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τοϋ Τελεστηρίου μεγάλος λάκκος, εις τό βάθος 
τοϋ όποιου φαίνονται έλάχιστα λαξεύματα τού 
Περικλείου τείχους, τέλος δέ ό χώρος περί τήν 
Νοτίαν Πύλην τού 'Ιερού όπου οί μεγάλοι λάκκοι 
καθιστούν τελείως άδιάβατον τό μέρος, οί δέ έπι- 
σκέπται διά νά είσέλθουν είς τόν χώρον άναγκά- 
ζονται νά άναρριχώνται είς τά τείχη.

7) Ίσοπέδωσις τής μεγάλης πρό τού Τελεστη
ρίου καί τής Φιλωνείου Στοάς αυλής τού Ιερού. 
Πρός τόν σκοπόν αύτόν ίσως παραστή άνάγκη κα
τασκευής έπί τού άρχαίου περιβόλου άναλημμα- 
τικοΰ τοίχου πρός συγκράτησιν τών χωμάτων. 
Έπϊ τής πλατείας, ή όποια κατ’ αύτόν τόν τρόπον 
θά έπανεύρη διαπλατυνομένη τήν παλαιάν της 
έκτασιν, είναι δυνατόν νά τοποθετηθούν καλύτε
ρον τά είς σωρούς συγκεντρωθέντα καί είς έντε- 
λώς άκαταλλήλους θέσεις εύρισκόμενα πολλά 
ένεπίγραιρα βάθρα άγαλμάτων, τά όποία καί κατά 
τήν άρχαιότητα ήσαν τοποθετημένα είς τό ση- 
μεΐον αύτό τού Ιερού.

8) Ή είς όλίγα μόνον περιωρισμένα σημεία 
δημιουργία πρασίνου. Φύτευσις δένδρων έκατέ- 
ρωθεν τής Ρωμαϊκής αύλής καί γενικά έκτός τού 
χώρου τοϋ Ιερού. Μεγάλα δένδρα θά πρέπει ίσως 
νά φυτευθοϋν καί είς όλόκληρον τήν νοτίαν πλευ
ράν τοϋ λόφου έμπροσθεν τοϋ Μουσείου.

9) Λάξευσις έπί πωρολίθου έπεξηγηματικών 
επιγραφών τών μνημείων καί τοποθέτησις αύτών 
είς καταλλήλους θέσεις.

10) Τέλος είναι άνάγκη προσθήκης είς τό 
ύπάρχον Μουσείον καί κατά τήν βόρειον αύτοΰ 
πλευράν μιας άκόμη αιθούσης, είς τήν όποιαν θά 
έκτίθενται τά πάσης φύσεως εύρήματα καί σχέδια 
τά άφορώντα τήν τοπογραφίαν τού Ιερού καί τήν 
άρχιτεκτονικήν τών μνημείων. Επίσης γύψινον 
πρόπλασμα άναπαραστάσεως όλοκλήρου τού Ι
ερού καί σχέδια δεικνύοντα τήν μορφήν του κατά 
τάς διαφόρους χαρακτηριστικός περιόδους τής 
ιστορίας του. Μεταξύ τών έκθεμάτων θά περι- 
λαμβάνωνται καί άρχιτεκτονικά μέλη τών παλαιο- 
τέρων οικοδομημάτων, μερικά έκ τών όποιων δια
τηρούν καί έγχρωμον διακόσμησιν, καθώς καί ή 
πλουσιωτάτη συλλογή τών κεράμων στέγης.

’Αλλά καί πρός έξασφάλισιν καί τοποθέτη- 
σιν τών ύπολοίπων εύρημάτων τών άνασκαφών 
είναι άνάγκη έπεκτάσεως τής ΰπαρχούσης άπο- 
θήκης καί έπί πλέον οίκοδομήσεως νέας αίθού- 
σης πρός τοποθέτησιν τής μοναδικής καί σπου- 
δαιοτάτης διά τήν μελέτην τοϋ Ιερού τής Έλευ- 
σϊνος συλλογής έπιγραφών, διότι τό ύπάρχον ύπό- 
στεγον, όπου φυλάσσονται σήμερον αί έπιγραφαί, 
είναι τελείως άκατάλληλον.

11) ’Αλλά πρός συμπλήρωσιν τών έξωραϊστι-

κών έργων τοϋ άρχαιολογικοϋ χώρου τής Έλευ- 
σΐνος καί τής όσον τό δυνατόν καλυτέρας άνα- 
δείξεως αύτοΰ είναι άπόλυτος άνάγκη νά άπαλ- 
λοτριωθοϋν καί κατεδαφισθοϋν δλαι αί κατά τήν 
δυτικήν πλευράν τής σημερινής όδοϋ Νικολαΐ- 
δου ύπάρχουσαι ιδιωτικοί οίκίαι (ΑΑ έπί τοϋ 
Σ χ ε δ. 1 ). Μόνον διά τοϋ τρόπου αύτοΰ θά είναι 
δυνατόν ν’ άποκτήσωμεν πλήρη άποψιν τού Ιερού 
καί νά έξαρθοϋν τά σπουδαιότατα μνημεία του, 
μεταξύ τών όποιων έξόχως σημαντικήν θέσιν 
κατέχουν τά άπό τής όδοϋ ταύτης όρατά καί είς 
άρίστην κατάστασιν διατηρούμενα τείχη τοϋ 
περιβόλου.

Διά τής άπαλλοτριώσεως τών οίκιών καί τής 
άγορδς τοϋ κατά τό δυτικόν άκρον τής άνασκαφής 
μας έναπομείναντος μικρού κτήματος (Β) Ικανο
ποιούνται πλέον δλαι αί άπαιτήσεις μας διά τήν 
έκτασιν τοϋ άρχαιολογικοϋ χώρου τής Έλευσΐνος, 
τά δρια τοϋ όποιου είς τό έξής σαφώς θά καθορί
ζονται ύπό τών όδών τής νέας πόλεως αί όποΐαι 
πανταχόθεν θά τόν περιβάλλουν.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον δχι μόνον θά έξαρθή 
6ν τών σπουδαιοτέρων πανελληνίων ίερών τής 
άρχαιότητος, άλλά συγχρόνως θ’ άποτελέση τοϋ- 
το έν άληθές κόσμημα καί πνεύμονα τής νέας πό
λεως τής Έλευσΐνος.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΤΡΑΥΛΟΣ

*

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗΣ
Καπνικαρέα

Κατά τάς έργασίας άντικαταστάσεως τοϋ ξύ
λινου τέμπλου τοϋ ναοϋ διά μαρμάρινου, κατόπιν 
έγκρίσεως τοϋ Άρχαιολογικοϋ Συμβουλίου καί 
συμφώνως πρός σχέδια τής Διευθύνσεως Άναστη- 
λώσεως, εύρέθη έντετειχισμένον είς τήν παρα- 
στάδα τοϋ βορείου τοίχου, τοϋ χωρίζοντος τό 
Ιερόν άπό τής Προθέσεως, μαρμάρινον θωράκιον 
ϋψους 0,79 μ. πλ. 0,50 μ. καί πάχους 0,08 μ. 
(Π ί ν. 52 α). Φέρει έντός τετραγώνου πλαισίου 
μέγαν σταυρόν μέ πεπλατυσμένος είς τά άκρα 
τάς κεραίας, άπό τής βάσεως τοϋ όποιου δύο βλα
στοί άναφυόμενοι κάμπτονται κάτωθεν τών όριζον- 
τίων κεραιών σχηματίζοντες οΰτω τό σχήμα τής 
λύρας.

Είς τά δύο άνωθεν τών όριζοντίων κεραιών 
κενά ύπάρχει άνά είς όκτάφυλλος ρόδαξ.

Έκ τών διαστάσεων καί τής τέχνης τοϋ θωρα
κίου συνάγεται δτι τοϋτο άνήκεν είς τό άρχικόν 
μαρμάρινον τέμπλον τοϋ ναοϋ (11ος αί. Εύρε- 
τήριον, τ. Β' σ. 71). Τό θωράκιον μετεφέρθη ύπό
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τής Εφορείας καί παρεδόθη εις τό Βυζαντινόν 
Μουσεϊον Αθηνών.

Ναός 'Αγίων Άσωμάτων Θησείου
Ένεργείαις της ’Εφορείας άπεμακρύνθη περί

πτερον τοποθετηθέν παρά τόν ναόν ώς καί ή άφε- 
τηρία τών λεωφορείων τοϋ 8ου Κ.Τ.Ε.Λ.

Έγένετο τακτοποίησις τών γλυπτών μελών, τά 
όποια περισυνελέγησαν κατά τάς έργασίας άπο- 
καταστάσεως τοΰ μνημείου (1959—1960).

Γίνεται συντήρησις κηπαρίου μετά δενδρυλ
λίων πέριξ τοϋ ναοϋ.

'Αγία Δύναμις (όδ. Μητροπόλεως)

Κατά τήν διάνοιξιν αΰλακος πρό τής είσόδου 
τοϋ ναΐσκου τής Αγίας Δυνάμεως πρός τοποθέ- 
τησιν άποχετευτικοΰ άγωγοϋ τής άνεγειρομένης 
οικοδομής τοϋ Ο Δ Ε Π άνεφάνησαν τμήματα τοι
χοδομής ύπό τήν πλακόστρωσιν.

Πρόχειρος άνασκαφή άπεκάλυψεν μέρος μι- 
κροϋ χώρου, ορθογωνίου έν κατόψει, καλυπτομέ' 
νου διά καμάρας, παλαιοχριστιανικής έποχής 
(διαστ. 1,50X1,00 μ.).

Ή τοιχοποιία ήτο έκ πλίνθων καί άσβεστοκο- 
νιάματος. Τό δάπεδον εύρέθη έστρωμένον διά κα
νονικών πήλινων πλακών.

ΕΙς τόν χώρον τοϋτον ώδήγει κλΐμαξ έκ τής 
άνατολικής στενής πλευράς, τής όποιας εύρέθη- 
σαν δύο βαθμίδες.

Λόγφ τής κεντρικής θέσεως καί τοϋ πολυσυ- 
χνάστου τοΰ ναΐσκου δέν έκρίθη σκόπιμον νά 
έπεκταθή ή έρευνα.

Άγιος ’Ιωάννης ό Πρόδρομος 
(Εύρετήριον τ. Γ' 164—165)

Έγένετο ύπό τής ’Εφορείας άντικατάστασις 
τής κατεστραμμένης κεραμώσεως τοϋ μικροϋ κα- 
μαροσκεπάστου ναΐσκου (διαστ. 5,40X9,25 μ.) 
τοϋ άποτελοΰντος νΰν μετόχιον τής Μονής Πε- 
τράκη, παρά τό νεκροταφεΐον τής Καισαριανής.

Εις τήν βορείαν πλευράν τοΰ ναΐσκου ύπάρχει 
προσκεκολλημένον μικρόν κελλίον, τό όποιον 
έσωτερικώς φέρει καμάραν, ήτις πρό έτών έστε- 
γάσθη δι’ όριζοντίας πλακός έκ σιμέντου.

Ή πλάξ αΰτη κατεστράφη, μετά δέ τήν άφαί- 
ρεσιν τών «μπαζωμάτων» ϋψους 0,50—0,60 μ., έκα- 
λύφθη ή καμάρα διά δικλινοϋς στέγης έκ παλαιών 
κεράμων. Έγένοντο έτεραι, μικροτέρας σημασίας, 
έργασίαι συντηρήσεως καί εΰπρεποϋς έμφανίσε- 
ως τοϋ μνημείου.

Άγιος Γεώργιος Κουταλέας 
(Εύρετήριον τ. Γ’ σ. 158)

Έγένετο έξέτασις τοϋ μεταβυζαντινοΰ ναοϋ,

έχοντος σχήμα έπιμήκους μονοκλίτου βασιλικής 
μετά τρούλλου.

Ό άποκαλυφθείς ύπό άγνώστων προσκηνητών 
πρό πολλών έτών ζωγραφικός διάκοσμος φαίνεται 
σύγχρονος πρός τήν κατασκευήν τοϋ ναοϋ (16ος 
ή 17ος αιών).

Κατηρτίσθη πρόγραμμα έπισκευής τοϋ κτί- 
σματος.

Άγιος ’Ιωάννης ό Καρέας ( Μονή ) 
(Εύρετήριον τ. Γ. σ. 157—158)

Έγένετο έξέτασις τοϋ βυζαντινοϋ, έγγεγραμ- 
μένου σταυροειδοϋς μετά τρούλλου, στηριζομέ- 
νου έπί 4 κιόνων, ναοϋ καί διεπιστώθησαν αϊ ζη- 
μίαι αύτοΰ.

Κατηρτίσθη μελέτη καί πρόγραμμα έπισκευής 
καί συντηρήσεως τοΰ ναοϋ καί τών παλαιών 
κελλίων, τά όποια εύρίσκονται είς άθλίαν κατά- 
στασιν.

Πάρνης. Αγία Τριάς 
(Εύρετήριον τ. Γ. σ. 208)

Είς τόν μονόκλιτον σταυρεπίστεγον ναΐσκον 
τής Αγίας Τριάδος έπί τής Πάρνηθος, τόν άπο- 
τελοΰντα μετόχιον τής Μονής Πετράκη, έγένετο 
ύπό τής Εφορείας άνακεράμωσις διά τής χρησι- 
μοποιήσεως τών παλαιών κεράμων, συμπληρω- 
θεισών δι’ έτέρων όμοίως παλαιών ( Π ί ν. 52 β). 
Άνενεώθησαν τά έξωτερικά έπιχρίσματα καί έπε- 
στρώθη διά παλαιών μαρμάρινων πλακών έκτα- 
σις 35 μ2 πρό τοϋ καμαρωτοϋ προπύλου τοϋ νάρ- 
θηκος.

ΜΕΓΑΡΑ

1. Τό τείχος είς θέσιν Άγια Τριάς διατηρού- 
μενον έν άρίστη καταστάσει είς μήκος 532 μ. 
( Π ί ν. 52 γ ) ήγέρθη ύπό τών Μεγαρέων διά νά 
προστατεύση τόν συνοικισμόν τής Αγίας Τριάδος, 
παρά τήν θάλασσαν, κατά τάς άπό ξηρας έπιθέ- 
σεις τών Τούρκων κατά τήν Ελληνικήν έπανάστα- 
σιν. Έχει ώς έκ τούτου ιδιαιτέραν σημασίαν διά 
τήν Ιστορίαν τής πόλεως τών Μεγάρων.

Τό τείχος τοΰτο, έκτισμένον έξ άργών λίθων 
καί άσβεστοκονιάματος, έχει ύψος 3,35 μ. καί 
πλάτος 1,55, σχηματίζει δέ είς τήν έσωτερικήν 
του πλευράν χαμηλότερον περίδρομον ϋψους 1,85 
μ. καί πλάτους 0,80 μ. άπό τοϋ όποιου οί ύπερασπι- 
σταί του έμάχοντο άσφαλώς.

Σώζεται είσέτι ή μία τών πυλών του μετά ήμι- 
κυκλικοΰ τόξου (Πίν. 53α),ένώήέτέραπαράτήν 
θάλασσαν έχει πρό πολλοϋ καταστροφή. Χαρακτη
ριστικά στοιχεία τοΰ τείχους τούτου είναι: ή κατά
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μικρά διαστήματα προβολή ήμικυκλικών πύρ
γων, ώστε νά ένισχύεται σημαντικώς ή άμυνα 
(Π ί ν. 52 β) καί ή καθ’ δλον τό ΰψος διάνοιξις 
στενών τυφεκιοθυρίδων είς έπαλλήλους σειράς 
(Πίν. 52 γ).

2. Βυζαντινός ναός Άγια Σωτήρα (Μεταμόρ- 
φωσις τοϋ Σωτήρος) (Πίν. 53 β). Έγένετο με
λέτη καί καταρτισμός προγράμματος έπισκευής 
τοϋ σημαντικωτάτου τούτου βυζαντινοϋ κτίσμα- 
τος, είς τύπον τοϋ σταυροειδοϋς έγγεγραμμέ- 
νου μετά τρούλλου ναοϋ.

Β ι Λ Λ IA

Έγένετο μελέτη καί καταρτισμός προγράμ
ματος έπισκευής καί συντη ρήσεως τών έξής μνη
μείων: τοϋ ναΐσκου τής Παναγίτσας, μονοκλίτου 
καμαροσκεποϋς μέ τοιχογραφίας γενομένας έπϊ 
«Μητροπολίτου ’Αθηνών Γρηγορίου» (1809) καί 
τής μεγάλης βασιλικής τών Ταξιαρχών, ήτις εί
ναι τρίκλιτος μέ τρεις πεσσούς είς έκάστην κιο- 
νοστοιχίαν καί καμάρας καλυπτούσας τά κλιτή. 
Είς τούς τοίχους σφζονται τοιχογραφίαι είς δύο 
στρώματα.

ΑΙΓΟΣΘΕΝΑ ( ΠΟΡΤΟ - ΓΕΡΜΕΝΟ )

Έγένετο μελέτη καί καταρτισμός προγράμ
ματος έπισκευής καί συντηρήσεως τών έντός τοϋ 
τείχους τών Αίγοσθένων μνημείων, ώς π.χ. : 
1) Τής άνεσκαμμένης παλαιοχριστιανικής βασι
λικής μετά τοϋ έπ’ αύτής ναΐσκου τής Παναγίας 
(Πίν. 53 γ ). 2) Τοϋ ναΐσκου τοϋ 'Αγίου Γεωργίου 
(Πίν. 53δ), έν τφ όποίφ ύπάρχουν τοιχογραφίαι 
είς δύο στρώματα, έξ ών τό πρώτον χρονολογείται 
περί τό 1620, τό δέ δεύτερον τό 1833. 3) Τών παρά 
τόν Άγ. Γεώργιον ήμιερειπωμένων κελλίων, άπο- 
τελουμένων έκ δύο όρόφων (Πίν. 53 ε). 4) Τοϋ 
παρά τήν θάλασσαν ναΐσκου τοϋ Αγίου Νικο
λάου (Πίν. 53 ς ) τών έπίσης παρά τήν θάλασ
σαν λειψάνων λουτρικών κτισμάτων.

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΛΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Α. ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1. Κατά μήνα Μάϊον τοϋ 1961 προέβην αυτο
προσώπως είς τήν άνασκαφήν όκτώ τάφων, άποκα- 
λυφθέντων περί τά 500 μ. βορείως τοϋ χωρίου κατά 
τήν διάνοιξιν τής νέας όδοϋ Άθηνών-Κορίνθου.

Οί τάφοι άνήκον είς τό β' ήμισυ τοϋ 5ου π.Χ. 
αί., έξ αυτών δέ οι τρεις είχον ήδη έρευνηθή κατά

τήν άποκάλυψίν των, τοϋ περιεχομένου αύτών 
παραδοθέντος είς τόν’Αστυνομικόν Σταθμόν τοϋ 
χωρίου, όπόθεν μετεφέρθη έπειτα μετά τών τελευ
ταίων εύρημάτων είς τό Μουσεΐον τής ’Αρχαίας 
Κορίνθου.

Έκ τών ύπολοίπων πέντε οί δύο ήσαν λακκοει- 
δεϊς, έξ αύτών δέ ό είς ήτο άκτέριστος, ένώ ό έτερος 
περιελάμβανε μελαμβαφή σκύφον. ‘Ο τρίτος άπε- 
τελεΐτο έκ πώρινης σαρκοφάγου καί έκαλύπτετο 
διά πώρινης πλακάς· έντός αύτοϋ έκειντο δύο νε
κροί έχοντες άνά μίαν στλεγγίδα παρά τήν δεξιάν 
χεΐρα καί παρά τούς πόδας κελύφη ώών όρνιθος1, 
δύο οίνοχόας, κύλικα, λήκυθον καί μικρόν άγγεϊον 
«τάσι». Ό τέταρτος έκαλύπτετο διά στρωτήρος 
κεράμου κορινθιακού τύπου καί περιείχε δύο 
σκύφους, οίνοχόην, λύχνον καί «τάσι», κείμενα 
παρά τούς πόδας τοϋ νεκροϋ. Ό πέμπτος, τέλος, 
ήτο κτιστός όρθογώνιος καί έκαλύπτετο διά κερά
μων, περιελάμβανε δέ μίαν μόνον μικράν πυξίδα.

*

2. Μεγαλυτέρας έκτάσεως άνασκαφή έγένετο 
είς τό αύτό χωρίον κατά τό φθινόπωρον τοϋ ίδιου 
έτους καί είς θέσιν Μοϋλκι, περί τά 350 μ. δυτι- 
κώς τής θέσεως ένθα άνεσκάφησαν οί προηγού
μενοι τάφοι. Είς τήν τελευταίαν άνασκαφήν ώδή- 
γησεν ή έμφάνισις οικοδομικού ύλικοΰ έξ άρ- 
χαίου κτίσματος κατά τήν συνέχειαν τών έρ- 
γασιών τής διανοίξεως τής όδοϋ ’Αθηνών - Κο
ρίνθου, ή δέ διεξαγωγή ταύτης άνετέθη είς τήν 
Έπιμελήτριαν δ. Όλγαν Άλεξανδρή.

Ή πρώτη χρήσις τοϋ χώρου άνάγεται είς τούς 
γεωμετρικούς χρόνους, καθ’ οδς έχρησιμοποιήθη 
ούτος ώς νεκροταφεϊον. Είς τό βορειοανατολικόν 
τμήμα αύτοϋ καί έπί έκτάσεως 24 X 8 μ. άνεσκάφη
σαν 15 έν συνόλφ τάφοι, χρονολογούμενοι άπό 
τής πρωίμου μέχρι τής ύστέρας φάσεως τοϋ γεω
μετρικού ρυθμοϋ. Τό «στερεόν» είς τήν προκειμέ- 
νην έκτασιν έσχημάτιζε μαλακός βράχος, ό γνω
στός ύπό τό όνομα κιμηλιά. Οί τάφοι ήσαν γενι
κώς άνωρυγμένοι έντός τής κιμηλιάς. Έκ τούτων 
13 ήσαν λακκοειδεΐς καλυπτόμενοι διά πλακών, 
είς άπετελεΐτο έκ πωρίνης σαρκοφάγου καί ό τε
λευταίος ήτο ταφή έντός άμφορέως.

Οί λακκοειδεΐς τάφοι είχον άπαντες τήν αύτήν 
κατεύθυνσιν, έκ ΒΑ. πρός ΝΑ. Οί έν αύτοΐς νεκροί

1. Περί τής παρουσίας ώών, πραγματικών f| έν απεικο
νίσει, καί είς άλλας όμοίας περιπτώσεις, ώς καί περί τής ση
μασίας αύτών είς τήν λατρείαν τών νεκρών βλ. Μ. Nils
son, Opuscula Splecta, I 3 κέ. ( = Arch. f. Religions- 
wissenschaft, 11 (1908) 530 κέ.)· πρβλ. R· Lullies, Anti- 
ke Kleinkunst in KOnigsberg, σ. 82 άριθ.84.
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'Αττική, Μέγαρα: α. Τείχος Άγ. Τριάδος. Πύλη, β. Βυζαντινός ναός 'Αγίας Σωτήρας, γ-ς. Αΐγόσθενα. 
Ναΐσκος τής Παναγίας, Ναΐσκος τοϋ 'Αγ. Γεωργίου, Κελλία Άγ. Γεωργίου, Άγιος Νικόλαος

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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