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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1955

3Αγαπητοί 'Εταίροι, Κνρίαι και Κύριοι.

Πολλήν ασφαλώς θά έδοκιμάσατε καί έκπληξιν καί απορίαν, 
δταν είς την πρόσκλησιν, ή οποία σας άπεστάλη, θά άνεγνώσατε 
δτι κα'ι ή εφετινή Γενική Συνέλευσις δεν θά διεξήγετο είς τό οίκο- 
δομικώς έτοιμον ήδη νέον μέγαρον τής Εταιρείας, αλλά — τρίτην 
ήδη ταΰτην φοράν — είς ξένην αίθουσαν. Έπιθυμών νά ικανο
ποιήσω τήν δικαίαν άλλως τε απορίαν σας ταΰτην σάς πληροφορώ 
δτι ή εκ νέου συνάντησις ημών έξω τοΰ οϊκου μας οφείλεται είς τό 
δτι Γενική Συνέλευσις δεν ήτο δυνατόν νά γίνη είς τό νέον μέγα
ρον, αν δεν προηγούντο τά επίσημα εγκαίνια αύτού. Τών 
εγκαινίων δε πάλιν ή τέλεσις ήτο αδύνατος προ τής ολοσχερούς 
συμπληρώσεως τής έπιπλώσεως καί διακοσμήσεως ού μόνον τής 
μεγάλης αιθούσης διαλέξεων αλλά καί τής αιθούσης δεξιώσεως 
καί τής μικράς αιθούσης τών ιδιαιτέρων διαλέξεων, τών Γραφείων 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, τού Προέδρου, τού Γραμματέως, τών 
Υπαλλήλων καί τών ξενώνων, καθώς καί τής έγκαταστάσεως τών 
νέων μεταλλικών βιβλιοθηκών καί τής εν αύταΐς τακτοποιήσεως 
τών βιβλίων τούτων πάντων ή lege artis έκτέλεσις ύπελογίσθη
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2 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1955

δτι θ’ άπήτει χρονικόν διάστημα τουλάχιστον μέχρι τοΰ Ιουλίου. 
Προ τοσοΰτον μακράς προθεσμίας εύρεθέντες, δεσμευόμενοι δ’άφ’ 
ετέρου κα'ι υπό τοΰ Κανονισμού, έπιτάσσοντος την ταχεΐαν ενέρ
γειαν τής λογοδοσίας, άπεφασίσαμεν ν’ άναβάλωμεν τά εγκαίνια 
είς τό προσεχές μέλλον και νά σάς ύποβάλωμεν κα'ι εφέτος είς 
τον κόπον νά άναβήτε την μεγάλην κλίμακα προς την αίθουσαν 
ταΰτην, διά τήν εύγενή παραχώρησιν τής οποίας τό Συμβούλων 
θερμάς απευθύνει δι’ έμοΰ τάς ευχαριστίας του προς τον άξιότι- 
μον κα'ι φι?ιόμουσον Πρόεδρον τοΰ Παρνασσού, καθηγητήν κ. Θρ. 
Βλησίδην.

Πρ'ιν ή άναφέρωμεν τά πεπραγμένα τής Εταιρείας θά προ- 
τάξωμεν κα'ι εφέτος, κατά καθήκον ιερόν, μνημόσυνον χαιρετισμόν 
προς τούς έκλιπόντας εταίρους, ξένους τε καί ήμετέρους, τούς ένι- 
σχΰσαντας τον εύγενή ημών αγώνα.

Έκ τών ξένων αυτής επιτίμων εταίρων άπώλεσεν ή Εται
ρεία, τον εν προβεβηκυία ηλικία θανόντα Ριχάρδον Dawkins, 
διαπρεπή καθηγητήν τής βυζαντινής κα'ι νεοελληνικής γλώσσης 
καί φιλολογίας είς τό Πανεπιστήμιον τοΰ Oxford, επίτιμον δε δι- 
διδάκτορα τών Πανεπιστημίων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης.

Οί ’Αθηναίοι έγνωρίσαμεν τον σοφόν καί αγαθόν τοΰτον επι
στήμονα, ότε προ 40ετίας διετέλεσε Διευθυντής τής ένταΰθα Βρετ- 
τανικής ’Αρχαιολογικής Σχολής, οπότε καί διενήργησε μεθοδικό
τατα καί τάς έν Μήλω καί τάς έν Κρήτη, μάλιστα δε τάς εν τώ 
παρά τήν Σπάρτην ίερώ τής Όρθιας Άρτέμιδος άνασκαφάς, ών 
τά πορίσματα περιέλαβεν είς ογκώδες σύγγραμμα.

Πλήν όμως τών αρχαίων έγνώρισεν ό Dawkins κατά βά
θος καί τούς βυζαντινούς καί τούς συγχρόνους Έλληνας, μέ τήν 
γλώσσαν καί τήν λαογραφίαν τών οποίων εύδοκιμώτατα ήσχολήθη, 
δημοσιεύσας άξιολόγους πραγματείας περί τής νεοελληνικής γλώσ
σης έν Μικρφ Άσία, περί τοΰ κυπρίου χρονικού τοΰ Μαχαιρά, 
περί τών μοναχών τοΰ ’ Αθω καί εσχάτως 44 παραμύθια τής Δατ 
δεκανήσου. ’Ασυνήθους εύρύτητος γνώσεων, βαθύς δέ κάτοχος 
πολλών γλωσσών, έν αΐς καί ή σανσκριτική, άπέβη ό Dawkins
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Γενική εκθεσις τοΰ Γραμματέως 3

ό καλύτερος γνώστης τής γλώσσης και τής λαογραφίας τής εγγύς 
’Ανατολής καί τής Μεσογείου.

Ή’Αρχαιολογική Εταιρεία θά διατηρήση εύγνώμονα την άνά- 
μνησιν τοΰ εξαίρετου τούτου έπιστήμονος κα'ι θερμού φιλέλληνος.

Εις ήλικίαν 43 μόλις ετών ύπέκυψεν είς άδυσώπητον νόσον 
και άλλος θερμός φίλος τής Ελλάδος, ό Θωμάς Dunbabin, 
καθηγητής τής κλασσικής αρχαιολογίας είς τό Πανεπιστήμιον τοΰ 
Oxford, τέως υποδιευθυντής τής ενταύθα Βρεττανικής Σχολής καί 
αρχηγός όμάδος άντιστάσεως έν Κρήτη επί Γερμανικής κατοχής.

Αύστραλός τήν. καταγωγήν ήγάπησεν ό Dunbabin από 
νεαράς ήλικίας τήν άρχαίαν Ελλάδα, μαθητής δέ γενόμένος τού 
Blakeway έδιδάχθη παρ’ αυτού τήν ιδεώδη εκείνην σύνθεσιν 
των ιστορικών δεδομένων προς τά αρχαιολογικά πορίσματα, ήν 
έφήρμοσε καί είς τό περί τών Δυτικών Ελλήνων άξιόλογον έ'ργον 
του καί είς τήν συνέχισιν τοΰ περί Περαχώρας έργου τού άλησμο- 
νήτου Payne.

’Αλλά δι’ ημάς τούς "Ελληνας ή έν Κρήτη δράσις τού Dun
babin άπό τών αρχών τού 42 μέχρι τέλους τού πολέμου υπήρξε 
πολύτιμος. Γνώστης τής γλώσσης καί τής χώρας τών Κρητών πε- 
ριήρχετο αυτήν μετημφιεσμένος είς Κρητικόν ποιμένα καί ένετ^ύ- 
χωνε τούς Κρήτας είς άντίστασιν κατά τού κατακτητού.

Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία θά άναμιμνίσκεται εύγνωμόνως 
τον προώρως έκλιπόντα άνδρα, τού οποίου τήν περί τήν άρχαίαν 
Ελλάδα ασχολίαν έπλαισίωνε καί εύγενής αγάπη προς τήν νέαν 
ημών πατρίδα.

Τον Biagio Pace, διαπρεπή ’Ιταλόν ’Ακαδημαϊκόν καί 
καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου τής Ραόμης άφήρπασεν αίφνιδίως 
ό θάνατος έν πλήρει δράσει.

Ή ευρυμάθεια τού άνδρός καί ή άρτια φιλολογική καί καλ
λιτεχνική συγκρότησις έκφαίνονται εις τε τό τετράτομον μνημειώ
δες αύτοΰ έργον περί τής τέχνης καί τού πολιτισμού τής αρχαίας
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4 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1955

Σικελίας, ώς καί εις την εισαγωγήν εις την σπουδήν τής Αρχαιο
λογίας, μάλιστα δ’ εις το μεταθανατίως έκδοθέν, άξιολογώτατον 
έ'ργον του περί τών ψηφιδωτών τής έν Σικελία Piazza Armerina.

Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία εκφράζει προς τήν αδελφήν ’Ιτα
λικήν αρχαιολογικήν Σχολήν, ής ό Pace διετέλεσε έκ τών πα- 
λαιοτέρων τροφίμων, τήν βαθεΐαν αυτής θλίψιν διά τήν απώλειαν 
τοϋ διακεκριμένου καί φιλέλληνος άνδρός.

Μετά βαθείας λΰπης άναφέρομεν τέλος τον θάνατον τής φι- 
λομούσου Άμερικανίδος Κυρίας Moore, εις τήν γενναιοδωρίαν 
τής όποιας οφείλεται, πλήν άλλων, καί ή έπέκτασις καί ό έξωραϊ- 
σμός τοϋ Μουσείου τής Παλαιάς Κορίνθου.

Έκ δέ τών ήμετέρων άπέθανεν έν βαθεΐ γήρατι ό παλαι- 
μάχος τής ελληνικής αρχαιολογίας καί επί μακράν σειράν έτών 
διατελέσας σύμβουλος τής Εταιρείας Αλέξανδρος Φιλα- 
δ ε λ φ ε ΰ ς.

Υιός τοϋ εξαίρετου ιστορικού τών ’Αθηνών Θεμιστοκλέους 
Φιλαδελφέως, έτυχεν ό ’Αλέξανδρος πολυμερούς μορφώσεως, φιλο
λογικής τε καί καλλιτεχνικής. Έπιδοθείς δέ τελικώς είς τήν αρ
χαιολογίαν διετέλεσεν έφορος αρχαιοτήτων καί έξετέλεσεν άνασκα- 
φάς έν Κορίνθς), Σικυώνι καί δή καί έν Νικοπόλει τής ’Ηπείρου, 
ένθα πρώτος άπεκάλυψε τά περίφημα ψηφιδωτά δάπεδα τής βα
σιλικής Α, άτινα μετά πολής ακρίβειας περιέγραψεν έν τή ’Αρχαιο
λογική Έφημερίδι. ’Αλλά καί γενικωτέρας φΰσεως έργα συνέγρα- 
ψεν ό Φιλαδελφεΰς, ώς τό περί τής Γραφικής παρ’ άρχαίοις πό
νημα, τον περί τών μνημείων τώς ’Αθηνών οδηγόν του καί τό έπί 
τής έπιθανατίου ακόμη κλίνης του γραφέν περί αθανασίας τής ψυ
χής. Γλαφυρός απολογητής τών αρχαίων μνημείων έχρησιμοποίησε 
περισσώς τον φιλολογικόν αύτοΰ κάλαμον γράφων μέχρις έσχάτων 
είς τον τύπον άρθρα, μετά θέρμης πάντοτε καί πάθους ύπεραμυ- 
νόμενα τών αρχαίων μνημείων έναντι τών κατ’ αυτών έπιχειρου- 
μένων έκάστοτε βανδαλισμών.
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Ό την ψυχήν εύγενέστατος κα'ι τούς τρόπους λεπτότατος άνήρ 
καταλείπει παρ’ ήμΐν ζωηροτάτην την άνάμνησιν.

Μεγάλην επίσης θλίψιν ήσθάνθη ή Εταιρεία διά τον θάνα
τον τοΰ εν άποστρατείφ υποναυάρχου και Διευθυντοΰ έπειτα τοΰ 
Γενικοΰ Χημείου τοΰ Κράτους Κωνσταντίνου Δοσίου έπανειλημ- 
μένως χρηματίσαντος προέδρου τών ήμετέρων Συνελεύσεων κα'ι 
μετά περισσής στοργής παρακολουθήσαντος τό έ'ργον τής ήμετέ- 
ρας Εταιρείας.

Έξέλιπεν επίσης και ό έπι μακρόν ύπηρετήσας την πατρίδα 
καί ώς Διευθυντής Δημοσίων έργων καί ώς Υπουργός αυτών ’Άγ
γελος Ήρακλ. Οικονόμου μετ’ ενδιαφέροντος πάντοτε παρακολου- 
θήσας τά πράγματα τής ήμετέρας Εταιρείας.

Άπέθανον ώσαύτως κατά τό διαρρεΰσαν έτος ό εύγενής καί 
άφωσιωμένος φίλος τοΰ έργου ήμών ’Αντώνιος Σταθάτος, καί ό 
διακεκριμένος άνήρ Αλέξανδρος Οικονόμου έπανειλημμένως έπι- 
δείξας τήν ζωηράν αύτοΰ συμπάθειαν υπέρ τής Εταιρείας.

Κατά τό 1955 διεξήγαγεν ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία τάς εξής 
άνασκαφικάς εργασίας:

I. Έν Αθήνα ις ένήργησεν άνασκαφήν διά τοΰ Διευθυντοΰ 
τής Άκροπόλεως κ. I. Μηλιάδη επ’ εύκαιρεία τής διανοίξεως τής 
νέας λεωφόρου Διονυσίου τοΰ ’Αρεοπαγίτου νοτίως τής παλαιάς. 
Ή άνασκαφή αυτή έφερεν εις φως ερείπια διαφόρων εποχών μαρ- 
τυροΰντα πυκνήν κατοίκησιν τοΰ μέρους τούτου από τών κλασσι
κών χρόνων μέχρι τής ύστάτης άρχαιότητος. Ήρευνήθησαν έν συ- 
νόλω 4 τομείς παρά τήν λεωφόρον καί δύο προς νότον αυτής.

1) Εις τον ανατολικόν τομέα Α άπεκαλύφθησαν τά λείψανα 
δύο οικιών. Τής άρχαιοτέρας οί τοίχοι είναι διά πολυγωνικών ασβε
στόλιθων τής Άκροπόλεως έκτισμένοι, εξ οστράκων δ’ ερυθρόμορ
φων χρονολογείται εις τον 50νπ.Χ. αί. Άργότερον, τον 40ν αί., κατε- 
λήφθη υπό άλλης με πολλά δωμάτια διατεταγμένα πέριξ αύλής μέ 
δεξαμενήν. Ή οικία τοΰ 4ου αί., ώς άποδεικνύουν σχετικά όστρακα,
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θά κατεστράφη κατά τάς άρχάς τοΰ 1ου π. X. αί. ίσως κατά την 
επιδρομήν τοΰ Σύλλα.

Νοτίως τής ανωτέρω οικίας κα! εν μέρει έπ’ αυτής έκτίσθη- 
σαν δΰο μεγάλα οικοδομήματα τών ρωμ. αΰτοκρατορικών χρόνων. 
Τούτων το εν άποτελεΐται άπό ορθογώνιον αίθουσαν διευθυνομέ- 
νην απ’ Α. προς Δ. ήτις απολήγει προς Δ. είς ή μικυκλικήν αψίδα. Τό 
κτήριον τοΰτο δεν ώλοκληρώθη άλλ’ έγκατελείφθη, ίσως λόγφ 
τής εισβολής τών Έρούλων, κατά τον 3ον μ. X. αί. Άνατολικώς 
τοΰ έγκαταλειφθέντος κτηρίου και εν μέρει έπ’ αύτοΰ έκτίσθη τό 
δεύτερον μέγα κτήριον τών υστάτων ρωμαϊκών χρόνων, με κάθε
τον προς τό Α' διεύθυνσιν. Τοΰτο ήρευνήθη εν μέρει. Τό κεντρι
κόν του διαμέρισμα αποτελεί μεγάλη ορθογώνιος αίθουσα, ής ή Β. 
πλευρά απολήγει είς μεγαλοπρεπή αψίδα. Τό δάπεδον τής αιθού
σης, ως κα! τής άψϊδος, είναι μέ ψηφιδωτά έστρωμένον. Ή άψ'ις 
σώζεται είς ύψος 3.50 έ'ψερε δε ορθομαρμάρωσήν κα! έφράσσετο 
εμπρός δι’ ορθοστατών, αποτελούσα είδος τι βήματος. ’Άνω τής 
όρθομαρμαρώσεως ή άψ!ς ευρύνεται κα! φέρει έπ! τοΰ τοίχου 
έναλλάξ 3 ήμικυκλικάς κα! 4 ήμιεξαγώνους κόγχας δι’ αγάλματα, 
κατά τον τύπον τών νυμφαίων.

Προς Άνατ. κα! Δ. τής κεντρικής αιθούσης εύρέθησαν άλλα 
μικρότερα δωμάτια.

Άπό τό προς Άν. τής κεντρικής αιθούσης τμήμα άξιον προ
σοχής είναι μικρόν δωμάτιον 2X3 δπερ σχηματίζει μεγάλην ορθο
γώνιον κόγχην, ένσωματωμένην έντός τοΰ πάχους τής άψΐδος τής 
κεντρικής αιθούσης. Ή κόγχη αυτή άπετέλει μικρόν ιερόν μέ έντειχι- 
σμένον άναγλυφον Κυβέλης, ως κα! ανάθημα είς χθόνιόν τινα δαί
μονα. Τό κάτω μέρος τής κόγχης κατελάμβανε μαρμάρινον βάθρον 
έπιτυμβίου αγάλματος κλασσικών χρόνων, χρησιμοποιηθέν έδώ ώς 
τράπεζα προσφορών. Φέρει άνάγλυψον παράστασιν δεξιώσεως. Ή 
κυρία είσοδος τοΰ όλου οικοδομήματος εύρίσκετο προς Β., ένθα εΰ- 
ρέθη τοίχος έκ πωροπλίνθων διακοπτόμενος υπό κόγχης στεφομέ- 
νης υπό μαρμάρινου τόξου μετά ροδάκων. Ύπό τό τόξον υπήρχε 
φρέαρ μέ περιποιημένον στόμιον' τό δάπεδον φέρει ψηφιδωτά.
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Παρά το φρέαρ εύρέδη κίων άρράβδωτος κατά χώραν. Όλον τό 
συγκρότημα, παρέχον κα'ι έν έρειπίοις μεγαλειώδη έντύπωσιν, άρχι- 
κώς έχαρακτηρίσδη μετ’ έπιφυλάξεως ώς νυμφαΐον. ’Ήδη λόγφ 
τής ομοιότητάς του προς παράλληλα, ύστερρορωμαϊκά κτήρια — 
δι’ α επικρατεί ή γνώμη ότι προωρίζοντο προς συγκέντρωσιν ακροα
τών— πρέπει νά δεωρηδή μάλλον ώς φιλοσοφική σχολή. 
Στρωματογραφικώς πρέπει νά τοποδετηδή περί τό 400 μ. X. δηλ. 
εις εποχήν καδ’ ήν, ολίγον μετά τήν εισβολήν τοΰ Άλαρίχου, ση
μειώνεται έν Άδήναις αξιόλογος οικοδομική δράσις. Ή χρήσις 
του έξηκολοΰδησε καδ’ όλον τον 50ν κα'ι έπαυσε τον 6ον μ.Χ. αιώνα. 
Πάντα ταΰτα υπομιμνήσκουν τον κ. Μηλιάδην τά υπό τοΰ Μαρίνου 
(βιογράφου τοΰ τελευταίου νεοπλατωνικού φιλοσόφου Πρόκλου) 
περί τής οικίας έν ή ό Πρόκλος φκει λεγάμενα.

Εις τον Β' τομέα εύρέδη ρωμαϊκή οικία σύγχρονος προς τό 
Ώδειον τοΰ Ήρώδου. Έχει δ’ αΰτη δωμάτια πέριξ τετραγώνου 
αυλής, με περιστύλων.

’Έτι δυτικώτερον άπεκαλύφδη άποδέτης άποδώσας περί τά 
2000 δραύσματα έξαιρέτων αγγείων τοΰ 6ου καϊ τοΰ 5ου π. X. αί., 
μελανόμορφα κα'ι έρυδρόμορφα. Τούτων πολλά προέρχονται έκ 
λουτροφόρων με γαμήλιους παραστάσεις, τινά δέ φέρουν και έπι- 
γραφάς άναφερούσας τάς Νύμφας. "Ωστε ό δησαυρός δά προέρχε
ται από άγνωστον γειτονικόν ιερόν Νυμφών, όπόδεν δά με- 
τεφέρδησαν, όταν έκεΐ δά έπήλδε μεταβοίπφ Λόγο» διαφόρων γε- 
νομένων ευρημάτων ό κ. Μηλιάδης πιστεύει, ότι υπάρχει στενή 
συγγένεια τοΰ Ωδείου προς τό 'Ιερόν τών Νυμφών.

’Άλλη σκαφή γενομένη νοτιώτερον έφερεν εις φώς άγνωστον 
πύλην τών τειχών τής πόλεως. Ταύτης διεσώδη ή Δυτ. παραστάς 
και κατώφλιον με ίχνη τής διαβάσεως τών αρμάτων. Ή πύλη ανοί
γεται εις τείχος βαΐνον από τοΰ λόφου τοΰ Φιλοπάππου προς τό 
Όλυμπιεΐον. Τό τε τείχος και ή πύλη ανάγονται είς τά μέσα τοΰ 
4ου π.Χ. αί.· δεν πρόκειται λοιπόν περί τοΰ Θεμιστοκλείου, άλλ’ ίσως 
περί τής παραδιδομένης Φαληρικής πύλης. Ότι δέ είς τό μέ
ρος τοΰτο από παμπαλαίων χρόνων ύπήρχεν οδός φέρουσα από τό
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8 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1955

Ν. τμήμα τής πόλεως προς τά έξω άποδεικνύεται από εύρεθέντας 
τάφους γεωμετρικής εποχής, έξ ών προήλθον 86 αγγεία ωρίμου 
γεωμετρικού ρυθμού, καί άπό ένα ΰπομυκηναϊκόν τάφον με ψευδο- 
στόμους άμφορίσκους ως και άπό άλλον πρωτογεωμετρικόν μέ πυ
ράν επ’ αυτού.

Είς άπόστασιν 10 μ. άπό τού τείχους καϊ τής πύλης άνεκα- 
λΰφθη δεύτερον τείχος ή προτείχισμα παράλληλον. Συγκινητικόν 
εύρημα έγένετο προς Ν. επί τής φυσικής κιμιλιάς: Είναι δέ τούτο 
τεχνητά λαξεύματα δι’ υποδοχήν τεφροδόχων αγγείων, μέ σποδόν 
και οστά καέντων νεκρών, πρωτογεωμετρικής εποχής. Αυτήν τήν 
συστάδα τών τάφων συνήντησαν οί ’Αθηναίοι τού 4ου αί., όταν 
κατεσκεύασαν τό τείχος και τήν πύλην. Δεν κατέστρεψαν όμως τούς 
τάφους, αλλά τούς περιέβαλον διά προστατευτικού πολυγωνικού 
τείχους, ού ακόμη είναι ορατόν τό κατώτερον μέρος.

2. Δευτέραν εν Άθήναις σκαφήν ένήργησεν ή ’Αρχαιολο
γική Εταιρεία διά τού εφόρου κ. Σταυροπούλου εντός τού κτήματος 
Μπουτζέγια, βορείως τής ’Ακαδημίας Πλάτωνος. Κατά ταύτην άπε- 
καλύφθησαν 4 αρχαία φρέατα, έξ ών τά μεν 2 είναι ώρυγμένα είς 
τό χώμα, άλλο δέ φέρει έπένδυσιν έκ πήλινων δακτυλίων μέ ήμι- 
κυκλικάς όπάς. Τό στόμιον τού μεσαίου φρέατος είχε χρησιμο- 
ποιηθή ώς αποθέτης δηλ. λάκκος άποθέσεώς άχρηστων αγγείων 
καί άλλων αντικειμένων. Φρέατα καί λάκκος περιεΐχον αντικείμενα 
χρονολογούμενα άπό τού 2ου ήμίσεος τού 6ου μέχρι τού 5ου π. X. 
αί., προσέτι δέ καί χιλιάδες οστράκων άγγείων κοινής χρήσεως, ών 
τινά μελανόμορφα καί τινα ερυθρόμορφα. Εύρέθη επίσης καί 
όρος τών μέσων τού 5ου π. X.

Θεωρηθέντος τού λάκκου ώς άποθέτου άνεζητήθησαν τά ιερά 
είς ά σδτος άνήκεν. Ήνοίχθησαν προς τούτο τάφροι εν αίς εύρέ- 
θησαν καί προϊστορικής εποχής όστρακα είδικώτερον δέ τής πρω
τοελλαδικής καί τινα τής μεσοελλαδικής, άκόμη δέ καί τής νεολιθι- 
θικής πιθανώς περιόδου. Ή εύρεσίς των άγει είς τό συμπέρασμα 
ότι θά ύπήρχεν εκεί προϊστορικός συνοικισμός, δυνάμενος νά ταυ-
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Γενική εκθεσις τού Γρομματέως 9

τισθή προς τον τοΰ Άκαδή μου, τοΰτου δέ την μελέτην άνέλα- 
βεν ό ειδικός περί τά προϊστορικά επιμελητής κ. Δ. Θεοχάρης.

3. Προς Δ. των Μ. Προπυλαίων τής Έλευσΐνος άνεσκάφη 
ύπό τοΰ άρχιτέκτονος κ. Τραυλοΰ, εν συνεργασία μετά τής αρχαιο
λόγου κ. Φιλίνη, οικοδόμημα κλασσικών χρόνων, όπερ ό κ. Τραυ
λός θεωρεί ώς τό Πρυτανεϊον τής Έλευσΐνος. Παρά τάς επανει
λημμένος έπισκευάς του διατηρείται εις καλήν κατάστασιν, έχει δέ 
διαστάσεις 16,50X10,50 μ. Οί τοίχοι του ήσαν κατεσκευασμένοι 
κάτω μέν έκ πωροπλίνθων, άνω δέ εξ ωμών πλίνθων μέ γείσα πώ
ρινα. Έσωτερικώς έψερον κονίαμα έρυθρόν καί κίτρινον. Τά δά
πεδα είναι έκ μικρών θαλασσίων χαλίκων. Ή διάταξις τοΰ οικοδο
μήματος ενθυμίζει οικίας κλασσικών καί ελληνιστικών χρόνων. 
Έδώ όμως κυριαρχούν 2 μεγάλαι αΐθουσαι έπέχουσαι τόπον άν- 
δρώνος. Ώς διεπιστώθη έκ διαφόρων ένδείξεων, τά 2 δωμάτια 
έχρησιμοποιοΰντο ώς εστιατόρια, έκαστον τών όποιων εΐχεν 7 
κλίνας. Θά ήτο λοιπόν έπίσημος οικία έν ή έσιτίζοντο δημοσία 
δαπάνη οί προσψέροντες υπηρεσίας είς τό ιερόν, έν άλλοις λόγοις 
τό Πρυτανεϊον, όπερ καί άνεμένετο νά εύρεθή, άφ’ ου είς έπιγρα- 
φάς αναγράφεται τό ποσόν, όπερ θά διετίθετο προς σίτισιν διαφό
ρων προσώπων.

Τον έπιμήκη προς Β. χώρον μέ τήν μεγάλην προς τήν οδόν 
θύραν, ήτις ώδήγει είς τό άστυ, θεωρεί ό κ. Τραυλός ώς χρησι- 
μεύοντα είς τήν φύλαξιν τών ιερών αμαξών, δι’ ών μετεφέροντο 
είς ’Αθήνας, κατά τά Μεγάλα Έλευσίνια μυστήρια, τά ιερά τής 
Δήμητρος καί τό άγαλμα τοΰ ’Ιάκχου.

4. Έν Έλευσΐνι ομοίως συνεχίσθη ή άνασκαφή τοΰ παρά 
τήν προς τά Μέγαρα οδόν νεκροταφείου διά τοΰ Έλληνος καθη- 
γητοΰ τοΰ έν S‘. Louis Washington University κ. Γ. Μυλωνά· 
Άπεκαλύφθησαν έν όλφ 136 ταφαί, έξ ών 29 προϊστορικών χρό
νων καί 1Q7 ιστορικών.
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10 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1955

Αί προϊστορικά! είναι μεσοελλαδικής και μυκηναϊκής εποχής. 
Οί μεσοελλαδικο! τάφοι είναι κιβωτιόσχημοι με πλείονας τοΰ ενός 
νεκρούς κα! ολίγα κτερίσματα. Είς την γωνίαν ενός εΰρέθησαν 5 
χαλκοί κρίκοι κεκαλυμμένοι διά χρυσοΰ κα! άποτελοΰντες ασφαλώς 
κοσμήματα τής κόμης. Πρόκειται περ! τοΰ πρώτου χρυσοΰ, όστις 
εύρέθη είς Ελευσίνα κα! τοΰ αρχαιότερου τής ’Αττικής, όστις άπδ- 
δεικνύει την επικρατούσαν εύμάρειαν ακόμη κα! είς επαρχιακός 
πόλεις, ώς ή Έλευσίς.

Οί μυκηναϊκό! τάφοι είναι οικογενειακό! μέ τα γνωστά στοι
χεία. Οί ιστορικοί τάφοι παρουσιάζουν μεγάλην ποικιλίαν. Άλλοι 
είναι όρυκτο! ή κτιστοί, άλλοι είναι σαρκοφάγοι πώρινοι ή πήλι- 
ναι κα! άλλοι αμφορείς ή πίθοι. Άπεκαλύφθησαν επίσης κα! πολ- 
λα! καύσεις τοΰ 5ου κα! τοΰ 4ου π. X. αί·

Αί σπουδαιότεροι όμως έφετεινα! ταφα! ανάγονται είς τούς 
ύστερους πρωτογεωμετρικούς κα! τούς γεωμετρικούς χρόνους. Πα- 
ρετηρήθη, ότι κατά τούς πρωτογεωμετρικούς οί μεν ενήλικες έκαί- 
οντο, οί δέ μικρό! έθάπτοντο μετά πολλών κτερισμάτων. 'Η τέφρα 
κα! τά άτελώς κεκαυμένα οστά ετίθεντο είς αμφορείς τοποθετού
μενους εντός λάκκων ή πραγματικών τάφων, τό δέ άνοιγμα τών 
αμφορέων έκλείετο διά σκΰφων κα! περ! αυτούς ετίθεντο κτερί
σματα. Ή προβαλλομένη είκών παρέχει τέλειον δείγμα τοΰ τρόπου 
τούτου ταφής. Ό άμφορεύς είναι είς τό άκρον τάφου μεσοελλαδι- 
κοΰ περ! αύτόν δέ εύρίσκονται 3 πυξίδες κα! 2 οίνοχόαι. Ό άμφο
ρεύς τής προβαλλόμενης είκόνος είναι πολύ καλόν δείγμα κεραμει- 
κής πρωίμων γεωμετρικών χρόνων, ενθυμίζει δέ μάλλον Κορινθια
κόν άγγεΐον παρά τοΰ Διπύλου. Άλλο δείγμα ταφής παρέχει: γεω
μετρικός τάφος μέ 2 διαμερίσματα· είς τό 10ν εύρίσκεται άμφορεύς 
γεωμετρικός κα! είς τό άλλο τά κτερίσματα χωριζόμενα διά τοι- 
χαρίου.

5. Είς την Βούλαν τής Αττικής, παρά την αλυκήν, ό έφορος 
κ. I. Παπαδημητρίου άνέσκαψε κα! εφέτος 4 έτι θαλαμοειδείς τά
φους. Αί όροφαί των εΐχον καταρρεύσει κα! εντός εΰρέθησαν πολλά
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ειδώλια και αγγεία, εξ ών συνεκολλήθησαν περί τα 170. Οί τάφοι 
ανήκουν εις την υστεροελλαδικήν III (β-γ) περίοδον. Εις τούς 
δρόμους των ύπήρχον ταφικα'ι κόγχαι μέ πλούσια κτερίσματα-αγ
γεία, ειδώλια και περιδέραια εξ ύαλομάζης. Έκ των αγγείων 
ώραιότατον είναι τό εν σχήματι υποδήματος μέ χαρακτηριστικήν 
διακόσμησιν έκ πτερών εκατέρωθεν τής πτέρνης. Είναι τό παλαιό- 
τερον παράδειγμα πτερωτού πέδιλου. ’Από δε τα ειδώλια σπου- 
δαΐον είναι τό είκονίζον γυναικείαν μορφήν καθημένην έπι θρόνου 
κα'ι κρατούσαν βρέφος, προφανώς θεάν Κουροτρόφον.

6. Διά τού τέως έπιμελητού κ. Σπ. Ίακωβίδη συνεχίσθη 
ή άνασκαφή τής παρά τό Πόρτο Ράφτη νεκροπόλεως τής Π ε- 
ρατής. Άνεσκάφησαν 21 τάφοι, πάντες ασύλητοι και διεπι- 
στώθη ή ύπαρξις μυκηναϊκής οδού άκολουθούσης τήν παρειάν 
τής χαράδρας έφ’ ής οί τάφοι και έξυπηρετούσης τό νεκροτα- 
φεΐον, οΰτινος σάς επιδεικνύω τό υπό τού κ. Ίακωβίδη συνταχθέν 
τοπογραφικόν διάγραμμα.

Οί τάφοι είναι κατά τό πλεΐστον μικροί θαλαμοειδείς, ήμικυ- 
κλικοί ή ήμιελλειψοειδεΐς, άνευ διακεκριμένης εισόδου καί δρόμου. 
Εύρέθησαν όμως καί τινες τετράπλευροι λάκκοι περιέχοντες παι
δικός ταφάς. Έκ τής άνασκαφής τών τάφων προήλθον αγγεία 
πολλά τής υστεροελλαδικής III περιόδου, ώς επί τό πλεΐστον ψευ- 
δόστομοι αμφορείς. Τά λοιπά έχουν τά γνωστά σχήματα πλήν δύο, 
ών σάς επιδεικνύω τάς εικόνας μέ οπωσδήποτε ασυνήθη σχήματα. 
Ή διακόσμησις είναι ή συνήθης μέ θέματα φυτικά καί θα?ιάσσια, 
αλλά κυρίως γραμμικά.

Μικροευρήματα έγένοντο διάφορα — κομβία, ψήφοι, κοσμή
ματα, έργαλεΐα. "Αξια ιδιαιτέρας μνείσς είναι 1) Σιδηρούν μαχαι- 
ρίδιον μέ χαλκούς ήλους εις τήν λαβήν — Χαλκούν ξίφος. Όμάς 
ψήφων έκ φαγεντιανής υπό μορφήν κροκοδείλων ή ανθρωπόμορ
φων όντων, αιγυπτιακής προελεύσεως, καί τεμάχιον ΰάλου, αιγυ
πτιακής ωσαύτως προελεύσεως. Τά τελευταία έπιβεβαιώνουν τήν 
ζωηραν προς τό έξωτερικόν έπικοινωνίαν τοΰ σχετικού συνοικισμού.
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Εύρημα επίσης αποτελούν καί 2 περιπτώσεις καύσεως ενη
λίκων νεκρών.

7. Δυο χιλιόμετρα νοτίως τής Ραφήνας έπΐ τής πρωτοελλαδι
κής ακροπόλεως τοϋ Άσκηταριού ό επιμελητής κ. Θεοχάρης, συ- 
νεχίζων την άνασκαφήν τοΰ σπουδαιτάτου αύτοϋ κέντρου προϊστορι
κού πολιτισμού τής Αττικής, ήρεύνησεν έφέτος οικήματα τής πρω
τοελλαδικής εποχής καί συνεπλήρωσε την άποκάλυψιν τοΰ οχυρω
ματικού περιβόλου τής ακροπόλεως, κατήρτισε δέ καί τό προβαλ- 
λόμενον τοπογραφικόν διάγραμμα αυτής.

Τα αρχιτεκτονικά ευρήματα υπήρξαν λίαν ένδιαφέροντα. Διε- 
πιστώθησαν 3 αλλεπάλληλοι αρχιτεκτονικοί φάσεις άντιστοιχοΰσαι 
προς τάς πρωτοελλ. I, II καί III περιόδους. Πλήρως άνεσκάφησαν 
μόνον τά οικήματα τής πρωτοελλ. III περιόδου.

Ή οικία Α, ή μεγαλύτερα καί πλουσιωτέρα είς κεραμεικά ευ
ρήματα (5 X 13) είναι μεγαροειδής με τετράγωνον θάλαμον, στε- 
νομήκη προθάλαμον καί πρόδομον.

Τό οχυρωματικόν τείχος, μέσου πάχους 2,50, άπεκαλΰφθη είς 
συνεχές τμήμα 32 μ. Τό ύψος του θά έφθανε τά 3 μ.

Κεραμεικά ευρήματα έγένοντο πλούσια. Ιδία ή κεραμεική τής 
πρωτοελλ. III περιόδου αντιπροσωπεύεται δι’ έξοχων δειγμάτων, 
τινά των οποίων δύνανται νά θεωρηθούν εκ των ώραιοτέρων τής 
εποχής: Φιάλαι καί πρόχοι είναι τά συνηθέστερα σχήματα, αλλά 
καί αμφορείς, λεκάναι, ζωόμορφα τετραποδικά σκεύη, πώματα, χω- 
νίον καί έσχάρα. Μερικά φέρουν τμηματικήν γάνωσιν. ’Αξιοση
μείωτος είναι ή άνακάλυψις 5 βοθρίσκων κατά μήκος τού ανατολι
κού τοίχου τού θαλάμου μιας οικίας, οΐτινες περιειχον λείψανα 
τροφών (κοχλίας, όσιούν ζώου).

Εντός τής κωμοπόλεως τής Ραφήνας ήρευνήθη πρωτοελλ. 
οίκημα έν ω πολλά αγγεία καί διακόσμητος πηλίνη εστία, ως καί 
πήλινον χωνίον διά τήν χύσιν χαλκόν, τμήμα λίθινης μήτρας καί 
σκωρίαι χαλκού.
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8. Εις Βραυρώνα διά τοΰ εφόρου κ. Παπαδημητριού έκα- 
θαρίσθη ό ναός τής Άρτέμιδος καί τό άνατολ. αΰτοΰ μικρόν ιερόν. 
Εντός τοΰ σηκοΰ τοΰ ναοΰ εύρέθησαν λείψανα τοίχων παλαιοτέ- 
ρου ίεροΰ, των αρχών τοΰ 6ου αί. Εις τό μικρόν ιερόν εύρέθη πλή
θος οστράκων με ωραίας παραστάσεις τοΰ 6ου καί 5ου αί. ως καί 
πολλά πήλινα ειδώλια, αφιερώματα είς ’Άρτεμιν.

Έπί τής κλιτύος, ήτις ΰπέρκειται τοΰ ίεροΰ, παρετηρήθησαν 
αλλεπάλληλοι περίβολοι καί τμήμα μεσοελλαδικοΰ τοίχου. "Οθεν 
επιβάλλεται ή άνασκαφή τής προϊστορικής ταύτης άκροπόλεως.

9. Άνασκαφή ένεργηθεΐσα υπό τοΰ εφόρου κ. Θρεψιάδη 
είς ’Άρνην, προϊστορικήν άκρόπολιν τής Κωπαΐδος, όνομα- 
ζομένην σήμερον Γκλά, άπέβλεψεν είς τήν έξακρίβωσιν των 4 
πυλών τοΰ οχυρωματικού περιβόλου της. Άπομακρυνθέντων τών 
προ τών πυλών μεγάλων ογκολίθων θά καταστή προσεχώς δυνατή 
ή ολοσχερής έκκαθάρισις τών πυλών, αΐτινες δεν ειχον άνασκαφι- 
κώς έρευνηθή μέχρι τοΰδε. Διά τών ερευνών τοΰ κ. Θρεψιάδη άπε- 
κα?ωφθη σχεδόν τελείως ή Δ. πύλη καί εν γενικαΐς γραμμαΐς αί 3 
άλλαι. Τό σχέδιόν των οδηγεί είς αξιόλογα συμπεράσματα περί 
τοΰ τρόπου όχυρώσεως τών πυλών τών μυκηναϊκών άκροπόλεων. 
Κινητά ευρήματα έγένοντο όστρακα υστεροελλαδικών III χρόνων.

10. Έν Έρετρία έπανελήφθησαν διά τής εφόρου Δίδος 
Κωνσταντίνου αί άνασκαφαί πέριξ τοΰ ναοΰ τοΰ Δαφνηφόρου 
Απόλλωνος. Ή έρευνα έξετάθη είς 2 σημεία 1) παρά τήν ΒΑ 
γωνίαν τοΰ ναοΰ, ένθα εύρέθη ορθογώνιον κτίσμα εξ αργών λίθων. 
Είς τό κέντρον του εύρέθη στρώμα τέφρας λιπαράς ύφής, μέ ολίγα 
κεκαυμένα όστα ζώων καί όστρακα γεωμετρικών αγγείων. ’Ολίγον 
έξω τοΰ κτίσματος εύρέθησαν όμοια όστρακα καί αιγυπτιακόν 
αγαλμάτων τοΰ θεοΰ Νεφέρ - Τουμοΰ, τών μεταξύ τοΰ 600 
καί 550 π.Χ. χρόνων. "Οθεν πρόκειται περί κτίσματος χρησιμο- 
ποιηθέντος ήδη άπό τής γεωμετρικής εποχής προς ίεράς τελετάς έπί 
τοΰ οποίου ίσως έθεμελιώθη βραδΰτερον ό βωμός τοΰ πρώτου ναοΰ.
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14 Πρακτικό τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1955

’Άλλη σκάφη παρά την Ν. πλευράν τοΰ ναοΰ άπεκάλυψε τμή
ματα θεμελίων ευτελών κτισμάτων, προφανώς κεραμεικών ερ
γαστηρίων διότι εντός διαμερίσματος εύρέθη άφθονος κερα- 
μεικός πηλός, άρίστης ποιότητος καί διαφόρων χρωμάτων, ώς και 
μικρόν άγγεΐον περιέχον χρώματα, εις μίαν δε γωνίαν καί πηλίνη 
φρεατία.

’Άλλο πάλιν διαμέρισμα έχρησίμευε δι’ άλλης φύσεως εργα
σίας. Είς τοϋτο εύρέθη στρώμα θαλασσίας άμμου με πολλάς με
γάλου μεγέθους σκωρίας έκκαμινεΰσεως χαλκοΰχου μεταλλεύματος.

Περαιτέρω εύρέθησαν άφθονα τεμάχια κεράμων τοΰ 6ου αΐ. 
Έκ παραλλήλου έγινε καί καθαρισμός σημαντικού οικοδομήματος 
όπερ ειχεν άποκαλυφθή υπό τοΰ μακαρίτου Κουρουνιώτου άλλ’έγ- 
κατελείφθη. ’Έχει δε τοϋτο κάτοψιν ναοΰ. ’Ανοικτός οχετός παρά 
την εύθυντηρίαν του, σχήματος Π, ύποδηλοί δτι θά πρόκειται περί 
κρήνης.

11. Τάς άπό μακροΰ ένεργουμένας είς τάς Χριστιανικός 
Θήβας (σημερινήν Ν. Άγχίαλον) τής Θεσσαλίας άνασκαφάς συ- 
νέχισεν ή Εταιρεία καί εφέτος διά τοΰ καθηγητοΰ κ. Σωτηρίου, 
όστις άπεκάλυψε τό μεγαλύτερου τμήμα τής κεντρικής λεωφόρου 
τής πόλεως, ήτις διήρχετο όπισθεν τής βασιλικής Α. Τό άποκαλυ- 
φθέν τμήμα έχει μήκος 60 μ. καί πλάτος 3-3,40. Είναι πλακό
στρωτου καί στρέφεται δεξιά πλησίον άποκαλυφθέντος μεγάλου 
οικήματος μετά προπύλου.

Εκατέρωθεν τής λεωφόρου άπεκαλύφθησαν προς Β, δύο ευ
ρύτατα οικήματα, προς Ν. δε οκτώ συνεχόμενα οικήματα, τινά τών 
οποίων ήσαν εργαστήρια ή καταστήματα κεραμικής.

Είς μικράν άπόστασιν άπό τών δεξιά τής λεωφόρου οικημά
των ήλθεν είς φώς καί τό λουτρόν τής πόλεως με ύπόκαυστον καί 
τά άλλά συναφή διαμερίσματα: Frigidarium, Caldarium, αίθούσας 
αναμονής κλπ. Συμφώνως προς τά γενόμενα κεραμεικά ευρήματα 
τό λουτρόν ανάγεται είς ρωμαϊκούς χρόνους, έχρησιμοποιήθη όμως 
καί κατά την χριστιανικήν εποχήν.
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’Αριστερά τής λεωφόρου ήρευνήθη ό περίβολος τής βασιλι
κής Α και ή προ αύτοΰ στοά, άποτε?ιουμένη έξ έναλλασσο μενών 
κιόνων και πεσσών. Λόγω ύπάρξεως όχεχοΰ ή στοά συνδέεται πι
θανώς προς κρήνας εκεί πλησίον ΰπαρχούσας.

’Έξωθεν τοΰ μακροΰ τοίχου τής στοάς άπεκαλΰψθη έκτεταμέ- 
νον νεκροταφείον, όπερ ήρευνήθη εν μέρει. Περιείχε δε τοΰτο 
καί οικογενειακούς καί μεμονωμένους τάφους πλακοσκεπεΐς. Οί 
πρώτοι είναι σύγχρονοι τής βασιλικής, οί άλλοι μεταγενέστεροι, 
ούχί όμως νεώτεροι τοΰ 8ου αί. ότε κατεστράφησαν αί Φθιώτιδες 
Θήβαι. Χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών οικογενειακών τάφων είναι 
ότι φέρουν δυτικώς στήλην με μέγαν άνάγλυφον σταυρόν εμπρός 
καί επί τής άνω επιφάνειας τετράγωνον οπήν. Προ τής στήλης 
υπήρχε μαρμάρινη λεκάνη, ίσως χάριν τών νεκροδείπνων.

Κτερίσματα εύρέθησαν μόνον λύχνοι, ώς καί έ?ιάχισται έπι- 
γραφαί, ών σπουδαιοτέρα ή εξής:

Κοιμητήριον Γερμανού διδασκάλου και Άλεξανδρίας. 
τοΰ 6ου πιθανώς μ.Χ. αίώνος.

ΓΙλήν τών λύχνων εύρέθησαν καί σφραγίδες καί ένδιαφέροντα 
σιδηρά, οικοδομικά καί θεριστικά έργαλεία καί τέλος νομίσματα·

12. Διά τοΰ εφόρου κ. Βερδελή ένηργήθη εις Φάρσαλον 
σκάφη άνατολικώς τοΰ πέρυσιν άνασκαφέντος μεγάλου θολωτοΰ αρ
χαϊκού τάφου. Διά ταύτης ήλθον εις φώς 3 μεγάλα ταφικά κτίσματα, 
2 τετράγωνα καί 1 θολωτόν, με σημαντικόν έκαστον περιεχόμενον. 
Τό 10ν κτίσμα διαστάσεων 4X4 είχε στέγην τετρακλινή.Είς τό μέσον 
του εύρέθη πωρίνη σαρκοφάγος σεσυλημένη. Εντός τοΰ κτίσματος 
εύρέθησαν ικανά όστρακα αττικών κυλικών καί ληκυθίων τοΰ β' 
ήμίσεος τοΰ 5ου π.Χ. αί. Τό 2ον τετράγωνον κτίσμα περιείχε μόνον 
ολίγα θραύσματα αγγείων τοΰ 5ου αί. Παραπλεύρως του εύρέθη
σαν 2 μαρμάρινοι παραστάδες καί τριγωνική στέψις επιτύμβιου 
ναϊδιοσχήμου μνημείου, όπερ θά ήτο ίσως τεθειμένον ύπέρ τό τα- 
φικόν κτίσμα. Παρά τά αρχιτεκτονικά μέλη εύρέθη καί τμήμα επι
τύμβιου αναγλύφου, έφ’ ου είκονίζεται τό άνω μέρος τοΰ σώματος
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16 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1955

γέροντος καθημένου, γενειώντος και φαλακρού, με την κεφαλήν 
προς τά άνω, άτενίζουσαν προφανώς άλλην προ αυτού ίσταμένην 
μορφήν, προς ήν τείνει την δεξιάν. Είναι έργον καλής επαρχιακής 
τέχνης τού τέλους τού 5ου π.Χ. αίώνος.

Τέλος ό θολωτός τάφος έχει δρόμον προς Β. Ή θόλος του 
έχει διάμ. 4 μ. άλλ’ είναι εντελώς κατεστραμμένη. Σημαντικά όμως 
υπήρξαν τά έν αύτώ γενόμενα ευρήματα ήτοι δεκάς πωρίνων τε
τραγώνων οστεοθηκών. Εις τό κάλυμμα τής μιας είχε χαραχθή τό 
όνομα τής νέκρας, ΑΓΑΠΑ (αρχών 5ου αί.). ΕύρέΟησαν έπίσης τε
μάχια μελανόμορφων αττικών αγγείων μεγάλου σχήματος, Εντεύ
θεν συνάγεται, ότι ό τάφος θά κατεσκευάσθη είς τό τέλος τού 6ου 
ή τάς άρχάς τού 5ου π.Χ. αί., είναι δηλ. σύγχρονος προς τον άλλον 
θολωτόν τάφον, όστις άνεκαλύφθη κατά τά προηγούμενα έτη.

13. Είς άνεγειρομένην νέαν οικοδομήν τής Λαρίσης εύρέ- 
θησαν 3 μεγάλοι σφόνδυλοι δωρικών κιόνων καί άλλα αρχιτεκτο
νικά μέλη καί κάτωθεν αύτών ίχνη θεμελίων.

Ένεργηθείσης σκαφής διά τού εφόρου κ. Βερδελή άπεκαλύ- 
φθη σειρά βάθρων τιμητικών ανδριάντων καί παρ’αυτά ισχυρόν 
θεμέλιον μεγάλου οικοδομήματος. Τό οικοδόμημα άνήκει είς τον 
4ον ή τον 30ν π.Χ. αί. καί είναι ’ίσως ή άγορά τής αρχαίας πόλεως, 
δύναται όμως καί νά ταυτισθή προς τον ναόν τού Κερδφου ’Απόλ
λωνος, προ τού οποίου, κατ’ έπιγραφικάς μαρτυρίας, ϊσταντο τιμη
τικοί άνδριάντες καί ψηφίσματα.

Πλήν τών θεμελίων εύρέθησαν καί θραύσματα τιμητικών επι
γραφών καί χαλκή όπ?ιή ίππου, άνήκουσα είς μέγαν, έφιππον, χαλ- 
κούν ανδριάντα.

14. Είς Καρύτσαν τού Δίου άνεσκάφη διά τού έφορου 
κ. Μακαρόνα εις τυχαίως προ τριετίας εύρεθείς μακεδονικός τάφος. 
Ή πρόσοψις του είναι άπλή συνισταμένη έκ τοίχου διατρυπωμέ- 
νου υπό θύρας καί στεφομένου υπό αετώματος μετ ακρωτηρίων.
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"Ολη ή πρόσοψις είναι κεκονιασμένη. Εις χό μέσον υπάρχει ορι
ζόντια ερυθρά ταινία.

Ή θύρα οδηγεί άπ’ ευθείας εις τον νεκροθάλαμον έ'χοντα 
διαστάσεις 2 X 2,50. Ύπό την γέννησιν τής καμάρας εύρίσκεται 
έξέχουσα ταινία με κυμάτιον. ’Απέναντι τής εισόδου σώζεται ή νε
κρική κλίνη, έκτισμένη καί έπικεχρισμένη, φέρουσα δ’ έγχροιμον δια- 
κόσμησιν, άπομιμουμένην την των μαρμάρινων κλινών τών μεγά
λων τάψων.

Ό τάφος εΰρέθη ασύλητος. Κτερίσματα εΰρέθησαν: λύχνος, 
χαλκοΰν κάτοπτρον, δύο χαλκαΐ φιάλαι καί χρυσούς δακτύλιος, 
άτινα τον χρονολογοΰσιν εις τό τέλος τοΰ 3ου ή τάς άρχάς τοΰ 2ου 
π.Χ. αί. Ό νέος τάφος αποτελεί μικρογραφίαν τών μεγάλων ναοει 
δών μακεδονικών τάφων, ως ό τής Βεργίνας καί ό παλαιότερον ύπό 
τοΰ Σωτηριάδου εύρεθείς έν Δίφ.

15. Εις τα Άβδηρα ένήργησεν ή Εταιρεία άνασκαφήν 
διά τοΰ εφόρου κ. Δ. Λαζαρίδη. Κατά ταύτην άνευρέθη τμήμα αρ
χαίου κτηρίου έκτισμένου κατά τό ψευδισόδομον σύστημα. Οί τοί
χοι του φέρουν έσωτερικώς επίχρισμα μετά ζωηρώς ερυθρού χρώ
ματος. ’Άνω ύπήρχόν γείσα εξ ασβεστοκονιάματος. Έξ οστράκων 
αγγείων τό κτήριον χρονολογείται εις τον 4ον π.Χ. αιώνα.

Εις άλλην δοκιμαστικήν τάφρον εΰρέθη άνάγλυφον Κυβέλης 
καί άλλα ειδώλια τής αυτής θεάς, ώστε θά πρόκειται περί μικρού 
ιερού ελληνιστικών πιθανώτατα χρόνων.

Τρίτη δοκιμαστική τάφρος άπεκάλυψεν άλλο κτήριον, ίσως 
οικίαν, μέ ψηφιδωτόν δάπεδον είκονίζον ζεύγη δελφίνων, μεταξύ 
τών οποίων ύπάρχει άνά έν άνθος κρίνου καί ρόδα. Άνευρέθησαν 
έπίσης και άλλα ειδώλια καί κεφαλαί έξοχου τέχνης ώς καί μέλη 
αρχιτεκτονικά.

16. Εις Λευκάδια τής Ναούσηςή έφετινή σκαφή έγέ- 
νετο καί πάλιν διά τοΰ έφορου κ. Πέτσα. Συνεχίσθη ή άποκάλυψις

2
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τοΰ μεγάλου μακεδονικού τάφου, εν συνδυασμφ προς εργασίας 
ύποστηλώσεως καί έξασφαλίσεως τοΰ μνημείου.

Εις τό αριστερόν άκρον μετακιόνιον τής προσόψεως έφθασεν 
ή άνασκαψή μέχρι τής βάσεως τοΰ μνημείου. Άπεκαλύφθη οΰτω 
ή γραπτή παράστασις μιας μορφής ήτις δεν είχε ταυτισθή ακόμη, 
επειδή δεν έ'φερεν επιγραφήν ή χαρακτηριστικόν τι σΰμβολον, ώς αί 
άλλαι τρεις εύρεθεϊσαι (τοΰ Έρμοΰ, τοΰ Αίακοΰ καί τοΰ Ραδα- 
μάνθυος). Ή νέα μορφή παριστά πολεμιστήν δρθιον με δόρυ εις 
τήν δεξιάν καί ξίφος εις τήν άριστεράν χεΐρα. Στρέφει ελαφρώς 
προς δεξιά ώς νά άκολουθή τον παραπ?ιεύρως είκονιζόμενον Έρ- 
μήν. Είναι λοιπόν προφανώς ό νεκρός, δδηγούμενος είς τον "Αδην 
υπό τοΰ ψυχοπομπού Έρμοΰ.

Άπροσδόκητον εύρημα τής άνασκαφής ύπήρξεν επιγραφή με 
πολλάς πράξεις αγοραπωλησίας κτημάτων.

17. Έν Δ ωδώνη συνέχισεν ή Εταιρεία τας άνασκαφάς 
αυτής διά τοΰ καθηγητοΰ κ. Εΰαγγελίδου. Ή άνασκαφή έξετάθη 
είς 4 σημεία ήτοι α) Νοτίως τής χριστιανικής βασιλικής β) Ν.Δ. τοΰ 
γενικού χώρου τής άνασκαφής εντός τοΰ κοίλου τοΰ θεάτρου καί 
τέλος γ) είς τήν πΰλ,ην τοΰ τείχους τής άκροπόλεως ήτις έκαθαρίσθη. 
Ενδιαφέροντα είναι τά γενόμενα πολλά κινητά ευρήματα, εξ ών 
σάς αναφέρω τά κυριώτατα καί δή α) μολύβδινα ενεπίγραφα ελά
σματα περιέχοντα ερωτήσεις προς τον Δία τον Δωδωναΐον καί τήν 
Διώνην. Σάς παρέχω μίαν εξ αυτών: Καλλικράτης έπερωτά τον 
·&εον ή εοται αντώ γενεά άπό τής Νίκης τής γυναίκας. Έκ τών έργων 
τέχνης εύρέθησαν α) χρυσοΰς λέων έκ λεπτού έλάσματος, έφ’ οΰ 
έ'κτυπον τό σώμα καί οί μύες, κατά δε τήν χαίτην μικρά, στενά δια- 
χωρίσματα πεπληρωμένα μέ κυανήν ΰλην. Τό έ'λασμα θά ήτο πιθα
νώς έπερραμμένον επί υφάσματος, ώς μαρτυροΰσιν οί όπισθεν μι
κροί κρίκοι. Ό λέων είναι Περσικής τέχνης, ίσως τοΰ 6ου π.Χ. αί. 
"Αλλο ενδιαφέρον εύρημα είναι χαλκοΰν είδώλιον αίγός στρεφοΰ- 
σης τήν κεφαλήν, μέ έλάχιστα εγχάρακτα κοσμήματα. Ανήκει είς 
τήν πρώιμον αρχαϊκήν τέχνην.
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Χα?αά εύρέθησαν κα'ι άλλα πολλά, ών τό σπουδαιότερον είναι 
είδώλιον πολεμιστοΰ, ύψους 0,11, προδαιδαλικών χρόνων. Υψώ
νει την δεξιάν παρά την κεψολήν, παρ’ ήν έκράτει τό έλλεϊπον δύρυ, 
εις δε την κάτω άριστεράν είχεν ασπίδα. Έπ'ι τής κεφαλής φέρει 
κωνικόν πίλον.

ΓΤλήν τών χαλκών εύρέθη κα'ι απελευθερωτική επιγραφή έπ'ι 
λίθου άναφέρουσα βασιλέα ’Αλέξανδρον.

18. Έν Κασσώπη συνεπληρώθη διά τοΰ έπιμελητοΰ κ. Δά- 
καρη ή άνασκαφή δύο δωματίων τοΰ προπέρυσιν άποκαλυφθέντος 
καταγωγίου. Εντός τοΰ ενός εύρέθη τμήμα μαρμάρινου άνδρικοΰ 
κορμοΰ ελληνιστικών χρόνων, με πρόσθετον βραχίονα κα'ι ώμον. 
Φορεϊ χιτώνα και ίμάτιον.

Άνεσκάφη έπίσης κα'ι τό ήμισυ μεγάλης στοάς, μήκους 63 μ., 
διστοίχου, ελληνιστικών χρόνων, έχούσης έσωτερικώς 13 τετραγώ
νους πεσσούς κα'ι έξωτερικώς 27 πώρινους δωρικούς κίονας. Εύρέ- 
θησαν πολλά αρχιτεκτονικά μέλη, κιονόκρανα, τρίγλυφα, γείσα κλπ. 
Προ τής στοάς άπεκαλύφθη σειρά 12 βάθρων ώς κα'ι 4 ήμικυκλικα! 
έξέδραι, έφ’ ών ποτέ ΐσταντο αγάλματα. ’Από τήν στοάν ταύτην 
προέρχονται κα'ι οί πέρυσιν εύρεθέντες άνθεμωτο'ι καλυπτήρες μέ 
παράστασιν Γανυμήδους άρπαζομένου υπό τοΰ άετοΰ (Διός).

19. Έν Κέρκυρα διεξήχθησαν άνασκαφα'ι διά τοΰ εφόρου 
κ. Β. Καλλιπολίτη, βορείως τής νεωτέρας εκκλησίας τής Παλαιο- 
πόλεως. Διά τούτων έξηκριβώθη α) τό σχέδιον τής παλαιοχρι
στιανικής βασιλικής, τής οποίας άπεκαλύφθη ό βόρειος εξωτερικός 
τοίχος και ενδιάμεσον παράλληλον αύτφ θεμέλιον έφ’ ου έ'βαινε 
άλλη τοξοστοιχία. Εΐχεν άρα ή βασιλική 2 πλάγια κλίτη προς Β. 
ήτοι θά ήτο πεντάκλιτος. Ή διαίρεσις αυτή διεκόπτετο, ώστε νά 
δημιουργήται εγκάρσιον κλιτός. Εύρέθησαν χριστιανικά τινα γλυ
πτά έν οις κα'ι άνάγλυφον άμνοΰ καλής εργασίας.

Τό ενδιάμεσον θεμέλιον άπεδείχθη άνήκον εις άρχαιότερον, 
ελληνιστικής έποχής κτήριον, όπερ και άνεσκάφη. ΈΙτο δέ τοΰτο

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:59:07 EEST - 34.211.113.242



20 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1955

ήμικυκλική άψίς διαμ. περίπου 30 μ. "Ισως νά ήτο βουλευτήριον 
ή έκκλησιαστήριον, ύπόθεσις ένισχυομένη και εκ τής παρ’ αυτό εύ- 
ρέσεως τιμητικής καί άλλων επισήμων επιγραφών.

Σπουδαία είναι ή εις βαθύτερον επίπεδον άποκάλυψις αρχαιό
τατου κτίσματος καί άδιαταράκτου στρώματος κεραμεικών εύρη- 
μάτων ύστερογεωμετρικών χρόνων δηλ. τοϋ τελευταίου τρίτου τοΰ 
8ου π.Χ. Τα εύρεθέντα όστρακα ανάγονται εις την πρώιμον πρωτο- 
κορινθιακήν εποχήν, είναι άρα σύγχρονα προς τον παραδεδομένον 
άποικισμόν τής Κέρκυρας υπό των Κορινθίων, γενόμενον κατά 
Στράβωνα τό 734 π.Χ. υπό την ηγεσίαν τοΰ Χερσικράτους. Οΰτω 
τό πρώτον εμφανίζονται εν Κέρκυρα καί δη εν τή αρχαία πόλεη 
πρώιμα κορινθιακά αγγεία- διότι τά μέχρι τοϋδε γνωστά άνήκον 
εις την όψιμον πρωτοκορινθιακήν περίοδον (650-625).

20. Έν Π α λ α ι ά Κ ο ρ ί ν θ φ συνεχίσθη διά τοϋ κ. Δ. Πάλλα 
ή άνασκαφή τής βασιλικής Σκουτέλας. Εφέτος κατά προέκτασιν 
τοϋ Β. κλιτούς, έπεσημάνθη ή ϋπαρξις βοηθητικοϋ χώρου — πιθα
νώς νεκρικοϋ προορισμοϋ. Δυτικώς τής όδοϋ άπεχωματώθη μέγα 
μέρος τοϋ νάρύηκος καί οί προς Δ. τοϋ βαπτιστηρίου χώροι. Έκ 
τούτων ό μικρότερος, προσιτός έκ τού Ν. κλιτούς καί έκ τοϋ κατά 
προέκτασιν τοϋ νάρθηκος, αποτελεί τον προθάλαμον, ίσως τό 
άποδυτήριον τοϋ βαπτιστηρίου. Ό μεγαλύτερος χώρος θά είναι 
ό προαύλιος ή έξώτερος οίκος, χρησιμεύων διά κατηχη
τικός διδασκαλίας, εύχάς είς τούς κατηχουμένους, έξορκισμούς προ 
τοϋ βαπτίσματος, μετά δε τό βάπτισμα διά την παροχήν τής σφρα- 
γΐδος τοϋ χρίσματος, θά ήτο λοιπόν τό Consignatorium ή χριστή- 
ριον. Κατ’ άρχας μικρότερον, έπεξετάθη άργότερον, έφωδιάσθη δέ 
καί με κτιστόν βάθρον διά την έ'δραν τοϋ έπισκόπου.

Είς τό Ν. κλιτός τοϋ ναοϋ εΰρέθησαν κορινθιακά κιονό
κρανα, έπιθήματα, κορμοί κιόνων καί κατά χώραν 2 βάσεις αυτών, 
όθεν ύπελογίσθη ότι έκάστη κιονοστοιχία είχε 13 κίονας.

Ό κ. Δ. Πάλλας έ'σκαψεν έπίσης παρά τό 30ν χιλιόμετρον τής 
όδοϋ Κορίνθου - ’Άργους έπαυλιν με κεντρικήν αυλήν, έ'χουσαν πι
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θανώς στοάς κατά τάς 3 πλευράς καί impluvium. ΈπΙ τή βάσει 
ευρημάτων ή έπαυλις χρονολογείται είς τον 3ον μ. X. αί. Προς Βορ- 
ράν τής έπαΰλεως εΰρέθη καί μεγάλη τετράπλευρος, ύπαιθρος δε
ξαμενή, μήκους 22,70 καί πλάτους 10 μ. Έκ τεμαχίου λύχνου χρο
νολογείται είς τον 1ον αί. μ. X.

21. Έν Μυκήναις ένήργησεν ή Εταιρεία συμπληρωματι
κός άνασκαφικάς εργασίας καί έρεΰνας διά τοΰ εφόρου κ. I. ΙΙαπα- 
δημητρίου. Κύριος σκοπός ήτο ή διερεύνησις τοΰ εξωτερικού κυ
κλικού ταφικού περιβόλου, άλλ’ ή μερική διά τής Δ]σεως Άναστη- 
λώσεως γενομένη άναστήλωσις μνημείων τών Μυκηνών επέβαλλε 
την διερεύνησιν τού τάφου τού Αίγίσθου, τού ανακτόρου τής 
άκροπόλεως καί τού παλαιοτέρου ταφικού περιβόλου. Κατά τό Ν. 
τμήμα τοΰ νέου κυκλικού περιβόλου ήρευνήθη ό περί τον μεσοελ- 
λαδικόν ίπνόν χώρος. Εύρέθησαν δάπεδα μεσοελλαδικών οικημά
των. ών τό παλαιότερον περιελάμβανε καί τον ίπνόν, τό δέ μεταγε
νέστερον άνήκεν είς νεωτέραν αψιδωτήν οικίαν τής μεσοελλαδικής 
περιόδου. Λείψανα μεσοελλαδικών οικήσεων εύρέθησαν καί είς τό 
Ν. άκρον τού περιβόλου έξ ών βεβαιούται δτι προ τής καθιερώ- 
σεώς του ως νεκροταφείου ό χώρος οΰτος κατφκεΐτο.

Είς τον θολωτόν τάφον τού Αίγίσθου κατά τήν εκκαθάρισήν 
υπό τής Υπηρεσίας Άναστηλώσεως τμήματος τής έπιχώσεως τής 
θόλου τό όποιον είχε μείνει άσκαπτον, συνελέγησαν όστρακα αγ
γείων από τής μεσοελλαδικής μέχρι τής ελληνιστικής περιόδου, με
ταξύ δ’ αύτών καί τού ανακτορικού ρυθμού, τινά τών οποίων συ
νανήκουν προς τά ύπό τού Wace παλαιότερον (1922) εύρεθέντα.

Είς τήν αρχήν τοΰ δρόμου τού αυτού τάφου άπεκαλύφθη δά- 
πεδον έκ σχιστολιθικών πλακών, ή δέ ύπ’ αύτό έπίχωσις παρέσχε 
μεσοελλαδικά όστρακα. Τά στοιχεία ταύτα δμού με τά προκύπτοντα 
έκ τής άκριβεστέρας σπουδής τής τεχνικής κατασκευής τού τάφου 
τού Αίγίσθου ύποδηλούν πρωϊμωτέραν χρονολόγησιν αύτού.

Νοτιώτερον τού δρόμου άνεσκάφη τμήμα μεγάλου οικοδομή
ματος ιστορικών χρόνων καί έντός αύτού εύρέθησαν in situ χύτραι
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παρ’ εστίαν. ’Εκ τής έπιχώσεώς του συνελέγησαν κα'ι κορινθιακό 
αγγεία τοΰ τέλους τοΰ 6ου π.Χ. αί. ώς κα'ι τμήμα μελανόμορφου 
άμφορέως με παράστασιν Διονύσου, Σιληνών κα'ι Μαινάδων κα'ι 
άρματοδρομίας, τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 60u αίώνος.

’Εντός τοΰ έσωτερικοΰ ταφικοΰ περιβόλου άνεκαλΰφθησαν 
άλλα τεμάχια βάσεων τών πωρίνων επιτύμβιων στηλών. Τμήμα τής 
έπιχώσεώς εις τό Β. μέρος τοΰ κύκλου άνασκαφέν ήτο άνω μεσοελ- 
λαδικόν, μετ’ αύτό δε πρωτοελλαδικόν μέ τινα όστρακα νεολιθικά, 
πιστοποιούντο την ύπαρξιν οίκισμοΰ έν Μυκήναις ήδη από τής 
νεολιθικής εποχής.

ΈπΙ τοΰ ανακτόρου κατά τάς εργασίας άναστηλώσεως άπε- 
καλύφθη παρά την Ν. παραστάδα τοΰ προδόμου πλάξ αλαβάστρου 
ψέρουσα λεκανοειδή κοιλότητα καί παρ’ αυτήν τεμάχια τετραγώνου 
τραπέζης προσφορών έκ πορφυρίτου μέ δισκοειδή έξαρσιν έν τώ 
μέσφ και 4 όπάς, δι’ ών έστερεοΰτο έπί βάσεως. Μικρά σκάφη άπε- 
κάλυψεν υπό τό δάπεδον στρογγύλον κτίσμα πιθανώς βωμόν παρ’ 
δν έ'κειτο ή 'τράπεζα, παρ’ αύτό δε πολλά τμήματα στρογγύλων 
τραπεζών προσφορών έκ κονιάματος κοσμουμένου διά γραπτών 
σπειρών καί ροδάκων. Άνατολικώς τής έξ αλαβάστρου λεκάνης τό 
δάπεδον ήτο έκ κονιάματος καί ούχί έξ αλαβάστρου, προφανώς 
διότι θά ύπήρχεν έκεΐ θρόνος, ώς εις τό άνάκτορον τής Πύλου, 
δεξιά τής εισόδου.

22. Εις την Πρόνοιαν τοΰ Ναυπλίου ό έπιμελητής κ. Σ. 
Χαριτωνίδης συνέχισε την άνασκαφήν τάφων τής ύστερογεωμετρι- 
κής εποχής. Εΰρέθη έφέτος άναλημματικός τοίχος χειμάρρου μήκους 
10 μ. καί άνατολικώτερον τοίχος κάθετος προς 3 άλλους εΰρεθέν- 
τας κατά τά προηγούμενα έ'τη. Όλοι συναπετέλουν γεωμετρικόν 
οίκημα. Δυτικώτερον άπεκαλύφθησαν καί στρώσεις λίθων, οδών 
πιθανώτατα.

Εύρέθησαν έπίσης καί κυκλικός τάφος, διαμ. 2 μ., ώρυγμένος 
εντός τοΰ έδάφους. Έκαλύπτετο διά ξύλινης ή καλάμινης στέγης
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με στρώμα πηλού έπ’ αυτής καί μεγάλας πλάκας έπ'ι τοΰ στρώμα
τος. Εντός αύτοϋ εύρέθησαν άφθονοι κωνικοί πόδες κυλικών.

Εις άλλα σημεία ή?ιθον εις φως 2 κτιστοί τάφοι, ών δ εις σχή
ματος τραπεζίου περιείχε 2 άγγεΐα πρωίμου γεωμετρικού ρυθμού. 
Ό σκελετός έσώζετο μερικώς, ή σαν δε ορατά καί τά ίχνη καύσεως 
(ήμικαύσεως).

23. Έν Έ ρ μ ι ό νη μαθηταί τού Δημοτικού Σχολείου ασχο
λούμενοι εις την διαρρύθμιση/ τού προ τού σχολείου των χώρου 
παιδιών άπεκάλυψαν τυχαίως ψηφιδωτόν δάπεδον μετ’επιγραφής. 
Τό Ύπουργεΐον Παιδείας είδοποιηθέν άπέστειλε χάριν τής συντη- 
ρήσεως τού κινδυνεύοντος να καταστραφή ψηφιδωτού τον επιθεω
ρητήν αρχιτέκτονα τής Άναστηλώσεως κ. Ε. Στίκαν, δστις έφρόντισε 
διά την στερέωσίν του, άνέλαβε δ’ άργότερον, έντολή τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας καί την άνασκαφήν τού δλου συγκροτήματος 
εις δ ανήκε τό εύρεθέν ψηφιδωτόν.

Έκ τής έρεύνης άπεδείχθη δτι τό δάπεδον άνήκεν εις την 
Ν. Δ. είσοδον μεγάλης παραθαλασσίας παλαιοχριστιανικής βασιλι
κής, άποτελουμένης έξ αυλής (αίθριου), νάρθηκος καί κυρίως ναού 
με ή μικυκλικήν κόγχην ιερού προς άνατολάς. Τό ολικόν μήκος αυ
τών είναι 40 μ. τό δε πλάτος 17,60.

Ή αύλή, πλακόστρωτος, φέρει έν τφ μέσφ δεξαμενήν, συνε- 
κοινώνει δε μέ τον νάρθηκα διά τριβήλων. ’Άλλα τρίβηλ,α ύπήρχον 
εις τά άκρα τού νάρθηκος ως καί τής αυλής. Ό νάρθηξ φέρει ορ
θογώνιον εξέδραν, τό δε δάπεδον του είναι έστρωμένον μέ ψηφι
δωτά είκονίζοντα τρέχοντα ζώα (αίγαγρον, πάρδαλιν) καί μακρο
λαίμα πτηνά εκατέρωθεν αγγείου.

Ό κυρίως ναός είναι ωσαύτως έστρωμένος μέ ψηφιδτοτά έν 
είδει τάπητος. Εύρέθη έπίσης καί ή βάσις έξαγωνικού άμβωνος ώς 
καί τού τέμπλου, δπερ είχε 2 κίονας προ τής ώραίας πύλης.

Αι κιονοστοιχίαι είχον 6 κίονας έκάστη. Ή άπόδοσις τών ζώων 
είναι γραμμική καί έπίπεδος. Τά θέματα δμως τού προπύλου είναι 
ολίγον μεταγενέστερα, ίσως τού 7ου αί., ώς μαρτυρεί ό αετός ό κρα
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τών την πέρδικα διά των ονύχων του. Ό έν τη επιγραφή άναφε- 
ρόμενος επίσκοπος Έπιφάνειος είναι άλλοθεν άγνωστος.

’Άλλο ψηφιδωτόν εύρέθη εντός αυλής τής οικίας Μεΐντάνη 
είκονίζει δέ τούτο παγώνια, έλάφους, νήσσας καί άλλα πτηνά καί 
λόγφ τής τεχνοτροπίας του ανάγεται εις τον 60ν μ.Χ. αίώνα.

25. Εις την Κυνουρίαν έσκαψεν ή Εταιρεία, παρά τά 
Βοΰρβουρα, διά τού καθηγητού κ. Ρωμαίου, αρκετά ιδιωτικά κτί- 
σματα, μέ ξηροτοίχους κάτω καί άνω πήλινους ξυλοπλέκτους τοί
χους καί μέ κιονοστοιχίας κατά την πρόσοψιν εις τινα έξ αυτών. 
’Άδηλον είναι αν τά κτήρια αυτά ήσαν δημόσια ή ιδιωτικά.

"Απαξ μόνον έσημειώθησαν κατά χώραν βάσεις κιόνων μεταξύ 
παραστάδων ένθυμίζουσαι τάς μυκηναϊκός. "Εν μέγα τετράγωνον 
κτίσμα παρουσιάζει όπιοθεν αψίδα, είναι δέ πιθανόν ότι ήτο δημό
σιον, πρυτανεϊον ή βουλευτήριον. Εις 6 οικίας παρετηρήθησαν 
μικρά ή μικυκλικά ή τριγωνικά κτίσματα κατά τάς γωνίας προορι- 
ζόμενα δι’ οικιακήν λατρείαν. ’Εντός αυτών εύρέθησαν πολλά ανα
θηματικά αγγεία καί συντρίμματα μεγάλων ερυθρόμορφων αγγείων, 
άτινα συνεκολ?:ήθησαν άποτελέσαντα ευμεγέθη πελίκην έφ’ ής εί- 
κονίζεται ή Θέτις ίππεύουσα ιππόκαμπον καί κομίζουσα τά όπλα 
τού Άχιλλέως. Ίσως είναι ή καλυτέρα τοιαύτη παράστασις Θέτι- 
δος την όποιαν έ'χομεν.

Άπό υπέρ τά 500 συντρίμματα συνεκροτήθη καί μεγάλη 
πρόχους παρέχουσα την πληρεστέραν μέχρι τοΰδε παράστασιν τής 
γεννήσεως τής Ελένης, μέ μέγαν βωμόν έν τώ μέσφ καί 
υπέρ αυτόν ώόν μέ προβά?Αουσαν έξ αυτού την μικράν Ελένην, 
ύπεράνω δ’ αυτού καί αριστερά την έκπληκτον Λήδαν. Την κεντρι
κήν αύτήν παράστασιν πλαισιώνουν οί συμπαριστάμενοι Διόσκου
ροι μέ τούς θαυμάσιους ίππους των.

Πλήν αύτών συνεκολλήθησαν καί άλλα αγγεία έν τών οποίων 
είκονίζει πιθανώς τήνκρίσιντοΰ Πάριδος,άλλο δέ πάλιν άθλητας κλπ·

Έκ τής μελέτης τών αγγείων αύτών ό κ. Ρωμαίος συμπεραίνει 
ότι τά μεγάλα αγγεία, άνήκοντα είς τούς μεταξύ 430 καί 400 χρό
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νους, είναι έργα μεγάλου άγγειογράφου, Λακεδαιμονίου ή Τεγεά- 
του, έργαζομένου έπιτοπίως μέ εγχώριον πηλόν και χωρίς τό εσω
τερικόν στιλπνόν γάνωμα τών αττικών ερυθρόμορφων.

26. Ε ίς Μ α κ ρ ύ σ ι α τής Ηλείας ό επιμελητής κ. Γιαλοΰρης 
εύρεν εις τάς άποθήκας τών Μουσείων ’Ολυμπίας καί Πατρών άνά 
δυο πήλινα τεμάχια μετ’ έντυπου διακοσμήσεως εξ ιππέων καί ρο
δάκων, τοΰ τέλους τοΰ 7ου αί. προσαρμοζόμενα εις τα πέρυσιν ύπ’ 
αύτοΰ άνευρεθέντα άλλα δύο. "Ολα όμοΰ έ'δειξαν δτι ανήκουν είς 
πόδα ή λαιμόν μεγάλου αγγείου.

Ήρεΰνησεν επίσης ό κ. Γιαλούρης καί θαλαμοειδείς τάφους 
είς Τριφυλίαν έξ ών προήλθον πολλά μυκηναϊκά αγγεία.

27. Έν Πύλ ω συνεχίσθησαν αί άνασκαφαί τής Εταιρείας 
διά τοΰ καθηγητοΰ κ. Σπ. Μαρινάτου. Ήρευνήθη σπήλαιον, δπερ 
περιεΐχεν όστρακα από τών παλαιοτάτων περιόδων, συμπεριλαμβα- 
νομένης ίσως καί τής νεολιθικής.

Είς θέσιν Τραγάνα άνεσκάφη βασιλικός τάφος καί έκαύαρί- 
σύη άλλος άπό πολλοΰ γνωστός. Άπεκαλύφθησαν 2 σωροί χαλκών 
σκευών, άτινα είχον καταχωσθή εντός τοΰ δρόμου τοΰ α' τάφου. 
Εντός μεγάλου χαλκοΰ άμφορέως είχον άποτεθή δύο χαλκαΐ λόγχαι, 
παραξιφίς, μάχαιρα, προς δε τό ξυρόν, τό κάτοπτρον καί τό ποτή- 
ριον τοΰ βασιλικοΰ νεκροΰ. Εΰρέθη προς τούτοις καί γλυπτή λίθος 
άμεθΰστου μέ σπουδαίαν μυθολογικήν παράστασιν. Γενειοφόρος 
μυκηναϊος ήρως τιμωρεί σκληρώς κρανοφόρον, δν ήδη έχει φονεύ- 
σει καί ένα άγένειον νεανίαν— προφανώς πατέρα καί υιόν, ών είχε 
προηγουμένως άποτάμει τάς χεϊρας.

Ό δεύτερος τάφος, καίπερ σεσυλη μένος, παρέσχε λάκκον άσύ- 
λητον, εντός τοΰ οποίου είχον καή 2 νεαραΐ πριγκίπισσαι (ίσως τό 
παλαιότατον παράδειγμα καύσεως νεκρών κατά τήν μυκηναϊκήν 
έποχήν).

Ή μία πριγκίπισσα έφερε περιδέραιον άμεθύστου, κάτοπτρον 
καί κόσμον έξ ύαλομάζης. Ή άλλη χρυσοΰν περιδέραιον έκ ναυτί
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λων καί πέντε γλυπτάς λίθους εκ χρυσόδετου όρείας κρυστάλλου, 
αχάτου καί ίάσπιδος.

Αί λίθοι φέρουν γλυφάς, ών ή σπουδαιοτέρα είναι σύμπλεγμα 
2 όρθιων αιγάγρων εκατέρωθεν τοΰ Εεροΰ δένδρου, ή εΰρεσις τοϋ 
οποίου αποτελεί μικράν έπανάστασιν εις τάς βοτανικός ημών γνώ
σεις' διότι είναι κακτοειδές, κατά δε τον κ. Μαρινάτον δεν δΰναται 
νά είναι άλλο άπό την όπουντίαν (κοινώς φραγκοσυκιάν), ήτις 
οΰτω άποδεικνΰεται πανάρχαιον φυτόν τής Μεσσηνίας, ής τα κα
κτοειδή καί σήμερον προσλαμβάνουσι μεγάλας διαστάσεις.

28. Εις Μυστράν ό επιμελητής κ. Ν. Δρανδάκης άνέσκαψε 
χριστιανικούς τινας τάφους εις τό δάπεδον τών έξωτερικών στοών 
τής ‘Αγ. Σοφίας. Έκ τούτων σπουδαιότεροι είναι οί κατά την Β. 
στοάν καμαρωτοί με έπικεχρισμένα τά εσωτερικά των τοιχώματα. 
Εις τούτους παρετηρήθησαν επάλληλοι ταφαί καί δη καί γυναικών, 
ώς μαρτυρεί πεπλεγμένος βόστρυχος καί κόμη μέ διάδημα έκ λευ
κής κλωστής.

Οί τάφοι φαίνεται ότι ανήκουν εις τούς χρόνους τής Τουρκο
κρατίας.

29. Εις Τήνον συνεχίσθησαν διά τοΰ έφορου κ. Ν. Κοντο- 
λέοντος αί άνασκαφαί είς τον λόφον τοΰ Ξώμπουργου καί απέδει
ξαν, ότι τά εύρεθέντα έρείπια ανήκουν είς μεγά?π]ν πόλιν, την κατ’ 
έξοχήν πόλιν τής Τήνου, έν άντιθέσει προς τό άστυ, κείμενον 
παρά την θάλασσαν, όπου καί ή σημερινή πρωτεύουσα τής νήσου. 
Είς τό ανατολικόν τμήμα εύρέθη νεκροταφεΐον τοΰ 5ου π.Χ. αί. έν 
ω άνευρέθησαν δύο τάφοι έντός πίθων καί ανάλημμα μήκους 10 μ. 
κάτωθι τοΰ οποίου εύρέθησαν αί βάσεις 6 στηλών καί 2 τεμάχια 
αναγλύφου έπιτυμβίου στήλης μέ παράστασιν άνδρός φέροντος 
ίμάτιον. Ή στήλη αυτή είναι πολύτιμος διότι συμπληρώνει όμοιας 
νησιωτικός στήλας τοΰ α' ήμίσεος τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος.

Έκ τών άλλων ευρημάτων άξιολογώτατα είναι μέγα τεμάχιον 
πήλινου πίνακος μετ’ αναγλύφου παραστάσεως συλ'ωρίδος, έφ’ ής
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ζεΰγος θεών, ών καλώς σώζεται ήνιοχοΰσα θεά μετά πόλου έπ'ι τής 
κεφαλής. Κατά ταΰτα ή τεχνική τής αναγλύφου διακοσμήσεως δεν 
περιωρίζετο μόνον εις τά αγγεία. Τεμάχια αναγλύφων αμφορέων 
εύρέθησαν και πάλιν άφθονα, τινά δε μετ’ εγχαράκτων επιγραφών 
τοΰ 6ου π.Χ. αίώνος.

Τέλος ό κ. Κοντολέων διέσωσε και ώραϊον έπιτύμβιον ανά
γλυφων τών μέσων 4ου αί. έφ’ ου γυμνός νέος εις φυσικόν μέγεθος, 
καθήμενος έπ'ι τοΰ ίματίου του. Τό άνάγλυφον είχε κτισθή εις την 
στέγην στάβλου.

30. Είς Κορησίαν τής Κέας είχεν εύρεθή τό 1930 αρχαϊ
κός κοΰρος μετακομισθείς είς ’Αθήνας. Τό βάθρον του, κατά τινα 
πληροφορίαν, εύρίσκετο εντός φρέατος πλησίον τοΰ τόπου τής εύ- 
ρέσεως τοΰ κούρου. Ή Εταιρεία ένήργησε την έ'ρευναν τοΰ φρέα
τος τούτου διά τοΰ εφόρου κ. Φ. Σταυροπούλου, άλλ’ αυτή δυστυχώς 
άπέβη άκαρπος· διότι τό μετά πολλοΰ κόπου έξαχθέν βάθρον ήτο 
μάλλον ύπόβαθρον βωμοΰ ή αναθήματος, ως μαρτυρεί ή ελαφρώς 
κοίλη κυκλική κοιλότης, ήν φέρει επί τής άνω έπιφανείας του.

31. Είς Ρόδον άνασκαφή επί τής άνατ. κλιτύος τής άκρο- 
πόλεως γενομένη διά τοΰ εφόρου κ. I. Κοντή διεπίστωσε τήνΰπαρξιν 
δύο νέων οδών, καθέτων προς τήν πλατείαν, αΐτινες ήγον προς τον 
λόφον τής άκροπόλεως. Ήρευνήθησαν επίσης καί παρακείμενα 
προς τήν οδόν οικήματα χρονολογούμενα από τοΰ 3ου π.Χ. μέχρι 
τοΰ 2ου μ.Χ. αίώνος. Εντός ενός τών οικημάτων τούτων εύρέθη 
μαρμάρινη κεφαλή έφήβου τοΰ 2ου πιθανότατα π.Χ. αίώνος.

Τά αποτελέσματα τών άνασκαφών είναι σπουδαιότατα διά 
τήν εν γένειγνώσιν τής αρχαίας πόλεως καί ιδία τοΰ όδικοΰ αυτής 
συστήματος, όπερ άπό μακροΰ απασχολεί τον κ. Κοντήν.

32. Έν Κω ό όμιλών εΐχεν ενεργήσει τό 1947 δαπάναις 
τής Γ. Διοικήσεως Δωδεκανήσου άνασκαφήν παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής παρά τό χωρίου Μαστιχάρη. Είχε τότε άποκαλυφθή ό κυ
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ρίως ναός και τό προς Β. βαπτιστήριον. Ή Άρχαιο?ιθγική Εταιρεία 
συνεπλήρωσε κατά τό 1955 την άνασκαφήν δι’ άποκαλύψεως τών 
προς Ν. διαμερισμάτων, εξ ών τό προς άνατολάς φέρει και Άγ. 
Τράπεζαν με 4 στηρίγματα, τό δε προς Δ. αυτού ορθογώνιον δια
μέρισμα, πεζούλια παρά τους τοίχους καί τράπεζαν κτιστήν εν ειδει 
σίγμα. Πρόκειται ίσως περί τοΰ διακονικού καί τοΰ προθαλάμου 
του, δστις επικοινωνεί πρός τε τον ναόν καί τό εξωτερικόν·

Τό δάπεδον άμφοτέρων τών διαμερισμάτων καλύπτεται δι’ 
ωραίου ψηφιδωτού συμπλέγματος γεωμετρικών σχεδίων. Εΰρέθη- 
σαν δε π?ιήν άλλων καί δύο έπιγραφαί ψηφιδωτοί εις τά κατώφλια 
τών θυρών, άναφέρουσαι τούς δαπανήσαντας διά την κατασκευήν 
τών δαπέδων καί έχουσαι οΰτω:

Ευστοχιανή 
ή κοσμιοτάτη 
ναυκλήρισσα 
και Μαρία ή νεδς 
αυτής έψήφωσαν 
την στοάν.

Εύστόχιος ο αΐδέσιμος 
έν&ηκάριος καί ή αυτόν 
γαμέτη Πασκασία υπέρ 
ευχής εαυτών κε τών τέκνων 
αυτών έψήφωσαν

33. Έν Κρήτη ένήργησεν ή Εταιρεία 6 εν δλφ άνασκαφάς. 
Καί δή πρώτον διά τοΰ εφόρου κ.Ν. Πλάτωνος έν Ση τεία ένθα 
άνεσκάφη τό πέρυσιν παρά τό χωρίον Ζοΰ άνακαλυφθέν μινωϊκόν 
κτήριον, δπερ άπεδείχθη εκτεταμένη αγροικία έκτάσεως 700 τετρ. 
μέτρων μεσομινωϊκής III β περιόδου. Άνεσκάφησαν έν δ?ω> 10 δω
μάτια έκ τών 20 ύπολογιζομένων. Εις έν τών δωματίων εύρέθησαν 
3 κτιστοί άποθέται με άφθονα πήλινα σκεύη οικιακής χρήσεως,
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ούδέν δμως χαλκούν σκεύος ή έργαλεΐον εύρέθη. "Εν των δωμα
τίων έχει εις το βάθος εξέδραν με 2 θρανία καί χαμηλόν παράθυ- 
ρον βλέπον προς την κατάφυτον κοιλάδα. Εύρέύη καί κλίμαξ επι
κοινωνίας προς ύψηλότερον κείμενα διαμερίσματα' διότι ή άγροκα- 
τοικία άκολουθεϊ την κλίσιν τής κλιτύος.

Παρά τό χωρίον Σφακιά τής Σητείας άπεκαλΰφθη μικρός 
θολωτός τάφος με στρογγυλόν θάλαμον καί βραχύν δρόμον. Εις 
τα χώματα άνευρέθη σφραγιδόλιθος έξ ϊάσπιδος μέ παράστασιν 
τής μινωϊκής θεάς μεταξύ δύο γρυπών.

Εις θέσιν Πατέλα άνεκαλύφθη άλλος θολωτός τάφος μέ τε
τράγωνον θάλαμον άνήκων εις πρωτογεωμετρικούς χρόνους. Ό τά
φος ούτος άπέδωκε σειράν 30 αγγείων, πορπών, περιδέραιων έξ 
ύαλομάζης καί σαρδίου. Περιείχε 15 ταφάς.

Εις την κορυφήν τοΰ αυτού υψώματος άπεκαλύφύη κτήριον 
μεσομινωϊκών III χρόνων έν φ εύρέθησαν σκεύη καθιστώντα πιθα
νόν ότι πρόκειται περί μικρού ιερού κορυφής.

34. Εις Γουλεδιανά Ρεθύμνης συνεχίσύη διά τού 
αυτού κ. Πλάτωνος ή άνασκαφή τής πέρυσιν άνακαλυφθείσης με
γάλης αρχαϊκής οικίας. Άνεσκάφησαν 3 επί πλέον δωμάτια, άτινα 
φέρουν εσωτερικά στηρίγματα, έν εϊδει κιονίσκων ή πεσσών, τέσ- 
σαρα ή τρία τεταγμένα κατά τον άξονα. Μέγα πλήθος αγγείων 
άνευρέθησαν εις τά δωμάτια.

Εις την αυτήν περιοχήν συνεχίσθη καί ή άνασκαφή παλαιο
χριστιανικής βασιλικής, ής άπεκαλΰφθη τό ιερόν καί τό μέσον κλι
τός μετά τών ψηφιδωτών του δαπέδων, ως καί τό ψηφιδωτόν δά- 
πεδον τού νάρθηκος μέ ώραιότατα διακοσμητικά θέματα.

35. Τών έν Βαθυπέτρφ διά τού καθηγητοΰ κ. Μαρινά
του συνεχισθεισών άνασκαφών τής Εταιρείας μετέσχον έφέτος 
καί μέλη τών 'Ολλανδικών κλασσικών σπουδών. Κατά ταύτας έκα- 
θαρίσθη έν μέρει σπουδαίος κεραμεικός κλίβανος τού 16ου π.Χ. αί. 
μοναδικός μέχρι σήμερον, άνεκαλΰφθησαν δέ καί τά έρείπια μεγά-
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λου ανακτόρου εις την γειτονικήν Λΰκαστον, άποψιν τής οποίας σάς 
δεικνύω. Τό άνάκτορον τοΰτο είναι δυστυχώς πολύ κατεστραμμένον. 
Πέριξ αυτού εκτείνεται ολόκληρος μεσομινωϊκή πόλις, έξ ής άνε- 
σκάφη μία οικία παρασχοΰσα τινά θρησκευτικής σημασίας αντι
κείμενα.

36. Ή Αρχαιολογική Εταιρεία έρευνα συστηματικούς από 
τού 1951 διά τού έπιμελητού κ. Στ. ’Αλεξίου τήν παρά τάς έκβολάς 
τοϋ.Καιράτου, σημερινού Κατσαμπά, λιμενικήν πόλιν τής Κνω
σού. Εφέτος άνεκαλύφθη μία ύστερομινωϊκή III οικία μετά ιερού, 
λουτρού καί αποθήκης καί έξηρευνήθη μερικώς μεσομινωϊκόν μέ- 
γαρον μεγάλης σπουδαιότητος, εν φ εύρέθη, πλήν άλλων, άγγεΐον μέ 
παράστασιν φοινίκων καί φύλλων κισσού.

Ή οικία άποτελεϊται από μεγάλην ορθογώνιον αίθουσαν δυ
τικούς τής οποίας κεΐται τό οικιακόν ιερόν, εντός μικρού τριγωνι
κού διαμερίσματος. Έν τώ ίερώ εύρέθη κατά χώραν ό βωμός — 
λιθίνη πλάξ βαίνουσα επί 3 πεσσίσκων. Προ τού βωμού δύο σωλη- 
νοειδή σκεύη μέ οφιοειδείς λαβάς, ώς τά τού Γάζη, Γουρνιών καί 
'Αγ. Τριάδος, άτινα θεωρούνται ώς κατοικίαι τού ιερού οικιακού 
όφεως ή σπονδικά αγγεία χθονίας λατρείας. Ύπό τήν τράπεζαν 
έκειτο θυμιατήριον καί άλλα αγγεία.

ΙΙρός Β. τής μεγάλης αιθούσης άνεκαλύφθη τό λουτρόν μέ 
τον λουτήρα κατά χώραν καί πήλινον οχετόν, νοτίως δέ ή αποθήκη.

37. Έν Πανόρ μω Μυλοποτάμου συνεπληρώθη διά τού 
έπιμελητού βυζ. άρχαιοτήτων κ. Κ. Καλοκύρη ή άνασκαφή τής προ 
7ετίας άποκαλυφθείσης παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Εφέτος άνε- 
σκάφη μεγάλη δεξαμενή έν τφ αΐθρίφ καί έβεβαιώθη ή ΰπαρξις 
περιστυλίου τού αίθριου, έταυτίσθησαν δ* άσφαλέστερον καί τά 
διαμερίσματα τού βαπτιστηρίου καί τού διακονικού. Κατά τήν σκα- 
φήν τού τελευταίου τούτου εύρέθησαν άφθονα κεραμεικά άντικεί- 
μενα: κέραμοι τής στέγης, λυχνοστάται, αμφορείς καί μεγάλα κω- 
δωνόσχημα, άωτα αγγεία στενούμενα κάτω είς ηθμόν, τέλος δέ καί
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διάτρηχα καλύμματα, χυτρών πιθανώς ή λιβανωτίδων. Εύρέθησαν 
ωσαύτως και τεμάχια ύαλίνων κανδηλών μετά λαβών ώς και νο
μίσματα.

«

38. Εις Χερσόνησον, σπουδαίαν παλαιοχριστιανικήν επι
σκοπήν τής Κρήτης, άπεκάλυψεν ό όμιλών μεγάλην παλαιοχριστια
νικήν βασιλικήν άπαρτιζομένην έξ αίθριου, νάρθηκος, τρικλίτου 
κυρίως ναού καί ίεροΰ μετά παστοφορίων, τοΰ οποίου ή άψίς, 
λόγω βυθίσεως τής άκτής τής ανατολικής Κρήτης, περιβρέχεται 
σήμερον υπό τής θαλάσσης.

Ό νάρ&ηξ καί ό κυρίως ναός εχουσι τό δάπεδον ψηφιδωτόν, 
ό μεν με μεμονωμένα καί ασύνδετα όργανικώς γεωμετρικά κοσμή
ματα, ό δε με ενότητα σχεδίου, άπλουμένου δίκην τάπητος. Τό εσω
τερικόν τοΰ τάπητος τούτου σύγκειται έκ συμπλεκόμενων συριακών 
τροχών, περιβάλλεται δέ υπό δύο ομολόγων πλαισίων, ών τό μεν 
εσωτερικόν φέρει μαιάνδρους καί άλλα γεωμετρικά σχέδια, τό δέ 
εξωτερικόν κυματιστόν βλαστόν, από τοΰ οποίου εκφύονται άρμο- 
νικώτατα κατανεμημένα κισσόφυλλα. Τό πλαίσιον τούτο προ τής 
θύρας γίνεται πλατύτερον περιελάμβανε δέ καί δύο άντωπά παγώ
νια. 'Ως χρονολογίαν κατασκευής εικάζω τό τέλος τού 5ου ή τάς 
άρχάς τοΰ 6ου μ.Χ. αί.

39. Τελευταία μικρά άνασκαφή έ'γινεν υπό τοΰ όμιλοΰντος 
εις Όλοΰντα τής Σητείας. Σκοπός της ήτο ή έξακρίβωσις τοΰ 
σχεδίου τής βασιλικής εις ήν ανήκει σπουδαΐον ψηφιδωτόν δάπεδον, 
είκονίζον πλήν γεωμετρικών κοσμημάτων καί τούς συμβολικούς 
ίχθΰς, δελφΐνας καί άλλους, (τών οποίων σάς προβάλλω τήν εικόνα), 
ώς καί σχετικής έπιγραφής άφιερωτοΰ, λεγούσης: Θεόδονλος υπέρ 
σωτηρίας έαντοΰ εδωκε σιμίσιον εν.

Υπολείπεται ήδη νά σάς έπιδείξω εν τή μεγίστη δυνατή συν
τομία τάς εικόνας τών άναστηλωτικών έργων τά όποια διά τοΰ 
Διευθυντοϋ καί τοΰ Έπιθεωρητοΰ Άρχιτέκτονος τής άναστηλώ-
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σεως έξετέλεσεν ή Εταιρεία, δαπανήσασα έν συνόλω περί τάς 700 
χιλ. δραχμών.

Οΰτω έν τή Μ. Δαφνιού άντικατεστάθη τό τουρκικόν 
έφθαρμένον λιθόστρωτον τής αυλής διά μαρμάρινων ακανόνι
στων π?ιακών.

Εντός τοΰ ίεροΰ τοΰ Καθολικού άπεκαλύφΰη ή βάσις τής 
παλαιάς άγ. Τραπέζης, ως καί ή τοΰ βυζαντινού τέμπλου. Κατά δε 
την επισκευήν τοΰ Ιουστινιάνειου περιβολοτοίχου εΰρέθησαν τά 
θεμέλια τής ανατολικής εις την Μονήν εισόδου.

Έν Μυκήναις έστερεώθη καί άνεστηλώθη τό βορείως τής 
Πύλης των Λεαινών κυκλώπειον ανάλημμα καί έστερεώθησαν οί 
τοίχοι τοΰ επί τής άκροπόλεως ανακτόρου καί τής προ αύτοΰ αυλής.

Έν Έ π ι δ α ύ ρ φ έστερεώθησαν όλα τά έδώλια τοΰ κοίλου 
τά όποια, λόγφ άποσαθρώσεως τοΰ κάτωθεν πετροόματος, ειχον έκ- 
φΰγει των θέσεων αύτών. Συνεχίσθη δ’ έπίσης καί ή κατασκευή 
τοΰ βορείου άναλήμματος τοΰ κοίλου.

Έν τή Μ. Όσιου Λουκά συνεχίσΰη ή στερέωσις καί 
ό καθαρισμός τών ψηφιδωτών ώς καί τών πλακών τής όρθομαρ- 
μαρώσεως τοΰ κυρίως ναοΰ καί συνεπ?α]ρώθησαν τά έλλείποντα 
θωράκια τοΰ γυναικωνίτου.

Έν Μυστρφ άνεστηλώθη έπί τή βάσει λεπτομεροΰς μελέ
της μου ό πρώτος όροφος τοΰ ήρειπωμένου κωδωνοστασίου τής 
Άγ. Σοφίας.

Έν Ζαραφώνα καί X ρ ύ σ α φ α έπεσκευάσθησαν αί κα- 
ταρρέουσαι στέγαι τών αυτόθι βυζαντινών ναών προς πρόληψιν 
καταστροφής τών έν αύτοΐς τοιχογραφιών.

Έν Χίω έγένετο ή στερέωσις καί ό καθαρισμός τών σπου
δαιότατων ψηφιδωτών τοΰ καθολικοΰ τής Ν. Μονής διά τών δο
κίμων ψηφωτών Δ. Σκόρδου καί Κ. Βάρβογλη. Έστερεώθησαν 
τά έπί τών λοφίων έξαπτέρυγα, οί Εύαγγελισταί, ’Απόστολοι ώς
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καί αί έντός τών ήμιχωνίων παραστάσεις τής Βαπτίσεως, τής Άπο- 
καθηλώσεως καί τής Μεταμορφώσεως. I

Έν Ζακύνθω συνετελέσθη ή άνοικοδόμησις τοΰ υπό τών 
σεισμών καταστραφέντος ωραίου ναοΰ τοΰ 17ου αί. τής Παναγίας
τών ’Αγγέλων, ρυθμού barocco plateresco.

*

Έν Δίω έκαθαρίσθη καί έστερεώθη διά τοΰ κ. Μακαρόνα 
ό μακεδονικός τάφος, ό εύρεθεΐς πάλαι υπό τοΰ Σωτηριάδου.

Εις Λευκάδ ια Ναοΰσης κατεσκευάσθη ξΰλινον ύπόστεγον 
τοΰ άποκαλυφθέντος μεγάλου, μετ’ εγχρώμων παραστάσεων μακε
δονικού τάφου.

Τέλος έν Τυλίσω Κρήτης έξετελέσθησαν διά τοΰ εφόρου 
Πλάτωνος στερεωτικά! καί έξωραϊστικαί έργασίαι εις τό μινωικόν 
μέγαρον, μετά τάς οποίας ή οψις τοΰ αρχαιολογικού χώρου Τυλί
σου άπέβη λίαν ικανοποιητική.

Ού μόνον δέ δΓ αναστηλώσεις αλλά καί δι’ έπανίδρυσιν αρ
χαίων είς τά Μουσεία διέθεσεν ή Εταιρεία έν συνόλφ ποσόν δρχ. 
363.000 ήτοι διά τό Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν, τό Μουσεϊον τής 
Άκροπόλεως, τοΰ Βόλου, τής Σπάρτης, τοΰ Αίγιου, τοΰ Θερμού, 
τής Ρόδου, τής Κώ καί τέλος διά τό φυλάκιον Ηραίου τής Σάμου.

Πλήν' δέ τών πρακτικών αυτής έπιστημονικών καθηκόντων — 
άνασκαφών καί άναστηλώσεων — δεν ήμέλησε καί έφέτος ή Εται
ρεία καί τών μορφωτικών αύτής σκοπών ήτοι άφ’ ενός μεν τής δη- 
μοσιεΰσεως τών έκ τών άνασκαφών αυτής προελθόντων ευρημά
των— άνευ τής οποίας ούδεμίαν έχουσιν αξίαν αι άνασκαφαί — 
άφ’ ετέρου δέ τής έκδόσεως γενικωτέρων αρχαιολογικών συγγραμ
μάτων συμβαλλόντων είς την προαγωγήν τής αρχαιολογικής έπι- 
στήμης.

Οΰτω κατά τό 1955 έξέδωκεν ή Εταιρεία τά εξής έπιστημο- 
νικά δημοσιεύματα δαπανήσασα προς τοΰτο περίπου δρχ. 275.000 :
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34 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1955

α) Τον έκ 370 περίπου σελίδων τόμον των Πρακτικών 
τοΰ έτους 1953, περιέχοντα έν λεπτομερεία τάς εκθέσεις τών έκα- 
σταχοΰ τής Ελλάδος άνασκαψάντων έλλήνων αρχαιολόγων.

β) Τό γ' τεύχος τοΰ πανηγυρικού τόμου τής έκατονταετηρίδος 
τής Εταιρείας ήτοι τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος τοΰ 1937, 
παραμείναντος ημιτελούς λόγω τού παρεμπέσοντος παγκοσμίου 
πολέμου.

γ) Τά 10 πρώτα τυπογραφικά φύλλα τοΰ τόμου τής ’Αρχαιο
λογικής Έφημερίδος τού έτους 1953-54, όστις αφιερωμένος καί 
αυτός είς μνήμην τοΰ αειμνήστου Γραμματέως τής Εταιρείας καθη- 
γητού Γεωργίου Π. Οικονόμου, αποτελεί συνέχειαν τοΰ περυσινοΰ.

δ) Τά 8 πρώτα τυπογραφικά φύλλα τού περί 'Υλικών δομής 
τών αρχαίων Έλλήνων συγγράμματος τού Γραμματέως τής Εται
ρείας, άποτελούντος τό πρώτον μέρος τού περί τής ’Αρχιτεκτονι
κής τών αρχαίων Έλλήνων έργου του, καί τέλος ε) συνοπτικόν 
περί τού έργου τής Εταιρείας κατά τό 1955 τεύχος, δπερ, κατ’ άπό- 
φασιν τού Συμβουλίου, είς μέν τούς έταίρους ημών καί τούς εταί
ρους τών ξένων αρχαιολογικών Σχολών θέλ,ει διανεμηθή δωρεάν, 
είς πάντα δ’ άλλον επιθυμούντο νά τό έχη, αντί δρχ. 15.

Άποβλέπουσα είς την άρτιωτέραν μόρφωσιν καί ένημέρωσιν 
τών αρχαιολογικών υπαλλήλων διέθεσεν ή Εταιρεία κατά τό 1955 
δρχ. 24.000 περίπου α) δι’ εκπαιδευτικά ταξίδια άνά την Ελλάδα 
εφόρων καί έπιμελητών αρχαιοτήτων β) δι’ ένίσχυσιν τών έν τή 
αλλοδαπή υποτρόφων αρχαιολογικών υπαλλήλων καί γ) διά δίμη- 
νον εκπαιδευτικόν ταξίδιον είς Ιταλίαν τοΰ Έπιθεωρητοΰ Άρχι- 
τέκτονος Άναστηλώσεων, χάριν παρακολουθήσεως τών έν ’Ιταλία 
έφαρμοζομένων νέων μεθόδων άναστηλώσεως καί συντηρήσεως 
αρχαίων καί ιστορικών μνημείων.

Τέλος προς πλουτισμόν τής αρχαιολογικής αυτής βιβλιοθήκης 
ώς καί προς πλουτισμόν τών βιβλιοθηκών τών έπαρχιακών μου
σείων διέθεσεν ή Εταιρεία δρχ. 29.000 περίπου, δι’ ώνήγοράσθη- 
σαν έν δλφ 137 τόμοι αρχαιολογικών συγγραμμάτων καί κατε- 
βλήθη ή έτησία συνδρομή είς ξένα επιστημονικά περιοδικά.
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Άναφέρομεν έν κατακλεΐδι δτι ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία 
δεν παρέμεινεν ασυγκίνητος έναντι τοΰ υπέρ τής ελευθερίας άγώ- 
νος των αδελφών Κυπρίων άλλα διέθεσεν υπέρ αύτοΰ ποσδν δρχ. 
15.000.

Έκ των ανωτέρω έκτεθέντων ελπίζω να κατεδείχθη πόσον 
γόνιμον έπιστημονικώς και αυτόχρημα έθνικόν έ'ργον έπετέλεσεν 
ή Εταιρεία και κατά τό 1955 καί πόσον επίκουρος ήλθε καί πάλιν 
εις τάς πολλαπλάς άρχαιολογικάς άνάγκας τοΰ Κράτους καί πόσον 
επομένως δικαιοΰται νά τΰχη μείζονος παρ’ αύτοΰ ένισχΰσεως καί 
προστασίας, ούχ ήττον δέ καί τής άμερίστου συμπάθειας τοΰ τε 
Έλληνικοΰ καί τοΰ Διεθνοΰς Κοινοΰ.

ΑΝΑΣΤ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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