
ενώτιον.

Ε ξαιρετικώς επιτυχής απέβη η έρευνα του 
προς Α. τμήματος του ανασκαπτομένου εδώ 
δωματίου. Την 19-2-1970 ήλθεν εις φως η πρώτη 
πινακίς (θραύσμα) εις βάθος 1.18 μ. ( από της 
επιφανείας του οικοπέδου και της αρχής του 
τοίχου των πλίνθων ), εις το προς Α. άκρον του 
τομέως και εις απόστασιν 0.30 μ. από του τοί- 
χου των πλίνθων. Η  πρόοδος της ανασκαφής 
εις το σημείον εκείνο και προς Δ. αυτού απεκά- 
λυψε την ημέραν εκείνην έτερα οκτώ θραύσματα 
πινακίδων γραμμικής Β. Το εύρημα τούτο ήλθε 
να καταδείξη την σπουδαιότητα του ανασκα- 
πτομένου τούτου συγκροτήματος, εις το οποίον 
κατά τας προσεχείς ημέρας προσετέθησαν νέα 
θραύσματα πινακίδων, υπέρ τα τριάκοντα. Πλην 
των πέντε πρώτων θραυσμάτων, τα λοιπά ευ- 
ρέθησαν εις θέσιν, η οποία κατελάμβανεν έκ- 
τασιν 0.70 - 0.90 μ. περίπου, απείχον δε από 
μεν του τοίχου των πλίνθων 0.80 μ. και περαι- 
τέρω, από δε του ανατολικού πέρατος της ανα- 
σκαφής 1.41 μ., τα δε βάθη εις τα οποία ευρέ- 
θησαν εκυμαίνοντο από 1.18-1.28 μ. Εις την 
θέσιν εκείνην το δάπεδον ευρέθη εις βάθος 1.40 
μ., η δε διαφορά των 0.12 μ. έφερεν εκ των άνω 
προς τα κάτω πρώτον μεν διαλελυμένα πυρρά χώ- 
ματα εκ των πλίνθων, ακολούθως στρώμα τε- 
φρού μαλακού πηλού και εν συνεχεία μέλαιναν 
ιλύν, πάχους 0.03 - 0.04 μ., καλύπτουσαν το δά- 
πεδον. Ε π ί του δαπέδου τούτου ουδέν θραύσμα 
πινακίδος ευρέθη. Συνεπώς, είναι λογικόν το 
συμπέρασμα ότι και αι πινακίδες κατέπεσαν 
εις τον ανασκαπτόμενον χώρον από τινος ύψους, 
αι δε πρώται πέντε εξετινάχθησαν εις απόστα- 
σιν 1.60 μ. προς Α. κατά την πτώσιν των. Το 
στρώμα εντός του οποίου ευρέθησαν αι πινα- 
κίδες έφερεν έντονα σημεία πυράς, τα οποία 
άλλως τε φέρουν και αι πινακίδες αυταί. Παρε-
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τηρήσαμεν και συνελέξαμεν λείψανα απηνθρα- 
κωμένου ξύλου εις την περιέχουσαν τας πινα- 
κίδας επίχωσιν, πιστεύω δε ότι δύναται να γίνη 
η σκέψις ότι αι πινακίδες ευρίσκοντό ποτε εντός 
ξυλίνου κιβωτίου ή ραφίου, το οποίον εκάη και 
ώπτησε τον πηλόν των πινακίδων, αι οποίαι 
διεσώθησαν τοιουτοτρόπως δι’ ημάς. Μετά πε- 
ρισσής προσοχής συνελέξαμεν βεβαίως τα εις 
το άμεσον περιβάλλον των πινακίδων ευρεθέν- 
τα όστρακα αγγείων και εκρατήσαμεν αυτά κε- 
χωρισμένως δια το πολύτιμον έργον της ανα- 
δείξεως του χρονολογικού των περιβάλλοντος. 
Θα σημειώσω, τέλος, ότι επί του δαπέδου του 
κτηρίου τούτου εύρομεν αρκετά λείψανα ξύλων 
εν απανθρακώσει, εις μερικάς δε περιπτώσεις 
ολοκλήρους σανίδας. Εν τεμάχιον αχάτου ευ- 
ρέθη εις απόστασιν 2 μ. προς Δ. των πινακίδων 
πάλιν και εντός διαλελυμένων πλίνθων. Α τυ- 
χώς η συνέχισις της ανασκαφής προς Ν. και Α. 
ημποδίσθη από τας οδούς Μεταξα και Ε παμει- 
νώνδου, είναι όμως φανερόν ότι υπ’ αυτάς υ- 
πάρχουν αδιατάρακτα τα στρώματα του κτη- 
ρίου, το οποίον ανεσκάψαμεν εις το οικόπεδον, 
αναμένοντα την έρευνάν των, η οποία θα απο- 
βή οπωσδήποτε εξ ίσου πλουσία, είναι δε πιθα- 
νόν και άλλαι πινακίδες να ευρίσκωνται εκεί, 
ιδιαιτέρως υπό την οδόν Μεταξά, πιστεύω.

Τοιαύτη υπήρξεν η έρευνα και τα αποτελέσμα- 
τα αυτής εις το νοτιοανατολικόν ήμισυ του οικο- 
πέδου, το οποίον είχεν αδιαταράκτους επιχώσεις 
μυκηναϊκών χρόνων. Το βορειοανατολικόν τμή- 
μα αυτού, μικρόν εις έκτασιν λόγω της κατα- 
στροφής των μυκηναϊκών στρωμάτων υπό των 
βυζαντινών τοίχων, παρουσιάζει την αυτήν εικό- 
να ( πλίνθοι από της επιφανείας του οικοπέδου 
και μυκηναϊκών χρόνων ευρήματα).

Ομοίως ηρευνήθη το δυτικόν ήμισυ του οι- 
κοπέδου, το οποίον παρουσιάζει την εξής ει- 
κόνα. Ουδεμία μυκηναϊκή επίχωσις υπάρχει 
περιέργως εδώ. Α πό της επιφανείας του οικο- 
πέδου αρχίζουν καθαρά ΜΕ στρώματα συνεχι- 
ζόμενα κανονικώς περαιτέρω. Οικοδομικά λεί- 
ψανα της εποχής αυτής δεν απεκαλύφθησαν ει- 
σέτι εντός των στρωμάτων πάντως δεν επρο- 
χώρησεν ακόμη αρκετά η ανασκαφή εις το ση- 
μείον τούτο.

Αξία μνείας είναι η εύρεσις δύο κιβωτιο- 
σχήμων τάφων των αυτών πάντοτε χρόνων εις 
το βόρειον άκρον του δυτικού ημίσεος του οι- 
κοπέδου, εις βάθος 0.20 μ. μόλις υπό την ση- 
μερινήν επιφά νειαν του οικοπέδου ( 2.80 μ. 
μέχρι της οδού ). Ο  εις τάφος φέρει νεκρόν ενή- 
λικα, με την κεφαλήν προς Δ., ορώσαν δε προς

Β., με τα σκέλη συνεπτυγμένα, εις το ύψος του 
στήθους δε και όπισθεν αυτού έχουν αποτεθή 
τα οστά ετέρου νεκρού μικροτέρας, ως φαίνεται, 
ηλικίας ( Π ί ν. 179 β ). Τα τελευταία ταύτα ίσως 
απετέθησαν εκεί δια να οικονομηθή χώρος δια 
τον άλλον νεκρόν. Αι ταφαί είναι ακτέριστοι, εν 
τούτοις εις μόνωτος σκύφος, χονδροειδούς κα- 
τασκευής, ευρέθη επί της πλακός του τάφου εις 
την θέσιν των κεφαλών των νεκρών. Το αγγείον 
ευρέθη κατά χώραν και αποτελεί ενδιαφέρουσαν 
περίπτωσιν μεταθανατίου προσφοράς του σκεύ- 
ους αυτού και δι’ αυτού ίσως μειλιγμάτων ή πλα- 
κούντος τινος προς τους νεκρούς. Τρεις νεκρούς 
έφερεν ο έτερος των τάφων, ένα ενήλικα εις το 
μέσον και δύο μικράς ηλικίας δεξιά και αριστε- 
ρά αυτού. Πρόκειται περί μητρός και τέκνων τα- 
φέντων ομού μετά κοινόν θάνατον; Οι νεκροί 
ήσαν εκτερισμένοι δια δύο σκυφοειδών, μονώ- 
των και χονδροειδούς κατασκευής ποτηρίων.

Δυστυχώς, ο προς Ν. και Δ. του παρόντος 
οικοπέδου χώρος δεν έχει τύχει αρχαιολογικής 
ερεύνης, καίτοι έχει νέας οικοδομάς. Ούτως, 
αγνοούμεν την εικόνα των προς Ν. ευρημάτων, 
όπου πρέπει να εξετείνοντο αι μυκηναϊκαί επι- 
χώσεις, και των προς Δ., όπου προεκτείνονται 
αι ΜΕ του ανασκαφέντος οικοπέδου. Ε κ  προ- 
φορικών μαρτυριών πληροφορούμαι ότι το προς 
Δ. οικόπεδον έδειξεν, ανασκαπτόμενον δια την 
στερέωσιν θεμελίων πολλούς τάφους, φρονώ 
δε ότι θα επρόκειτο πάλιν δια ΜΕ τάφους, οι 
οποίοι ίσως ανήκον εις μεγαλύτερον νεκροτα- 
φείον ΜΕ χρόνων. Η  παρατήρησις αύτη, εάν 
είναι ορθή, είναι χρήσιμος δια να δώση μίαν 
απάντησιν εις το ερώτημα, διατί οι Μυκηναίοι 
δεν επροχώρησαν οικοδομούντες προς Δ. και 
κυρίως εις τον αμέσως προς το αποκαλυφθέν 
συγκρότημα κείμενον χώρον. Σκάπτοντες ίσως 
προς τα εκεί ανεκάλυψαν το νεκροταφείον, περί 
της υπάρξεως του οποίου ίσως είχον και άλλας 
ενδείξεις ( ανυπάρκτους δι’ ημάς ), φειδόμενοι δε 
του χώρου και των νεκρών άφησαν τούτον άθι- 
κτον, τις οίδε δε εάν δεν περιέφραξαν αυτόν, 
ως έγινεν εις τας Μυκήνας. Μελλοντικαί έρευ- 
ναι εις την περιοχήν αυτήν ίσως διαφωτίσουν 
το πρόβλημα τούτο.

Τοπογραφικά. Η  σημασία της ανασκαφής. Ε - 
τονίσθη ανωτέρω η σπουδαία θέσις, την οποίαν 
κατέχει εις το κέντρον των Θηβών το ανασκα- 
φέν οικόπεδον. Δια να γίνη όμως περισσότερον 
αντιληπτόν, ιδιαιτέρως δια τα μυκηναϊκά μνη- 
μεία της πόλεως, όσα κατά καιρούς έφερεν εις 
φως η έρευνα, το ιδιαίτερον ενδιαφέρον της πα- 
ρούσης θέσεως, θα δώσω σύντομον σκιαγράφη-
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σιν των τοπογραφικών δεδομένων, τα οποία μετά 
την νέαν αποκάλυψιν λαμβάνουν διάφορον ερ- 
μηνείαν, η οποία γίνεται συγχρόνως πειστικω- 
τέρα και σαφεστέρα.

Ό τε ο αείμνηστος Κεραμόπουλλος έσκαπτε 
το επί της οδού Πινδάρου γνωστόν συγκρότημα 
μυκηναϊκών κτηρίων, ωδηγήθη από την σπου- 
δαιότητα των ευρημάτων εις την υπόθεσιν ότι 
ενετόπισε και ανέσκαψε την οικίαν του Κάδμου. 
Η έρευνα των Θηβών απεκάλυψεν εν συνεχεία 

εις πόσον μεγάλην έκτασιν γίνονται σημαντι- 
κώτατα ευρήματα των μυκηναϊκών χρόνων, ώστε 
ο λόγος αυτός και μόνον να μη αρκή να στηρίξη 
την ταύτισιν των θέσεων τούτων προς αυτό τούτο 
το ανάκτορον των μυκηναϊκών Θηβών.

Ε ξ  άλλου, ο σοφός ερμηνευτής παρετήρει 
τότε (βλ. Α Ε  1909, στ. 107) ότι: « Ο  χώρος εφ’ 
ου κείται το εμπρησθέν κτίριον, είναι περίπου 
το κέντρον της Καδμείας », διατρέχων δε την εις 
τέσσαρας εξάρσεις μορφουμένην, ενιαίαν εν 
τούτοις, κλιτύν της Καδμείας και τούτο μεν απο- 
χωρίζων υποθετικώς τον «δεύτερον λόφον» ( έ.α., 
στ. 109 ), εφ’ ου το αποκαλυφθέν υπ’ αυτού κτή- 
ριον των λοιπών « λόφων », και υποθέσας διά- 
φορον και χωριστήν δι' αυτόν τείχισιν, τούτο 
δε δεχόμενος ότι « οι τέσσαρες λόφοι της Κα- 
δμείας περιεβαλλοντο υπό κοινού τείχους, « του 
αρχαίου τείχους » κατά Παυσανίαν ( VIII, 4 ), 
εις ο ανήκον αι πολυθρύλητοι επτά πύλαι, ας 
είδε και ο περιηγητής ούτος » (έ.α., στ. 111 ), 
προσεπάθει να συνδέση αντιρρόπους, τουλάχι- 
στον, ενδείξεις περί της ακριβούς θέσεως του ιε- 
ρωτάτου και επισημοτάτου χώρου της μυκηναϊ- 
κής πόλεως, δηλαδή του ανακτόρου.

Εάν περιορισθώμεν επί του παρόντος μόνον 
εις τα κριτήρια, άτινα εμνημόνευσα ανωτέρω, 
δυνάμεθα να υποστηρίξωμεν:

Εις την σειράν των σπουδαίων ευρημάτων εκ 
της όλης ερεύνης των μυκηναϊκών Θηβών αι 
πινακίδες κατέχουν αναντιρρήτως την πρώτην 
θέσιν, δια να περιορισθώ μόνον εις αυτάς, δια 
την ανασκαφείσαν τελευταίαν θέσιν. Ε ξ  άλλου, 
αι πινακίδες είναι ευρήματα ανακτορικού περι- 
βάλλοντος και χαρακτήρος par excellence.

Την κεντρικωτέραν θέσιν της όλης ακροπό- 
λεως, ην περιορίζει το κυκλώπειον έρυμα με 
τας επτά πύλας, κατέχει η περί το οικόπεδόν μας 
θέσις, δηλαδή η σημερινή πλατεία της πόλεως 
και αυτό τούτο το ανασκαφέν οικόπεδον, το 
οποίον και από της απόψεως αυτής αναδεικνύ- 
εται εις χώρον υψίστης σπουδαιότητος δια την 
θηβαϊκήν μυκηναϊκήν ( ανακτορικήν ) τοπο- 
γραφίαν. Επιτρέπεται, λοιπόν, να υποθέσωμεν

και να ισχυρισθώμεν ότι η ανασκαφή μας εις 
το οικόπεδον Σωτηρίου όχι μόνον απεκάλυψε 
τον μίτον της ερεύνης του ιερωτάτου χώρου της 
πόλεως αλλ’ ότι έφερε πως εις φως αυτόν τον 
κεντρικόν πυρήνα του ανακτόρου. Η  τελευταία 
ακριβώς αύτη έρευνα μεταθέτει αναγκαίως το 
κέντρον του θηβαϊκού μυκηναϊκού ανακτόρου 
εις την ορθήν του θέσιν και δημιουργεί ασφαλή 
οδηγόν αναπροσαρμογής και οριστικής ερμη- 
νείας της μυκηναϊκής τοπογραφίας της πόλεως, 
θέτει δε επί ορθής βάσεως το όλον πρόβλημα 
ενοποιήσεως του μυκηναϊκού αρχαιολογικού 
χώρου, την διάσωσιν και ανάδειξιν του οποίου 
επιδιώκει η Υπηρεσία.

Χρονολόγησις. Μετά την εύρεσιν των πινα- 
κίδων, το σημαντικώτερον απόκτημα της νέας 
ανακαλύψεως έγκειται βεβαίως εις την δυνα- 
τότητα ακριβούς χρονολογήσεως της καταστρο- 
φής του κτηριακού συγκροτήματος, το οποίον 
απεκαλύφθη μερικώς εις το οικόπεδον Σωτηρίου. 
Ε π ί του παρόντος δεν είναι βεβαίως δυνατή η 
εξαντλητική σπουδή του θέματος τούτου, πριν 
ολοκληρωθή η συμπλήρωσις και μελέτη του 
κεραμικού υλικού. Είναι γνωσταί αι ασάφειαι 
εις τον ορισμόν του θεμελιώδους τούτου ζητή- 
ματος, προκειμένου περί των μυκηναϊκών Θη- 
βών. Ε κ  της προσωρινής μελέτης του κεραμικού 
υλικού, ιδία αγγείων ευρεθέντων επί του δαπέδου 
( Π ί ν. 179 γ - δ ), του προς Ν. του τοίχου των 
πλίνθων δωματίου, και των οστράκων των εις το 
άμεσον περιβαλλον των πινακίδων ευρεθέντων, 
προκύπτει ότι, η καταστροφή του κτηρίου έ- 
λαβε χώραν εις τους τελευταίους χρόνους της 
ΥΕΙΙΙΒ περιόδου ή το πολύ εις την μετάβασιν από 
της περιόδου ταύτης προς την αμέσως επομένην 
( ΥΕΙΙΙΓ). Ούτως, οι χρόνοι περί το 1200 π.Χ. 
δύνανται να ορισθούν ως οι χρόνοι της κα- 
ταστροφής του ανασκαφέντος μυκηναϊκού κτη- 
ρίου. Η  χρονολόγησις αύτη, τεκμηριουμέ- 
νη εν καιρώ, θα αποτελέση θεμελιώδη αρχαιο- 
λογικόν και ιστορικόν σταθμόν εις την ιστο- 
ρίαν της πόλεως κατά την μυκηναϊκήν εποχήν, 
εν τω πλαισίω των συγχρόνων καταστροφών 
εις άλλα μυκηναϊκά κέντρα του ελλαδικού χώ- 
ρου και θα βοηθήση περαιτέρω εις την λογικω- 
τέραν ερμηνείαν της παραδόσεως, της τε τοπι- 
κής αλλά και της γενικωτέρας τοιαύτης. Βε- 
βαίως δεν προεξοφλείται ότι η διαπιστωθείσα 
ενταύθα καταστροφή αντιπροσωπεύει την μόνην 
επισυμβάσαν εις τας Θήβας κατά τους μυκηναϊ- 
κούς χρόνους. Παλαιοτέρα τοιαύτη δεν διεπι- 
στώθη εις το ανασκαφέν οικόπεδον, τουλάχιστον 
λόγω μη προόδου της ανασκαφής υπό το δά-



202 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 26 ( 1971 ) :  ΧΡΟΝΙΚΑ

πεδον του αποκαλυφθέντος κτηρίου, τυχόν νεω- 
τέρα τοιαύτη δεν εξηκριβώθη ωσαύτως, διότι ο,τι 
μυκηναϊκόν ανευρέθη εις το οικόπεδον τούτο 
ανήκεν εις το αποκαλυφθέν κτήριον. Τυχόν 
ανακατάληψις του χώρου εις χρόνους μεταγε- 
νεστέρους της καταστροφής, ως φαίνεται ότι 
συμβαίνει με άλλας θέσεις εν Θήβαις, και δη 
« ανακτορικός » ως εις το οικόπεδον Σταυρή 
( βλ. ΑΔ  25 ( 1970 ): Χρονικά, σ. 214 κ.ε. ), δεν 
διεπιστώθη ενταύθα, αφού η εις την αρχήν της 
παρούσης μνημονευθείσα οικία κατέστρεψε 
πάσας τας επιχώσεις μέχρι βάθους 2.80 μ. από 
του σημερινού ύψους των οδών.

2. Οικόπεδον Χαραλάμπους Σταμάτη

Το οικόπεδον κείται εις επίκαιρον θέσιν από 
πλευράς ανακτορικής τοπογραφίας, ήτοι απέχει 
του μεν « Νέου » Καδμείου περί τα 40 μ. προς 
Δ., ευρίσκεται δε εις απόστασιν 70 μ. περίπου 
προς Β. και επί της αυτής ακριβώς γραμμής, 
όπου το προσφάτως αποκαλυφθέν ανακτορικόν 
αρχείον ( Σ χ  έ δ. 1 ).

Ο  χώρος του οικοπέδου τούτου περιελήφθη 
εντός του χώρου του ανακτόρου του κριθέντος 
εσχάτως ως απαλλοτριωτέου.

Η  περίπτωσις του οικοπέδου Σταμάτη αποτε- 
λεί μίαν των θλιβερών περιπτώσεων υπογείων. 
Εις παλαιάν οικίαν υπήρχεν υπόγειον, το οποίον 
είχε φθάσει μέχρι βάθους 2.25 μ. Το παν μέχρι 
του βάθους εκείνου κατεστράφη βεβαίως, ότε 
ωρύχθη το υπόγειον τούτο, της καταστροφής 
δε ελάχιστα δυστυχώς πράγματα διέφυγον, και 
μάλιστα όχι τα σπουδαιότερα, ως φαίνεται
Ο ,τι εσώθη ευρίσκεται κυρίως προς το βόρειον 
μέρος του οικοπέδου και κατά μήκος αυτού 
( Α. - Δ. ), και τούτο διότι ο φυσικός βράχος, 
εφ’ ου διετηρήθησαν τα περιγραφόμενα ενταύθα 
λείψανα, κλίνει προς Β. και ούτως η φυσική 
αυτή κοίλανσις επροστάτευσεν ωρισμένα λεί- 
ψανα εκ της ισοπεδώσεως του υπογείου. Τα 
λείψανα ταύτα είναι τα θεμέλια μόνον τοίχων 
των ΜΕ χρόνων, οι οποίοι έχουν κύριον άξο- 
να προσανατολισμού από Α. προς Δ. Οι λίθοι 
είναι αργοί και εθεμελιώθησαν επί του φυσικού 
βράχου, προχείρως πως διαμορφωθέντος. Τα 
σωθέντα λείψανα καταλαμβάνουν το σύνολον 
σχεδόν του ακραίου τμήματος του οικοπέδου 
( 11.70 μ.) και συνεχίζονται προς το παρακείμε- 
νον προς Β. οικόπεδον, το οποίον ευτυχώς δεν 
έχει υπόγειον ( Σ χ έ δ .  2 - 4 ) .

Πλην των οικοδομικών λειψάνων, τα οποία 
απετυπώθησαν προσεκτικώς, απεκαλύψαμεν και 
ευάριθμα τινα ευρήματα, κυρίως κεραμεικήν των

προμνησθέντων ΜΕ χρόνων αποκλειστικώς εις 
όστρακα. Εις μίαν θέσιν εις τον τομέα Β ( βλ. 
Σ χ έ δ .  3 ) εύρομεν κατά χώραν μίαν δωδεκάδα 
κυλινδρικών, διατρήτων κατά τον άξονα πη- 
λίνων αγνύθων ( Π ί ν. 180 α). Τέλος, εκ του το- 
μέως Α έσχομεν δύο οστέινα εργαλεία ( οπείς ) 
εκ βόθρου. Ευάριθμοι βόθροι απεκαλύφθησαν 
εντός του οικοπέδου τούτου, λαξευθέντες εντός 
του φυσικού βράχου και διατηρηθέντες μόνον 
κατά το κατώτατον μέρος των. Ε κ  των βόθρων 
τούτων συνελέγησαν ευάριθμα και ασήμαντα 
τινα όστρακα.

Μίαν πρόσθετον παρατήρησιν επιθυμώ να κα- 
ταχωρήσω ενταύθα:

Εις το οικόπεδον Σωτηρίου ( αρχείον ανα- 
κτόρου, βλ. ανωτ. ) υπήρχε πάλιν υπόγειον και 
δη μέχρι βάθους 2.80 μ. από του καταστρώματος 
της αυτής οδού Ε παμεινώνδου. Ε ν  τούτοις, τα 
μυκηναϊκά λείψανα συνεχίζοντο περαιτέρω 
μέχρι βάθους 1.50 μ., εις ο βάθος ευρέθη το δά- 
πεδον των δύο ανασκαφέντων μερικώς ανακτο- 
ρικών διαμερισμάτων ( αρχείου - λουτρού ).

Αι διαπιστώσεις αύται είναι βεβαίως χρήσιμοι 
δια την εδαφικήν μορφολογίαν της Καδμείας. 
Α πό του οικοπέδου Σταμάτη και προς Β. άρ- 
χεται κλίσις συνεχής, διαπιστουμένη και εξ 
αυτής της σημερινής οδού Ε παμεινώνδου και 
εκ της ανασκαφής οικοπέδων εις απόστασιν 
40 - 50 μ. προς Β. αυτού. Εις τα τελευταία αυτά 
οικόπεδα ( Γιαννοπούλου, Λαλιώτου, Δαγδε- 
λένη ) ο φυσικός βράχος ευρέθη εις βάθος 8 -18 μ.

Ο  Κεραμόπουλλος είχε διακρίνει και επι- 
σημάνει την διαμόρφωσιν της Καδμείας ακρο- 
πόλεως εις τέσσαρας μερικωτέρας εξάρσεις ( πε- 
ριοχή Μουσείου, περιοχή Δημοτικής Αγοράς, 
σημερινής πλατείας της πόλεως και περιοχή 
του Οιωνοσκοπείου του Τειρεσίου, και περιοχή 
Μητροπόλεως Θηβών). Η  τελευταία θέσις ε- 
λαμβάνετο κατά γράμμα υπό του Wilamowitz 
ως « το ακρότατον πέδον » του δελφικού χρη- 
σμού προς τον οικιστήν Κάδμον, και ως θέσις 
αυτού τούτου του ανακτόρου. Αι παρατηρήσεις 
του Κεραμοπούλλου τεκμηριούνται δια των προσ- 
φάτων ερευνών, συμπληρούμεναι ή τροποποιού- 
μεναι εν ταις λεπτομερείαις των.

3. « Νέον » Καδμείον

Λήγοντος του έτους 1970 επραγματοποιήθη 
διαμόρφωσις του χώρου του ανασκαφέντος τμή- 
ματος του Καδμείου ανακτόρου εις το τετρά- 
γωνον της Δημοτικής Αγοράς της πόλεως. Η  
εργασία αύτη απέβλεψεν αφ’ ενός μεν εις τακτο- 
ποίησιν και διαμόρφωσιν του χώρου, αφ’ ετέ-
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Σχέδ. 3. Θήβαι. Οικόπεδον X. Σταμάτη. Τομεύς Β
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ρου δε εις προστασίαν των αποκαλυφθέντων εις 
παλαιοτέρας ερεύνας λειψάνων, είτε δια κατα- 
χώσεως, είτε δια υποστυλώσεως αυτών. Ε ξ  
άλλου, επρογραμματίσθη έργον ενοποιήσεως

Σχέδ. 4. Θήβαι. Οικόπεδον X. Σταμάτη. Στρωματογραφία ανατολικού μετώπου

του αρχαιολογικού χώρου δια κατεδαφίσεως 
των μεταξύ του λεγομένου « Παλαιού » και 
« Νέου » Καδμείου απαλλοτριωθεισών οικιών 
Η ρ. Λιόκη και Ιω. Παπασταμέλου, έργον το

οποίον επραγματοποιήθη μερικώς μόνον. Α- 
πομένει η απαλλοτρίωσις της οικίας Στ. Δα- 
ούτη δια να καταστή δυνατή η ενοποίησις 
και αξιοποίησις του τμήματος τούτου του Κα-

δμείου ανακτόρου. Ε ν  τω μεταξύ διενηργήθη 
ανασκαφή εις τρία σημεία του χώρου τούτου, 
επιβληθείσα δια τους προμνησθέντας στόχους 
και λόγω υποχωρήσεως μετώπων τινών των
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παλαιών ανασκαφών, ιδία του προς Δ. τοιούτου 
του « δωματίου του θησαυρού » ( βλ. ΑΔ 19 
(1964): Χρονικά, σ. 194-95 κ.ε.). Το «δωμάτιον 
του θησαυρού » προεξετάθη δια της ανασκαφής

Σχέδ. 5. « Νέον » Καδμειον. « Δωμάτιον θησαυρού »

Σχέδ. 6. « Νέον » Καδμείον. « Δωμάτιον θησαυρού »

μας 1.50 μ. περαιτέρω προς Δ. ( Π ί ν .  180β). 
Μετά από βάθος 0.50 μ. από της οδού Αντιγό- 
νης απεκαλύφθησαν τρεις ασβεστόκτιστοι τοί- 
χοι των μεταβυζαντινών χρόνων ( πρβλ. Σ χ έ δ .  
5 -6 , ένθα εμφαίνονται και αι διαστάσεις των

τοίχων). Εις βάθος 1.10 μ. απεκαλύφθη τμήμα 
δαπέδου και κιονίσκοι υποκαύστου λουτρού 
( Π ί ν. 180γ ) των ρωμαϊκών χρόνων. Η  μυκη- 
ναϊκή επίχωσις απετελείτο κυρίως εκ διαλε-

λυμένων πλίνθων ( Π ί ν .  181α), εντός των 
οποίων ευρίσκονται πολλά θραύσματα αγγείων, 
ιδίως ψευδοστόμων αμφορέων.

Εντός του ανασκαφέντος τμήματος του μυκη- 
ναϊκού δωματίου απεκαλύψαμεν περιωρισμένον
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αριθμόν οστράκων των ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνων, αλλ’ 
ουδέν ακέραιον αγγείον. Εύρομεν όμως τα α- 
κόλουθα μικροαντικείμενα:

Νήσσαν εκ χρυσού ελάσματος, ύψ. 0.023 μ., 
χρυσούν « δισκάριον » με στεφάνην κοκκι- 
δωτήν και κολοβήν τοξωτήν λαβήν· το αντι- 
κείμενον πληρούται υπό ενθέτου αλαβαστρίνου 
κρίκου, εντός του οποίου υπάρχει ένθετος λίθος 
σχήματος κόρης οφθαλμού. Το όλον αποδίδει 
πιστεύω περίαπτον και προωρίζετο να « απο- 
στρέφη τον πονηρόν οφθαλμόν ». Όστρεον εξ 
υαλομάζης, διάτρητον προς ανάρτησιν. Έτερον 
χρυσούν, αμφίκυρτον, διάτρητον. Ψήφον αμεθύ- 
στου, ψήφον χρυσήν ομοίως διάτρητον, πέντε

Σχέδ. 7. « Νέον » Καδμεϊον ( πρφην οΙκία Παπασταμέλου ). Τοίχοι μυκηναϊκών χρόνων

ψήφους σφαιρικάς - πεπλατυσμένας εξ υαλομά- 
ζης και δύο χρυσάς. Χρυσούν κάλυκα μετά κρί- 
κου και δύο ψήφους σαρδίου.

Σημειωτέον, ότι εις το υφ’ ημών ερευνηθέν 
τμήμα του « δωματίου των σφραγιδοκυλίνδρων » 
διεπιστώθη μεν η καταστρέψασα και το παρόν 
κτήριον πυρκαϊά, αλλά δεν εμαρτύρησεν ούτε 
την έντασιν ούτε την έκτασιν, ην μαρτυρεί το 
επί των οδών Ε παμεινώνδου και Μεταξά μυκη- 
ναϊκόν κτήριον και το λεγόμενον «Παλαιόν» 
Καδμείον. Εις τούτο εν μέρει συνετέλεσε, πι- 
στεύω, και η διαφορά των φυλασσομένων εις 
έκαστον χώρον υλικών. Οπωσδήποτε επί του 
δαπέδου του δωματίου απεκαλύφθη μία πλήρης 
σανίς απηνθρακωμένη.

Δύο άλλαι θέσεις ηρευνήθησαν επίσης εντός 
του αυτού χώρου του οριζομένου υπό της οδού 
Πινδάρου προς Α., Αντιγόνης προς Ν., της 
Δημοτικής Αγοράς προς Δ. και του χώρου της 
ανασκαφής Κεραμοπούλλου προς Β. Η  πρώτη 
θέσις, εκτάσεως 8.70 x 4.60 μ., ευρίσκεται προς 
Α. του δωματίου των σφραγιδοκυλίνδρων και 
εις απόστασιν 7 μ. απ’ αυτού. Είναι σημαντικόν 
ότι εις την θέσιν αυτήν αι πρώται επιχώσεις και 
τα ευρήματα, τα οποία ήλθον εις φως, είναι των 
ΠΕ χρόνων ( Π ί ν. 181 β). Α πεκαλύφθησαν 
ευάριθμα πήλινα σκεύη και τινες πίθοι των ΠΕ 
χρόνων ως και κέρας ελάφου. Σημειωτέον ότι 
το δάπεδον, επί του οποίου ευρέθησαν τα ανω-

τέρω ευρίσκεται περί τα 0.30 μ. υψηλότερον 
του δαπέδου του μυκηναϊκού δωματίου των σφρα- 
γιδοκυλίνδρων. Συνεπώς συμπεραίνομεν ότι το 
μυκηναϊκόν κτίσμα εθεμελιώθη εις στρώματα 
βαθύτερα.

Η  ετέρα θέσις κείται μεταξύ του λουτρώνος 
της τουρκοκρατίας ( βλ. A Δ , έ.α. ) και των άλ- 
λοτε οικιών Ιω. Παπασταμέλου και Η ρ. Λιόκη, 
προς Β. δε ορίζεται υπό της οικίας Δαούτη, ήτις 
συνδέει τον παρόντα χώρον με την ανασκαφήν 
Κεραμοπούλλου. Εις το σημείον τούτο απεκα- 
λύφθη σύμπλεγμα τοίχων ( Σ χ έ δ .  7· Π ί ν. 
182α- β) ,  των οποίων η προς Α. συνέχεια κα- 
τεστράφη από τας προμνησθείσας οικίας. Οι τοί- 
χοι είναι των μυκηναϊκών χρόνων, έσωζον δε
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επ’ αυτών και ικανά λείψανα επιπάγου, ομοίου 
προς τον καλύπτοντα τα κτίσματα της ανασκα- 
φής Κεραμοπούλλου. Παρά τον μικρόν χώρον, 
όστις διετίθετο προς έρευναν, απεκαλύψαμεν 
τμήμα δαπέδου, επί του οποίου απεκαλύφθη και 
στρώμα αιθάλης, προφανώς κατάλοιπον της 
μαρτυρουμένης δι’ όλων των μυκηναϊκών κτι- 
σμάτων πυρκαϊάς. Τα ευρήματα είναι μόνον ό- 
στρακα και καλυπτήριοι παραχειλεωταί κέρα- 
μοι. Αι επιχώσεις δεν ήσαν καθαραί λόγω παρα- 
βιάσεως του χώρου υπό νεωτέρων κτισμάτων. 
Ε ν  τούτοις, φαίνεται μετά περισσής ακριβείας 
και με επιφυλαξιν λεπτομερεστέρας μελέτης 
του πράγματος, ότι το στρώμα καταστροφής 
είναι ενταύθα των μέσων χρόνων της YE ΙΙΙΒ 
περιόδου.

4. Οικόπεδον Δημ. Κοροπούλη (οδός Βουρδουμπά)

Διάνοιξις πεδίλων εις το οικόπεδον τούτο 
εμαρτύρησε την ύπαρξιν ευτελών τινων τοίχων 
των υστεροβυζαντινών χρόνων εις βάθος 5 - 6 μ. 
από της οδού Βουρδουμπά.

5. Οικόπεδον Μπαρώνα ( Νέα Θήβα )

Περί τα 150μ. προς Ν. του κτηρίου του Γηρο- 
κομείου Θηβών, το οποίον έχει κτισθή επί της 
νοτιάς κλιτύος του λόφου «Μεγάλο Καστέλλι », 
απεκαλύφθησαν τα λείψανα οστεοφυλακείου 
των βυζαντινών χρόνων ( Σ χ έ δ .  8 ). Το ο- 
στεοφυλακείον εκάλυπτεν επίχωσις 1.80 μ. Ευ- 
ρήματα εντός αυτού δεν απεκαλύφθησαν, πλην 
οστράκων τινων βυζαντινών χρόνων. 

6. Οικόπεδον Κωνστ. Σταματέλλου ( Κολωνάκι
Θηβών)
Το οικόπεδον κείται δεξιά τω ανερχομένω 

την αμαξιτήν οδόν Θηβών - Λεύκτρων και εις 
τους πόδας του λόφου Κολωνάκι. Εις τον βρά- 
χον απεκαλύφθησαν δύο ορύγματα - τάφοι των 
βυζαντινών χρόνων, με κατεύθυνσιν από ΒΑ. 
προς ΝΔ. Φέρουν δρόμον και θάλαμον. Ο  
εις διετηρείτο ακέραιος, πιθανώς δε εγένετο 
εις θέσιν μυκηναϊκών τάφων, αφθόνων εις όλον 
τον λόφον του Κολωνακίου. Του ενός τάφου 
η είσοδος εφράσσετο δια πλακός. Εντός των 
τάφων ευρέθησαν οστά ακτέριστα. Το μόνον 
εύρημα υπήρξε χαλκούς δακτύλιος.

7. Οικόπεδον Ματεού ( οδός Κάδμου )
Παχυτάτη επίχωσις, περίπου 7 μ., εκάλυπτε το

οικόπεδον, κυρίως κατά το ανατολικόν μέρος 
του. Πλουσία υπήρξεν η συγκομιδή οστράκων, 
κυρίως των μυκηναϊκών χρόνων ως και των βυ- 
ζαντινών χρόνων, οικοδομικά όμως λείψανα

ευρέθησαν ολίγα ( εντός των ανασκαφέντων πε- 
δίλων ) και μάλιστα των νεωτέρων χρόνων. Αι 
επιχώσεις του οικοπέδου ήσαν κυρίως « μπάζα » 
διαφόρων εποχών, τα οποία απερρίφθησαν ή 
εκύλησαν προς τον χώρον τούτον ( δυτική κλι- 
τύς Καδμείας ).

8. Οικόπεδον Ευαγγ. Βόγκλη ( οδός Πελοπίδου )

Διηνοίχθησαν δύο δοκιμαστικαί τομαί προς εξ- 
ακρίβωσιν του ύψους και των στρωμάτων των 
επιχώσεων του οικοπέδου. Α πεδείχθη μεγάλη 
αναμόχλευσις των στρωμάτων εκ κατασκευών

Σχέδ. 8. Νέα Θήβα. Οικόπ. Μπαρώνα. Κάτο- 
ψις οστεοφυλακείου

νεωτέρων εξικνουμένων μέχρι του πούρου. Αι τε- 
λευταίαι είναι βυζαντιναί και ρωμαϊκαί, ως φαί- 
νεται εκ των κεραμικών ευρημάτων. Λείψανα 
οικοδομικά σώζονται ολίγα, νεώτερα. Εις την 
τομήν A και εις βάθος 0.45 μ., ευρέθη κιονό- 
κρανον μαρμάρινον ιωνικού ρυθμού, εις βάθος 
δε 0.78 μ., μαρμαρίνη κεφαλή μικρού αγάλματος 
( Π ί ν. 183 α - β ). Πλήν των νεωτέρων τοίχων 
και ευρημάτων, απεκαλύφθησαν λείψανα τοί- 
χων και δύο ταφαί των ΜΕ χρόνων, η μία εντός 
πίθου ( πρβλ. υπόμνημα εις το Σ χ έ δ .  9 ).

9. Οικόπεδον Γ. Γιαννούτσου ( Άγιοι Θεόδωροι )

Κατά την διενέργειαν εκσκαφικών εργασιών, 
απεκαλύφθη το μεγαλύτερον μέρος εκκλησίας



208
Α

ΡΧ
Α

ΙΟ
Λ

Ο
ΓΙΚ

Ο
Ν

 Δ
ΕΛ

ΤΙΟ
Ν

 26 ( 1971 ) : Χ
ΡΟ

Ν
ΙΚ

Α

Σχέδ. 9. Θήβαι. Οικόπεδον Ευαγγ. Βόγκλη. Τοίχοι ΜΕ χρόνων



ΒΟΙΩΤΙΑ - ΦΘΙΩΤΙΣ 209

των υστέρων βυζαντινών χρόνων και τινες τά- 
φοι των βυζαντινών χρόνων, συνελέγη δε μέγας 
αριθμός τοιχογραφιών. Η  εκκλησία είχε και 
νεώτερα προσκτίσματα και συμπληρώσεις. Την 
ολοκλήρωσιν της σχετικής ερεύνης ανέλαβεν 
η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, έκθεσιν 
της οποίας βλ. κατωτ., σ. 247.

10. Οικόπεδον Δημ. Παυλογιαννοπούλου (οδός
Πελοπίδου )

Εις το οικόπεδον τούτο εγένετο συμπληρω- 
ματική ανασκαφική διερεύνησις. Η  ανασκαφή 
αύτη εξετάθη επί εκτάσεως 5 x 9 μ., προς Α. 
του ανασκαφέντος παλαιότερον χώρου ( βλ. 
ΑΔ 20 ( 1965 ): Χρονικά, σ. 233 κ.ε. ). Συγχρόνως 
επεχώννυτο ο παλαιότερον ανασκαφείς χώρος, 
εις τρόπον ώστε να στηριχθώσιν οι τοίχοι των 
μυκηναϊκών κτηρίων, οι οποίοι είχον έλθει εις 
φως, υφιστάμενοι αυτοί και κυρίως τα ανοικτά 
θεμέλιά των διάβρωσιν υπό των υδάτων, ως και 
κατακρήμνισιν. Α νεσκαφη ο  προμνησθείς το- 
μεύς εις βάθος 1.40- 1.60 μ. και μέχρι του βά- 
θους τούτου αι επιχώσεις είναι νεωτέρων και 
βυζαντινών χρόνων. Αληθώς ειπείν, όστρακα 
βυζαντινών χρόνων έρχονται εις φως από της 
επιφανείας του οικοπέδου, ήτις είναι περίπου 
ισοϋψής προς το κατάστρωμα της οδού Πελοπί- 
δου, ανέχουσα ηπίως προς Α. Κατά τόπους και 
εις βάθος 1.50 μ. υπάρχουν μέλαιναι νησίδες, αι 
οποίαι οφείλονται εις πυρκαϊάν. Ιδιαιτέρως παρα- 
βεβιασμένος είναι ο προς Ν. χώρος της ανα- 
σκαφής, όστις φέρει παραβίασιν βυζαντινών 
χρόνων, γέμουσαν λιθαρίων, κεράμων και λοι- 
πών επεισάκτων υλικών. Τα βυζαντινά κτίσματα 
έχουν φθάσει εις το μυκηναϊκόν στρώμα, το 
οποίον, εν τούτοις, απεκαλύφθη ανέπαφον εις 
αρκετά σημεία. Του μυκηναϊκού στρώματος 
απεκαλύφθησαν ευτελή τινα κτίσματα ( Σ χ έ δ. 
10-11), προ πάντων δε το δάπεδον μυκηναϊκών 
κτισμάτων και δη εις ικανήν έκτασιν ( Π ί ν. 
183 γ ). Το δάπεδον τούτο έφερε φανερά και έν- 
τονα τα σημεία της πυράς, η οποία κατέστρεψε 
το παρόν συγκρότημα των μυκηναϊκών κτισμά- 
των. Ε π ί του δαπέδου δε ακριβώς τούτου απε- 
καλύφθησαν και τινα σημαντικά ευρήματα, ήτοι 
θραύσματα χαλκών όπλων ( βλ. Α Δ 20 ( 1965 ): 
Χρονικά, σ. 233 - 35 ), κρατήρ των ΥΕ ΙΙΙΒ χρό- 
νων, κυλινδρικόν λίθινον σκεύος ( Π ί ν. 183 δ ), 
δύο πινακίδες γραμμικής γραφής Β ( Π ί ν. 183 ε ) 
και το εν Π ί ν. 183 ς' εικονιζόμενον ελεφάντι- 
νον αντικείμενον, το οποίον αποδίδει με εκπλη- 
κτικήν άνεσιν και εκφραστικότητα οκλάζοντα 
μόσχον.

Αι πινακίδες φέρουσι τας εξής επιγραφάς ε- 
κάστη :

Του οικοπέδου τούτου δεν επερατώθη πλήρως 
η έρευνα, η οποία πρέπει να συνεχισθή κυρίως 
προς Α.

11. Γυμνάσιον Θηβών

Κατά την διάνοιξιν ορυγμάτων εις το προ- 
αύλιον του Γυμνασίου Θηβών, απεκαλύφθησαν 
εις βάθος 2.70 μ. δεκατέσσαρες εν συνόλω τά- 
φοι των υστέρων βυζαντινών χρόνων. Ά παντες 
είχον λαξευθή επί του μαλακού πετρώματος 
( πώρου ) και μετρούν κατά κανόνα μήκος 2, πλά- 
τος 0.70 και βάθος 0.50 μ. Δύο συνήθως νεκροί 
έχουν αποτεθή εις έκαστον των τάφων ορώντες 
προς Α., εις ενίους δε των τάφων και εις τα άκρα 
των μακρών πλευρών παρετηρήθη και συσσώρευ- 
σις οστών παλαιοτέρων πιθανώτατα ταφών. Οι 
πλείστοι των τάφων εκαλύπτοντο δια χώματος, 
τινές εν τούτοις έφερον επίπεδον καλυπτήριον 
πλάκα εκ πώρου ή τιτανολίθων. Εις την τελευ- 
ταίαν περίπτωσιν ο λίθος ελήφθη εκ κατωφλίου 
παλαιοτέρας οικοδομής διότι έφερε τους τόρμους 
δια την στερέωσιν των στροφίγγων της θύρας. 
Αγγεία εις τους τάφους δεν ευρέθησαν, πλην 

οστράκων τινών εφυαλωμένων και εγχαράκτων. 
Ε ν τούτοις, ποικιλώτερος υπήρξεν ο κτερισμός 
εις κοσμήματα εξ αργύρου και χαλκού. Κατιω- 
μένα και άλλως ωξειδωμένα είναι τα αντικεί- 
μενα ταύτα, τα οποία εν τούτοις παρουσιάζουν 
ικανόν ενδιαφέρον δια τα ευάρεστα σχήματά των 
και την σχετικήν ποικιλίαν των.

Εις αρκετούς τάφους ευρέθησαν χαλκά και 
αργυρά ενώτια με χαλκούς κρίκους. Τα πρώτα 
είτε είναι απλοί κρίκοι ή εξαρτώμενα από λε- 
πτόν κρίκον ελάσματα με βραχείας αποφύσεις, 
τα αργυρά έχουν σχήμα ημιπεριφερούς λυχνίας 
φέροντα περί την ακμήν, ένθα συνάπτονται τα 
συνιστώντα αυτήν λεπτά ελάσματα, λεπτούς βρό- 
χους ή σύρμα διατετμημένον. Εις έκαστον των 
τάφων, ευρέθησαν ανά εν ή δύο νομίσματα χαλ- 
κά, σκυφωτά ή μη, ως επίσης και χαλκοί δα- 
κτύλιοι, κυρίως ευτελείς, και χονδροί κρίκοι 
χαλκού αλλά και άλλοι εκ λεπτοτέρου ελάσμα- 
τος, φέροντες εις την σφενδόνην εγχάρακτον 
σταυρόν εντός κύκλου. Εις τούτων φέρει επί της 
εις σχήμα σταυρού μορφουμένης σφενδόνης του

2. e-pe-i-ja-o: Ε πειγέως ;
3. po-te-u : Π ρωτεύς - Ποντεύς.



210 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 26 (1971): ΧΡΟΝΙΚΑ

Σχέδ. 10. Θήβαι. Οικόπ. Δημ. Παυλογιαννοπούλου. Δάπεδον μυκηναϊκών κτισμάτων

Σχέδ. 11. Θήβαι. Οικόπ. Δημ. Παυλογιαννοπούλου. Τοίχοι βυζαντινών χρόνων



ΒΟΙΩΤΙΑ - ΦΘΙΩΤΙΣ 211

πέντε διατρήτους ψήφους εκ χαλαζίου, συνηλω- 
μένας επ’ αυτής δια λεπτού σύρματος. Ο δα- 
κτύλιος ούτος ανήκει εις τα κομψοτεχνήματα 
της όλης ερεύνης, μεταξύ των οποίων δέον να 
καταλεχθή και σφαιρικόν ενώτιον φέρον χρυ- 
σούν κρίκον και εσμαλτωμένον περιτέχνως. Εύ- 
ρομεν επίσης και τινας χαλκούς και σιδηρούς 
ήλους πιθανώς εκ των φερέτρων και τινα θραύ- 
σματα υέλου. Τα αντικείμενα ταύτα εκαθαρί- 
σθησαν και ετακτοποιήθησαν.

12. Οικόπεδον Ε λ. Καλτσωνάκη ( οδός Βενιζέ-
λου, Νέος Συνοικισμός )

Παρά τον Νέον Συνοικισμόν Θηβών υπάρχει 
ευρεία τεχνητή επίχωσις, ήτις και σήμερον 
ακόμη έχει σχήμα θεατροειδές, πράγμα το ο- 
ποίον ωδήγησε τον Κεραμόπουλλον να πιστεύ- 
ση ότι ενταύθα έκειτο η « θυμέλη » των αρχαίων 
πηγών, δηλαδή αμφιθέατρον οικοδομηθέν υπό 
του Σύλλα δια τον εορτασμόν των νικών του εν 
Ε λλάδι. Την τοιαύτην διαμόρφωσιν της μνη- 
σθείσης επιχώσεως καθιστά φανεράν το εν 
τω Σ χ ε δ. 12 τοπογραφικόν διάγραμμα.

Θεμέλια τινα πωρίνων τοίχων είχον απο- 
καλυφθή κατά το έτος 1966 κατά μήκος της οδού 
Βενιζέλου, εις εργασίας διαμορφώσεως της ο- 
δού, καίτοι δε η κατασκευή και διατήρησίς 
των εχαρακτηρίζετο μετρία ( βλ. ΑΔ  22 ( 1967 ): 
Χρονικά, σ. 235 και Πίν. 165 α ), εξεφράζετο 
η υπόθεσις ότι οι αποκαλυφθέντες τοίχοι σχε- 
τίζονται προς το ρωμαϊκόν αμφιθέατρον της 
πόλεως, το οποίον δικαίως προσδοκώμεν προς 
Α. της οδού Βενιζέλου και περικλειόμενον υπό 
της οδού ταύτης, της οδού Κυδωνιών, Πλαστή- 
ρα και της οδού 90 ( Σ χ έ δ. 1 ).

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριον εγένετο αποχωμά- 
τωσις τμήματος του οικοπέδου Ε λ.Καλτσωνάκη, 
κειμένου επί της οδού Βενιζέλου. Τας εργασίας 
παρηκολουθήσαμεν και συνεχίσαμεν ανασκά- 
πτοντες από βάθους 3 μ. και χαμηλότερον, διότι 
μετά το βάθος εκείνο συνεχίζετο τοίχος εκ πωρί- 
νων δόμων ψευδοϊσοδομικής τοιχοδομίας, ο ο- 
ποίος απεκαλύφθη υφ’ ημών εις έκτασιν 8.40 μ. 
( Πί ν .  184 α ). Προς Α. αυτού προβάλλουν αντη- 
ρίδες. Η  κατασκευή του είναι επιμελημένη, φέ- 
ρεται δε ο τοίχος από Ν. προς Β. ουχί εντελώς 
ευθύς, αλλά καμπτόμενος ελαφρώς προς ΒΑ. 
Ουδέν εύρημα εγένετο κατά την ανασκαφήν. Η  
καλύπτουσα τον τοίχον καθαρά επίχωσις εκ 
χώματος και χαλίκων έχει ύψος 3 - 3.50 μ., εντός 
αυτής δε έχουν, κατά κανόνα, θεμελιωθή αι οι- 
κοδομαί, αι οποίαι διακρίνονται καθ’ όλην την 
έκτασιν της θεατροειδούς επιχώσεως.

Παρακολούθησις εκσκαφών ή διανοίξεων πε- 
δίλων εις διάφορα οικόπεδα της πόλεως απέδω- 
σε τα κάτωθι: Γυναικείον αγαλμάτιον ρωμαϊ- 
κών χρόνων, κολοβόν, ύψους 0.45 μ. εκ του 
οικοπέδου Γεωργ. Μεϊδάνη ( εις Νέας Θήβας ).

Επίσης τρία αγγεία βυζαντινών χρόνων εξ 
αποθέτου εις το οικόπεδον Ιω. Μεγάλου ( εις 
Νέας Θήβας ).

Δύο τάφους κεραμοσκεπείς βυζαντινών χρό- 
νων ακτερίστους απεκαλύψαμεν εις το οικόπε- 
δον Ιω. Τσίγγου ( Κολωνάκι Θηβών).

Τέλος, εις το οικόπεδον Γεωργ. Δημητούλη 
επί της οδού Ε παμεινώνδου, ουδέν απεκαλύ- 
φθη κατά τας γενομένας εργασίας ανεγέρσεως 
νέας οικοδομής. Το πράγμα σημειούται δια την 
γνώσιν της διαμορφώσεως του εδάφους της 
Καδμείας ακροπόλεως. Συγκεκριμένως, ο βρά- 
χος ευρίσκετο εδώ υψηλότερον της σημερινής 
στάθμης της οδού Ε παμεινώνδου, μέχρι της 
οποίας είχε κοπή εις παλαιοτέρους χρόνους. 
Δια του βράχου διήρχετο επιμήκης σύριγξ το- 
μής ημικυκλικής, της οποίας η αρχαιότης δεν 
εξηκριβώθη. Πιθανώς είναι μέρος υδρευτικού 
ή αποχετευτικού αγωγού της πόλεως των βυ- 
ζαντινών χρόνων ( Π ί ν .  184 β ).

Π Υ Ρ Ι

Αγρός Σ. Παπαδημητρίου
Ά λλοτε είχον έλθει εις φως τυχαίως ή και εκ 

λαθρανασκαφής τάφοι τινές των γεωμετρικών 
και κλασσικών χρόνων. Διηνοίξαμεν τέσσαρας 
τάφρους ορθογωνίους και παρετηρήσαμεν τα ε- 
ξής: Μέχρι βάθους 0.60 - 0.80 μ. ο αγρός έχει ανα- 
μοχλευθή υπό του μηχανικού αρότρου. Εις τους 
τάφους, τους οποίους διηνοίγομεν, είναι κατα- 
φανή τα ίχνη της κλοπής. Συμπέρασμα: Η  ει- 
κών έχει αλλοιωθή αρκούντως και θα εχρειά- 
ζετο ευτυχής τις περίπτωσις δια να πιστώσω- 
μεν τρόπον ταφών και συναφή προβλήματα. 
Τούτο κατέστη ήδη εν μέρει δυνατόν εις τας 
τέσσαρας τάφρους, λόγω μερικής διατηρήσεως 
των ταφών.

Εις την τάφρον 1 εύρομεν ταφάς κλασσικών 
χρόνων, εις επάλληλον σειράν. Ούτως, εις την 
αυτήν θέσιν απεκαλύψαμεν τρεις διαδοχικάς 
και επαλλήλους ταφάς, ων η πρώτη εις τάφον 
κεραμοσκεπή και αι λοιπαί δύο εις ορθογωνίους 
λάκκους ( Π ί ν .  184 δ ). Πάντες περιείχον καύ- 
σεις και άφθονα κτερίσματα, κυρίως ειδώλια. 
Ε κ  των αγγείων αφθονούν οι αρύβαλλοι.

Εις την τάφρον 2 απεκαλύφθη μέγας κυλιν- 
δρικός πίθος κεκαλυμμένος δι’ ετέρου καλαθο- 
σχήμου, βλέπει δε προς Α. Ο  μικρότερος πίθος
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έχει στερεωθή εις την θέσιν του δια λιθαρίων 
( Πί ν .  184 γ). Περί αυτόν ευρέθησαν αρύβαλλοι 
τινές. Υπάρχει κάποια σύγχυσις ενταύθα, διότι 
προς Ν. του πίθου μας υπάρχουν τα θραύσματα 
ετέρου μικροτέρου και με λεπτότερα τοιχώματα, 
κενού δε, καίτοι ευρεθέντος χαμηλότερον του

Σχέδ. 12. Θήβαι. Νέος Συνοικισμός. Τοπογραφικόν σχεδιογράφημα ( οικόπ. Ε . Καλτσωνάκη )

μεγάλου πίθου. Προς Α. του μεγάλου πίθου και 
εις απόστασιν 0.50 - 0.70 μ., εις ύψος δε αντι- 
στοιχούν προς το μέσον του μεγάλου πίθου και 
0.80 μ. από της επιφανείας του αγρού, στηρίζον- 
ται επί του χώματος δύο γεωμετρικά αγγεία, τα 
οποία είχον θραυσθή και έκλινον προς Α. Ου-

δέν αγγείον ή σκεύος τα συνώδευεν. Α νοιχθέντα 
ουδέν έδωσαν πλην τέφρας τινός κατά την βά- 
σιν των. Προφανώς περιείχον την σποδόν του 
νεκρού ακτέριστον. Ο  πίθος περιείχε μίαν τα- 
φήν. Ευρέθησαν οστά τινα της λεκάνης και των 
μηρών, εν ειδώλιον και δύο ιππάρια.

Εις την τάφρον 3 απεκαλύφθησαν επίσης εν 
ποια τινι συγχύσει τα εξής:

Μέγας κωνικός πίθος τεθραυσμένος και παρά 
το στόμιον αυτού, προς Α., θραύσματα μικρο- 
τέρου και με λεπτότερα τοιχώματα αγγείου 
( Π ί ν .  185α). Εις ύψος αντιστοιχούν εις το
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ήμισυ του ύψους του πίθου ευρέθη πάλιν γεω- 
μετρικών χρόνων αγγείον της αυτής θέσεως και 
περιεχομένου, ως εις την τάφρον 2 ( Π ί ν.
185 β - γ ) .  Προς Ν. του πίθου απεκαλύφθη κρα- 
νίον επί του χώματος ( ταφή ), ενώ πίθοι τε- 
θραυσμένοι και οστά ακτέριστα ( τεταραγμένα ) 
ευρέθησαν υψηλότερον εις το προς Ν. τμήμα του 
πίθου. Η  αλλοπρόσαλλος αυτή κατάστασις 
έχει, πιστεύω, ως εξήγησιν ότι, εις νεκροταφείον

Σχέδ. 13. Καλλιθέα Βοιωτίας. Θαλαμοειδής μυκηναϊκός τάφος 4

των γεωμετρικών χρόνων ετάφησαν νεκροί εις 
αρχαϊκούς και κλασσικούς χρόνους, εις βαθύ- 
τερα των γεωμετρικών στρώματα. Λόγω της 
διαταραχής του χώρου αι διαπιστώσεις αύται 
προτείνονται μετ’ επιφυλάξεως. Λόγω της σπου- 
δαιότητος της ανασκαφής και ιδίως των σχέ- 
σεων των διαφόρων χρονολογικών σταθμών 
εις την χρήσιν του παρόντος νεκροταφείου 
και επειδή τα ζητήματα ταύτα δεν εθίγησαν

εις παλαιοτέραν σύντομον διερεύνησιν του χώ- 
ρου ( ΑΔ  22 (1967):  Χρονικά, σ. 236) θα 
επανέλθωμεν επ’ αυτών προσεχώς αναλυτικώ- 
τερον.

Κ Α Λ Λ ΙΘ Ε Α

Μυκηναϊκόν νεκροταφείον 
Η  Καλλιθέα ευρίσκεται προς ΝΑ. των Θηβών 

και εις απόστασιν 17 χλμ., το δε μυκηναϊκόν νε-

κροταφείον κείται επί κλιτύος κατά το βόρειον 
άκρον του χωρίου. Η ανασκαφή του δεν επερατώ- 
θη εισέτι, αλλά η μέχρι τούδε έρευνα έδωσε σπου- 
δαία αποτελέσματα ( βλ. και ΑΑΑ  III ( 1970 ), σ. 
328 κ.ε.). Οι τάφοι είναι θαλαμοειδείς χωρίς ιδιαί- 
τερα χαρακτηριστικά ( Σ χ έ δ .  13-14).  Αι 
εντός των θαλάμων των τάφων ταφικαί ομάδες 
διατάσσονται κατά το γνώριμον μυκηναϊκόν 
έθος της συσσωρεύσεως οστών και κτερισμά-
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των επί του δαπέδου ( Π ί ν. 185 δ ), εις επιπο- 
λαίως λαξευομένην υποδοχήν αυτού ή εντός μι- 
κρών λάκκων διανοιγομένων εντός του θαλάμου.

Οι τάφοι περιέχουν ταφάς και κτερίσματα των 
YE ΙΙΙΑ και YE ΙΙΙΒ χρόνων. Τα τελευταία είναι 
κυρίως κεραμικά και παρουσιάζουν αξιοπρό- 
σεκτα σχήματα, των οποίων τινά δεν επιχωριά- 
ζουν εν Βοιωτία, αλλ’ είναι περισσότερον οικεία 
εις νεκροταφεία μυκηναϊκών χρόνων της ανα- 
τολικής Αττικής. Δεκαπέντε τουλάχιστον τύποι 
αγγείων αντιπροσωπεύονται εις τα ευρήματα του 
νεκροταφείου της Καλλιθέας, ήτοι ψευδόστο-

Σχέδ. 14. Καλλιθέα Βοιωτίας. Η  θύρα του θα- 
λαμοειδούς μυκηναϊκού τάφου 3

μοι αμφορίσκοι εις ποικιλίαν σχημάτων ( σφαι- 
ρικοί, ωοειδείς, απιόσχημοι, κωνικοί, σφαιρικοί- 
πεπλατυσμένοι ), πρόχοι ( μόνωτοι και οπισθό- 
τμητοι), προχοΐσκαι, πυξίδες, υδρίαι, θήλα- 
στρα, σκύφοι, κύλικες, πιθαμφορίσκοι, ποτήρια, 
αρτόσχημα αγγεία, πίθοι δίωτοι, πτηνόμορφα 
αγγεία, ρυτά. Αξιοπρόσεκτα είναι βεβαίως τα 
σχήματα των ρυτών ( Π ί ν. 185 ε ) των ΥΕ ΙΙΙΑ 
χρόνων, ενώ επιθυμώ να σημειώσω ότι το ειδώ- 
λιον ταύρου ( βλ. ΑΑ Α, έ.α., σ. 330, εικ. 5) 
έχει το εν των κεράτων βραχύτερον του άλλου.

Τα λοιπά ευρήματα του νεκροταφείου είναι:

Γυναικεία ειδώλια τύπου Ψ ( μετά σώματος 
συμπαγούς ή κοίλου από της κοιλίας και κά- 
τω ), τοιαύτα τύπου Φ ( εν φέρει και μορφήν 
εις τας χείρας, είναι δηλαδή ειδώλιον κουρο- 
τρόφου ), το προαναφερθέν ειδώλιον ταύρου, 
ικανά κομβία στεατίτου, ψήφοι υαλομάζης δια- 
φόρων σχημάτων, ων μία φέρει και έγγλυφον 
παράστασιν νεανίου από των ισχίων και άνω, 
και μία λιθίνη, διάτρητος ακόνη. Η  χρονική 
διάρκεια του νεκροταφείου φαίνεται με αρ- 
κετήν, δια την παρούσαν φάσιν μελέτης των 
ευρημάτων, ασφάλειαν ότι καλύπτει τας φά- 
σεις ΥΕ ΙΙΙΑ και ΥΕ ΙΙΙΒ. Ειδικώτεραι δια- 
κρίσεις θα προσαχθούν βεβαίως μετά από λε- 
πτομερεστέραν μελέτην του υλικού, το οποίον 
και άφθονον και αξιόλογον είναι και καθ’ εαυτό 
και δι’ όσα νέα ζητήματα και σχέσεις πρόκειται 
να θέση και αποσαφηνίση.

Τ Α Ν Α Γ Ρ Α

Μυκηναϊκόν νεκροταφείον
Η  έρευνα κατά το 1970 διεξήχθη εις ετέραν 

θέσιν ή η περυσινή και δη εις την θέσιν « Δέν- 
δρον » ή « Γκράβα », εις απόστασιν δε 1 χλμ. 
περίπου από της σημερινής κώμης της Τανάγρας. 
Οι στόχοι της εφετεινής ερεύνης δεν υπήρξαν 
διαφοροι εκείνων της περυσινής. Κατεβλήθη 
ήδη συστηματική προσπάθεια δια τον ακριβέ- 
στερον εντοπισμόν και τον προσδιορισμόν της 
εκτάσεως του ανασκαπτομένου εφέτος τμήματος 
του νεκροταφείου και δια την ανασκαφήν, όσον 
ένεστι, περισσοτέρων ασυλήτων ταφών. Πριν 
συνταχθή οριστικώς το τοπογραφικόν διάγραμ- 
μα της ανασκαφείσης εφέτος περιοχής, δεν καθί- 
σταται δυνατή η αποσαφήνισις των αφορώντων 
εις την έκτασιν του νεκροταφείου στοιχείων, 
ουχ ήττον δύναται μετά περισσής βεβαιότητος 
να λεχθή ότι οι τάφοι ( Π ί ν. 186 δ ) είναι 
πολυάριθμοι και τα εν αυτοίς κτερίσματα εν- 
διαφέροντα και αποκαλυπτικά δια την μελετω- 
μένην περίοδον.

Το ανασκαφέν εφέτος τμήμα του μυκηναϊκού 
νεκροταφείου απλούται επί κλιτύος, της οποίας 
το πέτρωμα έχει σύστασιν ασβεστολιθικήν και 
τοιουτοτρόπως προσφερομένην προς λάξευσιν 
θαλαμοειδών τάφων. Γίνεται προσεκτική εκ- 
μετάλλευσις του προσφερομένου χώρου δια την 
διάνοιξιν όσον το δυνατόν περισσοτέρων τάφων, 
των οποίων φαίνεται ότι οι σημαντικώτεροι και 
σπουδαιότεροι κείνται επί της κορυφής της 
κλιτύος, των τελευταίων δε τούτων διετηρήθη- 
σαν κατά κανόνα αι οροφαί, επειδή το πέτρωμα 
είναι εδώ συμπαγέστερον και σταθερώτερον.
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Η  ανασκαφή του έτους 1969 είχεν αποκαλύ- 
ψει τάφους χρονολογουμένους εις την ΥΕ ΙΙΙΒ 
περίοδον ή την αρχήν της αμέσως επομένης. 
Εφέτος προέκυψαν διδακτικώτεραι ενδείξεις δια 
την εις χρόνον έκτασιν της χρήσεως του νε- 
κροταφείου τούτου· συγκεκριμένως εκ των ανα- 
σκαφέντων εφέτος τεσσαράκοντα περίπου τάφων, 
οι ημίσεις ανήκουν εις την ΥΕ ΙΙΙΑ περίοδον 
ή η χρήσις των αρχίζει από της περιόδου αυτής 
και συνεχίζεται κατά την επομένην. Τοιουτο- 
τρόπως δυνάμεθα να επεκτείνωμεν προς τα άνω 
την χρονικήν έκτασιν του νεκροταφείου, πρά- 
γμα ιδιαιτέρως σημαντικόν δια την ιστορίαν της 
περιοχής. Τα προβλήματα ταύτα μνημονεύ- 
ονται βεβαίως ενταύθα μόνον ακροθιγώς και μέ- 
χρις οριστικωτέρας μελέτης του υλικού της 
ανασκαφής.

Από πλευράς σχήματος και κατασκευαστικών 
λεπτομερειών, οι τάφοι δεν καινοτομούν εν σχέ- 
σει με τους κατά το 1969 ανασκαφέντας. Ό λως 
γενικώς παρατηρούμεν ότι η λάξευσις είναι μάλ- 
λον αμελής, εικόνα την οποίαν επιτείνει η επι- 
γενής αλλοίωσις η οφειλομένη εις διάβρωσιν, 
πτώσιν και γενικώς φθοράν του ευθρύπτου πετρώ- 
ματος. Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα και σημαντικά 
υπήρξαν τα ευρήματα της ανασκαφής, τα οποία 
περιλαμβάνουν μεγάλην αφθονίαν κεραμικών 
σκευών διαφόρων σχημάτων και μεγεθών 
( Σ χ έ δ .  15· Π ί ν. 186α - γ ), τινά των οποίων 
είναι και ενδιαφέροντα δείγματα μυκηναϊκής 
κεραμεικής, αφθονίαν ειδωλίων των τύπων Φ 
και Ψ, πλήθος ψήφων εξ υαλομάζης ή εξ άλ- 
λης ύλης ( αμέθυστος, σάρδιος κλπ.), αφθο- 
νίαν κωνικών σφονδυλίων εκ στεατίτου. Ά ξιαι 
ιδιαιτέρας μνείας είναι και πέντε εν συνόλω 
σφραγίδες μετά παραστάσεων εκ του γνωστού 
κρητομυκηναϊκού θεματολογίου ( ίππος, έλα- 
φος, σπειροειδές κόσμημα ) και μικρός σφραγι- 
δοκύλινδρος μετά γραμμικού κοσμήματος. Δια 
πρώτην φοράν επίσης εφέτος, εύρομεν εις την 
Τανάγραν αρκετά χαλκά αντικείμενα, τα οποία 
ειδικώτερον είναι:

Ξίφος ακέραιον, μήκ. 0.67 μ., με τους ώμους 
νεύοντας προς τα άνω και μετά κεντρικής ρά- 
χεως εις την λεπίδα. Ε γχειρίδιον ομοίως ακέ- 
ραιον, μήκ. 0.29 μ. Δύο κεφαλαί ακοντίων, α- 
ρίστης διατηρήσεως, φυλλοειδούς τύπου, μήκ.
0.36 και 0.43 μ. αντιστοίχως. Ξυρόν χαλκούν 
του φυλλοειδούς τύπου. Πάντα τα ανωτέρω προ- 
ήλθον εξ ενός τάφου και δη εκ μιας ταφής. 
Χαλκά ξυρά του φυλλοειδούς τύπου, αλλά και 
μονόστομα τοιαύτα, προήλθον επίσης και εξ 
άλλων τάφων, ενώ άλλοι τάφοι απέδωσαν μά-

χαιραν κρεοκόπτου (cleaver), τριχολαβίδας, σμί- 
λην, μαχαίριον και δύο αγγεία εκ χαλκού, ήτοι 
χυτρόποδα και πυξίδα.

Μετ’ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος και προσδο- 
κίας ανεμένομεν βεβαίως την εύρεσιν και άλλων 
σαρκοφάγων εκ του νεκροταφείου, πέραν των 
όσων εκπληκτικών και αφθόνων είχομεν απο- 
καλύψει κατά το έτος 1969. Ευτυχώς και εφέτος 
εδικαιώθησαν αι ελπίδες μας εις το σημείον 
τούτο. Συνολικώς εξήχθησαν περί τας δέκα λάρ- 
νακες. Εις αυτάς περιλαμβάνομεν και τας άνευ 
παραστάσεων ως και τας ευρεθείσας εις θραύ- 
σματα, ως έγινεν εφέτος κατά κανόνα. Την θραύ- 
σιν των λαρνάκων προεκάλεσεν η πτώσις των 
οροφών των τάφων και η συμπίεσις των χωμά- 
των. Θραύσματα, εξ άλλου, λαρνάκων ανεκαλύ- 
φθησαν και συνελέγησαν και εις συλημένους 
τάφους. Περί των παραστάσεων και του θεμα- 
τολογίου των λαρνάκων δεν δύναται να γίνη 
εντεύθεν ακριβής λόγος, διότι πρέπει προηγου- 
μένως να καθαρισθούν και αποκατασταθούν 
τα ευρεθέντα θραύσματα. Οπωσδήποτε, έχομεν 
και εφέτος εξόχως ενδιαφερούσας παραστάσεις, 
μεταξύ των οποίων μνημονεύω πρόθεσιν νεκρού 
( Π ί ν. 186 ε ), διάφορον πως της αποκαλυφθεί- 
σης επί της γνωστής εκ της περυσινής ανασκα- 
φής λάρνακος. Έχομεν πάλιν το γνωστόν μο- 
τίβον του θρήνου του νεκρού υπό γυναικείων 
μορφών, αι οποίαι υψώνουν τας χείρας προς την 
κεφαλήν κατά την γνωστήν χειρονομίαν του 
θρήνου. Ιδιαιτέρων καλλιτεχνικών αξιώσεων 
φαίνεται ότι είναι αι παραστάσεις επί των θραυ- 
σμάτων δύο άλλων γραπτών λαρνάκων, επί των 
οποίων διακρίνομεν γυναίκας πάλιν με μακράς 
εσθήτας, κινουμένας εντόνως και χειρονομού- 
σας πάλιν εις το αυτό πνεύμα του θρήνου δια 
τον νεκρόν. Αυτά ως προσωρινή ένδειξις των 
μνημείων, τα οποία ερχόμενα εις φως παρέχουν 
αγνώστους λεπτομερείας του μυκηναϊκού βίου, 
της λατρείας και του πολιτισμού της εποχής 
γενικώτερον.

Κ Α Μ Η Λ Ο Β Ρ ΥΣ Η  Π Α Ρ Α Λ ΙΜ Ν Η Σ

Ε ξαιρετικώς ενδιαφέρουσα και καρποφόρος 
απέβη η ανασκαφή τύμβου γεωμετρικών χρόνων 
εις την θέσιν Καμηλόβρυση της περιοχής Πα- 
ραλίμνης Βοιωτίας. Τον τύμβον τούτον, επί 
υψώματος των κατά τον δυτικόν μυχόν της 
Παραλίμνης χαμηλών γηλόφων, είχον αναμο- 
χλεύσει οι αρχαιοκάπηλοι ήδη από του έτους 
1963. Η  Εφορεία επραγματοποίησεν εν έτει 
1964 πρόχειρον καθαρισμόν των αναμοχλευ- 
θέντων χωμάτων, χωρίς να επιμείνη εις συστη-
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ματικήν έρευναν, καίτοι εκ των τεταραγμένων 
ταφών συνεκεντρώθησαν και εν συνεχεία απο- 
κατεστάθησαν ενδιαφερόντων σχημάτων αγγεία 
των γεωμετρικών χρόνων.

Η  εφετεινή έρευνα απέβλεψεν εις συστηματι- 
κήν ανασκαφήν του εν λόγω τύμβου, έταμε δε 
τον τύμβον από Α. προς Δ. δι’ ευρείας τάφρου 
( Π ί ν. 187 α), αχθείσης μέχρι του φυσικού 
βράχου. Ο  τύμβος είναι σχεδόν περιφερής και

Σχέδ. 15. Νεκροταφείον Τανάγρας. Τάφος 37

εσώζετο μέχρις ύψους 1.70 μ. Το σχήμα του εί- 
ναι κωνικόν, εχώσθη δε δια καστανού χώματος 
και λιθαρίων. Αι αδιατάρακτοι ταφαί ευρέθησαν 
παρά την βάσιν του τύμβου, ενώ υψηλότερον τα 
πάντα είχον αναμοχλευθή και καταστραφή. Eύ- 
ρομεν συγχρόνως καύσεις και ταφάς και δη εις 
το αυτό ύψος,

Πασών των ταφών επισημοτάτη απέβη η εις το 
κέντρον του τύμβου και επ’ αυτού του φυσικού

βράχου ενεργηθείσα ταφή γυναικός, ο πλουσιώ- 
τατος κτερισμός της οποίας, ως εκτίθεται κατω- 
τέρω, δικαιολογεί τον χαρακτηρισμόν της ταφής 
ταύτης ως της σπουδαιοτέρας αποκαλυφθείσης 
γεωμετρικής ταφής εν Βοιωτία (Π ίν . 187 β-γ) .  
Ε π ί του βράχου ετέθη υπτίως γυνή, νεαρός πως 
ηλικίας, με την κεφαλήν ορώσαν προς Δ. Παρά 
τους πόδας και την κεφαλήν δύο μικροί ελλει- 
ψοειδείς λάκκοι απεδείχθη ότι έφερον οστά

νηπίων. Η  παλάμη της αριστεράς χειρός της 
νεκράς ηπλούτο επί περιφερούς αβαθούς πυξί- 
δος ( Π ί ν. 187 γ ). Η  όλη διατήρησις του σκε- 
λετού ήτο σχεδόν αρίστη. Πάντες σχεδόν οι δά- 
κτυλοι της χειρός έφερον χαλκούς δακτυλίους, 
ενώ ο παράμεσος έφερε χρυσούν δακτύλιον εις 
τα άκρα στρεπτού ελάσματος, το οποίον εν συν- 
εχεία ηνοίγετο εις κρίκον ψελίου περιβάλλον- 
τος τον καρπόν της αριστεράς χειρός της νεκράς.
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Παρά τον αριστερόν πήχυν ευρέθη περιβραχιό- 
νιον και περόνη, αμφότερα χαλκά, ενώ περόνη 
και πόρπη ευρέθησαν παρά τον αριστερόν ώμον. 
Πόρπας, περόνας και δακτυλίους εύρομεν επίσης 
εις το δεξιόν ήμισυ του σκελετού της νεκράς, 
εξωτερικώς. Το στήθος της νεκράς, δεξιά και 
κυρίως αριστερά, εκαλυπτετο εντελώς υπό σφαι- 
ρικών ψήφων υαλομάζης, ενώ σημαντικώτατα 
και πολυτιμότατα υπήρξαν τα ευρήματα παρά 
την καρδίαν της νεκράς. Εις την θέσιν αυτήν 
εύρομεν, πλην πορπών και περονών, τρεις σκα- 
ραβαίους - σφραγίδας εκ φαγεντιανής, ετέραν 
αριστουργηματικήν σφραγίδα επίπεδον κάτω 
με εγχάρακτον σφραγιστικήν επιφάνειαν αποδί- 
δουσαν τρεις μορφάς εις βηματισμόν και πτη- 
νόν με ανοικτάς τας πτέρυγας και με παράστασιν 
αναγλύφου βατράχου άνω ( λαβή σφραγίδος ), 
τέσσαρα ειδώλια ζώων εκ χαλκού ( έλαφοι, 
κύων ). Πάντα ταύτα φαίνεται ότι εφυλάσσοντο 
εντός πυξίδος εκ ξύλου ( επιχάλκου ίσως ), ελά- 
χιστα μόνον ίχνη του οποίου απεκαλύφθησαν 
μετά των λοιπών κτερισμάτων. Την σιαγόνα 
της νεκράς συνεκράτει χρυσή ταινία, πλ. 0.017 
και μήκ. 0.45 μ., φέρουσα στικτόν γεωμετρικόν 
διάκοσμον ( πρβλ. Dieter Ohly, Griechische 
Goldbleche des 8. Jahrhunderts v. Chr.).

Α φθονώτατα ευρέθησαν επίσης τα αγγεία- 
κτερίσματα της νεκράς. Την πρώτην θέσιν κα- 
τέχει υψίπους πλήρης αμφορεύς ( Π ί ν. 188 ε), 
σήμα της ταφής, καλόν δείγμα κατασκευής 
και διακοσμήσεως ( ύψος 0.45 μ. ). Πλατείαι 
και στενότεραι ταινίαι καστανού χρώματος 
καλύπτουν τον πόδα και την κοιλίαν του αγ- 
γείου, ενώ πλατεία επιφάνεια παρά τα χείλη, 
χωριζομένη εις μετόπας, διακοσμείται δια των 
εξής θεμάτων: Α νά εις οπλίτης με την οκτώ- 
σχημον ασπίδα του, γνωστήν εκ των αγγείων 
του ρυθμού του Διπύλου, με ξίφος και παραξι- 
φίδα εις την μέσην, πλαισιώνει, κατά την μίαν 
των επιφανειών ίππον και άνδρα, κρατούντα τον 
ίππον δια των ηνίων, ενώ οπλίτης με ασπίδα 
και ασπίς οκτώσχημος επί κλίνης εις την οπι- 
σθίαν πλευράν του αγγείου πλαισιώνουν δύο 
αντωπούς ίππους, από του στόματος των ο- 
ποίων κρέμονται ομοίως τα ηνία. Παραπληρω- 
ματικά κοσμήματα των παραστάσεων απαντούν 
ρόδακες, υδρόβιον πτηνόν, διπλούς πέλεκυς κρε- 
μάμενος από του στειλεού, Swastika, κηλίδες 
καστανού χρώματος. Η  διατήρησις των χρω- 
μάτων είναι θαυμασία, εν τω συνόλω του δε 
το αγγείον τούτο είναι εκ των ωραιοτέρων βοιω- 
τικών γεωμετρικών αγγείων. Τα λοιπά αγγεία, 
των υστέρων γεωμετρικών χρόνων, περιλαμβά-

νουν: δύο θαυμασίας, πλήρεις, περιφερείς πυξί- 
δας, το κάλυμμα των οποίων απολήγει εις λαβήν 
εκ τριών ίππων ( Πί ν .  188 γ-  δ), τέσσαρας αρι- 
στουργηματικούς διώτους σκύφους μεθ’ υπερ- 
υψωμένων λαβών και διακόσμησιν γεωμετρικήν 
( συγκεντρικοί κύκλοι, γραμμαί zig - zag κατα- 
κορύφου φοράς, κυματοειδείς κατακόρυφοι 
γραμμαί εις τας λαβάς ( Π ί ν .  188 α - β ) κλπ. ), 
ένδεκα μόνωτα ποτήρια αβαφή ή μετά λεπτού 
καστανερύθρου αλαμπούς γανώματος εξωτερι- 
κώς, « αρυτήρα» τεφρού πηλού, τριφυλλόστο- 
μον οινοχόην ομοίως διακοσμουμένην δια γεω- 
μετρικών σχημάτων και τινα άλλα ( Πί ν .  188 ς' ).

Καθ’ όλου ειπείν, η απροσδοκήτως πλουσία 
αυτή ταφή ( μητρός και τέκνων θανόντων συγ- 
χρόνως; ) διανοίγει νέον κεφάλαιον εις την με- 
λέτην της γεωμετρικής εποχής εν Βοιωτία, 
όπου, παρά την παραδιδομένην αφθονίαν των, 
ελάχιστα πράγματα έχουν ευρεθή εις συστημα- 
τικήν ανασκαφήν. Η  αποκατάστασις πάντων 
των κτερισμάτων και η σπουδή αυτών υπόσχεται 
άκρως ενδιαφέροντα πορίσματα. Δια μίαν εισέτι 
φοράν η βοιωτική γη μας εδώρησεν ανεκτί- 
μητα ευρήματα.

Ά φθονα είναι, επίσης, τα εκ μετάλλου κτε- 
ρίσματα εξ άλλων ταφών, ως θραύσματα εγχει- 
ριδίου και ξιφών εκ σιδήρου, πόρπαι και περό- 
ναι, δακτύλιοι χαλκοί και ψέλια εις μεγάλην 
αφθονίαν, εις χαλκούς λέβης κ.ο.κ.

Σημαντικάς άλλας αρχαιότητας και οικισμούς 
ενετοπίσαμεν επ’ ευκαιρία της ανασκαφής εις 
την ως άνω περιοχήν. Περί πάντων τούτων και 
διεξοδικώτερον περί της ανασκαφής του σημαν- 
τικωτάτου τύμβου θα διαλάβωμεν αλλαχού.

Φ ΑΡΟ Σ Α Υ Λ ΙΔ Ο Σ

Η  μικρά, ανασκαφική διερεύνησις του παρά 
το χωρίον Φάρος χαμηλού γηλόφου του κειμέ- 
νου εις ευθείαν γραμμήν και εις απόστασιν χι- 
λιομέτρου προς ΒΔ. του γνωστού προϊστορικού 
τύμβου παρά την παραλίαν του χωρίου Δράμεσι 
Αυλίδος, υπήρξεν έργον αναληφθέν το πρώτον 
εφέτος και με συμπεράσματα εξαιρετικώς δια- 
φωτιστικά δια την τοπογραφίαν της μυκηναϊ- 
κής Βοιωτίας, πέραν των όσων διδακτικών προ- 
έκυψαν δια την γνώσιν της υστέρας μυκηναϊκής 
περιόδου εκ του χώρου της ανατολικής Βοιω- 
τίας.

Και εις άλλην περίπτωσιν είχομεν προσπαθή- 
σει να σημειώσωμεν την σπουδαιότητα των 
ερευνών τούτων, αναφερόμενοι εις την περίπτω- 
σιν της ανασκαφής του μυκηναϊκού νεκροτα- 
φείου της Καλλιθέας και της Τανάγρας εν ανα-
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φορά προς την ονοματολογίαν και τον γενι- 
κώτερον εντοπισμόν των αναφερομένων εις τον 
« Νεών Κατάλογον » βοιωτικών πόλεων. Ο  
λόφος επί του οποίου ενετοπίσαμεν το υστερο- 
μυκηναϊκόν νεκροταφείον, έχει ύψος περί τα 
180 μ. από της επιφανείας της θαλάσσης, απε- 
χούσης προς Α. περί τα 700 μ. σήμερον, άλλοτε 
δε πλησιέστερον οπωσδήποτε κειμένης, δια 
την εν τω μεταξύ επισυμβάσαν πρόσχωσιν. 
Οι τάφοι της προμνησθείσης περιόδου, θαλα- 
μοειδείς βεβαίως κατά το σχήμα, έχουν δια- 
νοιχθή επί της νοτίας βατής κλιτύος του λό- 
φου. Ο  βασικός τόπος του θαλαμοειδούς τά- 
φου επικρατεί και εις την προκειμένην περί- 
πτωσιν, με την παρατήρησιν ότι απαντούν εδώ 
πλευρικαί κόγχαι εις τα τοιχώματα των δρόμων, 
ως και μικροί λακκοειδείς τάφοι ( Pit Graves ) λε- 
λαξευμένοι εις το δάπεδον του δρόμου ή του θα- 
λάμου. Υ πάρχουν αποθέται οστών και κτερι- 
σμάτων, συνήθεις εις τους μυκηναϊκούς θαλα- 
μοειδείς τάφους. Τα κεραμικά ευρήματα, χωρίς 
να είναι πολυάριθμα, είναι αποκαλυπτικά δια 
την ποικιλίαν των σχημάτων και της διακο- 
σμήσεως, ως και δια την χρονολόγησιν των 
τάφων, εις τον Φάρον Αυλίδος. Τα σχήματα 
περιλαμβάνουν θήλαστρα ή κρατηρίσκους των 
ΥΕ ΙΙΙΒ χρόνων. Τα μικρότερα κτερίσματα 
περιλαμβάνουν πολυαρίθμους ψήφους εξ υαλο- 
μάζης, κωνικά κομβία στεατίτου, χαλκούς δα- 
κτυλίους, δύο χαλκούς δίσκους κατόπτρων, χαλ- 
κούν μονόστομον μαχαίριον, ψήφους σαρδίου, 
χαλκά δισκάρια, σκαραβαίον σφραγίδα, χρυ- 
σούν ενώτιον και χρυσήν ψήφον, το σημαντι- 
κώτερον δε πάντων, σφραγιδοκύλινδρον εκ φα- 
γεντιανής, επί της κυλινδρικής επιφανείας του 
οποίου είναι εγγεγλυμμένα τέσσαρα πτηνά εις ζω- 
φόρον ( Π ί ν. 189 α). Τα πτηνά ανήκουν εις το 
γένος των υδροβίων με μακρούς, λεπτούς πόδας, 
μακρόν ράμφος και ανοικτάς πτέρυγας. Η  από- 
δοσίς των είναι αριστουργηματική, ο κύλινδρος 
δε είναι κομψοτέχνημα επιμελείας και λεπτό- 
τητος και διδακτικώτατον παράδειγμα δια την 
εποχήν.

Ε κ  των αναφερομένων εις τον « Νεών Κατά- 
λογον » ( Β 496 κ.ε. ) βοιωτικών πόλεων της ανα- 
τολικής ακτής, η νέα αύτη θέσις δύναται να 
ταυτισθή μετά μεγάλης πιθανότητος προς την 
Υ ρίην, την οποίαν ο Blegen αναζητεί παρά 
τον προμνησθέντα λόφον του Δραμεσίου, αλλά 
βεβαίως ακριβεστέρα τοπογραφική μελέτη, επί 
τη βάσει των προσφάτων ανακαλύψεων, θα 
αποσαφηνίση επιτυχέστερον το όλον πρόβλημα, 
δεδομένου ότι και έτερον νεκροταφείον των

μυκηναϊκών χρόνων ενετοπίσθη εσχάτως υφ’ 
ημών εις την Α σωπίαν.

Ο ΡΧΟ Μ ΕΝΟ Σ

Η  μικρά ανασκαφή έγινεν εις δύο θέσεις, παρά 
την αμαξιτήν οδόν, έναντι και προς Δ. της εκ- 
κλησίας της Σκριπούς, εις θέσιν καλουμένην 
« Μελισσομάντρι » και επί της ακροπόλεως αυ- 
τής, δεξιά τω ανερχομένω προς το Α σκληπιείον 
και περί τα 150 μ. προς ΒΔ. του σημερινού πα- 
ρεκκλησίου του Αγίου Χαραλάμπους. Ο  στό- 
χος της δευτέρας δοκιμής υπήρξεν η προσπά- 
θεια τοπογραφικού προσδιορισμού μυκηναϊκών 
κατασκευών, ίσως δε και του ανακτόρου αυτού, 
δια το οποίον εθεωρήσαμεν την εν λόγω θέσιν 
ως πιθανωτέραν.

Εις την πρώτην θέσιν εχρειάσθη να αφαι- 
ρεθή επίχωσις, πάχους μέχρι 0.40 μ., δια να 
ευρεθώμεν εις αρχαιολογικάς επιχώσεις, ορατάς 
δια την χαλαρότητα των χωμάτων και την ανεύ- 
ρεσιν οστράκων. Η  έκτασις της ανασκαπτομέ- 
νης επιφανείας δεν επιτρέπει την εξακρίβωσιν 
υπάρξεως δωματίου ή άλλης τινός κατασκευής 
ενταύθα, εκ των χωμάτων πάντως συλλέγονται 
όστρακα χονδροειδών και μελανωμένων σκευών 
των ΜΕ ή και παλαιοτέρων, ως φαίνεται εκ πρώ- 
της όψεως, χρόνων. Βεβαιοτέρα προκύπτει εκ των 
μέχρι τούδε ενδείξεων η ύπαρξις εδώ νεκροτα- 
φείου των ΜΕ χρόνων. Ευρισκόμεθα εις την βά- 
σιν της κλιτύος και δεν έχομεν μυκηναϊκάς 
κατασκευάς ή επιχώσεις, όστρακα δε τινα δια- 
φόρων εποχών συλλεγόμενα εις τα χώματα, 
πρέπει να εξηγηθή ότι συνανεμίγησαν μετά των 
χωμάτων, τα οποία κατέρχονται την κλιτύν και 
αποτίθενται παρά τα πρόρριζα αυτής. Την ύπαρ- 
ξιν νεκροταφείου ενισχύει η εύρεσις εξ τάφων 
των ΜΕ-ΥΕ I χρόνων εκ μιας ομάδος τριών τά- 
φων ( 1, 2, 3 ). Ο πρώτος ( τάφος 1 ) έκειτο υψη- 
λότερον των άλλων δύο, ήτο κιβωτιόσχημος με 
την καινοτομίαν ότι αντί των πλακών εχρησι- 
μοποιήθησαν εδώ πλίνθοι, αι οποίαι απετέλεσαν 
τας πλευράς του ανοιχθέντος εις το χώμα τάφου 
( Σ χ έ δ. 16· Π ί ν. 189 β ). Εντός αυτού ευρέθη 
νεκρός ( ή μάλλον νεκρά) εις την γνωστήν συν- 
εσταλμένην στάσιν : Κεφαλή ορώσα προς Α. και 
κεκλιμένη προς τον δεξιόν κρόταφον, σώμα 
ύπτιον, χεί ρες επί του στήθους, σκέλη συν- 
επτυγμένα με τα γόνατα προς Ν. και κνήμαι χια- 
στί. Ο  κτερισμός περιελάμβανε δύο αγγεία ( πο- 
τήρια μετά τεφρού γανώματος ), εν παρά την κε- 
φαλήν, το έτερον παρά την αριστεράν πλευράν 
της λεκάνης, αμφικωνικά τινα κομβία παρά τον 
αριστερόν ώμον, χαλκούν δακτύλιον εις την
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αριστεράν χείρα και τινας ψήφους παρά τον 
καρπόν της αριστεράς χειρός. Ο  σκελετός διε- 
τηρείτο αρκετά καλά, ανήκε δε εις άτομον νεα- 
ράς ηλικίας ( Π ί ν .  189γ). Μεγαλύτεροι και τυ- 
πικώτεροι είναι οι έτεροι δύο τάφοι, ιδία ο υπ’ 
αριθ. 2, εξωτ. διαστ. 2.25 x 1.61 μ. Ο  τάφος 
ευρέθη σεσυλημένος.

Σχέδ. 16. Ο ρχομενός. Α κρόπολις. Εσωτερι- 
κόν τάφου 1

Ο  τάφος 3 ( Σ χ έ δ .  17) δεν έφερε τας καλυ- 
πτηρίους πλάκας. Είχεν επίσης συληθή, αλλά  εις 
σκελετός ευρέθη in situ. Ο  τάφος μετρεί εσωτ. 
διαστάσεις 1.47 x 0.79 μ. Κατεστραμμένος και 
σεσυλημένος ευρέθη ο τάφος 4, ενώ ο τάφος 5, 
καίτοι σεσυλημένος, έδωκεν αγγεία τινα των 
πρωίμων μυκηναϊκών χρόνων και υπέρ τας εξή- 
κοντα ψήφους υαλομάζης, χρυσούν δακτύλιον, 
ψήφον χρυσήν μικύλην και τινα άλλα μικρότερα. 
Ο τάφος 6 ευρέθη σεσυλημένος και ημικατε- 

στραμμένος αλλ’ εντός αποθέτου ανοιγέντος εις 
το δάπεδον ευρέθησαν εξαιρετικής σπουδαιό- 
τητος αντικείμενα των YE I χρόνων, και συγκε- 
κριμένως σφονδύλια κωνικά και κολουροκωνικά 
λίθινα και πήλινα, σφηκωτήρες χρυσοί, κυρίως 
δε δύο περόναι χαλκαί , ων η ετέρα μήκους 0.19 μ. 
φέρει εις την βάσιν της πελωρίαν σφαιρικήν 
πεπλατυσμένην ψήφον εξ ορείας κρυστάλλου. Η  
περόνη αύτη και τινα θραύσματα χαλκών εξαρ- 
τημάτων εκ καρπών ροιας φέρουν τους παρόντας 
τάφους του Ο ρχομενού εις συνάρτησιν με τους 
τάφους του Α' και Β' περιβόλου των Μυκηνών 
των τελευταίων χρόνων της ΜΕ περιόδου. Από 
της απόψεως αυτής οι παρόντες τάφοι και όσους

άλλους αναμένομεν πλησίον τούτων, διανοίγουν 
μοναδικόν κεφάλαιον ερεύνης της Πρωίμου Μυ- 
κηναϊκής εποχής εν Βοιωτία.

Σχέδ. 17. Ο ρχομενός. Α κρόπολις. Τάφος 3

Π Α Ρ Α Λ ΙΜ Ν Η  - Υ Λ ΙΚ Η  - Κ Ω Π Α ·Ι·Σ

Εκτεταμένη άλυσις οικισμών αποκαλύπτεται 
παροχθίως των λιμνών της Υ λίκης και της 
Παραλίμνης. Μοναδικής σημασίας δια το αρ- 
χαιολογικόν και ιστορικόν πανόραμα του βοιω- 
τικού και γενικώτερον του ελλαδικού χώρου 
προβλέπονται αι ανακαλύψεις και μελέται εις 
τον χώρον τούτον. Των κτηρίων, οικισμών και 
λοιπών κατασκευών ελήφθησαν και λαμβάνον- 
ται μετρητικά και τοπογραφικά στοιχεία, ενώ 
προγραμματίζεται προσεχώς συστηματική ανα- 
σκαφική έρευνα ( Π ί ν. 189 δ - ε ). Ο  χώρος 
των λιμνών τελεί εν αμέσω τοπική και ανθρωπο- 
γεωγραφική συναρτήσει προς τον κωπαϊδικόν
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χώρον, η σημασία του οποίου δια την αρχαιο- 
λογικήν επιστήμην είναι μοναδικής σπουδαιό- 
τητος. Συγκεκριμένοι στόχοι εις την Κωπαΐδα 
είναι η μελέτη της εκτεταμένης αλύσεως των περί 
αυτήν σπηλαίων και οικισμών και η μελέτη του 
κολοσσιαίου αποστραγγιστικού έργου των Μι- 
νυών. Έχομεν επισκεφθή και σημειώσει τα πλεί- 
στα των περί την Κωπαΐδα σπηλαίων ( Π ί ν. 
190α)  και συλλέξει αρχαιολογικόν υλικόν. Τα 
σπουδαιότερα των σπηλαίων τούτων φαίνεται ότι 
είναι δύο συστάδες κατά την συμβολήν της Κω- 
παΐδος με την λίμνην Υ λίκην παρά την θέσιν 
«Μ πούκα» και εκατέρωθεν της Εθνικής οδού 
προς Λαμίαν ( Σπηλιά Σαρακηνού, Μπαρου- 
τοσπηλιά κ.ά. ), σπήλαια εις την περιοχήν Κω- 
πών και συγκεκριμένως το σπήλαιον « Μύλος 
του Παππά » εις την θέσιν Βοϊδολείβαδο, το σπή- 
λαιον « Βοϊδοσπηλιά » εις την θέσιν Βωρός, τα 
σπήλαια « Ά γιος Νικόλαος », « Σπηλιά των 
Τζουμανέων », « Παλιόμυλος » εις την θέσιν 
Κομίτης. Πάντα κείνται επί της ορεινής περι- 
οχής προς Δ. των Κωπών ( Τοπόλια ), ενώ προς 
Β. αυτών και εις την θέσιν Βίγλα υπάρχει έτε- 
ρον σπήλαιον ονομαζόμενον «Γκούμα Σπηλιά».

Αρκετά σπήλαια υπαρχουν εις τον ορεινόν 
όγκον δεξιά της αμαξιτής οδού από Κωπών εις 
Ο ρχομενόν. Τα σπουδαιότερα είναι η « Μπα- 
ρουτοσπηλιά » και η « Μαύρη Σπηλιά ». Εις τον 
Ο ρχομενόν επί του Ακοντίου υπάρχει έτερον 
μέγα σπήλαιον ανερεύνητον, ως άλλως τε και 
άπαντα τα σπήλαια της κωπαϊδικής λεκάνης με 
την εξαίρεσιν του μικρού σπηλαίου Σεΐδη παρά 
την Α λίαρτον, ένθα και έτερα σπήλαια, και εις 
το οποίον εύρεν ο Stampfuss κατά την διάρκειαν 
της Κατοχής τα πρώτα παλαιολιθικά ευρήματα 
εις την Ελλάδα. Η  προσεχής μελέτη των σπη- 
λαίων τούτων είναι μία υπόσχεσις δια την Επι- 
στήμην.
Π Ε Ρ ΙΣ Υ Λ Λ Ο ΓΗ  Α ΡΧ Α ΙΩ Ν  - Π Ε ΡΙΟ Δ Ε ΙΑ Ι 

Μουσείον Θηβών
Εισήλθον εφέτος πλείστα και σημαντικά αρ- 

χαία εκ κατασχέσεως ή περισυλλογής, ήτοι: 
'Ε κ περισυλλογής

1. Α πότμημα επιτυμβίας στήλης, ύψ. 0.30, 
πλ. 0.25, πάχ. 0.18 μ. Εκ της θέσεως «Κανα- 
βάρι » Πυρίου Θηβών. Φέρει την επιγραφήν:

-  Y M M E
2. Επιτυμβία στήλη εκ του αγρού Σωτ. Πα- 

παδημητρίου ( βλ. ανωτέρω ), τεφρού ασβεστο- 
λίθου, προχείρου λαξεύσεως, ύψ. 0.72, πλ. 0.64, 
πάχ. 0.25 μ., φέρουσα την επιγραφήν :

Π RA O YΨOS

3. Επιτυμβία στήλη ασβεστολίθου, ορθογώ- 
νιος, προχείρου επεξεργασίας, εκ του αυτού 
χώρου, ύψ. 0.65, πλ. 0.55, πάχ. 0.26 μ. Επι- 
γραφή :

Μ Ν Α Σ ΙΛ Α ΙΔ Α Σ

4. Επιτυμβία στήλη εκ κοινού λίθου, ύψ.
0.55, πλ. 0.47, πάχ. 0.22 μ. Φέρει την επιγραφήν :

Κ Λ Ε Ο Ν

5. Α πότμημα επιτυμβίας στήλης, διαστ.
0.35 x 0.45 x 0.20 μ. Ε κ  Θηβών ( Π ί ν. 198γ).  
Επιγραφή :

.ΑΜΟΦΙΔΕΣ

Σχηματάριον

Εις τοίχον της οικίας Σπυρ. Μαρίνου, υπήρ- 
χε κεφαλή κούρου, η οποία μετεφέρθη εις το 
Μουσείον Θηβών ( αριθ. εισ. 508 ). Η  κεφαλή 
εκαλύπτετο υπό παχέος στρώματος ασβεστο- 
κονιάματος. Το πρόσωπον έχει φθαρή, καλύ- 
τερον διατηρείται το πλάγιον και κυρίως το 
οπίσθιον τμήμα της κεφαλής. Η  κόμη πίπτει 
ως ενιαία μάζα εις τον λαιμόν και δένεται δι’ 
απλής στενής ταινίας, άνευ του γνωστού « η- 

  ρακλείου άμματος ». Η  επεξεργασία είναι προ- 
σεκτική αλλά η αλλοίωσις του προσώπου εστέ- 
ρησε την κεφαλήν της αρχικής της εκφράσεως. 
Ε κ  της αποδόσεως των ανατομικών χαρακτη- 
ριστικών και της όλης εργασίας της η κεφαλή 
ανήκει εις την νεωτέραν περίοδον της πλαστικής 
δημιουργίας των ανδρικών μορφών της αρχαϊ- 
κής εποχής. Σωζ. ύψος 0.26 μ. ( Π ί ν. 190 β ).

Κέρησις Λεβαδείας

Εις την θέσιν « Κέρησις » μεταξύ Λεβαδείας - 
Δελφών κατά την περιοχήν « Καρακόλιθος » περί 
τα 700 μ. προς Β. της αμαξιτής οδού από της 
« Πηγής της Συκιάς », ευρέθη ταφική κατασκευή 
έχουσα ως εξής. Δρόμος, σωζ. μήκ. 5.80 μ., οδηγεί 
εις περιφερή θάλαμον, διαστ. 3.30 x  4 μ. Δρόμος 
και θάλαμος έχουν κτισθή δια ξηρολιθιάς. Το 
σημερινόν ύψος του περιτειχίσματος του θαλάμου 
είναι 1.45 μ. αλλά μόνον τα 0.82 μ. ανήκουν εις 
το « αρχαίον » κτίσμα, τα υπόλοιπα είναι νεω- 
τέρα προσθήκη. Το όλον σχήμα της κατα- 
σκευής ενθυμίζει θολωτόν τάφον. Έρευνα δεν 
κατέστη δυνατή ούτε επιφανειακόν υλικόν ευρέ- 
θη, συνεπώς η χρονολογία του τάφου είναι 
άγνωστος. Πέριξ του τάφου τούτου διακρίνονται 
μαστοειδείς τινες προεξοχαί του εδάφους, υπό 
τας οποίας ίσως κρύπτονται όμοιοι τάφοι. 
Προσεχής έρευνα ίσως αποσαφηνίση τα σχε- 
τικά ζητήματα.
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Τάτιζα Ε λλοπίας
Μετεφέρθη εις το Μουσείον Θηβών τραπεζοει- 

δές λίθινον τμήμα θριγκού, ανήκον προφανώς 
εις περιφερές οικοδόμημα, δωρικού ρυθμού. Εις 
το διάζωμα υπάρχει τρίγλυφον και κενή μετόπη 
και κανών με σταγόνας. Ά νω φέρει κατά τα 
σημεία επαφής του προς τα λοιπά όμοια μέλη

ανά εν μοχλοβόθριον σχήματος ( Π ί ν.

190 γ), ύψ. 0.57, μήκ. διαζώματος 0.87, βάθ. 
( πλάτους ) 0.76 μ.

Ό μοιον μέλος απόκειται παρά την διερχο- 
μένην δια της θέσεως « Τάτιζα » αγροτικήν οδόν 
εις τον αγρόν του Γεωργ. Παπαδημητρίου ( βλ. 
ΑΔ  21 ( 1966 ): Χρονικά, σ. 202). Μικρά ανα- 
σκαφή εις την θέσιν «Τάτιζα» απεκάλυψε νεω- 
τέρους μόνον τοίχους αλλ’ η έρευνα δεν επερα- 
τώθη εισέτι.

Ξηρονομή

Εις το ΑΔ 25 ( 1970) : Χρονικά, σ. 231 κ.έ. 
εδόθη η περιγραφή μιας σειράς αξιολόγων ανα- 
γλύφων και ενεπιγράφων κύβων της υστέρας 
αρχαιότητος, οι οποίοι απεκαλύφθησαν εις 
αλσύλλιον της κώμης, η οποία ανήκει εις την 
περιοχήν Θεσπιών. Μετά την συντήρησιν και 
τον σχετικόν καθαρισμόν των οι κύβοι ετοπο- 
θετήθησαν εις την αυλήν του Μουσείου Θηβών 
και αποτελούν αξιόλογον συλλογήν και αντι- 
κείμενον ερεύνης. Απεικονίζονται δε ενταύθα 
κατά την σειράν περιγραφής των εις ΑΔ έ.α. 
( Π ί ν .  191-194 α- β) .

Θίσβη
Σπουδαίος αριθμός ενεπιγράφων και ανα- 

γλύφων κύβων μετεφέρθη εφέτος εκ της περι- 
οχής Θίσβης εις το Μουσείον Θηβών. Οι περισ- 
σότεροι απεκομίσθησαν εκ του προαυλίου της 
εκκλησίας του Αγίου Χαραλάμπους, ένθα εχρη- 
σιμοποιούντο ως αύλεια έδρανα. Ά λλοι ελή- 
φθησαν εκ των ερειπίων της εκκλησίας της 
Αγίας Τριάδος. Αι πλείσται των επιγραφών 

υπάρχουν ήδη εις τον οικείον τόμον των IG 
( αριθ. 2223 κ.ε. ), όσαι νεώτεραι απεκαλύφθη- 
σαν και η περιγραφή των αναγλύφων επί των 
κύβων ( Π ί ν .  194 γ )  θα δημοσιευθούν προσ- 
εχώς εις ανεξάρτητον μελέτην.

Θεσπιαί
Συνεχίσθη το έργον περισυλλογής αρχαίων 

και καταρτίσεως της Αρχαιολογικής Συλλογής 
Θεσπιών. Κατωτέρω περιγράφονται τα νεώ- 
τερα αποκτήματα:

1. Επιτυμβία στήλη θεσπιακού λίθου, κο- 
λοβή κάτω, μορφουμένη άνω εις αέτωμα ( ύψ. 
0.45, πλ. 0.35, πάχ. 0.135 μ. ). Φέρει την επιγρα- 
φήν:

ΚΑΦΙΣΟΔΟΤΟΣ
2. Θραύσμα ενεπιγράφου ψηφισματικής στή- 

λης, ρωμαϊκών χρόνων, διαστ. 0.36 x  0.225 x 
0.09 μ. ( Π ί ν .  195 α).  Φέρει την ακόλουθον 
επιγραφήν:

— K P  · I Δ  I Σ  -
ΠΡΟΒΕΒΟΥΛΕΥΜΕΝΟΝ Ε ΙΝ Α Ι —
ΤΕ ΤΗΝ ΒΟ ΥΛΗ Ν Κ Α Ι ΤΟΝ ΔΗΜΟΝ -  
ΩΣ ΦΟΥΤΙΟΣ ΛΟΝΓΟΣ ΑΝΘ ΥΠΑΤ[Ο Σ -  
ΚΑΤΗ ΧΗ Θ ΕΙΣ Ε Π Ι ΡΩΜΗΣ ΥΠΕΡ — 
ΔΟΣ ΗΜΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΟΥΜΕΝΩΝ

A —
Λ Η ΣΕ Ν  Κ Α Ι ΠΡΟΕΝΔΗΜ ΗΣΑΙ ΤΗ Ν  A T  — 
Π ΑΤΡΙΔΑ  ΗΜΩΝ ΕΥΝΟΙΑΝ Π ΡΩΤΟΥ Κ  — 
ΤΟΠΟΥΣ···  ΓΕΝΗΘΗΝΑΙ PΛ N↓                                 · · ·  · · ·

3. Τμήμα ενεπιγράφου ψηφισματικής στήλης, 
διαστ. 0.26 x  0.215 x  0.16 μ. Φέρει την ακό- 
λουθον επιγραφήν:
Α ! '  
ΟΜΟΛΩΙΧΟΥ ΜΗΝΟΣ —
ΤΡΙΑ ΚΑΔΙΤΙΜ ΟΣ ΘΕΟΣ Τ  —
ΩΝΟΣ Ο Κ Α Ι Ε Π  ΑΦΡΟΔΙΤ  —

ΕΙΠ ΕΝ Π ΡΟ · Ε
ΒΕΒΟΥΛΕΥΜΕΝΟΝ ΕΙΝ ΑΙ Ε  —
ΠΡΟΣ ΤΕ ΤΗ Ν  ΣΥΝΟΔΟΝ —
ΟΥΣ ΑΠΟΥΡΓΟΥΣ ΕΠ Ι[Σ  
ΤΡΑΤΟΣ ΑΓΗ ΣΑΝ Δ[ΡΟ Υ ΣΟ 
ΦΟΣ ΑΝΗ Ρ ΓΕΝΟΜΕΝ[ΟΣ 
ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΩΝ Κ Α Ι Μ Η · 
ΟΤΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟ Υ ΓΕΝΟ[ΜΕΝΟΣ —
ΩΝ ΕΝ Π Α Σ Ι Δ Ε  ΕΥΧΡΗΣ[ΤΟΣ

                                     - - - - - -ΛΙΩ Ν· Ι  ΤΗ Ι
4. Τμήμα ενεπιγράφου μαρμαρίνης στήλης, 

διαστ. 0.19 x  0.14 x  0.025 μ. ( Π ί ν .  195 β).
Φέρει την επιγραφήν:

— I T R A  : Π Ε ΛΕ  —
— ΙΟ Ι ΔΕΚΑ : ΤΡ —
— Ο Ν: Κ Λ ΙΝ Α Ι F IK  —
— I  : ΣΚΑΦΑΩΠ —
—ΒΕΣ : ΓΕ  Ε  !

Ο
ΚΟΝΔΑΒ. — 

                                   O:Α
5. Επιτυμβία στήλη θεσπιακού λίθου, εκ 

της οικίας Χαρ. Σαμαρτζή, διαστ. 0.55 x 0.40 x
0.31 μ. Φέρει την επιγραφήν:

ΠΥΘΙΩΝ
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6. O μοία στήλη εκ της οικίας Κωνστ. Κά- 
πρου, διαστ. 0.58 x  0.485 x 0.30 μ. Σώζει την 
επιγραφήν:

A R I ··T R ··
7. Επιτύμβιος ενεπίγραφος κύβος εκ της 

οικίας Ιω. Μπαμπούλα, διαστ. 0.29 x  0.35 x
0.25 μ. Φέρει την επιγραφήν :

ΕΡΜ ΑΙΑ
8. Επιτύμβιος ενεπίγραφος φαλλός εκ του 

αγροκτήματος Πέτρου Παπανικολάου, ύψ. 0.52, 
πλ. βάσεως 0.20 μ. Φέρει την επιγραφήν:

Φ ΙΛ ΟC ΤΟΡΓΙΑ
9. Επιτύμβιος ενεπίγραφος κύβος εκ της 

θέσεως « Βαρβάρα », ύψ. 0.60, μεγ. πλ. 0.45, 
πάχ. 0.21 μ. Φέρει την επιγραφήν:

ΘΑR ΣΙΠΠ Ο Σ
10. Ό μοιος κύβος εκ της αυτής θέσεως (όπου 

υπάρχουν αρκετοί λίθοι και πιθανώς νεκροτα- 
φείον των κλασσικών χρόνων), ύψ. 0.715, μεγ. 
πλ. 0.533, πάχ. 0.38 μ. Φέρει την επιγραφήν :

· · ΚΜΙΝΟΣ
11. Επιτυμβία στήλη θεσπιακού λίθου, επι- 

μελούς επεξεργασίας, εκ του αγρού Χαρ. Δημη- 
τρίου εις την θέσιν « Λάκκα », ύψ. 0.52, μεγ. 
πλ. 0.40, πάχ. 0.145 μ. Φέρει την επιγραφήν :

A P IΣΤΟΝ
12. Λίθινον επίκρανον στήλης, εκ του αγρού 

Βασ. Μουλκιώτη εις θέσιν « Λάκκα », ύψ. 0.61, 
πλ. 0.45, πάχ. 0.25 μ. ( Π ί ν. 195 γ ).

13. Θραύσμα επιτυμβίας στήλης, ωσαύτως 
εκ του αγρού Μουλκιώτη, σωζ. ύψ. 0.36, πλ.
0.36, πάχ. 0.13 μ. Φέρει την επιγραφήν :

ΣΩ ΣΙΚΡΑΤΗ Σ
14. Θραύσμα ενεπιγράφου κίονος θεσπιακού 

λίθου, σωζ. ύψ. 0.27 μ. Φέρει την επιγραφήν:
Α Ρ ΙΣ  ̂

ΟΑΛΩΝΙΔΗ ΣΑΘΗΝ[ΑΙΟΣ
ΚΙΘΑΡΩΙΔΟΣ

Π ΛΑ ΤΩ Ν  ΓΡΑΙΟ Υ Ε ·Δ Α  —
15. Επιτύμβιος ενεπίγραφος κιονίσκος εκ μαρ- 

μάρου, ύψ. 0.59 μ. Σώζει την επιγραφήν :
— ΝΘΑ

16. Θραύσμα ενεπιγράφου στήλης θεσπιακού 
λίθου, μεγ. σωζ. ύψ. 0.28, μεγ. σωζ. πλ. 0.52, 
πάχ. 0.10 μ. ( Π ί ν. 195 δ). Φέρει την ακόλου- 
θον αγωνιστικήν επιγραφήν:

ι  ΟΙΣ ΘΗΒΑΙ[ΟΣ

-  Κ ]ΑΡΥΞ
— ΟΣ ΘΕΣΠΙΕΥΣ

— ΕΠ ΩΝ Π Ο ΙΗ ΤΗ Σ
— ΝΟΣ ΘΕΣΠΙΕΥΣ
— ΑΦΟΣ Ε ΙΣ  ΣΕ Β Α ΣΤΗ Ν  ΙΟ ΥΛ ΙΑ Ν  ΜΝΗ-

Μ ΟΣΥΝΗΝ
— Η ΡΑΚ ΛΕΙΤΟ Υ ΑΛΕΞ ΑΝ ΔΡΕΥΣ
— ΕΝΚΩΜΙΟΓΡΑΦΟΣ Ε ΙΣ  Μ ΟΥΣΑΣ
— ΕΙΤΟ Σ Η ΡΑΚ ΛΕΙΤΟ Υ ΑΑΕΞΑΝ ΔΡΕΥΣ  
ΕΝΚΩ]ΜΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΣ  Μ ΕΣΣΑΛΕΙΝΟΝ

Ο ρχομενός

Προ της εκκλησίας της Σκριπούς ευρέθη κύβος 
ορθογώνιος ασβεστολίθου, επιγεγραμμένος κατά 
την ετέραν των στενών πλευρών αυτού (διαστ.
0.365 x  0.71 x  0.304 μ., ύψ. γραμμ. 0.07 - 0.09 μ.). 
Η  επιγραφή έχει ούτως:

T YX A ]N  Α ΓΑΘ ΑΝ  
ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΟΙΩΤΟΙΣ ΕΡΧΟΜΕΝ  

ΙΟ ΙΣ  ΔΕ ΘΙΟΓ]ΝΕΙΤΙΔΑΟ ΙΠΠ ΑΡΧΙΟ ΝΤΟ Σ
ΤΙΜΑ

ΣΙΘΙΩ ........] ΤΟΜΑΧΙΩ ΑΓΙΟΜΕΝΩΝ
ΣΑ ΥΚ Λ Ε

Τ]ΩΑΡΙΣΤΙΩΝΟΣ ΕΡΜΑΙΩ ΠΟΥΘΟ  
ΔΩΡΩ ΣΑΥΚ ]ΛΕΑΟ  ΧΗΡΩΝΕΙΩΝ ΕΥΜ ΕΙ-

ΛΩ
E IN .. . ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΟΙΣ ΙΠ Π Ο ΤΗ Σ ΤΟΙΣ

ΕΡ
ΧΟΜΕΝ1ΩΝ Κ Η  ΧΗΡΩΝΕΙΩΝ ΥΠΕΡ

ΤΑΝ
ΣΤΡΟΤΕΙΙΑ Ω Ν ΤΑΣ  ΜΕΝ Π ΡΟ ΤΕΙΝ (Ε)Ι

ΣΤΡΟ
ΤΕΙΙΑΣ ΘΙΟΓΝΕΙΤΙΔΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΧΟ  
ΜΕΝΙΟΙΣ ΒΟΙΩΤΟΙΣ Δ Ε  ΦΙΛΟΚΩΜΩ ΑΦΙ 
. Ε Ν ΙΑ Σ  EIM EN ΑΡΧΕΜ ΕΝ Δ Ε  ΤΑΣ  ΣΤΡΟ  
ΤΕ]ΙΑΣ  ΤΑΣ  Ε Π Ι ΘΙΟΓΝΕΙΤΙΔΑΟ ΑΡΧΟΝ  
ΤΟ]Σ ΕΡΧΟΜΕΝΙΟΣ ΒΟΙΩΤΟΙΣ Δ Ε  ΦΙΛΟ 
ΚΩ]ΜΩ ΣΤΡΟΤΕΥΘΕΙΜ ΕΝ Δ Ε  ΕΧΘΟΝ  
. . .  Τ Α Σ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ Π Ρ ΑΤ Α Ν Τ Α Ν  ΣΑΥΚ Λ  
Α ]Ο ΔΕΥΤΕ ΡΑ Ν  Τ Α Ν  ΠΟΥΘΟΔΩΡΩ  
Π ΡΑ ]T AN TΑ Ν  ΧΗΡΩΝΕΙΩΝ ΕΥΜ ΕΙΛΙΑΝ  
ΤΕ]ΤΡ Α ΤΑ Ν  ΑΡΙΣΤΙΩΝΟΣ Ε Ν  Δ Ε  ΤΗ Ι 
Β]ΙΩΤΙΗ  Π Ρ Α Τ Α Ν Τ Α Ν  ΑΡΙΣΤΙΩΝΟΣ  
Δ]E YTEPAN  ΠΟΥΘΟΔΩΡΩ ΤΡΙΤΑΝ  
X ]Η ΡΩΝΕΙΩΝ ΕΥΜ ΕΙΛΩ ΤΕΤΡΑΤΑΝ  
Σ Α Υ ]KΛ ΙAO N ΔΕΚΑ ΤΙΝΕΣ FΙΛ ΗΕΙΣΑ  
ΣΤΡ]ΟΤΕΥΘΕΙΩΝ ΟΙ Κ ΛΑ ΡΟΕΤΩΟ ΙΠ  
Π A]ΡΧΟ Σ ΤΑΣ  FΙΣΑΕΣ ΣΤΡΟΤΕΥΜ Ε  
Τ]ΑΣ FΙΛ Α Σ  ΤΙΘΕΣΘΗ Δ Ε  Τ Α Σ  ΣΤΡΟ ΤΕΙ 
Ι]Α Σ  ΤΑΣ  Ε Ν  ΤΗ  ΒΟΙΩΤΙΗ Κ Η  Τ Α Σ  Ε  
X ] ΘΟΝΔΕ Τ Α Σ  ΒΟ ΙΩ ΤΙΑΣ ΧΩ ΡΙΣ ΕΚ Α ΤΕ  
Ρ ]Α Σ  Α Σ  Κ Α ΤΑ  ΕΦΟΔΙΑ ΛΑΒΩΝΟΙ 
Θ]ΙΟΓΝΕΙΤΙΔΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΙΜΑΣΙΘΙΩ
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ΙΠ Π ΑΡ
ΧΙΟΝΤΟΣ ΕΣΣΤΡΟΤΕΥΘΕΝ TOI ΙΠ Π Ο ΤΗ

ΕΝ  ΤΗ
ΒΙΩ ΤΙΗ  ΣΑΥΚΛΕΑΟ  FIΛ A ΕΝ ΘΕΙΒΑΣ

ΑΜ ΕΡΑΣ ΕΞ
A P IΣΤΙΩΝΟΣ ΕΝ  ΘΕΙΒΑΣ ΑΜ ΕΡΑΣ

ΕΝΔΕΚΑ Ε Υ
ΜΕΙΛΩ ΕΝ  ΘΕΙΒΑΣ ΑΜ ΕΡΑΣ ΕΞ ΘΟΥΘΟ-

ΔΩΡΩ
ΕΝ  ΘΕΙ]ΒΑΣ ΑΜ ΕΡΑΣ ΟΚΤΩ ΕΝ  ΩΡΩΠΩ

Σ Α Υ[Κ
Λ E]AO ΑΜ ΕΡΑΣ ΔΕΚΑ ΕΥΜΕΙΛΩ ΕΝ

ΩΡΩΠ[Ω
ΑΜ ΕΡΑΣ ΔΕΚΑ ΠΟΥΘΟΔΩΡΩ Ε Ν  Ω[ΡΩΠΩ 
A ]Μ  EPΑ Σ  ΟΚΤΩ ΕΧΘΟΝΔΕ Τ[ΑΣ ΒΟΙΩ- 

ΤΙΑΣ
ΚΛΕΑΩΝ

Ο  ως άνω κύβος μετ’ άλλων δημοσιευομένων 
επιγραφών ετοποθετήθη καταλλήλως εις τον 
προ της εκκλησίας της Σκριπούς αύλειον χώ- 
ρον.
Ε κ  κατασχέσεως

1. Ί ππος ( ύψ. 0.108 μ.), κολοβός κατά την 
ουράν και τον έτερον των οπισθίων ποδών, πη- 
λού υπερύθρου, άνευ γραπτών κοσμημάτων, έφε- 
ρεν ιππέα, μη σωθέντα, ως φαίνεται εξ απο- 
φλοιώσεως της ράχεως του ζώου και του λαιμού, 
ένθα εστηρίζοντο αι χεί ρες του εφίππου. Ευρέθη 
εις Μουρίκιον Θηβών. Του 6ου π.Χ. αι. ( Π ί ν. 
196 α, το α ).

2. Ειδώλιον ίππου, ύψ. 0.112 μ., πλήρες ( εκ 
πέντε τεμαχίων ). Ε κ  πηλού υπερύθρου επιχρι- 
σθέντος δια λευκού χρίσματος. Πλην της κοι- 
λίας και του εσωτερικού των σκελών, το ζώον 
φέρει επίχρισμα εξ αλαμπούς, αραιάς μελανής 
βαφής δια ψήκτρας. Έ φερε ιππέα μη σωθέντα 
( Π ί ν. 196 α, το β ).

3. Όμοιον ειδώλιον πλήρες, εκ πέντε τεμα- 
χίων, ύψ. 0.112 μ. Σώζει τον ιππέα. Πηλού και 
κατασκευής ως τα προηγούμενα. Των αυτών χρό- 
νων και ομοίας προελεύσεως, ως το υπ’ αριθ. 1 
( Π ί ν. 196 β, το α).

4. Ό μοιον, ύψ. 0.112 μ. Πλήρες εκ πέντε τε- 
μαχίων. Φέρει έφιππον μορφήν και επίχρισμα 
δια μελανής βαφής ( Π ί ν. 196 β, το β ).

5. Ό μοιον, κολοβόν κατά την ουράν, τεθραυ- 
σμένον εις δύο, ύψ. 0.12 μ. Φέρει έφιππον μορφήν 
( Π ί ν. 196 β, το γ).

6. Ειδώλιον ίππου, ακέραιον, ύψ. 0.094 μ. 
Το σώμα κοσμείται δια γραμμών ερυθρών κατά 
την μίαν πλευράν, μελανών κατά την άλλην. Χα- 
ρακτηριστική η κυρτότης του τραχήλου. Ε κ

της αυτής ως τα προηγούμενα θέσεως και των 
αυτών χρόνων ( Π ί ν. 196 α, το γ ).

7. Ειδώλιον σχεδόν ακέραιον, αρίστης δια- 
τηρήσεως, ύψ. 0.128 μ., του τύπου των βοιωτικών 
« παπάδων ». Φέρει γραπτόν διάκοσμον ( ένδυμα ) 
εις το πρόσθιον μέρος. Γραπτοί ( μέλανες ) απε- 
δόθησαν οι πλόκαμοι της κόμης. Φέρει εις την 
κεφαλήν πόλον και ελικοειδή την κόμην υπέρ το 
μέτωπον ( Π ί ν .  196γ, το β). Ευρέθη εις Μου- 
ρίκιον Θηβών. Του 6ου π. X. αι.

8. Ειδώλιον κολοβόν κατά την κεφαλήν, σωζ. 
ύψ. 0.078 μ., εκ πηλού ερυθρωπού. Φέρει γραπτά 
κοσμήματα κατακορύφων κυματοειδών γραμ- 
μών εις το πρόσθιον μέρος. Ευρέθη εις Α κραί- 
φνιον Θηβών. Του 6ου π.Χ . ( Π ί ν .  196γ, 
το α ).

9. Ειδώλιον σατύρου, ακέραιον, κλασσικών 
χρόνων, ύψ. 0.08 μ. Ευρέθη εις Α κραίφνιον 
( Π ί ν .  196 γ, το γ ).

10. Ειδώλιον χοίρου, κολοβόν τους πόδας, 
σωζ. ύψ. 0.044 μ.

11. Λήκυθος ακεραία, ύψ. 0.15 μ. Εις το σώμα 
φέρει τριπλούν κόσμημα ανθεμίου. Του 6ου π. X. 
αι. Ευρέθη εις Α κραίφνιον.

12. Ο μοία ακεραία μελανομόρφου ρυθμού, 
ύψ. 0.126 μ. Δύο μορφαί εκατέρωθεν σκεύους, 
εξ ου προβάλλουν κλώνοι μετά φύλλων. Ευρέθη 
εις Α κραίφνιον.

13. Ο μοία ακεραία των αυτών χρόνων και εκ 
της αυτής θέσεως, ύψ. 0.118 μ. Φέρει μελανόν 
γάνωμα εις το σώμα και διπλήν σειράν γραμμών 
εις τον ώμον.

14. Κώθων ακέραιος, μόνωτος, ανοικτού υπο- 
κιτρίνου - ροδίνου πηλού, μετά γραπτών γραμ- 
μωτών κοσμημάτων και στιγμών εις τον ώμον, 
ύψ. 0.056 μ.

15. Κωδωνόσχημον σκεύος μετά λαβής, κολο- 
βόν εις το χείλος, ύψ. 0.07 μ. Φέρει ερυθροκά- 
στανον επίχρισμα εξωτερικώς. Ευρέθη εις Α - 
κραίφνιον.

16. Τρεις απιόσχημοι αρύβαλλοι, ύψ. 0.10,0.08 
και 0.086 μ. Φέρουν απλά γραμμικά κοσμήματα 
εις το σώμά των, ο δε πρώτος ζωφόρον εκ 
πέντε κυνών.

17. Τεσσαράκοντα και εις σφαιρικοί αρύ- 
βαλλοι, οι πλείστοι ακέραιοι, ύψ. 0.06 - 0.07 μ. 
Πάντες φέρουν γραπτήν μετ’ εγχαράξεων δια- 
κόσμησιν δια βαφής καστανής - ερυθράς, οι πλεί- 
στοι γραμμωτήν ή ανθεμωτήν, ενώ δεκαέξ φέ- 
ρουν εις το σώμα ζωφόρον εκ τριών ή τεσσάρων 
οπλιτών με στρογγύλας ασπίδας και δόρυ. Πάντες 
φέρονται προερχόμενοι εκ της περιοχής Μου- 
ρικίου Θηβών ( Π ί ν .  197 α - γ ).
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18. Ε ξ  αργυρά και εν χαλκούν νομίσματα 
Βοιωτών, Ι στιαίων, Ρόδου.

19. Τριάκοντα και εννέα νομίσματα ελληνι- 
κών και ρωμαϊκών χρόνων, ωξειδωμένα ή κατι- 
ωμένα ( Π ί ν. 197 δ ).

20. Εξ χαλκά σκυφωτά νομίσματα βυζαντι- 
νών χρόνων.

Τα υπ’ αριθ. 18 - 20 προέρχονται εκ της περι- 
οχής Θεσπιών.

21. Χαλκούν τρίγλωσσον βέλος ( τριγλώχιν 
οιστός ), μήκ. 0.038 μ., μετά κοίλου καυλού, 
διαμ. 0.04 μ. Δύο χαλκά σπειροειδή ελάσματα, 
μήκ. περ. 0.02 και διαμ. 0.016 μ.

22. Υπέρ τα είκοσι τεμάχια χαλκών συρίγ- 
γων ( πρβλ. Μ. Ανδρόνικος, Βεργίνα I, σ. 225, 
εικ. 66 ).

23. Το αξιολογώτατον των κατασχεθέντων 
αντικειμένων, ομοίως εκ της περιοχής Θεσπιών, 
είναι έλασμα και αποκεκομμένον στέλεχος περό- 
νης χαλκής πόρπης των γεωμετρικών χρόνων. 
Το στέλεχος της περόνης κοσμείται δι’ ομάδων 
εγχαράκτων γραμμών. Το χαλκούν έλασμα, σχή- 
ματος παραλληλογράμμου, αρκετά εφθαρμέ- 
νον και αποκεκρουμένον, σώζει εις καλήν κατά- 
στασιν το κεντρικόν θέμα αμφοτέρων των πλευ- 
ρών, το οποίον ευρίσκεται εντός παραλληλο- 
γράμμου πλαισίου εκ παραλλήλων γραμμών 
( εγχαράκτων ) περιεχουσών εγχάρακτα ημικύ- 
κλια, εις το κέντρον των οποίων υπάρχει στιγμή. 
Το θέμα της μιας πλευράς είναι ίππος και πτηνόν, 
της ετέρας τέσσαρες δελφίνες. Η  εγχάραξις είναι 
λεπτοτάτη και δεξιωτάτη και η όλη εργασία 
αριστουργηματική. Το σωζ. ύψος είναι 0.082, 
το πλάτος 0.083, το δε σωζ. έλασσον πάχος 
0.001 μ. ( Σ χ έ δ .  18- 19).

24. Α κόνη λιθίνη φέρουσα οπήν προς ανάρ- 
τησιν, μήκ. 0.064, πλ. 0.04, πάχ. 0.008 - 0.014, 
ύψ. 0.09 μ. Ε κ  Μουρικίου Θηβών.

25. Επιτυμβία στήλη θεσπιακού λίθου απο- 
λήγουσα εις ανθέμιον. Ελαφρώς αποκεκρουμένη 
εις την βάσιν της. Η  ανθεμωτή απόληξις κο- 
σμείται δια εγχαράκτου ανθεμίου. Η  κυρία επι- 
φάνεια της στήλης ανώμαλος και μόνον κατά 
μέρη επιμελώς εξειργασμένη, αι λοιπαί επιφά- 
νειαι αμελώς ειργασμέναι δια του βελονίου ή ό- 
λως αδιαμόρφωτοι. Παριστάνεται ζεύγος μορφών 
εις στάσιν δεξιώσεως. Αριστερά ιματιοφόρος 
νεανίας αγένειος. Η  κόμη, το πρόσωπον και το 
στήθος έχουν βλαβή υπό αιχμηρού εργαλείου, 
πιθανώς υπό αρότρου. Κρατεί δια της δεξιάς χει- 
ρός τμήμα του ιματίου παρά τον αριστερόν βρα- 
χίονα, την δε αριστεράν χείρα προτείνει προς 
το μέσον της στήλης με την παλάμην προς τα

κάτω. Ο  δεξιός πους άνετος φέρεται προς τα 
οπίσω, ενώ ο αριστερός πατεί σταθερός ως κίων. 
Έ ναντι αυτού και παρά το δεξιόν άκρον της στή- 
λης νεαρά γυνή ενδεδυμένη χιτώνα και βραχύ 
ιμάτιον. Στηρίζεται εις τον αριστερόν πόδα.

Στιβαρά και αδρά παριστάνονται ο λαιμός και 
αι χεί ρες των μορφών, με ιδιαιτέραν δε επιμέ- 
λειαν έχουν αποδοθή τα πρόσωπα με τον με- 
γάλον οφθαλμόν και τα παχέα χείλη της γυ- 
ναικός. Η  όλη εκτέλεσις είναι επιμελής και 
ακριβής και παρά τας ατελείας εις την γενι- 
κωτέραν επεξεργασίαν και την αδράν πλα- 
στικήν απόδοσιν, η στήλη ανήκει εις τα άρι- 
στα βοιωτικά έργα των αρχών του 4ου π.Χ. 
αι. Ύ ψος στήλης μετά της ανθεμωτής απολή- 
ξεως 0.65, πλάτος ( εκ των άνω ) 0.345 - 0.35 - 0.37, 
πάχος 0.08 μ. Ύ ψος ανδρός 0.345, ύψος γυναι- 
κός 0.355, απόστασις μορφών μεταξύ των 0.13 μ. 
Μέγ. ύψος αναγλύφου 0.015 μ. ( Πί ν .  198 α - β).

    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟY ΛΟΣ

Μ Ο Υ ΣΕΙΑ Κ Α Ι ΕΡΓΑ ΣΙΑ Ι

Θήβαι
Κατά τον Οκτώβριον του 1970, ανελήφθη η 

προσπάθεια συντάξεως ενός καταλόγου περιεχο- 
μένων των εντός του μεσαιωνικού πύργου του 
Saint - Omer ( αυλή Μουσείου Θηβών ) φυλασ- 
σομένων πολυαρίθμων ευρημάτων των παλαιών 
ανασκαφών της οικείας Εφορείας. Η  εν λόγω 
εργασία συχνάκις ήτο δυσχερής, δεδομένου ότι 
εις ικανάς περιπτώσεις ουδεμία ένδειξις προ- 
ελεύσεως είχε σωθή ή άλλαι σχετικαί πληροφο- 
ρίαι1. Ε κ  του καταγραφομένου υλικού ικανός 
αριθμός ευρημάτων εξήχθη εκ των κιβωτίων δια 
συγκόλλησιν, συντήρησιν κλπ. προκειμένου 
να ανανεωθή ή συμπληρωθή το επανεκθετικόν 
υλικόν.

Αρχαιολογική Συλλογή Θεσπιών
Τον Νοέμβριον του 1970, κατεγράφη η Αρ- 

χαιολογική Συλλογή των Θεσπιών, η φυλασσο- 
μένη εις δύο αιθούσας του εκεί κοινοτικού κατα- 
στήματος. Η  εν λόγω συλλογή απαρτίζεται βα- 
σικώς εξ επιτυμβίων στηλών, ολίγων επιγραφών 
( ο μέγας αριθμός των θεσπιακών επιγραφών 
ευρίσκεται εις το Μουσείον Θηβών), ως και 
εκ τινων ελλιπών αγαλμάτων. Τα πλείστα των 
ανωτέρω ανευρέθησαν τυχαίως κατά την διάρ- 
κειαν αρόσεως, προέρχονται δε κατ’ εξοχήν 
από την θέσιν « Κάστρο », όπου άλλωστε τοπο- 
θετούνται αι αρχαίαι Θεσπιαί. Πρέπει ιδιαιτέ-

1. Π ολύτιμος εις  το  σ η μ είον  τούτο υπ ή ρξεν η  π είρ α  του 
φύλακος Ι ωάννου Λάμπρου.
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Σχέδ. 18. Έλασμα χαλκής πόρπης εκ Θεσπιών ( Α' όψις )

Σχέδ. 19. Έλασμα χαλκής πόρπης εκ Θεσπιών ( Β' όψις)
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ρως να τονισθή ότι εις την συγκρότησιν της εν 
λόγω συλλογής τα μέγιστα συνέβαλον οι κάτοι- 
κοι των Θεσπιών2, ως και ο φύλαξ της Συλλο- 
γής Παν. Χατζής.

Α Ν Α ΣΚ Α Φ Α Ι

Θ Η Β Α Ι

Οικόπεδον Α ντων. Τζουμανέκα ( Πυρί )
Κατά την εκτέλεσιν εκσκαφικών εργασιών 

δια την κατασκευήν προσθήκης εις την οικίαν 
Τζουμανέκα, εις το προάστειον Πυρί Θηβών, 
απεκαλύφθησαν τρεις τάφοι της υστέρας ελ-

Σχέδ. 20. Θήβαι. Μικρό Καστέλλι. Οικόπ. Σ. Αρβανίτη. Τοίχοι βυζαντινών χρόνων

ληνιστικής περιόδου, εδραζόμενοι επί του φυ- 
σικού πώρου. Ε πρόκειτο περί συνήθων κιβω- 
τιοσχήμων τάφων ( Π ί ν .  199 β)  κατεσκευα- 
σμένων εξ επιμελέστατα λελαξευμένων πλακών 
τιτανολίθου. Η  επικάλυψις των τάφων ( πλή- 
ρως διετήρήθη του ενός μόνον), ήτο εκ δύο 
λελαξευμένων πλακών. Οι δύο εκ των τάφων 
ήσαν παλαιόθεν σεσυλημένοι, δεν περιείχον 
ειμή μόνον οστά. Ο  τρίτος, ασύλητος, τάφος 
περιείχεν οκτώ ακέραια και δύο τεθραυσμένα

δακρυδόχα αγγεία, φαιού επιχρίσματος, της 
υστέρας ελληνιστικής περιόδου. Αι παρειαί 
των τάφων I και II έφερον ίχνη επιχρίσματος. 
Κατά τας εκσκαφάς προς θεμελίωσιν της οι- 
κίας εις το εν λόγω οικόπεδον είχεν έλθει εις 
φως αριθμός τις κλασσικών τάφων ( βλ. ΑΔ  23 
(1968): Χρονικά, σ. 221 ).

Οικόπεδον Σοφίας Αρβανίτη (Μικρό Καστέλλι)

Εις το οικόπεδον τούτο, ευρισκόμενον προς 
Β. της οδού της χωριζούσης τους δύο λόφους 
των Καστελλίων, κατά την διάνοιξιν βόθρου

ανεφάνη παραβίασις εντός του φυσικού βράχου 
ως και η αρχή δρόμου μυκηναϊκού τάφου, ο 
οποίος ως διεπιστώθη αφέθη ημιτελής ( μήκ. 
1.60, ύψ. παρειών δρόμου 1.30, πλ. 0.78 μ. ). 
Εις το βορειοανατολικόν τμήμα του αυτού οικο- 
πέδου απεκαλύφθησαν δύο τεμνόμενοι τοίχοι 
( Σ χ έ δ .  20 ), ανήκοντες πιθανώς εις οικίαν βυ- 
ζαντινών χρόνων, τεμάχια τοιχογραφιών των 
αυτών χρόνων - απομίμησις ορθομαρμαρώσεως 
( Π ί ν .  199 α), ενώ εις βάθος 2.10 μ. από της 
επιφανείας του τοίχου A απεκαλύφθη εις μικράν 
έκτασιν χαλικόστρωτον δάπεδον.2. Β λ. ΑΔ  22 ( 1967 ): Χ ρονικά , σ. 241 - 42.
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Οικόπεδον Αγγελικής Μπαϊρακτάρη ( Ά γιοι 
Θεόδωροι )

Εις το κατά την νοτίαν πλευράν της οδού 
Αγίων Θεοδώρων αριθ. 14 κείμενον οικόπεδον 

Μπαϊρακτάρη, κατά τας εργασίας ανεγέρσεως 
νέας οικίας, ανευρέθη φρέαρ, βάθ. 1.20 και 
διαμ. 1 μ., κατά το ήμισυ λελαξευμένον εις τον 
πώρον, κατά το έτερον δε κτιστόν, διατηρούν 
ίχνη επιχρίσματος ( κορασανίου ), πάχ. 0.22 μ. 
Το δάπεδον του φρέατος ήτο εστρωμένον δι’ 
ορθογωνίων κεράμων. Δεν περιείχεν ειμή μόνον 
όστρακα νεωτέρων βυζαντινών χρόνων.

Οικόπεδον Χαραλ. Λούκου (Κολωνάκι Θηβών)

Κατά τας εργασίας αποχωματώσεως εις το 
οικόπεδον τούτο, κείμενον επί της παλαιάς 
οδού προς Αθήνας, ανευρέθη αγωγός υδρεύ- 
σεως (πλ. 0.15 μ.), ρωμαϊκής πιθανώς εποχής, 
με διεύθυνσιν από Β. προς Ν., βαίνων παραλλή- 
λως προς την ανωτέρω οδόν. Ο  αγωγός ηρευ- 
νήθη εις μήκος 2.45 μ. Το ακριβές μήκος αυτού 
δεν ηρευνήθη λόγω της καταστροφής του υπο- 
λοίπου τμήματός του υπό του εκσκαφέως. Ό - 
στρακα ή καλυπτήριοι κέραμοι δεν ανευρέθη- 
σαν.

Οικόπεδον Δημ. Μαρίνου ( οδός Κέβητος )

Κατά τας εργασίας θεμελιώσεως οικοδομής 
εις το επί της οδού Κέβητος οικόπεδον τούτο, 
συνορεύον προς την πλατείαν Αγίου Γεωργίου 
Θηβών, απεκαλύφθησαν δύο συγκοινωνούσαι 
« δεξαμεναί », διαμ. 2.40 και 1.90, βάθ. δε 1.75 
και 1.50 μ. αντιστοίχως Ο  πυθμήν της μικρο- 
τέρας « δεξαμενής » ευρίσκετο υψηλότερον του 
ετέρου. Αι εν λόγω «δεξαμεναί» ήσαν βασικώς 
λελαξευμέναι εντός του φυσικού βράχου, εν 
συνεχεία δε λίαν επιμελώς επικεχρισμέναι δια 
κορασανίου. Κατεσκευασμέναι η μία παρά 
την άλλην, επεκοινώνουν δια κυκλικής οπής, 
διαμ. 0.28 μ. Εικάζεται, ότι αι εν λόγω κατα- 
σκευαί απετέλουν μέρος των εργαστηριακών 
εγκαταστάσεων του, κατά την παράδοσιν, εις 
την περιοχήν αυτήν ιδρυμένου μοναστηρίου. 
Μετά το πέρας της ερεύνης αι δεξαμεναί κατε- 
χώσθησαν.

Οικόπεδον Χαραλ. Κώνστα ( Νέα Θήβα )
Κατά την διάρκειαν εκσκαφικών εργασιών 

εις το εν λόγω οικόπεδον, το οποίον κείται εγ- 
γύτατα του Γηροκομείου Θηβών, ανευρέθη 
συστάς εκ τεσσάρων βυζαντινών κεραμοσκε- 
πών τάφων, οίτινες είχον λαξευθή εντός της 
μαλακής ψαμμολιθιάς εις βάθος 0.55 έως 1.10 μ.

Ο  εις τούτων περιείχε διπλήν ταφήν με ακέ- 
ραιον τον σκελετόν και την εκ κεράμων οροφήν. 
Περισυνελέγησαν δακτύλιοι και ψέλια ευτε- 
λούς αξίας, ως και όστρακα με πολύχρωμον υά- 
λωσιν.

Ο δός Ζεγγίνη ( Σ χ έ δ. 21 )

Κατά τας εργασίας διαμορφώσεως της ως 
άνω οδού υπό του Δήμου Θηβαίων, ήλθον εις 
φως τμήματα τεμνομένων τοίχων, εκ δόμων εντο- 
πίου πωρολίθου, ως και κροκαλοπαγών λίθων 
( εις βάθος 0.55 - 0.60 μ. ), αμελούς κατά το πλεί- 
στον κατασκευής, φοράς εκ Δ. προς Α. κυρίως, 
και εκ Β. προς Ν.

Ω ς εκ του επείγοντος χαρακτήρος των ερ- 
γασιών διαμορφώσεως, η ανασκαφή περιωρί- 
σθη μόνον κατά το μεταξύ των ιδιοκτησιών Φα- 
νής Μπρούμα και Δημητρίου Παυλογιαννο- 
πούλου τμήμα, διαιρεθείσα εις δύο τομείς Α' 
και Β', μη αποκαλύψασα ούτω το ακριβές μή- 
κος των ανευρεθέντων τοίχων. Α ξιοσημείω- 
τον είναι, ότι εκ του τομέως Α' προέρχονται 
αρχιτεκτονικά μέλη, ανήκοντα εις δωρικόν 
επιστύλιον και γείσον μετά σταγόνων και 
προμόχθων εκ πωρολίθου ( μήκ. 0.50 και 0.40, 
ύψ. 0.33 και 0.44 μ. αντιστοίχως) ( βλ. Μ. Θη- 
βών Β.Ε. 1299 - 1301 ) ( Π ί ν. 199 γ ).

Τέλος, σημειούται ότι, πλην των μελαμβαφών 
οστράκων, αραιών γενικώς, είχομεν όστρακα 
βυζαντινής εποχής με υάλωσιν, ως και ελάχιστα 
μυκηναϊκά εκ ψευδοστόμων αμφορίσκων. Η  
έρευνα δεν εχώρησεν εις βάθος.

Οικόπεδον Δημ. Μπάκα ( Πυρί Θηβών )

Εις το επί της οδού « 151 » κείμενον οικό- 
πεδον, παρά την αγροτικήν οδόν την οδηγού- 
σαν εις Καβείριον, ανευρέθη, κατά την διάρ- 
κειαν εργασιών διαμορφώσεως, τοίχος, μήκ. 
6.60 μ., εκ διπλής σειράς δόμων πωρολίθου, επι- 
μελούς κατασκευής. Διήρχετο παρά την οικίαν 
Δημ. Νίκα8 με κατεύθυνσιν ΝΔ. συνεχιζόμενος 
προς ΒΑ. εντός της προμνησθείσης οδού « 151 ». 
Ε κ  κινητών ευρημάτων ουδέν ανευρέθη πλην 
αραιών μελαμβαφών οστράκων, ουδόλως χαρα- 
κτηριστικών δια την ασφαλή χρονολόγησιν 
του ως άνω τοίχου.

ΑΝΤΙΚΥΡΑ

Τον Δεκέμβριον του 1970, κατά την διάνοιξιν 
της οδού Α ντικύρας - Δεσφίνης υπό της ΜΟΜΑ

3. Κ ατά  τας μαρτυρίας του Δημ. Ν ίκα , νυκτοφύλακος του 
Μ ουσείου Θ ηβών, ουδέν ανευρέθη κατά τη ν  δ ιάρκειαν των 
εργασιώ ν θεμελιώσεως τη ς  ο ικίας του.
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Σχέδ. 21. Θήβαι. Κάτοψις ανασκαφής οδού Ζεγγίνη
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εις την θέσιν « Παλάτια » και εντός του αγρού 
Σπ. Παπαγεωργοπούλου, ανευρέθησαν και εν 
μέρει κατεστράφησαν τέσσαρες υστεροαρχαϊκοί 
τάφοι.

Κατά την σύντομον ανασκαφικήν έρευναν, ήτις 
διενηργήθη, απεκαλύφθη ότι οι δύο εκ τούτων 
δεν ήσαν παρά απλά λαξεύματα εις τον μαλακόν 
βράχον, ενώ εις την περίπτωσιν των ετέρων δύο 
τάφων οι νεκροί είχον εναποτεθή εντός ευρυστό- 
μων πίθων ( Π ί ν. 199 δ ). Περισυνελέγη ικανός 
αριθμός ειδωλίων, κυρίως πτηνών, ως και αγ- 
γείων4, ληκυθίων ως επί το πλείστον, εκ των 
οποίων τινά φέρουν μελανομόρφους μυθολογι- 
κάς παραστάσεις ( Π ί ν. 200 α - β ).

Κατά την αυτήν επίσκεψιν εις Α ντίκυραν, 
επραγματοποιήθη μερική περισυλλογή των εκ 
της θέσεως « Παλάτια » και πάλιν προερχομένων 
αρχαίων: 1. Ε πίστεψις ανθεμωτής επιτυμβίας 
στήλης ( αριθ. Β.Ε. Μ. Θηβών 1294). 2. Μαρμά- 
ρινος κιονίσκος αποτελούμενος εκ δύο τεμαχίων 
( αριθ. Β.Ε. Μ. Θηβών 1295). 3. Λίθινον λου- 
τήριον, κωνικού σχήματος ( αριθ. Β.Ε. Μ. Θη- 
βών 1296 ). 4. Βυζαντινόν επίθημα κιονοκράνου 
εκ λευκού μαρμάρου, φέρον επί της μιας στε- 
νής πλευράς εγχάρακτον σταυρόν ( αριθ. Β.Ε. 
Μ. Θηβών 1302) ( Π ί ν. 199 ε).

Τέλος, ελήφθησαν τα δέοντα μέτρα δια την 
αποτείχισιν πλίνθου εξ ασβεστολίθου, φερού- 
σης τα ίχνη πελμάτων χαλκού αγάλματος. Αύτη 
ήτο εντετειχισμένη εις τον παραλιακόν οικί- 
σκον του Ιω. Κούτουλα, εισήχθη δε εις το 
Μουσείον Θηβών με αριθ. Β.Ε. 1298.

ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ  

ΦΘΙΩΤΙΣ

Συνεχίσθη κατά το έτος 1970 η παρακολούθη- 
σις των πάσης φύσεως εργασιών των απτομένων 
του αντικειμένου της Υπηρεσίας μας. Εις ωρι- 
σμένας περιπτώσεις αι εργασίαι διερευνήσεως 
εξειλίχθησαν εις κανονικήν ανασκαφήν, ιδιαι- 
τέρως δ ε  εν Λαμία. Εις τον Νομόν Φθιώτιδος 
εγένετο συστηματική προσπάθεια περισυλλο- 
γής υλικού και εξασφαλίσεώς του εις ην θέσιν 
ευρέθη ή μεταφοράς του εις την Α ρχαιολ. 
Συλλογήν Λαμίας ή ενίοτε και εις το Μουσείον 
Θηβών. Ε ν  συνεργασία μετά της Νομαρχίας 
Φθιώτιδος και του Δήμου Λαμιέων προωθήθη 
το αίτημα ανεγέρσεως αρχαιολογικού μουσείου 
εν Λαμία.

Α Ν Α ΣΚ Α Φ Α Ι

Λ Α Μ ΙΑ

Οικόπεδον αδελφών Σαμαρά

Το οικόπεδον ανεσκάφη εις το σύνολόν του. 
Πάντα τα εντός αυτού αποκαλυφθέντα οικο- 
δομικά λείψανα ( κινητά ευρήματα δεν εγένοντο ) 
ευρίσκονται πρακτικώς εις την αυτήν στάθμην 
( βάθος ), καίτοι ανήκουν εις διαφόρους πως επο- 
χάς. Το βάθος των είναι περίπου 1.70 μ. από της 
επιφανείας των σημερινών οδών ( Π ί ν. 201 α ).

Κατά το δυτικόν μέρος διατρέχει όλον το οι- 
κόπεδον τοίχος ( Ν. - Β. ) ( Π ί ν. 201 α, αριθ. 1 ), 
σωζόμενος μόνον εις την σειράν της θεμελιώ- 
σεως, εδραζομένης επί του φυσικού βράχου. Αι 
πλίνθοι είναι εκ πώρου, παρέχουν δε την εντύπω- 
σιν ότι πρώτη των χρήσις δεν εγένετο εις την 
παρούσαν θέσιν, αλλ’ ότι ελήφθησαν εξ άλλης 
θέσεως και κτηρίου της αφθονούσης εις τοιού- 
τον υλικόν πόλεως. Διατρέχουν εις ευθείαν γραμ- 
μήν τον όλον ερευνηθέντα χώρον, προεκτεινόμε- 
ναι και πέραν των προς Ν. και Β. ασκάπτων ακι- 
νήτων. Έ χουν πλάτος 0.85 μ., όπισθεν ( προς Δ. ) 
φέρουν πυκνήν σειράν αντηρίδων και επειδή ο 
όλος τοίχος ευρίσκεται εις σημείον της πόλεως 
παρουσιάζον κλίσιν από Δ. προς Α., υποθέτω ότι 
ο τοίχος ούτος είναι ανάλημμα, ή άλλως διατεί- 
χισμα ( πρβλ. το μικρόν πλάτος του ), δυνάμενον 
να χρονολογηθή εις τους χρόνους της Αιτωλικής 
Συμπολιτείας ( 3ος - 2ος αι. π.Χ. ).

Εις υστερωτέρους χρόνους ( ρωμαϊκούς ή πρωι- 
μωτάτους βυζαντινούς ) ο προς Α. του τοίχου χώ- 
ρος διαμορφωθείς εις άνδηρον εχρησίμευσεν ως 
αυλή ίσως ή ως δάπεδον κτηρίου, του οποίου δεν 
εσώθησαν οικοδομικά λείψανα, πλην ορθογω- 
νίων τινών κεράμων, δι’ ων επεστρώθη ο χώρος.

Μίαν άλλην, και την τελευταίαν, φάσιν αντι- 
προσωπεύουν πάντα τα λοιπά οικοδομικά λεί- 
ψανα τα προς Α. του πωρίνου τοίχου αποκαλυ- 
φθέντα.

Ο  τοίχος 2, ο βαίνων μερικώς επί του πωρίνου 
τοιούτου, πατεί και επί των προμνησθέντων κερά- 
μων και συγκροτεί τον παράλληλον του τοίχου
4. Ο  πρώτος είναι εκτισμένος εκ κύβων ασβεστο- 
λίθου και αργών συνδεομένων ενιαχού δι’ ασβέ- 
στου. Ο  υπ’ αριθ. 4 αποτελείται εκ κοινών πά- 
λιν λίθων και μειζόνων αποτμημάτων πωρίνων 
πλίνθων, κυρίως δε εξ ασβεστολιθικών τοιούτων. 
Ομοίως φέρει και ούτος συνδετικήν άσβεστον.

Και πάντες οι λοιποί τοίχοι ομοίως και έτι 
αμελέστερον είναι κατεσκευασμένοι. Κατα- 
σκευαστικώς οι τοίχοι δεν παρουσιάζουν καινο- 
τομίαν τινά, επί του δαπέδου όμως του οικοπέδου4. ΑΔ  23 ( 1968): Χ ρονικά, σ. 224.
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απεκαλύψαμεν ικανόν μέρος ψηφιδωτού διακό- 
σμου ( Π ί ν. 201 β ). Αι ψηφίδες, χρώματος μέ- 
λανος, ερυθρού και λευκού, πατούν απ’ ευθείας 
επί του πεπατημένου και ισοπεδωμένου χώματος 
και συνεπώς είναι χαλαραί και ενιαχού κεκινημέ- 
ναι. Αποδίδουν εσχηματοποιημένα φυτικά κο- 
σμήματα ( πλοχμόν, έλικας ). Το ψηφιδωτόν φαί- 
νεται ότι ανεπτύσσετο πέριξ κεντρικού τινος θέ- 
ματος, διότι εις την ώαν του πυρήνος τούτου 
εγράφη κυκλικώς επιγραφή δια κυανοπρασίνων 
ψηφίδων, η οποία σωζομένη κατά το βόρειον 
ήμισυ αυτής έχει ως έξης :
-ΓΩΝ [A Π ]OCΤΟΛΩΝ ΥΠΕΡ E Y X [ C  · E ]Y

Α Υ Τ Ο Υ

Οικόπεδον Πετροπούλου ( οδός Ροζάκη Α γγελή 
και Αμαλίας )

Μονός τοίχος εκ μιας σειράς πωρίνων δόμων 
απεκαλύφθη κατά τας εργασίας ανεγέρσεως νέας 
οικοδομής ( Π ί ν. 201 γ - δ ). Οι πώροι επανεχρη- 
σιμοποιήθησαν ενταύθα κατά τους τελευταίους 
ελληνιστικούς χρόνους. Κινητά ευρήματα δεν 
απεκαλύφθησαν. Εις το αυτό οικόπεδον απεκα- 
λύφθη και κτιστός πίθος βυζαντινών χρόνων.

Οικόπεδον αδελφών Μπελιάνη

Κατά την εκσκαφήν πεδίλου απεκαλύφθη 
τμήμα πωρίνου τοίχου των ελληνιστικών χρό- 
νων. Περαιτέρω ανασκαφική διερεύνησις του 
οικοπέδου δεν κατέστη δυνατή.

Οικόπεδον Ευθ. Καρανάσου ( Βαλαωρίτου 2 )

Σύριγξ εντός του βράχου, ενισχυομένη υπό 
κτιστού τόξου και θεωρουμένη μέρος αγωγού 
ή υπογείου διόδου προς το επί της Α κρολαμίας 
φραγκικόν ή καταλανικόν φρούριον, απεκαλύ- 
φθη εις το παρόν οικόπεδον αλλά δεν παρέσχεν 
ευρήματα τινα δια τον χρονολογικόν αυτής 
προσδιορισμόν ( Π ί ν. 201 ε ).

Οικόπεδον Θωμά Χαρώνη ( οδός Τσακάλωφ και 
Αλαμάνας )

Α πεκαλύφθησαν τέσσαρες τάφοι των πρωί- 
μων ελληνιστικών χρόνων. Είναι τυπικώς κιβω- 
τιόσχημοι εκ πελεκητών πωρολίθων ( Π ί ν. 
202 α - β, 203 β ). Πάντες έδωσαν αξιόλογα και 
κυρίως άφθονα κτερίσματα ( Π ί ν. 202 γ ).

Α ξιολογώτατον εύρημα είναι δίσκος χαλ- 
κούς, εφθαρμένος κατά την περιφέρειαν, φέρων 
κατά την μίαν του όψιν εγχάρακτον σύμπλεγμα 
δύο γυναικών εναγκαλιζομένων αλλήλας εν ζωη- 
ρά κινήσει, την οποίαν τονίζουν οι λεπτοί χ ι- 
τώνες των γυμνών κατά το άνω ήμισυ μορφών.

Η  κίνησις των μορφών και η όλη εκτέλεσις 
προσδίδουν εις την παράστασιν ενάργειαν, εμ- 
ψύχωσιν και καλλιτεχνικήν στάθμην υψηλήν 
( Π ί ν. 203 α ).

Στρατώνες Παγκρατίου Λαμίας

Κατά την διάρκειαν αποχωματώσεως ήλθεν 
εις φως ακέφαλος λέαινα, ύψ. 0.47 μ., πιθανώ- 
τατα επιτύμβιον σήμα των ελληνιστικών χρό- 
νων ( Π ί ν. 204 α). Το άγαλμα μετεφέρθη εις την 
Αρχαιολογικήν Συλλογήν Λαμίας. Α πεκαλύ- 
φθησαν επίσης δύο τάφοι κιβωτιόσχημοι, ων 
ο εις έδωσε πέντε δακρυδόχους, δύο αμφορείς, 
ύψ. 0.35 και 0.20 μ., ο δε έτερος αγγεία και ει- 
δώλια των ελληνιστικών χρόνων.

Οικόπεδον Τσαγκάρη ( οδός Θερμοπυλών )

Α πεκαλύφθησαν δύο τάφοι, ο εις κιβωτιό- 
σχημος, ο έτερος κεραμοσκεπής. Ο  πρώτος 
έδωσε τρία κολοβά γυναικεία ειδώλια, πέντε 
δακρυδόχους, μίαν υδρίαν, ύψ. 0.40 μ., αρύβαλ- 
λον εις θραύσματα, τρεις φιάλας, ο δε δεύτε- 
ρος ειδώλιον γυναικός και ανδρικόν πήλινον 
ειδώλιον των ελληνιστικών χρόνων.

Περιοχή ρεύματος προς Αυλάκιον

Εις εργασίας αποχωματώσεως, απεκαλύφθη 
και εν συνεχεία μετεφέρθη εις την Συλλογήν 
Λαμίας επιτυμβία στήλη, κολοβή, σωζ. ύψ. 
1.37 και πλ. 1.18 μ., ήτις διασώζει το μείζον 
μέρος δύο μορφών, μιας ανδρικής επ’ αριστε- 
ρά ισταμένης εις 3/4 και μιας γυναικείας 
έναντι της πρώτης. Της ανδρικής μορφής έχει 
αποκρουσθή η αριστερά χειρ από του ώμου και 
η δεξιά από του μέσου του πήχεως. Ελλείπει 
επίσης το τμήμα των κάτω άκρων από των 
γονάτων περίπου, το αριστερόν δε τμήμα του 
σώματος και του ιματίου έχει αποκρουσθή ομού 
μετά της στήλης. Πρόκειται περί επιτυμβίας 
στήλης του 4ου π.Χ. αι. καλής τέχνης. Αι 
μορφαί παριστάνονται εις την στάσιν της δεξιώ- 
σεως, καίτοι έχουν αποκρουσθή αι άκραι χεί- 
ρες. Η  ανδρική μορφή φέρει ίμάτιον, η γυναι- 
κεία παριστάνεται καθημένη, αλλ’ ουδέν εσώθη 
εκ του καθίσματος. Έφερε χιτώνα πορπούμενον 
εις τους ώμους και απλούμενον εις την αριστε- 
ράν χείρα και ιμάτιον εις τον δεξιόν ώμον. Αι 
μορφαί έχουν αποχωρισθή τόσον του βάθους, 
ώστε είναι σχεδόν ελεύθεραι. Η  γυναικεία μορφή 
προσβλέπει προς τον άνδρα εν περιπαθεί ανα- 
τάσει των οφθαλμών, ενώ το βλέμμα του αν- 
δρός πλανάται εν βύθει εις το κενόν ( Π ί ν. 
204 β ).
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ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

Κατά το έτος 1969 είχε διενεργηθή το πρώ- 
τον ανασκαφή εις το υπομυκηναϊκόν νεκροτα- 
φείον, το κείμενον περί τα 3 χλμ. προς Α. της 
κώμης Α μφίκλεια, επί προβούνου του Παρνασ- 
σού και κατά την θέσιν « Σκοτείνιανη ». Η  
ανασκαφή εκείνη υπήρξε κατά πάντα αποδο- 
τική και διδακτική και, παρά τας εξαιρετικάς 
δυσχερείας, τας οποίας παρουσίαζεν η έρευνα, 
λόγω του απροσφόρου του εδάφους ( πρανούς 
καταφύτου υπό θάμνων και δενδρων ), συνεχί- 
σθη και εφέτος. Και πάλιν εδικαίωσε τας προσ- 
δοκίας μας και απεσαφήνισε περαιτέρω ζητή- 
ματα χρονολογικά και αλλά.

Εφέτος ηρευνήθησαν προσεκτικώς εννέα τά- 
φοι, των οποίων τα σχήματα και αι γενικώτεραι

Σχέδ. 22. Α μφίκλεια. Θαλαμοειδής τάφος υπομυκηναϊκού νεκροταφείου

κατασκευαστικαί λεπτομέρειαι είναι ως των 
τάφων, οίτινες ήλθον εις φως δια της περυσινής 
ερεύνης. Οι τάφοι δηλονότι είναι βασικώς θαλα- 
μοειδείς ( Σ χ έ δ .  22) έχοντες κατά τούτο το γε- 
νικόν σχήμα του λαξευομένου εντός του πετρώ- 
ματος τάφου, του συνιστωμένου εκ δρόμου και 
θαλάμου, αλλά και διαφοροποιήσεις ή απλώς ποι- 
κιλίας, υπαγορευομένας είτε εξ ειδικών εδαφολο- 
γικών συνθηκών ( πέτρωμα επιτρέπον ή επιδεχό- 
μενον επιμελεστέραν ή μη λάξευσιν), είτε εκ 
τοπικών ιδιομορφιών ή και χρονολογικών δια- 
φορών, εν αναφορά προς το σχήμα θαλαμοει- 
δούς τάφου της υστερομυκηναϊκής περιόδου. 
Μεταξύ των ιδιομορφιών, τας οποίας παρουσιά- 
ζουν τινές τουλάχιστον των τάφων εις την Α μ- 
φίκλειαν, είναι η απόφραξις της θυραίας οπής

του θαλάμου ουχί δια της γνωστής και συνήθους 
λιθοδομής, αλλά δια πλακός κεκλιμένης προς 
το μέτωπον και συγκροτουμένης κατά την βά- 
σιν της δια μικροτέρων λιθαρίων ( Π ί ν. 211 β ), 
ως και η λάξευσις βαθμίδων εις το τέρμα του 
δρόμου προς το δάπεδον του θαλάμου. Οι περισ- 
σότεροι τάφοι εις την Α μφίκλειαν έχουν ωρυγμέ- 
νους ελλειψοειδείς ή ορθογωνίους αποθέτας ή 
λακκοειδείς τάφους εις τον θάλαμον και σπα- 
νιώτερον εις τον δρόμον, οι οποίοι ενίοτε κα- 
λύπτονται υπό πλακών. Τα κτερίσματα και αι 
ταφαί έχουν διαταχθή εις ομάδας ( Π ί ν. 211 γ ), 
καλυπτούσας τον θάλαμον και κυρίως τους μυ- 
χούς, οι οποίοι διανοίγονται εις τα ακραία 
σημεία αυτού. Ως είχομεν γράψει και περί της 
περυσινής ανασκαφής, τα κτερίσματα των ταφών

περιλαμβάνουν άφθονα και ποικίλα χαλκά αντι- 
κείμενα και κυρίως πόρπας φυλλοειδείς και το- 
ξωτάς, περόνας, χαλκούς δακτυλίους, σφικω- 
τήρας εκ χαλκού και χρυσού και άλλα εξαρτή- 
ματα του ενδύματος. Ε φέτος εύρομεν και χαλκάς 
τριχολαβίδας, ξυρά και μαχαίρια ομοίως εκ 
χαλκού, ενώ αφθονώτερα υπήρξαν τα κεραμικά 
ευρήματα, τα οποία ανήκουν εις τα γνωστά 
σχήματα της τελευταίας ΥΕ και υπομυκηναϊκής 
περιόδου. Πιστεύομεν, ότι το νεκροταφείον της 
Α μφικλείας ηρευνήθη κατά το μεγαλύτερον 
ίσως μέρος του και ότι τα προελθόντα εξ αυτού 
ευρήματα ενέχουν ιδιάζουσαν σημασίαν δια την 
μελέτην της αρχαιολογικής εικόνος μιας ανερευ- 
νήτου περιοχής και μιας εποχής μη αντιπρο- 
σωπευομένης ευρέως εις τον ελλαδικόν χώρον.
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Η  μελέτη επιφανειακοΰ κυρίως υλικού παρέ- 
σχεν αρκετάς ενδείξεις δια τον εντοπισμόν του 
οικισμού, εις τον οποίον ανήκει το ανασκαφέν 
νεκροταφείον. Ευρίσκεται δε ο οικισμός ούτος 
ολίγον βορειότερον ( εις απόστασιν 300 μ. 
περίπου και εις ευθείαν γραμμήν ) από της κλι- 
τύος, όπου ανεσκάφησαν οι ανωτέρω περιγρα- 
φέντες τάφοι.

Π Ε Ρ ΙΣ Υ Λ Λ Ο ΓΗ  Κ Α Ι Κ Α Τ Α Γ ΡΑ Φ Η  Α ΡΧ Α ΙΩ Ν , Π Ε Ρ Ι- 
Ο ΔΕΙΑ Ι

Συλλογή Α ποστ. Κουνούπη

Κατεγράφη και εμελετήθη δια πρώτην φοράν 
η σπουδαιοτάτη συλλογή του ιατρού κ. Α ποστ. 
Κουνούπη. Η  συλλογή είναι πλουσιωτάτη και 
περιλαμβάνει όπλα και μικροαντικείμενα της 
μυκηναϊκής εποχής, γλυπτά και αγγεία των 
κλασσικών χρόνων, πλήθος νομισμάτων της 
κλασσικής, ελληνιστικής και ρωμαϊκής εποχής, 
ως και νεωτέρων περιόδων, επίσης δε μοναδικόν 
πλούτον κοσμημάτων και όπλων της περιόδου 
της Ελληνικής Ε παναστάσεως του 1821. Ε ν - 
ταύθα δίδεται κατ’ εκλογήν μία αντιπροσωπευ- 
τική σειρά των αντικειμένων της Συλλογής 
( Π ί ν. 204 γ, 205 α - δ, 206 α - δ ) και τα εν συν- 
εχεία ακριβέστερον περιγραφόμενα :

1. Χαλκή αιχμή ακοντίου φυλλοειδούς σχή- 
ματος ακεραία, φέρουσα κατά την ετέραν των 
επιφανειών και κατά μήκος του κέντρου αυτής 
γράμμωσιν ( ράχιν ). Φέρει οπήν τετράγωνον 
εις την βραχείαν πτέρνην, ήτις εισήρχετο προ- 
φανώς εντός ξύλου. Μήκος 0.155 μ., πιθανώς 
κυκλαδικής προελεύσεως ( Σ χ έ δ. 23, α ).

2. Φυλλοειδής λόγχη, ακεραία, καλής διατη- 
ρήσεως. Η  πτέρνη συνεχίζει κοίλη προς την λε- 
πίδα, ήτις φέρει εκατέρωθεν ζεύγος χαραγών 
( Blutrillen ) εκατέρωθεν της κεντρικής ράχεως. 
Προέλευσις άγνωστος. Υστερομυκηναϊκής επο- 
χής. Μήκος 0.215, πτέρνης (καυλού ) 0.019 μ. 
( Σ χ έ δ .  23, β).

3. Χαλκούν ξίφος με σταυροειδείς ώμους, κο- 
λοβόν κατά την λεπίδα. Περιχείλωσις κανονική 
εις την πτέρνην και τους ώμους. Α νά εις ήλος 
εκατέρωθεν της κεντρικής ράχεως. Η  τελευταία, 
εφθαρμένη κατά το μείζον μέρος της λεπίδος, φέ- 
ρει χαραγάς ( Blutrillen ). Σωζ. μήκος 0.407, μη- 
κος πτέρνης 0.07, πλάτος πτέρνης 0.018, πλά- 
τος εις ώμους 0.063 μ. Μυκηναϊκής εποχής 
( Σ χ έ δ .  24 ,α).

4. Διπλούς χαλκούς πέλεκυς άνευ οπής, με 
ημβλυμένας τας κόψεις (πρακτική χρήσις), πε- 
ριέργως μικρών διαστάσεων, αλλά δεν φαίνεται

αναθηματικός. Μήκος 0.084, μέσ. πάχος 0.0075 μ. 
( Σ χ έ δ .  25, β).

5. Χαλκούς δίσκος κατόπτρου, αρίστης δια- 
τηρήσεως, κοιλόκυρτος, φέρων εγχάρακτα ανθε- 
μοειδή κοσμήματα εις την λαβήν. Ελληνιστι- 
κών χρόνων. Μήκος 0.245, πάχος περ. 0.003 μ. 
( Σ χ έ δ .  25, γ).

Σχέδ. 23. Λαμία. Συλλογή Α π. Κουνούπη. 
Χαλκά όπλα

6. Σιδηρά λόγχη ελαφρώς εφθαρμένη. Η πτέρ- 
νη ( καυλός ) στρογγύλη και κοίλη εις το σώμα 
της λεπίδος, οξεία εκατέρωθεν. Ελληνιστικών 
χρόνων, αγνώστου προελεύσεως. Μήκος 0.381, 
μήκος καυλού 0.128, διάμ. 0.036 μ. ( Σ χ έ δ .  
25, α).

7. Χαλκή πόρπη τοξωτή, αρχαϊκών χρόνων. 
Ελλείπει η περόνη. Το φύλλον του τόξου κοσμεί- 

ται εξωτερικώς δια μιας αυλακώσεως κατά τα 
χείλη αυτού και τεσσάρων γραμμώσεων και τριών 
αυλακώσεων εις το μέσον. Αγνώστου προελεύ- 
σεως ( Σ χ έ δ .  24, β ).

8. Χαλκούν ψέλιον, φέρον εξωτερικώς εγχά- 
ρακτα σπειροειδή κοσμήματα. Διάμετρος 0.054, 
πάχος 0.015 μ. Αγνώστου εποχής και προελεύ- 
σεως.

9. Ό μοιον ψέλιον, φέρον εξωτερικώς κό- 
σμημα. Πάχος 0.015, διάμετρος 0.042 μ.
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10. Χαλκή αιχμή βέλους, κολοβή.
11-12. Δύο χαλκαί περόναι, μήκους περ. 0.135 μ. 
13. Στλεγγίς χαλκή, κολοβή, σωζ. μήκους 

0.152 μ.

Σχέδ. 24. Λαμία. Συλλογή Α π. Κουνούπη. Χαλκούν ξίφος και χαλκή πόρπη

14. Χαλκούν ψέλιον τετραπλεύρου στελέχους· 
φέρει ανά τέσσαρας γραμμάς εγχαράκτους εις 
τα πέρατά του. Αγνώστου προελεύσεως. Διά- 
μετρος 0.06, πάχος 0.006 μ.

15. Χαλκούς δίσκος κατόπτρου, εφθαρμένος, 
μήκους 0.33, διαμ. 0.19, πάχους 0.002 μ.

16. Μολυβδόβουλλον βυζαντινών χρόνων ( Ζ' 
αιώνος ).

17. Μαρμαρίνη κεφαλή κορασίδος, δεινώς απο- 
κεκρουμένη. Μάρμαρον λευκόν λεπτόκοκκον. 
Η  κόμη διατάσσεται εις βοστρύχους κατά τον 
τρόπον της Melonen-Frisur. Εργασία των μετά
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το τέλος του 4ου π.Χ. αιώνος χρόνων. Σωζ. ύψος 
κεφαλής 0.155 μ. Ε κ  Δελφών ( Π ί ν .  206 α).

18. Μαρμαρίνη κεφαλή αγενείου ανδρός. Το 
μέτωπον τριγωνικόν και φουσκωτόν. Το πρόσω- 
πον ελαφρώς εφθαρμένον. Το βλέμμα διευθύνε-

Σχέδ. 25. Λαμία. Συλλογή Α π. Κουνούπη. Χαλκά αντικείμενα

ται υψηλά και πλανάται. Οι οφθαλμοί είναι μάλ- 
λον βαθείς εις τας κόγχας των. Η  κόμη πίπτει 
άτακτος εις βοστρύχους καλύπτουσα μερικώς τα 
προχείρως εξειργασμένα ώτα. Του κρανίου το 
άνω και οπίσθιον μέρος ( υπέρ την ινιακήν χώ-

ραν ) είναι επίπεδον, προφανώς διότι δεν ήτο 
ορατόν. Μετά τα μέσα του 4ου π.Χ. αι. Σωζ. 
ύψος 0.09 μ. ( Π ί ν .  206 β ).

19. Μαρμαρίνη κεφαλή αγενείου νεανίου. Ται- 
νία διέρχεται δια του μετώπου, η κόμη δένεται

όπισθεν εις κρωβύλον. Μάρμαρον λευκόν κρυ- 
σταλλικόν. Καλή εργασία, περί τα μέσα του 4ου 
π.Χ. αι. Σωζ. ύψος 0.085 μ. ( Π ί ν. 206 γ, το α ).

20. Μαρμαρίνη κεφαλή του τύπου του Διός εν 
Otricoli. Ίσως παρίστα τον Ποσειδώνα. Πλου-
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σία κόμη, γένειον, πρόσωπον και μέτωπον με ρυ- 
τίδας. Ελλείπει τμήμα της κόμης ( δεξιά ). Τέλος 
4ου π.Χ. αι. Κρυσταλλικόν μάρμαρον, σωζ. ύψος
0.101 μ. ( Π ί ν. 206 γ, το β ).

21. Μαρμαρίνη κεφαλή νέας γυναικός. Το 
πρόσωπον εφθαρμένον εις το στόμα και την 
σιαγόνα.

Η  κόμη ενιαία ρίπτεται προς τον τράχηλον, 
μέτωπον χαμηλόν, φουσκωτόν, οφθαλμοί ορών- 
τες πλαγίως και άνω. Κατά τα μέσα του 4ου π.Χ. 
αι. Το δεξιόν μέρος του λαιμού επίπεδον και πι- 
θανώς αθέατον εκεί. Σωζ. ύψος 0.11 μ. ( Π ί ν. 
206 γ, το γ ).

22. Μεγαρικός σκύφος. Ε ξωτερικώς φέρει 
ανάγλυφον διακόσμησιν λογχοειδών φύλλων και 
μεταξύ αυτών ανθέμια. Ά νω  γιρλάνδα εκ διπλών 
στιγμών, εις την βάσιν κύκλος. Ακέραιος. Ύ ψ·
0.063, διάμ. 0.115 μ. Ε σωτερικώς και εξωτερικώς 
φέρει μέλαν γάνωμα ( Π ί ν. 205 β, το γ ).

23. Ό μοιος σκύφος, εξ ερυθρού πηλού και 
γανώματος. Ε ξωτερικώς φέρει εκ των κάτω ανα- 
γλύφους δακτυλίους ( εξ τον αριθμόν ) και εν 
συνεχεία ταινίαν κοσμουμένην υπό πτηνών με- 
ταξύ αναγλύφων ημικυκλίων. Ύ ψος 0.0635, δια- 
μετρος 0.115 μ. ( Π ί ν. 205 β, το α).

24. Πυξίς ακεραία μετά εξωτ. γανώματος με- 
λανού, χαρακτά οφιοειδή κοσμήματα εις το κά- 
λυμμα, ύψους 0.013 μ. ( Π ί ν. 205 β, το β ).

Δι' αποστολής ειδικού τεχνίτου εις Λαμίαν 
εκαθαρίσθησαν και συνεκολλήθησαν τα αγγεία 
του Π ί ν. 207 α - γ, άτινα προέρχονται εκ Μαρ- 
τίνου. Τα αντικείμενα του Π ί ν. 207 δ - ε προ- 
έρχονται εκ παραδόσεως. Το πρώτον είναι χαλ- 
κούς πους ίππου των κλασσικών χρόνων, εκ 
Μελιταίας Φθιώτιδος. Το δεύτερον, πηλίνη 
κεφαλή ταύρου των ελληνιστικών χρόνων, εκ 
Παύλιανης (περιοχής Πυράς Ηρακλέους).

Υπάτη

Πλουσία συλλογή γλυπτού και επιγραφικού 
υλικού διεσκορπισμένου εις την πόλιν συνελέγη 
υπό του υπογραφομένου και ή μετεφέρθη εις το 
Μουσείον Θηβών ή ετακτοποιήθη προσωρινώς 
εις αίθουσαν του νέου διδακτηρίου του Γυμνα- 
σίου Υπάτης. Το υλικόν τούτο θα δημοσιευθή 
αναλυτικώτερον προσεχώς. Ε νταύθα δίδεται 
βραχεία περιγραφή αυτού:

1. Μαρμάρινον κιονόκρανον κορινθιάζον. Φέ- 
ρει οπήν περιφερή εις το μέσον της άνω επιφα- 
νείας. Ύ ψος 0.325, διάμετρος άβακος 0.35 μ. 
( Π ί ν. 208 α ).

2. Μαρμάρινος κορμός ανδρός ενδεδυμένου 
χιτώνα. Διατηρείται το δεξιόν ήμισυ του κορμού

με την δεξιάν χείρα σωζομένην μόνον κατά την 
αρχήν του ώμου. Ί σως η χειρ αύτη ήτο υψωμένη. 
Εργασία μετρία. Ελληνιστικών ή ρωμαϊκών 
χρόνων. Ύ ψος 0.30 μ. ( Π ί ν .  208 ε).

3. Τραπεζοειδές μαρμάρινον επίκρανον κιονί- 
σκου διλόβου παραθύρου, με παράστασιν γρυπός 
επί του μετώπου. Ο γρυψ παρίσταται προ δένδρου 
κεκλιμένου προς τα δεξιά. Εργασία των μεσο- 
βυζαντινών χρόνων ( Φραγκοκρατία ). Ύ ψος 0.33 
μ., επιφάνεια παραστάσεως: ύψος 0.20, πλάτος
0.16 μ.

4. Μαρμαρίνη τριγωνική επίστεψις παραθύ- 
ρου με ανάγλυφον παράστασιν λέοντος εν βημα- 
τισμώ εντός αβαθούς κοιλότητος, πάχ. 0.23 μ. Ε- 
ποχής Φραγκοκρατίας. Μήκος 0.60, πλάτος 
0.20, μήκος λέοντος 0.265 μ. ( Π ί ν .  208 γ ).

5. Ό μοιον, με την αυτήν παράστασιν λέοντος 
επ’ αριστερά. Το ρύγχος ανέρχεται εις ρόμβον 
διακοσμούμενον υπό ρόδακος. Μήκος 0.59, πλά- 
τος 0.26, πάχος 0.19 μ. Μήκος λέοντος 0.32 μ.

6. Πλαξ θωρακίου φέρουσα εντός πλαισίου 
ανάγλυφον διάκοσμον : δικέφαλος αετός, άνω 
αυτού σταυρός, δεξιά και αριστερά του σταυρού 
εξαπτέρυγα, κάτω δεξιά και αριστερά του δικε- 
φάλου μίσχος φυτών και ρόδακες. Κάτω ταινία 
με παράστασιν αγίου ποτηρίου εις το κέντρον. 
Μήκος 0.53, πάχος 0.07, ύψος 0.43 μ.

7. Μαρμάρινος κορμός ανδρός, των υστάτων 
ρωμαϊκών χρόνων, ενδεδυμένος δια θώρακος, 
κολοβός. Σωζ. ύψος 0.56 μ. ( Π ί ν. 208 ϛ' ).

8. Τμήμα μαρμαρίνου κορινθιακού κιονοκρά- 
νου καλής εργασίας, των ελληνιστικών χρόνων. 
Ευρέθη εις το Γυμνάσιον της Υπάτης. Σωζ. ύψος 
0.21, διάμ. 0.40 μ. ( Π ί ν. 208 β ).

9. Θραύσμα μαρμαρίνου κιονοκράνου, των βυ- 
ζαντινών χρόνων. Ύ ψος 0.23, διάμ. 0.39 μ.

10. Πους λέοντος επί πλίνθου, πιθανώς των 
χρόνων της Φραγκοκρατίας. Σωζ. ύψος 0.19, διά- 
μετρος πλίνθου 0.15 x  0.20 x  0.06 μ.

11. Κιονίσκος εκ μαρμάρου, με ελικωτάς 
ραβδώσεις. Ύ ψος 0.83, διαμ. άνω 0.14 μ.

12. Κιονίσκος εκ μαρμάρου επίσης, με ελικω- 
τας ραβδώσεις. Ύ ψος 0.63, διάμ. άνω 0.145 μ.

13. Κιονόκρανον ταπεινής τέχνης, ίσως βυ- 
ζαντινών χρόνων, δωρικού τύπου. Ύ ψος 0.17, 
διάμ. 0.15 μ.

14. Επιτυμβία πλαξ με αραβικά γράμματα, 
ύψ. 0.44, πλ. 0.30, πάχ. 0.13 μ.

15. Επιτυμβία πλαξ με αραβικά γράμματα, 
σωζ. διαστ. 0.23 x 0.20 x 0.10 μ.

16. Τμήμα κιλλίβαντος.
17. Ε πίκρανον μαρμάρινον, διαστ. 0.35 x 

0.33 x  0.13 μ.
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Εις την εκκλησίαν Αγίου Γεωργίου Υπάτης 
απέκειτο ικανός αριθμός επιτυμβίων και απελευ- 
θερωτικών επιγραφών. Αι πλείσται μετεφέρθησαν 
ήδη εις το Μουσείον Θηβών.

Ε ξ  άλλης θέσεως προέρχεται η κατωτέρω 
ενεπίγραφος στήλη. Είναι κύβος ενεπίγραφος, 
ύψ. 0.75, πλ. 0.58, μεγ. πάχ. 0.29 μ.

—ΟΙ  Y  I  ΟΝ Α ΙΝ Ι  —
—ΩΝ ΛΙΚ ΙΝ ΙΟ Ν ΛΕΥΚΙΟ Ν  
ΛΕΥΚΟ ΛΑΟ Ν ΤΑΜ ΙΑΝ ΕΛ Ε Ρ ΙΤ —
Π ΑΡΑ ΝΕΙΚΟΛ Α Ο Υ  ΤΟ Υ Α Ε Ι  
-ΟΛΛ ΟΥ ΤΟΥ Κ Α Ι ΛΟ ΥΚΙΟ Υ ΠΟ 
ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΟY  ΤΩΝ Α Π Ε Λ Ε  
Υ]ΘΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗ Μ ΑΤΩ Ν ΑΝ ΑΓΡΑ  
ΦΗ  ΤΩΝ ΔΕΔΩΚΟΤΩΝ ΕΙΣ  
ΤΗ Ν  Π Ο ΛΙΝ  ΤΑ ΓΕΙΝΟΜΕΝΑ Α Υ  
ΤΟΙΣ ΕΙΣ  ΤΗ Ν  Σ Τ Η Λ Η Ν  ΣΤΡΑ  
ΤΗΓΟΥΝΤΟΣ ΕΛΛΑΝΟ Κ ΡΑΤΟ ΥΣ

Επιτυμβία στήλη, εντετειχισμένη εις οικίαν 
της Υπάτης. Φέρει την επιγραφήν :

ΧΑ ΙΡ Ε
ΕΥΠΟΕΙΑ

Χ Α ΙΡ Ε

Κάτω ανάστροφος επιγραφή :

ΖΩ ]Π ΥΡΕ
ΧΑ ΙΡ Ε

Μαρμάρινος κυλινδρικός βωμός ( νυν εις το 
Μουσείον Θηβών). Κοσμείται δια ροδάκων, 
πλοχμού φύλλων, σταφυλών και βουκράνων· 
Ά νω έχει ανοιχθή ευρεία κοιλότης, διαμ. 0.224, 
βάθ. 0.12 μ. Ύ ψος βωμού 0.68 μ. ( Π ί ν. 208 δ ).

Εις την θέσιν « Α λποχώρι » ενετοπίσθησαν 
κιβωτιόσχημοι τάφοι, σπόνδυλοι κιόνων, πους 
λέοντος και λιθίνη σαρκοφάγος.

Εις το ανώφλιον της οικίας Σοφίας Κατσίμ- 
πρα έχει εντειχισθή κεφαλή ρωμαϊκών χρόνων·

Εις την Συλλογήν του κ. Δημ. Καραγιάννη 
φυλάσσονται νομίσματα, δακρυδόχοι και θραύ- 
σματα γλυπτών.

Ε κκάρα Δομοκού

1. Μετεφέρθη εις την Συλλογήν Λαμίας ( υπ’ 
αριθ. 14 ) επιτυμβία στήλη, υπολεύκου ασβε- 
στολίθου, ύψ. 0.93, πλ. 0.28, πάχ. 0.13 μ. ( του 
4ου π. X. αι.), φέρουσα την επιγραφήν :

Μ ΝΑΣΙΓΕ/ΝΕΙΣ A  ΣΟ Σ/ΤΟΔΑΜ ΟΥ

2. Θραύσμα επιτυμβίας στήλης ( Συλλογή Λα- 
μίας αριθ. 17 ), σ. ύψ. 0.90, πλ. 0.42, πάχ. 0.16 μ.,

του 3ου αι. π.Χ., φέρουσα την επιγραφήν : 

ΦΙΔΩΝ ΜΕΝΕΔΗΜΟΥ

3. Θραύσμα στήλης ασβεστολίθου ( Συλλογή 
Λαμίας, αριθ. 18), διαστ. 0.40 x 0.21 x  0.15 μ. 
Φέρει την επιγραφήν :

ΦΡΙΚΑΑFΑ. NO

4. Επιτυμβία στήλη (Συλλογή Λαμίας, αριθ. 
19 ), ύψ. 0.75, πλ. 0.44 - 0.38, πάχ. 0.11 μ. ( Σ χ έ δ. 
26 ). Φέρει την επιγραφήν :

ΕΥΣΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝΟΣ  
ΗΡΩΣ Χ ΡΗ ΣΤΕ  

Χ Α ΙΡ Ε

Σχέδ. 26. Ά νω μέρος επιτυμβίας στήλης

5. Μαρμαρίνη στήλη, κολοβή, ενεπίγραφος 
(Συλλογή Λαμίας, αριθ. 219), σωζ. ύψ. 0.365, 
σωζ. πλ. 0.28 μ. Σώζει την ακόλουθον απελευθε- 
ρωτικήν επιγραφήν:

— Ω
— ΝΙΚΟ Λ
— ΟΣ Ε Π Ι ΤΕ
— ΥΣΙΟΝ
— ΘΕΡΩΣΕ
— ΑΠΟΛΛΩΝΙ
— Y  Κ Α Ι ΠΥΘΩ
— ΙΑ  ΜΟΥ Α Ρ ΙΣ Τ Η
— ΟΣ ΕΛΕΥΘ ΕΡΩ ΣΕ
— Α Δ Α Υ Λ Α Ν  ΕΙΣΙ
— XON ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΝ
— ΜΙΔΩΡΟΝ ΑΠΟΛ ΛΩ
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— Κ Α Α Λ ΙΠ Ο Λ ΙΝ · ΤΑ
— Ρ. ΝΕΥΑΜΕΡΙΔA
— PON ΣΑΤΥΡΟ Σ
— I  ΞΕΝΟΛΑΟΥ
— Σ  ΑΓΗΤΟΡΟΣ
— Y  ΚΡΑΤΕΟΣ
— ΑΟΡΙΞΟ

Θαυμακός

1. Μετεφέρθη εις την Συλλογήν Λαμίας, 
( αριθ. 15) ενεπίγραφος κίων υπολεύκου ασβε- 
στολίθου, μερικώς αποκεκρουμένος, ύψ. 0.75, 
διαμ. 0.38 μ. Εις την βάσιν περιφερής οπή, διαμ. 
0.17, βάθ. 0.12 μ. Φέρει την επιγραφήν :

— DI
VI (T R A IA ) N I P A R  
THICI FILIUS  
D IV I N E R V A E  
NEPOS TRAIANU S  
H AD RIANUS  

(φύλλον κισσού) AUG 
PONTIF M AX  
T R IΒ  P O I VIIII  
COS III

και έναντι αυτής :

ΡΑΝΤΙΟΝ  
Κ Α Ι ΓΑΛΕΡΙΟΝ—
. ΕΙΚΟΝΑ . A
Ε Υ Τ Υ Χ Ε Ι ΕΥΣΕΒΕ Ι ΣΕΒ (Α Σ Τ Ω)
Κ Α Ι ΤΟΥΣ ΕΠΙΦ ΑΝΕΣ ΤΑ  
ΚΑΙΣΑΡΑ.

2. Ειδώλιον νεολιθικών χρόνων. Περισυν- 
ελέγη εκ του προς Β. του χωρίου κειμένου προ- 
ϊστορικού μαστού, έρευνα του οποίου επρογραμ- 
ματίσθη δια το έτος 1971 ( Π ί ν. 209 α ).

Δομοκός

Μετεφέρθη εις Συλλογήν Λαμίας ( αριθ. 16), 
θραύσμα ενεπιγράφου μαρμαρίνης στήλης, ύψ. 
0.22, πλ. 0.18, πάχ. 0.145 μ. Του 4ου αι. π.Χ. Η  
επιγραφή έχει ούτως :

Α ΓΑΘ Η Ι Τ[ΥΧ Η Ι 
ΦΙΟΙΣ· ΙΟ Υ ! vac.
ΦΙΠΟΛ Ε Ι ΤΗ Ι vac. 
Ν ΤΙΘ ΑΥΜ ΑΚ Ω  vac.
ΕΔΩΚΕΝ ΠΡΟ[ΞΕΝΙΑΝ  
ΟΠΟΛΙΤ Ε ΙA N  A  vac. 
ΓΓΟΝΟΙΣ ΠΡΟΔΙΚ[ ΙΑ Ν  
ΙΑ Ν  Π ΑΝ ΤΩ Ν  ΕΝ  Κ—
ΗΣ Α Ν  ΠΡΑΩΜ—

Λίμνη Ξυνιάδος

Κατά το έτος 1970 επραγματοποιήθη περιόδευ- 
σις, περισυλλογή επιφανειακού υλικού και κή- 
ρυξις ως αρχαιολογικού του χώρου του ευρισκο- 
μένου επί της «νησίδος», εντός της άλλοτε λί- 
μνης Ξυνιάδος. Πλην του τείχους, το οποίον 
περιβάλλει την κορυφήν της ακροπόλεως, εση- 
μειώθη παρ’αυτό ύπαρξις κτηρίων ( Πί ν .  209γ). 
Συνελέγη και άλλο επιφανειακόν υλικόν εκ του 
παρά το χωρίον Παναγία αποκαλυφθέντος ( εις 
το βορειοδυτικόν πέρας της άλλοτε λίμνης Ξυ- 
νιάδος ) οικισμού ( Πί ν .  209 β ), περί ου διελά- 
βομεν εις το ΑΔ  25 ( 1970) : Χρονικά, σ. 244 - 45.

Έξαρχος ( Α βαί )

Το μεγαλύτερον μέρος επιτυμβίας στήλης των 
ρωμαϊκών χρόνων διεσώθη από τους αρχαιοκα- 
πήλους και μετεφέρθη εις το Μουσείον Θηβών. 
Παριστά ανδρόγυνον εις μετωπικήν στάσιν και 
ισόρροπον διάταξιν, παρά τους πόδας του οποίου 
δύο παιδία.

Αταλάντη

Ε ξαιρετικώς επιτυχής απέβη η διενέργεια 
ανασκαφικής διερευνήσεως του οικοπέδου Βα- 
σιλ. Τσάπαλη, εν Αταλάντη. Α πεκαλύφθησαν 
λείψανα κτηρίου των ρωμαϊκών χρόνων ( Π ί ν .  
211 α ) και κεφαλή ρωμαϊκών χρόνων, ύψους 
0.41 μ.

Η  κεφαλή, ίσως πορτραίτον του αυτοκράτορος 
Τιβερίου, είναι εκ των αρίστων ρωμαϊκών πορ- 
τραίτων, τα οποία έχουν ευρεθή εν Ε λλάδι 
( Π ί ν .  210 α - γ ). Λεπτομερεστέρα δημοσίευσίς 
του θα δοθή από άλλης θέσεως.

Εκ του αυτού οικοπέδου προήλθε πώρινος 
κύβος, ύψ. 0.90, πλ. 1.07, πάχ. 0.36 μ., μέρος βά- 
θρου, φέρων έμπροσθεν γείσον και άνω μοχλο-

βόθρια, σχήματος ╠ σώζοντα και ίχνη μο- 

λύβδου. Το παρόν τμήμα θα ήτο το μεσαίον εκ 
τριών ομοίων. Το όπισθεν μέρος της πλακός έχει 
καταλειφθή αδρόν. Η  επιγραφή λέγει :

ΔΙΟΣ Π ΑΤΡΩΙΟΥ ΑΘ[ΑΝΑΤΟΥ  
ΔΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΑΘΑ[ΝΑΤΟΥ

Τμήμα κορμού Νίκης, των ρωμαϊκών χρόνων, 
ευρέθη ωσαύτως εις το ως άνω οικόπεδον.

Κοιλάς Σπερχειού

Ε σχεδιάσθη και εν μέρει εξετελέσθη συστη- 
ματική προσπάθεια πλήρους περιοδεύσεως και 
μελέτης του σπουδαιοτάτου χώρου της Φθιώτι- 
δος, του εκτεινομένου από Μακρακώμης μέχρι
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Θερμοπυλών και διαρρεομένου υπό του Σπερ- 
χειού ποταμού. Η  σπουδαιότης του χώρου τού- 
του δεν έχει μέχρι στιγμής λάβει την δέουσαν 
ανάδειξιν. Κατ’ αρχήν περισυνελέγη επιφανεια- 
κόν υλικόν από τους παροχθίους οικισμούς, εις 
αρκετούς των οποίων υπάρχουν και οικιστικά 
λείψανα των ελληνιστικών κυρίως χρόνων ( βλ. 
και Yves Bequignon, La Valée du Spercheios, 
Paris 1937). Εδώ υπάρχει και ο σπουδαίος νεο- 
λιθικός οικισμός του Λιανοκλαδίου. Αι πρώται 
ενδείξεις είναι λίαν ενθαρρυντικαί και υπόσχον- 
ται σπουδαία συμπεράσματα εις ανασκαφικήν 
έρευναν, η οποία είναι πρακτικώς ανύπαρκτος 
εδώ. Α πό άλλης θέσεως θα εκθέσωμεν διεξοδι- 
κώτερον τα συμπεράσματα και τας παρατηρή- 
σεις μας.

Εις την εν Πλατυστόμω οικίαν του Κωνστ. 
Ευαγγελά υπάρχει πλαξ μαρμάρου, μήκ. 0.89, 
πλ. 0.52, πάχ. 0.045 μ. Κατά την ετέραν των 
κυρίων επιφανειών της είναι λεία, η αντίστοι- 
χος είναι ειργασμένη αδρώς δια βελονίου. Ε κ  
της τελευταίας αυτής εξέχει περιφερής γόμφος 
ίσως δια την ένθεσιν αυτής εντός υποστηρίγμα- 
τος. Συνεπώς η αρχική της χρήσις ήτο πιθανώ- 
τατα καλυπτήριος τραπέζης. Ευρέθη εις την 
θέσιν « Μάρμαρα » εις την περιοχήν Πλατυ- 
στόμου, ως βάσις κιβωτιοσχήμου τάφου.

Η  πλαξ φέρει επιγραφήν εις την ετέραν των 
στενών επιμήκων πλευρών:

-ΟΥ Κ Η  Η  Γ ΥΝ Η  Α Υ Τ Ο Υ  Π Ο ΛΥΚΛΕΑ  
ΓΕΝΝΑΙΟ Υ Ε ΙΣΙΔΙ

.............................. Γ Υ Ν Η ................ Α Υ Τ Ο Υ
Π Ο ΛΥΚΛ ΕΑ ΓΕΝΝΑΙΟ Υ Ε ΙΣΙΔΙ

Ά νω  Βαρδάτες

Παρά το σημερινόν Δημοτικόν Σχολείον της 
κώμης ευρέθη ενεπίγραφος λιθίνη στήλη εκ κοι- 
νού ασβεστολίθου, της οποίας η μεταφορά δεν 
κατέστη εισέτι δυνατή. Ε νταύθα δίδεται το κεί- 
μενον αυτής εις πρώτην μεταγραφήν.

—Υ Ε  ΔΑΜ ΟΥ ΤΟ Ν  Ε. ΑΡΤΟ Ν  ΜΗΝΟΣ ΑΘ—

ΠΡΙΑΤΟ  Ο Α Σ ΚΛ Α Π ΙΟ Σ  Ο Ε Ν  Η Ρ Α Ε Λ Ε ΙΑ Ι  
Π ΑΡΑ ΜΙΚ ΥΛΩΝΟΣ. ΣΩ 

ΩΝ A N  EIM EN Κ ΥΡΙΑΝ  ΤΩ Α Σ ΚΛΑΠ ΙΩ Ι 
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Η  θέσις ευρέσεως της στήλης πρέπει να 
ερευνηθή δι’ ανασκαφής, διότι παρουσιάζει και 
μορφολογικώς ( έξαρσις γης δίκην μαστού ) και 
συμφώνως προς το κείμενον της επιγραφής, ιδι- 
αίτερον ενδιαφέρον.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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TOPOGRAPHISCHE UNTERSUCHUNGEN 
IM KOPAISGEBIET

Mit Unterstützung des Deutschen Archäo- 
logischen Instituts in Athen habe ich in den 
Jahren 1938-1940 mehrmals Boiotien bereist, 
um dort die Untersuchungen von U. Noack 
und H. Bulle zur Topographie und histori- 
schen Landeskunde des Kopaisgebiets weiter- 
zuführen. Da über die Ergebnisse nur vorläufig 
und in Auswahl berichtet wurde ( A M  63 /64 
(1938/39), 177ΙΪ.; Ber. VI. Internat. Kongr. 
Archäol. Berlin 1939, 304f.; A A  1940, 184ff.; 
Gnomon 24 (1952), 4801Ϊ.; B E  XXII I  2, 1959, 
15061Ϊ.), erschien es zur Vorbereitung einer 
zusammenfassenden Publikation, wie sie einst 
geplant war, notwendig, die Kopaisplätze aufs 
neue aufzusuchen und die Befunde zu über- 
prüfen, zumal nach so langer Zeit m it Verände- 
rungen zu rechnen war. Im Herbst 1970 konn- 
te ich einen Teil dieses Vorhabens ausführen, 
worüber im folgenden kurz berichtet werden 
soll.

Zu Dank verpflichtet bin ich in erster Linie 
der griechischen Altertümerverwaltung, be- 
sonders Herrn Ephoros Dr. D. Papastamos, 
der im Ministerium die Genehmigung für 
diese Untersuchungen erteilt hat, sodann 
Herrn Epimeliten Th. Spyropoulos in The- 
ben, der die Arbeit überwacht und gefördert 
hat. Wertvolle Hinweise verdanke ich den 
Direktoren des Deutschen Archäologischen 
Instituts in Athen, Herrn Prof. Dr. U. Jant- 
zen, der auch durch eine F ahrt ins Gelände 
zur Klärung mancher Frage beitrug, und 
Herrn Prof. Dr. F. Willemsen, ferner Herrn 
Dipl. Ing. A. Mallwitz und Herrn Dr. J. 
Schäfer. Mein Mitarbeiter, Herr Dr. G. Spitzl- 
berger, Assistent am Seminar für Alte Geschi- 
chte der Universität München, trug wesent- 
lich zum Gelingen bei; ihm sei auch an dieser 
Stelle gedankt. Die Deutsche Forschungs- 
gemeinschaft hat die Mittel für das Unterneh- 
men zur Verfügung gestellt, wofür ich ihr den 
geziemenden Dank abstatte. Die erforder- 
lichen Instrumente erhielten wir freundlicher- 
weise vom Bayerischen Landesvermessungs- 
amt in München.

1. Tegyra

a) Lokalisierung
Das antike Tegyra, das meist beim Dorfe 

Πύργος 5,5 km nordöstlich von Orchomenos

gesucht wird, hatte nach Plut. Pelop. 16, 4 
zwei Quellen, was aber auf Pyrgos nicht zu- 
trifft. Dagegen gibt es bei Πολυγύρα 5 km 
nördlich von Orchomenos zwei Quellen nahe 
beisammen, worauf mich vor J ahren G. Oiko- 
nomou, der verdiente ortskundige Aufseher 
von Orchomenos, aufmerksam machte, vgl. 
A A  1940, 187. Da sich der gleiche Befund, 
den übrigens schon Forchhammer, Hellenika 
I (1837) 176 an dieser Stelle verm utet hatte, 
an keinem anderen Platze wiederholt, muss 
Polygyra das alte Tegyra sein ( T a f. 213 a ). 
Eine neuerdings zur Bewässerung der um- 
liegenden Felder hier errichtete Pumpstation, 
die den Grundwasserstand senkte, lässt die 
beiden Quellen am Fuss einer Felsenklippe 
jetzt nur noch schwach fliessen. Sie hatten frü- 
her einen gemeinsamen Abfluss, weshalb 
ältere Reisende wie Lolling nur eine Quelle 
zu sehen glaubten. Die Gleichsetzung von 
Polygyra mit Tegyra h a t zur Folge, dass wir 
in dem benachbarten Pyrgos wohl das antike 
Aspledon erblicken können, dessen weithin 
sichtbarer, sonniger Stadtberg bei Strab. IX 
415 zutreffend εύδείελος genannt Wird.

b) Apollontempel

In den Ausschachtungen und im Aushub 
der Pumpanlage unm ittelbar nördlich der 
Felsklippe fanden wir mehrere Bauglieder 
eines dorischen Tempels klassischer Zeit, 
darunter das Fragm ent einer kannelierten 
Säule und verschiedene Gebälkstücke aus 
Poros, weiter zwei Terrakottateile m it gut 
erhaltenen Farben, einen Stirnziegel und 
ein Stück der Sima ( T a f. 212 a - c ). Diese 
Funde können nur vom Apollontempel stam - 
men, "hin ter dem” ( οπίσω του ναού ) nach 
Plut. a.O. die Quellen entsprangen. Die 
genaue Lage des Tempels bleibt noch fest- 
zustellen. Entweder sind die Bauglieder von 
dem Plateau der felsigen Anhöhe herabge- 
stürzt, die sich hier westlich ca. 12 m hoch 
erhebt, oder lag der Tempel unten an der 
Fundstelle bei den Quellen selbst, wo sich 
auch Firnisscherben von Votivgefässen in 
grösserer Zahl finden. Eine Art Felskammer 
in der Klippe, vielleicht für den "Propheten” 
des Apollonorakels (Plut. a.O. 16, 3 ), dazu 
die Reste einer Umfassungsmauer des Quell- 
teichs deuten ebenfalls auf einen engeren Zu- 
sammenhang. Ausgehobene helle Kalkstein- 
quader, vermutlich aus späterer Zeit, schlies-
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sen den Bezirk an der Ostseite gegen die 
ehemals versumpfte Ebene ab. Das Orakel, 
das seine Blütezeit vor den Perserkriegen 
hatte, war zur Zeit Plutarchs aufgegeben 
und wird auch von Pausanias nicht mehr 
erwähnt. Den Porostempel sahen wohl die 
Delier, die nach Plut. Mor. 412 B-D im Pe- 
loponnesischen Krieg das Orakel besuchten.

c) Apsidenhäuser

Der auffallendste Befund in Polygyra sind 
die zahlreichen Hausfundamente m it meist 
apsidenartigen Abschluss, die mehr als 250 m 
weit auf der Anhöhe westlich der Quellen 
zu verfolgen sind, besonders auf den Hang- 
seiten nach Süden. Die bisweilen vertretene 
Ansicht, dass es sich dabei um verlassene Ka- 
lyvien von W anderhirten (dazu Philippson, 
Griech. Landsch. I 2, 476 ) handle, ist nach 
unseren Untersuchungen kaum aufrecht zu 
erhalten. Die Reste echter Kalyvien und 
Mandren, die es hier auch gibt, bestehen aus 
unbehauenen, grob geschichteten Steinen, 
während die Apsidenhäuser einen zweischa- 
ligen, ordentlich gefugten Sockel haben, 
dazu oft Zwischenwände für 2 oder 3 Räume. 
Der Hauseingang befindet sich meist an der 
östlichen Langseite. Der Boden einer Apsis, 
die wir freilegten, hatte  einen Steinbelag. 
Über die Entstehungszeit der Häuser ist damit 
jedoch noch keine Klarheit gewonnen, zumal 
der oberflächliche Scherbenfund auf der 
ganzen Höhe von neolithischer bis in byzan- 
tinische Zeit reicht. Bulle, der sich angesichts 
der Grundrisse "in eine Ansiedelung der Bo- 
throszeit versetzt glaubte” ( Orchom. I 118 ), 
fand bei seinen Versuchsgrabungen die 
frühe Keramik meist erst in grösserer Tiefe, 
so dass er die Häuser für jünger hielt. Eine 
singuläre Hauswand besteht aus antiken 
Kalksteinquadern verschiedener Grösse, an- 
scheinend in Wiederverwendung. In jedem 
Falle haben wir die Anhöhe mitsam t der 
nördlich anschliessenden Kuppe, wo weitere 
Hausstellen liegen, als die Oberstadt oder den 
Stadtberg von Tegyra zu betrachten. Dabei 
dominieren die mykenisehen und älteren 
Lesescherben zahlenmässig eindeutig gegen- 
über den klassischen.

d) Unterstadt

Das Gelände südöstlich unterhalb des S tad t- 
bergs ist von einer Anzahl Mauerfluchten

durchzogen, die wir vermessen und aufge- 
nommen haben. Ihre Erklärung hat davon 
auszugehen, dass das Bodenniveau, wie die 
Höhenmessungen ergaben, hier durchweg 
über der ehemaligen Sumpfebene des Mêlas 
liegt, die weiter östlich und südlich daran 
angrenzt. Da die Mauern gerade bis dahin 
führen, müssen sie den Zweck gehabt haben, 
die "U nterstad t” von Tegyra abzugrenzen 
und den Durchgangsverkehr zu sichern. Eine 
Doppelmauer im Abstand von 5 m, die von 
der Nähe des Quellteichs bis an den Südwest- 
rand der U nterstadt verläuft, könnte die 
Einfassung eines Abzugskanals oder einer 
Strasse sein. Der einzige Verbindungsweg 
von Orchomenos nach Lokris und zu den Orten 
der Nordkopais, der im Altertum und noch 
in neuerer Zeit ganzjährig passierbar war, 
führte am R and der Berge entlang über Te- 
gyra. So erklären sich auch zwei Sperrmau- 
ern, die hier von der Ostseite des Stadtbergs 
an die Felsklippe und an die Sumpfgrenze 
verlaufen. Wenn die Tegyraier an dieser 
Stelle, wo auch heute noch der Weg hin- 
durchführt, die Tore schlossen, so war die 
Passage für den Durchgangsverkehr gesperrt.

e) Schlachtfeld

Der Schauplatz der Schlacht bei Tegyra, wo 
Pelopidas bei seinem Rückmarsch von Or- 
chomenos über die Nordkopais nach Theben 
375 v. Chr. zwei-spartanische Moren schlug, 
als "Vorspiel der Schlacht bei Leuktra” (Plut. 
Pelop. 16, 1), lässt sich auf Grund dieses Be- 
fundes lokalisieren. Pelopidas kam von Orcho- 
menos nach Tegyra "rings entlang am Fuss 
der Berge, wo es allein begehbar war, da den 
geraden Weg der Mêlas, der sich in Sümpfe 
ergoss, ganz unwegsam machte” ( Plut. a.O. 
16, 2f. ). Als die Thebaner Tegyra erreichten, 
sahen sie, dass die Spartaner, die von Lokris 
kamen, gerade "die Engen passierten” ( τα στε- 
νά διεκβάλλοντες, a.O. 17,1 ), worauf Pelopidas 
sein Heer zum Angriff formierte. Die Sparta- 
ner wurden geschlagen und gaben den Weg 
"nach vorn” frei, wurden aber, als sie sich in 
Richtung Orchomenos zur Flucht wandten, 
von den Thebanern noch eine Wegstrecke weit 
verfolgt. Darauf liess Pelopidas ( auf dem 
Schlachtfeld ) ein Siegesmal errichten und zog 
( am Nordrand der Kopais entlang ) nach 
Theben zurück.

Der erwähnte Engpass, den die Spartaner,
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von Norden kommend, durchzogen, ist ohne 
Zweifel die Strecke unter dem Ostabhang 
des Stadtbergs mit der Felsklippe, den Sperr- 
mauern und der südöstlichen U nterstadt. Da 
die Thebaner von Westen herangerückt waren, 
erfolgte der Zusammenstoss also auf dem 
trockenen Flachfeld südlich des Stadtberges, 
das gerade breit genug war, den tiefgestaffel- 
ten 300 Hopliten und der vorgezogenen Reite- 
rei des Pelopidas ( Plut. a .0 .17, 2 ) Raum zu 
geben. Auch die mehr als doppelt überlegenen 
Spartaner konnten sich in diesem Gelände 
nicht in die Breite entfalten. Als ihre beiden 
Anführer gefallen waren und ihre Spitze "zur 
Seite wich” , musste sich Pelopidas in die Tiefe 
"durchkämpfen” ( διεξήει φονεύων, a.O. 17,4 ), 
bis er die Sperren im Osten der S tadt im Be- 
sitz hatte. Die Darstellung Plutarchs ent- 
spricht somit aufs beste den örtlichen Gege- 
benheiten.

2. Nisi Stroviki

Der bedeutendste Stadtberg am Nord- 
rand der Kopais, dessen antiken Namen 
wir noch nicht kennen, ist das Νησί von Στρο- 
βίκι 7,5 km südöstlich von Pyrgos. Es han- 
delt sich um einen ca. 30 m hohen, nach Süden 
zur Ebene abfallenden Inselberg, an dessen 
Nordseite, wo auch das Dorf Stroviki liegt, der 
Mêlas vorüberfliesst. Da der abgelegene Ort 
bei starker Versumpfung der Gegend nur. 
schwer erreichbar war, musste noch Ulrichs 
1837 vor der Trockenlegung den Umweg von 
Pyrgos über das nördliche Bergland ein- 
schlagen ( Reisen u. Forsch. I 197).  Schon 
Pausanias IX  24, 3, der von Kopai ausging, 
liess die Strecke beiseite und wandte sich 
nach Hyettos im Norden.

Von den beiden felsigen Kuppen des Nisi, 
die durch einen halbhohen Sattel getrennt 
sind, war nur die östliche besiedelt. Haus- 
fundamente finden sich sowohl auf dem Gip- 
felplateau, das von einer an der Ostseite noch 
kenntlichen Ringmauer umgeben war, wie be- 
sonders am Südhang. Hier ist die frühe Kera- 
mik im Oberflächenbefund stark  vertreten. Es 
begegnen hauptsächlich die aus Orchomenos 
bekannten Gattungen neolithisch A-G, FH 
I - III,  MH (frühminysch und grauminysch ), 
SH I - III.  An der Nordseite, wo auch ein 
Rampenweg heraufführt, sind die klassischen 
Scherben häufiger. Ein älterer Schnitt am 
W esthang zeigte zwischen der frühen und

der klassischen Schicht eine 15 cm starke 
weisse Mergelschicht, was auf Überschwem- 
mung und Siedlungsunterbrechung hinweist. 
Die Ecke eines Quaderfundaments an der 
Nordwestseite des Plateaus muss zu einem 
Heiligtum gehören, da die dort gefundenen 
Scherben zweier schwarzgefirnisster Votiv- 
gefässe des 5. Jahrhunderts die Inschriften 
ανέ]ΘΕΚΕ und ΚΛΕΙΝόμ[αχος tragen.

Der lange Mauerzug· oder Damm, den A. 
Kenny, Liverpool Annals 22 (1935), 201f. in 
der Ebene südöstlich von Stroviki entdeckte, 
steht möglicherweise in keinem direkten Zu- 
sammenhang mit der Siedlung auf dem Nisi. 
E r verläuft vom Ostrand des Nisi nach Süden 
und biegt dann rechtwinklig etwa 2 km weit 
nach Osten ab, nicht nach Westen, wie bei 
einem Schutzdamm für das Fruchtland un- 
terhalb des Nisi zu erwarten wäre. Wo er 
aufhörte, ist noch nicht festgestellt. Vielleicht 
bestand eine Verbindung m it der Burg auf 
dem Τουρλογιάννης östlich von Stroviki und 
den Dämmen bei der Katavothre Παλαιόμυλος.

3. Magula Kavkala
Eine bisher unbeachtete neolithische Magu- 

la liegt in der Flur Καύκαλα bei einem Revma 
m it altem Weg nach Lokris 2,2 km nördlich 
von Kopai (heute Kastron, früher Topolia), 
ca. 150 m westlich der Nationalstrasse, die hier 
durch eine kleine Randebene der Kopais zwi- 
schen den Bergen Προφ. Η λίας und Βίγλα 
nach Norden in die lokrischen Berge führt. 
Die Magula Kavkala ist eine schwache, nur 
1 - 2 m hohe Erhebung mit ca. 80 qm Aus- 
dehnung, vom gleichen Typus wie die be- 
kannte, etwas grössere Magula Βαλομένου am 
Kephisos bei Chaironeia. Auch die Keramik 
scheint im wesentlichen dem dortigen Befund 
zu entsprechen. Von den neolithischen Gat- 
tungen sind vor allem rotpolierte und schwarz- 
polierte Ware vertreten, dazu Rotmalerei und 
Dunkelmalerei; die Profilscherben lassen steil- 
wandige Näpfe und offene Schüsseln erkennen. 
Auch frühhelladische Firnisware bis FH  II 
kommt noch vor, jedoch nichts Späteres. Die 
Siedlung wurde anscheinend um dieselbe 
Zeit aufgegeben wie die Magula Valomenu 
oder wie die Magula bei Pyrgos am Oberlauf 
des Mêlas. Ob diese niederen Plätze wegen 
ungünstiger Wasserstandsverhältnisse und 
Versumpfung verlassen wurden oder wegen 
feindlicher Angriffe, lässt sich bis jetzt noch
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nicht entscheiden. Das Bodenniveau der Ebe- 
ne bei der Magula Kavkala hat die gleiche 
Höhe 94 - 95 m ü. M. wie der Seeboden der 
ganzen nordöstlichen Kopais.

4. Grosso Katavothre

a) Melasmündung
Der Mêlas, der jetzt östlich von Stroviki in 

den Melas-Kanal abgeleitet wird, floss vor 
der Trockenlegung der Kopais in die Grosse 
Katavothre am Nordostrand der Ebene ab. 
Das alte Flussbett ist bis zur Einmündung 
noch deutlich zu verfolgen. Die letzte Strek- 
ke, ca. 200 m bis zur Katavothre, war 
jedenfalls am rechten, südlichen Ufer von 
einem starken Damm eingefasst, der sichtlich 
den Zweck hatte, den Fluss zu kanalisieren 
und ihn dadurch an die Abflusstelle in der 
Katavothre zu leiten. Zu dem Damm gehörte 
eine Reihe sehr grosser Kalksteinblöcke, 
die vor der Katavothre liegen, einige davon 
möglicherweise in situ. Da fast alle Blöcke 
eine geebnete Seite aufweisen, scheinen sie 
die vordere, gefugte W and des Dammes, die 
dem Wasser zugekehrt war, gebildet zu haben. 
Ein Schnitt durch den Damm lässt erkennen, 
dass der Kern des Dammes ebenfalls aus 
grösseren Steinen bestand. Ob auch die nördli- 
che Seite des Flussbetts in gleicher Länge 
und Stärke gesichert war, ist zweifelhaft, 
da hier der kreidige Mergel des Seebodens zum 
Teil bis an die heutige Oberfläche reicht.

b) Inneres der Katavothre
Den beiden Höhlenwänden im Innern der 

Katavothre sind bis in eine Tiefe von 50 - 60 
m grosse Bruchsteinmauern vorgebaut. Sie 
sind leicht nach rückwärts geneigt, reichen 
zum Teil bis an die Decke der Katavothre 
und fehlen nur an den Stellen, wo die Wände 
senkrecht abfallen und näher zusammenrük- 
ken. Alle seitlichen Felskammern sind durch 
die Mauern ausgefüllt, die sehr kompakt sind, 
so dass kein Stein herausbricht. Eine wohl 
gewaltsam beschädigte Stelle an der nördli- 
chen Mauer zeigt, dass die Steine der H inter- 
füllung zwischen Lehm gelagert sind ( T a f. 
213 b ). Dieser scheint jedoch nicht vom W as- 
ser angeschwemmt zu sein, sondern zur 
Bauweise zu gehören. An ihrer Vorderfront 
haben beide Mauern in 2 - 3 m Höhe einen 
Vorsprung oder Laufgang, von wo der Wasser- 
fluss beobachtet werden konnte. Am Ende der

Mauern finden sich konkave Einbuchtungen 
und andere bauliche Besonderheiten, die der 
Strömung angepasst sind.

Den hinteren Abschluss der Katavothre 
bildet eine Geröllhalde, auf die aus einer brei- 
ten Einbruchstelle von oben Licht fällt. Die 
natürliche Rückwand der Höhle ist nicht zu 
erkennen, da sie von dem Geröll völlig ver- 
schüttet ist. Es lässt sich daher auch die 
Stelle nicht bestimmen, wo das Wasser im 
Berginnern verschwand. Der Felsboden er- 
reicht zwar am Fuss der Halde seine grösste 
Tiefe, doch kann sich die Katavothre noch 
weiter abwärts fortgesetzt haben. Vielleicht 
stam m t das Steingeröll von einer rückwärti- 
gen Mauer an der eigentlichen Abflusstelle.

Alle diese wasserbautechnischen Anlagen 
von dem Eingang der Katavothre und in ihrem 
Innern sind dazu geschaffen, den Abfluss des 
Mêlas zu regulieren, also vor allem zu erleich- 
tern und dadurch eine Versumpfung zu ver- 
hindern. Ohne ein solches Regulierungs- 
system und seine Überwachung bestand stets 
die Gefahr, dass sich der W asserstand und 
damit der Seespiegel in der Kopais erhöhte. 
Sowohl der Bau der Anlagen wie ihre Instand- 
haltung konnte nur von einer zentralen 
Macht oder Organisation geleistet werden, 
nicht von den benachbarten Gemeinden wie 
Kopai und Akraiphia. Ob man an frühge- 
schichtliche ("minysche” ) Erbauer zu denken 
hat oder an den Ingenieur Krates von Chalkis, 
der im Auftrag Alexanders des Grossen die 
Kopais trockenzulegen versuchte ( Strab. IX 
407 ), ob an den Boiotischen Bund oder die 
Römer, lässt sich auf Grund der bisherigen 
Beobachtungen nicht entscheiden. Die genaue- 
re Untersuchung und Vermessung der An- 
lagen ist noch nachzuholen.

c) Hag. Joannis und Umgebung

Das Plateau über der Grossen Katavothre, 
auf dem die Kapelle Ά γ. Ιωάννης steht, 
war m it der näheren Umgebung seit früher 
Zeit besiedelt. Da sich hier neuerdings der 
Bergbaudistrikt von Νέον Κόκκινον mit 
seinen Reihenhäusern und Betonstrassen im- 
mer mehr ausdehnt, sind jedoch nur noch 
wenige alte Spuren zu finden, vereinzelte 
Scherben bei der Kapelle und einige Funda- 
mentreste im Bereich der rückwärtigen Ein- 
bruchstelle der Katavothre. Bei früheren 
Begehungen der Gegend hatte  ich mir notiert:
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1) Plateau hinter Hag. Joannis: Scherben 
neolithisch ( poliert und ro tbem alt), friih- 
helladisch, minysch, Mattmalerei, mykenisch, 
geometrisch, klassisch, byzantinisch, 2) Ab- 
hänge ( je tzt zum Teil verschüttet ) zum Ein- 
gang der Katavothre: Felskammern, frühe 
Scherben, 3) Felskessel (je tz t eingeebnet und 
überbaut ) ca. 200 m südöstlich von Hag. 
Joannis, ca. 30 qm gross, Bodenniveau 98 m 
ü.M., an der Westseite zur Ebene offen: Scher- 
ben nur neolithisch und frühhelladisch, zwei 
( spätere? ) Kistengräber, 4 ) Südosthang des 
Bergvorsprungs Σπήλαια Τζούτζο (jetzt durch 
Abraumhalden verschüttet) nördlich von 
Hag. Joannis: zahlreiche Kistengräber, von 
Steinkreisen ( Dm. 7-10 m ) umgeben.

5. Kanal am Mytikas

Einengrossen, alten Kopaiskanal fanden wir 
in der Böschung des heutigen Melaskanals süd- 
westlich des Vorgebirges Μύτικας des westlichen 
Ausläufers des Ptoion, 140 m westlich des Ba- 
ches, der hier von Norden in den Melaskanal 
mündet. Die Stelle ist von der Nationalstrasse 
aus, die um den Fuss des Mytikas herumführt, 
leicht erreichbar. Es sei bemerkt, dass der 
Schnitt des alten Kanalprofils in der Böschung 
jedoch nur dann sichtbar ist, wenn der mo- 
derne Kanal nicht mit Wasser gefüllt ist.

Bei niederem W asserstand ist die Sohle 
des alten Kanals 6 m breit. Seine Höhe be- 
träg t 2 m, die obere Breite 12 m. Die verschie- 
dene Bodenbeschaffenheit ist deutlich wahr- 
nehmbar ( T a f. 213 c ). Die Erde, die den 
Kanal bis zu seinen Rändern ausfüllt, ist 
erheblich lockerer und dunkler als die Schicht, 
in die er eingetieft ist. Über dem Kanal liegt 
eine 30-40 cm starke dunkle Schicht, darüber 
110 cm weisser, mergeliger Seeboden. Die 
Richtung des Kanals, der den Melaskanal 
kreuzt, verläuft von Südwesten nach Nord- 
osten.

Im Gelände ist er als schwache Mulde 
kenntlich, die sich der Nordseite des Mytikas 
entland hinzieht. Wenn der Kanal an Gla 
vorbeizog, was noch zu klären wäre, so muss 
sein Ziel die Nordostbucht der Kopais mit 
dem Unterlauf des Mêlas und den dortigen 
Katavothren gewesen sein.

Der Kanal ist vielleicht identisch m it dem 
um strittenen "M ittellandkanal” (canal cen- 
tral ), den Kambanis, BCH  16 ( 1892 ), 13011. 
beschrieb und den Minyern zuwies, wobei

ihm E. Curtius folgte, während neuere Beur- 
teiler wie Kenny a.O. 196ff. und Kahrstedt, 
A A  1937, 6 die Existenz eines solchen Kanals 
in der Ostkopais leugneten. Hier sind jeden- 
falls wie bei den Anlagen an der Grossen Ka- 
tavothre weitere Untersuchungen notwendig. 
Dass der Kanal von einer mehr als 1 m starken 
Seebodenschicht überlagert ist, lässt auf ein 
hohes Alter schliessen oder vielmehr darauf, 
dass er seit langem kein Wasser mehr führte 
und aufgegeben war. Sein Zweck ist klar. E r 
diente ebenso wie das moderne Kanalsystem 
in der Kopais der Ableitung der Zuflüsse von 
Westen und damit der Entwässerung und 
Trockenhaltung der Ebene.

6. Grosser Damm von Akraiphia

a) Lage
Die Ebene südlich des Mytikas, früher 

Bucht von Karditsa genannt, in der heute 
die grossen Kopaiskanäle zusammengeführt 
und in den Hylischen See geleitet werden, 
ist an ihrer Westseite durch einen antiken 
Damm begrenzt, der ebenfalls schon Kam- 
banis a.O. 124f. bekannt war. Der Damm 
führt vom Mytikas nach Süden bis an die ge- 
genüberliegende Felsküste des Γ ο ρ α φ ά κ ι, eines 
Ausläufers des Sphingiongebirges. E r soll die 
Bucht also von der Kopais abriegeln und da- 
durch das Fruchtland von Akraiphia ( jetzt 
wieder so benannt,früher Karditsa) schützen. 
D er neuerlich erfolgte Ausb au einer Fahrstras-. 
se auf dem Damm veranlasste uns, die Strecke 
sogleich aufzunehmen und zu vermessen. 
Da die westliche Aussenfront des Dammes, 
die der Kopais zugekehrt ist, aus einer star- 
ken Mauer besteht, deren Reste stellenweise 
noch in situ liegen, kann der Verlauf im gan- 
zen verfolgt werden. Die Länge des Dammes 
betrug 2,550 km.

b) Verlauf
Vom nördlichen Anfang des Dammes am 

Mytikas fanden sich wegen der neueren hier 
erfolgten Veränderungen, vor allem durch 
den Bau der Nationalstrasse und eines beto- 
nierten Kanals, keine Spuren. Erst an der 
Stelle, wo die Fahrstrasse des Dammes mit 
der Nationalstrasse zusammentrilft, ca. 100 
m südlich der Felswand des Mytikas, setzt 
der erhaltene Damm ein ( T a f. 214 a ). Seine 
Gesamtrichtung ändert er bis zum Mess- 
punkt 700 m mehrmals, indem er jeweils um



244 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 26 ( 1971 ) : ΧΡΟΝΙΚΑ

wenige Grad nach Osten abbiegt. Im weiteren 
Verlauf zeigt die Aussenmauer auf eine Länge 
von 20 m ( 900-920 m vom Ausgangspunkt ) 
eine konvex gekrümmte Linienführung, um 
dann wieder die Richtung der ersten Teil- 
strecke einzuschlagen. Nach 1610 m trennt 
sich der Damm von der Strasse, die zunächst 
neben dem Damm herläuft, dann aber stärker 
nach Osten abbiegt. Dieser Befund auf der 
letzten Strecke war nicht ohne weiteres klar. 
Auffällig war nur, dass der Fahrdamm hier 
keine Mauersteine mehr enthält, was zu der 
Annahme verleiten kann, dass die Steine 
beim Strassenbau entfernt wurden, der Damm 
also weiterhin die Richtung der Strasse ein- 
hält. Ein Rest des Dammes m it der Mauer 
fand sich jedoch dann 130 m westlich der 
Strasse in der Böschung des grossen südlichen 
Kopaiskanals. Die Fundstelle beweist, dass 
der Damm, der in den Baumwollfeldern 
abseits der Strasse hier ganz verschwunden 
ist, auf seiner südlichen Strecke von ca. 1910- 
2550 m bis zur Erreichung der Bergwand 
des Goraphaki völlig geradlinig verlief.

c) Bauperioden

Die Aussenmauer des Dammes lässt zwei 
verschiedene Bauperioden erkennen, eine 
ältere Polygonalmauer aus dunklem Kalk- 
stein und eine jüngere Quadermauer aus 
hellem Konglomeratstein. Das am besten 
erhaltene Stück der wohl im 6. Jahrhundert 
errichteten, 170 - 200 cm starken Polygo- 
nalmauer befindet sich ca. 100 m südlich der 
Nationalstrasse ( T a f. 214 b ) .  Die Blöcke 
sind meist 90 - 140 cm lang, gut gefugt 
und an den Auflager- und Anschlussflächen 
sorgfältig bearbeitet. Sie finden sich teils her- 
abgestürzt, teils in situ bis ans südliche 
Ende des Dammes, dort jedoch seltener als 
auf der nördlichen Strecke. Umgekehrt sind 
die Quadersteine im Süden häufiger. Ihre 
Grösse ist einheitlich 1 2 0 x 6 0 x 4 0  cm oder 
70(50) X  40(30) X  25 cm ( T a f. 214 c ). Eine 
Stelle 420 m südlich der Nationalstrasse, wo 
die grossen Normalquader in 2 Schichten 
erhalten sind, zeigt gleichmässigen Wechsel 
der senkrechten Fugen bei der Quadermauer.

Das Verhältniss der beiden Mauern zu- 
einander ist am besten an den Brücken- 
böschungen der drei Kopaiskanäle erkenn- 
bar, die den Damm durchschneiden. Es 
wird hier deutlich, was auch an anderen

Stellen zu vermuten ist, dass die Quader- 
mauer der alten Polygonalmauer vorgebaut 
war, also eine neue Aussenschale gegen die 
Kopais darstellte. Möglicherweise wurde sie 
nur an den Stellen oder Strecken errichtet, 
wo die alte Mauer erneuerungsbedürftig 
war, besonders im Süden. Der Böschungsbe- 
fund am südlichen Kanal zeigt ausserdem, 
dass die alte Mauer in grössere Tiefe reichte 
als die Quadersetzung, nämlich unter das 
damalige Niveau des Seebodens, das durch 
eine Kieselschicht gekennzeichnet ist. Hier 
sieht man auch, dass die Innenfüllung der 
alten Mauer aus Bruchsteinen bestand und 
dass hinter der Mauer ein Damm aus Erde 
aufgeschüttet war.

Die Quadermauer lässt sich durch eine 
Inschrift aus Akraiphia ziemlich genau da- 
tieren. Man ha t sie schon immer beachtet, 
doch erst durch die Auffindung der Quader 
wird sie verständlich. In IG  VII 2712, 33ff. 
aus der Zeit Caligulas um 40 n. Chr. heisst es: 
του τ[ε] /μεγίστου [κ]αι [σ]ώ[ζ]οντος [ημ]ών 
την χώραν χώ[μα]τος παραλελει[μμένης]/της 
κον[ιά]σεως [ε]ν τη εγδόσει, του όλον επισκε[υ]α- 
σθήναι και κονι[α]θή/να[ι] μόνος προενόησε 
προσμείνας και κατωρθώσατο υπέρ εξ[ακισ]/χίλια 
δηνάρια ούσης της επισκευής ις δώδεκα σταδίους. 
Gemeint ist der reiche Bürger Epaminondas 
von Akraiphia, der bei der Erneuerung des 
"Dammes” ( χώμα ) die Kosten für den not- 
wendigen "M örtelbewurf” ( κονίασις ) auf- 
gebracht habe und zwar für eine Länge 
von “ 12 Stadien” . Dies ist gerade die Strecke, 
auf der sich die Quadern, die auch Mörtel- 
reste aufweisen, vornehmlich finden. Dass 
dieser Damm und kein anderer gemeint ist, 
zeigt die Bezeichnung μέγιστον. E r ist injder Tat 
der "grösste” , der "das Land” der Akraiphier 
"schützte” . Die Spuren anderer Schutzmau- 
ern oder Dämme, die weiter östlich in der 
Ebene von Akraiphia liegen, sind im Vergleich 
damit sehr geringfügig.

7. Östlicher Damm von Akraiphia

Schwache Reste eines kleineren Dammes, 
der durch den Feldbau fast völlig eingeebnet 
ist, fanden wir ca. 2 km östlich des grossen 
Dammes. Er ist vermutlich identisch mit 
der von Kambanis, BCH  16 ( 1892 ), 125,1 
erwähnten «digue intérieure». Der Damm 
verlief von Nordosten nach Südwesten. Der 
nördliche Ansatzpunkt muss in der Nähe der
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Kapelle Hag. Panagia gelegen haben, von wo 
die Strasse durch den Engpass nach Akraiphia 
und in das Ptoion hinaufführt. Der Verlauf 
des Dammes in der Ebene ist nur stellen- 
weise durch eine Bodenwelle zu erkennen sowie 
durch Ansammlungen von Bruchsteinen auf 
den Feldern, die alle in einer geraden Linie 
liegen. Der einzige noch sichtbare Mauer- 
rest befindet sich am südlichen Endpunkt, wo 
der Damm an die Felswand stiess. Der Fels 
ist hier bis in 2,5 m Höhe und ca. 10 m weit 
abgearbeitet. Die angesetzte Mauer, die aus 
unregelmässig behauenen, kleineren Kalk- 
steinblöcken besteht, ist 85 cm hoch und ca. 
170 cm breit erhalten. Ein Hausfundament 
5 x 5 m liegt hinter der Mauer. Weitere Ge-

bäudereste und andere Siedlungsspuren 
finden sich an mehreren Stellen in der Ebene, 
die durch die beiden Dämme geschützt wurde.

8. Andere Kopaisplätze

An folgenden Plätzen des Kopaisgebiets 
mussten wir uns auf die Feststellung be- 
schränken, dass die früheren Befunde im we- 
sentlichen unverändert waren: Steni (Onche- 
stos), Kastraki bei Daulosis (Medeon), Ago- 
riani mit Dekedes (Alalkomenai), Lyoma mit 
Hag. Joannis, Koroneia (früher Kutumula ) 
mit Hag. Paraskevi, Magula bei Pyrgos, Tur- 
lojannis, Pyrgos bei Hag. Marina, Hag. Joan- 
nis ( Spitia - Katavothre ).

S. LA UFF E R
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ 
ΜΝΗΜΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Μονή Ο σίου Λουκά1

Καθολικόν
Συνεχίσθησαν και κατά το παρελθόν έτος 

1970 αι από πολλών ετών εκτελούμεναι υπό της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας εργασίαι δια την 
συντήρησιν, στερέωσιν και αποκατάστασιν του 
σπουδαιοτάτου βυζαντινού συγκροτήματος της 
μονής οσίου Λουκά. Κύριος σκοπός των εκτε- 
λεσθεισών εργασιών ήτο η στερέωσις και η εξ- 
ασφάλισις των τοιχογραφιών του τρούλλου, 
η κατάστασις των οποίων είχε φθάσει εις λίαν 
επικίνδυνον σημείον. Είχον δημιουργηθή ισχυ- 
ρόταται ρωγμαί, πολλά σημεία είχον αποκολλη- 
θή, αλλά είχον υποστή διογκώσεις και άλλα εκιν- 
δύνευον να καταρρεύσουν ( Π ί ν .  215-219).

Αι εργασίαι, εκτελεσθείσαι υπό κλιμακίου 
του ΚΕΣ υπό την εποπτείαν του εμπειροτάτου 
συντηρητού κ. Φ. Ζαχαρίου, εκτός της διασώ- 
σεως των τοιχογραφιών, υπήρξαν και λίαν ω- 
φέλιμοι από επιστημονικής πλευράς, καθ’ όσον 
απεκάλυψαν στοιχεία χρησιμώτατα και παρέ- 
σχον ευκαιρίαν δια παρατηρήσεις, αι οποίαι 
διαλευκαίνουν πολλά σημεία, όσον αφορά την 
σημασίαν και την σπουδαιότητα των τοιχογρα- 
φιών του τρούλλου, αλλά και τον χρόνον κατα- 
σκευής των. Αι παρατηρήσεις και τα συμπερά- 
σματα έχουν ως εξής:

1. Αι τοιχογραφίαι του τρούλλου, ως έχουν 
σήμερον, είναι επιζωγραφήσεις επί παλαιοτέρου 
στρώματος.

2. Κάτωθεν του σημερινού κάμπου σώζεται 
ο παλαιότερος χρυσούς.

Η  διαπίστωσις αύτη είναι σημαντική, διότι 
ούτως εξηγούνται τα γραφόμενα υπό πολλών 
προσκυνητών ή περιηγητών μέχρι σχεδόν του 
τέλους του 18ου αιώνος, οι οποίοι βεβαιούν ότι 
είδον εις τον τρούλλον του καθολικού της μονής 
τα χρυσίζοντα ψηφιδωτά. Την γνώμην ταύτην 
ακολουθήσαντες και μερικοί από τους μελετητάς, 
ισχυρίσθησαν, ότι αι σημεριναί τοιχογραφίαι 
του τρούλλου εγένοντο περί το 1820 συμφώνως 
προς επιγραφήν σωζομένην εις τον νότιον τοί- 
χον της προθέσεως. Ούτως, η γνώμη των παλαιο- 
τέρων μελετητών του μνημείου, καθ’ ην τα ψη- 
φιδωτά του τρούλλου κατεστράφησαν κατά τα 
τέλη του 16ου αιώνος και εν συνεχεία αντικατε- 
στάθησαν υπό τοιχογραφιών εις την αυτήν διά-

ταξιν και εμφάνισιν με τα ψηφιδωτά, απο- 
δεικνύεται τώρα ακριβής.

3. Οι δύο εκατέρωθεν της κεφαλής του Παν- 
τοκράτορος δίσκοι ( διαμ. έκαστος 0.60 μ. ) απο- 
τελούνται εκ τεσσάρων ομοκέντρων κύκλων εις 
τέσσαρας αποχρώσεις.

4. Ο  φωτοστέφανος του Χριστού αρχικώς ήτο 
χρυσούς, ως διαπιστούται εκ της αποκολλήσεως 
του σημερινού χρώματος, εις πολλά σημεία 
αυτού. Ε π ί του φωτοστεφάνου τούτου ανεφά- 
νησαν τα δια λευκού χρώματος γράμματα 
— Ο  Ω  Ν —.

Δίδονται μερικαί ενδιαφέρουσαι διαστάσεις 
της μορφής του Παντοκράτορος: 
διάμ. φωτοστεφάνου : 2.05 μ.
ύψος προσώπου από της σιαγόνος : 1.40 μ.
διάμ. προσώπου : 1.35 μ.
μήκος οφθαλμών : 0.22 - 0.24 μ.
ύψος οφθαλμών : 0.11 - 0.12 μ.
διάμ. κόρης : 0.065 μ.
ύψος ρινός : 0.34 μ.
ύψος κλειστού Ευαγγελίου : 1.10 μ.
μήκος αυτού : 0.79 μ.
μήκος δείκτου αριστεράς χειρός : 0.53 μ.
πλάτος αυτού : 0.10 μ.
μήκος αντίχειρος : 0.63 μ.
πλάτος ράχεως χειρός : 0.45 μ.

5. Εις το πλαίσιον το περιβάλλον τον Παντο- 
κράτορα, το εσωτερικόν πλάτος του οποίου είναι 
0.31 μ., απεκαλύφθησαν τρία γράμματα ύψους 
0.275 μ. δια μέλανος χρώματος: ΗΝΕ.

6. Εις την εσωτερικήν λωρίδα του πλαισίου 
τούτου, πλάτους 0.04 μ., ανεφάνη δια του καθα- 
ρισμού γράμμα, λείψανον επιγραφής.

Είναι περίεργος η αναγραφή επιγραφής εις 
τόσον στενήν λωρίδα, η οποία ασφαλώς δεν θα 
ήτο ορατή εκ του δαπέδου της εκκλησίας.

7. Ο  κυκλικός χώρος, εις ον έχει τοποθετηθή 
ο Παντοκράτωρ, έχει διάμετρον, εσωτερικώς 
μεν του πλαισίου 3.80- 3.95 μ. ( εις ευθείαν γραμ- 
μήν), εξωτερικώς δε 4.50 - 4.60 μ.

8. Το ύψος των μορφών της μεσαίας ζώνης, 
ήτοι της Θεοτόκου, των Αγγέλων και του Προ- 
δρόμου, κυμαίνεται από 2.10-2.25 μ.

9. Αι διαστάσεις του τρούλλου κατεμετρή- 
θησαν ως εξής:

Συνολικόν ύψος από του κοσμήτου του απο- 
τελούντος την βάσιν του τυμπάνου, μέχρι της 
κορυφής του τρούλλου: 5.22 μ.

Διάμετρος εις την βάσιν του τυμπάνου: 8.90 - 
8.98 μ. Εις την πρώτην ζώνην ένθα οι Προφήται: 
7.88 μ., εις την άνωθεν δε ταύτης ένθα η Θεο- 
τόκος μετά των Αγγέλων: 7.18 μ.

1. Α Δ  20 ( 1965 ): Χ ρονικά, σ . 247. Α Δ  22 ( 1967 ): Χ ρο- 
νικά , σ. 293. Α Δ  25 ( 1970): Χ ρονικά, σ. 246.
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Ναός Παναγίας

Εις τον προς Β. του καθολικού σταυροειδή 
εγγεγραμμένον, τετρακιόνιον ναόν της Πανα- 
γίας, ο οποίος, ως γνωστόν, είναι προγενέστερος 
του καθολικού, ως οικοδομηθείς υπ’ αυτού τού- 
του του οσίου Λουκά περί τα μέσα του 10ου 
αι., εγένοντο επειγούσης φύσεως εργασίαι δια 
την ασφάλειαν των μοναχών και του εκκλησιά- 
σματος, δεδομένου ότι εντός του ναού τούτου 
τελούνται αι θείαι Α κολουθίαι. Τα εσωτερικά 
επιχρίσματα του κτηρίου παρουσίαζον επικιν- 
δύνως ετοιμόρροπον κατάστασιν, τμήματα δε 
τούτων καταπίπτοντα, πολλάκις απετέλουν 
συνεχή κίνδυνον δια τους εκκλησιαζομένους.

Ούτως, εκρίθη επάναγκες να αφαιρεθώσι τα 
επιχρίσματα ταύτα. Η  μετά την αφαίρεσιν των 
επιχρισμάτων αποκαλυφθείσα τοιχοποιία είναι 
επιμεμελημένη, ιδιαιτέρως δε εις τα τόξα, ένθα 
γίνεται χρήσις οπτών πλίνθων, εις τα μέτωπα 
των κεραιών και εις τον τρούλλον.

Δια των εργασιών τούτων ήλθον εις φως διά- 
φορα οικοδομικά στοιχεία, τα οποία πρότερον 
είχον καλυφθή υπό των επιχρισμάτων, ως ανοί- 
γματα εις διαφόρους θέσεις των τοίχων, ο τρό- 
πος στεγάσεως των τεσσάρων γωνιαίων δια- 
μερισμάτων δια χαμηλών θολίσκων-ασπίδων, 
ενισχυμένων, των μεν ανατολικών υπό βεργίων - 
νευρώσεων τριγωνικής διατομής, των δε δυτι- 
κών δια βεργιών τετραγώνου τοιαύτης ( Π ί ν. 
220 - 224 ).

Θήβαι

Η  1η Περιφέρεια δια της νέας Ε πιμελητρίας 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων δ. Γεωργοπούλου, 
ενήργησε δύο ανασκαφικάς ερεύνας εις ερεί- 
πια εκκλησιών, τα οποία απεκαλύφθησαν τυ- 
χαίως, εις μεν την πρώτην περίπτωσιν εις ιδιω- 
τικόν οικόπεδον εντός της πόλεως, εις δε την 
δευτέραν επί αγρών, εις απόστασιν ολίγων χι- 
λιομέτρων από των Θηβών και παρά την οδόν 
την οδηγούσαν εις το αρχαίον Καβείριον.

Τα αποτελέσματα των ερευνών τούτων εκ- 
τίθενται κατωτέρω υπό της δ. Γεωργοπούλου.

Οικόπεδον Γιαννούτσου
Κατά την διάνοιξιν θεμελίων εις το οικόπεδον 

τούτο παρά τον νέον συνοικισμόν Θηβών, απεκα- 
λύφθησαν ερείπια ναού ( Σ χ έ δ. 1 ), του οποί- 
ου οι τοίχοι, σωζόμενοι εις ύψος μέχρις 1.60 μ., 
ήσαν κατεσκευασμένοι εκ καλώς λελαξευμέ- 
νων ασβεστολίθων και πωρολίθων μετά παρεμ- 
βαλλομένων πλίνθων εις οριζοντίους στρώσεις 
και παχέος κονιάματος ( Π ί ν. 225 α ).

Ε σωτερικώς εκαλυπτοντο δια τοιχογραφιών, 
αίτινες έφερον διακοσμητικά θέματα εντός πλαι- 
σίου εξ ερυθράς και λευκής ταινίας ( Π ί ν. 
225 β ). Αύται απεκολλήθησαν και μετεφέρ- 
θησαν εις το Μουσείον Θηβών.

Ε π ί του δαπέδου του ναού, το οποίον ήτο 
επεστρωμένον δι’ υλικού εις δευτέραν χρήσιν, 
απεκαλύφθησαν εις βάθος 0.90 - 1 μ., εννέα 
τάφοι καμαροσκεπείς ( Σ χ έ δ. 2 ), μήκ. 2 - 
2.15 και πλ. 0.90 μ. περίπου. Εις έκαστον τάφον 
υπήρχον 3 -5  νεκροί, περισυνελέγησαν δε ό- 
στρακα αγγείων κοινών, χαλκά ελάσματα, χαλ- 
κοί ακόσμητοι δακτύλιοι και ψηφίδες.

Ακριβής χρονολόγησις του ναού και των 
τάφων δεν είναι δυνατή. Ε κ  της κατόψεως όμως, 
του τρόπου δομής, των χρησιμοποιηθέντων υλι- 
κών και των λειψάνων των τοιχογραφιών, δύ- 
ναται να γίνη αποδεκτή ως πιθανή η περίοδος 
από του τέλους του 12ου προς τον 13ον αι.

Οι τάφοι ηνοίχθησαν μετά την καταστροφήν 
του ναού, ως συνάγεται εκ της υπάρξεως εντός 
αυτών τοιχογραφιών και αρχιτεκτονικών μελών, 
πιθανώς κατά τους πρώτους χρόνους της τουρ- 
κοκρατίας.

Ά γιο ς  Νικόλαος ( εις θέσιν Καναβάρι )

Αριστερά της οδού, η οποία άγει εις το Κα- 
βείριον, επί χαμηλού λοφίσκου, όπου υπάρχει 
διάσπαρτον αρχαίον υλικόν εις θέσιν, η οποία 
ίσως ταυτίζεται προς θέσιν ιερού της Δήμητρος 
( βλ. Κεραμόπουλλον, Α Ε  1917 ), σώζονται ερεί- 
πια ναού τιμωμένου εις το όνομα του αγίου Νι- 
κολάου ή της αγίας Παρασκευής. Ι δία πρωτο- 
βουλία, ήρχισαν ανασκαφήν του χώρου οι ενο- 
ρίται του Πυρίου, κατά μήνα δε Νοέμβριον 
1970 συνεπληρώθη ο καθαρισμός υπό της 1ης 
Περιφερείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Ο  ναός 
παρουσιάζεται εις κάτοψιν τρίκλιτος, τα τρία δε 
κλίτη, ανίσου πλάτους, χωρίζονται δι’ ογκωδών 
επιμήκων πεσσών ( Σ χ έ δ. 3 ). Η  απουσία 
νάρθηκος επιτείνει την εντύπωσιν του μικρού 
μήκους έναντι του πλάτους ( εσωτ. διαστάσεις: 
μήκ. 6.50, πλάτ. 8.50 μ. ). Αι τρεις κόγχαι εις την 
ανατολικήν πλευράν διαμορφώνονται ημικυκλι- 
καί εσωτερικώς (κανονικόν ημικύκλιον είναι 
μόνον η νοτία), εξωτερικώς δε, η νοτία μεν ημι- 
εξάγωνος, αι δε άλλαι δύο ημικυκλικαί.

Οι τοίχοι του ναού, σωζόμενοι εις ύψος 1.50 - 
2 μ., παρουσιάζουν τοιχοδομίαν αμελή μετά πα- 
χέος συνδετικού κονιάματος και πλίνθων τοπο- 
θετημένων εις οριζοντίους στρώσεις. Εις τας 
γωνίας έχουν χρησιμοποιηθή ογκώδεις πωρό- 
λιθοι προερχόμενοι πιθανώς εξ αρχαίου οικο-
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Σχέδ. 1. Θηβαι. Οικόπεδον Γιαννούτσου. Κάτοψις ανασκαφέντος ναού

Σχέδ. 2. Θήβαι. Οικόπεδον Γιαννούτσου. Κάτοψις τάφων



ΒΟΙΩΤΙΑ 249

δομήματος, ίσως δε εις τα άνω τμήματα η τοιχο- 
δομία ήτο πλέον επιμεμελημένη, καθ’ όσον κατά 
την αποχωμάτωσιν ευρέθησαν αρκετοί δόμοι εκ 
πώρου, κανονικώς λελαξευμένοι, φέροντες επί- 
χρισμα και υπολείμματα τοιχογραφιών.

Ε κ  του τοιχογραφικού διακόσμου του ναού 
εσώθησαν κυρίως τα κάτω τμήματα, παρουσιά- 
ζοντα διακοσμητικά μόνον θέματα. Ταύτα συν- 
ίστανται εις απλάς κυματοειδείς γραμμάς, τρί- 
γωνα πληρούμενα εκ παραλλήλων γραμμών, ε- 
λικοειδείς βλαστούς σχηματίζοντας καρδιό- 
σχημα κοσμήματα, πάντα πλαισιωμένα υπό ζω- 
νών, χρώματος ερυθρού και λευκού. Τα χρησι-

Σχέδ. 3. Ά γιος Νικόλαος εις θέσιν Καναβάρι Θηβών

μοποιηθέντα εις τα κοσμήματα χρώματα είναι 
περιωρισμένα, ερυθρόν, λευκόν, κυανούν και μέ- 
λαν. Ε π ί τεμαχίων όμως τοιχογραφιών, περι- 
συλλεγέντων κατά την αποχωμάτωσιν, ευρίσκο- 
μεν μεγαλυτέραν ποικιλίαν χρωμάτων και πολύ 
συχνήν την χρήσιν της ώχρας.

Τέμπλον κτιστόν επί πωρίνου στυλοβάτου δια- 
χωρίζει το μεσαίον κλίτος από του Ιερού, ασυμ- 
μέτρως τοποθετημένον. Εις το κέντρον του Ιερού 
υπαρχει η Α γία Τράπεζα, αποτελουμένη εκ κτι- 
στής κυλινδρικής βάσεως επί της οποίας στηρί- 
ζεται τετράγωνος πωρόλιθος. Α βαθείς κόγχαι 
ανοίγονται εις το πάχος των πλαγίων τοίχων. 
Εις το μέσον της βορείου κόγχης σώζεται με-

γάλη πωρίνη βάσις, επί θρανίου δε κτιστού εις 
τον νότιον τοίχον της, ίσταται οκτάπλευρος 
πεσσίσκος φέρων επίχρισμα και ίχνη τοιχογρα- 
φιών εις τας δύο πεπλατυσμένας του πλευράς.

Εις σημεία τινα του δαπέδου εις το Ιερόν και 
εις το βόρειον κλίτος, σώζονται πήλιναι πλά- 
κες μεγάλων διαστάσεων, 0.55 x 0.55 μ. Ο  νό- 
τιος τοίχος του ναού είχεν εν μέρει καταστραφή, 
προ αυτού δε, εξωτερικώς, κατεσκευάσθη αντη- 
ρίς. Το νότιον κλίτος είχε διαχωρισθή τρόπον 
τινά του λοιπού ναού δι’ ανυψώσεως του δαπέδου 
του, ίνα χρησιμεύη, μετά την καταστροφήν του 
ναού, ως χώρος προσκυνηταρίου.

Α σφαλής χρονολόγησις του ναού δεν είναι 
δυνατή. Η  αμελής τοιχοδομία με οριζοντίους 
στρώσεις κεράμων, η διαμόρφωσις των κογχών 
ημικυκλικώς, τα διακοσμητικά θέματα των τοι- 
χογραφιών, συνήθη εις επιπεδόγλυφα κοσμήματα 
11ου- 12ου αιώνος και τοιχογραφίας ( ΑΒΜΕ , 
τ. Α, Η  ’Πισκοπή της Σαντορίνης, ΑΒΜΕ , τ. Γ, 
Ε πιστύλιον εκ του Φετιχιέ Τζαμιού ) και τα χρώ- 
ματά των, μας οδηγούν εις μίαν πρώιμον χρονο- 
λόγησιν. Εις τον 11ον αι. μας οδηγεί και εν 
χαλκούν νόμισμα, ευρεθέν εις το Ιερόν, των 
χρόνων της αυτοκρατείρας Θεοδώρας ( 1055 - 
1056) ( Wroth Ν. 15, σ. 480).

Π ΑΥΛΟ Σ Λ ΑΖΑΡΙΔΗ Σ
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΕΥΒΟΙΑΣ

Μουσείον Χαλκίδος
Συνεχίσθη η ταύτισις και καταλογογράφησις 

των αποκειμένων εις το Μουσείον Χαλκίδος αρ- 
χαίων. Ή δη επερατώθη η ταύτισις των μαρμα- 
ρίνων.

Ε κ  της συνοικίας Πλάτανος, πλησίον του οι- 
κοπέδου Κ. Κουτσαυλή, περισυνελέγη ρωμαϊ- 
κόν, καλυκόσχημον κιονόκρανον εξ ασβεστο- 
λίθου, σωζ. ύψ. 0.32, διαμ. 0.46 μ. άνω. Ελλείπει 
ικανόν τμήμα αυτού. Κατά διαστήματα ανάγλυ- 
φα βούκρανα και ανάγλυφοι ομόκεντροι ρό- 
δακες εναλλάξ ( Π ί V. 226 α ). Κατεγράφη εις 
το ευρετήριον υπ’ αριθ. 1840.
Α Ν Α Σ Κ Α Φ Α Ι

Χ Α Λ Κ ΙΣ

Οικόπεδον Γεσθημανής Α ργυροπούλου, οδός 
Α μαρυνθίων 73 (Ο.Τ. 394)

Κατά την διάνοιξιν θεμελίων εις το οικόπεδον 
τούτο απεκαλύφθησαν, εις βάθος 0.50 μ. περίπου, 
τμήματα τοίχου, εκτισμένου δια μεγάλων λιθο- 
πλίνθων. Αι εργασίαι διεκόπησαν πάραυτα και 
διενηργήθη ανασκαφική έρευνα, ήτις απεκάλυ- 
ψε δύο τοίχους παραλλήλους, απέχοντας απ’ 
αλλήλων 0.70 μ., με κατεύθυνσιν από Α. προς 
Δ. ( Σ χ έ δ .  1· Π ί ν .  226 β).

Ο  νότιος τοίχος είναι αρχαιότερος και χρο- 
νολογείται εις την ελληνιστικήν εποχήν. Α - 
πεκαλύφθη εις μήκος 10.20 μ., έχει πλάτος 0.90 
και σώζεται εις ύψος 1.85 μ. Είναι εκτισμένος 
δι’ ημικατειργασμένων ογκολίθων, εις την εξω- 
τερικήν επιφάνειαν των οποίων παρατηρείται 
προσπάθεια δημιουργίας καθρέπτου. Οι ημι- 
κατειργασμένοι ογκόλιθοι έχουν χρησιμοποιηθή 
εις αμφοτέρας τας όψεις του τοίχου, ενώ εις το 
μέσον του τοίχου υπάρχουν και μικροί αργοί 
λίθοι.

Ο  βόρειος τοίχος απεκαλύφθη εις μήκος 10.50 
μ., έχει μέγιστον πλάτος 1.60 μ. και σώζεται εις 
ύψος 1.85 μ. συνολικώς. Α ποτελείται εξ ισχυ- 
ρού θεμελίου, εκτισμένου δι’ αργολιθοδομής με 
αργιλικήν συνεκτικήν ύλην και μιας σειράς 
μεγάλων πωρίνων πλακών, πάχ. 0.32 μ., των ο- 
ποίων το πλάτος καταλαμβάνει τα δύο τρίτα πε- 
ρίπου του συνολικού πλάτους του τοίχου. Εις 
το ανατολικόν άκρον του αποκαλυφθέντος τμή- 
ματος του τοίχου σώζεται και δευτέρα σειρά 
πλακών ( Σ χ έ δ .  1, τομή Α - Α ' ) .  Ο  τοίχος 
ούτος πρέπει να χρονολογηθή εις τας αρχάς της 
ρωμαϊκής εποχής.

Εις βάθος 2.30 μ., προς Β. του ανατολικού 
μέρους του βορείου τοίχου, απεκαλύφθη θεμέ- 
λιον παλαιοτέρας κατασκευής, λίαν κατεστραμ- 
μένον, με κατεύθυνσιν από Β. - Ν. ( Σ χ έ δ. 1 ).

Λόγω της μνημειώδους κατασκευής των ως 
άνω τοίχων πρέπει να συμπεράνωμεν ότι ανή- 
κον εις δημόσια κτήρια.

Οικόπεδον Βασιλικής Μαρίνου, οδός Καρύστου 
20 (Ο.Τ. 394)

Το οικόπεδον τούτο συνορεύει προς Β. μετά 
του οικοπέδου Δ. Βασιλειάδου, εις το οποίον 
κατά το έτος 1969 είχεν ανασκαφή τμήμα κτη- 
ρίου ελληνιστικής εποχής, του οποίου οι τοίχοι 
εισήρχοντο εντός του οικοπέδου Β. Μαρίνου1. 
Ούτως, εις το βορειοδυτικόν τμήμα του εν λόγω 
οικοπέδου, εις βάθος 1 μ., ευρέθη η συνέχεια 
των τοίχων β και στ του προαναφερθέντος κτη- 
ρίου, οίτινες βαίνουσιν από Β. - Ν. και χάνον- 
ται κάτωθεν της υπαρχούσης οικίας Μαρίνου 
( Σ χ έ δ. 2· Π ί ν. 226 γ ). Οι τοίχοι ούτοι, πλ. 
0.45 μ., είναι εκτισμένοι εν μέρει δι ' αργών λί- 
θων και εν μέρει δι’ ημικατειργασμένων. Η  
θεμελίωσίς των ευρίσκεται εις βάθος 2.40 μ. 
Α νατολικώς του τοίχου β, εις το αυτό βάθος 
και εις απόστασιν 1.55 μ. από αυτού, απεκαλύ- 
φθη τμήμα ετέρου τοίχου η, πλάτους 0.47 μ., 
παραλλήλου προς τον β. Είναι εκτισμένος δι’ 
ορθογωνίων πωροπλίνθων και σώζεται εις μίαν 
σειράν δόμων.

Εις βάθος 0.40 μ. ευρέθη τμήμα ρωμαϊκού 
τοίχου ζ, πλάτους- 0.60, σωζ. μήκους 1.65, σωζ. 
ύψους 0.60 μ., με κατεύθυνσιν από Α. - Δ. 
( Σ χ έ δ .  2).

Εις βάθος 2.40 μ., εντός του χώρου I, παρά το 
θεμέλιον του τοίχου β, ευρέθη μικρόν τμήμα 
θεμελιώσεως κατεστραμμένου τοίχου ια, εκτι- 
σμένου δι’ αργών λίθων. Ε κ  των οστράκων χρο- 
νολογείται εις τα τέλη του 8ου π.Χ. αι.

Εις τον προς Α. της υπαρχούσης οικίας χώρον, 
εις βάθος 2.05 μ., απεκαλύφθη τμήμα αγωγού 
με πλακόστρωτον πυθμένα, πλ. 0.30 μ. Ούτος 
κατεσκευάσθη εντός του φυσικού πώρου με 
κατεύθυνσιν από Α. - Δ. Η  νοτία πλευρά του 
ορίζεται υπό χαμηλού τοιχίου, πλ. 0.26 μ., η 
δε βόρειος υπό του παχυτάτου τοίχου θ, πλ. 2 μ. 
περίπου ( Σ χ έ δ .  2 ). Ο  τοίχος θ, ευρεθείς εις 
βάθος 1 μ., είναι εκτισμένος δι’ αργών λίθων 
κατά τας πλευράς αυτού, το μεταξύ δε διάστημα 
πληρούται δια μάζης εκ στρογγύλων λίθων, 
θρυμματισμένων κεράμων και ιλύος σκληράς.

1. ΑΔ  25 ( 1970): Χ ρονικά, σ. 247.
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Σχέδ. 1. Χαλκίς. Οικόπ. Γ. Α ργυροπούλου. Ο δός Α μαρυνθίων 73. Κάτοψις ανασκαφής
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Η  νοτία πλευρά του τοίχου από βάθους 1.80 
μέχρι 2.05 μ. είναι εκτισμένη δι’ ορθογω- 
νίων πηλίνων πλακών κατά στρώσεις επαλ- 
λήλους ( βλ. Σ χ έ δ. 2, τομή A - A' και Π ί ν. 
226 δ ).

Προς Β. του τοίχου θ, εις βάθος 2.50 μ., ευ- 
ρέθη ο τοίχος ι, πλ. 0.35 , σωζ. ύψ. 0.25 μ., του

Σχέδ. 2. Χαλκίς. Οικόπ. Β. Μαρίνου και Δ. Βασιλειάδου. Οδός Καρύστου 20. Κάτοψις ανασκαφής
και τομή

τέλους του 8ου αι. π.Χ., με κατεύθυνσιν από 
Β. προς Ν.

Οικόπεδον Α ντ. Μαχαίρα, οδός Α μαρυνθίων 5 
(Ο.Τ. 389)

Εις το οικόπεδον τούτο, κείμενον εις τας νο- 
τιάς υπωρείας του βραχώδους λόφου Ά γιος 
Ιωάννης, εφ’ ου το σημερινόν νεκροταφείον της 
πόλεως, κατά τας εργασίας εκβραχισμού προς 
διάνοιξιν θεμελίων, ευρέθη αξιολογώτατος απο- 
θέτης, διαμ. 1.20 και βάθ. 6 μ., περιέχων κερα- 
μεικήν των 8ου και 7ου αι. π.Χ. ( Π ί ν. 227 
α - β ). Ο  αποθέτης ούτος είναι σημαντικός, 
διότι συμβαλλει εις την γνώσιν της υστερογεω-

μετρικής και πρωίμου αρχαϊκής κεραμεικής 
της Χαλκίδος, τόσον από πλευράς σχημάτων, 
όσον και διακοσμήσεως.

Οικόπεδον Ευαγγ. Κωνσταντίνου, οδός Μεσ- 
σαπίων και Αρνίδη (Ο.Τ. 236)

Εις την νοτιοανατολικήν γωνίαν του εν λόγω

οικοπέδου, κατά την διάνοιξιν θεμελίων, εις 
βάθος 1.80 μ. ευρέθησαν πολλά όστρακα, προ- 
ερχόμενα εξ αποθέτου λελαξευμένου εντός του 
φυσικού βράχου ( ελαχ. διαμ. 1.05, μεγ. διαμ. 1.20, 
βάθ. 2.45 μ. ). Τα όστρακα χρονολογούνται εις 
την ελληνιστικήν περίοδον.

Οικόπεδον Χρυσούλας Σιδέρη (Ο.Τ. 350)

Κατά την εκσκαφήν υπογείου εις το οικόπε- 
δον τούτο απεκαλύφθη λακκοειδής τάφος, λε- 
λαξευμένος εντός του φυσικού πώρου με κατεύ- 
θυνση» από ΝΔ. προς ΒΑ., καλυπτόμενος δια 
πωρίνων και μαρμαρίνων πλακών. Εντός αυτού 
ευρέθησαν τρεις σκελετοί ακτέριστοι. Παρά την
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βορειοανατολικήν γωνίαν του τάφου ευρέθη 
κεραμοσκεπής κατεστραμμένος τάφος. Εις το 
νοτιοανατολικόν όριον του οικοπέδου ενετοπί- 
σθησαν ίχνη ετέρων τριών κεραμοσκεπών 
ταφων2.

Σχέδ. 3. Χαλκίς. Οικόπ. Β. Σιμοπούλου. Ο δός 3ου Συντάγματος 13. Τοίχοι ελληνιστικών χρόνων

Οικόπεδον Βασ. Σιμοπούλου, οδός 3ου Συντά- 
γματος (Ο.Τ. 348)

Κατά την διάνοιξιν βόθρου παρά την οικίαν 
Βασ. Σιμοπούλου, απεκαλύφθη ογκώδης λιθό- 
πλινθος, εις βάθος 0.80 μ. Γενομένης ανασκαφι- 
κής ερεύνης απεκαλύφθησαν δύο τοίχοι κτί- 
σματος ελληνιστικής εποχής ( Σ χ  έ δ. 3 ).

Ο  τοίχος β βαίνει από ΒΑ. προς ΝΔ., παρη- 
κολουθήθη επί μήκους 3 μ., έχει πλ. 0.60 μ. και 
σώζεται εις ύψ. 1.10 μ. Ο  τοίχος α βαίνει καθέ- 
τως επί της νοτιάς όψεως του τοίχου β, εις το 
μέσον του αποκαλυφθέντος τμήματος αυτού.

Έ χει το αυτό πλάτος και ύψος με τον α και μήκος
1.50 μ. Η  τοιχοδομία συνίσταται εξ αργών λί- 
θων και ημικατειργασμένων ογκολίθων, ως και 
εκ παλαιοτέρου αρχιτεκτονικού υλικού εις δευ- 
τέραν χρήσιν.

Οικόπεδον Κωνστ. Κουτσαυλή εις συνοικίαν 
Πλάτανος ( Ο.Τ. 348 )

Κατά την διάνοιξιν θεμελίων εις το οικόπεδον 
τούτο, απεκαλύφθησαν τμήματα τοίχων και τά-

2. Η  έρευνα εγένετο υπό τη ς Ε π ιμελη τρ ία ς Βυζαντινών 
Α ρ χα ιο τή τω ν  δ. Μ . Γεω ργοπούλου.
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φοι. Κατόπιν τούτου διεκόπησαν αι εργασίαι 
και εγένετο ανασκαφική έρευνα.

Α πεκαλύφθησαν δύο κτήρια υστέρας ρωμαϊ- 
κής εποχής, ως και εξ τάφοι (I - VI), ων οι I 
και II κιβωτιόσχημοι, οι III - V κεραμοσκεπείς 
και εις εγχυτρισμός ( VI ) ( Σ χ  έ δ. 4 ).

Το κτήριον A είναι εκτισμένον επί παλαιοτέ- 
ρων ελληνιστικών κτισμάτων και οι τοίχοι του 
σώζονται εις ύψος 1 μ. περίπου. Καταλαμβάνει 
το ανατολικόν τμήμα του οικοπέδου ( βλ. Σ χ έ δ. 
4 και Π ί ν .  227 δ).

Το κτήριον Β περιλαμβάνει υπόκαυστον και 
δεξαμενήν, διαστ. 3.90 x  2.25 και βάθ. 1 μ., με 
δύο βαθμίδας εις την νοτίαν πλευράν αυτής 
( Π ί ν .  227 ε ). Νοτίως του υποκαύστου υπάρ- 
χει ορθογώνιος χώρος με δάπεδον εκ κονιάμα- 
τος και τεμαχίων κεράμων. Το κτήριον τούτο 
καταλαμβάνει το δυτικόν τμήμα του οικοπέδου 
( Σ χ έ δ .  4).

Οι τάφοι I και II εις το ΒΑ. τμήμα του οικο- 
πέδου, είναι επιμελώς εκτισμένοι και επικεχρι- 
σμένοι εσωτερικώς δι’ υπερύθρου κονιάματος. 
Ε καλύπτοντο δια πωρίνων και μαρμαρίνων πλα- 
κών. Περιείχον, ο μεν I τρεις σκελετούς ακτε- 
ρίστους, ο δε II δύο σκελετούς, μίαν τριφυλλό- 
στομον οινοχοΐσκην και εν ληκύθιον. Μεταξύ 
των δύο τάφων ευρέθη ακέφαλον αγαλμάτιον 
κορασίου, κρατούντος προ του στήθους πτηνόν 
( Π ί ν .  227 γ).

Οι λοιποί τάφοι ήσαν ακτέριστοι.

Οικόπεδον Α ναστ. Α ναστασιάδου, οδός Κα- 
ρύστου 18 (Ο.Τ. 391)

Κατά την διάνοιξιν θεμελίων εις το οικόπεδον 
τούτο απεκαλύφθη εις ελάχιστον βάθος και κατά 
το δυτικόν τμήμα του οικοπέδου, τμήμα αρχαίου 
τοίχου, ως και τμήμα πηλίνου αγωγού. Κατόπιν 
τούτου διεξήχθη ανασκαφική έρευνα.

Α πεκαλύφθη πλήρως ο προαναφερθείς τοίχος 
Α, με κατεύθυνσιν από Β. προς Ν., εις μήκος
7.50 μ., έχων πλάτος 0.70 μ. και σωζόμενος εις 
ύψος 1.20 μ. Ούτος είναι εκτισμένος δι’ ακα- 
νονίστων, ημικατειργασμένων ογκολίθων και 
δι’ αργών μικροτέρων λίθων κατά την δυτικήν 
πλευράν του. Προς Δ. του τοίχου τούτου, περί 
τα 0.20 μ., ευρέθη πήλινος αγωγός ( πλ. 0.20 μ. ) 
ορθογωνίου τομής, έχων την αυτήν κατεύθυν- 
σιν με τον τοίχον Α, και αποκαλυφθείς εις μή- 
κος 5 μ. Ο  αγωγός ούτος είναι ελληνιστικής 
εποχής ( βλ. Σ χ έ δ .  5 ).

Εις απόστασιν 1.30 μ. προς Α. του τοίχου Α 
και σχεδόν παραλλήλως προς αυτόν, απεκα- 
λύφθη έτερος τοίχος Β, μήκ. 8.30, πλ. 0.50 και

μεγ. ύψ. 0.75 μ. Κατά το νότιον μέρος σώζεται 
μόνον η ευθυντηρία του κτηρίου εκ καλώς ειρ- 
γασμένων πωροπλίνθων και ολίγων ακανονίστων 
πλακών. Α μφότεραι αι όψεις του τοίχου Β είναι 
εκτισμέναι δια καλώς ειργασμένων και άριστα 
η ρμολογημένων λίθων, ακανονίστου σχήματος, 
ενώ το μεταξύ διάστημα πληρούται δια μικρών 
αργών λίθων ( Π ί ν .  228 α ).

Α μφότεροι οι τοίχοι έχουν θεμελιωθή εντός 
του φυσικού πώρου και χρονολογούνται εις τον 
4ον αι. π.Χ. ( Π ί ν .  228 β ). Η  τοιχοδομία των 
παρουσιάζει μεγάλην ομοιότητα προς τους 
τοίχους των μνημειωδών κτηρίων της Ερετρίας 
των ευρεθέντων πλησίον της Δυτικής Πύλης.

Έ ργα ΟΤΕ

Κατά την διάνοιξιν τάφρων υπό του ΟΤΕ 
Χαλκίδος προς εγκατάστασιν του νέου τηλεφω- 
νικού δικτύου της πόλεως, ενετοπίσθησαν αρ- 
χαία κτίσματα διαφόρων εποχών εις τας συν- 
οικίας Α γ. Ι ωάννου, Πλατάνου και « Γύφτικα », 
χριστιανικοί κεραμοσκεπείς τάφοι εις θέσιν 
« Α λωνάκι » και τμήματα βυζαντινών και νεω- 
τέρων κτισμάτων εις την περιοχήν Α γ. Παρα- 
κευής , οδόν Ε λ. Βενιζέλου και Παπαναστα- 
σίου, όπου δια πρώτην φοράν εις την περιοχήν 
ταύτην ενετοπίσθη και κτήριον κλασσικής πι- 
θανώς εποχής, λίαν επιμελούς κατασκευής.

Π Α Ν Α Γ ΙΤ Σ Α

Οικόπεδον Ιω . Γραμματικού
Εις το εν θέσει Παναγίτσα Χαλκίδος παρά 

την θάλασσαν, προς Β. της Λιανής Άμμου, οι- 
κόπεδον Γραμματικού, κατά την ισοπέδωσιν 
του εδάφους δια μηχανικού εκσκαφέως, ευρέ- 
θησαν μία πυξίς, τεμάχια αλαβάστρου και πή- 
λινον, ακεφαλον ειδώλιον ελληνιστικής επο- 
χής, προερχόμενα εκ τάφου τινός. Κατόπιν τού- 
του αι εργασίαι ισοπεδώσεως διεκόπησαν και 
διενηργήθη ανασκαφική έρευνα, κατά την ο- 
ποίαν διεπιστώθη, ότι εντός του εν λόγω οικο- 
πέδου υπάρχει εκτεταμένον νεκροταφείον ελ- 
ληνιστικής εποχής ( 3ου και 2ου π.Χ. αι.).

Οι τάφοι είναι ορθογώνιοι περίπου λάκκοι, 
λελαξευμένοι εντός του φυσικού πώρου, ων οι 
πλείστοι εκαλύπτοντο δια κεράμων. Οι πλεί- 
στοι έχουν κατεύθυνσιν από Α. - Δ., με ελα- 
φράν απόκλισιν προς ΒΔ., πλην ελαχίστων, οί- 
τινες έχουν κατεύθυνσιν από ΒΑ. - ΝΔ. ( Σ χ έ δ .  
6· Π ί ν .  229 ε ).

Ο  τάφος Δ ήτο επενδεδυμένος δια πλακών, 
επικεχρισμένων εσωτερικώς δι’ ερυθρού χρώ- 
ματος, εκαλ'υπτετο δε δια μεγάλης, παχείας, πω-
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Σχέδ. 4. Χαλκίς. Οικόπ. Κ. Κουτσαυλή ( Ο. Τ. 348 ). Κάτοψις ανασκαφής
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ρίνης πλακός. Οι τάφοι ΙΔ και ΙΖ ήσαν προφα- 
νώς παιδικοί και η ταφή εγένετο εντός πηλί- 
νης λάρνακος ( διαστ. 0.80 x 0.27 μ. ) ( Σ χ έ δ. 
6, τομή A - Α' ). Ο  τάφος Ζ περιείχε δύο επαλ- 
λήλους κεραμοσκεπείς ταφάς, εξ ων η Ζ2 περι- 
είχεν άριστα διατηρημένον σκελετόν και αρκετά 
κτερίσματα κατά χώραν.

Κατά το μέσον του πυθμένος του τάφου Η ευ-

Σχέδ. 5. Χαλκίς. Οικόπ. Α ν . Α ναστασιάδου. Ο δός Καρύστου 18. Κάτοψις ανασκαφής

ρέθη έτερος μικρότερος λάκκος, του οποίου τα 
τοιχώματα ήσαν επικεχρισμένα δι’ ερυθρού κο- 
νιάματος ( Σ χ έ δ. 6, τομή Β - Β' ). Εντός 
αυτού ευρέθησαν δύο πυξίδες και πήλινον ει- 
δώλιον.

Πλην των τάφων ευρέθησαν επίσης ορθογώ- 
νιοι, λαξευτοί λάκκοι, περιέχοντες υπολείμμα-

τα πυρών, ήτοι μέλανα χώματα και τέφραν 
( Σ χ έ δ. 6, Π Γ, ΣΤ, Θ, ΙΑ, ΙΒ, ΙΣΤ, ΙΗ, ΙΘ, Κ ). 
Ε κ  τινων πυρών περισυνελέγησαν αγγεία τινά, 
αλάβαστρα ( μυροδοχεία ), λύχνοι, κυάθια και 
ειδώλια αρίστης τέχνης ( Π ί ν. 229 α - δ ). 
Εις τους περισσοτέρους τάφους δεν ευρέθησαν 
σκελετοί ή οστά, αλλά τέφρα. Προφανώς επι- 
κρατεί τα έθιμον της καύσεως των νεκρών.

Κινητά ευρήματα απέδωσαν οι τάφοι αρκετά, 
ήτοι πυξίδας, αλάβαστρα ( μυροδοχεία ), λύ- 
χνους, δακρυδόχα, λαγήνους, πήλινα ειδώλια, 
ων τα πλείστα λίαν κατεστραμμένα, χαλκούν 
κάτοπτρον, ολίγα εφθαρμένα χαλκά νομίσματα 
κ.ά., χρονολογούμενα εις τον 3ον και τον 2ον 
αι. π.Χ.
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Σχέδ. 6. Παναγίτσα Χαλκίδος. Οικόπ. Ι . Γραμματικού. Κάτοψις τμήματος ελληνιστικού νεκροταφείου
και τομαί τάφων ΙΖ και Η
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Μ ΑΝ ΙΚ Α

Οικόπεδον Ε παμ. Ζούση
Κατόπιν αιτήσεως του κ. Ε παμ. Ζούση προς 

χορήγησιν αδείας οικοδομήσεως εις το επί της 
χερσονήσου Μάνικα οικόπεδόν του, εγένοντο 
δοκιμαστικαί τομαί εις διάφορα τμήματα του 
οικοπέδου. Ε νετοπίσθησαν τμήματα κτηρίων 
( Σ χ έ δ. 7 ) του γνωστού προϊστορικού συν- 
οικισμού της Μάνικας, όστις έσχε μακράν διάρ- 
κειαν ζωής από της ΠΕ μέχρι της ΥΕ εποχής3.

Τομή Α. Εις βάθος 0.30 μ. απεκαλύφθησαν 
τμήματα δύο κτηρίων ( I  και II), μεταξύ των ο- 
ποίων υπάρχει διαχωριστικός δρομίσκος, πλ.
0.45 μ. Οι τοίχοι των κτηρίων σώζονται εις ύ- 
ψος 0.84 και 0.65 μ. αντιστοίχως και έχουν πλά- 
τος 0.40 - 0.60 μ. περίπου. Είναι εκτισμένοι επι- 
μελώς δια πλακοειδών λίθων. Ε κ  των οστρά- 
κων χρονολογούνται εις την ΜΕ εποχήν.

Τομή Β. Εις το ανατολικόν μέρος της τομής 
Β ευρέθη λακκοειδής «βόθρος», διαστ. 1.40 x 
1 μ., περιέχων πλήθος τεθραυσμένων αγγείων 
ΜΕ εποχής, μεταξύ των οποίων μινύεια αρίστης 
ποιότητος, πράγμα το οποίον ενισχύει την άπο- 
ψιν, ότι η περιοχή του Ευρίπου είναι το μεγα- 
λύτερον κέντρον παραγωγής μινυείων αγγείων4. 
Προς Δ. του βόθρου ενετοπίσθη κυκλική κατα- 
σκευή εξ αργών λίθων, διαμ. 1.80 μ. περίπου, 
εις το νότιον μέρος της οποίας ευρέθη ορθογώ- 
νιος χώρος, σχηματιζόμενος δια σχιστολιθικών 
πλακών. Πιθανώς πρόκειται περί τάφου, όστις 
δεν ηρευνήθη λόγω εξαντλήσεως της πιστώσεως.

Τομή Γ. Α πεκαλύφθη τμήμα κτηρίου III, 
εκτισμένου δι’ αργολιθοδομής ( πλάτος τοίχων
0.40 μ.). Η  έρευνα δεν εγένετο εις βάθος λόγω 
εξαντλήσεως της πιστώσεως.

Τ Υ Χ Α ΙΑ  Ε Υ Ρ Η Μ Α Τ Α

Χ Α Λ Κ ΙΣ

Κακή Κεφαλή

Εις την ως άνω θέσιν μου υπεδείχθη υπό του 
χημικού κ. Πίσχινα αρχαία κατασκευή, ομοιά- 
ζουσα προς μεταλλευτικόν κλίβανον επεξεργα- 
σίας χαλκού. Ε άν το πράγμα αποδειχθή ακρι- 
βές θα είναι η πρώτη φορά, καθ’ ην ανευρίσκον- 
ται εις την Χαλκίδα απταί αποδείξεις της βιο- 
τεχνίας εκείνης, εις την οποίαν η πόλις οφείλει 
το όνομά της.

Εις την αυτήν θέσιν, παρά τον Φάρον Χαλκί- 
δος, κατά εργασίας δενδροφυτεύσεως, ανευρέ- 
θησαν τέσσαρες επιτύμβιαι στήλαι, αίτινες με- 
τεφέρθησαν εις το Μουσείον Χαλκίδος.

1. Α ριθ. Ευρ. 1835. Επιτυμβία αετωματική 
στήλη, ελλιπής κατά το κάτω μέρος αυτής. Εις 
το τύμπανον του αετώματος ανάγλυφον άνθος 
φυόμενον εκ ζεύγους φύλλων ακάνθης. Επι- 
γραφή: Ε Κ ΑΤΑΙΟ Σ/ ΑΨΕΥΔΩΝΟΣ. Κάτωθεν, 
ζεύγος αναγλύφων ροδάκων. Σωζ. ύψ. 0.565, 
πλ. 0.31, πάχ. 0.11 μ. ( Π ί ν .  230α).

2. Α ριθ. Ευρ. 1836. Επιτυμβία στήλη εξ α- 
σβεστολίθου, ελλιπής κατά το άνω και κάτω 
τμήμα αυτής. Επιγραφή: Α ΤΤ Α ΛΕ /Χ Α ΙΡ Ε . 
Σωζ. ύψ. 0.47, πλ. 0.28 μ. ( Π ί ν .  230 β ).

3. Αριθ. Ευρ. 1837. Επιτυμβία αετωματική 
στήλη. Επιγραφή: Η ΡΑΚΛ Η Α / Λ ΥΣΙΣΤΡΑ- 
Τ Ο Υ . Ύ ψ. 0.65, πλ. 0.28 μ. ( Π ί ν .  230 γ ).

4. Αριθ. Ευρ. 1838. Επιτυμβία αετωματική 
στήλη, φέρουσα κατά το κέντρον του τυμπάνου 
του αετώματος ανάγλυφον ρόδακα. Επιγραφή: 
ΦΙΛΙΝΝΑ ΟΡΘΟΒΙΟΥ/ Χ Ρ Η Σ Τ Η Ι ΧΑΙΡΕ. 
Κάτωθεν της επιγραφής ζεύγος αναγλύφων ροδά- 
κων. Εις το αέτωμα σώζονται υπολείμματα ερυ- 
θρού χρώματος. Ύ ψ. 0.90, πλ. 0.40 μ. ( Π ί ν .  
230 δ ).

Εκτός των ανωτέρω στηλών περισυνελέγη- 
σαν επίσης θραύσματα δακρυδόχων, πινακίων 
και άλλων αγγείων. Προφανώς εις την εν λόγω 
θέσιν υπάρχει εκτεταμένον νεκροταφείον ελλη- 
νιστικών χρόνων.

Θέσις Τροχός ή Μακρυχώραφον

Πλησίον της επί βράχου επιγραφής ΜΗ  
ΕΓΒΑΙΝΕΙΝ Ε ΙΣ  ΤΑ ΧΩΡΙΑ5 ευρίσκετο άνω 
τμήμα μαρμαρίνου κυλινδρικού βάθρου, σωζ. 
ύψ. 0.52, διαμ. 0.86 μ., φέροντος έξεργον λέ- 
σβιον κυμάτιον, αποκεκρουμένον κατά τινα τμή- 
ματα. Ε π ί της άνω επιφανείας δύο τόρμοι. Το 
βάθρον μετεφέρθη εις το Μουσείον Χαλκίδος 
και κατεγράφη υπ’ αριθ. Ευρ. 1839 ( Π ί ν. 231 β ).

Συνοικία Βελήμπαμπα

Α νευρέθησαν και παρεδόθησαν υπό του κ. 
Κ. Μουρίκη εις το Μουσείον Χαλκίδος: 1) λευ- 
κή λήκυθος, ύψ. 0.254 μ., 2) μελαμβαφής αρυ- 
βαλλοειδής λήκυθος, ύψ. 0.086 μ. και 3) μελαμ- 
βαφής προχοΐσκη, ύψ. 0.138 μ.

Ά παντα τα ανωτέρω ευρέθησαν κατά την εκ- 
σκαφήν θεμελίων του νέου Γυμνασίου Χαλκίδος 
εις συνοικίαν Βελήμπαμπα.

3. Δ. Θ εοχάρη  εν Α Ε Μ  6 ( 1962), σ. 292 - 306. Π . Θέ- 
μελη εν Α Δ  24 ( 1969): Χ ρονικά, σ. 202. B S A  61 ( 1967), 
σ. 57, σημ. 68. Γ. Π α πα βα σ ιλείου , Π ερί των εν Ε υβοία 
αρχα ίων τάφων, 1910.

4. G. W elter, A ig in a ,  18. 5. A E  1892, στ. 173. A A  16 ( 1960), σ. 150.
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Σχέδ. 7. Μάνικα Χαλκίδος. Κάτοψις του ανασκαφέντος οικοπέδου Ε π. Ζούση
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Πηγή Α ρεθούσης

Περιεφράχθη προχείρως, δαπάναις του Λιμε- 
νικού Ταμείου, ο παραλιακός χώρος της Πηγής 
της Α ρεθούσης, όστις είχε καταστή χώρος 
απορρίψεως του φορητού ( μπάζων ) εκ των οικο- 
δομών της Χαλκίδος.

Παναγίτσα
Έ ξωθεν της οικίας Ζ. Μπεληγιάννη, πλησίον 

του ναϋδρίου της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης οι- 
κογενείας Σταϊκίδου, διακρίνονται επί της επιφα- 
νείας του εδάφους θεμέλια μεγάλου αρχαίου κτη- 
ρίου, εκτισμένου δι' ογκωδών λιθοπλίνθων.
Ν ΕΑ Λ Α Μ Ψ Α Κ Ο Σ

Εις θέσιν « Κοπανά - Αλυκές » ενετοπίσθησαν 
ελληνιστικοί τάφοι.

Πλησίον του καφενείου Λέκκα, εις βάθος 1 μ. 
περίπου, κατά την διάνοιξιν αύλακος, ανευρέθη 
επιτυμβία στήλη, ήτις μετεφέρθη εις το Μου- 
σείον Χαλκίδος και κατεγράφη υπ’ αριθ. Ευρ. 
1770. Επιγραφή: ΔΙΟ ΣΚΟΥΡΙΔΗ Σ / ΒΕΝΔΙ- 
Φ ΑΝΟΥ/ ΑΙΝΙΟΣ. Ύ ψ. 0.80, πλ. 0.475, πάχ.
0.23 μ. ( Π ί ν. 231 γ).
Φ Υ Λ Λ Α

Εις θέσιν « Κάμπος », εις το κτήμα Β. και Γ. 
Καρβελά και εντός χωματερής, ανευρέθησαν και 
παρεδόθησαν εις το Μουσείον Χαλκίδος υπό 
του κ. Μ. Πατρίκα τα κάτωθι μυκηναϊκά αγγεία, 
YE II εποχής:

1. Αριθ. Ευρ. 1830. Μικρά υδρία, ύψ. 0.075 μ. 
Πηλός υπόλευκος, επίχρισμα του αυτού χρώ- 
ματος ως και ο πηλός. Ε π ί της κοιλίας κατακό- 
ρυφα κυματοειδή σύνολα εκ τριών γραμμών έκα- 
στον, καστανού χρώματος ( Π ί ν. 231 α, το α ).

2. Αριθ. Ευρ. 1831. Μόνωτον κύπελλον, συγ- 
κολληθέν εκ τεμαχίων και συμπληρωθέν δια 
γύψου. Ύ ψ. 0.055, διάμ. 0.115 μ. Πηλός υπό- 
λευκος. Επίχρισμα του αυτού ως και ο πηλός 
χρώματος. Ε π ί του σώματος ακανόνιστοι, κα- 
τακόρυφοι γραμμαί εξίτηλοι εις ικανόν μέρος 
( Π ί ν. 231 α, το β ).
Ω ΡΕΟ Ι

Μετεφέρθησαν εκ του Δημοτικού Σχολείου 
Ω ρεών, όπου εφυλάσσοντο εντός αιθούσης δι- 
δασκαλίας, τα αρχαία της Συλλογής Ω ρεών εις 
καταλλήλως μετασκευασθέντα χώρον του Διοι- 
κητηρίου της κωμοπόλεως, ευγενώς παραχω- 
ρηθέντα υπό της κοινότητος Ω ρεών6.

Εγένετο πλήρης κατάλογος των αντικειμέ- 
νων της Συλλογής.

Υπό του αγροφύλακος κ. Ιω. Κιουλάνη πα- 
ρεδόθη τεσσαρακοντανούμμιον αυτοκράτορος 
Μαυρικίου Τιβερίου, κοπής Α ντιοχείας.
Λ Ο Υ Τ Ρ Α  Α ΙΔ Η Ψ Ο Υ

Κατά την διάρκειαν επισκέψεως εις τα Λουτρά 
Αιδηψού, διεπίστωσα, ότι τα αρχαία της Συλ- 
λογής7 είχον απορριφθή κυριολεκτικώς εν μέ- 
ση οδώ εκ του κτηρίου του παλαιού ταχυδρο- 
μείου, εντός του οποίου εφυλάσσοντο.

Κατόπιν επιμόνων παραστάσεων παρά τη 
δημοτική αρχή, ευρέθη χώρος εντός δημοτικής 
αποθήκης, όπου τα αρχαία προσωρινώς μετε- 
φέρθησαν, μέχρις ότου εξευρεθή καταλληλότε- 
ρος χώρος.

Εγένετο πλήρης κατάλογος των αρχαίων 
της Συλλογής.

Παρά την παραλιακήν οδόν Λουτρών Αιδη- 
ψού-Γιάλτρων, εις θέσιν Ταξιάρχης, ενετοπίσθη- 
σαν ερείπια βυζαντινού ναϋδρίου των Ταξιαρχών.

Σπηλιά του Σύλλα

Εις την λεγομένην « Σπηλιά του Σύλλα » εγέ- 
νετο καθαρισμός και μικρά έρευνα. Διεπιστώθη, 
ότι πρόκειται περί κτίσματος, έχοντος εν κα- 
τόψει σχήμα σταυρού, του οποίου τα σκέλη 
έχουν καμαρωτήν οροφήν. Το κεντρικόν τμήμα 
εστεγάζετο δια θόλου, στηριζομένης επί τεσ- 
σάρων τόξων και των μεταξύ αυτών δημιουργου- 
μένων τριγωνικών λοφίων. Η  θόλος έχει κα- 
ταρρεύσει εντός του κτηρίου και απολιθωθή. 
Δια τούτο δεν ηδυνήθημεν να προχωρήσωμεν 
εις βάθος μέχρι του δαπέδου, ώστε να διαπιστώ- 
σωμεν την πλήρη κάτοψιν και την φύσιν του 
κτηρίου. Εις τας κόγχας ευρέθη σαν οστά ζώων 
( Π ί ν .  231 δ).
Γ ΙΑ Λ ΤΡ Α  (  Α Θ Η Ν Α Ι Δ ΙΑ Δ Ε Σ  )

Εις το κτήμα Νικ. Μπουροδήμου, εις θέσιν 
Κίστρες, ενετοπίσθη μέγας αριθμός εγκατε- 
σπαρμένων κεράμων και οστράκων.

Εις θέσιν Ά γιος Νικόλαος εις το κτήμα 
Ε λευθ. Τριανταφύλλου, οπόθεν προέρχεται και 
το ανάγλυφον με παράστασιν αθλητού της Συλ- 
λογής Λουτρών Αιδηψού ( αριθ. Ευρ. 17 )8, εν- 
ετοπίσθησαν τάφοι.
ΙΣ Τ ΙΑ ΙΑ

Εγένετο πλήρης κατάλογος των αρχαίων 
της Συλλογής Ι στιαίας.
Α Ρ ΤΕ Μ ΙΣ ΙΟ Ν

Μετά πολλού κόπου ενετοπίσθη ο χώρος της

6. Α Δ  25 ( 1970): Χ ρονικά , σ. 247.
7. Α Δ  22 ( 1967): Χ ρονικά, σ. 260.
8. ΑΔ  25 ( 1970): Χ ρονικά, σ. 255.
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ανασκαφής του Γερμανού αρχαιολόγου Η. G. 
Lolling9 επί του λοφίσκου του Α γ. Γεωργίου, 
εις Πευκί Αρτεμισίου. Μεταγενέστερον, το 
1910, επί του χώρου της ανασκαφής εκτίσθη εκ- 
κλησίδιον του Αγ. Γεωργίου, όπερ εκάλυψε και 
πιθανώς κατέστρεψε τα πάντα.
Κ Η Ρ ΙΝ Θ Ο Σ

Εις τους αγρούς Γ. Μαστροκώστα, Ν. Μουρ- 
γκογιάννη και Νικολάου, εις θέσιν Πελέκι, 
ενετοπίσθησαν λείψανα αρχαίων κτισμάτων 
και τάφων, ως και μέγας αριθμός εγκατεσπαρμέ- 
νων οστράκων. Συνάγεται όθεν, ότι η έκτασις 
της αρχαίας Κηρίνθου εξετείνετο και πέραν της 
θέσεως Καστρί, εις όλην την έκτασιν της θέ- 
σεως Πελέκι, τουλάχιστον μέχρι των υπωρειών 
του λόφου του Προφήτου Η λιού.

Ε κ  Κηρίνθου, και δη εκ του εις θέσιν Πελέκι 
κτήματος Ν. Μουργκογιάννη, προέρχονται τα 
παραδοθέντα και μεταφερθέντα εις το Μουσείον 
Χαλκίδος κάτωθι αρχαία:

1. Αριθ. Ευρ. 1832. Λύχνος μόνωτος, ακέραιος.
2. Αριθ. Ευρ. 1833. Σφόνδυλος εκ στεατίτου.
3. Αριθ. Ευρ. 1834. Επιτυμβία, αετωματική 

στήλη, ελλιπής κατά τμήματα του κάτω μέρους 
και αποκεκρουμένη κατά την αετωματικήν επί- 
στεψιν και το δεξιόν μέρος αυτής. Επιγραφή:
ΔΙΟ Τ ..... / ΚΛΕΙΤΟ .......Κάτωθεν της επιγρα-
φής, ζεύγος αναγλύφων ροδάκων, ων σώζεται 
ο εις. Κατωτέρω ανάγλυφος κύλιξ κατά το κέν- 
τρον, εφ’ ης ερείδεται δεξιά μεν γραφίς, αριστερά 
δε ρόλος παπύρου. Προφανώς ο θανών ήτο συγ- 
γραφεύς ή ποιητής ( Π ί ν. 232 α ).
Ρ Ο Β ΙΕ Σ (  ΟΡΟΒΙA I )

Εις το κτήμα Παπαδοπούλου εις παραλίαν 
Ροβιών, υπάρχει πίθος ελληνιστικών πιθανώς 
χρόνων, μαρμαρίνη ακόσμητος σαρκοφάγος 
και τεμάχια ελληνιστικών υδαταγωγών.
Κ Α Ρ Υ Σ Τ Ο Σ

Κατά περιοδείας μου εις τα παρά την Κά- 
ρυστον κτήματα, τα ευρισκόμενα εν θέσει Πα- 
ληοχώρα, ενετοπίσθησαν πλείστα αρχαία εγ- 
κατεσπαρμένα ή εντετειχισμένα, τα οποία δι’ 
ειδικής πιστώσεως μετεφέρθησαν εις το Γιο- 
κάλειον Μουσείον Καρύστου, όπου εγένετο κα- 
τάλογος, τόσον των παλαιών, όσον και των νεο- 
εισαχθέντων αντικειμένων της Συλλογής.

Τα εκ Καρύστου νεοεισαχθέντα αντικείμενα 
είναι τα κάτωθι :

1. Αριθ. Ευρ. 1. Τμήμα μαρμαρίνης ανα- 
γλύφου ζωφόρου με παράστασιν ενθρόνου Διός

και Α θηνάς, του τέλους του 5ου αι . π.Χ. Ύψ.
0.965, σωζ. πλ. 0.925 μ. ( Π ί ν. 232 β ). Εκ 
Παληοχώρας ( κτήμα Μ. Κωνσταντινίδου ).

2. Αριθ. Ευρ. 2. Μαρμαρίνη επιτυμβία, αετω- 
ματική στήλη με ακραία ημιανθεμοειδή ακρω- 
τήρια ( ύψ. 0.763, πλ. 0.354 μ. ). Εις το τύμπα- 
νον του αετώματος ανάγλυφος ασπίς. Κάτωθεν 
επιγραφή: ΚΑΧΑΜ ΕΝΑΝΔΡΟΥ10. Ε πί βεβα- 
θυσμένης επιφανείας, ανάγλυφος παράστασις 
ανδρικής μορφής καθημένης δεξιά και θεραπαι- 
νίδος προ αυτής. Ε κ  Παληοχώρας ( κτήμα Μ. 
Κωνσταντινίδου ).

3. Αριθ. Ευρ. 83. Μαρμάρινον ενεπίγραφον 
αρχιτεκτονικόν μέλος, διαστ. 0.33 x 0.24 μ. Ε π ί 
της μιας στενής πλευράς γεγλυμμένον ορθόν 
κυμάτιον. Ε πιγραφή:

................. ENOIC ΕΡΕΑ
ΔIONYCOY ΔΗΜ ΟΤΕΛΟ(C)
Κ Α Ι ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑ ΤΟΥ ΓΕΝ Ο (ΥC) 
ΤΩΝ Ε Υ ΔΩΡΙΔΩΝ ΔΙΑ  ΒΙΟ Υ  
CΕΙΤΩ ΝΗ CΑ Ν ΤΑ  ΕΛΕΩΝΗ  
CANTA ΑΡΓΥΡΟ ΤΑΜ ΙΕΥCΑ Ν  
ΤΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΗCΑΝ ΤΑ ΤΟ 
CΤΡΑΤΗ ΓΗ CANTA  ..........

Προέρχεται εκ της θέσεως Δρυμωνιά, εντε- 
τειχισμένη επί γεφύρας11.

4. Αριθ. Ευρ. 85, 86. Τμήματα μαρμαρίνων 
ιωνικών βάσεων. Ε κ  Παληοχώρας ( κτήμα Μ. 
Κωνσταντινίδου ).

5. Αριθ. Ευρ. 87. Ιωνικόν κιονόκρανον εκ 
μαρμάρου, διαστ. 0.41 x 0.41 μ. Προέλευσις ως 
ανωτέρω.

6. Αριθ. Ευρ. 88. Ιωνική βάσις εξ ασβεστο- 
λίθου. Διάμ. 0.47 μ. Ε κ  Παληοχώρας ( κτήμα 
Δ. Κουτσούλη ).

7. Αριθ. Ευρ. 89. Αρχιτεκτονικόν μέλος 
( επίστεψις ) εξ ασβεστολίθου, μετά ορθού κυμα- 
τίου. Εις την δεξιάν πλευράν εγκοπαί συνδέσεως. 
Ύ ψ. 0.39, πλ. 0.40, πάχ. 0.23 μ. Ε κ  Παληοχώ- 
ρας ( κτήμα Μ. Κωνσταντινίδου ).

8. Αριθ. Ευρ. 90. Πεσσόσχημον βάθρον μετά 
συμφυούς ιωνικής βάσεως εξ ασβεστολίθου. 
Ύψ. 0.55 μ. Διάμ. βάσεως 0.38 μ. Προέλευσις 
ως ανωτέρω.

9. Αριθ. Ευρ. 91. Κορινθιακόν κιονόκρανον 
εκ ψαμμίτου, διαβεβρωμένον και αποκεκρουμέ- 
νον εις τινα σημεία. Ύψ. 0.49, διάμ. 0.43 μ. Ε κ  
Παληοχώρας (κτήμα Μ. Κωνσταντινίδου).

10. Αριθ. Ευρ. 93. Τμήμα επιστέψεως μαρ-

9. A M  1883, σ. 7.

10. Α Ε  1905, στ. 15.
11. Γ . Π απαβασιλείου, Π ερί των εν Ε υβοία αρχαίων

τάφων, 1910, Π αράρτημα, σ. 101, 29.
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μαρίνης στήλης. Σωζ. ύψ. 0.29, σωζ. πλ. 0.33 μ. 
Εις το άνω μέρος ορθόν κυμάτιον. Εκ Παληο- 
χώρας ( κτήμα Κ. Μπαλντά ).

11. Αριθ. Ευρ. 94. Αρχιτεκτονικόν μέλος εκ 
μαρμάρου. Σωζ. ύψ. 0.295, σωζ. πλ. 0.215, βάθ. 
0.40 μ.

12. Αριθ. Ευρ. 95. Βάθρον εξ ασβεστολίθου 
με έξεργον κυμάτιον άνω και κάτω. Ύψ. 0.57, 
διαστ. 0.73 x 0.73 μ.

13. Αριθ. Ευρ. 96. Ενεπίγραφος αρχιτεκτο- 
νική πλίνθος εκ ψαμμίτου. Διαστ. 0.75 x 1.60, 
πάχ. 0.40 μ. Επιγραφή:

Α Μ Η Ν ΙΤΟ Σ / Τ Η Ι Π Ο ΛΕΙ ΦΙΛΟΣ/ΣΟΤΕΡ

Εκ Παληοχώρας (κτήμα Μ. Κωνσταντινίδου)12.
14. Αριθ. Ευρ. 97. Τμήμα επιστέψεως βάθρου 

εκ μαρμάρου, με έξεργον κυμάτιον επί της προ- 
σθίας μακράς και της δεξιάς στενής πλευράς. 
Ε π ί της κάτω επιφανείας τόρμοι. Ύψ. 0.28, 
πλ. 0.95, βάθ. 0.74 μ. Προέλευσις ως άνω.

15. Αριθ. Ευρ. 98. Ορθογώνιος ενεπίγραφος 
στήλη εξ ασβεστολίθου. Εις το κάτω μέρος τμή- 
μα επιγραφής, άνωθεν της οποίας εγχάρακτος 
σταυρός εν περιγράμματι. Ύψ. 0.108, πλ. 0.41, 
πάχ. 0.26 μ. Επιγραφή :

. . . Ν  Μ Ε Π TΩCIN Π Ο ΛΥΕ. Ω .
Α Π Α Ν Τ Ε Ψ EΔ ICAN  

. . .ΜΕΞΕ ΔΑΦ. . C ANECTH ΘH  
H PΩEC ANAPEC  

. . ΩTOC EΠ ΙKTHTOC ΟΙ Ν ΥΝ  
ΤΗ Ν  Π Ο ΛΙΝ  ΔΙΕΠΟΝΤΕC 

Α Ν  ΠΡΟTIMHCANTEC Χ Ρ Η
Μ ΑΤΩΝ Π ΑΡΑ Τ Ρ Α .........

ΑΝΕΡΑ
COY ..........................

Ε κ  Παληοχώρας ( κτήμα Κ. Μπαλντά ).
16. Αριθ. Ευρ. 99. Α πότμημα μαρμαρίνου 

αναγλύφου σώζον άκρον πλουσίως πτυχωμένον 
ανεμίζοντος ενδύματος. Μεγ. διαστ. 0.34 μ. 
Προέρχεται εκ της θέσεως Δρυμωνιά ( κτήμα 
Ευαγγ. Παντελιά ).

17. Αριθ. Ευρ. 100. Τμήμα παραστάδος θύρας 
εξ ασβεστολίθου. Ε π ί της προσθίας όψεως 
κατακόρυφος ανάγλυφος ζώνη με κοίλην από- 
ληξιν κάτω. Ύψ. 0.83, πλ. 0.36 μ. Ε κ  Παληο- 
χώρας ( κτήμα Κ. Μπαλντά ).

18. Αριθ. Ευρ. 102. Μαρμάρινος βωμός, ύψ. 
0.64, πλ. 0.92, βάθ. 0.635 μ. Ε π ί της προσθίας 
όψεως ρωμαϊκή επιγραφή, μεταγενεστέρα της 
κατασκευής του βωμού :

Η  ΛΑΜ Π ΡΟ ΤΑΤΗ  
ΦΛΑ. TEΛ . Α Ν Τ ΙΠ ATPA  
Κ ΑΤΑ KEΛ EYCIN THC 
ΘΕΟΥ ΤΟΝ ΒΩΜΟΝ 
EIΔPYCATO     (φύλλον κισσού)

Ε πί της αριστεράς πλευράς: ανάγλυφος παρά- 
στασις ανδρός, βαίνοντος προς τα δεξιά και 
κρατούντος εκ των ηνίων ίππον. Δεξιά, έτερος 
ανήρ, κατ’ ενώπιον ιστάμενος, τείνων την δεξιάν 
προς τον λαιμόν του ίππου ( Π ί ν. 232 γ ).

Ε π ί της δεξιάς πλευράς: αριστερά, παιδική 
μορφή και γενειοφόρος ανήρ βαίνουσι προς τα 
δεξιά, όπου ομφαλός. Δεξιά, ετέρα μορφή κατ’ 
ενώπιον, στηριζομένη δια της αριστεράς επί 
χαμηλού κιονίσκου, φέρουσα την δεξιάν επί 
της οσφύος ( Π ί ν. 232 δ ).

Α μφότεραι αι παραστάσεις λίαν διαβεβρω- 
μέναι. Του 4ου αι. π.Χ.13. Ε κ  Παληοχώρας ( κτή- 
μα Ε λ. Μερτζανάκη ).

19. Αριθ. Ευρ. 103. Ε νεπίγραφον βάθρον 
επιτυμβίας στήλης εξ ασβεστολίθου. Ύψ. 0.20, 
πλ. 0.78, βάθ. 0.43 μ. Ε πιγραφή:
........ΟΣ Ο Π Ρ ΙΝ  Π Ρ ΙΝ

ΑΘΑΜ ΒΗΣ
ΟΥ ΕΝ  ΜΟΧΘΟΙΣ . .Α Λ Α  ΣΩΦΡΟΣΥ- 

Ν Η Σ Π ΡΥΤΑ Ν ΙΣ
ΜΟΙΡΩΝ ΑΣΤΡΑ  ........ΟΙΣΙ  ΔAM ΕΙΣ

ΥΠΟ ΝΗ Μ ΑΣΙ Κ Ε ΙΤΑ Ι  
ΕΝΘΑΔΕ (Μ Η Τ Ρ )Ι Λ ΙΠ Ω Ν  ΔΑΚ ΡΥΑ  

Κ Α Ι ΣΤΟ Ν ΑΧΑΣ  
. . ΥΤΩ ΘΑΝΕΙΝ ΑΛΓΕΙΝ Ο Ν  ΕΠ ΕΙΠ ΕΡ  

ΜΟΙΡΕ ΥΙΕ  ΚΛ ΩΣΕΝ  
. .Α Π Ρ ΙΝ  Η ΛΙΚ ΙΑ  (Μ )Η ΤΡΟ Σ ΕΜ ΗΣ  

ΠΡΟΤΕΡΟΝ
Ε ξ  Αγίας Σωτήρας Παληοχώρας.

20. Αριθ. Ευρ. 104. Ιωνικόν κιονόκρανον εκ 
μαρμάρου. Διαστ. 0.71 x 0.57, ύψ. 0.26 μ. Ε κ  
της θέσεως Δρυμωνιά. Ή το εντετειχισμένον εις 
γέφυραν.

21. Αριθ. Ευρ. 105. Όμοιον προς το ως άνω 
κιονόκρανον. Διαστ. 0.70 x 0.59, ύψ. 0.27 μ. 
Προέλευσις ως ανωτέρω.

22. Αριθ. Ευρ. 107. Α κραίον έδρανον ημικυ- 
κλικής εξέδρας εκ μαρμάρου. Εις το αριστερόν 
μέρος εσχηματοποιημένος πους λέοντος. Ε π ί 
της αριστεράς στενής πλευράς ανάγλυφον ελι- 
κοειδές κόσμημα και εσχηματοποιημένος δελφίς. 
Ύψ. 0.38, σωζ. πλ. 0.56, βάθ. 0.43 μ. Προέρχεται 
εκ της θέσεως Δρυμωνιά (κτήμα Ευαγγ. Παν- 
τελιά ).

12. Α Ε  1905, στ. 15, 3 και Α Ε  1912, στ. 236.
13. Ο βωμός ούτος π ερισυνελέγη  κα τόπιν  υποδείξεω ς 

του Κ α θη γη τού κ. Ν . Κ οντολέοντος.
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23. Αριθ. Ευρ. 108. Κάτω ήμισυ αγαλματίου 
καθημένης μορφής, εκ μαρμάρου. Σωζ. ύψ. 0.17, 
πλ. 0.16 μ. Ε κ  της οικίας του ιατρού Θ. Τσούρτη.

24. Αριθ. Ευρ. 109. Μαρμάρινον ανάγλυφον 
με παράστασιν δύο γυναικείων μορφών. Ελ- 
λιπές το άνω μέρος και εις τινα άλλα τμήματα. 
Αριστερά κορασίς, στρέφουσα τον κορμόν κατά 

τα 3/4, ακκουμβά την δεξιάν επί του δεξιού ώμου 
γυναικός, ισταμένης κατ’ ένώπιον. Σωζ. ύψ.
0.86, σωζ. πλ. 0.49 μ. ( Π ί ν. 233 α ). Ε κ  της 
οικίας του ιατρού Θ. Τσούρτη.

25. Αριθ. Ευρ. 110. Ο ξυπύθμενος αμφορί- 
σκος, ύψ. 0.20 μ. Ε ξ  οικοπέδου Π. Μπουρνέλου.

26. Αριθ. Ευρ. 111. Τμήμα οθωμανικής στή- 
λης εκ μαρμάρου, με παράστασιν προσόψεως 
δύο κτηρίων εν χαμηλώ αναγλύφω. Κάτωθεν, 
εντός τοξοειδούς πλαισίου, επιγραφή. Σωζ. ύψ.
0.32, σωζ. πλ. 0.36 μ.

27. Αριθ. Ευρ. 112. Οθωμανική ενεπίγραφος 
στήλη εξ ασβεστολίθου. Διαστ. 0.44 x 0.33 μ. 
Ε κ  της θέσεως Δρυμωνιά.

28. Αριθ. Ευρ. 113. Α πότμημα ενεπιγράφου 
βάθρου εκ μαρμάρου. Εις το άνω μέρος έξεργον 
κυμάτιον. Διακρίνεται το γράμμα Ξ. Σωζ. ύψ.
0.145, σωζ. πλ. 0.20 μ.

Εις την προαναφερθείσαν θέσιν Παληοχώ- 
ρα και δη εις το κτήμα Μ. Κωνσταντινίδου, εξ 
ου προέρχονται τα πλείστα νεοεισαχθέντα αντι- 
κείμενα και τα πλείονα εκ των παλαιών αποκτη- 
μάτων του Μουσείου Καρύστου, ενετοπίσθησαν 
ογκώδεις λιθόπλινθοι, θεμέλια κτηρίων, ως και 
η ρειπωμένον βυζαντινόν εκκλησίδιον με λεί- 
ψανα τοιχογραφιών. Φαίνεται, ότι εκεί ευρί- 
σκοντο σημαντικά κτήρια της αρχαίας Καρύ- 
στου.

Εις θέσιν « Ξάνεμο », εις κτήμα Ιω. Κουρή, 
ευρίσκεται ογκώδης ενεπίγραφος ρωμαϊκή βά- 
σις, αναφερομένη εις κάποιον Thamyrum Aug. 
( Π ί ν. 233 γ ). Η  επιγραφή είναι εφθαρμένη.

Εις την αυτήν θέσιν, ουχί μακράν, παρά το 
ρείθρον της οδού, υπάρχει μεγάλη, ακόσμητος 
μαρμαρίνη σαρκοφάγος. Τα ανωτέρω δύο αντι- 
κείμενα δεν μετεφέρθησαν εις το Μουσείον, 
λόγω του όγκου των.

Γ Ρ Α Μ Π ΙΑ

Εις το Δημοτικόν Σχολείον Γραμπιάς φυλάσ- 
σονται οκτώ επιτύμβιαι οθωμανικαί στήλαι και 
εν παλαιοχριστιανικόν κιονόκρανον. Πάντα 
ταύτα περισυνελέγησαν υπό μαθητών εκ των 
πέριξ κτημάτων, ουδενός δε είναι γνωστός ο 
ακριβής τόπος προελεύσεως.

Μεταξύ Γραμπιάς και Καρύστου, εις θέσιν

« Φιδέλια », υπάρχουν τμήματα τείχους σωζό- 
μενα εις τινα σημεία μέχρις ύψους 5 μ., είναι 
δε κατεσκευασμένα εκ μεγάλων ογκολίθων α- 
δρώς ειργασμένων ( Π ί ν. 233 δ ). Πρόκειται 
σαφώς περί οχυρωματικού τείχους, το οποίον 
περιέθεεν ίσως την ακρόπολιν της Καρύστου, 
εις χαμηλότερον επίπεδον του ενετικού φρου- 
ρίου ( Κοκκινόκαστρο ). Η  χρονολόγησίς των 
όμως και η ένταξίς των εις εν γενικώτερον σχέ- 
διον των οχυρώσεων της αρχαίας Καρύστου, 
παραμένουν προβλήματα, εις τα οποία δεν είναι 
δυνατόν να δοθή εισέτι απάντησις.

Μ Υ Λ Ο Ι Κ Α Ρ Υ Σ Τ ΙΑ Σ

Εις τον περίβολον του ναού Α γ. Ι ωάννου 
Προδρόμου, αριστερά της θύρας εισόδου, ευ- 
ρίσκετο εντετειχισμένη επιτυμβία στήλη εξ α- 
σβεστολίθου, μετ’ αετωματοειδούς επιστέψεως, 
κεκοσμημένης δι’ αναγλύφου συμπλέγματος εξ 
ανθεμίου, ελίκων, φύλλων ακάνθης, ανθέων 
λωτού και ημιανθεμίων εκατέρωθεν. Κάτωθεν 
του εξέχοντος κυματίου της επιστέψεως, ζεύγος 
αναγλύφων ροδάκων εξ ομοκέντρων κύκλων. 
Κάτω δεξιά επιγραφή: ΘΕΟΚΛΗΣ/ΚΤΗΣΙΩ- 
ΝΟΣ. Χρονολογείται εις τους ελληνιστικούς 
χρόνους. Ύψ. 0.62, πλ. 0.44 μ. ( Π ί ν. 233 β ).

Η  ως άνω στήλη, αποτειχισθείσα, μετεφέρ- 
θη εις το Μουσείον Καρύστου και κατεγράφη 
υπ’ αριθ. Ευρ. 84.
Μ ΑΡ Μ Α Ρ Ι

Ε κ  της θαλάσσης, παρά την θέσιν « Φυγιά » 
Μαρμαρίου, ανεσύρθησαν και παρεδόθησαν εις 
το Γιοκάλειον Μουσείον Καρύστου, τα κάτωθι 
αγγεία:

1. Αριθ. Ευρ. 33. Πήλινον πύραυνον, ύψ.
0.135 μ.

2. Αριθ. Ευρ. 34. Ο ξυπύθμενος αμφορεύς, 
ύψ. 0.34 μ.

3. Αριθ. Ευρ. 35. Ο ξυπύθμενος αμφορεύς, 
ύψ. 0.30 μ.

4. Αριθ. Ευρ. 36. Πηλίνη λεκάνη, διαμ. 0.20 
και ύψ. 0.20 μ.

Σ Τ Υ Ρ Α

Ε κ  του χωρίου Καγγαδαίοι Στύρων, εκ της 
οικίας Ν. Ξυπόλυτου, μετεφέρθη εις το Μου- 
σείον Καρύστου ενεπίγραφος στήλη εξ ασβεστο- 
λίθου ( ύψ. 0.72, πλ. 0.35 μ. ) φέρουσα την επιγρα- 
φήν: Α Μ ΥΘ Ο Σ/ΚΡΙΤΟ Υ/Ο ΡΙΛΛΑ/ΠΕΙΘΟΥ  
( αριθ. Ευρ. 115 ). Ευρέθη εις θέσιν « Μαραγκό » 
και περισυνελέγη τη υποδείξει του κ. Τ. Ζάππα 
της Εταιρείας Ευβοϊκών Μελετών.

ΑΓΓΕΛΟ Σ Κ. ΧΩΡΕΜΗΣ
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Ε Ρ Ε Τ Ρ ΙΑ

Οικόπεδον Κ. Αργυρού ( Ο. Τ. 247 α )
Η  κατά το θέρος του έτους 1970 ανασκαφική 

έρευνα1 εντός του εν Ε ρετρία και επί της οδού 
Φιλοσόφου Μενεδήμου αριθ. 15 οικοπέδου 
Κωνστ. Αργυρού, έφερεν εις φως υπολείμματα 
δύο αρχαίων οικιών ( Σ χ έ δ .  1· Π ί ν .  234 
α - β, 235 α - β ). Το οικόπεδον ανεσκάφη συστη- 
ματικώς μόνον κατά το προς Ν. ήμισύ του. Αι 
θεμελιώσεις ανευρέθησαν εις βάθος ±  0.50 μ. 
από της επιφανείας του εδάφους, το δε βαθύ- 
τερον σημείον των φθάνει εις το 1.30 μ.

Της προς Ν. κειμένης οικίας απεκαλύφθησαν 
πέντε χώροι· εις ακέραιος ( χώρος III, εσωτ. διαστ. 
2.50 x 2.50 μ. ) και υπολείμματα ετέρων τεσ- 
σάρων ( χώροι I, II, IV και V ). Το κτήριον 
συνεχίζεται προς ΒΔ. και ΒΑ. μεν υπό τας οικίας 
Τουρνή και Σκουμπρή αντιστοίχως, προς ΝΑ. 
δε υπό την οδόν Φιλοσόφου Μενεδήμου.

Οι τοίχοι είναι εκτισμένοι δια μικρών και 
μετρίων αργών λίθων και μόνον εις εξ αυτών 
αποτελείται εκ μεγαλυτέρων λίθων, εις τους αρ- 
μούς των οποίων υπαρχουν βύσματα ( Π ί ν .  
235 β). Έχουν πάχος 0.45 μ., το δε μέγ. σωζ. ύψος 
των ανέρχεται εις 0.80 μ. Ουδέν ίχνος κονιάμα- 
τος διεπιστώθη καθ’ όλον το συγκρότημα. Εν- 
τός μόνον των χώρων I και III ευρέθησαν υπο- 
λείμματα δαπέδων εκ μείγματος ασβέστου και 
κεραμίδων.

Οι χώροι I και II επικοινωνούν μεταξύ των 
δι’ ανοίγματος θύρας, πλ. 1.05 μ., ενώ οι χώροι 
III και V δι’ ομοίου ανοίγματος, πλ. 0.95 μ. 
( Π ί ν .  234 α).

Εντός του χώρου III και κατά την βορειο- 
ανατολικήν του γωνίαν απεκαλύφθη κτιστόν φρε- 
άτιον, εσωτ. διαστ. 1 x 0.75 και βάθ. 0.30 μ. 
( Π ί ν .  234 α ). Α νατολικώτερον του φρεατίου 
τούτου και κατά την βορειοανατολικήν γωνίαν 
του διαδρόμου, ο οποίος δημιουργείται μεταξύ 
των χώρων III και II, απεκαλύφθη έτερον κτι- 
στόν φρεάτιον, εσωτ. διαστ. 0.90 x  0.75 και 
βάθ. 0.40 μ.

Εντός της επιχώσεως των διαφόρων χώρων 
ευρέθησαν όστρακα αβαφών και μελαμβαφών 
κυρίως αγγείων, ολίγων ερυθρομόρφων και 
τινα θραύσματα πηλίνων ειδωλίων και μητρών 
ειδωλίων ( Π ί ν .  236 α - ς' ).

Της προς Β. κειμένης οικίας απεκαλύφθη μι- 
κρόν μόνον τμήμα ( Π ί ν .  235 α). Πρόκειται 
περί στενών, ασαφών και ημικατεστραμμένων 
χώρων. Αι θεμελιώσεις συνεχίζονται προς Β. 
υπό την επίχωσιν του οικοπέδου, τεχνικοί όμως 
λόγοι δεν επέτρεψαν την επέκτασιν της ανασκα- 
φής εις το σημείον τούτο.

Τα ευρήματα του οικοδομήματος τούτου είναι 
ομοιογενή προς τα ευρήματα του προηγουμένου.

Κατά μήκος της πλάτους 2.60 μ. εκ πεπατημέ- 
νου χώματος οδού, η οποία υπάρχει μεταξύ των 
δύο κτηρίων, απεκαλύφθη κτιστός αγωγός, δια- 
πιστωθείς εις μήκος 18.50 μ. Έ χει πλάτος 0.20 μ. 
και το αυτό βάθος και κατά διαστήματα είναι 
κατεστραμμένος ( Π ί ν .  237 α ).

Εις το ΒΔ. τμήμα του οικοπέδου Αργυρού 
διηνοίξαμεν δοκιμαστικήν τάφρον και εις βά- 
θος 1.05 μ. απεκαλύφθησαν λείψανα τοίχων και 
δαπέδων. Τα εν τω Π ί ν .  237 β - γ αγγεία και 
λύχνοι προέρχονται εντεύθεν.

Φαίνεται, ότι το συγκρότημα κατεστράφη βι- 
αίως, διότι εντός του χώρου II του προς Ν. κτη- 
ρίου ( του μεγαλυτέρου ) ευρέθη στρώμα κερα- 
μίδων εκ της καταπεσούσης στέγης ( Π ί ν .  
237 δ ).

Οικόπεδον Στυλ. Ποδάρα ( Ο. Τ. 218 )

Η  ανασκαφική έρευνα εντός του ωσαύτως 
επί της οδού Φιλοσόφου Μενεδήμου κειμένου 
οικοπέδου, ιδιοκτησίας Στυλ. Ποδάρα, έφερεν 
εις φως τοίχους οικοδομήματος μνημειώδους 
κατασκευής ( Σ χ έ δ .  2 ). Το ανώτερον σημείον 
των ευρίσκετο σχεδόν εις την επιφάνειαν του 
εδάφους, ενώ το κατώτερον εις βάθος 1.60 μ. 
Το άνω μέρος των τοίχων είχε πάχος 0.45, ενώ 
η ευθυντηρία 0.70 μ. ( Π ί ν .  238 α - β ). Το 
μήκος των δόμων της ευθυντηρίας υπερέβαινεν 
ενίοτε το 1.25 μ. (Π  ί ν. 238 γ ). Φαίνεται, ότι 
το οικοδόμημα είχε κτισθή κατά το ψευδοϊσό- 
δομον σύστημα και ανήκει μάλλον εις τον 4ον 
π.Χ. αι.

Του ανασκαφέντος τμήματος διακρίνονται 
τέσσαρες χώροι. Το κτήριον συνεχίζει προς όλας 
τας κατευθύνσεις πλην της προς Δ. Ο  δυτικός 
τοίχος απεκαλύφθη εις μήκος 8.60 μ. και συν- 
εχίζει τουλάχιστον προς Β., υπό την οδόν. Φαί- 
νεται, ότι είναι εξωτερικός, διότι καθ’ όλον του 
το μήκος και εκ της προς Δ. προσόψεώς του 
ουδείς εγκάρσιος τοίχος εκκινεί προς σχημα- 
τισμόν δωματίων.

Ε κ  της επιχώσεως περισυνελέγησαν αναμίξ 
ελάχιστα όστρακα αγγείων κλασσικών και ελ- 
ληνιστικών χρόνων.

Α Γ ΓΕ Λ ΙΚ Η  Κ. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ

1. Α υτή δ ιεξήχθη  υπό τη ς  υπογραφ ομένης κα ι υπό την 
σ υνεχή  π αρακολούθησιν τη ς  πτυχιούχου  τη ς  Α ρ χ α ιο λ ο- 
γ ία ς  δ. Ό λ γ α ς  Α ποσ τολ οπ ούλου. Τ α  σ χέδ ια  κατόψεως 
κ α ι τομών τη ς  εν  λόγω  α να σ καφής, ως κα ι τη ς  επομένης 
( Ο .Τ . 218 ), εξεπονήθη σ α ν υπό τη ς δ. Α γγελ . Π απασπυ- 
ροπούλου.
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Σχέδ. 1. Ερέτρια. Οικόπ. Κ. Αργυρού ( Ο.Τ. 247 α ). Κάτοψις και τομαί αποκαλυφθεισών οικιών
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LEFKANDI 1970

During June and July 1970 work was con- 
tinued in the area of the Protogeometric 
cemetery under the joint direction of the 
British School at Athens represented by M. R. 
Popham and L. H. Sackett, and of the Greek 
Archaeological Service represented by P. G. 
Themelis.

Deep ploughing during the winter had dis- 
turbed numerous pyres and tombs in the area 
between the Skoubris field and Toumba where 
tombs had been excavated previously. Most 
of the time available was spent in clearing 
a large proportion of this cemetery, now 
named Palaia Perivolia, — and in all forty 
seven tombs and about the same number of 
pyres were found. The boundaries of the cem- 
etery were established and it will be possi- 
ble to make an estimate of the total number 
of burials made there. I t is now clear th a t we 
have three separate cemeteries, close togeth- 
er and all in use during the Protogeometric 
period. The earliest is the cemetery of cist 
graves in the Skoubris field, which began in 
the Sub-mycenaean period, had its main peri- 
od of use during the succeeding Protogeomet- 
ric phase, but continued in sporadic use for 
shaft or pit graves down to the time of Attic 
Middle Geometric. The Palaia Perivolia cem- 
etery contained only one cist grave, the 
earliest yet found there, the majority being 
small shaft graves, mostly covered with stone 
slabs resting on a ledge cut in the rock. These 
were oriented roughly north-south, with the 
exception of a few large and comparatively 
rich graves near the northern limit of the 
cemetery, which were oriented east-west. 
One of these ( Tomb 21 ) contained an imported 
Attic pyxis of A ttic Middle Geometric type; 
another ( Tomb 22 ) included a Cypriot flask 
( P 1. 239 b ) and a chest ( P I .  239 c ), prob- 
ably from Attica, in a group of 32 vases.

Two weeks were spent in extending work 
on the Toumba site, where a further sixteen 
tombs and eighteen pyres were found; these 
are contemporary with Palaia Perivolia, but 
the period of main use seems to have been the 
latest phase, overlapping A ttic Early and 
Middle Geometric ( P I .  239 a) .  I t  is note- 
worthy tha t a higher proportion of small 
objects ( including weapons and jewellery ) 
were found in this cemetery, as compared

with the pottery; the reverse was the case 
at Palaia Perivolia.

From the three cemeteries there is now a 
body of some six hundred and fifty vases and 
four hundred other finds. These include a 
number of imports, and it is possible to trace 
overseas connections, especially with Cyprus 
and the Near Bast.

Cremation was the norm throughout the 
period of the cemeteries’ use. Of a total of a- 
bout a hundred and fifty tombs, only five 
were certain inhumations.

L. H. SA C K E T T  

GRABUNGEN IN ERETRIA

Unter den Entdeckungen dieses Jahres 
können sich zwei, die Lorbeerhütte Apollons 
aus dem 8. Jahrhundert und der spätklassi- 
sche Palast II, mit den bedeutendsten Funden 
messen, die bei den neuen Grabungen in Ere- 
tria gemacht wurden: dem früharchaischen He- 
katompedos1, dem Heroon1 2, den archaischen 
Perioden des Westtors3 und dem ersten Palast 
südlich des W esttors4. Die Grabung dauerte 
vom 31. August bis zum 9. Oktober unter der 
Leitung des Unterzeichneten.L.Kahil beendete 
mit M. von Kaenel als Assistenten die Untersu- 
chung der Nekropole nördlich des W esttors5, 
Chr. D unant die der hellenistischen Perioden 
des ersten Palastes, J. M. Gard begann die 
Ausgrabung des zweiten Palastes, Cl. Bérard 
setzte die Sondierungen im Apollontempel 
fort6, D. Knoepfler die der Stadtm auer und der 
Topographie7 *. I. Metzger bearbeitete die 
Funde im Museum, unterstützt durch Fri. B. 
Sammet, die den leider erkrankten H. Bloesch 
vertrat, P. Auberson die Architektur; beide 
den grössten Teil des Jahres in Eretria. Den

1. Eretria  1, 1968: P. Auberson, Temple d’Apol- 
lon, Architecture.

2. Eretria  3, 1970: Cl. Bérard, L’Hérôon à la porte 
de l'Ouest.

3. Eretria 4, 1971: Cl. Krause, Das Westtor ( irn 
D ruck). Verf. Einzelfunde aus Eretria, A n tK  11 
(1968) 91f. 12 (1969), 72f.

4. Verf. A n tK  11 ( 1968 ), 92 und im Führer durch
Eretria.

6. Verf. ADelt. 24 ( 1969 ) : Cbron. 207 Plan 1, 
und ADelt. 25 ( 1970 ) : Chron. 256; vgl. auch 
Anm. 4.

6. Begonnen von R. Moosbrugger, vgl. A n tK  12 
( 1969 ), 73 Taf. 36, 4.

7. D. Knoepller, Ophryoessa Polis, A n tK  12
( 1969 ), 8311' und oben Anm. 4.
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Behörden, besonders der stellvertretenden 
Ephorin A. Andreiomenou, Herrn Ephoros 
A. Lianguras und Herrn Epimeliten A. Chore- 
mis sind wir für ihr Interesse und vielfache 
Hilfe dankbar, besonders aber Herrn Profes- 
sor 0 . Reverdin, dem Presidenten des Na- 
tionalen Forschungsrates, für sein Verständ- 
nis und für seine Hilfe bei den immer wach- 
senden Anforderungen, die auf uns zukom- 
men. Das Grabungshaus, ein bescheidener 
schöner Bau aus der Zeit der Neugründung 
Eretrias konnte am 5. September 1970 einge- 
weiht werden, nachdem P. Auberson es in all- 
gemein bewunderter Weise wieder hergestellt 
hatte.

Apollontempel: Unter der hohen An-
schüttung, die den früharchaischen Apollon- 
tempel aus seiner Umgebung herausheben 
sollte, waren im nordwestlichen Gebiet des 
spätarchaischen Tempels Mauern entdeckt 
worden, die sich noch zu keinen sicher deut- 
baren Grundrissen ergänzen Hessen8. Nur K 
liess einen Antenbau erschliessen, der zum 
Bothros orientiert war. Bei der neuen Gra- 
bung stellte sich H als ein Stützmäuerchen 
Kuruniotis’ heraus, der hier schon auf eine 
tiefer liegende Mauer gestossen war und diese 
frei halten wollte. Aber in den 60 Jahren seit 
seiner Grabung war diese frühe Mauer ver- 
schüttet worden r

Bei der neuen Grabung stellte sie sich als 
Teil des Mauersockels für einen apsidenför- 
migen Grundriss heraus ( A b b. 1 ). E r steht 
auf dem gewachsenen Boden und ist nach 
der Keramik der älteste uns bisher bekannte 
Bau des neugegründeten Eretria. Die Mauern 
sind aus unregelmässig behauenen m ittel- 
grossen Steinen sorgfältig und schön gefügt 
und wie gewöhnlich in geometrischer Zeit 
leicht geboren. Man kann die feine Spannung 
der geometrischen Kessel des Heroons ver- 
gleichen®. Es fiel gleich auf, dass der Bau 
nach Süden orientiert und relativ breit 
proportioniert ist ( 7,5 : 11,5 m ), während 
gewöhnlich in geometrischer Zeit die Grösse 
des Baus mehr in der Längserstreckung ge-

sucht wird10 11. So ist auch die Mauer, die den 
Apsidenbau im Nordosten fast tangiert, je tzt 
in 19 m Länge festgestellt. Sie gehört zu dem 
oben genannten zum Bothros hin orientierten 
Antenbau K, also einem langen und schmalen 
Bau, einem Vorgänger des früharchaischen 
Tempels. Dieser Antenbau liegt etwas höher 
und ist etwas später als der Apsidenbau, hat 
diesen aber noch geschont. Die andere 
Langwand des Antenbaus ist offenbar bei 
der Fundamentierung des spätarchaischen 
Tempels verschwunden. Der Antenbau kann 
nicht breiter gewesen sein, weil sich nord- 
östlich vom Tempel immer ein Festplatz 
befand, wie schon die Stoa I und spätere 
Weihgeschenkbasen zeigen. Das enge Zusam- 
mendrängen der Bauten im Bereich des spät- 
archaischen Tempels erklärt sich aus dem 
natürlichen Hügel, den sie ausnützen mussten.

Die geschilderten Besonderheiten des Ap- 
sidenbaus Hessen vermuten, dass er nicht der 
eigentliche Apollontempel selbst, sondern 
ein Weihgeschenk war, etwa eine Nach- 
bildung des mythischen ältesten Apollon- 
tempels in Delphi, einer aus Lorbeer vom 
Tempetal errichteten Laube ( Paus. X 5,9 ). 
Heisst doch auch der Apollon von Eretria 
Daphnephoros. Diese Vermutung wurde be- 
kräftig durch A. Rumpfs schönen Nachweis 
von Verkleidungsplatten aus Marmor in 
Delos und Thasos, die Bienenwaben nachbil- 
den: sie können -mir von Weihgeschenken in 
Form des zweiten mythischen Tempels in 
Delphi stammen, dessen Waben und dessen 
Dach aus Vogelflügeln bestand11. Es gab 
also solche Nachbildungen der mythischen 
Bauten von Delphi in andern Apollonheilig- 
tümern.

Die Deutung des Apsidenbaus als Daph- 
nephoreion12 wurde aufs Schönste bestätigt 
durch den Fund kleiner runder tönerner 
Basen, deren Disposition der Plan anzeigt. 
Diese Basen wurden vor Errichtung des 
Mauersockels in den gewachsenen Boden 15- 
20 cm tief versetzt. Die Form des Tempels 
ist also durch die Basen für die Lorbeerstäm- 
me bestimmt, die Mauer ist sekundär. Man

8. Verf. Die Grabungen in Eretria im Herbst 
1964 und 1965, A n tK  9 (1966), 115 Abb. 4. P. G. The- 
melis’ Versuch, KE und I zu einem Apsidenbau zu 
verbinden scheitert an der verschiedenen Stärke und 
Höhenlage dieser Mauern (Eretriaka, E ph im eris  1969, 
164 Abb. 8 ).

9. Bérard a.O. (Anm. 2 ) 24f Tat. Al.

10. Zuletzt H. Drerup, Griech. Baukunst in geo- 
metr. Zeit, Arch. H omerica II O 1969, 8011, 87H.

11. A. Rumpf, Bienen als Baumeister, Jb. Ber- 
liner M us. 6 (1964), 5ff.

12. So heisst der erster delphische Apollontempel 
nach Theophrast.
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Abb. 1. Eretria. Das Daphnephoreion
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wählte tönerne, nicht steinerne Basen, so 
wie man auch für die Türschwelle eine U nter- 
lage von in Ton versetzten kleinen Holzbalken 
schuf: der Ton diente als Isolation in dem 
feuchten Gelände. Auf dem Mauersockel 
selbst gibt es keine Reste von Lehmziegeln, 
auch die Wände scheinen aus Lorbeer gewe- 
sen zu sein. Es gibt keine Spuren des Lehm- 
ziegelfachwerks, das Bérard am Oikos Γ be- 
obachtet h a t13, und sicher keine Peristasis.

Das Daphnephoreion muss einmal ausge- 
räum t und abgebrochen worden sein, um auf 
höherem, trockenerem Niveau einen Nach- 
folgebau zu errichten, denn es wurde kein 
Zerstörungsschutt gefunden. Die Anschüttung 
über dem abgebrochenen Bau geht zunächst 
nur bis zu der von Moosbrugger beobachteten 
Brandschicht m it Resten von Lehmziegel- 
mauern. Diese Mauern standen seltsamer- 
weise nicht auf Steinsockeln wie alle andern 
frühen Bauten, die wir aus Eretria kennen; 
auch dieser Nachfolgebau muss zum grossen 
Teil aus Holz bestanden haben, dürfte ein 
Daphnephoreion etwas anderer Konstruk- 
tion gewesen sein. Ueber der Zerstörungs- 
schicht dieses Nachfolgebaus folgt erst der 
früharchaische Tempel.

Palast II : Südlich von Palast I wurde 
ein zweiter entdeckt, von noch grösseren 
Dimensionen -f A b  b. 2 ). Er ist auf seiner 
Nordseite 31.50 m breit, ebenso wie das Gym- 
nasion, also 100 Fuss m it noch unerklärter 
Modifikation. Von der Westseite ist so viel 
freigelegt, dass der Palast etwa doppelt so 
lang wie breit gewesen zu sein scheint. Palast 
II wirkt neben den majestätischen Versuchen 
in Palast I schon auf den ersten Blick als rei- 
fere Lösung. Soweit Keramik und Mauerstil 
bisher urteilen lassen, gehören beide Paläste 
in die erste Hälfte des 4. Jahrhunderts. Ty- 
pische Raumgruppierungen kehren wieder. 
So haben wir die Verbindung eines Breitraums 
m it zwei rückwärtigen Räumen wie in d b c 
und i e f - g in Palast I und oft in Eretria be- 
obachtet14, und auch die Verbindung des Oikos

f g mit einem grossen Nachbarraum kehrt in 
Palast I wieder. Aber dort gibt es nicht die 
grossartige Verbindung von Innenräumen und 
Peristyl, wie es in Palast II n der Raum - 
gruppe b - i vorgelagert ist. Halle i muss 
breiter zum Peristyl geöffnet gewesen sein, 
als auf dem Plan angenommen wurde wie die 
entsprechende Halle im Gymnasion15 16. Denn 
die Wandsockel werden hier von Orthostaten 
gebildet, nicht nur von Polygonalwerk wie 
die Sockel der neuen Wände. Vielleicht stam - 
men von hier die feinen dorischen Kapitelle, 
die in f und g gefunden wurden und nach der 
Zurichtung der Unterseite runde Holzsäulen 
bekrönten. Raum m diente wohl als Anrichte 
für die Symposien, die in i stattfanden, so wie 
g als Anrichte für f diente.

Die beschriebenen vornehmsten Räume 
bilden den Kern des Palastes, soweit wir ihn 
bisher kennen. Dieser Kern nimmt den Ostteil 
ein, weil sich so dessen Umriss, einem unge- 
fähren Parallelogramm, am ehesten gerade 
Fluchten abgewinnen Hessen. Der Nebenan- 
dronb - d h a tte  einen eigenen Hof in l, auf den 
sich auch die Küche a ( mit Bad und Latrine, 
im ersten Zustand noch nicht ganz geklärt ) 
öffnete, h und k waren vielleicht Läden, die 
sich nicht zum Palast, nur zur Strasse öffneten. 
Im Palast II können nicht wie in Palast I 
mehrere Familien zusammen gewohnt haben, 
soweit wir ihn bisher kennen. In I gibt es 
zwei Gruppen von. W irtschaftsräumen, in II 
bisher nur eins. Am grossen Peristyl lagen 
die repräsentativen, am Wirtschaftshof die 
intimeren Räume, so wie etwa im Haus des 
Faun in Pompeji neben der Flucht des H aupt- 
atriums eine intimere mit einem Neben- 
atrium lag. Wir sehen in Palast II zum ersten 
Mal eine Vorstufe der reicheren Formen in 
Delos, die Rumpf mit Vitruvs Beschreibung 
des griechischen Hauses verglichen ha t ( VII 
9 )16. V itruv kann hier nur einen Palast meinen, 
nicht eines der einfacheren Privathäuser, wie 
wir sie nun aus allen Teilen Griechenlands 
kennen. Auch unter den stattlichsten Häusern 
von Olynth und Delos erreicht keines die 
Feinheit von Ausführung und Planung von 
Palast II.

Palast II liegt nur mit seiner W estfront

13. Dazu Cl. Bérard in der geplanten Publika- 
tion dieses Bauwerks, der ich die Angaben dieses 
Abschnitte entnehme. Er verweist aut H. Schaefer, 
D ie Laubhütte ( 1939 ). Zu den Stützen an der Mauer 
vgl. den Apsidenbau von Lefkandi, Drerup a.O. (Anm. 
10 ) 67 Abb. 54.

14. Dazu demnächst im Führer Abb. 14, 15, 28, 
29, 30, IC-M.

15. A n tK  9 ( 1966 ), 113 Abb. 3 E.
16. A. Rumpf, Zum hellenistischen Haus, J d l  50 

( 1935 ) HT.
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parallel zur Stadtm auer, nicht als Ganzer wie 
Palast I. Die Nordseite bildet mit der West- 
seite einen Winkel von 78°, mit der Ostseite 
einen solchen von 68°. Diese Unregelmässig- 
keiten erklären sich im Osten aus einer Stras- 
se; im Norden kennen wir die Ursache noch 
nicht, aber jedenfalls ist es eine grosse Ue- 
berraschung, wie frei ein so monumentaler 
griechischer Wohnbau disponiert ist. Seit den

Abb. 2. Eretria. Der Palast II

Römern ist es üblich, ein Ganzes regelmässig 
einzuteilen, m it durchgehenden Achsen und 
Perspektiven und symmetrischen Räumen 
und Türen. Griechische Paläste dagegen sind, 
wie wir es schon in Larisa am Hermos und in 
Vergina beobachten konnten17, aus selbstän- 
digen Elementen gefügt. Auch hier emp-

finden wir eine künstlerische Einheit, aber 
nicht die heteronome der abstrakten Sym- 
metrie, sondern die autonome des Körpers 
mit seinen mannigfaltigen Gliedern.

Auch im Innern ist der Plan reich an reiz- 
vollen Unregelmässigkeiten. Charakteristisch 
ist die unsymmetrische Lage der Türen, die 
man am besten in f versteht. Es konnten hier 
sieben Betten fürs Symposion aufgestellt

werden, wenn eines rechts von der Tür pa- 
rallel zur Türwand stand. Sonst aber ist der 
Raum quadratisch, ebenso wie e und c, und 
Privaträum e häufiger als die Theorie wahr- 
haben will18. Die Halle i wirkt wie ein Auf- 
tak t zu e und g, und g in schöner Steigerung

17. Vert, in Larisa  1 ( 1940 ) 931T. M. Andronikos 
u.a. To Anahtoro tis Verginas, Amen 1961.

18. F.W. Sctilikker, H ellenistische Vorstellungen  
von der Schönheit des Bauw erks nach V ilruv, Berlin 
1940, 133, 17. 157.
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als A uftakt zu f. Keine Schwelle trennt g und f 
— das feine Kieselmosaik in f und g bedeckt 
auch den Durchgang. Es ist bei einer Repara- 
tu r m it einer feinen Stuckschicht bedeckt 
worden, sodass man von der Musterung nur 
den Randstreifen aus etwas kleineren Kieseln 
bemerkt. Der umlaufende etwas erhöhte 
Mörtelboden für die Betten ruht auf gröberem 
Kieselmosaik. E r war einst rot bemalt, ebenso 
wie ein Randstreifen des Mosaiks. Wie lang 
der Palast benützt wurde, lässt die schöne 
Schwelle zu g erkennen. Sie war schon sehr 
abgetreten, als ihre Nordwestecke ausgebes- 
sert wurde, und das Mosaik stösst an diese 
Ausbesserung an, ist also noch später. Dabei 
haben wir oben gesehen, dass es selbst auch 
repariert wurde.

Beim ganzen Plan von Palast II hat man 
den Eindruck, dass die Erfahrungen ver- 
wendet wurden, die man bei I gemacht hatte. 
Der Grundriss ist beweglicher auch als der des 
spätklassischen Paläste von Larisa am Her- 
mos, die in der Mauertechnik P a la s tll  ähneln. 
Palast II hatte  auch im Aeusseren repräsen- 
tativen Charakter. Dem überaus feinen Ge- 
radschnittpolygonal der Sockel der Innen- 
wände entsprechen aussen kraftvolle Bussen- 
quader, die in den drei nordöstlichen Eck- 
blöcken kolossales Form at erreichen ( bis zu 
1.25 m Höhe).  Auch die Fundamentierung 
m it grossen Porosquadern ( von einem Vor- 
gängerbau ? ) ist vorzüglich. Unter der Nord- 
mauer von a - c treten sie auffallend weit vor. 
Als Fundamente der Peristylsäulen sind 
grosse sorgsam nivellierte polygone Blöcke 
verwendet, zu denen die dürftigen verbin- 
denden Mauern des 2. Jahrhunderts kontra- 
stieren. Merkwürdigerweise haben die Sockel 
der Aussenmauern von a - c und 1 doppelte 
Stärke, und zwar ist die Sockelschicht auf der 
Aussenseite etwas höher als auf der Innern, 
weil man auf der Innenseite keine Feuch- 
tigkeit zu fürchten brauchte.

Auch die a - d trennenden Sockel von 
Innenwänden sind nur so hoch wie die innere 
Hälfte der zugehörigen Aussenwände. Dage- 
gen sind die Sockel der Trennungswände von 
e - i so hoch wie die der entsprechenden Sockel 
der Aussenwände. Darin spricht sich der 
Vorrang der Raumgruppe e - g und i aus. 
Diese Räume werden auch höher gewesen 
sein. Die Verdoppelung der Aussenmauern 
von a - d und 1 wird sich aus der Nähe der

Stadtm auer erklären. Man könnte sich denken, 
dass hier eine Schildmauer die empfindlichen 
Dächer umgab.

Im Ganzen zeugt der Palast von Macht 
und Ansehen eines der grossen Geschlechter 
Eretrias in der späten Klassik. Palast I und 
II sind bedeutender als der etwas gleichzeitige 
Palast von Larisa am Hermos. Nur dort sind 
bisher Vorstufen dieser Palastform bekannt. 
Die makedonischen Paläste sind jünger und 
deutlich von dem Typus abhängig, den wir in 
Eretria zum erstenmal kennen lernen.

Nach der Zerstörung von 198 wurde der 
Palast nicht als Ganzer wieder aufgebaut. 
Die Räume c e f g wurden vom Schutt der 
Zerstörung von 198 bedeckt vorgefunden und 
sind deshalb ungewöhnlich schön erhalten. Je- 
doch wurden sie ohne allen H ausrat gefun- 
den. Man ha t ihn also weggeschafft, solange 
die Lehmziegelmauern noch standen. Dann 
muss die Ruine längere Zeit dem Verfal 
überlassen gewesen sein. Die Eigentümer des 
Palastes standen vielleicht in Verbindung mit 
Makedonien und wurden deshalb Opfer der 
römischen Eroberung von 198. Es kann kein 
Zufall sein, dass gerade die Haupträum e im 
Schutt liegen geblieben sind. Erben gab es 
nicht. Ehrfurcht, Scheu hielt die Usurpatoren 
ab, sich in den Ruinen der Haupträume 
anzusiedeln. Jedoch haben sich vom Westen 
und vom Hof her dürftige Bauten des 2. 
Jahrhunderts in-, den Trümmerberg einge- 
nistet, wie man es in den zerstörten Städten 
Europas nach 1945 beobachten konnte. 
Dabei wurden Türschwellen geraubt, andere 
höher verlegt auf dem Niveau des Schutts, 
den man nach 198 nivellierte, und in a neben 
der Küche ein neuer Baderaum m it Feuerstelle 
und Latrine installiert. Das Peristyl wurde 
aufgegeben; die Nachfolgebauten müssen 
erst noch ausgegraben werden. In der Nord- 
westecke des Peristyls wurde ein Bassin mit 
Mosaikboden festgestellt. Von hier führt ein 
Entwässerungskanal südöstlich durchs Pe- 
ristyl. In dessen Nordostecke wurde ein spät- 
hellenistisches jugendliches Diadochenbildnis 
aus Marmor gefunden, neben einer Kalk- 
steinbasis, die die zugehörige Statue getragen 
haben könnte. Neben 80 Bronzemünzen wurde 
nur eine Silbermünze gefunden; davon gehö- 
ren je zwei zu zwei Münzschätzen von je 23 
Stück. Bisher liessen sich mehrere Bronzen Phi- 
lipps V bestimmen: der eine Münzschatz wurde
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auf dem Boden von g, der andere in der Fül- 
lung der Ostmauer von f gefunden, wie wenn er 
in die daraufliegenden Lehmziegel hineinge- 
bohrt wo den wäre.

Die älteren Perioden konnten noch nicht 
untersucht werden. Sie scheinen unter einer 
Ueberschwemmungsschicht des 5. Jahrhun- 
derts zu liegen, die das Gebiet nördlich vom 
Bollwerk so stark aufgehöht ha t und sich 
auch südwestlich vom Museum hat beobach- 
ten lassen.

Die Nekropole19 nördlich vom Bollwerk 
bietet je tzt einen sehr stattlichen Anblick: 
vorn die kyklopische Terrasse zum Fluss aus 
dem 7. Jahrhundert, dahinter, jenseits der 
Strasse am Fluss, die archaische Terrasse aus 
feinen Polygonalmauern und im Hinter- 
grund die mächtigen Grabterrassen des 4. 
Jahrhunderts auf einer hohen Anschüttung. 
Diese Anschüttung scheint mir durch Ueber- 
schwemmungen entstanden zu sein, die mit der 
Entwaldung und Erosion des Gebirges im 5. 
J ahrhundert Zusammenhängen; man brauchte 
für die attische Flotte viel Holz, und schon 
Platon klagt über die Folge dieses Raubbaus. 
In der Anschüttung lagen der im Vorjahr ge- 
fundene Steinsarkophag des frühen vierten 
Jahrhunderts und ein ähnliches je tzt gefun- 
denes aus schönen Flachziegeln gefügtes 
Grab, das durch eine bauchige Lekythos in 
dieselbe Zeit datiert wird. Der Steinsarko^ 
phag gehört nicht, wie wir früher glaubten, 
zu der darüber erbauten Grabterrasse, son- 
dern die Gräber dieser Terrasse werden sich 
hinter den oberen Quaderschichten der Ter- 
rassen befunden haben, Schichten, die beim 
Bau des Bollwerks geraubt wurden.

Bei der Vorbereitung der Publikation des 
Palastes I  ( südlich vom W esttor ) gelang 
Christiane D unant eine schöne Entdeckung: 
Zwischen Raum q des südlichen Andron und 
der Stadtm auer befindet sich ein 2.50 : 3.50 m 
massender, von der Oberkante des Sockels der 
Stadtm auer an 2 m tiefer Raum, dessen W än- 
de in dem sorgfältigen Geradschnittpolygonal 
klassischer Innenwände gemauert und ver- 
stuckt sind. Eine bequeme Tür, deren Sturz 
bogenförmig und nach innen ansteigend aus-

geschnitten ist, führte zu einer Treppe hinauf 
nach q ( verbranntes Holz der Treppe hat 
sich erhalten ).

Da sich die Westwand des Raumes genau 
unter der Ostschale der Stadtmauer und die 
Ostwand genau unter der Westschale des P a- 
lastes befinden, müssen die Anlagen gleich- 
zeitig sein — es sei denn, dass das Zimmer, 
wie ein die Ostwand bekrönendes Porosfunda- 
ment vermuten lässt, zum Palast um 400 
gehörte. Aber der erhaltene Andron ersetzte 
ja  nicht viel später diesen Vorgänger.

Nirgends in Eretria sind sonst so hohe und 
schöne klassische Steinwände erhalten — die 
Wände bestanden ja  sonst aus Lehmziegeln.

Aber noch erregender ist die Frage nach 
der Bestimmung des Raumes : Nach seiner 
Ausführung war er sicher weder eine Cisterne 
noch ein blosser Vorratsraum und für einen 
Aufenthaltsraum ist er zu wenig belüftet, zu 
kellerartig. W ar er für einen Kult bestimmt, 
der mit dem Schutz der Mauer zusammen- 
hing?

In den Palästen an der Mauer scheinen 
überhaupt Geschlechter gewohnt zu haben, 
deren R itter besonders für die Mauern ver- 
antwortlich waren. Im Norden von Palast 
I wurden die Portale des vierten und des 
zweiten Jahrhunderts festgestellt. Im Süden 
dieses Palastes hebt sich ein noch klassisches 
Nymphäum m it Schöpfbrunnen und Säulen- 
vorhalle heraus.

Die innere Stadtmauer bei den Hafen- 
bädern20 erweist sich als Diateichisma, das 
erst um 300 errichtet und bald wieder auf- 
gegeben wurde. Ich könnte mir denken, dass 
eine so ausserordentliche Persönlichkeit, wie 
der Staatsm ann und Philosoph Menedemos 
es war diese der Bürgerschaft lästige Anlage 
m it seiner grossen A utorität veranlasst hat 
und dass sie m it seinem Sturz wieder auf- 
gegeben wurde. Die äussere Hafenmauer 
scheint hier fünf Perioden erkennen zu lassen: 
eine nachpersische, eine um 400, eine Ver- 
stärkung mit einem mächtigen Turm aus 
durchgeschichteten Quadern im dritten Jah r- 
hundert entsprechend den makedonischen 
Verstärkungen auf der Akropolis und eine 
schwache Wiederherstellung nach 198.

19. B 3 auf dem Plan A n tK  11 ( 1968 ), 93 Abb. 
1; demnächst im Führer durch E retria  Abb. 8 und 10. 20. E i l  auf dem Plan A n tK  11 ( 1968 ), 93 Abb. 1.

K. SCHEFOLD
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ Μ ΕΣΑΙΩΝΙΚΑ 
Μ Ν Η Μ ΕΙΑ  ΕΥΒΟΙΑΣ

Ε Υ Β Ο ΙΑ

Χαλκίς

7. Φρούριον Ευρίπου (  Καρά - Μπαμπά) 1 
Συνεχίσθησαν και εφέτος (1970) αι εργασίαι 

στερεώσεως του φρουρίου Ευρίπου κυρίως εις 
το μεταξύ των δύο πολυγωνικών πύργων βόρειον 
σκέλος αυτού. Εγένοντο αι εξής εργασίαι: 

Α πομάκρυνσις των χωμάτων και των ερει- 
πίων, τα οποία εκάλυπτον την εσωτερικήν επι- 
φάνειαν του ανατολικού τμήματος του βορείου 
σκέλους. Ε ν  συνεχεία, επεσκευάσθη και συν- 
επληρώθη η τοιχοποιία, κατά τον αυτόν τρόπον 
δομής, εις μήκος 37 μ. ( Π ί ν. 240 α ).

Ό μοιαι εργασίαι εγένοντο και κατά το δυτι- 
κόν τμήμα του αυτού σκέλους εις τμήμα ύψους 
2.20 και μήκους 10 μ.

2. Τζαμ ί 2

α) Καθηρέθησαν και εν συνεχεία ανακατε- 
σκευάσθησαν τα εφθαρμένα επιχρίσματα εις το 
εσωτερικόν του τζαμιού, ανενεώθησαν δε οι 
υδροχρωματισμοί εις απόχρωσιν κατάλληλον 
δια την προβολήν των επανεκτεθησομένων μαρ- 
μαρίνων γλυπτών και λοιπών αντικειμένων. 

β) Στεγανοποίησις της στέγης, 
γ) Ε πεσκευάσθη η ηλεκτρική και υδραυλική 

εγκατάστασις και
δ) Εγένετο επισκευή και συναρμολόγησις 

των προ ετών αποκολληθέντων εξ επαύλεως της 
περιοχής Χαλκίδος ψηφιδωτών δαπέδων και 
εν συνεχεία επίστρωσις τούτων εις τον όπισθεν 
του τζαμιού διαμορφούμενον ακάλυπτον χώ- 
ρον - αυλήν ( Π ί ν. 240 β ).

3. « Βαπτιστήριον » έναντι Α γ ία ς  Παρασκευής3 
Ε ν  συνεχεία προς τας εκτελεσθείσας πέρυσιν

εργασίας εις το έναντι της Αγίας Παρασκευής 
οίκημα - βαπτιστήριον, εγένοντο κατά το 1970, 
υπό την επίβλεψιν τεχνικού της Υπηρεσίας, 
αι εξής εργασίαι:

α. Α νάσυρσις των κεράμων της στέγης και 
αντικατάστασις της εφθαρμένης ξυλοκατασκευής 
αυτής.

β. Αποκατάστασις του αριστερά της εισόδου

δωματίου του ισογείου ( επισκευή ξυλίνων πα- 
τωμάτων, ανακατασκευή επιχρισμάτων ).

γ. Εις τον όροφον, στερέωσις της τοιχοδο- 
μίας, καθαίρεσις και ανακατασκευή των ε- 
φθαρμένων επιχρισμάτων, επισκευή και εν μέ- 
ρει αντικατάστασις των ξυλίνων πατωμάτων, 
ανακατασκευή των σεσαθρωμένων ξυλίνων πλαι- 
σίων των θυρών και παραθύρων και, τέλος, επι- 
σκευή, συμπλήρωσις ή αντικατάστασις των 
εφθαρμένων ξυλίνων οροφών.

Σημειούται, ότι κατά την αφαίρεσιν της κατε- 
στραμμένης ξυλιί ης οροφής του μικρού δια- 
δρόμου ανεφάνησαν αι μεγάλαι ξύλιναι δοκοί 
με τα ξυλόγλυπτα « φουρούσια » της αρχικής 
οροφής. Η  οροφή αύτη, αφού επεσκευάσθη, 
αφέθη ακάλυπτος, ώστε να είναι ορατή.

4. Κατά την διάνοιξιν χανδάκων εις οδούς της 
πόλεως, αφ’ ενός υπό του ΟΤΕ προς τοποθέτη- 
σιν νέων τηλεφωνικών καλωδίων, αφ’ ετέρου 
υπό του Δήμου Χαλκιδέων προς τοποθέτησιν 
αγωγών υδρεύσεως, απεκαλύφθησαν λείψανα 
οικοδομών, τάφων και άλλων κατασκευών της 
αρχαίας πόλεως.

Λόγω του μικρού πλάτους των διανοιγέντων 
χανδάκων, μόλις 0.40-1 μ. (βάθους 1.66-2.20 
μ. ), η ανασκαφική έρευνα εντός τούτων ήτο 
περιωρισμένη και επικίνδυνος. Τα ερείπια, ως 
επί το πλείστον, υπεισήρχοντο υπό τα άσκαπτα 
τμήματα των οδών και των εκατέρωθεν τούτων 
οικιών.

Παραθέτομεν απόσπασμα τοπογραφικού δια- 
γράμματος, επί του οποίου σημειούνται δια συμ- 
βόλων τα ευρήματα καθ’ οδούς ( Σ χ έ δ. 1 ), 
διατηρηθέντος του προσανατολισμού των.

Οδός Κώτσου

Η  έρευνα εις την οδόν Κώτσου εξετάθη καθ’ 
όλον το μήκος αυτής, ήτοι από της οδού 
Παπαναστασίου μέχρι της οδού Α γγελή, εις 
χάνδακα πλάτους 0.90 και βάθους 1.90-2.10 μ. 
( Σ χ έ δ .  1).

Ε ν  συγκρίσει προς τας λοιπάς οδούς της 
πόλεως, η οδός Κώτσου παρουσίασε μεγάλην 
πυκνότητα κατασκευών, ιδία από της οδού 
Παπαναστασίου μέχρι της ανατολικής πλευράς 
της πλατείας Πεσόντων Οπλιτών ( Σ χ έ δ .  1· 
Π ί ν. 240 γ ).

Α πεκαλύφθησαν εν συνόλω δεκατρείς τοί- 
χοι οικοδομημάτων, δεκαοκτώ πίθοι κτιστοί 
— οι τρεις εξ αυτών δεν σημειούνται εις το 
Σ χ έ δ .  1, διότι ευρέθησαν μετά την διάλυσιν 
των τοίχων — και τρεις αγωγοί κτιστοί. Ε κ

I. ΑΔ  16 ( I960 ), σ. 157 - 158. ΑΔ 25 ( 1970 ) : Χ ρονικά, 
σ. 261.

2. ΑΔ  16 ( 1960 ), σ. 158 κα ι Α Δ  25 ( 1970 ) : Χ ρονικά, 
σ. 261.

3. Α Δ  16 ( 1960), σ. 158. Α Δ  22 ( 1967 ) : Χ ρονικά, 
σ. 288. Α Δ  25 ( 1970 ) : Χ ρονικά, σ . 261.





276 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 26 (1971): ΧΡΟΝΙΚΑ

των χωμάτων, τα οποία ήσαν « μπάζα », περι- 
συνελέγησαν τεμάχια βυζαντινών πινακίων ως 
και όστρακα αγγείων κοινής χρήσεως, εποχής 
τουρκοκρατίας.

Τοίχοι απεκαλύφθησαν κατ’ αμφοτέρας τας 
παρειάς του χάνδακος, συνεχίζοντο δε υπό τα 
άσκαπτα τμήματα της οδού Κώτσου.

Παρετηρήθησαν σαφείς διαφοραί εις τον τρό- 
πον κατασκευής των. Οι πλείστοι τούτων ήσαν 
εξ αρχαίου υλικού, ως π.χ. πωρίνων μεγάλων 
δόμων (διαστ. 1.52 x 0.37, 0.85 x  0.48 x 0.33, 
1.94 x 0.28 x 0.22 μ. ), μαρμαρίνων μελών, τμη- 
μάτων πωρίνων ή μαρμαρίνων κιόνων και συν- 
δετικού μείγματος ασβεστοκονίας, συμπληρου- 
μένου δι’  αργών μικρών λίθων και θραυσμάτων 
κεράμων ( Π ί ν. 241 α ). Τοίχος αποκαλυφθείς 
παρά την οδόν Ιουστινιανού και κατά μή- 
κος της νοτίας παρειάς του χάνδακος ( Σ χ έ δ. 
1 ) ήτο λίαν επιμεμελημένης κατασκευής, εκ 
τριών μαρμαρίνων δόμων, μήκους 0.50, 0.82 
και 0.62 μ., αρραβδώτου μαρμαρίνου κιονίσκου, 
επιστυλίου με κυρτόν κυμάτιον και ετέρων μαρ- 
μαρίνων αρχιτεκτονικών μελών. Ούτος είχε 
« πατήσει » κατά το δυτικόν τμήμα του επί 
προϋπάρχοντος πίθου κτιστού εντός του σκλη- 
ρού φυσικού εδάφους ( κιμιλιά ).

Έ τεροι τοίχοι ήσαν κατεσκευασμένοι δι’ 
επαλλήλων σειρών ορθογωνίων δόμων, πωρίνων, 
κατά το ψευδοϊσόδομον σύστημα και θραυσμά- 
των κεράμων εις τους αρμούς ( Π ί ν. 241 β ). 
Κατά την διάλυσιν των τοίχων τούτων απε- 
καλύφθησαν υπ’ αυτούς τρεις πίθοι κτιστοί. 
Παρά την γωνίαν της οδού Μαυρομιχάλη, αμέ- 
σως επομένης της οδού Βάκη ( Σ χ έ δ. 1 ) , 
εις βάθος 1 μ. από του καταστρώματος της οδού 
Κώτσου, απεκαλύφθη τοίχος μήκους 16.20 και 
ύψους 0.90 μ. Ούτος ήτο εξ αργών λίθων και 
πλίνθων εναλλάξ, κατά κανονικάς σειράς, εις 
δε την αργολιθοδομήν είχε γίνει ευρεία χρήσις 
θραυσμάτων κεράμων. Κατά το προς Α. πέρας 
του απεκαλύφθησαν δύο μαρμάρινοι δόμοι σχη- 
ματίζοντες τας βαθμίδας κλίμακος. Η  άνω βα- 
θμίς ευρέθη εις βάθος 0.70 μ.

Πίθοι απεκαλύφθησαν εις ποικίλα βάθη από 
του καταστρώματος της οδού Κώτσου, από 0.70 - 
2.10 μ. ( Σ χ έ δ. 1 ), διαφόρων διαστάσεων από
0.95 - 2.55 μ., εκαλύπτοντο δε δια πλακών λιθί- 
νων. Ή σαν εκτισμένοι δια μικρών αργών λίθων 
και πλίνθων κατά σειράς, με συνδετικόν μείγμα 
εκ χονδροκόκκου ασβεστοκονίας και επίχρισμα 
κυρίως εκ κορασανίου.

Τινές, οι οποίοι είχον ανοιγή εντός του σκλη- 
ρού πρασίνου « πώρου », του γνωστού δηλαδή

φυσικού πετρώματος της Χαλκίδος, είχον κτι- 
στά μόνον τα υπερυψωμένα κάπως χείλη, εσωτε- 
ρικώς δε ήσαν απλώς επικεχρισμένοι δια πα- 
χέος στρώματος χονδροκόκκου αβεστοκονίας. 
Ά παντες ήσαν πλήρεις χωμάτων.

Και οι τρεις αγωγοί της οδού Κώτσου ήσαν 
κτιστοί, ορθογωνίου διατομής ( Σ χ έ δ. 1 ).

Ο  αποκαλυφθείς κατά την συμβολήν των ο- 
δών Βάκη και Κώτσου, εις βάθος 1 μ., ήτο 
ημικατεστραμμένος.

Ε κ  των ετέρων ο εις, ο αμέσως μετά την οδόν 
Παπαναστασίου, πλάτους 0.20 και ύψους 0.23 μ., 
ήτο αμελεστέρας κατασκευής δια μικρών λίθων 
και ασβέστου, εκαλύπτετο δε προχείρως δι’ α- 
κανονίστων, επιπέδων λίθων, συνδεομένων δια 
παχέος μείγματος ασβέστου και χονδροκόκκου 
άμμου ( Σ χ έ δ .  1· Π ί ν. 241 γ) .  Δέον να ση- 
μειωθή, ότι ούτος, ευρεθείς εις μικρόν βάθος
0.50 - 0.81 μ. κατά μήκος της βορείου παρειάς 
του χάνδακος, υπερέκειτο των εις το τμήμα τούτο 
της οδού αποκαλυφθεισών λοιπών κατασκευών.

Τέλος, ο τρίτος αγωγός, ευρεθείς εις βάθος 
2 μ. εις το προ της πλατείας Πεσόντων Οπλι- 
τών τμήμα του χάνδακος, εξετείνετο μέχρι της 
οδού Α γγελή ( Σ χ έ δ .  1 ). Ε πιμελεστέρας 
κατασκευής των δύο προηγουμένων, πλάτους 
εσωτερικού 0.35 και ύψους 0.23 μ., ήτο εκτισμέ- 
νος δι’ αργών, μικρών διαστάσεων λίθων και 
πλίνθων κατά κανονικάς σειράς, με τον πυθμένα 
επικεχρισμένον δια κορασανίου, εκαλύπτετο δε 
δια λιθίνων, ορθογωνίων και ισομεγέθων πλα- 
κών, καλής εφαρμογής. Σημειούται, ότι καθ’ 
όλον το προ της πλατείας Πεσόντων Ο πλιτών 
τμήμα της οδού Κώτσου, πλην του ως άνω α- 
γωγού, ουδεμία ετέρα κατασκευή παρετηρήθη, 
τα δε χώματα ήσαν μαλακά και καθαρά.

Ε κ  των εν γενικαίς γραμμαίς εκτεθέντων δυ- 
νάμεθα να διακρίνωμεν τρεις, τουλάχιστον, οικο- 
δομικάς φάσεις εις την οδόν Κώτσου:

Α' φάσις: Η  παλαιοτέρα. Εις αυτήν ανήκουν 
οι κτιστοί πίθοι. Ε π’ αυτών, αχρηστευθέντων, 
εκτίσθησαν, ως εσημειώθη ήδη, διάφοροι οικο- 
δομαί.

Β' φάσις: Εις αυτήν ανήκουν οι αποκαλυ- 
φθέντες τοίχοι της οδού Κώτσου. Ε κ  του τρόπου 
κατασκευής αυτών, εκ της χρήσεως παλαιοχρι- 
στιανικού και άλλου αρχαίου υλικού και εκ της 
θέσεώς των, εντός δηλ. του βυζαντινού τείχους, 
του οποίου τμήματα απεκαλύφθησαν και δια- 
τηρούνται εν υπογείω εις τα οικόπεδα Ι . Πασσά 
και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε- 
λητηρίου Χαλκίδος επί της λεωφόρου Βενιζέ- 
λου ( πρβλ. ΑΔ  20 ( 1965 ): Χρονικά, σ. 294 -
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296 και ΑΔ 21 ( 1966): Χρονικά, σ. 236) 
( Σ χ έ δ. 1 ), δυνάμεθα να είπωμεν ότι οι τοίχοι 
ούτοι ανήκουν εις κτήρια της βυζαντινής πόλεως 
της Χαλκίδος.

Γ ' φάσις: Εποχής τουρκοκρατίας. Εις αυτήν 
ανήκει ο παρά την πλατείαν Τζαμιού ( Πεσόντων 
Οπλιτών ) τοίχος και ο πρώτος εξ Α. αγωγός 

( Σ χ έ δ .  1).

Πλατεία Πεσόντων Οπλιτών
Ο  χάνδαξ της οδού Κώτσου συνεχίσθη εις 

την οδόν Πεσόντων Οπλιτών, προς Δ. της ο- 
μωνύμου πλατείας, μέχρι της προς Ν. ταύτης 
οδού Παπαλουκά ( Σ χ έ δ .  1 ). Α πεκαλύφθη- 
σαν εις πίθος κτιστός του γνωστού τύπου και 
τρεις τοίχοι.

Ε κ  των τοίχων οι δύο, προχείρου κατασκευής 
εξ αργών λίθων, θραυσμάτων κεράμων και α- 
σβέστου, ήσαν εποχής τουρκοκρατίας. Ο  τρί- 
τος με φοράν από ΝΔ. προς ΒΑ. ( Σ χ έ δ .  1 ), 
σωζομένου ύψους 1.90 μ., ήτο κατεσκευασμένος 
επιμελώς δι’ αργών λίθων και πλίνθων κατά κα- 
νονικάς σειράς, ως ο παρά την οδόν Μαυρο- 
μιχάλη αποκαλυφθείς, ανήκε δε εις κτήρια βυ- 
ζαντινής εποχής.

Περισυνελέγησαν όστρακα μεγάλων αγγείων, 
κοινής χρήσεως και πήλινα «τσιμπούκια » τουρ- 
κοκρατίας, πολύ ολίγα δε τεμάχια βυζαντινών 
πινακίων.

Οδός Φαβιέρου4
Εις τον χάνδακα της οδού Φαβιέρου απεκαλύ- 

φθη συμπαγής και ισχυρά τοιχοποιία, εξ ακα- 
τεργάστων λίθων, ασβέστου και άμμου, ομοι- 
άζουσα προς το τείχος (Β’), εποχής τουρκοκρα- 
τίας, το αποκαλυφθέν το 1964 εις το οικόπεδον 
του Ε μπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητη- 
ρίου Χαλκίδος, επί της λεωφόρου Βενιζέλου 
( πρβλ. Α Δ 20 ( 1965): Χρονικά, σ. 294-296) 
( Σ χ έ δ .  1 ). Εις την γωνίαν των οδών Φαβιέ- 
ρου και Παπαναστασίου απεκαλύφθη στοά, πλά- 
τους 1.85 μ. Ε καλύπτετο δια καμάρας, ελαφρώς 
οξυκορύφου, εκ λαξευμένων πωρολίθων, ενώ 
αι χαμηλαί τοιχοποιίαι ήσαν εξ αργολιθοδομής. 
Εις την νοτίαν παρειάν υπήρχε τοξωτόν άνοιγμα 
εκ λαξευμένων πωρολίθων, παρ’ αυτό δε ήτο 
εντετειχισμένον ωραίον ιωνικόν κιονόκρανον. 
Η  στοά αύτη αποτελεί πιθανώς συνέχειαν 
ετέρας στοάς, ευρεθείσης εις το οικόπεδον 
Παναγιάρη ( γωνία οδού Παπαναστασίου) και 
διατηρηθείσης εν τω υπογείω της πολυκατοι- 
κίας. 

Λεωφόρος Βενιζέλου
Εις το μεταξύ των οδών Παπαναστασίου και 

Βελισαρίου τμήμα της ως άνω λεωφόρου, 
απεκαλύφθησαν: εις πίθος κτιστός, του γνω- 
στού κοινού τύπου, ύψους 2.80 μ., πλήρης χω- 
μάτων, εις βάθος από του καταστρώματος της 
οδού 2 μ., και τέσσαρες τοίχοι, εγκάρσιοι προς 
τον χάνδακα ( Σ χ έ δ .  1 ).

Ο  πρώτος μετά τον πίθον τοίχος, πλάτους 
0.65 και ύψους 1.50 μ., ευρεθείς εις βάθος 0.60 μ. 
από του καταστρώματος της οδού, ήτο λίαν επι- 
μεμελημένης κατασκευής κατά την δυτικήν αυ- 
τού πλευράν δια κανονικών σειρών πωρολίθων 
και πλίνθων ( διαστ. 0.33.x 0.03 ή 0.28x0.03 μ.).

Ο  δεύτερος τοίχος, ευρεθείς εις βάθος 0.90 μ., 
πλάτους 0.70 και αποκαλυφθέντος ύψους 1.27 μ., 
ήτο ομοίας κατασκευής προς τον προηγούμενον, 
χωρίς όμως την επιμεμελημένην δυτικήν πλευ- 
ράν εκείνου.

Οι δύο έτεροι τοίχοι ήσαν κατεσκευασμένοι 
δια κοινής τοιχοποιίας εξ αργών λίθων διαφό- 
ρων διαστάσεων, μετά θραυσμάτων κεράμων 
και ασβέστου εις ευρείαν χρήσιν. Α μφότεροι 
ευρέθησαν θεμελιωμένοι απ’ ευθείας επί των 
χωμάτων, ο μεν εις εις βάθος 1.70 μ., ο δε έτε- 
ρος εις βάθος 1.40 μ. Τέλος, εις διανοιγέν υπό 
του ΟΤΕ φρεάτιον, βάθους 2.80 μ., κατά την 
συμβολήν της λεωφόρου Βενιζέλου μετά της 
οδού Παπασκιαδά, απεκαλύφθησαν: εις τάφος 
καμαροσκεπής, δύο καλυβίται και εις πίθος 
( Σ χ έ δ .  1).

Ο  καμαροσκεπής τάφος ευρέθη εις βάθος 
1 μ. Ορθογώνιος εν κατόψει, εσωτ. διαστάσεων 
2.35 x 0.89 μ. και ύψους μετά της καμάρας 
1.17 μ., με προσανατολισμόν εξ Α. προς Δ., 
είχεν ανοιγή εντός του σκληρού φυσικού εδά- 
φους ( πρασίνου « πώρου » ). Αι πλευραί αυ- 
τού ήσαν εκτισμέναι δι’ επαλλήλων σειρών 
οπτοπλίνθων και επιμήκων, διαφόρων διαστά- 
σεων και ποιοτήτων, λίθων.

Η  καμάρα ήτο κατεσκευασμένη εξ οπτοπλίν- 
θων. Κατά το ανατολικόν τμήμα του τάφου εσχη- 
ματίζετο « άνοιγμα », δια του οποίου κατήρ- 
χοντο εις τον τάφον τη βοηθεία λιθίνης βαθμί- 
δος, προσηρμοσμένης εις την ανατολικήν στε- 
νήν πλευράν αυτού. Η  είσοδος αύτη εκαλύπτετο 
δια μεγάλης λιθίνης πλακός. Εντός του τάφου 
ευρέθησαν πλήθος οστών και ολίγα τεμάχια βυ- 
ζαντινών πινακίων.

Εις απόστασιν 1.40 μ. προς Β. του τάφου τού- 
του και εις βάθος 1.60 μ., ευρέθησαν οι δύο καλυ- 
βίται, του γνωστού τύπου, με προσανατολισμόν 
από Α. προς Δ.4. ΑΔ  16 ( I960 ), σ. 151.
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Τέλος, ο πίθος, ύψους 2.80 μ., ευρέθη αμέσως 
υπό το κατάστρωμα της οδού. Δια το κοίλον 
μέρος αυτού είχε χρησιμοποιηθή το σκληρόν 
πέτρωμα, επιχρισθέν δια παχέος στρώματος 
ασβεστοκονίας.

Οδός Βελισαρίου και οδός Α ρεθούσης
Εις τον χάνδακα τον ανοιγέντα καθ’ όλον 

το μήκος των δύο συνεχομένων οδών, δεν ανευ- 
ρέθησαν ερείπια κτηρίων ή μη εις πίθος κτι- 
στός προ της Δημοτικής Αγοράς ( Σ χ έ δ. 1 ), 
δύο τεμάχια μαρμαρίνων αρχιτεκτονικών με- 
λών και δύο κτιστοί καμαροσκεπείς τάφοι, 
εις την γωνίαν των οδών Α ρεθούσης και Χα- 
τζοπούλου. Οι τάφοι ούτοι, ευρεθέντες εις βάθος 
1 μ., ήσαν όμοιοι ως προς την κατασκευήν και 
τας διαστάσεις με τον αποκαλυφθέντα ως ανω- 
τέρω εις την λεωφ. Βενιζέλου.

Ο δος Ιπποβοτών
Εις το τμήμα της οδού Ιπποβοτών, μεταξύ 

της οδού Α ρεθούσης και της οδού Σάμου, ευ- 
ρέθησαν δύο καμαροσκεπείς τάφοι και δεκα- 
τρείς καλυβίται. Άπαντες είχον ανοιγή επί του 
σκληρού πετρώματος, το οποίον ευρίσκεται εις 
βάθος 0.75 μ. από του καταστρώματος της οδού 
( Σ χ έ δ .  1).

Οι δύο καμαροσκεπείς τάφοι ήσαν εν επαφή, 
έχοντες κοινήν την μίαν των μακρών πλευρών. 
Η  διαφορά των από των μέχρι τούδε περιγρα- 
φέντων είναι, ότι είχον μόνον την καμάραν 
κτιστήν εξ οπτολίνθων ενώ τον ορθογώνιον 
λάκκον απετέλει το φυσικόν πέτρωμα.

Το δάπεδον του ενός των τάφων ήτο επεστρω- 
μένον δι’ ακεραίων ή θραυσμάτων ορθογωνίων 
πηλίνων πλακών, διατεταγμένων εις τρεις σει- 
ράς, διαστ. 0.56 x  0.38, 0.45 x  0.40 μ. κλπ. Η  
είσοδος των τάφων, διαστ. 0.80 x  0.50 μ., ηνοί- 
γετο εις την στενήν ανατολικήν πλευράν αυτών.

Ο δός Μορδοχαίου Φριζή
Προ της οικίας αριθ. 14 της οδού ταύτης, α- 

πεκαλύφθη κτιστός α γωγός ορθογωνίου δια- 
τομής, προχείρου κατασκευής δι’ αργών μικρών 
λίθων, εις βάθος μόλις 0.15 μ. από του κατα- 
στρώματος της οδού ( Σ χ έ δ .  1 ).

Καθενοί

Ναός Υπαπαντής5
Ο  σταυροειδής ναΐσκος της Υπαπαντής, 

εις την θέσιν Έρια, ησφαλίσθη από Α. δια της 
ενισχύσεως και επεκτάσεως εις ύψος και μήκος

του πέρυσιν κατασκευασθέντος αναλημματικού 
τοίχου. Επίσης, προς προστασίαν του ναΐσκου 
και του σπουδαιοτάτου ζωγραφικού διακόσμου 
αυτού από των ομβρίων υδάτων, ετοποθετήθησαν 
σιδηρά υαλοστάσια εις τα παράθυρα του τρούλ- 
λου.

Φύλλα

Μονή Α γίου  Γεωργίου Ά ρμ α 6 
Εις τον νάρθηκα μετά τρούλλου του καθολι- 

κού της μονής Άρμα εγένετο επισκευή της κε- 
ραμώσεως και συντήρησις των τοιχογραφιών 
αυτού.

Α λιβέριον

Ά γιο ς  Δημήτριος Κατακαλού
Κατηρτίσθη πρόγραμμα αποκαταστάσεως του 

ναού του Αγίου Δημητρίου του επιλεγομένου 
« Κόκκινη εκκλησιά », ευρισκομένου εις την 
περιφέρειαν Λιούγκου - Κατακαλού Α λιβερίου, 
του οποίου η τοιχοδομία, εις ην έχει γίνει χρή- 
σις αρχαίων υλικών, παρουσιάζει ενδιαφέρον 
( Π ί ν. 242 α ).

Αυλωνάριον

Πύργος7
Εγένοντο συμπληρωματικαί εργασίαι, δια 

των οποίων αποκατεστάθη η εξωτερική εμφά- 
νισις του τετραγώνου μεσαιωνικού πύργου, του 
υψουμένου εν τω μέσω του χωρίου ( Π ί ν. 242 β ).

Σ Κ Υ Ρ Ο Σ

Κάστρον
Επισκοπή8

Κατά το έτος 1970, εις τον σημαντικόν ναόν 
της Επισκοπής εξετελέσθησαν εργασίαι στε- 
ρεώσεως και μερικής αποκαταστάσεως αυτού. 
Συγκεκριμένως εγένοντο τα εξής:

1. Ε πανακατεσκευάσθη ο προς Α. της αψίδος 
του Ιερού υπάρχων αναλημματικός τοίχος 
(μήκ. 6, ύψ. 2.15, πλ. 0.50 μ.) δια την προστα- 
σίαν του μνημείου εκ των ομβρίων υδάτων.

2. Διελύθη το νότιον ήμισυ του δυτικού τοί- 
χου ως ετοιμόρροπον και ανακατεσκευάσθη κατά 
τον αυτόν τρόπον δομής εις την ορθήν θέσιν 
και τας αρχικάς του αναλογίας. Η  ιδία εργα- 
σία εγένετο και εις τα υπέρ τας θύρας ετοιμόρ- 
ροπα τμήματα αυτού.

5. ΑΔ  25 ( 1970 ) : Χ ρονικά, σ. 262.

6. Α Δ  16 ( 1 9 6 0 ) : σ . 157, 158. Α Δ  21 (  1966) : Χ ρονι- 
κά , σ. 238, 241.

7. Α Δ  20 ( 1965 ) : Χ ρονικά , σ. 296.
8. Δ Χ Α Ε , Π ερ . Δ ', τόμ . Β ' ( 1960 - 61 ), σ. 57 -  76.
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3. Ε ξωτερικώς, εις την βορειοδυτικήν γωνίαν, 
αποκατεστάθη κλίμαξ εξ οκτώ βαθμίδων.

4. Ανακατεσκευάσθη το υπέρθυρον της νοτίας 
θύρας του δυτικού τοίχου.

5. Ε σωτερικώς εγένετο επισκευή επιχρισμά- 
των και αρμολόγησις των επιφανειών όλων των 
τοίχων.

6. Αποκατεστάθη το σύνθρονον και επανετο- 
ποθετήθη ο βόρειος πεσσίσκος του θρόνου.

7. Τέλος, εγένετο γενικός καθαρισμός του 
χώρου του μνημείου εκ των χόρτων και « μπά- 
ζων », περισυνελέγησαν και ετακτοποιήθησαν 
τα αρχιτεκτονικά μέλη, μετεφέρθη δε και ετο- 
ποθετήθη εντός του ναού προς φύλαξιν η κτη- 
τορική επιγραφή. Μεταξύ των γλυπτών, ανευ- 
ρέθη τεμάχιον καλύμματος μαρμαρίνης σαρκο- 
φάγου μετά φολιδωτού διακόσμου εις την ράχιν, 
η στενή πλευρά του οποίου μετατρέπεται εις 
ορθογώνιον παραλληλόγραμμον. Εις την όψιν 
του παραλληλογράμμου τούτου σχηματίζεται 
διπλή έλιξ ( ελλείπει το εν σκέλος ). Το κενόν 
το σχηματιζόμενον εκ της ισχυράς κάμψεως του 
στελέχους του ενούντος τας δύο έλικας πληρού- 
ται υπό δίσκου εκ δύο ομοκέντρων κύκλων. Εις 
τας καθέτους στενάς πλευράς σχηματίζεται ελα- 
φρώς ανάγλυφον ανθέμιον μεθ’ υδροχαρών φύλ- 
λων εις την βάσιν ( Π ί ν. 242 γ - δ ).

Βυζαντινή δεξαμενή

Εγένετο συμπλήρωσις μεγάλου τμήματος του 
βορείου τοίχου της εντός του κάστρου βυζαντι-

νής δεξαμενής, ως επίσης και σποραδικαί στε- 
ρεώσεις των ετέρων τοίχων ( Π ί ν. 243 β ).

Παραλλήλως εγένετο εξέτασις της καταστά- 
σεως των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνη- 
μείων της νήσου και κατηρτίσθησαν προγράμ- 
ματα εργασιών δια την στερέωσιν και συντή- 
ρησιν των κυριωτέρων εξ αυτών, ως π.χ. της 
μονής του Αγίου Γεωργίου ( Π ί ν. 243 β ), του 
ναΐσκου των Πέντε Μαρτύρων, του Αγίου 
Δημητρίου εις Φερεκάμπον ( Π ί ν. 243 α ) 
(φέρει τοιχογραφίας του β' ημίσεος του 17ου 
αι. ), δύο ναΐσκων του Αγίου Γεωργίου εις 
Μετόχι, του ναού της Θεοφανούς, της Αγίας 
Τριάδος, του Αγίου Νικολάου εις Μπόριος, της 
Κυρά - Ψωμούς κ.ά.

Κατά μήνα Αύγουστον του 1970, ετοποθετή- 
θη Ε πιμελήτρια Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ευ- 
βοίας με έδραν την Χαλκίδα η δ. Μαρία -Μυρ- 
τώ Γεωργοπούλου. Αύτη περιηγήθη την νήσον 
δια να γνωρίση τα μνημεία της αρμοδιότητός 
της, έλαβε δε και ενεργόν μέρος τόσον εις 
ανασκαφικάς ερεύνας εν Χαλκίδι, αι οποίαι 
διεξήχθησαν υπό της επιστημονικής βοηθού 
κ. Νίκης Μιχάλου -Α λεβίζου, όσον και εις τας 
εργασίας συντηρήσεως και στερεώσεως των 
μνημείων. Εις Σκύρον κατέγραψε 55 βυζαντινά 
και μεταβυζαντινά μνημεία. Εις την θέσιν « Καλ- 
λικρί » της νήσου και παρά τους ναΐσκους Αγίας 
Άννης, Αγίου Ι ωάννου Α νεμοδούριας και 
Σωτέρα, επεσήμανεν άφθονον παλαιοχριστιανι- 
κόν υλικόν.

Π ΑΥΛΟ Σ Λ Α ΖΑ Ρ ΙΔ Η Σ
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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Μ Ν Η Μ ΕΙΑ  
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Κ ΑΙ ΦΩΚΙΔΟΣ

Κατά το 1970 την I' Αρχαιολογικήν Περιφέ- 
ρειαν διηύθυνεν ο υπογραφόμενος με βοηθόν 
την κ. Ελένην Μπακολουκά. Ως τεχνίτης- 
συγκολλητής αγγείων εργάζεται μονίμως ο κ. 
Νικ. Βάγενος, εις δε τας εργασίας επανεκθέσεως 
γλυπτών και επιγραφών ο κ. Αλέξανδρος Νι- 
κολούζος.
ΔΕ ΛΦ Ο Ι

Μουσείον
Σημαντικαί επανεκθετικαί εργασίαι εγένοντο 

εν τω Μουσείω Δελφών. Εντός του Μουσείου 
εξετέθη, εν τη αιθούση του θησαυρού των Σι- 
φνίων, η κόρη η λεγομένη Κνιδία, ηνοίχθη εις 
το κοινόν η από μακρού έτοιμη και άνευ λόγου 
παραμένουσα κλειστή αίθουσα της Θόλου, επα- 
νεξετέθη επί νέας, μαρμαρίνης, βάσεως η κεφαλή 
η λεγομένη του Φλαμινίνου και τέλος, πλην 
πολλών άλλων εργασιών ουσιωδών δια την εμ- 
φάνισιν των εκτεθειμένων αρχαίων, εξετέθη εν 
τη αιθούση του Ηνιόχου η δημοσιευθείσα πλέον 
( Α Ε  1970, σ. 27 - 46, πίν. 10 -12 ) λευκή κύλιξ 
με παράστασιν Απόλλωνος σπένδοντος, ευρε- 
θείσα τω 1959 εν Δελφοίς.

Η  σπουδαιοτέρα όμως εξ όλων των εντός του 
Μουσείου γενομένων εργασιών είναι η τοποθέ- 
τησις διγλώσσων επεξηγηματικών πινακίδων. 
Ε π ί αριθμού 116 εκθεμάτων μόνον δια δώδεκα 
υπήρχον πινακίδες με αποτέλεσμα την διαρκή 
απορίαν των επισκεπτών και τας δικαίας των 
διαμαρτυρίας. Απομένουν ακόμη να τοποθετη- 
θούν πινακίδες εις τας προθήκας της αιθούσης 
της μικροτεχνίας.

Σπουδαιοτέρα επανεκθετική εργασία εγένετο 
εις το προ του Μουσείου υπόστεγον, το οποίον 
εχρησίμευεν ως πρόχειρος αποθήκη. Εις τον μα- 
κρόν και μεγάλας δυσκολίας από απόψεως εκθέ- 
σεως παρουσιάζοντα αυτόν χώρον εξετέθησαν 
σπουδαίαι επιγραφαί, εν γλυπτόν, αρχιτεκτονικά 
μέλη κλπ. Εν λεπτομερεία, τα αρχαία τα οποία 
εξετέθησαν, δια πρώτην φοράν, είναι τα εξής:

1. Η  στήλη των θεαροδόκων (Plassart, BCH  
45 ( 1921 ), σ. 1 - 85). 2. Πώρινον τρίγλυφον, πι- 
θανώς εκ του αρχαϊκού θησαυρού των Αθηναίων 
(J . Audiat, Le trésor des Athéniens, σ. 57, εικ. 
20). 3. Τα λείψανα του μνημείου των Τυρρηνών 
( F. D. III, 4 αριθ. 124). 4. Η  επιτύμβιος στήλη 
του Ο ρχεδάμου ( Syll.3 11). 5. Ιωνικόν κιονό- 
κρανον, πιθανώς το έτερον εκ του μνημείου της 
οικογενείας Λύκου - Διοκλέους ( F. D. III, 3

αριθ. 149, εικ. 13). 6. Η  τετράγωνος στήλη 
με τας επιγραφάς F. D.  III, 2 αριθ. 182-191. 
7. Το βάθρον των υιών του Φαΰλλου εκ Μετα- 
ποντίου ( Syll.3 25 ). 8. Το υπ’αριθ. 3720 γυναι- 
κείον άγαλμα. 9. Κατάλογος εισφορών πόλεων 
και ιδιωτών επί Αισχύλου άρχοντος — άνοιξις 
του 363 π.Χ. ( F.D. III, 5, 3 πίν. II). 10. Η  τε- 
τράγωνος στήλη με τας επιγραφάς F. D. III, 2 
αριθ. 192 - 193.11. Το βάθρον με τον ιερόν νόμον 
τον ορίζοντα την πληρωμήν του πελανού υπό 
των Φασηλιτών ( Sokolowski, L. S. C. G. αριθ. 
39 ). 12. Η  ωραία επιγραφή εκ της στήλης - βά- 
θρου του αγάλματος του βασιλέως Ευμένους Β' 
( F. D. III, 3, 230 ). 13. Η  τετράγωνος στήλη με 
τας επιγραφάς ( F. D. III, 2 αριθ. 176 - 181 ). 14. 
Το βάθρον των αγαλμάτων του Ι δριέως και της 
Ά δας ( F. D . III, 4 αριθ. 176 -177 ). Σημειωτέον 
ότι, κατά τας εργασίας εκθέσεως της βάσεως 
απεκαλύφθη ότι εις την οπισθίαν του πλευράν 
έφερε χαραγμένα δύο ακόμη ψηφίσματα, τα ο- 
ποία είχον διαλάθει της προσοχής των εκδοτών 
του βάθρου. Τα ψηφίσματα ταύτα παρεχωρήθη- 
σαν προς δημοσίευσιν εις τον κ. J. Bousquet.
15. Η  αναθηματική επιγραφή του Τ. Φλαβίου 
Μεγαλείνου ( Syll.3 813 C ). 16. Το βάθρον των 
Καφυιέων ( F. D. III, 4 αριθ. 191, πίν. 29, 1 ).
17. Το βάθρον του τρίποδος με τα ονόματα των 
ιεροποιών της Πυθαΐδος, εις ην μετέσχον ο Λυ- 
κούργος, ο Δημάδης κ.ά. ( F. D. Ill, 1, 511).
18. Το βάθρον, όπου η τιμητική επιγραφή δια 
τον Μαρ. Ούλπιον Δοκήτιον Λούκιον Νεικοπο- 
λείτην ( F. D. IΙΙ, 1, 544 ). 19. Βάσις αναθήματος 
των Σαμίων (Syll.3 20). 20. Το γωνιαίον τρίγλυφον 
μετά του γείσου του εκ του θησαυρού των Συρα- 
κουσίων ( J. Bousquet, BCH  64 - 65 (1940 - 41), 
σ. 136 - 37, εικ. 7 -8  και σ. 142 - 43, εικ. 12 -13). 
21. Το βάθρον του αγάλματος του Θεογένους 
Θασίου ( Syll.3 36). 22. Η  επιτύμβιος στήλη του 
Χρήστου Πρώτου Θεσσαλού.

Έξω του υποστέγου ετοποθετήθησαν επί βά- 
σεων επιγραφαί και βαρέα βάθρα ως: 1. Η  
στήλη του Α χιλλέως ( Daux, BCH  63 ( 1939 ), 
σ. 181 ). 2. Το βάθρον το οποίον έφερε τα αγάλ- 
ματα των τριών κορών του Ε ρμησιάνακτος 
Διονυσίου Καισαρέως, της Τρυφώσης, της Η - 
δέας και της Διονυσίας, νικητριών εις τους παν- 
ελληνίους αγώνας ( F. D. IΙΙ, 1, 534 ). 3. Το βά- 
θρον του Λανδρίδα ( F. Ο . III, 4,196, πίν. 29, 4 ). 
4. Το βάθρον με το δις χαραγμένον επίγραμμα 
δια τον αστρονόμον Κάλλιππον Ευίππου Κυζι- 
κηνόν (W. Peek, AM  67 (1942), σ. 268 ). 5. Το 
βάθρον - τρόπαιον του αγάλματος της Αιτωλίας 
( Courby, La terrasse du temple, σ. 288 - 291,
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εικ. 231 - 236). 6. Το βάθρον με το ψήφισμα 
BCH  23 ( 1899), σ. 541 - 543. 7. Το βάθρον 
του αγάλματος του Πυθιονίκου Φιλοστράτου 
Φωκίωνος Κυζικηνού ( F. D. IΙΙ, 1, 513) και
8. Τ ο  βάθρον του αγάλματος του χαλκού ίππου, 
αναθήματος των Θεσσαλών ( Daux, BCH  82 
( 1958), σ. 329- 335).

Εις τας εργασίας της επανεκθέσεως πρέπει να 
καταταγή και η έκθεσις, εν τω ιερώ της Αθη- 
νάς Προναίας, συγκεκολλημένου και συμπεπλη- 
ρωμένου, παρά την βάσιν του τροπαίου των Δελ- 
φών, του βάθρου του αγάλματος του αυτοκρά- 
τορος Αδριανού ( Syll.3 835 Β ) και του εν τω 
ιερώ του Απόλλωνος παρά τον θησαυρόν των 
Αθηναίων ομφαλού.

Έξω των γραφείων του Μουσείου, εις το υπό- 
στεγον, είναι εκτεθειμένα, πλην των αναγλύ- 
φων της στήλης του Αιμιλίου Παύλου, η βάσις 
με την υπογραφήν του Κρησίλα ( Marcadé, 
Signatures I, 62 πίν. XI, 2 ), η βάσις με την υπο- 
γραφήν του νεωτέρου Πραξιτέλους ( έ.α . I, 89 
πίν. XVI, 1 ), ακέφαλον άγαλμα γυναικός εν- 
δεδυμένης χιτώνα και ιμάτιον ( Picard - de La 
Coste - Messelière, S .G .D ., σ. 39, πίν. 72), ά- 
γαλμα ανδρός γυμνού, το οποίον αρχικώς είχεν 
αποδοθή εις το ανάθημα του Δαόχου ( BCH  23 
( 1899 ), σ. 426, πίν. 9 ) και άγαλμα Απόλλωνος 
κιθαρωδού ( αριθ. 1344).

Νέα έκθεσις εγένετο εις την αίθουσαν της μι- 
κροτεχνίας, όπου αι περισσότεραι των προθηκών 
ήσαν κατά το ήμισυ πλήρεις, ή και κεναί, με 
περιεχόμενον άνευ χρονολογικής ή ειδολογικής 
συνοχής. Ούτως, εις τας προθήκας του τοίχου 
ετοποθετήθη α ντιπροσωπευτική κεραμεική εκ 
των Δελφών και της περιοχής των, ήτοι ΜΕ 
και ΥΕ ( μυκηναϊκή I - II ) εκ Κρίσης και Κίρ- 
ρας, ΥΕ ( μυκηναϊκή III ) κεραμεική εκ Δελφών 
και ειδώλια εκ του ιερού της Αθηνάς Προναίας, 
γεωμετρική κεραμεική εκ Δελφών, πρωτοκοριν- 
θιακή εξ Α μφίσσης και Δελφών και, τέλος, 
εκλογή εκ των ευρημάτων του αποθέτου της 
Κίρρας.

Εις τας προθήκας του μέσου της αιθούσης 
ετοποθετήθησαν, πλην της πρώτης, εις ην εκτί- 
θενται ευρήματα εκ της τελευταίας ανασκαφής 
του Κωρυκείου άντρου υπό της Γαλλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής, τα καλύτερα των χαλ- 
κών των Δελφών. Ούτω, κατά σειράν, αι λοιπαί 
προθήκαι περιέχουν χαλκά ειδώλια της γεωμε- 
τρικής εποχής, στοιχεία χαλκών τριπόδων και 
λεβήτων, ειδώλια ζώων, αγαλμάτια, επιθήματα, 
χαλκά αγγεία, λαβάς, όπλα και αντικείμενα 
γυναικείου καλλωπισμού.

Ούτως, ο επισκέπτης δύναται να λάβη σαφή 
εικόνα των ευρημάτων της ανασκαφής των Δελ- 
φών. Η  εικών αύτη θα ήτο πληρεστέρα, εάν 
ήτο δυνατόν να εκτεθούν και τα ωραία αρχιτε- 
κτονικά μέλη των διαφόρων κτηρίων των Δελ- 
φών, τα ευρισκόμενα εις τας αποθήκας. 
Ε ργαστήρια - αποθήκαι

Σημαντικώταται εργασίαι δια την επιστημονι- 
κήν οργάνωσιν του Μουσείου εγένοντο εις τας 
αποθήκας. Παραλλήλως προς την συστηματικήν 
καταγραφήν και κυρίως χάριν αυτής, εγένετο, 
με την βοήθειαν και παλαιών μελών της Γαλλι- 
κής Αρχαιολογικής Σχολής, συστηματική 
κατάταξις των αρχαίων κατά είδη, τόπους ευρέ- 
σεως, υλικόν και αριθμούς καταγραφής. Η  
εργασία αύτη, παρά το ότι προχώρησε με γι- 
γαντιαία βήματα, μακράν απέχει του τέρματός 
της, δεδομένου ότι μέγας αριθμός αντικειμένων 
δεν έχει καταγραφή, δια πλείστα δε εξ αυτών 
είναι άγνωστος και η προέλευσις. Χαρακτηρι- 
στικόν είναι ότι εντός κιβωτίου πλήρους σκω- 
ριών χαλκών και σιδηρών αντικειμένων ευρέ- 
θησαν χαλκούν γεωμετρικόν χοιρίδιον και χαλ- 
κή κεφαλή βοός.

Η  κατά το 1970 γενομένη εν τω Κωρυκείω 
άντρω ανασκαφή της Γαλλικής Αρχαιολογικής 
Σχολής προσέθεσε πολλάς χιλιάδας αντι- 
κειμένων εις τα ήδη εν τω Μουσείω υπάρχοντα, 
νέα δε αποθήκη, κατασκευασθείσα εκ ντέξιον, 
μόλις επαρκεί δια να τα περιλάβη.

Ιερόν Απόλλωνος Πυθίου
Πλην του συστηματικού καθαρισμού, ουδεμία 

άλλη εργασία εγένετο, εκτός της μεταφοράς εξ 
αυτού ωρισμένων επιγραφών και αρχιτεκτονικών 
μελών προς έκθεσιν.

Ιερόν Α θηνάς Προναίας
Εις το ιερόν της Α θηνάς Προναίας εγένοντο 

ωρισμέναι εργασίαι ευτρεπισμού. Πλην της 
ανιδρύσεως βάθρου, περί ου εγένετο λόγος 
προηγουμένως, ιδιαιτέρα προσπάθεια κατεβλήθη 
δια την πλήρωσιν μεγάλων λάκκων των ανα- 
σκαφών, οι οποίοι έδιδον εις το ιερόν όψιν 
απαράδεκτον. Ε πληρώθη επίσης δια χώματος 
και το εσωτερικόν της Θόλου. Αι εργασίαι 
αύται αποβλέπουν όχι μόνον εις την βελτίωσιν 
της όψεως των ερειπίων, αλλά και εις την προ- 
στασίαν των θεμελίων των από της διαβρώσεως 
και την συγκράτησιν των χωμάτων.

Γυμνάσιον
Εις τον χώρον του Γυμνασίου εγένετο συστη- 

ματικός καθαρισμός.
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Κ Α Λ Λ ΙΟ Ν

Δια πιστώσεως του Υπουργείου Δημοσίων 
Έ ργων, εγένετο κατά το 1970 η πρώτη έρευνα 
εις τον χώρον όπου τοποθετείται νυν κατά γενι- 
κήν παραδοχήν το αρχαίον Κάλλιον, παρά το 
χωρίον Βελούχοβο ( νυν Κάλλιον ), εις την 
συμβολήν των υδατίνων ρευμάτων της Βελα- 
σίτσας, του Κόκκινου και του Ά νω Μόρνου, 
τα οποία χύνονται εις τον Μόρνον ( Δάφνον ), 
προς Δ. του Λιδωρικιού ( Π ί ν. 244 α ).

Ολόκληρος η περιοχή του Καλλίου και το 
χωρίον μαζί θα καλυφθούν εις το μέλλον υπό 
των υδάτων λόγω της κατασκευής φράγματος, 
το οποίον θα συγκεντρώνη τα ύδατα του ποταμού 
Μόρνου, άτινα δια σήραγγος και αύλακος θα 
φθάνουν τελικώς εις Αθήνας χάριν της υδρεύ- 
σεώς των.

Περί του Καλλίου σώζεται συνταρακτικόν 
χωρίον του Παυσανίου ( X, 22, 3 ), περιγραφή 
της εναντίον του επιθέσεως των Γαλατών το 
279 π.Χ. και των ανηκούστων εγκλημάτων των: 
και τα ες Καλλιέας Κόμβουτις οι εργασάμενοι 
και Ο ρεστόριος ήσαν, ανοσιώτατά τε ων ακοή 
επιστάμεθα και ουδέν τοις ανθρώπων τολμήμα- 
σιν όμοια.

Η  ταύτισις των παρά το χωρίον Βελούχοβο 
ερειπίων μετά του Καλλίου εγένετο χάρις εις 
την υπό του Dittenberger συμπλήρωσιν του ε- 
 θνικού της επιγραφής IG IX, 1,1,154, της μόνης 
εκ των γνωστών της περιοχής επιγραφών σω- 
ζούσης εν μέρει το εθνικόν του τόπου. Aι λοιπαί 
εκ του Καλλίου επιγραφαί IG IX, 1, 1, 155 
χαραγμένη επί του τείχους και σήμερον ακόμη 
σωζομένη, αναφέρουσα δε λατρείαν Α ρτέμιδος 
( Π ί ν. 244 β ), IG  IX, 1, 1, 156 ανάθεσις εις Ει- 
λείθυιαν, IG IX, 1, 1 σ. 69 λέγουσα Ελένιον 
( Π ί ν. 244 γ ), χαραγμένη επί του τείχους και 
σήμερον σωζομένη, ετέρα έ.α. ( F ειλατα ), αι 
επιτύμβιοι IG IX, 1, 1, 157, 158, 159, αι υπ’εμού 
ευρεθείσαι επιτύμβιοι ως και ο υπό του Μαστρο- 
κώστα δημοσιευθείς εκ Καλλίου ιερός νόμος 
( Α Ε  1955, σ. 71 εικ. 8 =  SEG 16, 368, νυν εν 
τω Μουσείω Δελφών υπ’ αριθ. 8137 ) ουδέν προσ- 
φέρουν εις την περαιτέρω γνώσιν μας και εν- 
ίσχυσιν της ορθότητος της συμπληρώσεως του 
Dittenberger.

Περί των ερειπίων του Καλλίου ομιλούν κυ- 
ρίως ο Leake ( Travels in Northern Greece ΙΙ , 
σ. 599 κ.ε., εν σ. 600 τοπογραφικόν σκαρίφημα 
της περιοχής), ο W. J. Woodhouse ( Aetolia, 
Oxford 1897, σ. 364 κ.ε., έναντι της σ. 363 φω- 
τογραφία του τείχους, έναντι δε της σ. 365 
πανομοιότυπον της επιγραφής IG IX, 1, 1, 155 ),

ο Lolling ( AM  9 ( 1884 ), σ. 350), ο Παπαδά- 
κις (  ΑΔ 1920-21, παράρτημα σ. 152), ο Σω- 
τηριάδης ( B CH  31 ( 1907 ), σ. 310 κ.ε. ) και ο L. 
Lerat ( Les Locriens de l' Ouest, σ. 77, σημ. 5 ).

Πρώτη εργασία, προ πάσης αναλήψεως ε- 
ρεύνης, υπήρξεν ο καθαρισμός των τειχών. Παρά 
το ότι ταύτα διατηρούνται εις μεγάλην έκτασιν 
και εις αρκετόν ενίοτε ύψος, εν τούτοις εις πλεί- 
στα σημεία έχουν υποστή μεγάλην καταστροφήν 
όχι τόσον υπό των ανθρώπων ( τα τείχη είναι 
πολύτιμα δια την συγκράτησιν των χωμάτων των 
αγρών), όσον υπό της αγρίας φυτείας, εις ωρι- 
σμένα δε σημεία έχουν εντελώς αφανισθή. Ο  
καθαρισμός περιωρίσθη εις δύο μεγάλα τμήμα- 
τα του τείχους, το νότιον τμήμα και το πλησίον 
( και σχεδόν παραλλήλως ) του από της γεφύρας 
εις το χωρίον Κάλλιον οδηγούντος χωματο- 
δρόμου κείμενον ανατολικόν τμήμα ( Π ί ν. 245 
α - β).

Κατά τον καθαρισμόν του τείχους ουδεμία 
πύλη ευρέθη πλην μικράς πυλίδος, εστεγασμέ- 
νης, εις το ανατολικόν τμήμα του τείχους ( Π ί ν. 
245 γ ), και ετέρας, πλησίον της κορυφής του 
λόφου του Καλλίου, εις το νότιον σκέλος του 
τείχους.

Η  έρευνα παρουσιάζει δυσκολίας νομικού 
χαρακτήρος, διότι ο χώρος όπου ευρίσκονται 
τα ερείπια καλύπτεται υπό αγρών εις τους ο- 
ποίους φύεται πολυετές τριφυλλιον. Επειδή δε 
δεν έχει γίνει ακόμη έναρξις της διαδικασίας 
απαλλοτριώσεως, οι χωρικοί δεν συναινούν εις 
την ανασκαφήν των αγρών των, εξ ης θα προ- 
κληθή καταστροφή της φυτείας. Ούτω, κατά 
το 1970 η έρευνα περιωρίσθη εις την μερικήν 
ανασκαφήν ενός εκκλησιαστικού κτήματος, 
όπου απεκαλύφθησαν ερείπια παλαιοχριστιανι- 
κής βασιλικής και εις την αποκάλυψιν, έξω 
των τειχών της αρχαίας πόλεως, μακεδονικού 
τάφου εν ερειπίοις.

Παλαιοχριστιανική βασιλική

Κατά την ανασκαφήν του ανωτέρω μνημο- 
νευομένου εκκλησιαστικού αγρού απεκαλύφθη 
μικρόν κτήριον, σωζ. μήκ. 12.76, πλ. 5.20 μ., ε- 
στρωμένον δια κοσμηματικού ψηφιδωτού κατε- 
στραμμένου εις πολλά σημεία, εις ο όμως σώ- 
ζονται, εν μέρει ή εν όλω, πέντε επιγραφαί. Το 
κτήριον αυτό διατηρεί το εις την νοτιοδυτικήν 
στενήν πλευράν του κατώφλιον, κατασκευασθέν 
εξ αρχαίας επιτυμβίου στήλης, πέραν δε του 
κατωφλίου, πάντοτε προς ΝΔ., σώζεται τμήμα 
ψηφιδωτού, το οποίον αποδεικνύει ότι προς την 
πλευράν αυτήν εξετείνοντο άλλα τμήματα του
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συγκροτήματος εις ο ανήκει το περιγραφόμε- 
νον, καταστραφέντα όμως, όπως έδειξεν η έ- 
ρευνα, κατά την καλλιέργειαν του χώρου ( Π ί ν. 
246 α ).

Oι τοίχοι του κτίσματος είναι κατεσκευασμέ- 
νοι δι’ αργών λίθων και έχουν πάχος 0.76 μ. Το 
κατώφλιον έχει μήκος 1.53, πλάτος 0.58 μ. Ε ν  
επαφή προς αυτό, εις το εσωτερικόν, ευρίσκεται 
η πρώτη επιγραφή, πλάτους ( κατά την έννοιαν 
του πλάτους του κτηρίου ) 1.37 και ύψους 0.50 μ. 
Εις ευθείαν γραμμήν, δηλαδή κατά τον μακρόν 
άξονα του χώρου, ευρίσκονται άλλαι τρεις 
επιγραφαί ήτοι η δευτέρα ( διαστ. 1.34x 0.67 μ.), 
η τρίτη (διαστ. 1.43 x 0.67 μ.) και η τετάρτη 
( διαστ. 0.68 x 0.69 μ.). Της πρώτης επιγραφής 
οι στίχοι είναι εψηφωμένοι κατά τον μικρόν 
άξονα του κτηρίου, ενώ των λοιπών κατά τον 
μακρόν. Η  πέμπτη επιγραφή ( τα λείψανά της 
μάλλον) ευρίσκεται εις σημείον από το οποίον 
θα διήρχετο προεκτεινόμενος ο νοτιοανατολι- 
κός τοίχος. Τούτο αποδεικνύει ότι εις το ση- 
μείον της επιγραφής θα υπήρχεν άνοιγμα δια 
την επικοινωνίαν μετ’ άλλου χώρου.

Το ψηφιδωτόν
Το ψηφιδωτόν δάπεδον δεν παρουσιάζει ιδιαί- 

τερον ενδιαφέρον. Χωρούντες εκ της περιφερεί- 
ας προς το κέντρον βλέπομεν πρώτον ζώνην 
πλ. 0.06 μ. εκ λευκών ψηφίδων, κατόπιν ζώνην 
πλ. 0.07 μ. εκ μελαινών ψηφίδων, έπειτα ζώνην 
πλ. 0.50 μ. με σπειροειδή κοσμήματα και εν 
συνεχεία τρεις ζώνας, πλ. 0.045,0.05 και 0.035 μ. 
αντιστοίχως εκ μελαινών, λευκών και πάλιν με- 
λαινών ψηφίδων. Το απομένον κεντρικόν τμήμα 
του δαπέδου, πλ. 2.24 μ., καταλαμβάνουν κύκλοι 
εντός των οποίων υπάρχουν τετράφυλλα κοσμή- 
ματα και μεταξύ των κύκλων ρόμβοι και ελεύ- 
θερα τετράφυλλα κοσμήματα ( Π ί ν. 246 β ).

Αι επιγραφαί, εις την περιγραφήν των οποί- 
ων βαίνομεν νυν, περιβάλλονται υπό πλαισίου 
και υπό των περιγραφέντων κοσμημάτων.

Αι επιγραφαί
Η  πρώτη ψηφιδωτή επιγραφή, δια γραμμάτων 

ύψ. 0.055 - 0.06 μ., έχει ως εξής ( Π ί ν. 247 α ) :
Επί τον ευλαβ(εστάτου) πρεσβυτέρ(ου)

Διονυσίου ανεναιώθη ο
Ά γ ιο ς  εκ θεμελίων και ε-
κεντήθη. Πάντες οι εισι-
όντες εύξασθαι υπέρ
αυτού και του οίκου αυτού .

Η  δευτέρα επιγραφή, δια γραμμάτων ύψ. εν 
μεν τοις στίχοις 1 -2  0.085 - 0.12 μ., εν δε τοις

στίχοις 3-4  0.065 - 0.08 μ., έχει ως εξής ( Π ί ν. 
247 β ) :

[Ζ]ώσιμος υπέ- 
ρ ευ[χ]ής εαυ- 
τού και παντός του 
οίκο[υ αυ] τού έγρα- 
ψε[ν] ιμισσίου .

Η  τρίτη επιγραφή, δια γραμμάτων ύψ. 0.07 -
0.095 μ., έχει ως εξής ( Π ί ν. 248 α ) : 

Αγαθοκλής και Ι λαρία 
και ο τούτων υιός 
Αλέξανδρος υπέρ 

εαυ[τ]ών και του οί- 
[κου αυτ]ών εποίη- 
[σαν ιμ]ισσείου.

Η  τετάρτη επιγραφή, δια γραμμάτων ύψ.
0.07 - 0.095 μ., έχει ως εξής ( Π ί ν. 248 β ) : 

Υ πέρ ευχ- 
ής εαυτού 
και του οί- 
κο [υ ] αυτού, 
ο[υ οί]δεν ο "Ός 
το όνομα, ε- 
ποίησεν χρυσί- 

ου ενός.
Της πέμπτης επιγραφής σώζονται λείψανα 

μόνον ( Π ί ν. 249 α ). Αποτελούν ο,τι απέμει- 
νεν από δίστιχον, ίσως, επιγραφήν.

Ως ελέχθη ήδη, το κατώφλιον του δωματίου 
είναι επιτύμβιος στήλη εις δευτέραν χρήσιν. 
Ε π’ αυτής σώζονται ακόμη λείψανα επιγραφής, 
δια γραμμάτων ύψ. 0.038 μ. ( Π ί ν. 247 α):

[ ------]Σ[--------- ]
[----- ]Α  ΧΑ ΙΡ Ε

Ε νταύθα πρέπει να λεχθή, ότι ευρέθη και ε- 
τέρα επιτύμβιος στήλη μετ’ αετώματος, ελλιπής 
κάτω, ύψ. μετά του αετώματος 0.58, πλ. 0.44, 
πάχ. 0.18 μ., φέρουσα τρίστιχον επιγραφήν, υπό 
την οποίαν υπάρχει χώρος ενός στίχου απεξε- 
σμένου. Το ύψος των γραμμάτων της επιγραφής 
είναι 0.02 - 0.025 μ.:

Κ
ΑΡΙΣΤΟΚΡΙΤΑ

ΦΙΛΩΝΙΣ
Ο  πρώτος στίχος δεν φαίνεται να είχεν άλλα 

γράμματα πλην του φαινομένου Κ  εν αρχή αυ- 
τού ( Π ί ν .  249 β).

Μακεδονικός τάφος

Αποτέλεσμα επιμόνου ερεύνης υπήρξεν η 
εύρεσις του κατωτέρω περιγραφομένου κτί-
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σματος, διότι μόνον η επιφάνεια ενός των λίθων 
του εφαίνετο. Ε κτισμένος ο τάφος εις την κλι- 
τύν του λόφου εφ’ ου κείται το Κάλλιον, έξω 
των τειχών και προς Ν. αυτών, έχει εξωτερικάς 
διαστάσεις 5.60 x  5.72 μ. Ε κ  των εσωτερικών 
διαστάσεων μόνον το πλάτος εξηκριβώθη, το 
οποίον είναι 2.96 μ. ( Π ί ν. 250 α ). Εις το βά- 
θος του θαλάμου, εις απόστασιν 0.41 μ. από του 
οπισθίου ( βορειοδυτικού ) τοίχου και 0.48 μ. 
από του δεξιού πλευρικού ( βορειοανατολικού ), 
υπάρχει σαρκοφάγος εκ μαλακού λίθου, πλ. 
0.85 μ., αγνώστου μήκους, πλήρης χώματος και 
άνευ καλύμματος, το οποίον αναμφιβόλως έ- 
φερεν αρχικώς. Ε π ί της σαρκοφάγου κείνται 
μεγάλοι λίθοι, οι οποίοι δεν κατέστη προς το

παρόν δυνατόν να μετακινηθούν ( Π ί ν. 250 β ).
Οι λίθοι της τοιχοδομίας του τάφου, γενικώς 

μεγάλου μεγέθους, έχουν ληφθή εξ άλλων, κτη- 
ρίων, τούτο δε δημιουργεί μεγάλας δυσκολίας 
εις την εύρεσιν της θέσεως των λίθων των διε- 
σκορπισμένων πέριξ και εντός του τάφου. Χωρίς 
να είμαι ακόμη απολύτως βέβαιος, νομίζω ότι η 
στέγη ήτο θολωτή.

Το δάπεδον είναι εστρωμένον δια λίθων, δεν 
σώζεται όμως πανταχού. Ε ξωτερικώς η βάσις 
του τοίχου κοσμείται δια κυματίου ( Π ί ν. 
251 α), φαίνεται δε ότι εις την πρόσοψιν εσχη- 
ματίζοντο παραστάδες, ως δύναταί τις να συμ- 
περάνη εκ της ευρέσεως σχετικών τεμαχίων του 
τοιχοβάτου ( Π ί ν. 251 β ).

ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σ X. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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ANTRE CORYCIEN

L’École française, représentée par P. A- 
mandry et J.-P. Michaud, a fouillé l’antre 
corycien, situé au-dessus de Delphes, sur le 
plateau qui s’étend au delà de la crête des 
Phédriades. La grotte était consacrée à Pan 
et aux Nymphes: l’indication donnée par 
Pausanias, et par une inscription gravée sur 
un rocher, a été confirmée par la découverte 
de plusieurs dédicaces, sur des bases de sta- 
tues et sur des vases.

Mais la grotte avait été fréquentée dès l’é- 
poque néolithique. Une couche nettem ent 
distincte contenait, à côté de poterie grossière, 
des tessons peints. La plupart datent du Néo- 
lithique Récent, quelques-uns du Néolithique 
Moyen, quelques autres de l’Helladique An- 
cien. Dans la même couche, on a recueilli des 
figurines de terre cuite, trois fragmentaires et 
une complète ( P 1. 252 a ), ainsi que des instru- 
ments de silex et d’obsidienne. Peut-être célé- 
brait-on déjà, à cette époque, un culte dans la 
grotte: si les restes de foyers étaient nombreux, 
on n’a pas observé la moindre trace d’instal- 
lation domestique.

Une longue interruption-était matérialisée 
par la présence, au-dessus de la couche néo- 
lithique et sur toute l’étendue de la grotte, 
d’une couche de débris naturels, complètement 
stérile du point de vue archéologique.

Dans la couche supérieure, profondément 
bouleversée au cours des siècles, des tessons 
mycéniens récents, provenant de cruches, de 
cratères, de coupes et de tasses, étaient mêlés 
aux tessons et aux figurines archaïques et 
classiques. On n’y a rien trouvé qui soit 
datable du X le au V ile  siècle. La majorité 
des offrandes date du Y le au I l le  siècle avant 
J.- C., c’est-à-dire de la période de plus grande 
prospérité du sanctuaire delphique.

Dans la céramique peinte, on compte par

centaines les aryballes, les alabastres et les 
cotyles corinthiens, et les léc-ythes attiques. 
La pièce la plus remarquable est un pinax 
attique du Y le siècle, malheureusement frag- 
mentaire, où était peinte une danse de Satyres 
et de Ménades. Parmi les milliers de fragments 
de figurines de terre cuite, dont la restauration 
est en cours, la plupart des types, humains 
et animaux, de la coroplastie attique, corin- 
thienne et béotienne, sont représentés par de 
nombreux exemplaires.

Outre les vases e t les figurines de terre cuite, 
on a trouvé les restes, plus ou moins complets, 
d’une dizaine de statuettes de marbre ( dont 
une de Pan ), une sta tuette  de bronze repré- 
sentant un enfant accroupi, la main droite 
posée sur une tortue, dans une attitude com- 
parable à celle d’une figure du fronton Est 
d’Olympie ( P 1. 252 b ), plusieurs centaines de 
bagues de bronze et de fer, une rosace d’or 
décorée d’un Gorgoneion, des fragments de 
vases de verre polychromes, une flûte et des 
peignes en os, une monnaie d’argent de Sicyone 
et des monnaies de bronze du IVe et du I l le  
siècle avant J.-C., provenant- de la plupart 
des provinces de Grèce, de l’Arcadie à la Ma- 
cédoine.

Le sol de la grotte contenait de nombreux 
ossements d’animaux. On y a ramassé environ 
16.000 astragales. Plus de 2.000 étaient sciés ou 
troués; quelques-uns étaient lestés de plomb; 
deux étaient dorés. Une centaine porte une 
lettre ou des traits gravés, et parfois un nom 
de divinité ou de héros, complet ou abrégé 
( Thétis, Héraklès, Achille, Nyx, etc. ) ( P 1. 
252 c).

Il n’y avait, à l’intérieur de l’antre, aucune 
construction ni aucun aménagement en 
rapport avec le culte. La fouille sera achevée 
en 1971 par l’exploration du terrain devant 
l’entrée de la grotte.

P. A M A N D R Y
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ Μ ΕΣΑΙΩΝΙΚΑ 
Μ ΝΗΜ ΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ - ΦΩΚΙΔΟΣ

ΦΘΙΩΤΙΣ

Λαμία

Ψηφιδωτόν δάπεδον παλαιοχριστιανικής βασι- 
λικής

Κατά την διάνοιξιν θεμελίων προς οικοδό- 
μησιν ξενοδοχείου, εις το επί της πλατείας Δια- 
κου οικόπεδον Σαμαρά, ευρέθη εις βάθος 1.20 μ. 
τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου, διαστ. 4 x 2.50 μ., 
ανήκον προφανώς εις παλαιοχριστιανικήν βα- 
σιλικήν. Ε κ  της επ’ αυτού αναθηματικής επι- 
γραφής εσώθησαν μόνον πέντε λέξεις: ΤΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΥΠΕΡ Ε Υ Χ Ε Σ  .... . .. ΕΑΥΤΟΝ. 
Δύναται επομένως να λεχθή, ότι η βασιλική 
ήτο αφιερωμένη εις τους Α γ. Αποστόλους. 
Γεωμετρικά σχήματα, ανθέμια κλπ. απετέλουν 
τον διάκοσμον του ψηφιδωτού.

Το δάπεδον τούτο, μερίμνη της 1ης Περι- 
φερείας, απεκολλήθη και μετεφέρθη προς φύλα- 
ξιν εις τον χώρον της Συλλογής των αρχαίων 
Λαμίας.

Λουτρά Υπάτης

Παλαιοχριστιανική βασιλική εις θέσιν « Βαρκά »1
Συνεχίσθη και κατά το 1970, εις μικράν όμως 

κλίμακα, η ανασκαφική έρευνα εις τα ερείπια 
της παλαιοχριστιανικής βασιλικής εις θέσιν 
« Βαρκά ». Δια των εργασιών τούτων απεκαλύ- 
φθησαν πλήρως τα τρία κλίτη και κατά μέγα 
μέρος ο νάρθηξ του μνημείου ( Π ί ν. 253 α ).

Διεπιστώθη, ότι ο νάρθηξ, ο οποίος είναι 
επεστρωμένος δια πηλίνων πλακών, διαστ. 0.33 x 
0.42 μ., είχεν υποστή μετατροπάς μεταγενέστε- 
ρον. Δια πηλίνων πλακών, διαστ. 0.54 x  0.56 μ., 
ήτο ομοίως επεστρωμένον και το νότιον κλι- 
τος. Το κεντρικόν αρχικώς θα έφερε ψηφιδω- 
τά, ως μαρτυρεί μικρόν τεμάχιον τούτων, ευ- 
ρεθέν εις το ύψος του δαπέδου του πρώτου κτη- 
ρίου ( δηλ. της παλαιοχριστιανικής βασιλικής ) 
παρά τον νότιον στυλοβάτην. Σημειούται, ότι 
έτερον μικρόν τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου εκ 
λευκών και μελαινών ψηφίδων, ευρέθη μεταξύ 
της νοτίας και της κεντρικής αψίδος εξωτερι- 
κώς του Ι ερού.

Το βόρειον κλίτος είχεν ανασκαφή λαθραίως 
παλαιότερον εις μέγα βάθος και ούτω δεν δύ- 
ναται να γίνη λόγος περί του δαπέδου αυτού.

Ε κ  τινων οικοδομικών στοιχείων και εκ του 
τρόπου κατασκευής των στυλοβατών εξάγεται, 
ότι η βασιλική, κατά την τελευταίαν τουλάχι- 
στον αυτής φάσιν, δεν έφερε κιονοστοιχίας. 
Τα κλίτη θα εχωρίζοντο μάλλον δι’ υψηλών και 
ευρέων τόξων, αι γενέσεις των οποίων ηδράζον- 
το επί των στυλοβατών.

Οι εις τα δάπεδα των τριών κλιτών, ως και 
έξωθι του νοτίου κλίτους, ανευρεθέντες τάφοι, 
είτε απλοί λακκοειδείς κτιστοί, είτε καμαρο- 
σκεπείς, είτε υπόγειοι θαλαμοειδείς μετ’ αρκο- 
σολίων, δηλούν ότι η ερευνωμένη εκκλησία του 
Α γ. Γεωργίου θα απετέλεσε χώρον ταφής πι- 
θανώς εκκλησιαστικών ή και πολιτικών αξιω- 
ματούχων.

Ε νταύθα δίδονται πληροφοριακά μόνον στοι- 
χεία περί του μνημείου, η πλήρης μελέτη του 
οποίου και η σχεδιαστική αποτύπωσις θα δο- 
θούν μετά το πέρας της ανασκαφής.

Α λεπόσπιτα
Μονή Μεταμορφώσεως

Ε κ  της θέσεως, εις ην υπήρχεν άλλοτε η βυ- 
ζαντινή μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 
παρά το χωρίον Α λεπόσπιτα, περισυνελέγησαν, 
κατεγράφησαν και μετεφέρθησαν προς φύλαξιν 
εις την Αρχαιολογικήν Συλλογήν Λαμίας τα 
εξής 27 τμήματα αρχιτεκτονικών μελών, ανή- 
κοντα προφανώς εις την καταστραφείσαν μονήν.

1. Τμήμα επιστυλίου τέμπλου, κεκοσμημένον 
δι’ επαλλήλων κύκλων και εις το μέσον σταυ- 
ρός περιβαλλόμενος υπό τόξου. Διαστ. 1.20 x 
0.24 x 0.16 μ.

2. Θωράκιον, σχεδόν ακέραιον, εκ τεσσάρων 
τμημάτων, φέρον ανάγλυφον παράστασιν αετού 
σπαράσσοντος λαγωόν. Διαστ. 0.68 x 0.95 x 
0.07 μ.

3. Τμήμα θωρακίου, φέρον παράστασιν ταώ 
εκατέρωθεν του δένδρου της ζωής. Διαστ. 
0.485 x 0.46 x 0.07 μ.

4. Τμήμα θωρακίου, φέρον χριστόγραμμα, 
εντός των κεραιών του οποίου περιπλέκονται 
καρδιόσχημα φύλλα. Διαστ. 0.39x0.31x0.09 μ.

5. Τμήμα επιστυλίου τέμπλου, φέρον παρά- 
στασιν πάνθηρος με την κεφαλήν εστραμμένην 
προς τα αριστερά. Διαστ. 0.355 x  0.17 x 0.145 μ.

6. Κορινθιακόν κιονόκρανον. Σωζ. ύψ. 0.21, 
διαστ. άβακος 0.24 x  0.25 x  0.05 μ.

7. Τμήμα κιονίσκου εκ φαιού μαρμάρου. Σωζ. 
ύψ. 0.33 μ.

8. Τμήμα καμπύλον, πώρινον, κεκοσμημένον 
δι’ αναγλύφου κύκλου, εντός του οποίου εξά- 
φυλλον. Διαστ. 0.48 x 0.16 x 0.14 μ.

1. ΑΔ  23 ( 1968 ) : Χ ρονικά, σ. 252. Α Δ  25 ( 1970 ) : 
Χ ρονικά, σ. 266.
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9. Τεμάχιον μαρμάρου μετ’ εγχαράκτων σταυ- 
ρών και κύκλου εντός του οποίου τετράφυλλον. 
Διαστ. 0.13 x  0.11 x  0.40 μ.

10. Τμήμα επιστυλίου μετ’ αναγλύφου φυλλο- 
ειδούς κοσμήσεως· εις το εν άκρον έξεργον 
πτηνόν. Διαστ. 0.54 x 0.15 x  0.13 μ.

11. Τμήμα επιθήματος εκ φαιού μαρμάρου. 
Διαστ. 0.49 x  0.31, ύψ. 0.155 μ.

12. Τμήμα μαρμάρου μετ’ επιπεδογλύφου κο- 
σμήσεως. Διαστ. 0.41 x 0.13 μ.

13. Τμήμα επιστυλίου τέμπλου κεκοσμημένον 
δια τριπλών ταινιών σχηματιζουσών ορθογώνια 
παραλληλόγραμμα, εντός των οποίων πτηνόν. 
Διαστ. 0.115 x  0.18 x 0.32 μ.

14. Κιονόκρανον αμφικιονίσκου παραθύρου. 
Διαστ. 0.65 x  0.175 x  0.165 μ.

15. Όμοιον προς το υπ’ αριθ. 14. Διαστ. 
0.66 x 0.95 x  0.165 μ.

16. Όμοιον προς τα υπ’ αριθ. 14 και 15. Διαστ. 
0.60 x 0.18 x 0.195 μ.

17. Η μιεξαγωνικός κιονίσκος παραθύρου. 
Ύ ψ. 0.90, διαστ. βάσεως 0.13 x  0.095 μ.

18. Τμήμα επιστυλίου τέμπλου, αποκεκρου- 
μένον. Διαστ. 0.165 x  0.11 x  0.14 μ.

19. Τεμάχιον καμπύλον, πώρινον, μετ’ ανα- 
γλύφων κύκλων εντός των οποίων επτάφυλλα. 
Διαστ. 0.175 x 0.16 μ.

20. Τμήμα επιστυλίου τέμπλου κεκοσμημένον 
δια συμπλεκομένων φύλλων εις το εν άκρον δια- 
κρίνεται η ουρά και οι πόδες πτηνού. Διαστ· 
0.61 x  0.15 x  0.165 μ.

21. Τμήμα επιστυλίου τέμπλου κεκοσμημένον 
δι’ αναγλύφων συμπλεκομένων τριπλών ταινιών. 
Διαστ. 0.275 x 0.55 x 0.10 μ.

22. Τμήμα επιστυλίου τέμπλου μετά φυλλο- 
ειδούς κοσμήσεως. Διαστ. 0.66 x 0.16 μ.

23. Όμοιον προς το υπ’ αριθ. 22.
24. Τμήμα επιστυλίου τέμπλου μετ’ αναγλύ- 

φου κοσμήσεως συμπλεκομένων φύλλων. Διαστ. 
0.465 x  0.13 x  0.16 μ.

25. Τμήμα κοσμήτου, φέρον άνω αστράγαλον, 
κάτω τριπλάς ταινίας σχηματιζούσας ορθο- 
γώνια πλαίσια εντός των οποίων πτηνά. Διαστ. 
0.48 x 0.18 x  0.11 μ.

26. Κιονόκρανον αμφικιονίσκου παραθύρου. 
Διαστ. 0.565 x  0.13 x  0.16 μ.

27. Τμήμα κοσμήτου μετ’ αναγλύφου κοσμή- 
σεως. Διαστ. 0.52 x 0.14 x  0.08 μ.

Νεράιδα
Μονή Α γ ίο υ  Γεωργίου2 

Κατηρτίσθη πρόγραμμα δια την συνέχισιν

των εργασιών στερεώσεως και αναπαλαιώσεως 
του καθολικού. Το ξυλόγλυπτον τέμπλον της 
εκκλησίας αφηρέθη υπό του ηγουμένου της μο- 
νής Α γάθωνος και ετοποθετήθη εις εν των 
παρεκκλησίων της παρά την Υπάτην μονής 
ταύτης.

Εις τον προς Α. του καθολικού χώρον, σώζε- 
ται εισέτι κρήνη, η κατασκευή της οποίας παρου- 
σιάζει ενδιαφέρον διότι αποτελείται εκ δύο πα- 
ραστάδων, τόξου και τεσσάρων μικρών κογχών.

Παρά λιθανάγλυφον σταυρόν αναγιγνώσκε- 
ται η επιγραφή:

ΕΤΟΣ 1756 Μ ΑΙΟΥ 9

Μονή Ταξιαρχών3
Αι εργασίαι, αι οποίαι διεξήχθησαν κατά το 

1970 εις την κατεστραμμένην και έρημον σή- 
μερον μονήν των Ταξιαρχών, είχον ως σκοπόν, 
αφ’ ενός την προστασίαν του καθολικού αυτής 
από της υγρασίας, αφ’ ετέρου την επισκευήν 
της κεραμώσεώς του ( Π ί ν. 253 β ).

Και ο μεν πρώτος σκοπός επετεύχθη δια της 
εις μέγα βάθος αποχωματώσεως πέριξ του κτη- 
ρίου, της δημιουργίας ευρέος ελευθέρου χώ- 
ρου και της κατασκευής αναλημματικού τοί- 
χου, κυρίως κατά την ανατολικήν και βόρειον 
πλευράν, προς συγκράτησιν των χωμάτων 
( Π ί ν. 254 α - β ). Κατά το δεύτερον στάδιον 
των εργασιών, την επισκευήν δηλαδή της κε- 
ραμώσεως, εγένοντο διαπιστώσεις, αι οποίαι 
συνετέλεσαν εις το να λάβουν αι εργασίαι ευ- 
ρυτέραν έκτασιν, με αποτέλεσμα την αποκατά- 
στασιν του κτηρίου εξωτερικώς εις την αρχι- 
κήν του μορφήν.

Συγκεκριμένως εγένοντο αι εξής διαπιστώσεις 
και εργασίαι:

1 . Επειδή η ξυλοκατασκευή (πέτσωμα), επί 
της οποίας είχον επιστρωθή αι κέραμοι της 
δικλινούς στέγης, η οποία εκάλυπτε το κτήριον 
καθ’ όλην την έκτασιν αυτού, ευρέθη τελείως 
σαθρά και, ως εκ τούτου, η ανάσυρσις των κε- 
ράμων καθίστατο αδύνατος, εκρίθη αναγκαία 
η αντικατάστασις αυτής ( Π ί ν. 254 γ ).

Κατά την διάλυσίν της διεπιστώθη ότι, τη 
βοηθεία ξυλίνων δοκίδων, ευρίσκετο εις ύψος 
υπέρ το εν μέτρον από της λιθοδομής της ορο- 
φής του ναού. Η  λιθοδομή αύτη εκαλύπτετο 
υπό παχέος στρώματος χωμάτων.

Με την αφαίρεσιν και των χωμάτων απεκαλύ- 
φθησαν τα στοιχεία τα αποτελούντα την αρχι- 
κήν διαμόρφωσιν της οροφής του κτηρίου. 
Είναι δε τα στοιχεία ταύτα: ανά τέσσαρες χα-

2. ΑΔ  25 ( 1970 ) : Χ ρονικά, σ. 268. 3. Α Δ  17 ( 1961/62) : Χ ρονικά, σ. 168.
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μηλοί τυφλοί τρουλλίσκοι εις έκαστον των πλα- 
γίων κλιτών ( Π ί ν. 254 δ ), η δυτική κεραία 
του κεντρικού κλίτους, η απολήγουσα εις αέ- 
τωμα επί του δυτικού τοίχου ( Π ί ν. 255 α - β ), 
η τετράγωνος βάσις επί της οποίας βαίνει το 
τύμπανον του τρούλλου ( Π ί ν. 255 δ ) και 
μία « βαγενοκαμάρα » υπεράνω του Ι . Βήματος 
( Π ί ν .  254 β).

2. Αι αποτυπώσεις των παλαιών κεράμων, 
διασωθείσαι επί των τρουλλίσκων ως και εις 
άλλα σημεία της λιθοδομής της οροφής ( Π ί ν .  
255 γ ), μας εδήλωσαν όχι μόνον τον τρόπον 
και το υλικόν της στεγάσεως του κτηρίου, 
αλλά και το επίπεδον της αρχικής επικαλύψεως 
αυτού.

3. Βάσει των παρατηρήσεων και των αποκαλυ- 
φθέντων στοιχείων κατέστη δυνατή η απο- 
κατάστασις της στέγης του ναού των Ταξιαρχών 
εις την αρχικήν της μορφήν ( Π ί ν .  254 β, 255 
β και δ ). Η  στέγη αυτή παρουσιάζει κατα- 
σκευαστικόν και αρχιτεκτονικόν ενδιαφέρον 
με τους οκτώ χαμηλούς τρουλλίσκους, την 
εγκαρσίαν « βαγενοκαμάραν » του Ι . Βήματος 
και την δυτικήν κεραίαν απολήγουσαν εις αέ- 
τωμα ( Π ί ν .  255 α - β ), έτι δε απέκτησε και 
την οργανικήν της θέσιν, ως ανταποκρινομένη 
πλήρως προς την εσωτερικήν και εξωτερικήν 
διάρθρωσιν του κτηρίου ( Σ χ έ δ .  1 - 2) .

4. Ο  τρούλλος, το τύμπανον του οποίου ε- 
καλύπτετο υπό της προηγουμένης δικλινούς 
στέγης κατά 0.90 μ. από της δυτικής του πλευράς 
και 0.30 μ. από της ανατολικής, και ούτως είχε 
τελείως παραμορφωθή, επανεύρε τώρα τας αρ- 
χικάς του αναλογίας. Μετά την αφαίρεσιν δε 
των νεωτέρων επιχρισμάτων και την στερέωσιν 
και συμπλήρωσιν των αρχικών τοιούτων, απο-

κατεστάθη ούτος και οπτικώς ( Σ χ έ δ .  1. 
Π ί ν. 253 β, 254 γ, 255 α - β, δ ).

ΦΩΚΙΣ

Αντίκυρα

Ναός Α γ ίου Σπυρίδωνος4
Εις τον εις θέσιν « Μετόχι » και παρά τον 

διαρκώς αυξανόμενον όγκον των μεταλλευμά- 
των του εκεί πλησίον ιδρυθέντος και λειτουρ- 
γούντος πυρετωδώς εργοστασίου της «Α λουμί- 
νας », ναΐσκον του Αγ. Σπυρίδωνος ( Π ί ν. 
256 α), εγένοντο αι εξής εργασίαι:

1. Α πεκολλήθησαν αι τοιχογραφίαι, αίτινες 
είχον υποστή σοβαρωτάτας ζημίας και εκιν- 
δύνευον με κατάρρευσιν ( Π ί ν. 256 β ). Αι τοι- 
χογραφίαι αύται λόγω μη υπάρξεως επαρκών 
όρων ασφαλείας εις την θέσιν ταύτην μετεφέρ- 
θησαν προς φύλαξιν εις την Μ. Οσίου Λουκά.

2. Α φηρέθη η κεράμωσις και η ξυλοκατα- 
σκευή της στέγης, ήτις είχε τελείως σαθρωθή 
( Π ί ν. 256 γ ).

3. Α νυψώθη η τοιχοδομία κατά 0.50 μ., καθ’ 
όσον κατά μετατροπάς του ναΐσκου γενομένας 
εις άγνωστον χρόνον, η στέγη είχεν υποβιβα- 
σθή και ούτως απέκοπτε τας κεφαλάς των αγίων 
επί των τοιχογραφιών ( Π ί ν. 256 δ ).

4. Ε πανακατεσκευάσθη η ξυλίνη κεραμοσκε- 
πής στέγη ως ήτο πριν.

5. Εγένετο στερέωσις της τοιχοδομίας δι’ αρ- 
μολογήσεως.

6. Εγένετο αποχωμάτωσις πέριξ του κτηρίου 
δια την προστασίαν του ναΐσκου εκ της υγρα- 
σίας.

Π Α ΥΛ Ο Σ  Λ Α ΖΑ Ρ ΙΔ Η Σ

4. Α Δ  19 ( 1964 ) : Χ ρονικά , σ. 230. Λ Α  21 ( 1966 ) : 
Χ ρονικά, σ. 245.



Π Ι Ν Α Κ Ε Σ





ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 1

Αθήναι. Εθνικόν Αρχαιολογικόν Μουσείον : α - β. Προσθία και οπισθία όψις εικονιστικής προτο-
μής εξ Ερετρίας

Β . Κ Α Λ Λ Ι Π Ο Λ Ι Τ Η Σ



ΠΙΝΑΞ 2 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Αθήναι. Εθνικόν Αρχαιολογικόν Μουσείον. Η  χαλκή Άρτεμις εκ Πειραιώς

Β. Κ Α Λ Λ ΙΠ Ο Λ ΙΤ Η Σ



ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ : 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 3

Αθήναι. Εθνικόν Αρχαιολογικόν Μουσείον. Λεπτομέρεια της χαλκής Α ρτέμιδος εκ Πειραιώς

Β. Κ Α Λ Λ ΙΠ Ο Λ ΙΤ Η Σ



ΠΙΝΑΞ 4 ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 26 ( 1971 )

Αθήναι. Εθνικόν Α ρχαιολογικόν Μουσείον. Σχεδιογράφημα αναπαραστάσεως της Νεμέσεως του
Α γορακρίτου

Β. Κ Α Λ Λ ΙΠ Ο Λ ΙΤ Η Σ
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Αθήνα». Νομισματική Συλλογή. Δυτική αίθουσα

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
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.Δ. 26 ( 1971 )

Αθήναι. Νομισματική Συλλογή : α. Προθήκη Συλλογής Α λεξ. Σούτζου, β. Προθήκη νεοελληνι- 
. κών νομισμάτων

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ



ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 7

Αθήναι. Νομισματική Συλλογή : α. Προθήκη βυζαντινών Συλλογής Ι . Κινδύνη, β. Προθήκη θησαυρών

Μ . Κ Α Ρ Α Μ Ε Σ Ι Ν Η  - Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Δ Ο Υ
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. Δ. 26 ( 1971 )

Αθήναι. Νομισματική Συλλογή : α. Προθήκη ευρήματος Κορίνθου ( 1930) και πτολεμαϊκών, β. Προ- 
θήκη αρχαίων ελληνικών γλυπτών λίθων

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ



Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  A . Δ . 2 6  (  1971 ) ΠΙΝΑΞ 9

Αθήναι. Νομισματική Συλλογή

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ



Π Ι Ν Α Ξ  10 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  A . Δ .  2 6  ( 1 9 7 1  )

Αθήναι. Νομισματική Συλλογή

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ



Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  A . Δ .  2 6  (  1971  ) Π Ι Ν Α Ξ  11

Αθήναι. Νομισματική Συλλογή

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ



Π
ΙΝ

Α
Ξ

 
12 

Χ
ΡΟ

Ν
ΙΚ

Α
 A

. Δ. 26 (1971 )

Αθήναι. Επιγραφική Συλλογή. IG  I2, 850 (ΕΜ  669 4) +  ΕΜ 13254 +  IG  I2, 673 (ΕΜ 6395)

NT. ΠΕΠΠΑ - ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ



ΧΡΟΝΙΚΑ A.Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 13

Α θήναι. Επιγραφική Συλλογή. I G  II2, 7197= I G II2 7198 ( ΕΜ 8834+  6150)

N T .  Π Ε Π Π Α  -  Δ Ε Λ Μ Ο Υ Ζ Ο Υ



Π Ι Ν Α Ξ  14 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  A . Δ .  2 6  ( 1971  )

Αθήναι. Επιγραφική Συλλογή. IG II2, 11477 ( ΕΜ 8566+ 2254 )

NT. ΠΕΠΠΑ - ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ



Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  A . Δ .  2 6  (  197 1  ) Π Ι Ν Α Ξ  15

Αθήναι. Επιγραφική Συλλογή : α. IG II2, 4584 ( EM 3761+ 3763 ), β. IG II2, 11489 (ΕΜ 32)

NT. ΠΕΠΠΑ - ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ



ΠΙΝΑΞ 16 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971)

Α θήναι. Επιγραφική Συλλογή : α. IG  II2, 10800 ( ΕΜ 760+2069 ), β. IG  II2, 2908 (ΕΜ 8125)
IG  II2, 2907 ( ΕΜ 2942 )

N T .  Π Ε Π Π Α  -  Δ Ε Λ Μ Ο Υ Ζ Ο Υ
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α. Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου εκ της οδού Δ. Αρεοπαγίτου μετά την τοποθέτησίν του εις την είσο- 
δον του Βυζαντινού Μουσείου, β. Ψηφιδωτόν δάπεδον μετά την τοποθέτησίν του εις την αυλήν 
του Μουσείου Χαλκίδος, γ - δ. Νέα Αγχίαλος. Βασιλική Δ'. Υπόστρωμα δια την επανατοποθέτησιν 

του ψηφιδωτού δαπέδου του Ν. κλίτους και το δάπεδον μετά την επανατοποθέτησιν τουΜ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 18 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Πάτραι : α - β. Ψηφιδωτά δάπεδα εκ της πλατείας Ψηλά Αλώνια και της οδού Μπουκαούρη μετά 
την τοποθέτησίν των εις τον χώρον του αρχαίου Ωδείου, γ. Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου εκ της οδού

Κανακάρη μετά τον καθαρισμόν

Μ . Μ ΙΧ Α Η Λ ΙΔ Η Σ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 19

α. Ναύπακτος. Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου μετά τον καθαρισμόν, β. Ρόδος. Οικόπ. Χατζηανδρέου. 
Τμήμα επιγραφής και φθοραί ψηφιδωτού, γ - δ .  Ιεροσόλυμα. Μονή Τιμίου Σταυρού. Συμπλήρωσις 

ελλειπουσών ψηφίδων και τοποθέτησις αρμού ψηφιδωτού δαπέδου

Μ . Μ Ι Χ Α Η Λ Ι Δ Η Σ
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. 26 ( 1971 )

Γεράκι Λακωνίας. Ευαγγελίστρια : α - β. Τύμπανον τρούλλου προ και μετά τον καθαρισμόν, γ - δ. Π αν-
τοκράτωρ προ και μετά τον καθαρισμόν

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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21

Γεράκι Λακωνίας. Ναός Χρυσοστόμου: α - β. Τοιχογραφία βορείου τοίχου προ και μετά τον
καθαρισμόν

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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. Δ. 26 ( 1971 )

Γεράκι Λακωνίας. Ναός Χρυσοστόμου : α - β. Νότιον τμήμα καμάρας κυρίως ναού προ και μετά τον
καθαρισμόν

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 23

Γεράκι Λακωνίας : α. Ζωοδόχος Πηγή Κάστρου. Άποψις του ναού, β. Ά γιος Αθανάσιος. Βόρειος 
τοίχος κυρίως ναού. Α ποκαλυφθείσα τοιχογραφία μετά τον καθαρισμόν

Μ . Μ Ι Χ Α Η Λ Ι Δ Η Σ



ΠΙΝΑΞ 24 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Κλένια Κορινθίας. Ναός Αγίου Νικολάου. Η  καμάρα του ιερού προ και μετά τον καθαρισμόν

Μ . Μ Ι Χ Α Η Λ Ι Δ Η Σ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 25

Αντίκυρα, θέσις Μετόχι. Ναός Αγίου Σπυρίδωνος : α - β. Τμήμα τοιχογραφίας προ και μετά τον
καθαρισμόν

Μ . Μ Ι Χ Α Η Λ Ι Δ Η Σ



ΠΙΝΑΞ 26 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

α. Μυστράς. Αφεντικό. Εργασίαι καθαρισμού των τοιχογραφιών, β. Θεσσαλονίκη. Ναός Αγίων 
Αποστόλων. Τοιχογραφία εκ του τρουλλίσκου του νάρθηκος κατά τας εργασίας αφαιρέσεως των

κονιαμάτων

Μ . Μ Ι Χ Α Η Λ Ι Δ Η Σ
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27

Βέροια. Παλαιά Μητρόπολις : α - β. Ι εραρχαι τοξοστοιχίας κατά τον δοκιμαστικόν καθαρισμόν και
μετά τούτον

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 28 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971)

Βέρροια : α. Παλαιά Μητρόπολις. Λεπτομέρεια της Β. τοξοστοιχίας κατά τας εργασίας αφαιρέσεως 
των κονιαμάτων, β. Παναγία Κυριώτισσα. Τμήμα αποτειχισθείσης τοιχογραφίας εκ της κόγχης

του Ι . Βήματος

Μ . Μ Ι Χ Α Η Λ Ι Δ Η Σ



Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  A . Δ . 2 6  ( 1 9 7 1  ) Π Ι Ν Α Ξ  2 9

Ά γιον Ό ρος. Καθολικόν μονής Χελανδαρίου : α - β. Τοιχογραφία των Εισοδίων της Θεοτόκου προ
και μετά τον καθαρισμόν

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 30 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Νάξος. Πρωτόθρονος : α. Εργασίαι ερεύνης δια την διαπίστωσιν διπλού τοιχογραφικού στρώματος 
εις τον τρούλλον, β. Οπλισμός νεωτέρου στρώματος τρούλλου κατά τας εργασίας αποκολλήσεως, 

γ. Το δεύτερον στρώμα τοιχογραφίας του τρούλλου κατά την καθέλκυσιν

Μ . Μ Ι Χ Α Η Λ Ι Δ Η Σ



Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A. Δ . 26 ( 1971 ) Π ΙΝ Α Ξ  31

Θήρα. Επισκοπή : α - β. Τοιχογραφίαν μετά τον καθαρισμόν

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ



Π ΙΝ Α Ξ  32 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  A .  Δ .  2 6  ( 19 7 1  )

Θήρα. Επισκοπή : α - β. Τοιχογραφίαι μετά τον καθαρισμόν

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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Κέρκυρα. Ναός Θεοτόκου Σπηλαιωτίσσης : α - β. Εικών Ιεράρχου κατά την διάρκειαν του καθαρισμού

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 34 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Αθήναι. Ε ρέχθειον : α - γ. Η  κεφαλή της ΝΑ. Καρυάτιδος προ, κατά την διάρκειαν και μετά τας
εργασίας συντηρήσεως

Γ .  Δ Ο Ν Τ Α Σ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 35

Αθήναι. Ε ρέχθειον: α - γ. Η  κάλαθος και το επιστυλιον της ΝΑ. Καρυάτιδος προ, κατά την διάρ- 
κειαν και μετά τας εργασίας συντηρήσεως

Γ .  Δ Ο Ν Τ Α Σ



Π
ΙΝ

Α
Ξ

 
36 

Χ
ΡΟ

Ν
ΙΚ

Α
 A

. Δ
. 26 (1971 )

Αθήναι. Ε ρέχθειον : α -γ .  Το δεξιόν σκέλος της ΝΑ. Καρυάτιδος προ, κατά την διάρκειαν και μετά
τας εργασίας συντηρήσεως

Γ. ΔΟΝΤΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 (1971 ) ΠΙΝΑΞ 37

Αθήναι. Πρόστασις Καρυατίδων Ε ρεχθείου : α - γ. Τμήμα της δυτικής πλευράς του θριγκού προ, 
κατά την διάρκειαν και μετά τας εργασίας συντηρήσεως

Γ .  Δ Ο Ν Τ Α Σ



ΠΙΝΑΞ 38 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Αθήναι : α - β. Η  βόρειος κλιτύς της Ακροπόλεως προ και μετά τας εργασίας διαμορφώσεως

Γ. ΔΟΝΤΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 (1971) ΠΙΝΑΞ 39

Α θήνα ι. Β. κλιτύς Ακροπόλεως : α. Όστρακα εξ αμαυροχρώμων αγγείων, β. Όστρακα μινυείων
κυλίκων, γ - δ. ΜΕ αγγεία

Γ . Δ Ο Ν Τ Α Σ



ΠΙΝΑΞ 40 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Αθήναι : α. Οικία Μιχαλέα. Τμήμα του Ριζοκάστρου, β - γ. Ο δός Χίλλ. Μαρμάριναι κεφαλαί, δ. Οδός 
Φλαμμαριών και Α γ. Μαρίνης. Ο ξυπύθμενοι αμφορείς

Γ .  Δ Ο Ν Τ Α Σ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 41

α - β. Α ργυρούπολις. Αγγεία εκ παιδικής πηλίνης λάρνακος, γ. Αίγινα. Σφραγιδόλιθος εκ στεατί- 
του, δ. Χαραυγή. Λήκυθος εκ του κιβωτιοσχήμου τάφου, ε. Επιτύμβιος στήλη εκ Σαλαμίνος

Α Γ Γ .  Κ .  Α Ν Δ Ρ Ε Ι Ω Μ Ε Ν Ο Υ



ΠΙΝΑΞ 42 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  A .  Δ .  2 6  (  197 1  )

Α ττική. Χαραυγή : α - δ .  Αγγεία εκ κιβωτιοσχήμου τάφου

ΑΓΓ. Κ. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ
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Α ττική: α -β .  Α νάβυσσος. Ερυθρόμορφος χους, γ. Α νάβυσσος. Θραύσμα βάθρου μετ’ αρχαϊκής 
επιγραφής, δ. Ά γιος Δημήτριος. Τεκτονικόν σημείον Γ επί της ΒΑ. γωνίας της σαρκοφάγου, ε. Δε- 
κέλεια. Το άνω τμήμα ενεπιγράφου στήλης, ς . Ά γιος Δημήτριος. Τεκτονικόν σημείον Δ επί της 

Π. ΘΕΜΕΛΗΣ ΝΔ. γωνίας της σαρκοφάγου



ΠΙΝΑΞ 44 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 (1971 )

α. Α μπελάκια Σαλαμίνος. Κτερίσματα τάφου υπ’ αριθ. II, β. Α μπελάκια Σαλαμίνος. Λεπτομέρεια λη- 
κύθου εκ του τάφου υπ’ αριθ. II, γ. Πειραιεύς. Λεωφ. Βασ. Γεωργίου Α' και Κολοκοτρώνη. Άποψις

αρχαίων λειψάνων εξ Α.

I .  Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Υ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 45

Α ττική. Μοσχάτον : α. Λείψανα αρχαίου τοίχου εκ Β., β. Άποψις του ναΐσκου εκ Ν., γ. Άποψις 
ναΐσκου και βορείου τοίχου περιβόλου (;) εκ ΒΑ.

I .  Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Υ



ΠΙΝΑΞ 46 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 (1971 )

α, δ. Περιοχή Βραυρώνος. Κτερίσματα εκ τάφων και πυρών, εντός του κτήματος Καλοφούτη, β. 
Μαρκόπουλον. Οδός Νικολάου. Κτερίσματα των τάφων I και II, γ. Μαρκόπουλον. Κτερίσματα 
τάφου οδού Παπασιδέρη, ε. Μαρκόπουλον. Ο δός Νικολάου. Αι πυραί 1 - 4  μετά τον καθαρισμόν, 

ϛ' Μαρκόπουλον. Ο δός Πετούρη. Πλαστικόν αγγείον

I .  Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Y Λ O Y



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 47

Attique. Grotte de Kitsos : a. Vue de 1’ intérieur de la grotte ( Salle 1 ) avec le chantier des fouilles, 
b. Site extérieur. Ouverture du puits S.E. 4 et, en haut à droite, le foyer Σ I avec des plaques de

micaschiste en surface

N. LAMBERT



ΠΙΝΑΞ 48 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Attique. Grotte de Kitsos. Industrie lithique sur obsidienne

N. LAMBERT



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 49

Attique. Grotte de Kitsos : â. Armature de flèche en silex brun - rouge, b. Triangle en silex gris à re- 
touches bifaciales, c. Lame en silex brun, d- Hachette en roche dure polie

N. LAMBERT



ΠΙΝΑΞ 50 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 (1971 )

Attique. Grotte de Kitsos : a. Poinçons en os, b. Outil courbe en bois de cervidé, c. Peigne en os poli, 
d. Écorçoir en os poli, e. Coquilles marines ( nassa gibbosula ) perforées et façonnées en pendeloques,

f. Deux pendeloques en pierre polie

N. LAMBERT



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) Π1ΝΑΞ 51

Attique. Grotte de Kitsos : a. Lécythe à figures noires de la couche ld, b. Épingle en cuivre, c. Céra-
mique damassée rouge

N . LAMBERT



ΠΙΝΑΞ 52 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Attique. Grotte de Kitsos : a. Céramique incisée à champs pointillés, b. Céramique peinte mate. En 
haut : rouge sur clair, en bas : brun foncé sur clair

N. LAMBERT
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Attique. Grotte de Kitsos : a. Céramique cannelée et poinçonnée du foyer Σ 2, b. Céramique incisé 
et pastillée du foyer Σ 2, c. Foyer 2 : Céramique à décor zoomorphe en relief

N. LAMBERT
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Alt-Ägina. Prähistorische Festungsmauer

H. WALTER



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 (1971) ΠΙΝΑΞ 55

Alt-Ägina : a. Prähistorische Festungsmauer, b, Porosquadermauer beim Südeingang

H. WALTER
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Alt-Ägina: a - b .  Mittelhelladische Gefässe, c. Spätmykenische Schüssel, d. Submykenischer Krater

H . WALTER
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α. Ά γιος Ελευθέριος Αθηνών. Το εσωτερικόν προ των εργασιών, β - γ„ Ά γιος Ελευθέριος Αθη- 
νών. Η  τοιχοδομία μετά την αφαίρεσιν των επιχρισμάτων και αποκαλυφθέντα εν αυτή γλυπτά, δ. Φυλή. 

Το τείχος «Δέμα» κατά την διάρκειαν των εργασιώνΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 58 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  A .  Δ . 2 6  (  197 1  )

Κόρινθος. Κεραμικός A : α. Αγγεία κατά χώραν εις τον αποθέτην, β - ε. Αγγεία και πήλινα ειδώλια
εκ του αποθέτου

ΕΥΑΓΓ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ - ΔΕΪΛΑΚΗ



Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  A . Δ .  2 6  (  1971 ) Π Ι Ν Α Ξ  59

Ά γιος Γεράσιμος Κορινθίας : α. Άποψις τμήματος της ανασκαφής από ΒΔ., β. Θεμέλια ΠΕ οικίας, 
γ. Αγωγός ΠΕ οικίας Δ, δ. Θεμέλια οικίας Β

ΕΥΑΓΓ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ - ΔΕΪΛΑΚΗ



Π Ι Ν Α Ξ  6 0 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  A . Δ .  2 6  (  197 1  )

Ά γιος Γεράσιμος Κορινθίας : α. Ό λμος θύρας της οικίας Β, β. Τεμάχιον αγγείου εντός της οικίας Δ,
γ. Η  εστία της οικίας A

ΕΥΑΓΓ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ - ΔΕΪΛΑΚΗ



Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  A . Δ .  2 6  (  197 1  ) Π Ι Ν Α Ξ  61

Ά γιος Γεράσιμος Κορινθίας : α - γ. Τεμάχια αγγείων εκ της ανασκαφής

ΕΥΑΓΓ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ - ΔΕΪΛΑΚΗ



Κρητικά. Εσωτερικόν του θαλάμου του καμαροσκεπούς τάφου

ΕΥΑΓΓ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ - ΔΕΪΛΑΚΗ



Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  A . Δ .  2 6  ( 197 1  ) Π Ι Ν Α Ξ  63

Ναυπλία : α. Άποψις της κεντρικής περιοχής του συνοικισμού, β. Λείψανα θεμελίων επί της κορυφής 
λόφου, γ. Το ανασκαφέν χάσμα 1, δ. Ό στρακα και λίθοι κατά την α' ανασκαφικήν φάσιν, ε. Ταφή απο-

καλυφθείσα κατά την β' ανασκαφικήν φάσιν

ΕΥΑΓΓ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ - ΔΕΪΛΑΚΗ



Π Ι Ν Α Ξ  6 4 Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  A , Δ . 2 6  (  19 7 1  )

Άργος. Οικόπεδον Λειβαδίτου : α - β. Το πώρινον οικοδόμημα, γ - ς' . Τάφος πρωίμων γεωμετρικών
χρόνων και αγγεία εξ αυτού

ΕΥΑΓΓ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ - ΔΕΪΛΑΚΗ



ΧΡΟΝΙΚΑ Α..Δ, 26 (1971 ) Π ΙΝ Α Ξ  65

Άργος. Δειράς : α - β. Τάφος Λ1 και οστά εις το άκρον θαλάμου, γ. Ελληνιστική ταφή υπεράνω του 
δρόμου του τάφου Λ2, δ. Ο  δρόμος του τάφου Λ2, ε. Ευρήματα εκ του τάφου Λ2

ΕΥΑΓΓ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ - ΔΕΪΛΑΚΗ



Π Ι Ν Α Ξ  6 6 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ. 26 ( 1971 )

Άργος : α -β . Εθνικόν Γυμναστήριον. Οι τάφοι 1 και 2 της βορείου πλευράς, γ. Εθνικόν Γυμναστή- 
ριον. Ο  τάφος 1 της ανατολικής πλευράς, δ - η. Οικόπεδον Εργατικού Κέντρου. Ο  πρωτογεωμετρικός

τάφος και αγγεία εξ αυτού

ΕΥΑΓΓ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ- ΔΕΪΛΑΚΗ



Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A. Δ , 26 ( 1971 ) Π Ι Ν Α Ξ  6 7

Άργος, Οικόπεδον Οικονόμου : α. Τοίχοι ΜΕ και μυκηναϊκών χρόνων, β. Ο  περίβολος του τύμβου, 
γ. Ο  τάφος 2, δ. Ο  ταφικός πίθος 3, ε - ζ. Αγγεία εκ του τύμβου

ΕΥΑΓΓ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ - ΔΕΪΛΑΚΗ



Π ΙΝ Α Ξ  68 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ .  26 ( 1971 )

Ά ργος : α. Οικόπεδον Θεοδωροπούλου. Τάφος I και πίθος 1, β. Οικόπεδον Θεοδωροπούλου. Τυμβο-
ειδής όψις του ολοιτρόχου, γ - ε. Οικόπεδον Θεοδωροπούλου. Αγγεία εκ των τάφων I και II, ς ’ , Οικό-

πεδον Σταυροπούλου. Ο  γεωμετρικός τάφος, ζ. Οικόπεδον Σταυροπούλου. Σιδηρά λαβή ξίφους

ΕΥΑΓΓ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ - ΔΕΪΛΑΚΗ



Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  A . Δ .  2 6  ( 1 9 7 1 ) Π Ι Ν Α Ξ  69

α. Ά ργος. Οικόπεδον Τσελεμπατιώτου. Τοίχοι ΜΕ και μυκηναϊκών οικιών, β. Σκάλα Μαλανδρενίου. 
Ο  πύργος, γ. Σκάλα Μαλανδρενίου. Σφόνδυλος κίονος, δ, Νησίς Ρόμβη Τολού. Τοίχος ρωμαϊκών 

χρόνων, ε. Οινόη (Μ άζι). Πολυγωνικός τοίχος, ς ' . Οινόη ( Μάζι ). Βάσις κίονος

ΕΥΑΓΓ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ - ΔΕΪΛΑΚΗ
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Ά στρος : α.. Μαρμαρίνη κεφαλή, β. Χαλκούν  ειδώλιον βοός

ΕΥΑΓΓ. ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ - ΔΕΪΛΑΚΗ



Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A. Δ . 26 ( 1971 ) Π ΙΝ Α Ξ  71

Σπέτσαι. Αγία Μαρίνα : α. Άποψις της άκρας από της θαλάσσης, β. Η  μεταξύ Αγίας Μαρίνας και. 
Αγίου Δημητρίου χερσόνησος, επί της οποίας τα λείψανα της δευτέρας παλαιοχριστιανικής βασιλικής

Δ. Ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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Corinth. View of excavated area around Sacred Spring, from South, showing Proto - Corinthian house 
in foreground. Triglyph Wall of Sacred Spring in upper right corner

CH. K. WILLIAMS
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Corinth. View of excavated area around Sacred Spring, from North, showing Geometric wall, Classical 
steps, and Proto - Corinthian house in background

CH. K. WILLIAMS



Π Ι Ν Α Ξ  7 4 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971 )

Corinth : a. Two· Late Geometric skyphoi from fill behind Geometric Terrase Wall, b - c. Protogeo- 
metric sherds from fill under Proto - Corinthian house, d - e. Late Proto - Corinthian vases from house,

f. Two - handled cup from house

CH. K. WILLIAMS



Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971 ) Π ΙΝ Α Ξ  75

Corinth : a. Late Neolithic levels at west end of Roman Forum, from Southwest, b. Early Geometric 
skyphos from grave, west end of Fofurri, c. Late Neolithic bowl from west end of Forum, d. View of

Demeter Sanctuary, from North

CH. K. WILLIAMS



ΠΙΝΑΞ 76 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Corinth : a. Geometric oinochoe, b - c. Two early 6th cent, aryballoi, d. Ptolemaic faience hydria,
e. Inscribed poros fragment of Wall Block

H. S. ROBINSON



Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971 ) Π ΙΝ Α Ξ  77

Is th m ia  : a . F ilis  T re n c h  7 0 - 1  f ro m  N o r th ,  b . F ilis  T re n c h  7 0 - 2  f ro m  N o r th ,  c. F ilis  T ren c h  7 0 - 8 ,
G ra v e s  6, 7 a n d  5 f ro m  E a s t

P. CLEMENT
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Isthmia : a.Perirrhanterionfragment (IPG  7 0 -8 ), b. Loomweight ( IM 70-14), c. The perirrhante- 
rion fragment in situ, d. Rim fragment ( IPG 70-JO )

P. CLEMENT
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Isthmia : a. Northwest channel of System from bottom of Access Shaft, b. Attic black - figure fragment 
( IPG 70 -14 ), c. Horse and rider ( IM 70 -11 ), d. Fragment of LH HEB stirrup ja r  ( IPH 70 - 1 )

P. CLEMENT



Π ΙΝ Α Ξ  80 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971 )

Isthmia : a. IPG 70 - 33 fragment with graffito from fill in EF 70 - 1, b. E(ast) F(ield) Trench 70 - 1 from
East

P. CLEMENT



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) Π ΙΝ Α Ξ  81

Is th m ia  : a . E F  70 - II  f ro m  S o u th e as t, b . C o rn e r  o f  N o r th  P a ra lle l W all in  E F  70 - II , f ro m  N o r th ,
c, IP G  70 -1 2 , r im  a n d  sh o u ld e r  o f  vase  f ro m  fo o tin g  tren c h  o f  S o u th  P a ra lle l W all in  E F  70 - II , d . A ttic

o n e - h a n d le d  cu p  ( I P G  7 0 - 1 3 ) ,  e. U n d e rs id e  o f  th e  p reced in g

P. CLEMENT



Π ΙΝ Α Ξ  82 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A. Δ. 26 ( 1971 )

Isthmia : a. EF 70-VII from North, b. EF 70-V I from Northwest

P. CLEMENT



Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A. Δ . 26 ( 1971 ) Π ΙΝ Α Ξ  83

Isthmia : a. EF 70 - VI from Southeast, b. Sundial IM 70 - 39

P. CLEMENT
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Isthmia : a. Stamped tile ( IA 70 - 21 ), b. Lamp ( IPL 70 - 24 ) from Water - Channel in EF 70 - VI, 
c. Lamp (IPL 70 - 27) from Water - Channel in EF 70-VI, d. Lamp (IPL  70 -15 ) from fill

in EF 70 - VI
P . C L E M E N T
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Isthmia : a. EF 70 - III and IV from Northeast, b. EF 70 - IV from Northeast

P . C L E M E N T



Π ΙΝ Α Ξ  86 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A. Δ . 26 (1971  )

Isthmia : Jug IPR 70-13 from pottery deposit in EF 70 - III and mugs IPR 70-15 ( top left ) and 16
( top right ) from footing trench

P. CLEMENT



Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A. Δ. 26 ( 1971 ) Π ΙΝ Α Ξ  87

Isthmia : a. Lamp IPL 70 - 37 from deposit in EF 70 - III, b. Base of IPL 70 - 37 signed Ευπόρου, c. Lamp
IPL 70 - 49 signed Ε πιτυγχάνου

P. CLEMENT



Π ΙΝ Α Ξ  88 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 (1971  )

Isthmia : Pottery from deposit in EF 70 - V. Top, from left to right : IPR 70 - 50, 49. Bottom, left to
right : IPR 70-61, 53

P. CLEMENT



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) Π Ι Ν Α Ξ  8 9

Is th m ia . P o tte ry  f ro m  D e p o s it  in  E F  70 - V . T o p , left to  r ig h t : IPR  70 - 54, 52. B o tto m , left to  r ig h t :
IP R  70 - 42, 58

P. CLEMENT



Π ΙΝ Α Ξ  90 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 (1971  )

lsthmia : a. Entrance to tunnel in EF 70-V, from North, b. Tunnel in EF 70 -V, view from bottom
of Entrance - Shaft

P. CLEMENT



Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 91

Isthmia : a. Base of IPL 70 - 153 with signature, b. Lamp IPL 70 -153 from Tunnel in EF 70 - V, c. IPS
70 - 80, krater from Tunnel in EF 70 - V

P. CLEMENT



Π ΙΝ Α Ξ  92 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26  ( 1971 )

Isthmia : a. Lamp IPL 70 -140 from Tunnel Entrance - Room, b - c. Lamp IPL 70 -193 from Tunnel
Entrance - Room

P. CLEMENT



Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971 ) Π ΙΝ Α Ξ  93

Isthmia : a. Trans - Isthmus Wall, view looking East from western jog in wall, b. Trans - Isthmus Wall, 
view looking South from western jog in wall

P. CLEMENT



ΠΙΝΑΞ 94 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A, Δ . 26 ( I97J )

Isthmia : a. Cross wall with inscription, from East, b. Junction between Trans - Isthmus Wall and wall
of Roman Bath, from West

P. CLEMENT



Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 (1971  ) ΠΙΝΑΞ 95

Isthmia : a. IPR 70 - 26 bowl from grave against Trans - Isthmus Wall, b. IM 70 - 54 black - stone bid 
and silver chain from grave against Trans - Isthmus Wall, c. IM 70 - 32 buckle from grave against Trans- 
Isthmus Wall, d. IPR 70 -100, left, and 97, right, from deposit by GB gate, e. IPR 70 - 98, left, and 99,

right, from same deposit as preceding
P. CLEMENT



Π ΙΝ Α Ξ  96 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A. Δ . 26 ( 1971 )

Isthmia : Fragment of decree from Trans - Isthmus Wall ( ΙΣ 70 - 2 )

P. CLEMENT



Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971 ) Π ΙΝ Α Ξ  97

Isthmia: a. Inscribed marble from Trans-Isthmus Wall (ΙΣ 70-6), b. Inventory (ΙΣ 70-5)

P. CLEMENT



ΠΙΝΑΞ 98 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971 )

Phlius : a. Inscription, b. Column bases uncovered by old excavation, c. Theater seat in old excavation
trench

WILLIAM R. BIERS



Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971 ) Π ΙΝ Α Ξ  99

Argos : a. Vue générale de la fouille, prise de l' E., b. Vue d’ensemble, prise du NO. Au premier plan, la par- 
tie N. du portique

J. - FR. BOMMELAER - FR. CROISSANT - Y. GRANDJEAN
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Argos : a. Tombe géométrique, b. Cratère géométrique récent. Détail de la panse, c. Le temple d’Aphro- 
dite, vu de l' E., d. Sondage Anagnostopoulos. Constructions romaines

J. - FR. BOMMELAER - FR. CROISSANT - Y. GRANDJEAN
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Asine from the sea. The lower slope of the Barbouna hill to the. left

CARL - GUSTAF STYRENIUS



Π ΙΝ Α Ξ  102 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1 9 7 1 )

Asine : a. Corner of a Geometric house, b. Corinthian kotyle from child burial 11 A, c. Protogeometric 
house wall, d. Protogeometric Tomb 5 B, e. Protogeometric skyphos from Tomb 5 B

CARL - GUSTAF STYRENIUS
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Asine : a. Middle Helladic III double vase from Tomb 5 D, b. Middle Helladic Tomb 4 D with Tomb 4 C 
to the left, c. Middle Helladic double grave in Trench 3

CARL - GUSTAF STYRENIUS



ΠΙΝΑΞ 104 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971 )

Porto Cheli : a. Remains of two classical houses and street by the city wall, southwest of the East Tower, 
b. Buildings 1 and 2, northeast side of Porto Cheli Harbor

MICHAEL H. JAMESON



Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971 ) Π ΙΝ Α Ξ  105

Porto Cheli Harbor : a -b . Left torso of marble statue. Young male. Early fifth century ( ?), c. Monumental
altar to southeast of Building 2

MICHAEL H. JAMESON
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α. Νεάπολις Βοιών. Τεμάχια της επιγραφής του Διοκλητιανείου Ε δίκτου, β. Κανδήλα Αρκαδίας. Άποψις 
του διασέλου, γ. Νεάπολις Βοιών. Το caldarium του ρωμαϊκού βαλανείου, δ. Νεάπολις Βοιών. Το ρωμαϊκόν 
βαλανείον. Η  Δ. πλευρά της ανασκαφής, ε. Άγιος Γεώργιος Βοιών. Τμήμα του περιβόλου του αρχαίου

οχυρού
Γ. ΣΤΑΪΝΧΑΟΥΕΡ



Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑ3 107

Αρκαδία. Κανδήλα : α - γ. Αιχμαί δοράτων εκ περισυλλογής

Γ. ΣΤΑΪΝΧΑΟΥΕΡ



Π ΙΝ Α Ξ  108 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971 )

Μεσσηνία. Κυπαρισσία : α. Ευρήματα εκ του τάφου Β οδού Χριστιανουπόλεως, β - γ. Οικόπ. Α . Χρονο-
πούλου. Κάτοψις ανασκαφής

Θ. Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ
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Μεσσηνία. Α κοβίτικα : α. Το μέγαρον Β και εις το βάθος το νότιον συγκρότημα από ΒΔ., β. Γενική άπο-
ψις του νοτίου συγκροτήματος από ΒΑ.

Θ. Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ



Π ΙΝ Α Ξ  110 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1 9 7 1 )

Μεσσηνία. Α κοβίτικα : Το νότιον συγκρότημα από ΝΑ., β. Οι τοίχοι II, III και IV του νοτίου συγκροτή- 
ματος

Θ. Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ



X P O N Ι Κ A   A . Δ . 26 ( 1971 ) Π ΙΝ Α Ξ  111

Μεσσηνία. Α κοβίτικα : α. Το ανατολικόν δωμάτων, β. Η  παρά την ΒΔ. γωνίαν του ανατολικού δωματίου
πεντάπλευρος κατασκευή

Θ . Γ .  Κ Α Ρ Α Γ ΙΩ Ρ Γ Α



Π ΙΝ Α Ξ  112 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971)

Ριζόμυλον Μεσσηνίας. Οικόπεδον Β. Κανελλοπούλου : α - ε. Ευρήματα εκ του ΥΕ ΙΙΙΑ θαλαμοειδούς
τάφου

Λ. ΠΑΡΛΑΜΑ
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Μεσσηνία : α. Μουσείον Καλαμάτας. Ειδώλια γεωμετρικών χρόνων εκ του χωρίου Μίλα, β. Μουσείον 
Καλαμάτας. Χαλκούν κάτοπτρον εξ Αρσινόης, γ. Περιστεριά. Α ναστήλωσις θολωτού τάφου

Θ. Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ



ΠΙΝΑΞ 114 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971 )

Nichoria : a. Early Maean cup, b. LH IIIB sherd, c. LH III bowl, d. LH IIIB alabastron, e. LH HI bronze ycen
knife, f. Circular stone structure and "Fortification” Wall

w. a . McDo n a l d  - r . t . h o w e l l



Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971 ) Π ΙΝ Α Ξ  115

Nichoria: a. Constantinople "W hite W are”, b - c. Medieval sherds, d. Pithos in  s itu , e. Shaft grave

W. A. MCDONALD - R. T. HOWELL



Π ΙΝ Α Ξ  116 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971 )

Nichoria : a. Early Mycenaean sherd, b - d. LH IIIA sherds, e. Geometric sherd

w, a , McDo n a l d  - r. t. h o w e l l



Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971) ΠΙΝΑΞ 117

Αρχαία Ή λις : α. Το παλαιότερον και το νεώτερον λουτρόν, β. Θησαυρός χαλκών νομισμάτων, γ. Ά ποψις
του περί τον βωμόν τομέως από ΝΑ.

Θ. Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ
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Α ρ χ α ία  Ή λ ι ς  : α . Τ ο  κ τ ίσ μ α  A  23 κ α ι ο  τ ο ίχ ο ς  Γ  14, β. Τ ο  κ τ ίσ μ α  A  28, γ . Η  τα φ ή  το υ κ τ ίσ μ α τ ο ς  A  31,
δ. Τ ο  κ τ ίσ μ α  A  31

Θ. Γ. KAPAΓIΩPΓA



Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971 ) Π ΙΝ Α Ξ  119

Αρχαία Ή λις : α. Ταφικός πίθος ελληνιστικών χρόνων, β. Ο  χώρος των κτισμάτων Γ 13, A 17 και Β 12
από ΝΑ.

Θ. Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ
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Αρχαία Ή λις : α. Τα κτίσματα A 2 6 , A 2 2  και A 25 κάτωθι της οικίας Γ 9 από ΝΔ., β. Γενική άποψις των 
τριών κλιβάνων και του κτίσματος A 15, γ. Γενική άποψις του αντηριδωτού αναλήμματος

Θ. Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ
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Αρχαία Ή λις : α - ε. Αγγεία και όστρακα ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων εκ της ανασκαφής
Θ. Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ



Π ΙΝ Α Ξ  122 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971 )

Α ρ χ α ία  Ή λ ι ς  : α . Κ εφ α λ ή  π η λ ίν ο υ  αγα λ μ α τίο υ , β. Κ ο ρ μ ό ς  π η λ ίν ο υ  αγα λ μ α τίο υ , γ . Π η λ ίν η  υ δ ρ ο ρ ρ ο ή

Θ. Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ



Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 123

Βάσσαι : α. Άποψις της θεμελιώσεως μετά χρήσεως λίθων εκ του προϊκτινείου ναού, β, Αναλήμματα προς
Δ. του ναού

Λ. ΠΑΡΛΑΜΑ



Π ΙΝ Α Ξ  124 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971 )

Βάσσαι : α - δ. Ευρήματα εκ του αρχαϊκού ναού, ε. Θεμελίωσις αρχαϊκού ναού

Λ. ΠΑΡΛΑΜΑ



Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 125

Βάσσαι : α -γ . Ευρήματα εκ του αρχαϊκού ναού, δ. Κλασσικός ναός. Θεμελίωσις στυλοβάτου και στήριξις
δαπέδου σηκού

Λ. ΠΑΡΛΑΜΑ



Π ΙΝ Α Ξ  126 Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  A . Δ . 26 ( 1 9 7 1 )

Μουσείον Ολυμπίας: α. Χάλκη κνημίς εκ του Κλαδέου, β-γ.  Χαλκά ειδώλια ζώων εξ Αρχαίας Ολυμ- 
πίας, δ. Πρασιδάκι. Χαλκούν αγαλμάτιον Αθηνάς, ε. Κορμός μαρμαρίνου αγαλματίου εκ Σιμοπούλου

Πηνείας

Θ. Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ
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Π ά τ ρ α ι. Ψ η λ ά  Α λ ώ ν ια . Ά π ο ψ ις  του  α ν α σ κ α φ ικ ο ύ το μ έω ς Α ’ α π ό  Β.

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ
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Πάτραι. Ψηλά Αλώνια : α. Ά ποψις από Α. του χώρου ε περί την νοτίαν δεξαμενήν, β. Ά ποψις από Α. 
της βορείου δεξαμενής και των προς Δ. αυτής διαμερισμάτων

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 129

Πάτραι. Ψηλά Αλώνια : α. Ά ποψις από ΝΑ. του μεταξύ των δύο δεξαμενών κατωφλίου, β. Λίθος εις δευτέ-
ραν χρήσιν εκ της νοτίας δεξαμενής, γ. Αποτυπώματα εκ της κατασκευής στηθαίου της βορείου δεξαμενής

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΞ 130 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Πάτραι. Ψηλά Αλώνια : α. Ά ποψις από Ν. της δυτικής πτέρυγος του συμπλέγματος, β - γ. Ά ποψις του 
τελευταίου προς ΝΔ. ανασκαφέντος δωματίου

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 131

Πάτραι. Ψηλά Αλώνια : α. Άποψις από Δ. λειψάνων οχετού και πηλίνης σωληνώσεως υδραγωγείου,
β. Άποψις από Δ. κατωφλίου σώζοντος χαλκούς μολυβδοχοημένους όλμους, γ. Λεπτομέρεια ψηφιδωτού

δαπέδου κατά την ΒΑ. γωνίαν της στοάς της νοτίας δεξαμενής

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ
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Πάτραι. Ψηλά Αλώνια : α. Μαρμάρινα γυναικεία αγάλματα εκ του τομέως Β’, β. Λεπτομέρεια ψηφιδωτού 
δαπέδου του τομέως Ε', γ - δ. Άποψις λειψάνων των δύο μνημειακών κτηρίων του τομέως Δ'

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 133

Πάτραι. Ψηλά Αλώνια : a - β. Λεπτομέρεια των ψηφιδωτών δαπέδων του τομέως Δ' από Δ.

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ
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Πάτραι. Ψηλά Αλώνια : α. Ο  εξωτερικός δυτικός τοίχος του νεωτέρου κτηρίου του τομέως Δ' από Ν. 
β. Ο  νότιος εξωτερικός τοίχος του αυτού κτηρίου από Δ. και ο παρ’ αυτόν πλακοσκεπής οχετός

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 135

Πάτραι. Ψηλά Αλώνια : α. Τομεύς Δ'. Το ψηφιδωτόν δάπεδον του αρχαιοτέρου κτηρίου μετά κτιστής δε- 
ξαμενής, β. Η  ΒΑ. γωνία του ψηφιδωτού δαπέδου του Π ί ν. 132 γ

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΞ 136 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Πάτραι. Ψηλά Αλώνια : α - γ. Μαρμάρινον άγαλμα πτερωτής Νίκης

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 137

Πάτραι. Ψηλά Αλώνια : α - β. Μαρμάρινον άγαλμα Ηρακλέους

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



Πάτραι. Ψηλά Αλώνια: α-γ. Μαρμάρινον άγαλμα εφήβου

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 139

Πάτραι. Ψηλά Αλώνια : α. Μέρος μαρμαρίνου συμπλέγματος, β. Μαρμάρινον αγαλμάτιον Αφροδί- 
της, γ. Πλαξ μαρμαρίνης επενδύσεως μετά παραστάσεως δελφίνος

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΞ 140 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Πάτραι. Ψηλά Αλώνια : α - β. Μαρμαρίνη γυναικεία κεφαλή αγαλματίου, γ. Αμφικιονίσκος εντετει- 
χισμένος, δ. Έ λιξ ιωνικού κιονοκράνου, ε. Πήλινος ηγεμών καλυπτήρ ανθεμωτός, ς ' , Τεμάχιον ενσφρα-

γίστου κεραμίδος
Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙ NAΞ 141

Πάτραι. Ψηλά Αλώνια. Προτομή του αυτοκράτορος Λουκίου Ουήρου

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ
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Πάτραι. Ρωμαϊκόν Ω δείον : α - β. Τμήματα του εν μέρει αναστηλωθέντος μνημείου, γ. Ο  περί το Ω δείον 
χώρος κατά την διάρκειαν των εργασιών διαμορφώσεως

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ
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Πάτραι. Ρωμαϊκόν Ω δείον : α. Τμήμα ενεπιγράφου επιτυμβίου πλακός, β. Άκρα δεξιά μαρμαρίνου αγάλ-
ματος, γ. Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ
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Πάτραι. Ρωμαϊκόν Ω δείον : α. Άποψις των τριών αποκαλυφθέντων ψηφιδωτών, β. Λεπτομέρεια τοιχο- 
δομίας, γ - δ. Λείψανα τοίχων και μαρμαροθετήματος προς Α, των ψηφιδωτών δαπέδων

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 145

Πάτραι. Ρωμαϊκόν Ωδείον : α - β. Δείγματα τοιχοδομίας

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΞ 146 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Πάτραι. Ρωμαϊκόν Ωδείον : α. Λεπτομέρεια τοίχων προς Α. των ψηφιδωτών ( πρβλ. Π ί ν. 144 α ), β. Υπό- 
λειμμα ψηφιδωτού δαπέδου κατά την ανατολικήν πλευράν του Ωδείου από Β., γ. Λεπτομέρεια ψηφιδωτού

δαπέδου

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 (1971 ) ΠΙΝΑΞ 147

Πάτραι. Ρωμαϊκόν Ωδείον : α. Λεπτομέρεια ψηφιδωτού δαπέδου εκ της πλατείας Ψηλών Α λωνιών, 
β. Λεπτομέρεια ψηφιδωτού δαπέδου εκ της οδού Μπουκαούρη

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



Π1ΝΑΞ 148 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Πάτραι. Ρωμαϊκόν Ωδείον : α. Προετοιμασία υποστρώματος δια την τοποθέτησιν του ψηφιδωτού του 
Π ί ν. 147 β, β - δ. Λεπτομέρειαι ψηφιδωτού δαπέδου εκ της οδού Κορίνθου

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 149

Πάτραι. Ρωμαϊκόν Ω δείον : α - δ. Ρωμαϊκαί σαρκοφάγοι

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ
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Πάτραι. Πλατεία Δεξαμενής : α. Ο  ανασκαφείς χώρος από ΝΑ., β. Άποψις αποκαλυφθείσης δεξαμε- 
νής, γ. Λείψανα ψηφιδωτού δαπέδου από Β., δ. Άποψις αύλακος από Δ.

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 151

Πάτραι. Πλατεία Δεξαμενής : α - ς' Ευρήματα εκ της ανασκαφής

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ
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Φρούριον Πατρών : α. Ε ντετειχισμένος ανδρικός κορμός μετά μη συνανηκούσης κεφαλής, β. Μαρμάρι- 
νος κοσμήτης βυζαντινών χρόνων, γ. Ε ντετειχισμένον μαρμάρινον θραύσμα

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 153

Πάτραι: α - β. Οικόπεδον Σωματείου « Η  Πανσέμνη ». Πήλινα αγγεία εκ της ανασκαφής, γ. Οικόπεδον 
Ευαγγ. Καρμοκόλια. Υ άλινα ευρήματα, δ. Οικόπεδον Ευαγγ. Καρμοκόλια. Το αποκαλυφθέν δάπεδον, 

ε. Οικόπεδον Χαρ. Κρητικού. Λεπτομέρεια πλακοστρώτου ρωμαϊκής οδού

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ
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Πάτροι. Οικόπεδον Π. Μακρυγιάννη : α - γ. Μερική άποψις και λεπτομέρειαν ψηφιδωτού δαπέδου,
δ. Μαρμαρόστρωτον δάπεδονΦ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 155

Πάτραι. Οικόπεδον Π. Μακρυγιάννη : α - β. Λεπτομέρειαι ψηφιδωτών δαπέδων

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΞ 156 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Πάτραι. Συλλογή Θ. Σαρμά : α - θ. Εκμαγεία δακτυλιολίθων

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 (1971) ΠΙΝΑΞ 157

Πάτραι. Συλλογή Θ. Σαρμά : α - ϛ' Βυζαντινά αγγεία

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ
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Αίγιον. Νεκροταφείον : α. Οι ανασκαφέντες κατά το 1967 τάφοι από Α., β. Οι ανασκαφέντες κατά το 
1970 τάφοι, γ. Ο  δρόμος και η τετειχισμένη είσοδος του τάφου 4, δ - ε. Ο  δρόμος και η είσοδος του τά- 

φου 5 προ και μετά την απόφραξιν αυτήςΦ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 159

Αίγιον. Νεκροταφείον : α - ε. Μυκηναϊκά αγγεία και ειδώλιον εκ των τάφων Α, 3 και 4

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΠΙΝΑΞ 160 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971)

Αίγιον. Νεκροταφείον : α - β. Μυκηναϊκά αγγεία εκ των τάφων 4 και 8, γ. Ευρήματα εκ των τάφων 4 και
5 α, δ. Πήλινον ειδώλιον εκ του τάφου 5

Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 161

Αίγιον. Νεκροταφείον : α - ε. Μυκηναϊκά αγγεία εκ του τάφου 5, ϛ '-ζ . Τρίωτος μυκηναϊκός αμφορεύς
και λεπτομέρεια αυτού, εκ του τάφου 5

Φ. Μ. Π ΕΤΣΑ Σ
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Αίγιον. Νεκροταφείον : α - γ. Αγγεία και λύχνος εκ των νεωτέρων ταφών των τάφων 3, 4, 6 και 8, 
Φ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ δ -ε. Ο  δι’ αρχιτεκτονικών μελών εις δευτέραν χρήσιν τάφος εντός του μυκηναϊκού τάφου 3



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) Π Ι Ν Α Ξ  163

Αίγιον : α, γ - ε. Νεκροταφείον. Ευρήματα εκ των τάφων 4, 3, 5 και 8, β. Οδός Βασ. Κωνσταντίνου. Λεπτο- 
' μέρεια λύχνου εκ τάφρου υδρεύσεως

Φ. Μ. Π ΕΤΣΑ Σ
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Α ίγιον. Ν εκροταφείον  : α - ε. Υ άλινα  βαλσαμάρια  εκ των νεω τέρων ταφώ ν των τάφων 4, 5, 6 κα ι 7

Φ. Μ. Π ΕΤΣΑ Σ
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Αίγιον. Οικόπεδον Π. Σπανοπούλου : α. Άποψις τοίχου ρωμαϊκού κτηρίου από Α., β. Το μαρμάρινον 
ανδρικόν άγαλμα ως ανεσύρθη κάτωθεν της μεσοτοιχίας, γ. Δείγμα τοιχοδομίας του ρωμαϊκού κτηρίου, 

δ. Στρώμα κεράμων στέγης και λείψανα τοιχίου
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Α χαΐα. Δρέπανον : α - ζ. Κτερίσματα εκ ταφικών πίθων

Φ. Μ. Π ΕΤΣΑ Σ
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Α χαΐα. Δρέπανον : α - ε. Κτερίσματα εκ ταφικών πίθων

Φ. Μ. Π ΕΤΣΑ Σ
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Α χαΐα : α. Μαμουσιά. Πήλινος ανθεμωτός ηγεμών καλυπτήρ, (5 - γ. Ψωφίς. Αρχιτεκτονικά μέλη,
δ. Ψωφίς. Ανάλημμα

Φ. Μ. Π ΕΤΣΑ Σ
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Α χαΐα. Δρέπανον : α. Το ύψωμα, ένθα ευρέθησαν οι ταφικοί πίθοι 1 και 2. β. Ο  ταφικός πίθος 1 κατά 
χώραν, γ. .Αγγεία εκ του πίθου 2, δ. Η  ταφή εντός του πίθου 2, ε. Ο ταφικός πίθος 1

ΙΦ . Δ Ε Κ Ο Υ Λ Α Κ Ο Υ
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Πάτραι. Νομίσματα εξ ανασκαφών εντός της πόλεως

Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
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Κορινθία: α. Η  Αγία Τριάς Σοφικού μετά τας στερεωτικάς εργασίας, β. Αρχαία Κόρινθος. Κρήνη
Χατζή Μουσταφά

Ε . Κ Ο Υ Ν Ο Υ Π Ι Ω Τ Ο Υ
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Κορινθία: α - β. Α σκητήριον Πολυφέγγι Νεμέας. Τοιχογραφία Υπαπαντής και λεπτομέρεια αυτής

Ε. Κ Ο Υ Ν Ο Υ Π ΙΩ ΤΟ Υ
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Μυστράς : α. Τμήμα οικίας, μετά τας εργασίας, β. Αποκατάστασις τοξωτού πλαισίου της τρίτης πύλης 
του χώρου, γ. Αφεντικό. Στοά βορειοδυτικού παρεκκλησίου

Ε. Κ Ο Υ Ν Ο Υ Π ΙΩ ΤΟ Υ
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Μυστράς. Αφεντικό, παρεκκλήσιον Κυπριανού : α. Άγ. Ιωάννης Ευχαΐτων, μετά τας εργασίας, 
β. Κεφαλή ιεράρχου, μετά τας εργασίας

Ε. Κ Ο Υ Ν Ο Υ Π ΙΩ ΤΟ Υ
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Γεράκι : α. Τμήμα του τείχους του φρουρίου, β. Γενική άποψις φρουρίου, γ - δ. Άποψις της πόλεως από 
του φρουρίου, προ και μετά τας εργασίας καθαρισμού

Ε. ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΟΥ
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α. Ά γιος Νικόλαος Γερακίου. Τοιχογραφία Μαρίας της Αιγυπτίας, μετά τας εργασίας συντηρήσεως, 
β. Ναός Αγίου Νικολάου Α λαγονίας, μετά τας εργασίας στερεώσεως (λεπτομέρεια)

Ε. Κ Ο Υ Ν Ο Υ Π ΙΩ ΤΟ Υ
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Μεσσηνία. Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος : α. Λεπτομέρεια του καθολικού της μονής, β-γ. Δυτικόν 
συγκρότημα κελλίων, δ. Κλίμαξ ανόδου βορείου συγκροτήματος κελλίων

Ε. ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΟΥ
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Θήβαι. Οικόπ. Σωτηρίου - Δουγέκου. Άποψις αποκαλυφθέντων τμημάτων του Καδμείου (α. Δωμάτιον 
λουτρού, β. Δωμάτιον αρχείου, γ. Μυκηναϊκός τοίχος, δ. Διαχωριστικός τοίχος μυκηναϊκού κτηρίου,

ε. ΜΕ στρώμα, στ Βυζαντινός τοίχος)

Θ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Θήβαι. Ο ικόπ. Σωτηρίου - Δουγέκου: α. Λουτήρ εις το δωμάτιον του λουτρού, β. ΜΕ τάφος 1, γ. Σκύφος 
YE ΙΙΙΒ - Γ χρόνων εκ του δωματίου του αρχείου, δ. Αγγεία επί του δαπέδου του δωματίου του αρχείου

Θ .Σ Π Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ



ΠΙΝΑΞ 180 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Θήβαι : α. Οικόπ. Χαρ. Σταμάτη. Α γνύθες κατά χώραν, β. «Νέον» Καδμείον. Δωμάτιον σφραγιδοκυλίν- 
δρων. Στρωματογραφία του προς Δ. μετώπου, γ. « Νέον » Καδμείον. Δωμάτιον σφραγιδοκυλίνδρων. Τμήμα

υποκαύστου λουτρού
Θ . Σ Π Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Θήβαι : α. « Νέον » Καδμείον. Δωμάτιον σφραγιδοκυλίνδρων ( α - β: Δάπεδον, πιθανώς εξ ανακαταλήψεως 
του χώρου, α - γ: Πλίνθοι εκ της καταστροφής του κτηρίου), β. «Νέον» Καδμείον. ΠΕ ευρήματα κατά

χώραν

Θ. ΣΠ Υ ΡΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Θήβαι : α - β. «Νέον» Καδμείον. Τοίχοι μυκηναϊκών χρόνων καρά την οικίαν Η ρ . Λιόκη

Θ. ΣΠ Υ ΡΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Θήβαι : α - β. Μαρμαρίνη κεφαλή εκ του οικοπ. Βόγκλη, γ. Οικόπ. Παυλογιαννοπούλου. «Φυλακείον 
μυκηναϊκού ανακτόρου », δ -ϛ '  . Οικόπ. Παυλογιαννοπούλου. Ευρήματα κατά χώραν και ελεφάντινον

ειδώλιον εκ του μυκηναϊκού δαπέδου

Θ . Σ Π Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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α. Θήβαι. Οικόπ. Καλτσωνάκη. Ο  αποκαλυφθείς τοίχος, β. Θήβαι. Οικόπ. Δημητούλη. Λαξευτός αγω- 
γός, γ. Πυρί. Αγρός Παπαδημητρίου. Πίθος - ταφή και αγγείον πρωίμων αρχαϊκών χρόνων, δ. Πυρί. Αγρός 

Παπαδημητρίου. Κτερίσματα λακκοειδούς τάφου
Θ. ΣΠ Υ ΡΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ
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α - γ. Πυρί. Αγρός Παπαδημητρίου. Πίθοι - ταφαί και γεωμετρικός αμφορεύς δ. Καλλιθέα. Εσωτερικόν 
θαλαμοειδούς τάφου, ε. Καλλιθέα. Ρυτά YE ΙΙΙΑ2 χρόνων

Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Τανάγρα. Μυκηναϊκόν νεκροταφείον : α - γ. Κεραμικά ευρήματα, δ. Λάρνακες κατά χώραν, ε. Παράστασις
γραπτής λάρνακος

Θ. ΣΠ Υ ΡΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Καμηλόβρυση Παραλίμνης : α. Τομή εντός γεωμετρικού τύμβου, β - γ. Λεπτομέρειαι ταφής γυναικός

Θ . Σ Π Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Καμηλόβρυση Παραλίμνης : α - ς'- Αγγεία - κτερίσματα εκ του γεωμετρικού τύμβου

Θ. ΣΠ Υ ΡΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Βοιωτία : α. Φάρος Αυλίδος. Σφραγιδοκύλινδρος, β - γ. Α κρόπολις Ο ρχομενού. ΜΕ τάφος 1 και το 
εσωτερικόν αυτού, δ. Υλίκη. Κτίσματα προς Α. του Κληματαριά, ε. Κτίσματα παρά τους πρόποδας

του Πτώου

Θ. ΣΠ Υ ΡΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Βοιωτία : α. Θέσις Μπούκα. Είσοδος σπηλαίου μορφωθέντος εις εκκλησίαν, β. Μουσείον Θηβών. Κεφα- 
λή κούρου εκ Σχηματαρίου, γ. Μουσείον Θηβών. Λίθινον τμήμα θριγκού εκ Τάτιζας Ε λλοπίας

Θ . ΣΠ Υ ΡΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Ξηρονομή Βοιωτίας : α - δ. Επιτύμβιοι κύβοι

Θ. ΣΠ Υ ΡΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Ξηρονομή Βοιωτίας: α - δ. Επιτύμβιοι κύβοι

Θ . Σ Π Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 193

Ξ ηρονομή Β οιω τίας : α - γ. Ε πιτύμβιο ι κύβοι, δ. Ε νεπίγραφον βάθρον

Θ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Βοιωτία : α. Ξηρονομή. Η  ετέρα όψις του βάθρου του Π ί ν. 193 6, β. Ξηρονομή. Επιτύμβιος κύβος,
γ. Θίσβη Θηβών. Επιτύμβιος κύβος

Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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α - δ : Εκ της Αρχαιολογικής Συλλογής Θεσπιών

Θ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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α - γ : Μουσείον Θηβών. Πήλινα ειδώλια εκ κατασχέσεως

Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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α - δ : Μουσείον Θηβών. Αγγεία και νομίσματα εκ κατασχέσεως

Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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α - γ : Μουσείον Θηβών. Επιτυμβία στήλη και θραύσμα ετέρας

Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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α. Θήβαι. Οικόπ. Αρβανίτη. Βυζαντινά τοιχογραφήματα, β. Πυρί. Οικόπ. Τζουμανέκα. Κιβωτιόσχημοι 
τάφοι, γ. Αρχιτεκτονικόν μέλος εκ της οδού Ζεγγίνη, δ. Παλάτια Α ντικύρας. Πίθος - ταφή Α, ε. Μου- 

σείον Θηβών. Βυζαντινόν επίθημα αμφικιονίσκου εξ Α ντικύρας

ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
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Παλάτια Α ντικύρας : α. Θραύσματα μελανομόρφων ληκύθων, β. Μελανόμορφα ληκύθια

ΑΛ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
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Λαμία : α - β. Οικόπ, Σαμαρά. Άποψις της ανασκαφής και ψηφιδωτόν δάπεδον, γ - δ. Οικόπ. Πετρο- 
πούλου. Ο  αποκαλυφθείς τοίχος, ε. Οικόπ. Καρανάσου. Η  αποκαλυφθείσα σύριγξ

Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΙΝΑΞ 202 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 (1971 )

Λαμία. Οικόπεδον Θ. Χαρώνη : α - γ. Οι αποκαλυφθέντες κατά σειράν τάφοι 2, 4 και 5

Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Λαμία. Οικόπεδον Θ. Χαρώνη : α. Χαλκούς δίσκος κατόπτρου, β. Οι τάφοι 3 και 4

Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ



ΠΙΝΑΞ 204 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Λαμία : α. Ακέφαλος λέαινα εκ Παγκρατίου, β. Επιτυμβία στήλη εξ Αυλακίου, γ. Μαρμαρίνη κεφαλή
εκ της συλλογής Aπ. Κουνούπη

Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Λαμία : α - δ. Αργυρά νομίσματα, αγγεία και ειδώλια εκ της Συλλογής Α π. Κουνούπη

Θ.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Λαμία: α - δ. Ε κ της Συλλογής Α π. Κουνούπη

Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ.
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Φθιώτις : α - γ. Αγγεία εκ Μαρτίνου Λοκρίδος, δ. Πους χαλκούς ίππου εκ Μελιταίας Δομοκού, ε. Κεφα- 
λή πηλίνου ειδωλίου εκ Παύλιανης

Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Φθιώτις : α - ς ' . Ευρήματα εξ Υ πάτης

Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Φθιώτις : α. Νεολιθικόν ειδώλιον εκ Θαυμακού, β. Λίμνη Ξυνιάδος. Προϊστορικός οικισμός, γ. Νησί 
Ξυνιάδος. Λείψανα τείχους και κτισμάτων ελληνιστικών χρόνων

Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Αταλάντη : α - γ. Μαρμαρίνη κεφαλή ρωμαϊκών χρόνων

Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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α. Αταλάντη. Οικόπεδον Β. Τσάπαλη. Λείψανα κτηρίων ρωμαϊκών χρόνων, β - γ. Α μφίκλεια. Είσοδος
τάφου και ταφή κατά χώραν

Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Kopaisgebiet. Tegyra : a. Stirnziegel vom Apollontempel, b. Sima vom Apollontempel, c. Gebälkstück
vom Apollontempel

S. LAUFFER
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Kopaisgebiet : a. Tegyra (Πολυγύρα). Osthang des Stadtbergs, Felsklippe, Unterstadt. Ansicht von Sü- 
den, b. Grosse Katavothre. Innenmauer, c. Melaskanal am Mytikas. Altes Kanalprofil in der Böschung.

Ansicht von Norden

S. LAUFFER
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Kopaisgebiet. Grosser Damm von Akraiphia : a. Nördliche Strecke. Ansicht von Nordwesten, b. Polygo- 
nalmauer. Ansicht von Westen, c. Quadern

S. LAUFFER
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Μονή Οσίου Λουκά. Καθολικόν : α - β. Ο  Παντοκράτωρ, προ και μετά τας εργασίας συντηρήσεως,
γ. Λεπτομέρεια του Παντοκράτορος

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΠΙΝΑΞ 216 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 (1971)

Μονή Οσίου Λουκά. Καθολικόν : α - β. Οι δύο άγγελοι προς Β. της Θεοτόκου, προ και μετά τας εργασίας
συντηρήσεως

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Μονή Ο σίου Λουκά. Καθολικόν : α - β. Ο  άγγελος προς Ν. της Θεοτόκου, προ και μετά τας εργασίας 
συντηρήσεως, γ - δ. Η  Θεοτόκος, προ και μετά τας εργασίας συντηρήσεως

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΠΙNAΞ 218 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Μονή Ο σίου Λουκά. Καθολικόν : α - β. Ο  Πρόδρομος, προ και μετά τας εργασίας συντηρήσεως,
γ - δ. Ο  δεύτερος προς Β. της Παναγίας άγγελος, προ και μετά τας εργασίας συντηρήσεως

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Μονή Ο σίου Λουκά. Καθολικόν : α - β. Ο  υπ’ αριθ. 7 Προφήτης, προ και μετά τας εργασίας συντηρή- 
σεως, γ - δ. Ο  υπ’ αριθ. 8 Προφήτης, προ και μετά τας εργασίας συντηρήσεως

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Μ ονή Ο σ ίου Λ ουκά. Ν α ός Π α ναγία ς : α - β. Λ επτομέρεια  του εσω τερ ικ ο ύ του ναού προ κα ι μετά τας
εργα σ ίας

Π. Λ Α ΖΑ ΡΙΔ Η Σ
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Μ ονή Ο σίου Λ ουκά. Ν α ό ς Π α ναγία ς : α - β. Λ επτομέρεια  το υ εσω τερ ικ ο ύ του ναού προ  κ α ι μετά τας
εργασίας

Π . Λ Α ΖΑ ΡΙΔ Η Σ
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Μ ονή Ο σ ίου Λ ουκά. Ν α ός Π αναγίας : α - β. Λ επτομέρεια  το υ εσω τερ ικ ο ύ το υ ναού προ  και μετά τας
ερ γα σ ίας

Π. Λ Α ΖΑ ΡΙΔ Η Σ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971) ΠΙΝΑΞ 223

Μονή Οσίου Λουκά. Ναός Παναγίας : α - β. Λεπτομέρεια του εσωτερικού του ναού προ και μετά τας
εργασίας

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Μονή Ο σίου Λουκά. Ναός Παναγίας : α - β. Λεπτομέρεια του εσωτερικού του ναού προ και μετά τας
εργασίας

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Θήβαι. Οικόπεδον Γιαννούτσου : α. Τα αποκαλυφθέντα ερείπια ναού, β. Τμήμα ζωγραφικού διακόσμου

Μ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
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Χαλκίς : α. Μουσείον. Ρωμαϊκόν κιονόκρανον, β. Οικόπ. Α ργυροπούλου. Οι αποκαλυφθέντες δύο 
τοίχοι από Α., γ. Οικόπ. Μαρίνου. Οι αποκαλυφθέντες εις το ΒΔ. τμήμα τοίχοι β, η και ζ από Α., δ. Οικόπ.

Μαρίνου. Ο  αποκαλυφθείς αγωγός

ΑΓΓ. ΧΩΡΕΜΗΣ
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Χαλκίς : α - β. Οικόπ. Μαχαίρα. Ό στρακα εκ του αποθέτου, γ. Οικόπ. Κουτσαυλή. Α γαλμάτιον κορα- 
σίου, δ. Οικόπ. Κουτσαυλή. Το κτήριον A από Α„ ε. Οικόπ. Κουτσαυλή. Υπόκαυστον και δεξαμενή

από ΒΑ.

ΑΓΓ. ΧΩΡΕΜΗΣ



ΠΙΝΑΞ 228 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Χαλκίς : Οικόπεδον Α ναστασιάδου : α. Οι τοίχοι A και Β από Α., β. Οι τοίχοι B, A και ο αγωγός από Β.

ΑΓΓ. ΧΩΡΕΜΗΣ
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Χαλκίς. Θέσις Παναγίτσα : α - δ. Ευρήματα εκ του ελληνιστικού νεκροταφείου, ε. Το ελληνιστικόν
νεκροταφείον από ΒΑ.

ΑΓΓ. ΧΩΡΕΜΗΣ



ΠΙΝΑΞ 230 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Μουσείον Χαλκίδος : α - δ. Επιτύμβιαι στήλαι εκ Κακής Κεφαλής

ΑΓΓ. ΧΩΡΕΜΗΣ
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Εύβοια : α. Μουσείον Χαλκίδος. Μυκηναϊκά αγγεία εκ Φύλλων, β. Μουσείον Χαλκίδος. Άνω τμήμα 
βάθρου εκ θέσεως Τροχός, γ. Μουσείον Χαλκίδος. Επιτυμβία στήλη εκ Ν. Λαμψάκου, δ. Λουτρά Αιδη- 

ψού. Η  «Σπηλιά του Σύλλα»
ΑΓΓ. ΧΩΡΕΜΗΣ
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Εύβοια : α. Κήρινθος. Επιτυμβία στήλη εκ θέσεως Πελέκι, β. Μουσείον Καρύστου. Τμήμα μαρμαρίνης 
ζωφόρου προ της αποτειχίσεώς της, γ - δ. Μουσείον Καρύστου. Μαρμάρινος βωμός

ΑΓΓ. ΧΩΡΕΜΗΣ
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Εύβοια : α. Μουσείον Καρύστου. Μαρμάρινον ανάγλυφον, β. Μουσείον Καρύστου. Επιτυμβία στήλη 
εκ Μύλων Καρυστίας, γ. Κάρυστος. Θέσις «Ξάνεμο». Ενεπίγραφος ρωμαϊκή βάσις, δ. Γραμπιά Καρυ- 

στίας. Θέσις «Φιδέλια». Τμήμα αρχαίου τείχους

ΑΓΓ. ΧΩΡΕΜΗΣ



ΠΙΝΑΞ 234 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Ερέτρια. Οικόπεδον Αργυρού : α. Οι χώροι III και II, β. Ο  χώρος I

ΑΓΓ. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ
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Ερέτρια. Οικόπεδον Αργυρού : α. Το αποκαλυφθέν τμήμα της προς Β. οικίας, η οδός και ο κτιστός 
αγωγός, β. Η  εξωτερική όψις του δυτικού τοίχου του διαμερίσματος II

ΑΓΓ. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ
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Ερέτρια. Οικόπεδον Α ργυρού : α- ς '. Ευρήματα εκ της επιχώσεως των διαφόρων χώρων του προς Ν.
συγκροτήματος

ΑΓΓ. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ
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Ερέτρια. Οικόπεδον Α ργυρού : α. Ο  κτιστός αγωγός από Δ., β, γ. Αγγεία και λύχνοι εκ της δοκιμα- 
στικής τάφρου, δ. Στρώμα κεραμίδων εντός του χώρου II του προς Ν. κτηρίου

ΑΓΓ. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ



ΠΙΝΑΞ 238 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 )

Ερέτρια. Οικόπεδον Ποδάρα : α - β. Όψεις του νοτιοανατολικού διαμερίσματος, γ. Εις των δόμων της
ευθυντηρίας

ΑΓΓ. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ
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Lefkandi : a. Attic Geometric oinochoe from Toumba ( Tomb 33 ), b. Cypriot flask from Palaia Perivolia 
(Tomb 22), c. Chest and amphoriskos from Palaia Perivolia (Tomb 22)

M. R. POPHAM - L. H. SACKETT
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Χαλκίς : α. Φρούριον Ευρίπου. Βόρειον σκέλος τείχους, μετά την επισκευήν, β. Τζαμί. Το τοποθετηθέν 
ψηφιδωτόν δάπεδον, γ. Ο δός Κώτσου. Λείψανα οικοδομών και κτιστών αγωγών

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ



ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 ( 1971 ) ΠΙΝΑΞ 241

Χαλκίς. Ο δός Κώτσου : ο. Τοίχος κατασκευασθείς εξ αρχαίου υλικού, β. Τοίχος εκ πωρίνων δόμων,
γ. Κτιστός αγωγός

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Εύβοια : α. Ά γ. Δημήτριος Κατακαλού. Η  κόγχη του Ιερού, β. Αυλωνάριον. Ο  πύργος, μετά τας εργα- 
σίας, γ - δ. Επισκοπή Σκύρου. Δύο όψεις τμήματος καλύμματος σαρκοφάγου

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Σκύρος : α. Άγιος Δημήτριος Φερεκάμπου, β. Η  μονή Αγ. Γεωργίου, το κάστρον και η βυζαντινή δεξαμενή

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Κάλλιον : α. Ο  λόφος επί του οποίου κείνται τα ερείπια του αρχαίου Καλλίου, β. Αναθηματική επιγραφή
εις Άρτεμιν, γ. Ε πιγραφή επί του τείχους

Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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Κάλλιον : α. Τμήμα του τείχους, β. Τμήμα του νοτίου σκέλους του τείχους, γ. Πυλίς του ανατολικού σκέ- 
Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ λους του τείχους



ΠΙΝΑΞ 246 ΧΡΟΝΙΚΑ A. Δ. 26 (1971 )

Κάλλιον : ο. Το ψηφιδωτόν δάπεδον τμήματος παλαιοχριστιανικής βασιλικής, β. Λεπτομέρεια ψηφι-
δωτού δαπέδου

Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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Κάλλιον. Παλαιοχριστιανική βασιλική : α - β. ψηφιδωταί επιγραφαί

Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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Κάλλιον. Παλαιοχριστιανική βασιλική : α - β. Ψηφιδωταί επιγραφαί

Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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Κάλλιον : α. ψηφιδωτή επιγραφή, β. Επιτύμβιος στήλη

Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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Κάλλιον : α. Ερείπια μακεδονικού τάφου, β. Η σαρκοφάγος του μακεδονικού τάφου

Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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Κάλλιον : α. Ο  τοιχοβάτης του μακεδονικού τάφου, β. Ο  τοιχοβάτης της προσόψεως του μακεδονι- 
κού τάφου

Β. ΠΕΤΡΑΚΟΣ
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Antre corycien : a. Idole néolithique de terre cuite, b. Statuette de bronze, c. Astragales inscrits

P. AMANDRY
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Φθιώτις : α. Λουτρά Υπάτης. Παλαιοχριστιανική βασιλική εις θέσιν « Βάρκα », β. Νεράιδα, Μονή Τα- 
ξιαρχών

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Φθιώτις. Μονή Ταξιαρχών Νεράιδας : α. Ανατολική πλευρά κατά τας εργασίας, β. Α ναλημματικός 
τοίχος ανατολικής πλευράς, γ. Η  στέγη προ των εργασιών, δ. Οι τρουλλίσκοι του βορείου κλίτους

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Φθιώτις. Μονή Ταξιαρχών Νεράιδας : α - β. Η  δυτική πλευρά προ και μετά τας εργασίας, γ. Aι αποτυπώ- 
σεις των παλαιών κεράμων επί της στέγης, δ. Η  στέγη μετά τας εργασίας

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Φωκίς. Α ντίκυρα. Ναΐσκος Αγ. Σπυρίδωνος: α. Ο  ναΐσκος, β. Τοιχογραφίαι  προ των εργασιών, 
γ. Η  στέγη κατά την διάρκειαν των εργασιών, δ. Η  οροφή προ των εργασιών

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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