
144 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1950

ε’ις νεωτέραν εποχήν έχρησιμοποιήθη εκ νέου ή αίθουσα ώς όστοφυλάκιον.
Τέλος, ή κατασκευή τής κλίμακος τοϋ βάθους ερμηνεύει κατά τίνα τρό

πον έπεκοινώνει ή αίθουσα αυτή μέ τον κυρίως ναόν διά τής καταπακτής 
τοΰ δαπέδου. Σημειωτέου δτι ή καταπακτή αυτή ευρίσκεται ακριβώς ύπό τήν 
θέσιν μεγάλης πλαγίας θΰρας τοΰ ναού, νϋν τετοιχισμένης. Άλλ’ ή ΰπαρξις 
τής νεκρικής αιθούσης, τής κλίμακος κα'ι τής μετά τοΰ ναοΰ επικοινωνίας 
παρουσιάζουν σειράν προβλημάτων τά όποια συνδέονται και μέ τήν διαμόρ- 
φωσιν τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ, ήτις παρουσιάζει ίκανάς ιδιορρυθμίας. 
Ταϋτα θά μάς απασχολήσουν είδικώτερον εν καιρώ.

4Α. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΤΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ

Κατά γενομένας εφέτος μικράς ερευνητικός εργασίας διηυκρινήθη, ότι 
οί έν ΠΑΕ 1948 παρένθ. πίν. έν τφ νοτίφ παστοφορίφ σημειοΰμενοι 
ως παρά τήν ανατολικήν πλευράν προβάλλοντες λίθοι, οΐτινες ήρμηνεΰθησαν 
έν Cahiers Archeologiques V, 1950, σ. 71, είκ. 5-7, ώς παραστάδες, ήσαν 
τυχαίως έρριμμένοι λίθοι, οΐτινες λόγφ τοΰ κανονικοΰ σχήματος αυτών 
παρεΐχον τήν έντόπωσιν> ότι ήσαν τμήμα τοΰ θεμελίου.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

5. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΠΡΟΦΗΤΗ· ΗΛΙΑι ΥΜΗΤΤΟΥ

Δαπάναις καί πάλιν τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας έπανελήφθησαν κατά 
τό παρελθόν θέρος αί έν τώ Προφήτη Ήλία τοΰ Ύμηττοΰ άνασκαφαί, αΐτι- 
νες έφέτος έκτελεσθεΐσαι εις εΰρυτέραν κλίμακα έπεξετάθησαν καί έν τοΐς 
πέριξ· έσχον δέ τά κάτωθι αποτελέσματα:

Α. Παρά τήν κατά χώραν δηλαδή εύρεθεΐσαν κατά τό παρελθόν έτος 
βάσιν τοΰ κίονος- στΰλου τής βορειοδυτικής γωνίας τοΰ ίεροΰ (βλ. ΠΑΕ 
1949 σελ. 64 εΐκ. 10) ή προς άνατολάς αυτής πλάξ ή έκληφθεΐσα ώς στή
ριγμα τής βάσεως, άποκαλυφθεΐσα πλήρως εΰρέθη έχουσα τήν αυτήν κατα
σκευήν μετά τής παρακειμένης καί κατά τι μικροτέρα. Ή Ισοϋψής όμως
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έξαρσις έλειπε κατά το προς άνατολάς ά'κρον τό προς την βορείαν μακράν 
τοΰ ίεροϋ πλευράν και έβεβαιώθη, δτι ήτο ή βάσις τής βόρειας παραστάδος 
κατά τό δυτικόν άκρον τοΰ βορείου τοίχου (εϊκ. 1). Επειδή δέ εις άπόστα- 
σιν 6.50 μέτρων νοτίως τής βάσεως τοΰ στύλου ευρέθη ό'ρυγμα σχεδόν τετρά
γωνον πεπληρωμένον εις παλαιοτέραν εποχήν διά λίθων άτάκτως έρριμμένων
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Είκ. 1. Ή κατά τήν Β.Δ. γωνίαν βάσις τής παραστάδος 
τοΰ έν Προφήτη Ήλία ίεροϋ Α.

βάθους και πλάτους ίκανοΰ, ώστε νά τοποθετηθή εκεί μία των εύρεθεισών 
βάσεων, φαίνεται, δτι ή πλευρά αυτή, έφ’ ής ή δυτική κιονοστοιχία, είχε 
μήκος 7 μέτρων καί ουχί 8.20, ως ένομίσθη κατά τό παρελθόν (βλ. ΠΑΕ. 
1949 σελ. 74).

Συγχρόνως άπετειχίζετο ή κατά τήν εξωτερικήν βορείαν πλευράν τής 
εκκλησίας σημειωθεΐσα (βλ. ΠΑΕ. αυτ. σελ. 70) τρίγλυφος (είκ. 2), ήτις 
οΰσα έκ μαλακού αμμώδους πώρου έφερεν εκατέρωθεν μιας των γωνιών τάς 
γλυφάς αυτής· τήν έτέραν δμως των πλευρών κατά τον έντοιχισμόν έκακο- 
ποίησε δεινώς ό οικοδόμος δι’ άφαιρέσεως ολοκλήρου τής ακραίας καθέτου 
ταινίας και μειώσεως τοΰ ύψους τοΰ λίθου. Ή τρίγλυφος προέρχεται έκ
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146 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1950

μιας των γωνιών τής δυτικής πλευράς τοϋ ίεροϋ και έχει σφζ. ύψος 0.525, 
πλάτος 0.371 καί πάχ. 0.026 μ.

Περαιτέρω άφηρέθησαν τα άμμοκονιάματα των δυσμικών τής εκκλησίας 
πεσσών και επικράνων προς έξακρίβωσιν τής κατασκευής αυτών, ήτις δεν ήτο

Εϊκ. 2. Τρίγλυφος τοϋ εν Προ
φήτη Ήλίφ ίεροϋ Α.

Είκ. 3. Πεσσός τής εκκλησίας 
τοϋ Προφήτου Ήλία έκ σπον
δύλων των στύλων τοϋ ίεροϋ Α.

ικανοποιητική, διότι τά μέν επίκρανα άπετελοΰντο εκ πολλών τεμαχίων ανό
μοιων εκ διαφόρων επικράνων, άτινα εΐχον λάβει όμοίαν μορφήν διά πηλού. 
Τήν μόνην δέ πιθανότητα, δτιταϋτα μετεσχηματίσθησαν εκ τών άναζητουμένων 
κιονοκράνων ή επικράνων τού ίεροϋ παρεΐχεν ή ύλη, έξ ής κατεσκευάσθησαν 
ταϋτα, ήτις ήτο όμοια προς την τής τρίγλυφου ήτοι μαλακός αμμώδης πωρό
λιθος. Ή είκ. 3 δεν περιέλαβεν άτυχώς τό επίκρανον, άλλα δεικνύει τουλά
χιστον τον τρόπον τής κατασκευής τών στύλων τοϋ ίεροϋ, εξ ον προέρχονται 
ταϋτα, επί τών οποίων νομίζω, οτι προς εξαγνισμόν τής είδωλολατρικής 
προελεύσεως έσημειώθη μελανφ χρώματι μέγας σταυρός εις τό μέσον τούτου 
τε τοϋ στύλου καί τοϋ εις τήν αντίστοιχον προς νότον πλευράν.

Κατόπιν ήρευνήθη μέχρι τοϋ στερεοΰ μικρόν νεώτερον κτίσμα κείμενον
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παρά την βορείαν τής εκκλησίας πλευράν, εξ οΰ προέκυψεν εις ακόμη σπόνδυ
λος κίονος-στύλου κα'ι δύο ετερα τεμάχια εξ άλλου όμοιου καί οΰδέν πλέον.

Έν συνεχείοι έγένετο νοτίως τοΰ αναλήμματος τοϋ ίεροΰ τομή μήκους 
επτά μέτρων, πλάτους δύο καί βάθους ετέρων δύο περίπου, ΐνα τό ανάλημμα 
τοΰτο καταστή θεατόν καί έξ άποστάσεως, άπεδείχθη δμως, δτι τό μέσον 
τμήμα τής ανατολικής πλευράς τοϋ αρχαίου περιβόλου τροποποιηθέν παλαιό-

Είκ. 4. Τμήμα έπαιετίδος τοΰ ίεροΰ Α μετά γραπτών ανθεμίων καί μαιάνδρου.

θεν έξετείνετο μέχρι τοΰ άναλημματικοΰ τοίχου καί είχε πληρωθή έσωτερικώς 
καθ’ δλον τό πλάτος τής τομής διά μεγάλων λίθων. Τό τμήμα τοΰτο οΰτω 
τροποποιηθέν έχρησίμευεν ως αντέρεισμα τοΰ αναλήμματος. Κατά την άποχω- 
μάτωσιν εΰρέθη καί έ'τερον πήλινον τμήμα έκ τής έπαιετίδος δμοιον τό μέγε
θος τώ κατά τό παρελθόν έτος εις φως ελθόντι (βλ. ΠΑΕ. έ.ά. σελ. 71), 
μήκους 0.155, πλ. 0.08 καί πάχ. 0.075 μ., άλλ’ έν τούτω έκτος τής δι’ ανθεμίων 
διακοσμήσεως τοΰ έχίνου διετηρήθη έπί τής ταινίας καί ό μαίανδρος σαφώς 
ένταΰθα διακρινόμενος (είπ. 4), έν φ έν τφ προτέρφ οΰδέν ίχνος τούτου 
διεκρίνετο.

'Ως δέν άνευρέθη κιονόκρανου ή έπίκρανον οΰτω επίσης κατά τάς 
έρεύνας των δύο περιόδων οΰδεμία εΰρέθη μετόπη ολόκληρος ή εις 
τεμάχια έν τε τή πέριξ τοΰ ναοΰ επιχωματώσει καί έν τοΐς τοίχοις τών νεω- 
τέρων κτισμάτων, δι’ άπερ έχρησιμοποιήθη άφθόνως τό άρχαΐον οικοδομικόν 
υλικόν. Ή απουσία τοΰ άρχιτεκτονικοΰ τούτου μέλους είναι εΰ'λογος· νομίζω 
δηλαδή, δτι τό ήμέτερον ιερόν έστερεΐτο μετοπών, αϊτινες, έστω καί αν είχον 
κατασκευασθή έκ τοΰ έλαφροΰ αμμώδους πωρολίθου, θά προσέθετον είς τον 
θριγκόν αρκετόν βάρος, δπερ ήτο αδύνατον νά ΰποβαστάσωσιν οί λεπτοί καί 
άνευ έμπολίων κίονες-στΰλοι τοΰ ίεροΰ, ώς ήδη έν ΠΑΕ. 1949 σελ. 68 άνε-
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γράφη. Εικάζω δ’ Ικ τούτου, δα 6 διά τάς μετόπας χώρος έ'μενε κενός και 
τοιοϋτον παράδειγμα απουσίας μετοπών είναι to άναφερόμενον παρΈύριπίδη 
διά τον ναόν τής Άρτέμιδος (Ιφιγένεια έν Ταύροις στίχ. 113) «ορα δε 
γ’ εϊσω τριγλύφων, δποι κενόν, δέμας καθεΐναι». Δεν αποκλείεται δέ να είχε 
γίνει χρήσις σανίδων διά τάς μετόπας, δπως διά τον αυτόν λόγον έκ ξύλου θά 
ήσαν και αί μεταξύ τών κιόνων καί τοΰ σηκοϋ δοκοί, αΐτινες δεν ήτο δυνα
τόν να διατηρηθώσιν επί χιλιετηρίδας. Δέον ακόμη νά ληφθή ύπ’ δψιν, δτι τό 
ιερόν άνήκεν εις αγροτικόν δήμον μη δυνάμενον νά διαθέση άφθονα μέσα 
προς ΐδρυσιν μεγαλοπρεπών οικοδομημάτων. Όθεν, εάν δεν ήρχοντο εις φώς 
ή βεβλαμμένη τρίγλυφος καί τά κεράμινα τμήματα τής στέγης καί τοΰ άετοϋ, 
θά ήτο αδύνατον νά χαρακτηρισθή τό άποκαλυφθέν κτίσμα ως έρείπιον 
αρχαίου ναοϋ.

Επειδή υπό τοΰ ΠΑΓΣΑΝΙΟΓ I, 32, 22, αναγράφονται «Βωμοί Όμβριου 
Διός καί ’Απόλλωνος Προοψίου», βεβαιωθείσης τής ύπάρξεως τοΰ ενός ίεροΰ, 
δπερ έν τώ χάρτη δηλοΰται διά τοΰ γράμματος Α, άνεζήτησα τό δεύτερον.

Προς άνεΰρεσιν τούτου ενήργησα εντός τοΰ περιβόλου τής εκκλησίας 
καί προς νότον αυτής έξ μεγάλας καί βαθείας μέχρι τοΰ στερεοΰ τομάς. 
Ένταΰθα καί εις βάθος 2 μέτρων εύρέθη πλακόστρωτον κατασκευασθέν δι’ανω
μάλων άκατεργάστων λίθων κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, αρκετά δ'στρακα 
Ρωμαϊκών καί Βυζαντινών αγγείων καί μικρός αριθμός όμοιων μετά μελαί- 
νης στιλπνής γανώσεως. ’Άνευ αποτελέσματος άπέβη καί έτέρα τομή γενο- 
μένη έκτος τοΰ περιβόλου, έν τφ κέντρω τής κοιλάδος καί δεξιά τοΰ άβαθοΰς 
ρεύματος τής ύπεράνω χαράδρας.

Συγχρόνως εΐργάζετο καί τό έκ τοπογράφων υπό τον μηχανικόν 
κ. Ζ. Πολυζώην μέ συνεργάτην τόν κ. Άλ. Τζωρτζάτον άποσταλέν δωρεάν 
υπό τοΰ έπιθεωρητοΰ τών Δημοσίων "Εργων κ. Κ. Δενδρινοΰ συνεργείου, δπερ 
κατήρτισε τόν τοπογραφικόν χάρτην τής κοιλάδος (πίν. Α) καί ό άρχι- 
τέκτων κ. Ί. Τραυλός προς τοποθέτησιν έν τώ χάρτη τών άποκαλυφθέντων. 
Πάντας τούτους ευχαριστώ θερμώς καί ένταΰθα.

Επιτυχής άπέβη ή έρευνα εις τό έναντι τής προηγουμένης τομής νότιον 
μέρος καί άριστερά τοΰ ρεύματος εις έκτασιν λίαν έπικλινή, άπέχουσαν 25 
μέτρα άπό τοΰ βράχου—βωμοΰ καί δυτικώς αύτοΰ καί περί τά τεσσαράκοντα 
νοτιοδυτικώς τοΰ φρέατος.

Ένταΰθα άπεκαλύψθη τό δυτικόν τμήμα οικοδομήματος πλάτους 6.66 μ., 
μεγίστου μήκους 10.70 μ. καί μεγίστου ύψους σψζομένου κατά τήν νοτιο
δυτικήν γωνίαν 2.25 μ., κατεστραμμένου έκ θεμελίων κατά τήν άνατολικήν 
πλευράν έκ τών παρ’ αυτήν όρμητικώς κατερχομένων όμβριων τής χαρά
δρας ύδάτων καί έκ τής καλλιέργειας τής έπιφανείας επί αιώνας. Τό υλικόν 
τοΰ έλλείποντος τμήματος καί τούτου τοΰ οικοδομήματος είχε χρησιμοποιηθή
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είς νεώτερα χτίσματα περί τον βράχον — βωμόν ωσαύτως κατεστραμμένα.
Κατά την ανατολικήν πλευράν ή έπίχωσις κατέρχεται εις — 0.50 

μέχρι —1.00 μ., κατά την δυτικήν όμως περί μεν τήν νοτιοδυτικήν 
γωνίαν ανέρχεται είς 3.30 μ., περί δέ τήν βορειοδυτικήν γωνίαν είς 
2.50 μ. Προς τοποθέτησιν των θεμελίων είχον γίνει τομαί επί τοϋ εδάφους-

Είκ. 5. Άποψις από Ν.Α. τού έν Προφήτη Ήλία ιερού Β.

τούτων ή κατά τήν βορείαν πλευράν συναντήσασα είς δύο σημεία μήκους 
1.00 μ. περίπου κροκαλοπαγή βράχον άφήκε μεταξύ αυτού καί των θεμελίων 
χώρον κενόν μόνον 0.35 μ. μέχρι τής βορειοδυτικής γωνίας. Πέραν ταΰτης 
κατά τήν δυτικήν πλευράν 6 χώρος πλατΰνεται βαθμηδόν ούτως, ώστε κατά 
τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν φθάνει τά 2.00 μ. τμηθέντος τού σκληρού άργιλλώ- 
δους εδάφους μέχρις ύψους 1.00 μ.

Κανονική ήτο ή θεμελίωσις τής νοτιάς πλευράς, αλλά λίαν άβαθής. 
Τό υλικόν τού οικοδομήματος άπετελεΐτο καί Ινταύθα έξ επιχωρίου ασβεστό
λιθου έξαχθέντος έκ τών πέριξ βράχων. Οί λίθοι ήσαν ορθογώνιοι, ά'νισοι τό 
μήκος, ισοϋψείς καί λοξότμητοι κατά τάς στενάς πλευράς, ύψους 0.60 μ. ήμιειρ- 
γασμένοι κατά τήν εξωτερικήν επιφάνειαν καί καλώς προσηρμοσμένοι προς 
άλλήλους (είκ. 5 παί 6) είς μίαν σειράν. ’Επί τής σειράς ταΰτης, ήτις είναι 
καί ή ύπευθυντηρία, έτοποθετήθη ή εύθυντηρία έξ όμοιων λίθων καί όμοιας 
κατασκευής ύψους 0.30 μ., ήτις είσέχει είς πάσας τάς σωζομένας πλευράς κατά
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0.05 μ. Οί λίθοι καί ταύτης δεν είναι ΐσομήκεις. Έπί τής εύθυντηρίας ετοπο- 
θετήθησαν κατά έτερα 0.05 μ. εσώτερον οί έκ μεγάλων λίθων δρθοστάται.

Των ορθοστατών δ μέγιστος έχει μήκος 2.10 μ., τδ πάχος αυτών κυμαί
νεται μεταξύ 0.25 μ.-0.35 μ. Ή εσωτερική επιφάνεια εντελώς ακατέργαστος, 
ή εξωτερική ήμιειργασμένη· ή προς άλλήλους προσαρμογή τελεία· εις τα κατά

Είκ. 6. "Αποψις από τής Ν.Δ. γωνίας τοϋ εν Προφήτη Ήλία ίεροϋ Β.

τάς γωνίας ελλείποντα τυχόν τμήματα εκάστου τών λίθων έχουσι τοποθετηθή 
συμπληρωματικώς μικροί τριγωνικοί λίθοι σφηνοειδείς, όμοιας ωσαύτως προσ
αρμογής (είκ. 5 καί 6)· τό ύψος τών ορθοστατών έξωτερικώς ανέρχεται εις τό 
1.00 μ. Έπί τής άνωτέρας επιφάνειας ένίων τών ορθοστατών παρετηρήθησαν 
εντομαί μήκους 0.056 μ., πλάτ. 0.025 μ. καί βάθους 0.01 μ. προς τοποθέτησιν 
μετάλλινων πιθανώς συνδέσμων μετά τών ύπερκειμένων λίθων. Όμοιαι έντο- 
μαί παρουσιάσθησαν καί εις τινας τών λίθων τής εύθυντηρίας διά τον αυτόν 
ίσως σκοπόν. Ό τοίχος τών ορθοστατών είναι διπλούς, ήτοι εξωτερικός καί 
εσωτερικός· οΰτος δε κατά τήν κατασκευήν διαφέρει πολύ τού εξωτερικού κατά 
τε τό μέγεθος τών λίθων καί τήν κατασκευήν, διότι είναι έκτισμένος διά 
μικροτέρων λίθων, ήμιειργασμένων τήν εξωτερικήν επιφάνειαν καί ληγόντων 
κατά τά άκρα εις ανωμάλους ευθείας, λοξάς ή καμπύλας γραμμάς. Τό μεταξύ 
τών μεγαλυτέρων λίθων κενόν πληρούται δι’ επαλλήλων λιθαρίων δρθογω-
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νίων ή τριγωνικών διαφόρου μήκους κα'ι ύψους προσαρμοζομένων καλώς 
εις τούς εκατέρωθεν μεγαλύτερους (είκ. 7 και 8)· Όμοιας κατασκευής 
αμφοτέρωθεν είναι καί ό ενδιάμεσος τοίχος, δστις χωρίζει τό δυτικόν διαμέ
ρισμα από τοϋ ανατολικού. Τό μεταξύ τών λίθων τής εξωτερικής πλευράς τού 
τοίχου και τής εσωτερικής σχηματιζόμενον κενόν είναι πεπληρωμένον διά

Είκ. 7. Ή έσωτερική'τοιχοδομία τής'Β καί Δ πλευράς'τοϋ όπισθοδόμου] 
καί τό ήμισυ τοϋ υπερθύρου τοϋ Ιεροϋ Β.

λατυπών και χώματος ή πηλού (πρβ. Noack Eleusis σ. 16-17 — Perrot- 

Chipiez VII σ. 153, Κ. ΚοΓΡΟΓΝΙΩΤΗΣ ΑΔ 1927-28 σ. 16-17 είκ. 9, σ. 49 
κέ, είκ. 44-46). Τό πάχος τού τοίχου εις εκάστην τών πλευρών είναι διάφο
ρον, δηλαδή τής μεν βόρειας είναι 0.76 μ., τής δυτικής 0.72-0.73 μ. καί τής 
νοτίας 0.71 μ.

Έπί τών ορθοστατών διετηρήθη κατά την βαθύτερον κειμένην νοτιοδυ
τικήν γωνίαν καί δευτέρα σειρά λίθων όμοιας ύλης καί κατασκευής, ελαφρώς 
διαταραχθέντων κατά τήν πτώσιν τών ύπερκειμένων λίθων (είκ. 6) καλώς 
επίσης προσηρμοσμένων, ύψους 0.65 μ.

Τό σωζόμενον τού οικοδομήματος διά τοίχου εγκαρσίου πάχ. 0.54 μ. 
διαιρείται εις δύο άνισα διαμερίσματα, τό δυτικόν καί τό ανατολικόν. Τό 
δυτικόν πλάτους έσωτερικώς 5.20 μ. καί μήκους 2.64 μ. κατά μεν τήν ανατο
λικήν πλευράν είναι κλειστόν, κατά δέ τήν δυτικήν έχει θΰραν πλ. 1.57 μ., 
ήτις δεν κεϊται ακριβώς εις τό μέσον τής πλευράς, άλλ° ολίγον νοτιώτερον ήτοι
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ή μέν από τής παραστάδος μέχρι τής βόρειας γωνίας πλευρά έξωτερικώς 
έχει μήκος 2.60 μ. και έσωτερικώς 1.84 μ., ή δέ από τής αντιστοίχου παρα
στάδος μέχρι τής νοτίας γωνίας πλευρά έχει μήκος 2.49 μ., έξωτερικώς καί 
1.78 μ. έσωτερικώς (είκ. 6), άμφότεραι δέ αί παραστάδες αποτελούνται εκ

Είκ. 8. Ή εσωτερική τοιχοδομία τής Ν καί Α πλευράς τοΰ όπισθοδόμου τοΰ ίεροϋ Β.

πλατέος λίθου, τετραγώνου περίπου, καταλαμβάνοντος ολόκληρον τό πάχος 
τοΰ τοίχου.

Τό δάπεδον τοΰ διαμερίσματος τούτου έκαλΰπτετο διά μικρών ακατέρ
γαστων, άλλ’ ομαλών πλακών τοποθετημένων αμέσως εις τό υπέδαφος. Τμή
ματα τού πλακόστρωτου δαπέδου διετηρήθησαν παρά τούς πόδας τών τοίχων 
διασωθέντα έν πολλοΐς καί διακρινόμενα έν ταΐς είκοσι 6, 7 καί 8. Τό δέ προς 
άνατολάς διαμέρισμα τοΰ αυτού προς τό δυτικόν πλάτους δ.20 μ., έχει μήκος 
6.50 μ., προσδιορισθέν έκ τοΰ μόνου κατά χώραν έναπομείναντος λίθου, τοΰ 
κειμένου παρά την νοτιοανατολικήν ά'κραν τής ύπευθυντηρίας (είκ. 5), δστις 
έχαρακτηρίσθη ως άποτελών έ'νδειξιν ύπάρξεώς ποτέ ετέρου εγκαρσίου τοίχου 
χωρίζοντος τό διαμέρισμα τούτο από ετέρου προς άνατολάς κειμένου καί εκ 
θεμελίων έξαφανισθέντος. Τοΰ μεγάλου τούτου διαμερίσματος οι τοίχοι έξη- 
φανίσθησαν πάντες πλήν 2 ορθοστατών κειμένων κατά την νοτιοδυτικήν 
γωνίαν, ών δ προς άνατολάς άποκεκρουμένος κατά τό άνω ήμισυ (είκ. 6)·
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Τήν αυτήν τύχην έσχε καί τό ήμισυ περίπου τής εύθυντηρίας τής βόρειας 
πλευράς και τό προς άνατολάς ά'κρον τής νοτίας.

Τό δάπεδον κα'ι τοϋ διαμερίσματος τοΰτου ήτο κεκαλυμμένον δια πλα
κών όμοιων ταΐς τοΰ μικρού διαμερίσματος" σειρά τοιούτων διετηρήθη 
ωσαύτως παρά τον πόδα τοΰ εγκαρσίου τοίχου.
Αί πλάκες ενταύθα ειχον τοποθετηθή επί τού γε
μίσματος τού χώρου (στοράς) άποτελουμένου έκ 
μιας ή δύο σειρών ακατέργαστων κροκαλοπαγών 
εύμεγέθων λίθων. ’Αφθονία λατυπών εύρεθεισών 
κατά τήν νοτίαν καί δυτικήν πλευράν άποδεικνύει, 
δτι τό μέν οικοδομικόν υλικόν τού κτίσματος ήτο 
έπεξειργασμένον παρά τήν οίκοδομήν, ό δε χώρος 
κατά τήν άνέγερσιν ταύτης ήτο ακάλυπτος.

Κατά τά ανωτέρω τό άποκαλυφθέν άπετελεϊτο 
έκ τριών διαμερισμάτων ήτοι τό προς άνατολάς 
έξαφανισθέν, τό μεσαΐον καί τό δυτικόν. Επειδή δέ 
τό μεσαιον διαμέρισμα, μήκους, ως έλέχθη, 6.50 μ. 
ήτο τριπλάσιον περίπου τοΰ μήκους τοΰ δυτικού 
διαμερίσματος (2.64 μ.), τούτο δέ πάλιν θά είχεν 
ΐσας προς τό πρός άνατολάς τού μεσαίου ανατολι
κόν διαμέρισμα διαστάσεις, έ'πεται, δτι αί εξωτερι
κά! διαστάσεις τούτου είναι πλάτους 6.66 μ. καί 
μήκους 14.36 μ. Τό οΰτω περιγραφέν οικοδόμημα 
είναι προφανώς ναός άποτελούμενος έκ τού προνάου, έκ τοΰ σηκού καί τού 
δπισθοδόμου. Τούτου κάτοψιν παρέχει ή είκ. 9. Ή είσοδος εις τον σηκόν 
έγίνετο διά τών θυρών τοΰ προνάου, ό δέ οπισθόδομος μή έπικοινωνών πρός 
τον σηκόν έχει κατά τήν δυτικήν πλευράν θύραν, βατήν μόνον από νότου, 
καθ’ δσον, ως έλέχθη, ή βορεία καί δυτική πλευρά ή έναντι τής εισόδου 
ήσαν άποκεκλεισμέναι εκ τής μέχρις ύψους 1.00 μ. τομής τού εδάφους.

Διά τον προσδιορισμόν τοΰ ύψους τού ιερού παρέχονται έκ τοΰ κατά 
χώραν καί ιδία τού εντός καί έκτος τού δπισθοδόμου ευρεθέντος οικοδομικού 
υλικού τά εξής δεδομένα: έπί τοΰ απανταχού ισοϋψούς δρθοστάτου (1.00 μ.) 
υπάρχει περί τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν επίσης ισοϋψής δεύτερα σειρά λίθων 
ύψους 0.65 μ." έπ’ αυτών δέον νά προστεθή έτέρα σειρά λίθων όμοιου ύψους 
(0.65 μ ). Έπί τών τριών τούτων σειρών πρέπει νά έπιτεθή τό προ τής εισό
δου τοΰ δπισθοδόμου εύρεθέν εξωτερικόν μέρος τού εις δύο τεθραυσμένα καί 
συνανήκοντα τεμάχια υπερθύρου μήκους ολικού (1.28+1.28) 2.56 μ., πλ.
0.40 μ. καί πάχους 0.52. Τό έν τμήμα τούτου δείκνυται έν τή είκ. 7.

Τό εσωτερικόν μέρος τού υπερθύρου εύρέθη εντός τού δπισθοδόμου

*

Είκ. 9. Κάτοψις τοΰ ίεροΰ Β·
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ελλιπές κατά τό έτερον άκρον τούτου μήκος 1.53 μ., πλάτος και πάχος τό 
αυτό 0.355 μ. Φαίνεται δε, ότι ή προσαρμογή τοϋ εσωτερικού τμήματος προς 
τό εξωτερικόν ήτο τελεία. ’Επί τοΰ υπερθύρου έπρεπε νά ήτο εις ακόμη λίθος 
δ τελευταίος, πιθανού ύψους όμοιου τοΐς κάτωθεν, ήτοι 0.65 μ. Κατά ταΰτα τό 
πιθανόν ολικόν ύψος τού ιερού θά ήτο 1.00 + 0.65 ( + 0.65) +0.52 ( + 0.65) = 
3.47 μ. μέχρι τοΰ γείσου, έκ τούτου δέ καί τού αετού ούδέν τμήμα εύρέθη.

Κεράμων θραύσματα ανάμεικτα μετ’ άφθονου τέφρας εύρέθησαν έσω 
καί έξω άμφοτέρων τών διαμερισμάτων. Τά εν τφ σηκφ ήσαν δλιγώτερα, 
διότι κείμενα είς μικρόν βάθος έξηφανίσθησαν διά τής καλλιέργειας τοΰ 
χώρου. Περισσότερα εύρέθησαν έν τφ δπισθοδόμφ. Τό μήκος μιας τού
των ήτο 0.60 μ., τό πάχ. 0.045 μ., τό δέ πλάτος ά'γνωστον, πιθανόν 0.40 μ. 
Πάντα τά θραύσματα τών κεράμων ήσαν πυρίκαυστα, τά δέ επί τού μετώ
που τινών έξ αυτών παρατηρηθέντα γραπτά ανθέμια ήσαν λίαν εξίτηλα. 
Ποικίλων σχημάτων ήσαν τά θραύσματα τών καλυπτήρων, φερόντων έντονα 
ωσαύτως ίχνη πυρακτώσεως. Είναι δέ προφανές, δτι τό ιερόν κατεστράφη 
έκ πυρκαϊάς πυρποληθείσης τής ξύλινης στέγης αυτού. Φαίνεται δέ ακόμη, δτι 
ή πτώσις τών τοίχων δέν έπήλθε συγχρόνως μέ την καταστροφήν τής στέγης, 
αλλά μετά τινα χρόνον. Τούτο κατέστη καταφανές έκ τών μεγάλων πυρών, 
ών αί έπί τοΰ δαπέδου έστίαι άφήκαν έντονα ίχνη έσω καί έξω τών τοίχων 
τού νοτίου τμήματος τής δυτικής πλευράς τοΰ δπισθοδόμου, έπί δέ τής τέφρας 
τών πυρών είχον καταπέσει άνωμάλως οί λίθοι τών διαλυθέντων τοίχων. Εν
δείξεις ύπάρξεως θύρας ξύλινης έν τφ δπισθοδόμφ ήσαν μόνον ή μεταξύ τών 
παραστάδων τέφρα καί δύο ήλοι σφυρήλατοι (είκ. 25), ούδέν δμως ίχνος 
τού τρόπου τής τοποθετήσεως ή τής κινήσεως αυτής άνεφάνη.

’Αγγείων όστρακα εύρέθησαν έλάχιστα, οίον τεμάχια χειλέων, λαβών> 
βάσεων αγγείων μετά ομοκέντρων κάτωθεν κύκλων ή μελανών ύπέρ τον πόδα 
ακτινών, πάντα μελαμβαφή (είκ. ΙΟ)· ’Εν ενί τούτων, τφ κάτω αριστερά τής 
είκόνος, διακρίνεται τμήμα μελανόμορφου παραστάσεως, έξ ής ίππου οί 
πρόσθιοι πόδες, μέρος τοΰ στέρνου καί τής ράχεως- έν Ιτέρφ έρυθρόγραφα 
ανθέμια ως καί τμήμα λύχνου (είκ. 11). Πολλά όστρακα προήρχοντο έξ 
αμφορέων δξυπυθμένων ή στάμνων άνευ γανώσεως. Τούτων πηλός υπο
κίτρινος.

Έπί τών καταπεσόντων έκ τοΰ κτιρίου λίθων εύρέθη παρά τήν βορειο
ανατολικήν γωνίαν τοΰ δπισθοδόμου άμφορίσκος μελαμβαφής, τεθραυσμένος 
άνήκων εις τήν ελληνιστικήν έποχήν.

’Όστρακα έξ αγγείων Ρωμαϊκών χρόνων ή καί νεωτέρων δέν εύρέθησαν 
εντός τής έπιχώσεως. Επίσης δέν εύρέθη ούδέν μαρμάρινον άντικείμενον ή 
θραύσμα μαρμάρου.

Κατά τό μέσον τού σηκού εύρέθη χαλκούν νόμισμα λίαν έφθαρμένον,
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φέρον ένθεν μέν κεφαλήν ’Αθήνας προς δεξιά, όπισθεν δε δυο γλαύκας καί 
άνήκον εις τον 3ον π.Χ. αιώνα, προφανώς ’Αθηναϊκόν.

Τό άποκαλυφθέν ιερόν, δπερ έχαρακτήρισα διά τοΰ στοιχείου Β, προς

Εΐκ. 10. Ποικίλα όστρακα αγγείων εκ τοΰ έν Προφήττ) Ήλία ιερού Β.

αντιδιαστολήν από τοΰ έν τφ προαυλίφ τής εκκλησίας άνασκαφέντος και 
λαβόντος τό στοιχεΐον Α, κατά μέν τάς διαστάσεις δεν διαφέρει πολύ τών έν 
’Ολυμπία Θησαυρών (πρβ. OLYMPIA I πίν. XXXI, XXXII, XXXVI καί 
XXXIX) ή τοΰ έν Δελφοΐς Θησαυρού τών Θηβαίων (πρβ. A. Springer 

Kunstgesch., Leipzig 1923, I σ. 198 είκ. 394 κ.λ.π.), κατά δε τήν μορφήν 
δΰναται νά σχετισθή προς τούς ναούς τής Τίρυνθος, τού Όρχομενοϋ καί 
τής Σπάρτης (πρβ. Π. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ 'Ιστορία τής Ελληνικής τέχνης, Άθήναι 
1916, σ. 276 κέ. είκ. 285-287) καί τά έν τη δευτέρα πόλει τής Τροίας μέγαρα 
Β καί Ε (πρβ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ αύτ. σ. 131, είκ. 12), ουδέ είναι άσχετον προς τά 
μετά δώματος προϊστορικά μέγαρα (πρβ. X. ΤΣΟΙΝΤΑΣ Αί προϊστορικά!
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άκροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου σ. 99 είκ. 22 καί σημ. 1 — Γ. ΜίΓΛΩΝΑΣ 
Νεολιθική εποχή έν Έλλάδι σ. 37, είκ. 39). Ή μακρινή άνάμνησις τών μορ
φών τών ανωτέρω οικοδομημάτων διατηρηθεϊσα ζωηρά διά τών αιώνων παρά 
τοΐς άρχαιοτέροις δημόταις τής ’Αττικής έφηρμόσθη καί έν τφ ίερφ τοΰτφ.

Κατά τήν κατασκευήν όμως τούτου παραβαλλομένην προς έτερα νεώ- 
τερα ιερά παρατηρούνται πολλαί ελλείψεις καί άνωμαλίαι. Ούτω τά θεμέλια 
αυτού τεθέντα κατά τό ανατολικόν τμήμα επί τού ασταθούς \[>αθυροΰ εδά
φους δεν έχουσιν επαρκές βάθος καί ως έκ τούτου λείπει ή πρός στερέωσιν

τ*χτ----

Είκ. 11. "Οστρακα έρυθρογράφου αγγείου καί λύχνου έκ τοΰ 
έν Προφήτχι Ήλία ίεροϋ Β.

τούιων στοιβή" τό γέμισμα (στορά) δεν έπεξετάθη καί εις τον οπισθόδομον, 
αλλά περιωρίσθη εις τον σηκόν (καί προφανώς εις τον έλλείποντα πρόναον), 
άκολουθήσασα δέ τήν κλίσιν τού εδάφους κατά μεν τό δυτικόν ήμισυ φέρει 
μίαν σειράν κροκαλοπαγών λίθων κατά δέ τό ανατολικόν, τό βαθύτερον, δύο 
σειράς· οί τοίχοι ύψώθησαν αμέσως επί τής εύθυντηρίας άνευ τοποθετήσεως 
τών τριών συνήθως βαθμιδών τό πάχος τών τοίχων είναι διάφορον είς 
έκάστην αυτού πλευράν, άφ’οΰ, ώς έλέχθη ανωτέρω, ή μέν βορεία πλευρά έχει 
πάχος 0,76 μ. ή δέ δυτική 0,72-0,73, ή νοτία 0,71 καί ή εγκάρσιά μόνον 
0,54 μ. Άφ’ ετέρου ή εξωτερική τοιχοδομία είναι διάφορος τής εσωτερικής, 
τό δέ μεταξύ τών δύο τοίχων κενόν δεικνύει, ότι έτοποθετήθησαν κεχωρι- 
σμένως κατ’ άρχάς μέν οί εξωτερικοί λίθοι καί έπειτα οί εσωτερικοί ά'νευ 
συνδετικής ύλης ή συνδέσμου τίνος συνεκτικού ή τουλάχιστον πλακών ύπο- 
βοηθουσών τήν μείζονα στερεότητα τών εκατέρωθεν. Ή τοιαύτη δέ τοιχο- 
δομία εξηκολούθει μέχρι τής οροφής, ώς δεικνύει ή κατά τήν νοτιοδυτικήν 
γωνίαν σωθεΐσα άνωτέρα σειρά καί δηλοϊ, ότι ό οίκοδόμος άγνοών τον τρό
πον τής τοιχοδομίας τών μετέπειτα μνημείων χρησιμοποιεί τήν μέθοδον τών 
προϊστορικών χρόνων.
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Τό κυριώτατον δέ πάντων είναι ή απουσία τών κιόνων, ήτις δίδει εις 
τό ιερόν μορφήν Ιπιμήκους τριμερούς οικίας. Επίσης τό πλεΐστον τής κερα- 
μώσεως τοϋ ιερού εχει άντικατασταθή διά κεράμων όμοιων προς τάς τοϋ 
ιερού Α, τοϋ οποίου την ηλικίαν άνήγαγον είς τό δεύτερον ήμισυ τού 
5ου π.Χ. αίώνος καί τό όποιον έκ τινων ενδείξεων φαίνεται δτι είχεν άνε- 
γερθή είς άρχαιοτέραν εποχήν. Ή δέ άντικατάστασις των κεράμων διά νεω- 
τέρων είναι εύλογος, διότι, εν ή θέσει έ'χουσιν ίδρυθή άμφότερα τά ίερά, 
οΐ άνεμοι είναι ισχυρότατοι καί συνηθέστατοι. Τά ανωτέρω πείθουσιν, δτι 
τό, περί ου πρόκειται, ιερόν ανήκει είς πρώιμον εποχήν, πρωϊμωτέραν τής 
ίδρΰσεως τοϋ ιερού τοϋ ’Απόλλωνος Ζωστήρος (βλ. Κ. ΚΟΓΡΟΓΝΙΩΤΗΝ έ'. ά. 
σ. 49) καί ίσως καί τοϋ εν 'Ραμνοϋντι ναού τής Θέμιδος (BCH 1924 σ. 320) 
ήτοι περί τά μέσα τοϋ 6ου π.Χ. αϊώνος.

'Ότι κατεστράφη πρωΐμως υπό πυρκαϊάς έξετέθη ανωτέρω. "Οτι δέ 
ή πλήρης καταστροφή συνετελέσθη κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους δεικνύει 
τό έν τώ μέσα) τοϋ σηκοΰ εΰρεθέν χαλκοΰν νόμισμα τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος, ή 
έλλειψις πάσης ένδείξεως, δτι τό ιερόν τούτο έπισκευασθέν ήτο έν χρήσει είς 
νεωτέραν έποχήν καί ό κρατηρίσκος ό εύρεθείς έπί τών λίθων καί ούχΐ επί 
τού δαπέδου τού δπισθοδόμου.

Κατά τά ανωτέρω τό ιερόν Β άποτελούμενον έκ προνάου, σηκοΰ καί 
δπισθοδόμου ολικού πλάτους 6.66 μ. καί πιθανού μήκους 14.36 μ. ίδρύθη 
κατά τά μέσα τού 6ου π.Χ. αίώνος καί είχε μορφήν τριμερούς οικίας, πυρπο- 
ληθέν δέ κατόπιν κατεστράφη όλοσχερώς κατά τον 3ον π.Χ. αιώνα καί άπέ- 
κειτο έκτοτε είς έρείπια.

Ή άποκάλυψις τού δευτέρου τούτου ιερού δικαιολογεί πλήρως τάς πλη
ροφορίας τού Παυσανίου. "Οτι δέ ό περιηγητής δεν αναφέρει τά ίερά, αλλά 
μόνον τούς βωμούς τοϋ Διός Όμβριου καί τοϋ ’Απόλλωνος Προοιμίου, είναι 
εύνόητον, διότι ούτος διελθών κατά τά μέσα τού 2ου μ. X. αίώνος έπληρο- 
φορήθη, δτι ή λατρεία τών άναφερομένων θεών έτελεϊτο περί τούς βωμούς, 
άφ’ού τά ίερά αυτών ήσαν προ πολλοϋ κατεστραμμένα. ’Άν δέ ή περί βωμών 
πληροφορία άναφέρεται εις τον ως διμερή βωμόν χαρακτηρισθέντα βράχον, 
οί άναφερόμενοι θεοί έπρεπε νά ήσαν σύμβωμοι. ’Άλλωστε ό βράχος-βωμός 
εύρίσκεται μεταξύ τών ναών καί είς ΐσην περίπου άφ’ έκατέρου άπόστασιν.

"Οπως κατά τό παρελθόν έτος οϋτω καί έφέτος μή άποκαλυφθείσης 
έπιγραφής ή άλλης άποδείξεως παρέμεινεν άγνωστος ή θεότης, υπέρ ής 
ίδρύθη τό ήμέτερον ιερόν. Επειδή δμως έν τή έπιχώσει τούτου έπλεόναζον 
τά όστρακα τών δξυπυθμένων αμφορέων ή υδριών, έν ω κατά την έ'ρευναν 
τοϋ ιερού Α ούδέν δστρακον έκ τοιούτων αγγείων εύρέθη, νομίζω, δτι εϊμεθα 
υποχρεωμένοι νά δεχθώμεν, δτι τό μεν ιερόν Β ανήκει είς τήν λατρείαν τοϋ 
Διός Όμβριου, τό δέ Α είς τήν τοϋ ’Απόλλωνος Προοψίου, διό έπί τών
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ερειπίων τού ίεροϋ Α έκτίσθη ή εκκλησία τοϋ συνώνυμου ιών χριστιανών 
Προφήτου Ήλία. Φαίνεται δέ ακόμη, ότι ή τό πρώτον επ’ εκείνου κτισθεΐσα 
εκκλησία άνηγέρθη πρωΐμως, διότι προς νότον ταΰτης και παρά τό πολυμερές 
οίκημα Σ (βλ. ΠΑΕ έ'.ά. παρένθ. πίν. I) άνευρέθη χαλκοΰν νόμισμα τοϋ 
Αΰτοκράτορος τοϋ Βυζαντίου Ηρακλείου (616-617 μ.Χ.) παριστών έμπροσθεν 
μέν τον Ηράκλειον, τον Κωνσταντίνον και την Μαρτίναν, ό'πισθεν δέ τό στοι- 
χεΐον Μ, έν τώ έξέργφ CON έτος 41 καί μεταξύ τών σκελών τοϋ Μ τό στοι- 
χεΐον Β (βλ. BMC άρ. 172), και εις μικράν από τοϋ προηγουμένου άπόστασιν 
έτερον, επίσης χαλκοϋν, μέτριας διατηρήσεως, φέρον ένθεν μέν την προτομήν 
τοϋ Αΰτοκράτορος Αλεξίου Α' Κομνηνοϋ, ένθεν δέ σταυρόν (βλ. BMC πίν. 
LXV, 19). Χαλκοϋν ωσαύτως νόμισμα λίαν έφθαρμένον εΰρέθη εις την κατά 
τό βόρειον μέσον τής κοιλάδος γενομένην τομήν και άνήκον εις τον Μανουήλ 
Α'. Κομνηνόν, έν φ έμπροσθεν μέν ή προτομή αΰτοϋ, ό'πισθεν δέ δ “Αγιος 
Γεώργιος (βλ. BMC πίν, LXX, 17). Τάς περί τών νομισμάτων πληροφορίας 
παρέσχεν ασμένως ή κυρία Βαρούχα—Χριστοδουλοπούλου, ήν ευχαριστώ και 
ένταϋθα. Έκ τών άναγραφέντων δέ νομισμάτων άποδεικνΰεται, ότι ή εκκλη
σία τοϋ Προφήτου Ήλία κτισθεΐσα περί τά τέλη τοϋ 6ου μ.Χ. αίώνος καί 
μετά τάς επανειλημμένος καταστροφάς άνεγειρομένη έκ νέου υπό διαφόρους 
μορφάς διετηρήθη μέχρι σήμερον ως μονόκλιτος βασιλική μετά τρούλλου.

Β. Τήν άνέγερσιν τοϋ έν τφ τοπογραφικώ χάρτη σημειουμένου περι
βόλου τής κοιλάδος άνήγαγον έν ΠΑΕ 1949 σ. 74 εις τούς προϊστορικούς 
χρόνους, τούς περί τήν μυκηναϊκήν εποχήν. Τήν γνώμην ταύτην ήμφεσβή- 
τησάν τινες ίσχυρισθέντες, ότι δέν έζησαν μυκηναΐοι εις τήν περιοχήν ταύτην 
και δ'τι δ περίβολος ανήκε μάλλον εις τήν Ελληνιστικήν εποχήν. Επειδή δέ 
έτερον στοιχεΐον βεβαιοϋν τήν ηλικίαν τού περιβόλου πλήν τοϋ τρόπου τής 
τοιχοδομίας δέν εΰρέθη έν τή κοιλάδι, έπεδίωξα τήν άνεύρεσιν πλειόνων απο
δεικτικών αλλαχού. Όρμώμενος δέ έκ τής σκέψεως ότι ή κοιλάς χρησιμο- 
ποιηθεΐσα διά τήν λατρείαν δύο σημαντικωτάτων θεών άπέβη χώρος ιερός, 
έν φ δέν έπετρέπετο νά άνεγερθώσι κατοικίαι θνητών, έστράφην προς τούς 
πρόποδας. Επειδή δέ κατά τάς έρευνας τοϋ παρελθόντος έτους εκυκλοφόρουν 
αόριστοι διαδόσεις, ότι εις τούς πρόποδας τοϋ βουνοΰ υπάρχει σπήλαιον 
περικλεΐον αρχαιότητας και αί φήμαι έλαβον έφέτος χαρακτήρα θετικώτερον, 
μετά τό πέρας τών έν τή κοιλάδι έργασιών βοηθούμενος υπό τών εργατών 
καί τινων ποιμένων άνεϋρον τό θρυλούμενον σπήλαιον εις τό βραχώδες 
ά'κρον τών προπόδων τής νοτίας πλευράς τοϋ βουνού, παρά τό κράσπεδον 
τής άροσίμου γής και νοτιοανατολικώς και κάτω τής πρώτης στροφής τής 
προς τήν κοιλάδα άτραποΰ. Ή θέσις τοϋ σπηλαίου σημειοϋται Ιν τφ τοπο
γραφικώ χάρτη (είκ. 12) διά σταυρού.
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Ενταύθα επί βράχου ελαφρώς επικλινούς, έχοντος επιφάνειαν κατά τό 
μάλλον^ ή ήττον ομαλήν καί κάτωθεν μικράς έξάρσεως ύπήρχεν οπή σχεδόν 
στρογγυλή, διαμέτρου περ'ι τό μέτρον, ήτις έχρησίμευεν ως είσοδος εις τό 
σπήλαιον. Ουδέν χαρακτηριστικόν στοιχεΐον έδήλου τήν εκεί ύπαρξιν αυτού. 
Έκ τής οπής κατέρχεται τις καθέτως εις μικράν στοάν πλάτους ενός και ήμί-

Εϊκ. 12. Τοπογραφικός χάρτης της περιοχής τοΰ Προφήτου Ήλία κατά Kaupert.
( + = Θέσις σπηλαίου — ΜΤ = Μυκηναϊκοί τάφοι) 

σεος μέτρου καί βάθους περί τά δυο, καλυπτομένην υπό μικρού ουρανού, εν 
τφ μέσω τού οποίου υπάρχει λαξευτός κρίκος αρκετά ισχυρός. Ή στοά έχουσα 
κλίσιν τριάκοντα πέντε περίπου μοιρών προς τά κάτω διευθύνεται προς βορ- 
ράν. Έν τφ δεξιώ τοιχώματι έχει λαξευθή εσοχή μήκους 1.50 μ., πλ. 0.60 
και ύψ. 1.80 μ. περίπου. Περί τό μέτρον βορειότερον ή στοά κατέρχεται άπο- 
τόμως κατά κάθετον εις βάθος πέντε μέτρων. Ενταύθα ανοίγεται έγκαρσία 
επιμήκης στοά πλάτους δυο έως τριών μέτρων και μήκους περί τά δέκα· τό 
δάπεδον αυτής είναι σχεδόν επίπεδον κλΐνον ελαφρώς κατά τήν δυτικήν πλευ
ράν προς τά κάτω. Τά τοιχώματα τής στοάς καλύπτονται απανταχού υπό στα- 
λακτιτών υπόλευκων. 'Όμοιοι σταλακτΐται κατερχόμενοι έκ τού ουρανού αυτής 
κα'ι ένούμενοι μετά τών κάτωθεν σταλαγμιτών σχηματίζουσι ποικίλους κα'ι 
περιέργους μορφάς μεγάλων κώνων ορθών ή ανεστραμμένων, οΐονεί κιονίσκων 
περιβαλλομένων υπό σταφυλοειδών κλαδίσκων και κλώνων έκ λευκών και
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υπέρυθρων κατεψυγμένων σταγόνων. Είς τό δυτικόν όίκρον ταΰτης άνοιγμα 
έτέρας στοάς προς δυσμάς διευθυνομένης ήτο κεκλεισμένον διά λίθων προχεί- 
ρως. 'Ολίγον άνατολικώτερον τής κεκλεισμένης έχαινεν έτέρα τομή εύρεΐα, 
ήτις διερχομένη κάτωθεν τής στοάς τής εισόδου κατήρχετο άποτόμως είς 
βάθος 10 μ. είς κατωτέραν επιμήκη καί ευρεΐαν στοάν. Τον ουρανόν αυτής 
έστήριζον κατά διαστήματα λίθοι προχείρως έκτισμένοι ή σεσωρευμένοι. 
Έκ τής στοάς ταΰτης άλλα ανοίγματα κλειστά ή ανοικτά ωδήγουν είς ετέρας 
στοάς. Έκ των Ικτεθέντων εννοεί πάς τις καλώς, δτι τά άορίστως θρυλοΰ- 
μενα έστηρίζοντο μέν επί τής πραγματικότητος, ήτις δμως διά τής ζωηράς 
φαντασίας, έξ άγνοιας ή εκ κακής άντιλήψεως των εν ταϊς στοαΐς παρατη
ρούμενων διεστράφη, καθ’δσον δεν έπρόκειτο περί σπηλαίου μετ’αρχαιοτή
των, αλλά περί άρχαιοτάτης μεταλλευτικής στοάς, βάθους δέκα επτά μέτρων, 
δσον τό έρευνηθέν, έχοΰσης πολλάς διακλαδώσεις άκολουθοΰσας τάς μεταλ
λευτικός φλέβας.

Επειδή δε δ πρώτος κατελθών είς τήν άνω στοάν επέστρεψε κομίζων 
όστρακά τινα, μεταξύ τών οποίων καί εν μετ' εγχαράκτου γράμματος άπεφα- 
σίσθη ή έρευνα τοΰ χώρου, κατόπιν προμήθειας τών απαραιτήτων προς 
έρευναν οργάνων, οιον σχοινιών, κηρίων, λυχνίας μετά φωτοβολίδο: ΐσχυράς 
έντάσεως κ.λ.π.

"Οθεν εις τον κρίκον τοΰ ούρανοϋ τής εισόδου προσεδέθη καλώς σχοι- 
νίον διήκον μέχρι τοΰ δαπέδου τής κατωτέρας στοάς. Τό σχοινίον ύπεβοήθει 
τήν κάθοδον καί άνοδον τών εργατών καί τήν άνέλκυσιν τών σπειρίδων, 
αΐτινες προσεδένοντο εις δεύτερον σχοινίον. Νομίζω δέ, δτι κατά τον αυτόν 
ή παραπλήσιον τρόπον έξετελοΰντο καί αι μεταλλευτικά! έργασίαι κατά τήν 
αρχαιότητα. Τάς τμηματικώς άνελκυομένας σπειρίδας ΰπεβοήθουν άλλοι έργά- 
ται διά τήν δίοδον αυτών είς τά δύσκολα σημεία τοποθετηθέντες πλησίον 
τών σημείων τούτων. Οι έργάται καταλαμβανόμενοι υπό δυσφορίας ενηλλάσ- 
σοντο από τών άνωτέρων μερών τής στοάς προς τά κατώτατα καί τάνάπα- 
λιν άνά δίωρον. Επειδή δμως ή Ιξερεΰνησις άπέβαινεν άκρως δαπανηρά καί 
λίαν επικίνδυνος διά τούς εις τοιοΰτον βάθος εργαζομένους ύπό άποπνικτικήν 
ατμόσφαιραν, άνευ επαρκών μέσων καί ιδία φωτός καί αερισμού μετά ολι
γοήμερον εργασίαν διέκοψα τήν περαιτέρω έρευναν.

Είς τά ούτως έκ τών στοών εξαγόμενα χιόματα, έρευνώμενα ύπό τό φώς 
τής ημέρας εύρέθησαν πολλά όστρακα έξ αγγείων διαφόρων κατηγοριών καί 
έποχών τά πλεΐστα δηλαδή τούτων έφερον γάνωσιν αμαυρού μέλανος χρώ
ματος έσωθεν καί μέλανος στιλπνού έξωθεν άνευ παραστάσεων, έ'τερον έκ 
τμήματος λαιμού παναθηναϊκού πιθανώς άμφορέως έφερε μελανόγραφον 
διακόσμησιν έξ ανθεμίων ορθών καί ανεστραμμένων κάτωθεν δέ τής ζώνης 
καί έπί τοΰ ώμου σειράν κυματίου έκ καθέτων ταινιών μέλανος καί ιώδους
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χρώματος εναλλάξ (είκ. 13), άνήκον εις τον 6ον π. X. αιώνα, τρία έ'τερα εκ 
στομίου μεγάλου αγγείου, ών τά δύο συνανήκοντα έ'φερον κατά τάς εκατέ
ρωθεν επιφάνειας γάνωσιν μέλαιναν στιλπνήν καί επί τής πλατείας των

ΕΙκ. 18. “Οστρακα αγγείων ενεπίγραφων καί μελανογράφων έκ τοΰ εις τους’ 
πρόποδας τοΰ βουνοΰ τοΰ Προφήτου Ήλία σπηλαίου.

Είκ. 14. Τό ένεπίγραφον τμήμα τοΰ έν τή είκ. 18 οστράκου εΰκρινέστερον.

χειλέων επιφάνειας (πλ. 0.01 μ.) πορτοκαλόχρουν. Ό πηλός τούτων ερυθρός, 
επί τοΰ χείλους τοΰ μεγαλύτερου των οστράκων πέντε γράμματα καταληκτικά 
άγνωστου λέξεως «τ Ε p ο ι > ύψους 0,004 (είκ. 13), άτινα είναι ευκρινέστερα, 
έν τή είκόνι 14 καί έκ τής μορφής των άνάγουσι τό άγγεΐον είς τον 5ον

11
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13 όστρακα στρογγυλών λαβών άπεσπασμένων μετά μικρών συμφυών τμη
μάτων τής κοιλίας. Ό πηλός τούτων είναι καθαρός ερυθρός. "Αλλα 
πάλιν άφθονώτερα προερχόμενα εκ μεγάλου και πιθανώς τοΰ αύτοΰ αγγείου

Είκ. 15 ’Όστρακα γεωμετρικών αγγείων έκ τοΰ σπηλαίου των προπόδων 
τοΰ Προφήτου Ήλία.

εκ πηλοϋ καθαρού ωχροκίτρινου φέρουσι γάνωσιν ΰποκιτρίνην και πλατείας 
ζώνας διατεταγμένος κατ’ ΐσας αποστάσεις χρώματος μελανός αμαυρού ή 
μολυβδοχρόου (είκ. 15 άνω).

Εις άλλα όμοιας ύλης καί γανώσεως αί μολυβδόχροοι ζώναι είναι στε
νότεροι (είκ. 15 κάτω).’Άλλα πάλιν, τά πλεϊστα συνανήκοντα, όμοιου πηλού 
καί γανώσεως φέροντα ετι στενοτέρας ζώνας ομοίως διατεταγμένος καί προερ
χόμενα εκ τού άνωτέρου τμήματος τής κοιλίας τού αγγείου φέρουσιν άνω- 
μάλως κεχαραγμένην διά λεπτού οξέος οργάνου ελλιπή επιγραφήν, έξ ής δια
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τηρούνται τά γράμματα Μ (Μ), 3 (Θ), ί (Σ), Ε, φ, I, < (ί Σ), ύψ. .0103 (είκ. 16). 
Ταΰτα φαίνονται ευκρινέστερου εν τη είκόνι 17. Τήν μεγέθυνσιν έξετέλεσεν ό 
καλλιτέχνης Άλ. Κοντόπουλο:, δν ευχαριστώ. Τά ανωτέρω όστρακα άνήκουσι 
βεβαίως εις τήν γεωμετρικήν εποχήν, ή χάραξες δμως επί τοϋ ώμου τοϋ, εξ οΰ 
τά τελευταία δ'στρακα, αγγείου γραμμάτων άνηκόντων ως εκ τής μορφής των 
εις τον 6ον π. X. αιώνα δηλοΐ, δτι ή έπι τών αγγείων γεωμετρική διακόσμησες

Ε’ικ. 16. Ενεπίγραφα γεωμετρικά όστρακα αγγείων έκτου σπηλαίου 
τών προπόδων τοϋ Προφήτου Ήλία.

διετηρήθη έπι μακράν. Μεταξύ τών πολλών οστράκων εύρέθησαν καί ευάριθμα 
έκ πηλοϋ ροδοχρόου καθαρού καί λεπτού έ'χοντα έσωθεν γάνωσιν υπέρυθρον 
καί έξωθεν ωχροκιτρίνην ή έρυθροκιτρίνην, τινά δέ τούτων ταινίας ή ζώνας 
πλατείας άνά δύο (είκ. 18), χρώματος ανοικτού καστανίνου ή έρυθροκαστα- 
νίνου. Ώς έκ τής ύλης καί τής γανώσεως ταΰτα ανάγονται εις τήν μυκηναϊ
κήν έποχήν, ή γεωμετρική δμως έπ’ αυτών διακόσμησες περιορίζει τήν 
ηλικίαν εις τούς ύστερομυκηναϊκούς ή ύπομυκηναϊκούς χρόνους.

Μεταξύ τών οστράκων τών έχόντων μέλαν στιλπνόν χρώμα πιθανόν νά 
καταλέγωνται καί τινα προερχόμενα έξ αγγείων άνηκόντων εις τον 4ον π.Χ. 
αιώνα, άλλ’ ή αναγωγή τούτων εις τήν έποχήν αυτήν ούδαμόθεν άποδει- 
κνύεταυ ομοίως ούδέν δστρακον άνήκον εΐς τούς ελληνιστικούς ή μεταγενεστέ
ρους χρόνους παρετηρήθη. Εις τά έξαχθέντα τέλος χώματα εύρέθησαν τρία 
σιδηρά τεμάχια συνανήκοντα έκ μαχαιριδίου πλ. 0.02. Έκ τούτων τό έν ήτο

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:37:44 EEST - 54.161.213.156



164 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1950

τό έ'λασμα τής λαβής, έφ’ ου ήσαν προσηλωμένοι εις άπόστασιν δυο ήλοι διά 
την στερέωσιν τής εξ άλλης ΰλης έπενδΰσεως, ήτις άπεσπάσθη ή κατεστράφη· 
έπί ετέρου τεμαχίου, τοϋ κατά την αιχμήν, ήτο προσκεκολλημένον έ'τερον 
μικρότερον τεμάχιον συγκρατούμενον διά τής άφθονου σκωρίας. Μήκος τών

Είκ. 17. Τά ενεπίγραφα όστρακα τής είκ. 16 υπό μεγέθυνσιν.

τεμαχίων 0,09 μ. Τό μαχαιρίδιον λόγω τοΰ σχήματος νομίζω, δτι ανήκει εις 
μεταγενεστέρους χρόνους.

Σιδηρά επίσης ήσαν καί έ'τερα τρία τεμάχια τετράγωνα μήκους 0.09,
0.063, 0.038, πλάτους 0.08, καί πάχους 0.075 μ., άηνα άνήκον εις έργαλεΐον 
ή εις στυρακα δόρατος. Έκ τών ανωτέρω συνάγεται, δτι αί εν ταϊς στοαΐς 
μεταλλευτικά! έργασίαι ειχον αρχίσει από τών μυκηναϊκών ήδη χρόνων (τά 
ύπομυκηναϊκά όστρακα ευρέθησαν εις την βαθυτέραν στοάν) και έξηκολοϋθη- 
σαν καθ’ δλους τους μετέπειτα χρόνους άνευ διακοπής μέχρι τών αρχών τοϋ 
4ου π. X. αιώνος ή καί ολίγον βραδΰτερον. Ή έκ τοϋ Πελοποννησιακοΰ 
πολέμου πτώσις τών ’Αθηνών είναι ενδεχόμενον νά επέφερε καί την αναγκα
στικήν διακοπήν τών εν τώ μετάλλφ τοϋτω εργασιών.

Ή σχέσις τοϋ εις τους πρόποδας τοΰ βουνοΰ μετάλλου προς τήν ύπερ- 
κειμένην κοιλάδα είναι πρόδηλος, δείκνυται έν τή είκ. 12, ήτις είναι από
σπασμα εκ τοϋ Karten von Attika τοϋ Kaupert υπό κλίμακα 1:500 
καί άπεδείχθη έκ τής άνευρέσεως παρά τό βραχώδες ανατολικόν άκρον τής
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άνω χαράδρας, περί τα δέκα μέτρα νοτίως τού ρεύματος και έσωθεν τού 
περιβόλου, ενός μικρού επιπέδου χώρου μετά πολλών σκωριών, αΐτινες είχον 
παρασυρθή υπό τών ΰδάτων κα'ι εις την κάτωθεν τούτου άρουμένην έκτασιν 
καί τό σπουδαιότερον έκ τής άνευρέσεως τμήματος μικράς μεταλλευτικής

Είκ. 18. ’Όστρακα μυκηναϊκά έκ τοΰ σπηλαίου τών προπόδων τοΰ Προφήτου Ήλία.

χοάνης εξ ερυθρού άργιλλώδους πηλού ύτ|ι. 0.20 μ. περίπου, δπερ έφερεν 
εντονώτατα σημεία ίσχυράς καύσεως άπαιτουμένης διά τήξιν τού μεταλλεύ
ματος. Τούτων ούτως έχόντων νομίζω, οτι ούδείς δύναται να αμφισβήτηση 
πλέον, δτι ό περίβολος κατεσκευάσθη κατά τούς προϊστορικούς χρόνους ή 
τουλάχιστον κατά την τελευταίαν περίοδον τής μυκηναϊκής εποχής. (Τά έν 
ταϊς στοαϊς ευρήματα θά ήσαν ασφαλώς περισσότερα, αν δεν είχον άφαιρεθή 
υπό άρχαιοκαπήλων έξ ’Αθηνών όρμωμένων προς συστηματικήν έρευναν 
τών σπηλαίων τής ’Αττικής ή καί εκ χωρικών διδαχθέντων έκ τών προηγου
μένων τον τρόπον τής έρεύνης είς τά σπήλαια ή σπηλαιώδη κατασκευά
σματα. 'Ως δέ έβεβαιώθην έν τώ μετάλλφ τούτφ εύρέθη ύπό ποιμένος 
εύμένεθες άρτιον άγγεΐον φέρον διακοσμήσεις, δπερ έπωλήθη έν Άθήναις).

Γ'. "Οτι είς τούς πρόποδας τού βουνού τού Προφήτου Ήλία καί δη 
τούς νοτιοανατολικούς κατώκησαν καί άλλοι προϊστορικοί λαοί καί δη καί 
μυκηναΐοι μαρτυρεί τό εις άπόστασιν χιλιομέτρου νοτιοανατολικώς τού μετάλ
λου ύψωμα, άπέχον πέντε χιλιόμετρα δυτικώς τής πόλεως Κορωπί καί
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γνωστόν ώς «Κάστρο», ενεκα τής κατά τούς χρόνους τής Φραγκοκρατίας άνεγέρ- 
σεως εκεί οχυρού, ή «Κάστρο τού Χριστού» εκ τε τού οχυρού και τής παρά την 
είσοδον αυτού ευρισκόμενης εκκλησίας τής τού Χριστού Γεννήσεως (είκ. 19). 
Την κάτοψιν τούτου εσχεδίασεν δ μηχαν. Π. X. Κοτζιάς, δν ευχαριστώ ενταύθα 
θερμώς. Τό τε ύψωμα καί τά πέριξ εχουσι καταπληκτικήν ομοιότητα προς τό 
ύψωμα τών Μυκηνών. Κατά την διάρκειαν τής εχθρικής κατοχής διεδόθη ευρέως 
έν Κορωπί, δτι κατά τούς βορειοδυτικούς πρόποδας τού υψώματος κα'ι περί τά 
διακόσια μέτρα νοτίως τού φρέατος «Κουβαρά» άνεσκάφησαν λαθραίως πέντε 
τάφοι σπηλαιώδεις, οΰς ή διάδοσις έχαρακτήριζεν ως μυκηναϊκούς. Την θέσιν 
ταύτην σημειώ έν τώ χάρτη (πίν. Α) διά τών στοιχείων ΜΤ. Άφ’ετέρου άνε- 
γράφη ήδη έν σ. 53 τών Π ΑΕ τού παρελθόντος έτους, δτι κάτωθεν μερών τινων 
τού μεσαιωνικού κάστρου καί ιδία τών δεξιά τής εις τον ανατολικόν άκρον κειμέ- 
νης μόνης εισόδου αυτού τμημάτων παρετηρήθη διατηρηθέν τμήμα άρχαιοτάτου 
περιβόλου (είκ. 20) όμοιου προς τον περίβολον τής κοιλάδος τού Προφήτου 
Ήλία, δπερ ό Steffen έχαρακτήρισε μετ’ έκείνου πεπλανημένως ως μεσαιωνικόν.

Έκ τούιων δρμώμενος έπεχείρησα εις τήν κορυφήν τού υψώματος δοκι
μαστικήν έρευναν έλπίζων, δτι ή έπ’ αυτού ίδρυθεΐσα μεσαιωνική άκρόπο- 
λις δεν θά είχε καταστρέψει τά υποκείμενα αρχαιότερα κτίσματα.

Ή κορυφή τού Κάστρου έχει έκτασιν στρέμματος περίπου. Έπί ταύτης 
ένήργησα τέσσαρας τομάς από βορρά προς νότον καί από ά'κρου εϊς ά'κρον 
μήκους τριάκοντα μέτρων καί πλάτους υπέρ τό μέτρον. Αί πρώται δμως σκαφαί 
έμείωσαν τάς έλπίδας, διότι έκτος τών μεταβολών τών έπελθουσών έκ τής 
ίδρύσεως τού μεσαιωνικού κάστρου ειχον έπακολουθήσει υπό τών αύθαιρέτως 
πρό τινων δεκαετηρίδων καταλαβόντων τό ύψωμα κατοίκων τού Κορωπί 
εύρύταται γεωργικαί έργασίαι προς μεταβολήν τού πλήρους ερειπίων χώρου 
εις άρόσιμον γήν. Διά τών έργασιών τούτων έξήχθησαν οί λίθοι καί άνετρά- 
πησαν τά χώματα καθ’ δλον σχεδόν τό βάθος. Καί έξ αυτής τής μεσαιωνικής 
άκροπόλεως έλάχιστα ίχνη διετηρήθησαν (είκ. 21).

Επειδή δμως εις χώρον κατφκημένον καθ’ οΐονδήποτε τρόπον καί εις 
οίανδήποτε έποχήν έστω καί εις τήν άπωτάτην προϊστορικήν ή έπελθούσα 
έκ διαφόρων αιτίων καταστροφή δσονδήποτε πλήρης, σκληρά καί έκτεταμένη 
καί αν είναι, δύναται μεν νά καταστρέψη τήν ζωήν καί τάς κατοικίας έκ 
θεμελίων, δεν δύναται δμως νά έξαφανίση τέλεον τά ίχνη τών οργάνων, 
σκευών καί λοιπών μικρών αντικειμένων, τά όποια έχρησιμοποίησαν οί τότε 
ζώντες, έξηκολούθησα τήν έργασίαν μέχρι τού στερεού. Κατ’ αυτήν όψιανός 
ευρεθείς έπί τής έπιφανείας τής γής καί έξω τών σκαφών έπεδείχθη εις τούς 
έργάτας, μή ειδικούς άλλως τε, ΐνα καταστώσι προσεκτικοί. Μετ’ ολίγον εΰρέθη 
έντός τών τομών έ'τερος καί άλλος καί πάλιν άλλος καί έδώ καί έκεΐ καί περαι
τέρω. Κατά τήν τριήμερον έργασίαν ό αριθμός τών δψιανών ύπερέβη τούς
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ΕΙκ. 20. Τό διασωθέν τμήμα τοϋ προϊστορικού περιβόλου τού κάστρου τού Χριστού,

ΕΙκ. 21. Τό δυτικώς τού Κοριοπί κάστρον τού Χριστού, ώς εχει σήμερον.
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εκατόν έπί τής κορυφής. "Ετεροι δοόδεκα εύρέθησαν επί τής επιφάνειας των 
πέριξ κλιτύων. Οί όψιανοί είχον δυο μορφάς· οι μέν τούτων ήσαν λεπίδες 
έχουσαι την κάτω επιφάνειαν επίπεδον, την άνω τριγωνικήν ή όρθογωνίαν 
ή τραπεζοειδή (είκ. 22)' τής μεγίστης μήκος 0.035 μ , πλάτος τής επιπέδου 
επιφάνειας 0.015 καί ύψος 0.004—0.005 μ. ’Άλλοι πάλιν άπετέλουν αίχμάς 
βελών τριγωνικός ή όξυκορύφους φεροΰσας κατά τό αντίθετον ά'κρον πτέρναν

Είκ. 22. Λεπίδες εξ όψιανοϋ έκ τοϋ κάστρουζτοϋ Χριστοϋ’παρά τό Κοριοπί.

εν τισι πεπλατυσμένην, ή τετραγωνικός έχοΰσας ανωμάλους πλευράς (εικ. 23) 
(πρβ, Wace-Thompson Prehist. Thessaly σελ. 51, 129 είκ. 27g, 78r,p 
και σελ. 190 είκ. 173 — Γ. Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ, αυτ. σελ. 23 καί 143 είκ. 24). Τοϋ 
αυτού «Προϊστορική Έλευσίς, σελ. 148 είκ. 122, Άθήναι 1932). Εις ούδεμίαν 
τών αιχμών παρετηρήθη ουρά. Επίσης εύρέθη λιθίνη άξίνη ύψους 0.06 μ., 
πλάτους κατά τήν κόψιν 0.04 μ., ελαφρώς βεβλαμμένη (πρβ. Γ. Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ 
Νεολιθική εποχή εν Έλλάδι σελ. 41, είκ. 47, Άθήναι 1932. W. Heurtley 

Prehistoric Macedonia σελ. 64, είκ. 6 b, e, πίν. IV καί σελ. 77, είκ. 33. 
Cambridge 1939) καί λίθινου ροπάλου άνευ τρήματος τό ήμισυ, διαμέτρου 
0.08 μ. φέροντος πληγάς έκ τών κρούσεων καί ήμισυ λαβής χειροποίητου 
πιθανώς αγγείου έκ πηλού έρυθρωποΰ (είκ. 24).

Τέλος μεταξύ τών άλλων εΰρέθη καί χαυλιόδους κάπρου ελλιπής κατά 
τήν βάσιν (είκ. 25).

’Όστρακα μυκηναϊκής έποχής δεν ήλθον εις φώς ή άκριβέστερον παρε- 
τηρήθησαν μέν τινα έ'χοντα πηλόν καί γάνωσιν παραπλησίαν προς τήν τών
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Εΐκ. 23. ΑΙχμα'ι βελών έξ όψιανοΰ εκ τοΰ κάστρου τοϋ Χρίστου παρά τό Κορωπί.

Είκ. 24. Λίθινη άξίνη, ρόπαλον καί λαβή αγγείου έκ τοϋ κάστρου 
τοϋ Χριστοΰ παρά τό Κορωπί.
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μυκηναϊκών αγγείων, αλλά στερούμενα ιδιαιτέρου χαρακτηριστικού τίνος γνω
ρίσματος άπεκλείσθησαν. ’Ολίγα καί ταϋτα μικρά τό μέγεθος ήσαν έρυθρό- 
γραφα ή μελαμβαψή ή αμαυρού άνωμάλως διατεθειμένου επιχρίσματος, δεν 
έφερον δμως ίδιον τι γνώρισμα.

Μεγαλύτερος ήτο ό αριθμός τών οστράκων έξ αγγείων τής ρωμαϊκής 
εποχής, ως δέ είναι εύνόητον, δεν έλειψαν τά δ'στρακα έξ αγγείων μεσαιω
νικών χρόνων. Έκ τού μέσου τής μεσαίας τομής προέρχεται χαλκοΰν μεσαιω
νικόν νόμισμα 12ου ή 13ου αΐώνος (Βρακτεάτης) έφθαρμένον μέ παράστασιν 
κεφαλής κατ’ ενώπιον αμφοτέρωθεν καί πόρπη έκ λεπτών καί στρογγυλών 
αργυρών έλασμάτων μήκ. Ο.Οδ μ., ήτις νομίζω, δτι ανάγεται εις τούς μυκη-

Είκ. 25. Μετάλλινα καί οστέινα αντικείμενα έκ τοϋ κάστρου τοϋ Χριστού 
παρά τό Κορωπί.

ναϊκούς χρόνους (εικ. 23) (πρβ. Chr. Blinkenberg Fibules grecques 
et orientales, Kobenhavn 1926, σελ. 45 κε. 1-8 Fibules en archet). 
Έν τή αυτή είκόνι περιελήφθησαν καί τέσσαρα τεμάχια σκωριών, έξ ών 
μία περιέχει άργυρον άνάμεικτον μετά χαλκού ένεκα τής κακής ή ατελούς 
έκκαμινεύσεως.

Τά έπί τού κάστρου τού Χριστού άποκαλυφθέντα ευρήματα πιθανόν 
νά μη προκαλώσιν έντύπωσιν, είναι δμως σημαντικώτατα, διότι τό πρώτον 
παρουσιάζονται εις την περιοχήν ταΰτην τού ανατολικού τμήματος τής ’Αττι
κής αντικείμενα αναγόμενα εις τούς προϊστορικούς νεολιθικούς χρόνους καί
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τούτο είναι σπουδαϊον, έτι δέ άποδεικνύουσιν, δτι οί άνθρωποι τής απώτατης 
εκείνης εποχής ειχον χρησιμοποιήσει τό ύψωμα ή τα περί αυτό προς έγκα- 
τάστασιν τών μικρών συνοικισμών των ή διά την εαυτών άμυναν εναντίον 
ετέρων επιτιθεμένων. ’Άν δέ δεν εύρέθησαν οικήματα, δεν είναι παράδοξον, 
διότι, ώς γνωστόν, τα οικήματα τών χρόνων εκείνων ή ήσαν ατελέστατα κα'ι 
ευτελέστατα, άνεγειρόμενα μόνον κατά τά κάτω έκ λίθου ή καί πηλού μόνον 
ή ήσαν καλύβαι στρογγΰλαι ή τετράγωνοι (πρβ. ΓΙ. Καββαλιας Προϊστο
ρική αρχαιολογία σ. 64, 120—Χρ. ΤΣΟΓΝΤΑΣ Αί προϊστορικά! άκροπόλεις 
Διμηνίου και Σέσκλου—Γ. ΜγΛΩΝΑΣ Ή νεολιθική εποχή έν Έλλάδι). Εις 
τούς δέ γνωστούς μέχρι τούδε συνοικισμούς προσθέτω ενταύθα καί τόν 
συνοικισμόν τής τούμπας Ού'ρδα, έκ τού ιδιοκτήτου αυτής ούτω κληθείσης 
καί κειμένης μίαν ώραν δυτικώς τού Σωχού, τον άνασκαφέντα ύπ° εμού, 
ένθα εύρέθησαν εις τό τρίτον στρώμα τής έπιχώσεως οικήματα εκ μικρών 
λίθων στρογγυλά ύψους περί τό μέτρον, ών τό μεγαλύτερου διαμέτρου τριών 
μέτρων, μετ’αυτού δέ συνεχόμενα έ'τερα δώδεκα διαμ. 1.30-1.50 μ. καί 
τον επίσης ύπ’ εμού άνασκαφέντα κατά τό 1935 καί κείμενον εις τό δεύτερον 
στρώμα τής έπιχώσεως τής μικράς εις τό κράσπεδου τού χωρίου Μεσημέρι 
τής Χαλκιδικής εύρισκομένης τούμπας, ένθα τά οικήματα ήσαν καλύβαι 
μεικτού σχήματος ήτοι μία τούτων ήτο τετράγωνος 2.50 X 2.50 καί αί άλλαι 
τέσσαρες συνεχόμενοι προς τήν τετράγωνον στρογγύλαι διαμέτρου 1.30 μ. 
κατεσκευασμέναι έκ κλάδων δρυός, ών πολλά τεμάχια ήμισεσηπότα είχον δια- 
τηρηθή έν τή έπιχώσει καί άπόκεινται είς τό Μουσεΐον Θεσσαλονίκης. Άλλ’ 
είτε λίθιναι είτε έκ ξύλου ήσαν αί οίκίαι ένταύθα, δυνατόν νά μή ειχον άνε- 
γερθή έπί τής κορυφής, άλλ’ έν τοΐς πέριξ ή καί αν έκειντο έπ’ αυτής, κατα- 
στραφεϊσαι έκ τής παρόδου τού χρόνου, άφήκαν ίχνη άνατραπέντα κατόπιν 
ή έξαφανισθέντα. Ή σχέσις τών τριών τούτων σημείων, ήτοι τού κάστρου, 
τού σπηλαίου καί τού Προφήτου Ήλία είναι αυταπόδεικτος έκ τής μικράς 
απ’ άλλήλων άποστάτεως (βλ. χάρτην εικ. 12).

Ούτως έν τή περιοχή τή από τού κάστρου τού Χριστού μέχρι τού Προ
φήτου Ήλία, ήτις είναι έκ τών όχυρωτέρων τής ’Αττικής, ή ζωή καί τά έργα 
αυτής από τών νεολιθικών χρόνων, έστω καί αν διεκόπη έπί μικρότερον ή 
μακρότερον χρόνον, διετηρήθη συνεχής μέχρι σήμερον.
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