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ΠΕΡΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΩΝ ΧΥΤΡΩΝ
Το βασίλειον των Χύτρων aποτελεί εν των

ΠΕ1ΡΟΥ ΠΥ Λ ΙΑΝΟΥ

εγγύτατα της πρωτευούσης της νήσου aρ

χαίων Κυπριακών βασιλείων, όπερ δεν έχει
εισέτι επιστημονικώς ε ις βάθος διερευνηθή

Αντιβασιλείος του συ σταθέντο ς προς κοθοδή
γησιν του aνηλίκου ουτοκράτορος Κωνσταντί

τόσο εξ ' aπόψεως αρχα ιολογική ς όσον και

νο υ Π ορφ υ ρογεννήτου, ιδιαιτέρως δε κατόπιν

ιστορικής .
Το γεγονός όμως ότι διάσημοι βυζαντινολό

της εθελουσίας μεταβάσεως εις Βογδάτην
του ιδ ίο υ υπερήλ ι κος ε πισκόπου Χύτρων , του

γοι ως οι

μετέ πειτα Αγίου Δημητριανού Κυθρέος.

Henri Gregoire και R.J.H. Jenkins ησχο

λήθησαν διεξοδικώς και εν εκτάσει με ~ν

ψrορ ικήν του Αγίου Δημητ ριaνού Κυθρέaς '
· το γεγονός ότι ο περιβόητος συλητής Cesnola aκολουθών τα βήματα το υ Ελγίνου εσύ

Το όνομα της πόλεως, ως υπό πολλών ιστο
ρικών αναφέρετα ι προήλθε ν εκ της ονομασίας
του Χύτρου, του υιού του Αλέδρου εγγονού

του Αθηναίου Ακάμοντος, όστις προσέδwκεν

μ έν η ς υπό τινων ως ακροπόλεως τω ν Χύτρων,

εις aυτήν aυτή το όνο~ο του, γενόμενος ο
πρώτος aυ τή ς βασιλεύς , ότε μετά τον Τρωϊ

το ε ις τα Ν .Δ. της ακροπόλεως των Χύτρων

κόν πόλεμον οι εξ ηπε ιρωμοτικής Ελλάδος

ευρεθέν εξαίρετον άγαλμα του Σεπτιμίου Σε

· Ελληνες οπώκησον την νήσον.

λησεν θησαυρούς αμυθήτους εκ της θεωρου 

βήρου όπερ κοσμεί μίαν των αιθουσών του

Κυπριακού Μουσείου , το γεγονός ότι τα

Παραλλήλως όμως εξεφράσθη ακό μη μια

60%

περί της ονο μασίας της πόλεως άποψ ι ς. Αύτη

του aξιολόγο υ παραρτήματος επιγ ραφών του

λοβούσο υπ ' όψιν την υπό του πατρός της
ιστορίας πληροφορίον, καθ' ήν ούτος μνημο

I.K. Π εριστιάν η (του εν τη «Ελληνική Ιστορία
της Νήσου Κύπρου .. συγγρά μματος του) κατα

νεύε ι τα εν Λοκρίδι εγγύς των Θερμοπυλ<ίJν

λαμβάνουν αι εκ Χύτρων κατaγραφείσαι υπ '

(εις την είσοδον της Ο ίτ ης)

αυτού επιγραφαί , η εκφρασθείσα παρ ' ωρισμ έ

και ειδικι\ιτερον το υπ ' aυτού γροφόμενον

νο ις ιστορ ικ οίς πεποίθησις ότι η δ ιάδοχος των

«έστι δε εν τη ε ισόδω τούτη θερμά λουτρά , τα
Χύ τροις καλέουσι οι εγχώ~ιοι και βωμός ίδρυ
ται Ηροκλέος επ' ουτοίσι.. -δεν aποκλείει το

Χ ύ τρων πόλις , η Κυθρέa είναι η υπό του Βιργι

λίου μνημονε υ ομένη πόλις Cythera, αποτε
λούν ενδείξε ι ς περί της εξαιρέτου σημαντικό

.. Θερμά

Λουτρά ..

ενδεχό μ ενον ότι ο Χύτρας πιθaνώτοτa να

τητος και του ιστορ ικού ρόλου της πόλεως .

έδωκεν εις την υπ ' αυτού ιδρυθε!σον πόλιν το

Η - κατά τινος - θεωρουμένη ως ακρόπολις
των Χύτρων 3 κείται εις aπόστοσιν ολίγων εκα

όνομα Χύ τροι, ως εκ της εν τη πόλει παρου

τοντάδων μέτρων εκ της καλουμ ένης νυν

λογίαν προς την ονομοσίαν

περιοχής Αγίου Δ ημη τριονού, καταστραφεί 

λουτρών τη ς Λοκρίδας. Την άποψιν δε τούτην

σης το 299 aπό Εγίρας (911-912 μ.Χ.) υπό του

δεν
αποκιοείει
Γ κρεκουάρ .

aρχηγού του μουσουλμανικού στόλου

.. Ντι

μ υάνa .. του δρώντας εν τη Μεσογε ίω μ ετά την

υπ'_c:_υτού κ_ατ~~~jΗν2ηc;_ νήσου.
Ο Ντιμνάναχ η , κατ ' αλλους ,

,

4

.. Ντιμυανa ..

σίας της γνωστής περιφήμου πηγής , κατ ' ανα

και

ο

Χ ύ τ ρ ο ι των

Βυζαντινολόγο ς

Μνείαι τη ς πό1~ως αναφέρονται παρά τω
Λυσία τω Κεφάλω (458-378 π.Χ.) , τω ι στορικώ
Αναξαγόρα , υπό του εκ Ν ικα ίας της Β ιθ υνίας

θεωρείται ο Σοροκηνός ναύαρχος Ν τομιάν

Διοφάνους, του Αλεξάνδρου Κορνηλίου του

της Ταρσού, γνωστός Χριστιανός εξωμότης,
επικαλεσθείς ως επιχε ίρημα της κατά της Κύ
πρου επιδρομής την κατά της Συρίας επιδρο
μήν του Βυζαντινού στρατηγού Ιμερίου το

επικaλοι.ψένου

πολυϊστορος ,

υπό

του

Πλινίου 1 (23-102 μ .Χ.) - όστις γράψων το 61
μ.Χ. αναφέρει την πόλιν μεταξύ

15 πόλε ων της

Κύπρου .

έτος 297 aπό Εγίρας (910 μ.Χ.) , δ ιότι, ως ανα
φέρει ο άραψ χρονικογράφος Masudi, οι βυ
ζαντινοί κατέλαβαν την · Ελ-Κουμπέχ και την

δευτέρας μ.Χ. εκατοντοετηρ!δος, αναφέρει

Λοοδ ίκειον. Ως γνωστόν η περιπέτεια των

Λυσίαν και Ξεναγόραν . Ο Ι εροκλής ο γραμμα

Ο Αρποκρατίων, γνωστός λεξικογράφος της
εν τη λέξει

.. χύτροι ..

ως πηγήν αυτού τους

δουλωθέντων υπό του Ντομιάν Κυπρίων έλη τικός (500 μ. Χ.) εις τον Σενέκδημον αυτού 13
ξεν αισίως κατόπιν της aποστολής υπό_ της αναφέρει την πόλιν των Χύτρων μ εταξύ δεκα
βυζαντινής Κυβερνήσεως προς τον Χολιφην πέντε άλλων σημαντικών πόλεων της νήσου
ιστορι κώς θεμελιωμένης διαμαρτυρίας, πιθο- καλών αυτήν « Κύθpοι .. με την Ιωνικήν δηλονό
. 6
'
1
νώτοτο αμέσως μ ετά την επιδρομην , γραφει- τι ονομασίαν της . Εξ άλλου ο Στέφανος Βυ
σης υπό του Πατριάρχου Νικολάου Μυστικ?ύ , ζάντιος (500 μ.Χ . ) στηριζόμενος επί του Αλε 
ενεργο ύντος ως Π ροέδρου του Συμβουλιου ξάνδρου Εφεσίου αναφέρει: « Χύτροι Κύπρου
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πόλις , ην ωνομάσθαι μεν Ξεναγόρας φησίν
από Χύτρου του Αλέδρου, του Ακάμαντος ο

την ορειχαλκίνη περίοδον. Εάν προς τούτοις
γίνουν επισταμέναι έρευναι ακραδάντως μερι

πολίτης Χύτριος· Αλέξανδρος εν τω περί Κύ

κά των οποίων και ο γράφων επεσήμανεν εις

πρου . Την δε Γοργίαν αποδούναι Χυτρίοις".

την περιοχήν προγενεστέρου, αναγομένου

Εις άλλα σημεία τονίζει: « Ευρυνόην των Χύ
τρων βασιλεύς έγημεν, αναλογεί το εθνικόν

εις μίαν των τριών Νεολιθικών περιόδων της
ιστορίας της Νήσου, ως μαρτυρούσιν πλείστα
Νεολιθικά ευρήματα μερικά των οποίων και ο
γράφων επεσήμανεν εις την rιεριοχήν προ ολί

προς το Χύτροις ενικώς ως Κύπριος , προς το
Κύπρος".

Λεmομερείς

βιβλιογραφίας

των

διαφόρων ιστορικών οίτινες μνημονεύουν την
πόλιν παρέχουν ο Αθανάσιος Σακελλάριος , ο

γων μόλις εβδομάδων ελθόντα εις επιφάνειαν

Χένρυ Γκρεκουάρ , ο δρ. Κωνσταντίνος Σπυρι
δάκις και δη ο Πε~~στιάνης εν τω προμνημο

νον μάλιστα , εάν το υπό τινων θεωρούμενον
ως εσβεσθέν αρχαιότερον όνομα της αρχαιο

νευθέντι έργω του

τάτης αυτής πόλεως να ήτο Κύθηρα, Κυθέρεια

.

Η περίφημος αναφορά του Βιργιλίου εις τα
δυο χωρία του καθ ' ά εξυμνεί ούτος την πόλιν
Cylhera ως πόλιν της Αφροδίτης έγινεν ση
μείον υπό π ολλών αντιλεγόμενον. Εις εν των

χωρίων τους ως γνωστόν ο Βιργίλιος τονίζει:
Hυnc

ego soρitum sommo sυper alla Cylh~ra

aυl sυρer ldaliυm sacrala sede recondam 1 .

Εξ άλλου εις άλλον χωρίον της Αινειάδος ο

Βιργίλιος τονίζει:

Esl Amalhυs esl crfsa mihi Paphυs alqυe Cythera
ldaliaeqυe domυs .
Εάν λάβωμεν υπ' όψιν ότι και εις τας δυο
περιmώσεις ο μέγας Λατίνος ποιητής ομιλεί
περί λατρευτικών τόπων της Αφροδίτης καθα

εκ προσφάτων αροτριώσεων. Καθ όλου απlθα

ή Κυθηρεία, ήτοι να επέζησε ν εν τη προφορική
παραδόσει αξιοποιηθέν - ως αμέσως παρακα
τιόντες αναφέρομεν- υπό του σχολιαστού της
Ησιοδείου Θεογονίας, του Κωνσταντίνου Πορ
φυρογεννήτου και άλλων.
Εξ άλλου, πλην του Βιργιλίου , αν τελικώς
δεχθώμεν την υφ' ημών εκφρασθείσαν άπο
ψιν, καταγραffiείσαν αρχικώς υπό Αθανασίου

Σακελλαρίου 1

, πλείστοι όσοι άλλοι συγγρα
φείς, σχολιασταί και υπομνηματογρά φοι ανα
φέρουσιν την ύπαρξιν πόλεως με την ονομα
σίαν Κύθηρα εν Κύπρω . Αναφέρομεν ωρισμέ

να ονόματα εκ προχείρου σχετικ% διερευνή
σεως: Ο σχολιαστής του Ησιόδου

εν τη Θεο

ρώς Κυπριακών όπως είναι βεβαίως το Ιδάλιον,

γονία αναφέρει επί λέξει: «Κυθή ρα εστίς πόλις

η Αμαθούς, και η Πάφος , δεν αποκλείεται ο
Βιργίλιος όταν έγραφε την λέξιν Κ υ θ έ ρ α

Κύπρου ... Εξ' άλλου ο Κωνσταντίνος Πορφυ
ρογέννητος περιλαμβάνει ταύτην (αποκαλών

να ηννόει Κυπριακήν πόλιν Κύθερα και ουχί

Κυθήρειαν) μετά των άλλων πόλεων της νή

την γνωστήν νήσον του Ιονίου . Μολονότι το
θέμα δεν εμπίmει εις τον κύκλον των εργα
σιών του παρόντος Συνεδρίου, εν τούτοις τί

σο υ : « Πόλεις (Κύπρου) δεκαπέντε Κωνστάν

θεται προς εξέτασιν και διερεύνησιν ενδελε

λογικόν αναφέρει αυτήν τονίζον: « Κύθηρα·

χεστέραν παρ ' άλλου αρμοδ ίου Συνεδρίου . Η

πόλις μικρά Κύπρου ".

παρούσα προσπάθεια αποσκοπεί εις το να ρί
ψη απλώς την ιδέαν προς περαιτέρω διερεύ
νησιν , ως ήδη ελέχθη και μελέτην του όλου
θέματος. Εξ άλλου η αναφορά του Βιργιλίου
εις την πόλιν - εάν όντως την Κυπριακήν αυτήν

πόλιν ηννόει -,δικαιολογείται και εκ του γεγο
νότος ότι εν τη πόλει ταύτη η λατρεία της
Αφροδίτης είναι πολλαπλώς μεμαρτυρημένη

τεια μητρόπολις, Κίτιον, Αμαθούς , Κυρηνεία,

Ταμασσός,. 21 . Ωσαύτως το Γουδιανόν ετυμο
Το υπό τινων επικαλούμενον ε πιχείρημα ότι
η εις τος ελεγείας του Θεόγνιδος αναφορά

της Αφροδίτης ως ε υ σ τ ε φ ά ν ο υ Κ υ θ ε ρείης
ή
Κυπρογενούς
Κυθε 
ρ ε ί α ς πιστοποι ε ί τον συσχετισμόν της

Αφροδίτης προς τα Κύθηρα δεν είναι αρκετά
ισχυρόν δια να πεlση πέραν αμφιβολίας περί
της τοιαύτης ταυτίσεως. Δεν πείθει εξ άλου ο

ει< των διενεργηθεισών εκεί ανασκαφών και

ισχυρισμός ότι η εν τοις Ομ ηρικοίς έπεσι διπή

των διασωθεισών επιγραφών.

προσωνυμία της Αφροδίτης

Μάλιστα η λατρεία της Αφροδίτης φαίνεται
να προϋπήρχεν της Ομηρικής παραδόσεως ως

θέρειαν νυν αεlσο μαι .. αποδεικνύει ότι η

.. κυπρογενή Κυ

γραφαί , οι ανακαλυφθείσαι εις Χύτρους παρά
τον ναόν της Αφροδίτης και το ιερόν του

Αφροδίτη μετώκησεν εκ Κύπρου εις Κύθηρα .
Τέλος η αναφορά του Βιργιλίου εις την ή τα
Alla Cylhera ευσταθεί και εις την περίmωσιν
του Κυπριακού τοπωνυμίου, δοθέντος ότι και

Απόλλωνος Υλάτοι,ι. Γνωστόν εξ άλλου τυγχά

η τοποθεσία εις ήν απαντώμεν τα λείψανα της

νει το γεγονός ότι οι ε ις την νεκρόπολιν της
πόλεως διεξαχθείσαι ανασκαφαί έφερον εις
φως πολιτισμόν κατά πολύ αρχαιότερον του
Τρωϊκού πολέμου , πολιτισμόν αναγόμενον εις

σημερινής ακροπόλεως των Χύτρων ευρίσκε
ται εις αρκετά υψηλήν τοποθεσίαν, αφ' ής

υποδηλούσιν οι Ελληνικοί και Φοινικικαί εΠι

απλούται πανοραμική θέα εκτεινομένη δυτι
κώς μεν μέχρι της Λευκωσίας ανατολικώς δε

114

ΕΛΕΥΘΕΡΗ Κ ΥΘΡ ΕΑ

μέχρι μεγάλης περιοχής της πεδιάδος της

νουάριον του

Μεσοορίος.

λύφθη εις την ομώνυμον και σήμερον περιο

1908 υπό I.K. Περ ιστιάνη

ανεκα

Εάν ούτως έχουν το πράγματα τότε είναι χήν Μ ά ν δ ρ ο τ ο υ Κ ο υ ν ι ά λεηλατημέ
δυνατόν να υποθέσωμεν ότι και η μνεl~ περί νος τάφος, όστις εσυλήθη , αλλά κατ ελή φ θη

ε υ σ τ ε φ ά ν ο υ ομηρικής Κυθερείης

2

θα

σον εν τέλει δώδεκα νεκρικοί θήκαι ή

.. μνη

συσχετίζεται αμέσως μετά της Κυπριακής πό

μεία" όπως τα ονομά(,~ι ο προαναφερθείς

λεως Κυθερείης : Το θέμα, ως πολλάκις προο
νοφέρομεν, aξίζει να διερευνηθή πλέον επι

ιστορικός (Ι . Κ.Π.) ανήκων εις μεγάλην και
πλουσίον οικογένειον των Χύτρων . Επειδή δε
ο δ ι ενεργήσος τος ανασκοφάς οδηγείται εις
το πόρισμα ότι- βάσει των ευρεθεισών επιγρα

σταμένως εν τω μέλλοντι.

Η πόλις των Χύτρων εδοκιμόσθη - επιπροσ
θέτως των Αραβικών επιδρομών, αίτινες συνέ
τειναν ε ις την κοτοστροφήν της, τουλάχιστον

φών- ο οίκος ήκμασε και ανεmύχθη κατά τους
Πτολεμοϊκούς μέχρι των πρώτων Ρωμαϊκών
χρόνων θα προσπαθήσωμεν να προβώμεν εις
ωρισμένος παρατηρήσεις εν σχέσει

μ ε τα πο

ρίσματα του , ως ονοmύσσοντοι τούτο εν τω
κεφαλοίω «παράρτημα επιγραφών» τη ς γεν ι

κής ιστορίας της Κύπρου. Ο οίκος φέρετα ι ακ
μάσος μεταξύ

330-58

π. Χ . και έχει γενάρχην

τον Αριστοκράτην . Αι ε πιγραφαί του τάφου εί

νιιι οι ακόλουθοι :
1. CKYΘ IN OC AP ICTOKPATOY ΛΞ

2. (Η) ΝΑΓΙΟΝ
ΓΥΝΗ
ΣΚΥΘΙΝΟΥ ΤΟΥ
ΑΡ Ι ΠΟΚΡΑΤΟΥ ΕτΩΝ ΟΕ

3 . ΛΕΩΝ Ι ΔΑΣ
ΣΚΥΘΙΝΟΥ
IATPOΣLOH
4. ΑΠΟΛΛΩΝ ΙΑ
C KYΘINOY LKE
5. ΠΥΘΩΝ ΑΡΙΠΟΚΡΑΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΣ
ΣΚΥΘ Ι ΝΟΥ Φ Ι ΛΟΣΟΦΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ

LOH

6. ΑΠΟΛΛΩΝίΑ ΑΡΙΠΟΚΡΑΤΟΥ
Κ ι ιτι'ι}. nι :τnν ίιυzιτr χ τονικοίι μrλιιι•ς δημο σ ίιι ι•
κ η ιιίn" rι'tριrrκιΊμηn ν

ι· ί ς τiιν τnπn t1r11iι"·

ΑΔΕΛΦΗ ΠΥΘΩΝΟΣ ΚΑΙ
C KYΘ I NOYLO

7. ΓΛΥΚΩΝ

Ο ΚΑ Ι ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΣ

'<Ξι \·rίυι γ.- ,

ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΥ LΝΔ

εις την παλαιόν τοποθεσίον της - και υπό της
τυμβωρυχίας. · Αλλωστε , πλην των υπό του Μ .

ΔΕΞΙΚΡΑΤΟΥ

8. ΑΡΙΠΙΟΝ

· Οχνεφαλομ Ρίχτερ γενομένων το 1833 δια

ΓΥΝΗ ΓΛΥΚΩΝΟΣ LΝΔ

9. ΔΕΞ Ι ΚΡΑΤΗΣ

λογαρ ιασμόν του Κυπριακού Μουσείου ανα

ΓΛΥΚΩΝΟΣ

σκαφών και των μεταγενεστέρων τοιούτων

ΕτΩΝΚ

υπό του τότε εφόρου αρχαιοτήτων Ευσταθίου
Κωνσταντινίδη , η πόλις δεν ηυτύχησε να τύχη

10. τΙΜΟΚΡΑΤΗΣ
11 . KAPION τΙΜΟΚΡΑΤΟΥ

συστηματικής και μεθοδικής ερεύνης . Αντιθέ

ΓΥΝΗΛΖ

τως εδοκιμάσθη συστηματικώς και επανειλη μ 

12. Δ Ι ΟΓΕ ΝΗ Σ ΔΙΟΓΕΝΟΥ ΤΟΥ
Π ΟΣΕ Ι ΔΙΠΠΟΥ ΗΓΗΠΑΡΑΜΟΝΟΥ

μένως υπό των τυμβωρύχων. Ούτοι εις μεν το
παρελθόν ενήργουν δια λογοριασμόν αρχαιο

ΕτΩΝ Κ .

καπήλων, ενώ κατά τους προσφάτους χρό

έχομεν το φαινόμενον Cesnola, ο οποίος εσύ

Εlί σχέσε ι με την υπό τινων αναληφθείσαν
χρονολογικήν κοτάτοξιν των επ ιγραφών τολ
μώμεν να προβώμεν εις τος ακολούθους

λησε κυριολεκτικώς την οκρόπολιν και το
πέριξ .

παρατηρήσεις : Η ταυτόχρονος παρουσία ενός
διοσήμου ονόματος της Ελληνικής Γ ραμμα

Εκ των διενεργηθεισών ανασκαφών τον Ιο-

τείος ή Ιστορίας π.χ. μετά του εν τη επιγραφή

νους ενεργούν δια λογαριaσμόν και ιδίων και

aρχαιοκαπήλων. Εις την πρώτην περlmωσιν

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

αναφερομένου δεν εξυπακούει οριστικr~ν
ταύτισυν του χρόνου παρουσίας των δυο του
των προσώπων , αλλά αποτελεί απλήν και μό
νον ένδειξιν χρονολογίας περίπου προσεγγι

ζούσης και ο υ χί και ανάγκην μετ ' ασφαλείας
συμπιμmούσης.

Λαμβάνοντες εξ άλλου αφορμήν εκ των δια
τυπωθεισών και δη μετά βεβαιότητος από

ψεων και πορισμάτων εκ της πέμmης επιγρ~
φής «Πύθων Αριστοκράτους Αδελφός Σκυθι
νου φιλόσοφος επικούρειος LQH .. , καθ' ας
"αφόβως
δύνατα ι
να
δηλωθή

ότι εν Κύπρω και δ η εν Χύτροις
ην

εγκαθιδρυμένη

και

ελει

τούργει φιλοσοφική σχολή του
επ ικ ουρείου
δόγματος
ιδρυ
θείσα υπό του ημετέρου Πύθω

ν ο ς ή υ π ό τ ο υ Ν ι κ 6 ν ο ρ ο ς " , ως υπό
τινος - λίαν φιλοτ!μου και οτρηρού κατά τα
άλλα ερευνητού- εγράφη, δυνάμεθα να πaρα
τηρήσωμεν ότι οι γενικεύσεις αύτα ι ε ίναι επι
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κίνδυνοι ως εδραζόμεναι επί εικατολογιών,
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χρήζουσα ι ουσιαστικών και συγκεκριμένων
στοιχείων και αποδείξεων.

Ότι βεβαίως η

ύπαρξις ιατρών και φιλοσόφων προϋποθέτει
επιστημονικήν άνθισιν εις την πόλιν είναι αυ

ταπόδεικτον. Αλλ ' ο ισχυρ ισμός ότι ελειτούρ
γε ι εν Χύτροις Επικούρειος φιλοσοφική σχολή
επε ιδή είς κάτοικος της εμφαίνεται ότι υπήρ

ξεν οπαδός ή/και φιλόσοφος έστω της Επ ικου

ρείου φιλοσοφίας είναι καθ' ημάς παρακεκιν
δυνευμένη υπερβολή.

Γεγονός όμως εν πάση περιmώσει παραμέ

νει έν: ότι η περιοχή · χρήζει ενδελεχεστέρας
ως μετά φορτικότητας ίσως υπό του ομιλούν
τος ετονίσθη - διερευνήσεως. Η ύπαρξις εις

την προσωπ ι κήν- την δεδηλω_μένην , ε~ παρό
δω ειρήσθω, παρά τοις αρμοδιαις αρχαις- αρ

χαισλογικήν σχολήν του ομιλούντος λίαν εν

διαφερόντων αρχαιολογικών ευρημάτων εκ
της περιοχής της πόλεως (ως κυπέλλων , οινο

χοών , αμφορέων, τερρακοτών , ειδωλίων κ.λ.π.
και δη λαγήνων, βλημάτων κ.α.) αναγομένων
εις την ελληνιστικήν κ.α. περιόδους
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της πόλεως αποτελεί κατά την ταπεινήν ημών
άποψιν σαφή λόγον δ ' όν επιβάλλεται η από
μέρους μας ανάληψις συγκεκριμένων προσ
παθειών και ανασκαφικών έργων και προς συν

αγωγή ν των αναγκαίων ιστορικών και άλλων
πορισμάτων εκ της υπερπεντακ ισχιλιετούς
ιστορίας της ιστορικής ταύτης πόλεως . Η πλη

θώρα των ανά πάν βήμα και εις την επιφάνειaν
του εδάφους της απαντωμένων κεραμικών

οστράκων των πρωτοβυζαντινών και μεταβυ
ζαντινών χρόνων δεν δε ικνύει μόνον το αδιά
σπαστον και συνεχές της ιστορικής πορείας

της πόλεως . Μας καλεί να εγκύψωμεν

- όσο

είναι εισέτι καιρός - επ! των ερειπίων της και
να συλλάβωμεν τα μηνύματα του λα μπρού πο
λιτισμού της.
Π ΕΤΡΟΣ ΠΥΛΙΑΝΟΥ

- φωτο

γραφίας και λεmομερείς περιγραφάς των

οποίων θα προσπαθήσωμεν να δημοσιεύσω
μεν εν τω εκδοθησομένω τόμω των πρακτικών

- αποτελεί ένδειξιν ίσως του αρχαιολογικού
πλούτου του υποκρυmομένου εις τα ερείπια
της ιστορικής ταύτης πόλεως . Αλλ ' η μεθοδική

και οσημέραι συστηματοποιουμένη σύλησις
υπό Τούρκων τυμβωρύχων γειτνιαζόντων χω
ρίων - διαθετόντων όλα τα σύγχρονα τεχν ικά
προς τούτο μέσα, εν οίς και εκσκαφείς, εργα
ζομένων και υπό το φως της ημέρας, όλως
aνενοχλήτως

- των αρχαιολογικών θησαυρών
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