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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στό τεύχος αυτό περιέχονται ιστορικά καί άρχαιολογικά οτοιχεϊα πού καλύπτουν 
μία περίοδο, πού ξεκινάει άπό τά Προϊστορικά καί φθάνει μέχρι καί τά Βυζαντινά χρό
νια. Είναι αυτονόητο ότι είναι μακρύς άκόμη ό δρόμος τής έρευνας τής ιστορίας καί 
άρχαιολογίας τής περιοχής καί ελπίζω νά έχει μία συνέχεια. Ευχαριστώ τόν φίλο, τα
πεινό καί τρανό άρχαιολόγο ΦΩΤΗ ΝΤΑΣΙΟ, τόν ΧΡΗΣΤΟ ΠΟΛΛΑΚΗ γιά την 6οή- 
θειά του στίς μεταφράσεις, τόν ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΓΙΜΗΤΡΕΛΟ γιά τήν συμβολή του στήν 
δημιουργία τού χάρτη θέσεων, τούς συνοδοιπόρους μου καί όλους όσους βοήθησαν γιά 
νά γραφεί αυτό τό τεύχος. Τέλος εύχομαι νά σωθεί ό,τι έχει άπομείνει άπό τό όμορφο 
χωριό μου, ώς παρακαταθήκη οτίς επόμενες γενιές.
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.... τό λόγο, πού άχνίζει τήν πράξη,
γιά νύχτες, γιά μέρες,
ψηλά στά βουνά,
όπου απάτητοι δρόμοι,
οτόν βαΘιόν ελαιώνα.
πού οί άγραφοι νόμοι
πάντα άοτράφταν μπροστά μου,
τόν έφ ερα ......

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕ ΛΙΑΝΟΣ, 
ΑΛΑΦΡΟΪΣΚΙΩΤΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (2.000 - 1.000 π.Χ.) (Π)
Τά πρώτα ίχνη κατοίκησης οτήν περιοχή τής Άράχωθας έντοπίζονται μέ 

την μορφή οικισμών οτύ λόφο τής "Κουμούλας" Παρνασοοϋ, όπου υπάρχουν 
λείψανα Μεσοελλαδικής (1.900 - 1.600 π.Χ.) καί 'Υστεροελλαδικής περιόδου 
(1.600 - 1.100 π.Χ.), οτό "ΚαστρούλΓ Ζεμενοϋ ('Υστεροελλαδικά χρόνια) καί 
οτή Οέοη "Καστρούλια" χαμηλά, κοντά οτόν Πλειστό ποταμό.

Η ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (Α) 
(1.100 π.Χ. - 400 μ.Χ.)

Ή  περιοχή τής Άράχωδας κατά τήν άρχαιότητα (μετά τόν 10ο π.Χ. αιώνα) 
άνήκε οτήν Φωκίδα καί ή κατοίκησή της είναι πυκνή, ιδιαίτερα στά κλασικά 
(500 - 300 π.Χ.), ελληνιστικά (300 - 100 π.Χ.) καί ρωμαϊκά χρόνια (100 π.Χ. - 
400 μ.Χ.) μέ δύο κύριες πόλεις οτόν "Παλιόπυργο καί στό "Νεκροταφείο" καί 
μέ τήν μορφή μικροοικιομών στίς εύρύτερες περιοχές τού Παρνασσού, τής 
Πάνιας καί τοϋ ελαιώνα.

ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ (ΠΧΡ - Β)
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Στήν περιοχή τής "Πάνιας" έχουμε τόν Παλαιοχριστιανικό οικισμό (4ος - 
7ος αιώνας μ.Χ.), πού ορίζεται άπό τήν ύπαρξη τών τριών μονόχωρων ναών 
του. Ή  κατοίκηση συνεχίζεται στόν ίδιο χώρο μέχρι-καί τά Μεσοβυζαντινά 
χρόνια (10ος - 11ος μ.Χ.) καί μετά μετακινείται στόν τόπο τού σημερινού οικι
σμού.

Ό  Γάλλος ιστορικός Pouqueville άναφέρει ότι ή Άράχωΰα τόν ΙΓ' αιώνα 
κυβερνήθηκε άπό ένα εύγενή τής οικογένειας de Noise καί ό περιηγητής Κυ
ριάκος άπό τήν ’Αγκώνα τό 1435 πού πέραοε άπό εδώ γράφει ότι ή πόλις ήταν 
πολυάνθρωπη.
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ΑΡΧΑΙΕΣ (Α) - ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ (ΠΧΡ) 
ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (Β)

1. ΚΑΣΤΡΟΥΛΙΑ Π
Τά όστρακα μαρτυρούν τήν κατοίκηση στη θέση αυτή. 'Ορατοί είναι τάφοι 

καί τείχη μιας οχύρωσης, πού άνήκει στά Μυκηναϊκά χρόνια (1.400 - 1.200 
π.Χ.).

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΟΡΔΑ, RECHERCHES DANS LA VALLfiE DU PLfrSTOS.colloque Paul RERDRIZET. 1991, 
σ. 47.

2. ΒΑΡΕΛΙΑ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ) A
Στον χώρο αυτό έχουν άναφερθεϊ άρχαϊα ερείπια1 καί έχουμε μαρτυρία ότι 

έχουν βρεθεί τάφοι άρχαΐοι.
1. ΛΡΓ. ΠΕΤΡΟΝΩΤΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ MNHMEIA ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ, 1973, σ. 121.

3. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ) Α, ΠΧΡ;
Στόν ομώνυμο ναό (νεώτερος) σώζονται δύο βάθρα - βάσεις καί τμήμα κίο

να άπό άρχαΐο, μάλλον, οικοδόμημα ή παλαιοχριστιανικό ναό.
Έ πίοης βλέπει κανείς τά λείψανα άρχαίου οικοδομήματος καί δουλεμένες 

πέτρες.

4. ΚΟΥΜΟΥΛΑ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ) Α
Δουλεμένες πέτρες καί διασπορά οστράκων κλασικής-έλληνιστικής πε

ριόδου μαρτυρούν, ϊοως, κατοίκηση οτό λόφο.

5. ΕΛΕΝΗ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ) Α
Ή  διασπορά οστράκων κλασικής περιόδου (5ος-4ος π.Χ. αιώνας) πιστο

ποιεί πιθανόν τήν ύπαρξη μικροοικιομού οτό χώρο αυτό. Διακρίνονται λεί
ψανα οικιών τού οικισμού, άναλήμματα καί δουλεμένες πέτρες.

6. ΜΑΔΟΥΡΙ - ΣΟΥΡΜΑΤΑ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ) Α
Ή  διασπορά οστράκων κλασσικής-έλληνιστικής περιόδου (5ος-4ος αιώ

νας π.Χ.) φανερώνει οικισμό οτόν τόπο αυτό. 'Ορατά άναλήμματα, δουλεμέ
νες πέτρες, δύο λατομεία καί μιά γουρνα οτό γύρω χώρο.

7. ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ) Α
Σέ είσοδο οπηλαίου ορατές λαξευμένες κόγχες διαφορετικών σχημάτων.

8. ΠΑΡΤΣΟ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ) A, Β
Ή  διασπορά οστράκων έλληνιστικής-ρωμαϊκής περιόδου (3οςπ.Χ.-4οςμ.Χ. 

αιώνας) καί δουλεμένων λίθων μαρτυρούν ίσως άρχαΐο οικισμό στόν τόπο 
αυτό. "Ενα άλλο στοιχείο πού συνηγορεί γιά τήν κατοίκηση είναι ή ύπαρξη 
πηγής νερού. Στόν περίβολο τού (νεώτερου) ναού Προφήτη ΙΙλία, πού είναι
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κτισμένος πάνω οέ τοιχεΐα καί λίθινο δάπεδο παλαιόιερου χριστιανικού να
ού, εντοπίσαμε μέλη δουλεμένα, τμήμα κίονα δωρικού ρυθμού, πού ανήκουν 
πιθανόν στοάς παλαιοχριστιανικούς χρόνους καί βυζαντινό θωράκιο (λευκού 
χρώματος άπό πεντελικό μάρμαρο), πού δείχνουν την ύπαρξη πιθανόν παλαι
οχριστιανικού καί Βυζαντινού ναού. Στη δεξαμενή νερού Β. Α. τού ναού ύπάρ
χουν αρχαίες δουλεμένες πέτρες καί σέ ερειπωμένο μεταβυζαντινό ναΐδριο, 
δυτικά τής δεξαμενής, σώζεται καλοδουλεμένος λίθος άπό άρχαΊο οικοδόμη
μα. Τέλος έχει βρεθεί τμήμα άρχαίου κίονα σέ νεώτερο άνάλημμα, πού φαίνε
ται άπό τό δρόμο πού οδηγεί στό ναό τού Προφήτη Ήλία.

9. ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ) A
Ή  διασπορά όοτράκων κλασικής περιόδου μαρτυρεί τήν ύπαρξη μικροοι- 

κιομού οτή θέση αυτή. 'Ορατά θεμέλια οικιών τού οικισμού μέ καλοδουλεμέ- 
νες τραπεζόσχημες πέτρες καί άναλήμματα.

10. ΒΑΡΚΑ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ) A
Στον τόπο αυτό έχουν έντοπιοθεϊ δουλεμένες πέτρες.

11. ΠΑΛΙΟΠΑΤΕΡΑ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)1 A
Λείψανα άγροικίας κλασικής περιόδου μέ καλοδουλεμένες πέτρες έχου

με οτό χώρο αυτό. Όρατό τμήμα άπό τόν περίβολό της.
1. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΟΡΔΑ,RECHERCHES DANS Ι.Λ VALLEE DU PLElSTOS, colloque PAUL PERDRIZET, 

1991, χάρχ. άρ. 55.

12. ΣΦΑΛΑ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ)1 A
Στό χώρο αυτό διακρίνει κανείς τό λείψανα οικοδομήματος μέ καλοδου

λεμένες πέτρες καί Ν.Α. του άρχαΐο άνάλημμα.
1. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΟΡΔΑ, RECHERCHES DANS LA VALLEE DU PLElSTOS.colloque PAUL PERDRIZET. 

1991, χάρχ. άρ. 53.

13. ΛΙΑΝΟΒΡΥΣΟΥΛΕΣ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ) A
'Ορατά τό λείψανα πύργου ορθογωνίου1, πού πιθανόν νά χρησιμοποιείτο 

γιά τή μετάδοση μηνυμάτων καί γιά καταφύγιο ατούς γεωργούς καί ατούς 
ποιμένες.

1. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΟΡΔΑ, RECHERCHES DANS LA VALLEE DU PLElSTOS. colloque PAUL PERDRIZET, 
1991, o. 55.

14. ΠΥΡΓΟΣ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ) A
Στή θέοη αύτή έχουμε πύργο1 ορθογώνιο πού όρατό είναι τό θεμέλιά του.
1. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΟΡΔΑ, RECHERCHES DANS LA VALLEE DU PLElSTOS, colloque PAUL PERDRIZET, 

1991, χάρχ. άρ. 56.

15. ΜΟΣΚΟΝΟΒΟΣ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ) A
Όρατό άρχαϊα άναλήμματα άπό τό δρόμο πού οδηγεί στ ή δεξαμενή νερού.
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16. ΝΙΑΤΣΑ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ) A
Σχή θέση αύχή έχουν ένχοπισθεϊ άναλήμμαχα καί πέχρα καλοδουλεμένη 

άπό άρχαΐο οικοδόμημα οχό οικοδόμημα χης δεξαμενής νεροΰ, καθώς καί λί
θος πού άπολήγει σέ χρίγωνο.

17. ΣΠΥΡΙΔΟΒΡΥΣΗ A
Σέ λόφο μέ σχήμα πυραμίδας έχουν ένχοπιοθεΐ άρχαϊες δουλεμένες πέ- 

χρες καί χάφοι.

18. ΠΑΛΙΟ ΧΑΝΙ ΖΕΜΕΝΟΥ A
Σχόν περίβολο χοΰ "Χάνι" σώζονχαι δυό λίθοι άπό άρχαΐο οικοδόμημα. Πα

ράλληλα σχήν περιοχή ένχοπίσαμε άρχαϊες πέχρες δουλεμένες καί οχόν ίδιο 
χώρο έχει βρεθεί άρχαία έπιχύμβια οχήλη μέ χήν επιγραφή:

((... ΚΑΛΛΙΚΛΗΣ ...))
((... ΚΑΛΛΙΣ ...)),
ΓΑρ. 5841 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ Μ.Δ.).

19. ΣΠΕΝΤΖΟΣ (ΖΕΜΕΝΟ) A
Έ χουμε μαρχυρίες οχι οχή θέοη αυχή έχουν βρεθεί άρχαϊες οχάμνες.

20. ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΡΑΤΑ ΖΕΜΕΝΟΥ A
Σέ μερικά σημεία χής οχράχας διακρίνονχαι οί χροχιές άπό χά άρμαχα1. 

Έ πίοης παλιοί χάρχες σημειώνουν ερείπια οχό χώρο αυχό.
1. ΤΑΚΗΣ ΛΛΙΙΙΙΛΣ, II ΛΡΑΧΩ13Λ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, 1961, σ. 13.

21. ΔΕΡΒΕΝΙ ΖΕΜΕΝΟΥ (ΚΟΙΛΑΔΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ) A
Όραχός άρχαΐος χοϊχος πού κόβει εγκάρσια χό δρόμο Ζεμενοϋ-Άράχωβας 

Ιπαληό καλνχερίμι).
ΦΩΤΙΙΣ ΝΤΑΣΙΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΙΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ, 1992, ο. 44.

22. ΣΙΊΙ-ΙΛΑΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ) Π
Σχή θέοη αύχή ένχοπίζονχαι λείψανα προϊσχορικής περιόδου. Σέ σπήλαιο 

βρέθηκε λίθινο δάπεδο, δουλεμένες πέχρες καί νεολιθικό πλακίδιο, μέ καλώς 
λιασμένη χή μιά χου πλευρά καί μέ περαιχέρω οημεϊα επεξεργασίας (ΑΡ. 
19751 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ Μ.Δ.) Άναχολικά χοΰ σπηλαίου ένχοπίσαμε ένα άνά- 
λημμα καί χήν καχωφερή σχράχα πού οδηγούσε οχό σπήλαιο.

23. ΣΑΜΑΡΟΛΑΚΑ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ) A
Άναλήμμαχα καί δουλεμένες πέχρες υπάρχουν σχή θέοη αυχή.

24. ΣΠΗΛΑΙΑ ΧΑΜΑΙΝΕΝΑΣ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ) A
Σχό χώρο αύχό έχουμε σπήλαια λαξευμένα γιά άγροχική χρήοη. Επίσης 

όραχές δουλεμένες πέχρες.
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25. ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΖΕΜΕΝΟ) Α;
Στόν περίβολο τού ομώνυμου ναοϋ (νεώτερος) διακρίνονχαι λείψανα ( τ ο ι -  

χεϊο) ρωμαϊκού, πιθανόν, κχίομαχος.

26. ΤΑΦΟΙ ΖΕΜΕΝΟΥ A
Ά ναχολικά χοΰ "Καοχρούλι" Ζεμενοϋ έχουν ένχοπισχεϊ άρχαΐοι χάφοι.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΟΡΔΑ. RECHERCHES DANS LA VALLEE DU PLElSTOS, colloque PAUL PERDRIZET. 

1991, χάρι. op. 61.

27. ΚΑΣΤΡΟΥΛΙ ΖΕΜΕΝΟΥ Π, A
Σχό ύψος χοΰ Ζεμενοϋ καί νόχια τής δημόσιας όδοϋ, πάνω οέ χαμηλό έξαρ

μα υπάρχει ελλειψοειδής όχύρωοη άπό νχόπιες άσβεστολιθικές άργές πέχρες. 
Τό πλάχος χής όχύρωοης φθάνει χα 4μ.

Σκέλος χείχους ξεκινά άπό χή νοχιοδυχική πλευρά χής ελλειψοειδούς 
όχύρωοης καί φθάνει μέχρι καί χίς ορεινές υπώρειες, οχά νόχια, κλείνονχας 
έχοι ένα άνωφερή, ομαλό χώρο πού θά χρησιμοποιεΐχο γιά χίς άνάγκες χοΰ 
οικισμού.

’Ανάλογο οκέλος άπανχάχαι οχά νοχιοαναχολικά χοΰ οχυρωμένου λόφου, 
παρόλο πού καχά διασχήμαχα σώζεται σέ μορφή συστάδων λίθων. Βορειόχερα 
καί κονχά οχό παληό χάνι χοΰ Ζεμενοϋ έχει βρεθεί άγαλμαχίδιο έρωχιδέα χών 
ΰοχερων έλληνισχικών χρόνων.

Ή  καχοίκηση οχό χώρο ξεκινά άπό χά Υστεροελλαδικά III χρόνια (1400 
π.Χ.) καί ουνεχίζεχαι οχά Γεωμεχρικά, Κλασικά, Έλληνισχικά καί Ρωμαϊκά 
χρόνια. Τέλος κονχά οχό δρόμο Β.Α. χής οχύρωσης άνασκάφχηκε νεκροχαφείο 
χών έλληνιοχικών χρόνω ν1, άπό χήν άρχαιολογική υπηρεσία χών Δελφών 
(1984). Τά ευρήματα εύρίσκονχαι σχό Μουσείο Δισχόμου καί είναι 4 οινοχόες, 
όσχρακα άπό ειδώλια καί άγγεία, 1 άνχικείμενο οιδερένιο, 3 χάλκινοι σύνδε
σμοι, 1 λήκυθος, 4 ειδώλια, 2 σκυφίδια, 3 κύπελλα, 2 φιαλίδια, 1 νόμιομα, 1 
αιχμή βέλους, 6 οκύφοι, 5 κύλικες, 1 πινακίδιο. (ΑΡ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ Μ.Δ. 
12638 μέχρι καί 12655, 12657 μέχρι καί 12670, 17528).

1. ΦΩΤΙΙΣ ΝΤΛΣΙΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΙΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ, 1992. σ. 68.

28. ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΙΟ A
Σχή θέοη αύχή έχει βρεθεί άρχαία έπιχύμβια οχήλη μέ έξι σειρές γραμμά- 

χων καί κάχω άπό χά γράμμαχα έχουν χαραχθεί στεφάνι καί ξίφος (5ος αιώ
νας π.Χ.). (ΑΡ. 16523 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ Μ.Δ.).

29. ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ A
Δυτικά χοΰ "Καοχρούλι" Ζεμενού καί πάνω σέ χωμαχόλοφο πού άπό χά 

δυτικά χου ορίζεται άπό ρέμα πού καταλήγει σχόν Πλειστό, υπάρχουν τμή
ματα όχύρωοης άπό καλοδουλεμένες πέχρες ορθογώνιας τοιχοδομίας, άνα- 
πτυγμένης οέ δύο άνδηρα. Σχό άνω (βορεινό) διασώζεται σκέλος καί μέ ορθο
γώνιο πύργο οχή Β.Δ. γωνία. Τό σκέλος αύχό γωνιάζει σχά άναχολικά καί 
κατέρχεται οχό χαμηλότερο (νότιο) άνδηρο, όπου σώζεται σέ άποσπασματική 
μορφή. Διακρίνονχαι κλασικά, ελληνιστικά όστρακα1. 'Ορατά είναι ιδιαίτερα
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στά νοτιοδυτικά τά λείψανα οικιών (5οςπ.Χ.-4οςμ.Χ αιώνας) καί άρχαΐοι τά
φοι. Τέλος υπάρχει ή μαρτυρία 6τι βρέθηκε αιχμή Βέλους καί άγγεΐο πήλινο 
σέ άρχαΐο τάφο πού καταστράφηκε.

1. ΦΩΤΙΙΣ ΝΤΑΣΙΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΙΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ. 1992. σ. 68.

30. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΟΥΛΤΣΑ) Α, ΠΧΡ
Στή θέοη αυτή έχουμε διασπορά ύστερορρωμαϊκών όοτράκων καί δουλε

μένες πέτρες. 'Ο ομώνυμος ναός είναι τοϋ παλαιοχρισπανικού χωριού (σώζε
ται μέρος τών τοιχείων του) πού γιά τήν κατασκευή του έχει χρησιμοποιηθεί 
άρχαΐο υλικό (πέτρες δουλεμένες).

31. ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΝΟΣ (ΠΑΝΙΑ) Α, ΠΧΡ
Στήν περιοχή τοϋ ομώνυμου ναού (νεώτερος) έχουμε διασπορά υστερορ- 

ρωμαϊκών όοτράκων, άναλήμματα άρχαΐα.
Λίγα μέτρα άνατολικά τοΰ ναού έχουμε ναό τοϋ παλαιοχριστιανικού χω

ριού, (σώζεται μέρος τών τοιχείων του) καί γιά τήν οικοδόμησή του έχει χρη- 
οιμοποιηθεΐ άρχαΐο υλικό άπό δουλεμένες πέτρες.

32. ΣΩΤΗΡΟ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (ΠΑΝΙΑ) Α, ΠΧΡ
Ή  διασπορά οστράκων ρωμαϊκής-ύοτερορωμαϊκής περιόδου καθώς καί 

άρχαΐες δουλεμένες πέτρες πιστοποιούν τήν ύπαρξη μικροοικιομού τού 
άρχαίου καί τού παλαιοχριστιανικού χωριού.

Ό  ναός τού Σωτήρος (σώζεται μέρος τών τοιχείων του καί λίθινες πλάκες 
άπό τό δάπεδο) είναι τού παλαιοχριστιανικού χωριού πού γιά τήν οικοδόμη
σή του έχει χρησιμοποιηθεί άρχαΐο υλικό άπό δουλεμένες πέτρες.

Στήν περιοχή τού ναού τής Παναγιωτούς (Μεταβυζαντινός), έχουν έντο- 
Γποθεΐ τάφοι άρχαΐοι1 καί έχει άποτοιχισθεΐ άπό τό ναό άρχαία επιτύμβια στή
λη (ΑΡ. 7162 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ Μ.Δ.).

Τέλος στήν Πάνια εύρέθηοαν λάγυνοι, πίθοι καί υδραγωγείο άπό πήλι
νους σωλήνες, πού άνήκουν ατούς άρχαίους χρόνους2 καί υπάρχει μαρτυρία 
δτι βρέθηκε άρχαΐο, χάλκινο άγαλματίδιο ζώου καί νόμισμα τού χριστιανικού 
οικισμού.

1. ΦΩΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΙΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ, 1992, ο. 68.
2. Μ.Ε. ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΔΡΛΝΔΛΚΙΙ, 1928, ο. 345.

33. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α
Στό χώρο αύτό έχουμε άρχαία κατοίκηση καί ορατά είναι άρχαΐα άναλήμ

ματα, ενώ έχει βρεθεί καί καλυβίτης ρωμαϊκός τάφος1.
Βλέπουμε λείψανα άρχαίου οικοδομήματος, δουλεμένες πέτρες οτά τοι- 

χεΐα τοΰ ναού 'Α γίου Εύσταθίου, ένα τοίχο (ή διάνοιξη χάλασε άλλοϋ τοίχο), 
λατομείο πέτρας καί γούρνα λαξευμένη σέ βράχο.

Ά νατολικά τού νεκροταφείου, στή θέση "Χτιργιαρού" σώζονταν ερείπια 
τειχώ ν2 καί υπάρχει πηγή πού ό κάλανός της είναι λαξευμένο πώρινο άρχαΐο 
κομμάτι.

Τέλος στήν περιοχή τοϋ Α γ ίο υ  Ευσταθίου βρέθηκε άρχαΐος, μαρμάρινος 
σφόνδυλος (ΑΡ. 19720 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ Μ.Δ.).
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1. ΦΩΤΗΣ ΝΤΛΣΙΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ. 1992. ο. 68-69.
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ I. ΣΤΡΙΜΠΙΙ. II ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΛΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 1966. ο. 7.

34. ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ A
Στή θέση αύτή έχουμε άναλήμματα. Ε π ίσ ης βρέθηκε σφόνδυλος (ΑΡ. 

19752 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ Μ.Δ.).

35. ΠΛΟΒΑΡΜΑ A
’Αναλήμματα ατό χώρο αυτό.

36. ΚΑΛΑΝΑΚΙ A
Διακρίνονται άναλήμματα.

37. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΡΑΧΩΒΑ) A
Στην κεντρική είσοδο τοΰ ομώνυμου ναού (Μεταβυζαντινός) έχουμε (4) 

βάσεις κιόνων ρωμαϊκής περιόδου πού έχουν μεταφερθεϊ άπό άγνωστο μέρος 
τής περιοχής τής Άράχωβας.

Τό 1679 έρχεται στήν Ά ράχω βα  ό Γάλλος ιατρός Jacob Spon μέ τόν 
’Εγγλέζο άρχαιολόγο George Wheler καί βλέπουν οτό ναό ιωνικό κιονόκρανο 
καί άρχαΐα μάρμαρα.

Τέλος άξίζει νά σημειώσουμε οτι νότια τής κεντρικής εισόδου τοΰ ναού 
υπάρχει ψηφιδωτό τών Μεταβυζαντινών χρόνων, πού έχει σκεπαοθεϊ.

38. ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΑΡΑΧΩΒΑ) A, Β
Ό  ναός είναι διατηρητέο μνημείο, χρονολογείται στά τέλη τών Βυζα

ντινών χρόνων, έχει υποστεΐ νεώτερες επεμβάσεις καί υπήρξε τόπος ουγκε- 
ντρώοεως τών Φιλικών οτά χρόνια τής Τουρκοκρατίας.

Ή  παράδοση θέλει τό ναό νά είναι τό καθολικό τοΰ χωριού στά χρόνια τής 
σκλαβιάς. Στό χώρο τού ίεροϋ σώζεται πώρινος βυζαντινός οταυρός (εντοιχι
σμένος) καί οτό κρηναίο οικοδόμημα τού ναού έχουμε καλοδουλεμένη άρχαία 
πολυγωνική πέτρα. Τέλος πρέπει νά άναφέρουμε οτι τό λίθινο δάπεδο τοΰ να
ού έχει καταοτραφεΐ.

/

39. ΒΡΥΣΗ ΠΑΝΙΑ (ΑΡΑΧΩΒΑ) Β
Στή θέοη αύτή έχουμε κρήνη πιθανόν βυζαντινών χρόνων ένώ πλησίον 

της βρίσκεται γούρνα.

40. ΚΡΗΝΗ ΚΑΓΙΤΑΙΝΑΣ Β
Στό ομώνυμο κρηναίο οικοδόμημα εντοπίσαμε βυζαντινό μαρμάρινο κιο

νόκρανο, πού έχουν άλλοιωθεΐ οί παραστάσεις του.
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41. ΤΑΡΝΙΣΑ A
Έ χε ι ένιοπισθεϊ στη θέση αυτή λίθινος τάφος πού καταστράφηκε. 'Υπάρ

χει ή μαρτυρία 6τι βρέθηκε πήλινο άγγείο.

42. ΛΑΚΚΑ (ΑΡΑΧΩΒΑ) Π
Στό χώρο αυτό σέ μπάζα βρέθηκε λίθινος νεολιθικός πέλεκυς πού μετα

φέρθηκε στόν χώρο τού ναού 'Αγίου Δημητρίού (Άρ. 17895 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ 
Μ.Δ.).

43. ΣΠΗΛΑΙΑ ΘΩΜΟΥΛΑ ΤΥΡΙΑΣ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ) A
Σέ αύτή τή θέση έχουμε εντοπίσει λαξευμένα σπήλαια πού μαρτυρούν ότι 

έχουν χρησιμοποιηθεί γιά άγροτική χρήση. Επίσης διακρίνονται κόγχες λα- 
ξευμένες, λείψανα οικοδομήματος καί δουλεμένες πέτρες.

44. ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ A, Β
Στόν περίβολο του ομώνυμου ναού (νεώτερος) ορατό δάπεδο βυζαντινών 

χρόνων πού έχουν χρησιμοποιήσει άρχαΐο υλικό άπό δουλεμένες πέτρες καί 
δύο επίκρανα (οτό ένα ύπάρχουν γράμματα δυσανάγνωστα). Ή  παράδοση 
άναφέρει ότι στόν χώρο αύτό υπήρξε βυζαντινό μοναστήρι. 'Ορατά επίσης 
δουλεμένες πέτρες, λίθος καλοδουλεμένος (σέ άνάλημμα νεώτερο, βόρεια τού 
ναού) πού άπολήγει σέ τρίγωνο καί πού άνήκουν στούς άρχαίους χρόνους. 
Τέλος υπάρχει ή μαρτυρία ότι βρέθηκαν πώρινες βάσεις κιόνων (άρχαΐες) πού 
παρέλαβε ή άρχαιολογική υπηρεσία Δελφών καί πού βρέθηκαν κατά τήν διά
νοιξη θεμελίων γιά τήν κατασκευή του ναού.

45. ΚΑΓΚΕΛΙ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ) A
Στή θέοη αυτή έχουμε πύργο γιά στρατιωτικούς σκοπούς καί γιά τή μετά

δοση μηνυμάτων1 πού σώζεται μόνο ή μιά πλευρά του. ’Επίσης στήν περιοχή 
έχουμε άναλήμματα.

1. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΟΡΔΑ, REC HER CUES DANS LA VALLtE DU PLI-ISTOS, colloque Paul PERDRIZET,
1991, 0 . 55 .

46. ΚΑΜΙΝΙ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ) A
Ή  διασπορά οστράκων κλασικής περιόδου μαρτυρεί τήν ύπαρξη μικροοι- 

κισμοΰ. 'Ορατές δουλεμένες πέτρες καί άναλήμματα.

47. ΦΡΥΓΙΑΣ Ή  ΑΗ-ΛΙΑΔΕΣ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ) A, Β
Στόν χώρο αύτό ή διασπορά οστράκων κλασικής περιόδου πιστοποιεί τήν 

ύπαρξη μικροοικιομού καί ορατά είναι τά λείψανα δύο άγροικιών καθώς καί 
άναλήμματα καί δουλεμένες πέτρες. Στόν ίδιο χώρο έχουμε βυζαντινό ναό 
(Μονόχωρο) τού ΑΗ-ΛΙΑ πού διακρίνεται μέρος τών τοιχείων του.

48. ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΙΑΓΙΑΝΝΗ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ) Β
Ό  ναός είναι άπό άργές πέτρες καί μάλλον χρονολογείται οτά Μεσοβυζα- 

ντινά χρόνια (Μονόχωρος).
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49. ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ) A
Στή θέοη αυτή βρέθηκαν τάφοι άρχαΐοι κατά την διάνοιξη δρόμου.

50. ΠΑΛΙΟΣΒΑΛΑ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ) A
Σχό χώρο αυτό έχει έντοπισθεΐ καλοδουλεμένο λιθάρι.

51. ΚΟΥΜΟΥΛΑ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ) Π, A
Νότια χοϋ Κωρύκιου "Αντρου καί οτόν ομώνυμο λόφο εντοπίσθηκαν λεί

ψανα οικισμού Μεοοελλαδικής καί 'Υστεροελλαδικής περιόδου1. Επίσης ή 
διαοπορά όοτράκων κλασικής περιόδου φανερώνει τήν κατοίκηση τοϋ λόφου 
καί οτά κλασικά χρόνια. Τέλος ορατά τά θεμέλια άρχαίου κτιρίου οτήν κορυ
φή τοϋ λόφου.

1. ΦΩΤΗΣ ΝΤΛΣΙΟΣ, ΣΥΜΒΟΛΙΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ, 1992, ο. 70.

52. ΚΩΡΥΚΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ Ή ΣΑΡΑΝΤΑΥΛΙ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ) Π, A
Τό σπήλαιο δημιουργήθηκε οτό τεταρτογενή εξ αιτίας τής κυκλοφορίας 

υπόγειων νερών καί έχει δύο χώρους πού ό δεύτερος έχει δύο άδιέξοδα πα
ρακλάδια (μιά οτοά καί μιά κοιλότητα) καί έχει χρησιμοποιηθεί σάν καταφύ
γιο στήν εισβολή τών Περσών καί στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας. Κανείς 
μπορεί νά δει τήν άρχαία στράτα πού οδηγούσε οτό σπήλαιο καί τό βωμό πού 
υπάρχει οτήν είσοδο.

Τό σπήλαιο άνασκάφτηκε άπό τή Γαλλική ’Αρχαιολογική Σχολή, τό 1970- 
1971 καί μέρος τών ευρημάτων του εκτίθενται σέ μιά βιτρίνα του Μουσείου 
Δελφών. Στό πλάτωμα πού ορίζεται άπό τίς Φαιδριάδες, οί Θυιάδες γιόρταζαν 
τόν Διόνυσο μέ χορούς άναμαλλιαομένες, μέ τό κομμάτιαομα ενός κατσικιού 
καί τό (ράγωμα τού ώμού κρέατος, μέ τήν άπουσία κάθε άνδρα καί κατά τήν 
εκστατική τους εξόρμηση έφταναν μέχρι τόν Γεροντόβραχο (κορυφή τού 
Παρνασσού). Ό  Α ισχύλος άποκαλεΐ τό άντρον "άναοτροφαί δαιμόνων" 
(Εύμενίδες 23).

Τό σπήλαιο είχε χρησιμοποιηθεί στά Νεολιθικά χρόνια (4.300 - 3.000 π.Χ.) 
καί στά Μυκηναϊκά σάν τόπος λατρείας. ’Αργότερα άφιερώνεται οτίς τρεις 
Νύμφες πού ήταν θεότητες τών πηγών, τών δασών του Παρνασσού καί προ
στάτευαν τά νεαρά κορίτσια καί τόν γόμο καθώς καί οτόν Θεό Πάνα, πού 
έρχεται νά συντροφεύοει τίς Νύμφες τόν 5ο αιώνα π.Χ. Οί μαρτυρίες τού 
Στράβωνα καί τού Παυσανία βεβαιώνονται άπό τίς επιγραφές πού βρέθηκαν, 
"ΝΥΜΦΩΝ ΠΑΝΟΣ" καί "ΘΥΑΔΑΝ", σκαλισμένη σέ βράχο (εϊοοδο σπηλαί
ου) "ΕΥ ΣΤΡΑ ΤΟ Σ ΑΛΚΙΔΑΜΟΥ ΑΜ ΒΡΥΣΙΟΣ ΣΥ Μ ΠΕΡΙΠΟΛΟΙ 
ΠΑΝΙΝΥΜΦΑΙΣ", σέ βάση μαρμάρινη καί σέ δύο άγγεΐα  πήλινα γιά τήν 
άφιέρωοη τού σπηλαίου.

'Η  λατρεία άνθεϊ κατά τά τέλη τού 6ου π.Χ. αιώνα καί μένει γιά άλλους 
τρεις αιώνες. Τόν Ιο καί 2ο αιώνα μ.Χ. μόνο οί ξυλοκόποι καί οί τσοπάνηδες 
θεωρούσαν τό σπήλαιο ιερό, ενώ ό Πλούταρχος καί ό Παυσανίας τό θεωρούν 
ένα φυσικό παράδοξο.

Στά Νεολιθικά χρόνια έχουμε περίπου 3.000 θραύσματα πήλινων άγγείων, 
6 ειδώλια πήλινα καί διάφορα άντικείμενα όστέϊνα ή άπό κοχύλι ή άπό πολύ
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τιμές πέτρες η σκαλισμένα (χαλαζίας - οψιδιανός). Πολλά άπό τά άγγεΐα ήταν 
καλής ποιότητος μέ λεπτά τοιχώματα, διακοσμημένα μέ γεωμετρικά μοτίβα 
θαμμένα μαύρο σέ ψόντο κόκκινο ή διακόσμηση καφέ μέ φόντο μπέζ μάτ. Στά 
Μυκηναϊκά χρόνια έχουμε 200 θραύσματα άγγείων καί ένα ειδώλιο πήλινο. 
Τόν 7ο αιώνα π.Χ. έχουμε μπρούτζινα άντικείμενα, ένα άλογο, 2 πουλιά, 2 
δακτυλίδια καί ένα άγγεϊο άπό άργιλο. Τόν 6ο αιώνα π.Χ. έχουμε θαμμένα 
άγγεΐα, ειδώλια άπό πηλό, δακτυλίδια  καί άλλα άντικείμενα στολισμού. 
Στοάς 3 αιώνες πού άκολουθούν έχουμε 15.000 θραύσματα άγγείων, 50.000 
θραύσματα άπό ειδώλια πήλινα, δύο νομίσματα άσημένια, 1.000 δακτυλίδια 
καί κρίκους, 25.000 άστραγάλους, άναΟήματα άπό χαλκό, σίδηρο, όοτέϊνα, 
γυαλί, άλάβαστρο, σημαντικά υπολείμματα μαρμάρινων άγαλμάτων καί βά
σεις επιγραφών, ένα δίσκο χρυσό 4cm διάμετρο, διακοσμημένο μέ ένα κεφά
λι γοργόνας, 131 χάλκινα νομίσματα, πού μερικά χάθηκαν άπό τή Ρωμαϊκή 
εποχή. Τήν εποχή αυτή έχουμε νόμισμα Δελφικό μέ τόν Πάνα καθισμένο στό 
άντρον.

Οί προσκυνητές ιδιώτες έρχονται άπό τήν Κεντρική Ε λλάδα. Εύβοια, 
’Αττική, Πελοπόννησο, Μικρά ’Ασία, Ίόνια  νησιά. Ό  Πάνας, φτιαγμένος μέ 
σώμα άνθρώπου, γενειάδα, κέρατα καί πόδια τραγίσια, άναπαρίσταται άπό ένα 
μαρμάρινο άγαλματίδιο καί άπό πήλινα ειδώλια. ’Επίσης βρέθηκαν πολυά
ριθμοι σάτυροι καί σειληνοί. Μεταξύ τών μαρμάρινων άγαλμάτων έχουμε καί 
δύο άγάλματα σατύρων, τό ένα άρχές τού 3ου αιώνα π.Χ., άκέφαλο, πού είναι 
άκουμπισμένο σέ βράχο κρατώντας λαγοβόλο καί οτό άριστερό του μπράτσο 
έχει τό τομάρι ενός πάνθηρα καί στό άλλο μέ ύψος 0.75 cm έχει τό σώμα του 
πιό μυώδες καί ή έκφρασή του είναι γελαστή καί είναι τό δεύτερο μισό τού 
2ου αίώνος π.Χ.

Στόν διονυσιακό κύκλο άνήκουν έπίοης μιά πήλινη πλάκα, άττική τοΰ τε
λευταίου τετάρτου τού 6ου αίώνος π.Χ., πού άναπαριστά χορό μαινάδων καί 
σατύρων. Στό πάνω μέρος τής πλάκας υπάρχουν τρεις τρύπες, άπό τίς όποιες 
κρέμονταν καί στήν πάνω άριοτερά γωνία ήταν χαραγμένο τό άφιέρωμα στίς 
Νύμφες άπό τό όποιο δέν έχει μείνει παρά τό τέλος. ’Αναγνωρίζουμε δύο 
Νύμφες σέ ένα θραύσμα μαρμάρινο στό τέλος τού 4ου π.Χ. αιώνα. Έ χουμε 
τρεις Νύμφες σέ βραχώδες πλαίσιο, οδηγούμενες άπό τόν Ε ρμή  πού χόρευ
αν γύρω άπό ένα βωμό μέ τόν ήχο μιας σύριγγας, πού έπαιζε ό Πάνας. Έ χο υ 
με ένα βοιωτικό πήλινο σύνολο, μέσα τού 5ου π.Χ. αιώνα, πού άποτελεΐται 
άπό 54 κομμάτια. Είναι ένα βάθρο (τροχός) μέ διάμετρο 29.6 cm καί 4 άκτϊνες 
πού σέ κάθε τέταρτο τής κυκλικής περιφέρειας φαίνεται ήταν τρεις Νύμφες 
όρθιες πιασμένες χέρι - χέρι γιά χορό. Ό  Πάνας στή μέση έπαιζε διπλό φλά
ουτο. Έ χουμε φλάουτα (βρέθηκαν κομμάτια όοτέϊνα), επίσης 7.000 ειδώλια 
πήλινα καί προτομές, ειδώλια ήθοποιών, γελωτοποιών καί σατύρων καθι
σμένων στά γόνατά τους. Οί άνδρες κρατούν λύρα ή πετεινό.

Βρέθηκαν πλακέτες (διακρίνεται μιά κορινθιακή) πού παρουσιάζουν ειδι
κά γυναικείες μορφές όρθιες ή καθιστές πού κρατούν ένα πουλί, ένα στεφά
νι, ή πουλί καί φρούτο, ένα λουλούδι καί άγαλματίδια τής ’Ανατολικής 
Ελλάδας, τής ’Αττικής καί τής Βοιωτίας, μέ παραλλαγές στό ντύσιμο ή οτό 
χτένισμα. Έ χουμε ειδώλια νεαρών κοριτσιών, όμορφα κτενισμένων, ειδώλια 
ζώων (κριάρια, περιστέρια, γουρούνια, βόδια) καί άγαλματίδια πού παριστά
νουν βοσκούς πού κρατούν στά χέρια τους κριάρια, ειδώλια παιδιών πού είναι
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καθιομένα μέ λυγιομένα τά γόνατα κρατώντας ένα πουλί, ένα φρούτο η έχο
ντας τό χέρι πάνω οέ μιά χελώνα η πάνω σε κοκκαλάκια άπό τά όποια βρέθη- 
καν πολλές δεκάδες άπό πηλό καί χαλκό, άπό χό πρώτο ήμιου τοϋ 5ου π.Χ. 
αίώνος. Βρέθηκαν έπίοης φιάλες, ρόδακες, περόνες. Στίς Νύμφες άφιέρωναν 
άρώματα καί λάδι οέ μικρά 6άζα, άρύθαλλους, άλάΟαοτρα, λήκυθους. Τέτοια 
βρέθηκαν 80 κομμάτια άπό γυαλί διαφόρων χρωμάτων καί πολλές χιλιάδες 
άπό πηλό. Έπίοης βρέθηκαν οκύφοι, πυξίδες καί κρατήρες. Έ χουμε τρία πιά
τα ζωγραφισμένα ’Αττικά, πού ξεχωρίζουν καί βλέπουμε μιά πτερωτή Νίκη, 
τόν άγώνα τοϋ 'Ηρακλή μέ τόν ταύρο τής Κρήτης καί τή φιλονικία τού 'Ηρα
κλή μέ τόν ’Απόλλωνα γιά τόν τρίποδα.

Οί Νύμφες έδέχοντο έπίοης χτένες όστέϊνες, πόρπες, πέρλες, γυάλινες πέ
τρες δακτυλιδιών, καρφίτσες, σκουλαρίκια χάλκινα, χάντρες γυάλινες (μι
νιατούρες) καί έχουν βρεθεί δύο άσημένοι κρίκοι. Ή  συλλογή δακτυλιδιών 
καί κρίκων (1.000) είναι ή πιό σημαντική πού έχει βρεθεί οέ μιά θέοη. 400 άπό 
αύτά είναι σκαλισμένα οτήν σφενδόνη καί άνήκουν οτήν άκμή τού άντρου, 
έκτος δύο έξαιρέοεων. Τά 2/3 είναι τού 6ου π.Χ. αιώνα καί τά υπόλοιπα είναι 
τού δεύτερου μισού τού 4ου π.Χ., τού 5ου καί τού 3ου. Οί άπλοί κρίκοι ήταν 
χάλκινοι, άλλά γιά  τά δακτυλίδια είναι 4 σιδερένια, 1 χάλκινο. Οί κεφαλές 
τών δακτυλιδιών είναι ό6άλ καί είναι 2.5 - 2.7 cm γιά τήν μεγάλη διάσταση τά 
περισσότερα καί 2.2 - 2.3 cm γιά τήν μικρή. 300 άπό αύτά άναγνωρίοαμε καί 
είναι όλα διαφορετικά μέ πρόσωπα (ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΩΣ ΑΘΗΝΑ ΤΥΧΗ ΘΕΤΙΣ 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΙΊ ΣΕΙΛΗΝΟΙ ΣΑΤΥΡΟΙ ΜΑΙΝΑΔΕΣ), άνθρωποι σέ διάφορες 
σχάσεις, κεφαλές έκ τών οποίων ή μιά ενός νέγρου, άθλητές, πολεμιστές, γυ 
ναίκες μέ τήν τουαλέτα τους ή παίζοντας μουσική ή κρατώντας ένα λουλού
δι ή ένα πουλί, βάζα, έπιπλα, μάσκες θεάτρου, άγώνες σκύλων καί κοκκόρων, 
τύποι άγαλμάτων, οφήγκες, φτερωτά άλογα, Κένταυροι, ιππόκαμποι, λιοντά
ρι, πάνθηρες, ταύρος, έλάφι, άλογο, δελφίνι, σκύλος, κύκνος, έρωδιός, πάπια, 
μέλισσα, άκρίδα, φυτά καί άλλα.

"Αλλο είδος προσφορών είναι οί μικροί άστράγαλοι. Έ π ί 25.000 περισσό
τεροι άπό 95% είναι άπό γίδα καί πρόβατο καί οί υπόλοιποι είναι άπό έλάφι, 
ζαρκάδι, άγριοκάτοικο, βόδι καί σέ πολύ μικρότερο άριθμό άπό αίγαγρο καί 
γουρούνι. Τά 4/5 άπό αύτούς είναι άκατέργαστοι, 2.500 είχαν διαπερασχεΐ άπό 
έναν ή περισσότερους κυλίνδρους, τρυπημένοι στά πλάγια ή έγκάροια, 1.000 
ήταν μέ λιασμένη τήν μιά τους πλευρά ή άπό χίς δύο άντίθετες ή πιό σπάνια 
άπό χίς τρεις ή τέσσερις πλευρές, 500 ήταν τρυπημένοι καί λιασμένοι, 36 άδει- 
αομένοι καί ή κοιλότητα γεμισμένη μέ μολύβι, 1.500 είχαν ένα σημάδι ή ένα 
γράμμα ή ένα άνομα ή σύντμηση ένός προσώπου τής μυθολογίας ή μιας 
έποχής (ΝΙΚΗ ΘΕΤΙΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ). Έ χουμε έπίοης άσχρα- 
γάλους άπό χαλκό, γυαλί, σίδηρο, πέτρα, άλάβαστρο καί γενικά  είναι ή μεγα
λύτερη συλλογή πού έχει βρεθεί.

Οί τάφοι (πού βρέθηκαν οί άστράγαλοι) ήταν οτήν πλειονότητά τους παι
δικοί. Οί νέοι πρόσφεραν στίς Νύμφες τά παιχνίδια τους πρίν παντρευτούν 
(άστράγαλοι - ζάρια). Βρέθηκαν 6 ζάρια (4 πήλινα, 1 άπό πέτρα, 1 όστέϊνο).

LE MUStE - LE SITE DE DELPHES, tCOLE FRANCAISE D' ATHENFS, 1991.
N. ΠΛΓΙΑΧΑΤΖΠΣ, ΓΙΛΥΣΑΝΙΟΥ ΦΩΚΙΚΛ. 1981,0. 418-419.
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ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΠΛΟΒΑΡΜΑ
ΚΑΛΑΝΑΚΙ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΡΑΧΩΒΑ) 
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΑΧΩΒΑ) 
ΒΡΥΣΗ ΠΑΝΙΑ (ΑΡΑΧΩΒΑ) 
ΚΑΓΙΤΑΙΝΑ 
ΤΑΡΝΙΣΑ
ΛΑΚΚΑ (ΑΡΑΧΩΒΑ)
ΣΠΗΛΑΙΑ ΘΩΜΟΥΛΑ ΤΥΡΙΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΚΑΓΚΕΛΙ
ΚΑΜΙΝΙ
ΦΡΥΓΙΑΣ
ΠΑΛΙΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ
ΠΑΛΙΟΣΒΑΛΑ
ΚΟΥΜΟΥΛΑ (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ)
ΚΩΡΥΚΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ
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