
25. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΜΥΚΛΩΝ

Ή συνεχισθεΐσα καί κατά τδ 1961 άνασκαφική ερευνά εις την περιοχήν τοϋ 
τόσον ενδιαφέροντα ευρήματα διασώσαντος άποθέτου των Άμυκλών έστράφη 
προς την μελέτην τοϋ χώρου τής εκκλησίας τής 'Αγίας Παρασκευής, διά την δυ
νατότητα εύρέσεως στοιχείων τοϋ άρχαίου ίεροΰτοΰΔιός - Άγαμέμνονοςκαίτής 
’Αλεξάνδρας - Κασσάνδρας. Μετά τήνέξάντλησιν τοϋ χώρου τοϋ άποθέτου έπεχει- 
ρήθη διά σειράς τομών πέριξ αΰτοϋ νά σχηματισθή μία ιδέα τοϋ χώρου γενικώς. 
Άτυχώς εις όλην την έκτασιν τοϋ κτήματος Άντωνάκου, εντός τοϋ οποίου 
εΐχεν εύρεθή ό άποθέτης καί μέχρι τοϋ παρθένου εδάφους ( εις την δυτικήν 
πλευράν 1.90μ. καί τήν ανατολικήν 2.10μ.), ούδέν άπολύτως εύρέθη. Κατόπιν 
τούτου καί δεδομένου ότι εις τήν περιοχήν τής εκκλησίας τής 'Αγίας Παρα
σκευής εύρίσκονται αρχιτεκτονικά τεμάχια άρχαίων οικοδομημάτων έκρί- 
θη σκόπιμον νά μελετηθή καλύτερον ή περί καί πλησίον αυτής θέσις. Έδώ 
όμως άντιμετωπίσθησαν σημαντικαί δυσκολίαι κυρίως έκ τοϋ γεγονότος ότι 
εις τήν άνατολικήν πλευράν τής εκκλησίας υπάρχει τό νεκροταφεΐον τοϋ συγχρό
νου χωρίου καί ή δυτική πλευρά της είναι έστρωμένη διά τσιμέντου, ενώ πολύ 
πλησίον τοίν τοίχων τοϋ ναοΰ καλλιεργούνται δένδρα καί άνθη.

Ή τομή νοτίως τοϋ ναοϋ καί έκτος τοϋ περιβόλου, μήκους 20μ., δίδει 
εις τό βάθος των 0.40μ. οστά ανθρώπινα άνήκοντα ασφαλώς εις νεκροταφεΐον 
των χρόνων τής τουρκοκρατίας καί βαθύτερον τοϋ 0.60μ. ελάχιστα όστρακα βυ
ζαντινά παρά τά θεμέλια τοίχου νεωτέρων χρόνων, πλησίον τοϋ όποιου εύρί- 
σκεται καί τέφρα άναμεμιγμένη μετά χώματος. ’Άλλη τομή, μήκους 16μ., 
άνατολικώς τοϋ ναοΰ καί έκτος τοϋ περιβόλου πάλιν, δεν δίδει σχεδόν τί
ποτε, τό δέ παρθένον έδαφος απαντάται εις μέν τήν μίαν πλευράν τής τομής 
εις βάθος 1.20μ. καί εις βάθος 1.90μ. εις τήν έτέραν.

Τό συμπέρασμα των προσπαθειών εις τάς δύο τομάςαύτάςείναι: α) "Οτι 
τό άρχαΐον ιερόν δεν έκτείνεται πολύ άνατολικώς καί νοτίως τής έκκλησίας 
τής ' Αγ. Παρασκευής καί β) ότι τά προκτίσματά του, άν υπάρχουν, κατ’ άνάγκην 
πρέπει νά είναι εις τήν δυτικήν πλευράν. 'Η συνέχισις τής έρεύνης, παρά τάς 
δυσκολίας έντός τοϋ περιβόλου, έδειξε περισσότερα πράγματα. Εις τό άνατολικόν 
μέρος καί παρά τήν βόρειον πλευράν τής κόγχης τοϋ ίεροΰ τής 'Αγ. Παρα
σκευής, όπου δεν έχει άκόμη φθάσει τό νεκροταφεΐον, ή έπιχειρηθεΐσα τομή 
έδωσεν άπό τοϋ βάθους τών 0.50μ. όστρακα βυζαντινά καί τοιχάριον άμελοΰς 
κατασκευής ώς καί οστά έν διαλύσει. Τό βάθος 0.60- 1.50μ. είναι νεκρόν, ένώ
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περαιτέρω διαπιστοΰται ή υπαρξις, έστω και ολίγων, έλληνιστικών οστράκων. 
Μερικά τεμάχια άνήκουν άναμφιβόλως εις μεγαρικούς σκύφους μετ’ έκτύπου 
διακοσμήσεως. Βαθύτερον άκόμη, εις τό 1.80μ., εύρέθησαν δύο μελαμβαφή ό
στρακα καί άκριβώς εις τδ παρθένον έδαφος, τδ όποιον εύρίσκεται εις βά
θος 2.30μ., Ιν γεωμετρικόν όστρακον. Τοϋτο είναι ενδιαφέρον, διότι μαρτυρεί 
χρησιμοποίησιν τοΰ χώρου άπδ των γεωμετρικών χρόνων.

Περισσότερον ενδιαφέρουσα είναι ή τομή ή έπιχειρηθεϊσα πάλιν εντός 
του περιβόλου καί βορείως της Άγ. Παρασκευής εις άπόστασιν 1.20-1.50 μ. 
άπδ του τοίχου τής εκκλησίας μήκους 12 μ. καί παραλλήλως πρδς αυτόν. 
’Εδώ εύρέθησαν άναμφιβόλως στοιχεία διά κτίσματα, τά όποια θά ήδύναντο νά 
άνήκουν άν μή εις τδ ιερόν, τουλάχιστον εις τήν εποχήν του αποθέτου. ’Όψιμα 
τοιχάρια έχομεν άπδ τοΰ βάθους τών 0.40μ. μέ άρκετά οστά πιθανώτατα τών 
χρόνων τής τουρκοκρατίας.Άπδ τοΰ βάθους τών Ο.ΘΟμ. έχομεν τοίχον βαίνοντα 
άπδ Βορρά πρδς Νότον καί συνεχιζόμενον κάτωθεν τής εκκλησίας, κατεσκευα- 
σμένον διά μικρών λίθων καί άσβέστου καί εχοντα πλάτος 0.70μ. Ούτος συνεχίζε
ται μέχρι τοΰ βάθους τών 1.55μ. καί εις άπόστασιν 0.65μ. δυτικώτερον σώζεται 
καί δεύτερος τοίχος συναντώμενος εις τδ βάθος τοΰ Ι.ΟΟμ. έχων πλάτος 0.55-
0.60μ. καί βαίνων διαγωνίως πρδς τήν εκκλησίαν. Είναι έκτισμένος άνευ 
άσβέστου καί τά όστρακα, τά όποια τδν περιβάλλουν, είναι ρωμαϊκών καί 
ελληνιστικών χρόνων. Διευρυνομένης τής τομής πρδς Βορράν εύρέθη ή 
γωνία τοΰ κτηρίου τοΰ άνήκοντος εις τδν τοίχον τοΰτον. Άτυχώς είναι 
άδύνατον νά παρακολουθηθή τδ κτήριον, διότι κατευθύνεται πρδς τήν εκκλησίαν 
καί κάτωθεν αυτής πρέπει νά εύρίσκωνται τά 9/10 του. Δυτικώτερον άκόμη 
εύρίσκομεν καί άλλον τοίχον, τδν όποιον έπίσης δεν δυνάμεθα νά παρακολου- 
θήσωμεν άλλά πλησίον τούτου καί είς βάθος 1.80μ. έχομεν άρκετά μελαμβαφή 
όστρακα καλής εποχής- τδ αύτδ συμβαίνει καί είς τήν άνατολικήν πλευράν 
μέχρι τοΰ βάθους τών 2.00μ.

'Η άνασκαφική έρευνα διεκόπη χωρίς θετικά άποτελέσματα έκτδς τοΰ 
ότι άπέδειξεν ως άσφαλή τήν χρησιμοποίησιν τοΰ χώρου άπδ τών γεωμετρικών 
χρόνων. Δεν δίδει όμως άπάντησιν είς τδ άν ευρισκόμεθα έπί τοΰ ίεροΰ τοΰ 
Διδς - Άγαμέμνονος καί τής ’Αλεξάνδρας - Κασσάνδρας. Άπδ τής άπόψεως 
αυτής ένδείκνυται ή συνέχισίς της.
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