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fΙεραι-:έρω έγγύτατα τούτων χαί έπί της όιερχομένης 
ό8ι:.ο εϋρομεν τά'f'ι:.ν μ·ήχ . 2.20, πλάτ . 0.60, βάθ. Ο . 70 έχ. 
-:εσσάρων ~ρθών πλαχι";;ν χα! πώματος, δπερ ε1χεν άψαιρεθη· 
έ·Jτος εuρέθη π·ήλινι:.ς λύχνο.;· ετερι:..; παρ, αύτbν τά~ο.; 

έπι:ιι·ήθη κυκλοτερή.; 8ιά ποταμίων λίθων πρι:.χε{ρως ~αί 
έστεγάσθη εια μιfί.ς άχατεργάστι:.u πλαχό.;· άνijχ.εν είς παι
είον- έντC.ς ε~:.ιρέθη είόώλιι:.ν γuναιχί:ι.; χαΟημένη.;, τέχνης 
τijς Ε' π. Χρ. έκ.ατονταετηρίόο.;. 

Δεξια εε τη.; ό8οu είς τήv γενομένην έκzωμάτωσιν, 
περί ·r1.; είπομεν έν ΠΑΕ 1909, 159 ε•:Jρομεν τάψι:.ν μήχ. 
0.95, πλάτ. 0.40, βάθ. 0.50 μηόέν ένέχοντα, καί ετε
ρον χuχλοτερη έχ ποταμολίθων χ-:ιστόν · περιείχε όύο 

zαλχ'l!ι.. 'fάλια πλατέα, iγγείι:.ν άοαψές, ορμον χαλχοuν 
χα( τι χατιωμένον σιόηροσν άντιχείμενι:.ν. 

Ένταuθα •'..ιπάρχει μέγα νεχ.ρο-:αψείον τη.; Ίωλχοu 
λ ?' ' ' ' ' θ' ι αμπρών χρόνων, ou η σ:uστηματιχη ανασ:ιιαψη α παρα-

σχ:rι σποuόαιότατα εuρ·ήματα · ήμείς έπιλιπούσης τη.; έχ. 

ερz. έχατbν πιστώσεως τοu Τποuργείι:.u των 'Εχ.χ.λη-
ι!' 'λ ' ι ' \ • σιαστικών κλ. άνεοα ομεν την περαιτερω ανσισκαψην ε~ς 

ε ιjθετώτερον χρόνον. 

Ζ') Έπi τη, κορvφij' τοv Πηλiοv. 

1) Λαξευταί οίκήσεις καί ίερός περίβολος έπί τής 

άκρας κορυφής. 

Το Ιl-ήλιι:.ν, μάλιστα ή χορuψη αύτοu, είναι κέν

τρον πολλών fJ. uΟολογιχών όιηγ·ήσ:ων, λίαν γνωστών. χ.α! 
εύναταi τι.; τούτου ενεχ.α να ~νομάσ"{) σιύτο μιχ.ρC.ν υλuμ-

'Ε' .... " ' ... ... Α, 1 , , 'ί':ον. •πι -:ης αχpα.; αυτου εγεται uπο τινων αρχαίων 

σuγγραψέων δτι ~:.ιπijρχεν ίερον τοσ Διο.; Άχραίι:.u, εί.; δν 

χαί ίχαναί έπιγρ·χψαί άναψέρονται ώς οντα πρώτην θεότητα 

των Μαγνήτων, IG ΙΧ 2 1103. 110?). 1108- 1110. 1128. 
20 
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Προς βε6αίωσιν το 1.Jτου άνέ6ημεν έκείσε καί έρευνή

σαντες τdις ~:.ι'fηλοτέρας κορυψάς, εuρομεν έπί της ύψίστη;. 

ήτις καλείται π λ2ασσίόι σ·ίjμερον' εχούσης uψ. 163;) μ.' 
αψθονα ίχνη κεράμων καί τινα σημεία οlκοεομημάτων 

έπί της προς τήν εσω θάλασσαν έστραμμένης όλίγον έπι

κλινοσς έπιψανείας, ψαλακρας ολως χαί πλήρους λιθαρίων 

(σάρα κοινώς). 

Τα περί τήν κορυψην ταύτην μέρη ήσαν πλήρη βό
θρων και άνατετραμμένων βράχων, ποιηθέντων ί.ιπο χρυ

σοθηρών χωρικών ά;.ο αlώνων -~εη, ώ; όιηγοuνται οί 

πλησιόχωροι· όιότι έκ της κοινης όνομασίας της θέσεως 

παραγδμενοί τινες, ένόμισαν οτι κρ•.Jπτεταί που -;ης κορυ

ψης μέγας θησαυρός, ον ο•:Jτως άνεζήτησαν πολλοί' τινές 

τών έρευνητών τούτων έ;ι Δρακείας λέγεται οτι έσπαρά

χθησαν ύπο λύκων. 

'Ανασ;,ς,άψαντες ένταCίθα έπί οεκα·ίjμερον όαπάναις της 

Κοινότητος Πορταριας και του κ. 'Αλεξίου 'Αθανασάκη, 

εϋρομεν κατdι μέν την 'Ανατολικην βραχώόη πλευρdιν λα

ξευτdις οίκήσεις τοσ γνωστου τύπου (εlκ. ~· -:Cι οιάγραμμα 

τοuτο έποιήσαμεν προχείρως άλλdι μεθ' ίκανης άκρι6είαςj, 

bμοίας ταίς περί την Δημητριάόα, έν Παγασαίς, Φθιώτισι 

θήεαις κά. (ΠΑΕ 1907, 236) · (ιπάρχουσι καί όπαί προς 
εμπηξιν τών ξύλων όιά τdις στέγας τών καλυ6ών τών παμ
παλαίων έκείνων ;ι.ατο(κων· καλοuνται ε· αί οiκ·i.σεις έν

-:-ασθα ί.ιπο τών πι:.ιμένων «Σκολειό», όιότι οί άνα6αθμοi 

θεωροονται ί.ιr.' αύ't'ώV ώς εόρανα μαθητών παλαιών, ειεα
σκομένων ποτέ έχ.εί ί.ιπ6 τινος ειόασκάλοu. Όμ~ίως έπί 

τοο άχρωτηρίου Πύρρας (νον 'Αγκίστρι) παρά τάς Άμq;α

νάς καλοuνται vuv τοιαuται λαξεύσεις « Δασκαλε1ό », ήτοι 

Διόασχαλείον. 
Των οiχήσεων τού't'ωV θdι έγίνετο zρησις οι' έμπήξεως 

ξύλων προς όλιγοχρ6νιον ειαμον-~ν κατά -:-Cι θέρος χαί εiς 
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\ .. \ • ' , ' ' , t ' f , ' , 
ι: ·fjν ι .. ~μ-;:?α.ν ~σι:ορικην -;:ερ~οvvν · eιι~-:ι ευρε :Jησαν ετ. ~u-

" ' ,, ":' , ... . 
ι:ών /#r.;νv ρ':ι..ι :ι..ε?αμιι;ιες, t'Jν ~tνΞζ '?εpουσι σuμπιλΊ'ΗJ.α:α 

"::αu.μ7.-:ων Ία::αΊΟέν-:ων r~αΟέω:; έτ.1. u.αλχχr;,σ -:οο πη) οο· \ ι ... ι • Γ' ι ' " ,,. , () , . ' . - ο 
;;χινε-:αι r,--;ι ~.'J':αι :ι.z-:εσχεuα-; ησαν ετ.ι -:ι:ιποu εν-:αυ α. 

' Ε \ ' ' ._ • ι • r ' ( \ "\ ' ... 
ηγu:, r;,ε -:ων r...ιχ ·r1 σεων -:ο •J-:ων ευ ρε Jη :ι.τισ-:η r;,ια Αα-

ξεu-:wν λωων Χλλ' έν έρειϊtίοι:; πuλη ( είκ. ;:) Ε) με-:ι:Χ 

; ,;lj ϊ: ΙJργιυν ±Υ .. α::έρωΟεν ( ε~χ. ?-) ΙΙ Π), ών ό έ-:εpvζ ε~οι-

. -,.. 
.. -. Q . 

.::.- ~ .. ·: ~ ~ 

: . -;: .. 

; f : 
'--' 

ΚΟΡΥΦΗ Γ1ΗΛΙΟΥ 

El><. 5. · Ιερός περίβολος μετά χτισμάιωv λατρείας χαί λαξεvιιί>v οlχήσεωv. 
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ψι:ιυς έπεσαν καί παρεσύρθησαν ή έΧαλύφθησαν οί πλεί

σ-:οι τών λ€θων. 
,, ' ~· - e'λ ' ' " Ν ι:..-υνεχεται υε -:φ περιυο φ -:ουτφ Χαι ε-:ερος ο":ιοα-

νατολικ.ώς (είχ.. a Τ '"), ου μ6νι:ιν r.ιλίγον τι της Άνατο
λικης πλευρας ειατηρείται εuκρινω;. Άμψότεροι άπετέ

λοuν ίερόν περίβολον, άνάλογον τ<fι έν Όλυμπ!~, Δελψοίς 
κ.ττ., χωριζόμενον έγκ.αρσ€ως χατά το σημείον Γ της είχ. 
!'! ~ ' ' , - λ 'θ , λ' ' ,, ' 3 ., οια τειχοuς εχ μιχρων ι ων, α λ εχον-:ος παχ. μ. 

έπlσης. 

2} Ίι::ρά καί στοά έντός τοϋ περιβόλου. 

, 

Έντi:ις τοσ μείζονος χαί Χάλλιον ειατηρουμένου περι

{)6λου ε•)ρομεν 01JO οίi'.Οόομ·ήμα:α (το Α κ.αί ":Ο Β της είκ. 
:S), ών οί τοίχοι έποι·~Οησαν έΧ μικρών λίθων κ.αί 'έχουσι 

' 1 1 • θ 1'1 • 1 "ψ 1,· • ' ' παχ. μ., ~σω ψ1αν ι;, επι υ• ος σχε:Jr.ιν ενος μετρου. 

Δεν άνεσκ.άψησαν δμως ταϊίτα έντελώς. Το Α εΙχε κ.ατα

στραψη τdc πολλά. :pαlνεται εε δν σχ·~ματος κ.υχλοτεροϊίς' 

ώς ο έν Γόννοι-, ναος της 'Αθηνας Πολιάεος κ.άδ .. 
Παρdι το Α Βορειοόυτιχώ:: υπάρχει μέγας άπότομος 

βράχος, (ιψ' δν όιαχρίνεται στόμα έλλειψοειόές σπηλαίου, 

άνοίγματος 2 μ. ( είκ. Ω Σ), βε6uσμένον όιdι βράχων ρι
ψθέντων έχ τών άνω έπlτηόες ύπο zωρικ.ών καί ποιμένων, 
Τ λ / <! ' 

/ 1 έ - '\'~ ων τινες εγουσιν υτι προ τριακοντα περιπου των ει:Jον 

αuτο άνοικτον κ.αί λελαζευμένον· ήμείς εεν κα-:έστη όυνα· 
νατον νά βε6αιώσωμεν άν έχει λαζευΟη. ει6τι οέν έχωρ·ή-

. (.( 'θ ' ... ' ' \.'\ ' ' ι σαμεν εις Ι"'α ο.; αρχοuν προ τοιαυ-:ην ι;,ιακρισιν · "ΏΧασαμεν 
" " " θ 1 Τ - λ λ ι; ' Τ' 

/ 
ομως οτι οντως α ειναι -=εχνητως ε α.,ευμενον. ο σΠΊJ· 

λα~ον τοϊίτο πάντως, κ.ε(u.ενον Ξ.ντος ε!ς το άχοον τοϊί πεοι-
1 1 1 

Ε'όλ C.. Ι ~ • { • ι ' I'• • ~' ο ου, •ια ητο αντικε μενον λα":ρεια;, τι;, ι:ιε οικ.οοομημα 

Α ίερόν τι της έν τ<fι σπηλαίφ λατρευομένη; θεότητος. 
Το Β έξ άλλου θdc ήτο έπίσης ίερον έτέρας σχετικης 
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Οεότητος τtι έν Α χα!. έν τψ σπηλαl<:J λατρεuομέν'{} · είναι 

όέ τοΟτο έπιψ:χνέστερον ώς εχον μίαν τwν πλευρών, τΥ}ν 

άνασχαψείσαν έν μέρει, όι ·ήκουσαν ε!ς μijκος 11.40 μ . . 
'Αμψότερα τά ο!Μοομ·ήματα ταΟτα έπQι·ήθησαν · πη-

λ , . ' i λ- ' 1' {). ' " J οκτιστα αρχ.ουντως 1:.πιμε ως, χαι ειναι πιr1ανον ο-οι 1:.στε-

γάζον-:0, στερεουμένης εσωθεν της στέγης όιά χeιρμwν όέν

όρων · τ-f1ν ϋπαρξιν στέγης βε()αιοfίσt κέραμο~ άψθονοι, <1ν 

αί μέν στρωτijρες ψέρουσιν έρυθρόν, αί ~ε χ.αλuπτηρες 

χ.ατά -:Υ}ν χ.ύρτ<d~ιν .Χνω μέλαv γάνωμα, ώς αί άνω έν 

Ε' 2 μνημQνευθείσαι. 
'Ότι 1' ·ί)σαν -:α•J-;α ίερά, άποόειχ.νύουσιν ε•jρήματα 
' . ΑΒΓ . {J. ' ' ' ~ ι " θ ι ϊ.αρα "=" ε•ηε•1εν-;α κατα -:ας cιQχ.ιμας, Ίjτοι ραu.:. 

συ.ατα άγνεlων υ.ελανο6α'!ιwν καλών, στιλπνQτάτης ~ια-
' ι ' ι 

νι{,σεως, ϊόίως μίχ.ρwν σχ.u?Qεtόwν, -:ijς Ε ' - Δ ' π. Χρ. έχ.α-

-:ονταε-:ηρίόος- εύρέθη έπίσης χα!. χαλκο\Jν άρίστης ειατη· 

ρ·ήσεως νόμισμα τwν Χαλχ.ιόέων της Δ' π. Χρ. έχ.ατονταε· 
'" ("Ε11.1 , ' , . !:: , τηρι~ος i ΙΗ. προτομη γυναιχος χ.ατενωπιον· περι., επι-

γράψ·ή. "Ο Π. άετος άναπεπταμένων πτερύγων, ού άνω 

άριστερά ίχνη έ:πιγραψijς), πολλοί χαλΜί χ.αl σιόηροί 
·rίλοι, σαυρωτήρ σιόηροϋς μιχ.ρQu ό6ρατος, άναθηματιχ.οιJ 

β e ' ' ' Ι' ,, ' ι λ' . λ ε')αιω:,, μι.~ιρα ~tαι ουσι;.ιαγνωστα -:μηματα πη ινων αγα -
μα-:ίων ·, έν οίς ϊ.λαχ.οειόες εiόώλιι:ιν ά~α'?έ:,, 6μοιον τοίς 

νησιωτικοί;. 

Διευχ.ρινηθέντων τών χ.τισ-μάτων Α χα!. Η ε•jρέθησαν 

έν μέ.ν τ~ Α κ.εραμlόες χ.αί άγγεία είς πλijθος τοϋ είόοuς 

-:ών μνημονευθέντων, -~λοι, βέλος σιόηροον, λα~ή κυλιν-
"' \ Ι "' Ι - " ' t'\r ι;.ριχ.η μαzαιrιιου η μερος σαυρωτηρος, αιχμη όορατος σι-

όηροϋ, χ.ρίχ.ι:ις χαλχeιϋς, πQλλdι τμ·ήματα λεπτών άνιχθη

ματιχ.ών άγγείων, ών τινα ψέροuσιν ενόον χατdι τον πυθ
μένα άπο της ποι·ήσεως ήοη ένσψράγιστα άνθεμωτά κοσμή
ματα άχ.τινοειόwς, συνοχείς μεγάλοι σιόηροί προς συγχρά· 

τησιν ξ 1.Jλων χ.ττ .. Τά χι{,ματα ένταιJθα είχr,ν χeισχινισθij 
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ύπο τών θησαυροθηρών, πeιλu εε μέρeι:; τών τeιίχων κατε-
1 "λ ( ' ' -σκαψη ι; ω:; υπ αυτων. 

'Εν όε -:ω Β, οντι άσ~αλω:; τετ:;αγώνω καl ε·ιeιντι 
ι i ~ ι /,. 

πάz. τοίχου 0.?">ο, εύρέθησαν κεραμίlε:;, ·fιλeιι καί άγγεία, 
ώ:; έν τ~ Α, έτι όε zαλκοσν πώμα άγγεiου, αίχμη σιόη-

- \"ι "λ " _ { ι , 
ρου οορατο:;, ε ασμα σιοηρα:; μαzα ρα:;, τμ·r;ματα μεγα-

λων άεαψών άγγείων καί τινα χαλκών λεπτων· ίπi των 

τοlχων αύτοσ κείνται βράχeιι κατακυλισθέντε:; ύπο θε ·j

μηνιών -~ άνθρώπων. Τπ' αότί;, Q!j μακράν εύρέθησαν 

τρία τμ·ήματα άναθηματικών μα~ μχρίνων στηλών λίαν 

έ11θαρμένων· θά Εψερeιν έπιγρα:ά:; έξιτήλου:; νσν γενeι

μένα:;. 

Περί τον τοίχον Γ εύρέθη το μνημονευθέν νόμισμα, 

τμ·~μα-:α κυλίκων μελανο61χιpών πηλίνων τfι:; Δ '- Γ' π. Χρ. 

έκατονταετηρίόο:;, έλάσματα χαλκα οιάτρητα, ·fιλeιι χαλ

κοί χαί σιεηpCιί άμψα.έψαλοι πλείστοι, 'ψήματα άγγείων 

χαλκών μετ ' έντομών άποτελουσών έπιγρσιψΥjν ίσω:;, κερα

μlόε:; ώ; ανω, εξ οξείς άμψορεί:;, έλσιιοψόροι πeιτε η eιίνο

ψόροι, χαταχεχωσμένοι έπίτηοε;, πλήρει; εε άνθράχων 

χα! τέψρα:;, τμήματα έτέρων όμeιίων, τρεί:; λύχνοι, J,ν όύCι 

ά6αψεί;, ό έτερο; μέγα:;, ό τρίτο; μελανο6αψ·~:;. στρεπτόν 

τι σιόηpοσν βέλο:; χ":'τ .. 

Φαίνε-:αι πιθανον ότι τί:ι Χτίσμα -:οσ-;ο Γ έχ_ρησίμευσεν 

eιύ μόνον ώ:; έγκάρσιον'τείzο:;, χλείον Νοτιοανατολιχώ; τον 

ίεpον περί6ολον, άλλά χαί ώ:; σιοά άμφοτέρωθεν έστεγα

σμένη, ένθα ίόρύοντο τά πωλητήρια προ; χρijσιν τών 
προσκυνητών κατά τά:; τελουμένα:; έχάστοτε πανη

γύρει:;. 

Παρά το Ε τij:; είχ. δ εύρέθη τμijμα στήλη:; λεία:; 

άμψοτέρωθεν έχ πώρου λευκοσ σκληροσ μετ ' άεαθώ:; χε

χαραγμένη:; έπιγραψijς τij:; Δ' π. Χρ. έκατονταετηplόο:; 
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ΑΝ t-Ι ... 
Α 1 ~ ( τ&pμαι ) 

rσω~ c[ οί ~ιtναι ιiνέθηχ. ]-

αιν Μ[οuσ;-

αιι~ ». 

311 

Έ'ί:' αύτης είχοv χαράξει ποιιJ.έvες, χυvηγοί χάτ. μο

νογραψήματα όνομάτων χαί χρονολογlα:;- 5τι ή στήλη -~το 

άρτιωτέρα καl προ Ι-;λίγωv έτών έτεμαzίσθη, άπι:.δειχν•~ουσιν 

α~ νεώτεραι έπ' α•:.ιτης έϊtιγραψαί, ών τινα γράμματα έν μέρει 

θ , c \"' ι ' v ' ' J: ' 1 1 _ 

σω εντα •.JΠΜειχνΙJου~Η την ανω και οε,ια σuνεχειαν αuτης · 

'i.zει εε vov υψ. Q.19:S, πλχτ. 0.19, πάχ. 0.06, uψ.γραμμ. 
0.04, όιάστιχ. 0.02. 

Πλiιv τοϋ μεγάλου ΠΕ?t~6λου •)οτάρzει καl ετερος κατά 

-:ην εeω οψιv της στοας Γ· ένταοbα ivεσκάψαμεν οίχοό6-

μημα, όμοιον καθ' 5λα τψ Γ καl ον συvέzειαv α•)τοtJ πιθα
νώζ παρηχολοuθήσαμεν ε · αύτο έχ της άvω γωvίας Ε.πί 

4.40 μόνον· περαιτέρω ψαlνεται προχωροσν χ.ατά το Τ"' 

ώς συνέχεια τοσ τείχους τοσ ι.ερι6'6λου. Έντασθα εϊ.ίρομεν 
~ ' · · ι~ · ... r · -zονορας ενσψραγιστους χεραμ οας. οτερι ων ε πομεv εν τοις 

άνω σελ. 307, τμήματα άγγείων πηλίνων χαί ήλους 

χαλχοiJς χαl σιόηρο•Jς. 

Κατά .. ι:. μέσον που τοt. οεuτέρου τούτου ουσπροσόιο

ρiστου την 'i.κτασιν περι~όλου ε•:Jρομεν όύο οiχοόομήματα, 
τl:. F χ.αί Ζ της είχ.. :J. Τούτων το F ίχει σχημα όρθογώ
νιοv χαί κείται έπί μιχροσ ύ·.,Υώματος, ύπέστη εε c;ίκτράν 

καταστρο9ήν •)πο ":WV θησαuροθηρώV' άλλ ' έμψανώς έξά

γεται έχ ';wν μεγάλων λαξευτών παραλληλεπιπέόων λlθων 
5τι τοiJτο εΙναι ναός, b έϊttΦανέστατος τών ένταΟθα, ϊttθα-

• 
νώς b τοΟ Διl:.ς 'Ακραίου, χείμεvος ϊtεριέργως 'i.ξω τοΟ με-

γάλου περι6όλου. 

Τιv ναον τοστοv όεv άvεσχά'fαμεν όvστυχώς, όι6τι 
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θύελλα μετά βροχήζ έκραγεiσα κατά 'tO μεσ(;νuχτιον τijζ 

1 Όη• Αύγούστοu καί οιαρρ·ήζασα την .,-κην-Ιjν ήμwν ηνάγ

κασεν ήμας νά i7tοz.ωρήσωμεν έχεiθεν· έξ C.λιγοώρου εο

χιμαστιχΥjς σκαψΥjς εύρέθησαν άg;θονοι χiραμοι στέγης, 

οίαι αί μνημονεuθεiσαι. 
'Ε , ., - ( , , .. , , 

γγυτα-:α αυτου υπερχειται σωρ(;ς ερειοtιων μιχροτε-

ρ(;u οiκοοομ·ήματος Ζ, 57tεp οϊιε~λως άvεσκάψαμεν. 'Εν τψ 

μέλλοντι ένταuθα μάλιστα χαl χατά τά σημεία Α. Β. Γ. ~ 
... • - ' , ,, έt .,. θ' ~ θ-
ειναι αναγhαιον να γινωσιν ερεuναι, ς ων α "ιεuχρινη ωσι 

τά κατά τον σ7tουοαιότατον τοDτον τό1tον λατρείας άρ

κούντως σημαντικά έρείοtια. 

3) Ί~~ό.ι~ιες ιοϋ Πηλίου· ιοπωνυμίαι και 
. , 

αυιο. 

θεωροuμεν άξιον άναγραyΙJ~ -:b 6-:ι έπl της Χ(;ρυψΥjς 

το.,-:;uτeιν (ι'fηλοD οροuς άπηντ·ίj.,-αμεν κατά τε τάς ήμέρας 

καί τάς νύχτας ηπιότητα περ!εργον, οίαν έ7tl έτέρων καί 
, ,, • , \ ' , ' d - ,, 

μικροτερων ε":ι ορεων χα":α 't'ην αuτην ωραν τοu ετοuς 

οιjοόλως ά7tαντ~ τις. Διότι, καίτοι ή κορυpη α~τη περι

~άλλεται πανταχ6θεν ύπο οά.,-οuς, καίτοι έz.ει έγγύτατα 

'Ανατολικώς χα! είς ούχί μεγάλην άπ6στασιν γuρωθεν 

λ ' li' - ' ' θ, ' ( \'\ ι ' t ι 7t ειστας οιαυγεις χαι αψ ονους πηγας υl)ατων, καιτοι ημι-

σειαν ώραν ύπb την άχραν ειε":ηpεiτο -:6τε έντος δάσους 
πτέριος zιών, έν -:ούτοις ή, θερμότης χα! ηπιότης τoiJ κλί

ματος ήμέρας χαl νυχ":ος έπl θέσεως πανταχ6θεν άπ6πτeιu 
Τ ' 
ητο χαταψανης. 

'Ε , \'\, ,.. ,,, . , )"' , 1 

ν γενει ι:.ε ειναι ημερος eι περις τοπος, στεροuμενeις 

βλαοερών ζψων χ.αί έρπετών χατά τb θέρος τούλάχιστοΊΙ' 

ούοέ ήχούσαμεν χ.ατά τb οιάστημα ,;Υjς όιαμονΥjς ήμών 
' λ' θ, \ .... ' , "r • ' - , 

ψωνην υχων, ωων χ.αι των τοιουτων, εν ψ επι του ασυγ· 

' ' " - Φθ '~ θ ρ- ' κριτως ταπεινοτερου οροuς των ιωτιtJων ηυων κατα 

τήν αύτήν ωρσ.ν τοο ετeιuς συναντ~ τις άγέλας έτι τοιeιι..ί -
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των ζψων, έπι-:ιθεμένων μάλι.,-τα ήμέρα.; καί νυκτος έναν

τίον άνθρώπων τε και ήμερωτέρων ζψων ( βλ ΠΑ Ε 1 908, 
188 κέ.). 

Τούτου ενεκα όεν είναι άπlθανον νά εικάσωμεν οτι εις 

ίκανώς άρz.αϊκοu.; χρόνο'Jς κατψκήθη ή θέσις α.Jτη καί 
' ' λ , , ?' ~ 'IJ. ' " 1 απετε εσε μικραν τινα χωμην, ης :.ιετηpΊJ•ιη το ονομα εις 

ύστέροuς z.ρ6νοuς ( Πελεθρόνιον, Κενταuρία; )· κατόπιν μετε
τράπη ε!ς τόπον λατρε{ας έν τοίς ίστορικοίς χ(όvοις· περί 

τοσ ζητήματος τούτου, ιξ ou πολλά σημεία της Μυθολογίας 
εuνανται νdι όιαψωτισθώσι' θέλομεν όιαλάtει εϊιθετώτερον 
μετά τ-/jν περάτωσιν τών ίκεί άνασχαψών. 

~έσειs_ εε όνομάζονται περί ":ην κορuψην :χί έξης: 
Πλισσίοι ή Πλ1ασσίόι, Ιl.χζαροιjλι, 'ς τοlς Μοuσγίτ.,-ες, 

'ς τ ' Άηόονάχι, Γαλανόπετρα, 'ς το Κλουνί, Μπασεέκη 

Καλιί6α, ' ς την Πέτσ1αλη, Καραο!Jλι, Σου()άλα, Πuρ

γά-ι.ι, 'Αρκόπε>ρα, ΜικρΥι- 'Αρχ6πετρα, Κρανίτσα, Κρύα 

Βρύσι, Στέρνα-Λαναρ7., 'ς την Πα1:ριντζ1ά, Καλντιρμάκι, 
ΆμασκάλΙJ. Άναθεματίσματα, 'ς τά Κέθρα, Κατσαροu, 

1 
Ξινά-Νερά, Άγ1ά-Κατερίνη, Κστίνα, θολορ1ιΧ· περαι-:έρω 
πρ!:ις την Δράκειαν λέγονται Μανώλη ":ημ Πέ-:ρα, Καρα-

' - Κ · Μ ' Σ ' ' ' ,, .... ' μιzαλοu, οτρωνlα, ισορραz.ι, ταυρος, ς τη ... χΑ·ιι-
Ορά, Παλ1άμπελα, Κ:χστέλλι, Ταρά-:σες, Δ1ασέλλα, Άχλί- ~ 

τσα, 'ς τ:Χ Δροσινά, Άνεμοuτσα , Παναϊά, Σ:χ:π6πε-:ρα, t 
Γι:.ρ το Βράχο, (~νθα παλαιbν Μονασ-: ·ήριον τοu 'Λγ. Δη- \ 
μητρίοu ). Λιίκοu-Τρσπα . Ε!ς -:άς ..:λείστας τών iνω θέ- 1 
σεων όπάρχοuσι καί όνομάζονται ώς ανω πηγαί όοάτων. t 

"Ε ' ' ' "Α Λ ' ' 1 
τι Ίtεραιτερω περι τον γιον αuρεντιον μεzρι ! 

Άγ . Γεωργίου χ.αl Λεχωνίων λέγονται αι tξης: Κεψάλα, -
Τζουάννη· Βρύσι, 'ς το Μπουρνάζι, Καροαρα, Στρόψιλο, 
Καμπανα, Μαρίνα, Πυργάκ'.;, Γc.uρνιτζ1ές, Σuρ6ανατες, 
Άρμάνια, Λι6άοι, 'ς το\.; Μχμάτσες, Κουκουρϊγχο;, Λι-
6'άόι, Γα6άθα, 'ς τη Μαννεροο, Κότινας-Λάκκα, Καροο-
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τες, Γοργοθας, Μαναστηράκι, Ψηλά· Χαγ!άτ!α, Άϊγ!άν
νης, Σλιναργ1οσ, Μοχος ( 'ς τούς Μ'χο•.ίς), 'ς το Μπολιάρι, 
'Ρ' Δ e ' Σ ' ' ' 'Α ' 'Α ' ' ' αχες, !αυατακι, αρακνα, ς την γο!· παντοι, ς ":Ο 

Δρυμάρι, Μο•.ίpτινες, Παναlτσα, Άϊθ•.ίμν!ο.;, Μακκελάρες, 

Στοϊάτικα, Κούτ'- 'Ράχι, Με'!όχι, Κακαρο•.ίγκα, Λουλούεα, 

Γοσ6ες, Νε6Φυτ', Δέσι, Άϊκωσταντίνη, 'ς τ' 'Αντ~1α, 
• 1 

Κοκκινόη, Παλ!οσκές, Δρυμάρες, 'ς τη Μαγκουλοσ, Σκια-

θάκι (βράχος όμοιάζων μέ σκιάθ'\, '.; τ-fι Γό6ρη, Βαθε!ά 

Λάκκα, Παππαγγέλ', Καψάλες, Ίσ1ώμα":'α, 'ς τά Βροz!ά 

η ό Βρ6χ!ος (ποταμος Βρύz.ων; ), Κανα6άκι, Άγρ6λευκες, 
Τ ' 'Ο'" ' Μ - Β ' "Α Β ' Γ ρανη- ςυα, αυρο- ραχος, σπρο- ραχο;, υ9τοσπη-

λ1ά, Κατσικ&, Γουρνομάντρι, 'ς τή Φλέση, Σκι~ορα•.ίλι, 

'Ασπρόχωμα. Σαπόπετρα, Σταυρός, Κρε66άτ!α, Χλ16. 

Περί όε τΥjν Μακρuνίτσαν καλοuνται θέ,,-εις μέχρ~ Λέ

σ":'!ανης ι βλ. άνω Κεψ. Δ ') Κοσκκος, Τρανο 'Ίσ1ωμα, 

Γύψτοι, 'ς τά Μαγκ6ε!α, Γκριτζ6ραχι, Άχ6ν!α, Κόκκινη 

'Ράχι, Σ,άμο, Καρά6α, 'ς τ(-,ν Καλ6ερο, Μαχαιρ&-Βρr.ίσι, 

Παπαόήμ'-Λάκκες, Κορψή, Ξεράχ!α, Ξιψόpτι, Κουπέλλα, 

'ς τ' Λαγιuνίκα, Χαμορίγανι, 'ς το Άντα6ί,ο (τ' Άντο6ίτο) 

(βλ. άνω έν ΔΊ, Σιντοr.ίκlα, Δρακ6σπηλ!α, 'ς τιΧ Βου

λ1ά, Πάστρα, Άχερώνε::,, Κοκκ'νόε!α, 'ς τά Σκιληρά, 

Ποuρνάρ.1.α, Ξυνομηλ!ά, Καλ!ακο•.J;α, Κρ•.ίο-Νερ6, Κα

ραμτζάρι-'Ράχι, Φλάμπουρο. 

Κατά εε τήν Δημητριάεα ( Γορίτ:αν) κ.αl 'Άλλην Με
ρ!άν προς τήν Μακρυνίτσαν: Μέγα- 'Ρέμα, Χιλ1αεο•), Δα

κρες \είεος άνθους), Τσίρου-Πηγάόι, Καραγάτσι, Παπα
στέλου, Μαντριν1ά. Κα6άλλα, Κ·ήπ!α, Άλωνάκ.ι, Τοuμπα, 

'Ράχι-Μούρου, Άνομαλ!ά (όμαλή θέσις), Λαμπή-Πέτρα, 
Παντελέημονας, 'Αιεημήτρις, 'ς τή Λα6ωστή (η Άλα6ω
στ·ή), 'ς τή Λεuκα, Παραόείσι, Άϊλ1άς, Σγαντζοπούρνι, 

Βαθr.ίρεμα, Κλίμα, Λουμπάρόα, Ξερ!άς, Καλαμάκι, Κάχ
κα6ος, 'ς τή Γιρακ!ά, Μεγάλο "Ισ!ωμα, Γuψτ6ρεμα , 
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φ-. ' '' ' ' (' Σ · λλ '~ ι.αμπ-:ιηι, .;.;αρακ νο Cι αρακηνc.:;· μα ον το "-'αρακνό, 

" i' • r.ι. • ..(\ 11' έ , ξ 
ητοι « μαc.ημενο r-Ουνο », αοενορον Χ ":'OU σαρα , ασz ε-:ον 

' ' ,~ ' 1 Κ ' Β ' Β λ ' Β πρ~:; ';Cιυς ..;.αραχηνο~:;,, αινουρlα- ρυσι, ασι 1α- ρύσι, 

Μν-:άνι, Σγκακc.να ('ς τΥjν Καχκονα), Καλογρίτσες, Κα
μάρας, Φ'τόκου, Μαρμαρωμένο Φεlόι, Μετερlζ1α, Κατσι
~έλλc.υ, Γ1ανν1οσ, Παλ1α1.Jλακο, Κοuτ~ίτσα, Γ χ~ώνη '~ . . ... ' "' 
":Ο Γκοuστίλλα, Βρωμό6ρυσι, Μα~ρα Λιθάρlα, Άλαa')CιΧ-
χλΑ.σι, Μελίσσ1α, 'ς τον Πuργάχι. Καρνας το Γ1οψΊ.Jρι, 
Γ1ε~αχ1ά. 

' 
'Ονόματα όένερων άνά τC. Πήλιον λέγονται το μέλ1ο η 

ό μέλ10:;, θ'λ•.ίχι, κέ;ρο, άγριλ1ά, ψλαμποr.Jρι, πλυξάρι χττ .. 

Η') Έv Γόvvοις Πεeeαιβlας. 

Τ ά; περυσινάς άνασχαψdι:; έν Γόννοι:; έξηχολοuθήσαμεν 
' . J , , !.. \ .. \ 

και ι.q:ιετο:;, περατωσαντε:; μt;ν την ανασχαψην τοσ ναοσ 

τη; . ' Αθηνας Πολιάεο.;, έπεκτείναντες εε χαl εί:; άλλα ση-
- \ l • ' 'ι::- . 

μεια τα; ι.ργασιας, ως ε..,ης. 

1} Ναός Άθηνaς flολιάδος έπί τής άκροπόλεως. 

Το μεσαιωνιχC.ν οίχοοόμημα ( είχ. . 6) άπεχαλύ·-lιαμεv 
'θ ' ' ,, ' έ ' "t: ' , πανταzο εν χατα τα:; εσω και νιαχοο τα; ε"ω εΊtιψανεια:; 

τώv τοίzων, lκρημvlσαμεν όε τού:; χ-rιστούς τετραγώνου; 
χίονας τοσ προστψου, όιότι εlχον έντc.ιχισθij στijλαι ψητη· 

σμάτων καί άναθηματιχαί περιέργω:; έΊtl τών λοιΊtών τοί

χων τοο οίκοόομήματος τούτου οr)όαμοσ είόομεν lντε-:οι
χ ισμέvην στήλην· ίσω:; μόνι:;ν χατωτάτω ίν τοίς Ιιεμελίοις 

ή 0 1)οόλω:; έγένετο χρijσι; αύτών· πάντως όμως είναι άναγ

χαίον έν προσεχεί άνασχαφ"Ώ νά χρημνισθij μέρος τών τοl

χων προς βε6αίωσιν το!Jτων. 

Προς τούτι:;ις ήρεuνήσαμεν ενεeιν 'tQU νοιοΟ, χωρeισντοι; 




