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ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΘΩΝ

ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΡΧΑΙΩΝ

HEINRICH SCHLIEMANN

Η ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ, ΕΛΛ. ΚΟΙΝΟΤΗΣ

ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΒΑΛΛΙΕΡΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΕΩΝ

ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΦΑΙΣΤΙΔΗΣ

DUC DE LUYNES

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑ ΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΑΚΗΣ

ΣΟΛΩΝ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1. ΠΡΩΙΟΣ

ΣΙΜΩΝ Γ. ΣίΝΑΣ

ΟΘΩΝ Α. ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ

ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡ. ΣΟΥΤΣΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

GEORGES CLEMENCEAU

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ

A. Ε. Η. GOEKOOP

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

HILARION ROUX
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑΝ

Ο

1930-1932

ΑΝΤΙΤΤΡΟΕΔΡΟΣ

Ο

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΓ. πΑΤΠΤΟΥΛΙΑΣ
(+ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 1932)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

ΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΒΕΛΤΣΟΣ

ΣΙΜΟΣ ΜΕΝΑΡΔΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΤΤΑΛΑΝΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ.

ΟΡΛΑΝΔΟΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΑΡ. ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ

ΣΤΤΥΡΙΔΩΝ ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΓΟΥΛΛΟΣ

ΦΙΛΩΤΑΣ ΤΤΑΤΤΤΤΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΓΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΧΑΤΖΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΣΣΗΣ
Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΚΑΙ

Ο

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥπΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΕΠΙΤΙΜΟΙ

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ή Α.Μ. ό Βασιλεύς της Ρουμανίας Κάρολος·
Ή ΑΒ.Υ. ό πρΐγκτψ Διάδοχος τής Σουηδίας Γουσταΰος Άδόλφος.
Ελευθέριος Κ. Βενιξελος. ’Αθήναι.
James Gordon Bennett.— New York.
Erich Bethe. -Leipzig, C I, Davidstrasse 1.
Robert de Billy— Frange.
F. W. von Biasing·—Oberaudorf a. Inn (Bayern).
Carl William Blegen.—Cincinnati, Ohio, u.S.A—Άθήναι, Πλουτάρχου 9.
G. Bonni.—Roma. Via Genova 30.
Max. Bonnet.—Montpellier. Villa aux Roses (Pierre Rouge).
R. C. Bosanquet·—Alnwich, Northumberland.
Alfred Brueckner. Berlin - Friedenau, Rubensstr. 40.
Eberhard Brack. - Frankfurt, Niedenau 49 II.
Ernst Buschor.—Mxinchen, Universitat.
Edward Capps.—Princeton, University Ή. Π. ’Αμερικής.
Rhys Carpenter. — Άθήναι, ’Αμερικανική ’Αρχαιολογική Σχολή.
J. Chamonard.—Paris, 3, square du Croisic, XVe .
Ιωσήφ Χατζιδάκης.—Ηράκλειον (Κρήτης) — ΜήλοςPaul Collinet. —Faculte de Droit de Paris 26 Vavin, VI®.
Giuseppe Ang. Colini.—Roma. Via Farini 17, int. 7.
Ludwig Curtius.—Roma 25, Via Sardegna 79.
R. M. Dawkins.—Plas Dulas, Llandulas N. Wales.
Prince Demidoff.—Άθήναι. Λεωφόρος Βασιλ. Σοφίας 55.
Charles Diehl.—Paris, 72 aven. Wagratn XVII®.
Ό Σεβ· Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Διονύσιος.
Wilhelm Dorpfeld. — Berlin - Lichterfelde I. Hortensienstr. 49.
Άθήναι - Φειδίου 1.
Βίκτωρ Δούσμανης. Άθήναι, Μενάνδρου 35.
Hans Dragendorff. — Universitat. Freiburg i. Br. Johann; v. Weerth-Str. 4.
Engelbert Drerup. — Nijmegen. Holland. Universitat. St. Annastraat 149.
Sam Eitrem.—Oslo. Gimle Terrasse 3.
Adolf Erman. — Berlin - Dahlem, Peter Lennestrasse 22.
Sir Arthur Evans.
Youlbury Berks, near Oxford. England.
Ernst Fabricius. — Freiburg i. Br., Goethestrasse 44.
Giannino Ferrari. Padova - Universita.
Roy Flickinger.— Jowa City. University - U. S. America.
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Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1932

Ernest Gardner. — London, University College.
Percy Gardner. — Oxford. Canterbury Road 12.
Ό Πανα-y. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γεννάδιος.
Gherardo Ghirardini.—Bologna, Via dell’Indipendenza 54.
Earl Granville. — En gland.
Angelo de Gubernatis. — Roma Universita.
Rudolf Heberdey.— Graz, Mandellstrasse 26.
Edouard Herriot.—Lyon-Mairie de Lyon.
Paul Herrmann.—Dresden-A, Franklinstr. 21.
B. Hodge Hill. — Άθηναι, οδός Πλουτάρχου 9.
Fr. Hiller von Gaertringen. — Berlin-Westeud, Ebereschenallee 11.
Maurice Holleaux. — Paris. Quai Malaquais 19. f (24 - 9 - 932).
Andr6 Joubin. —Paris, 11 Berryer, VIIIe.
Walter Judeich. — Jena, Breethovenstr. 30.
Georg Karo. — Halle a. S. Universitat. Άθηναι-Φειδίου 1.
Paul Koschaker.—Leipzig. Universitat.
Sir Frederic George Kenyon.— London. British Museum.
Otto Kern. — Halle a. d. Saale, Friedenstr. 23.
Johannes Kirchner.—-Berlin - Friedenau, Sponholzstr. 24.
Ό Σ. Μητροπολίτης Σάρδεων κ. Κλεόβουλος· Κων/πολις.
Hubert Knackfuss. — Munchen. Adelheidstr. 10.
Παύλος Κουντουριοιτης. — Άθηναι, Όδός Ήρφδου Άττικοΰ.
Philippe Legrand. — Lyon, Ιό r. de la Chappe, Bourges.
Emanuel Loewy. — Wien Il/I, Untere Donaustr. 29.
G. A. Macmillan. — London. W. - C. S‘ Martin’s Street.
Lucien Magne.
Paris. Rue de l’Oratoire du Louvre 6.
Rev. J. P. Mahaffy. — Dublin (Ireland). Provost of Trinity College.
E. Martini.
Prag. Deutsche Universitat. f (7 7|3ρίου 1932).
G. Mendel. —Paris, av. de l’Observatoire 11.
William Miller. —Ά-θηναι. Όδός Βησσαρίωνος 10.
Gabriel Millet. - Paris. 34 Rue Halle XIVs.
John Myres.—Oxford, New College.
Charles Nizet. — Paris. 7 Avenue de Breteuil.
Theodore Ouspensky. — Leningrad. Rue Wassilios 7/2.
Biagio Pace. —Roma, Camera dei Deputati.
Ettore Pais. —Romae 5 Via delle Guattro Fontane 41.
R. Paribeni. — Roma. Viale del Re.
Paul Perdrizet.—Strasbourg. Universite.
Luigi A. Pernier.—Firenze. Via Cinque Giornale 6.
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’Επίτιμοι εταίροι

θ'

Axel Persson.—Uppsala. Universitat.
Giulio de Petra.—Napoli Pallonete. Via S. Chiara 32.
Ernst Pfuhl. — Basel. Schonbeinstrasse 42.
Alfred Philippson. — Bonn, Konigstrasse 1.
Charles Picard. — Paris, Sorbonne.
Νικόλαος Πολίτης —Παρίσιοι. 17, rue Aug. Vacquerie XVIb
Edmond Pottier. — Paris. VIIe 10bls Rue du Pre - aux - Clercs.
Camillo Praschniker.
Wien I, Universitat.
A. von Premerstein. — Marburg a. d. Lahn, Deutschhausstr. 28.
Karl Purgold.— Gotha. Reinhardtsbrunnenstr 43.
G. Radet. — Bordeaux. 9bIS Rue de Cheverus.
Sir W. M. Ramsay.—Edimburgh, Greenhill Terrace 13.
Pember W. Reeves. — London, (f 17/ 5 / 1932).
Salomon Reinach. — Boulogne-s-Seine- Αν V. Hugo 16. (·|·’Οκτώβρ. 1932).
E. Reisch.—Wien XVIII. Weimarer Str. 46.
C. Ricci.— Roma. I Piazza Venezia 11.
La Comtesse de Riencourt.—ΆΟ-rjvau Λεωφόρος ’Αμαλίας 34.
Giulio Rizzo. — Roma. 6, Via Ludovisi 46.
David Moore Robinson. - Baltimore. Ήν. Πολιτεΐαι ’Αμερικής.
Gerhart Rodenwaldt. — Berlin W 8, Wilhelmst. 92/93.
Al. Rostov/itz-bey.— Le Caire.
Pierre Roussel. — Γαλλική ’Αρχαιολογική Σχολή. Άθηναι·
Antonio Salinas. — Palermo. Via Emerico Amari 130.
Gaetano de Sanctis —Universita, Roma, Via Santa Chiara 61.
Rev. A. H. Sayce.— Edimburgh 8, Clalmers Cresent.
Hans Schrader· — Frankfurt a. M. Taunusplatz 18 1.
Alessandro Della Seta. — ’Ιταλική ’Αρχαιολογική Σχολή. Ά-θήναι.
Sir Cecil Smith· - London.
Antonio Sogliano·—Napoli. Via Carlo Altobelli 25.
Vittorio Spinazzola· — Napoli. Museo San Martino.
MrsE· Arthur Strong··—Roma 22. Via Balbo 35.
Josef Strzygowski. — Wien. XIII 10, Wiirzburggasse 29.
Hidenaka Tanaka.— Κυότον ’Ιαπωνίας. Πανεπιστήμιον.
Hermann Thiersch.—Gottingen, Prinzenstr. 2.
Albert Trapman. — England.
Percy Ure. — Reading England. University.
A. I. B. Wace. London. S. W. 7, Victoria and Albert Museum.
Otto Walter.—Oesterr. Archaolog. Institut. Athen. Λ. ’Αλεξάνδρας 18.
Carl Watzinger.— Tubingen, Melanchthonstr. 26.
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Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1932

Th. Wiegand.— Berlin - Dahlem, Peter - Lennesstr. 30.
Wilhelm Wilberg. — Wien. IV Mozartgasse 4.
Ulrich Wilcken.—Berlin. -Westend, Leistikowstr. 2.
Adolph Wilhelm.—Wien IX. Wasagasse 8.
A. Willems. - Bruxelles. Universite.
Paul Wolters·—Munehen, Viktor - Scheffelstr. 18
Arthur Woodward.—London.
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TAKTIKOI

E T A I POI

Σημ. — Οί δι’ αστερίσκου σημειούμενοι εταίροι είναι ισόβιοι.

1.
2.
3.
4.
5. *
6. *
7. f
8. *
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. *
16.
17.
18. *
19.

Άβραμέας Ευστράτιος.
Άγγελόπουλος Γεώργιος.
’Αγγελόπουλος Ήλ. (-(-24/4/1932)
Άγγελόπουλος Θεόδωρος.
Αδαμάντιου Αδαμάντιος.
Άθανασάκης Ιωάννης.
Άθηναγόρας Παραμυθίας.
Αίγινήτης Βασίλειος.
Άλεξάκης Χαρίλαος.
Άλιβιζάτος Άμίλκας.
Άναγνωστόπουλος Γεώργιος.
Άναγνωστόπουλος Ιωάννης.
Άναστασιάδης Αναστάσιος.
Άξελός ’Ιωάννης.
Άποστολάκη ’Άννα.
Άποστολάκης Δημήτριος.
Άποστολίδης Χρηστός.
Άρβανιτόπουλος Απόστολος.
Βαλάσης Θωμάς.

20.

Βαρουχα Χριστοδουλοποΰλου Είρ.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Βέλτσος Γεώργιος Νικόλ.
Βερναρδάκης Κωνσταντίνος.
Βιζουκίδης Περικλής.
Βολονάκης Μιχαήλ.
Βορέας Θεόφιλος.
Βουγιοΰκας Γεώργιος.
Γαλανός Σπυρίδων.
Γαρδίκας Γεώργιος.
Γεδεών Μανουήλ.

*
*
*

*

30. * Γεννάδιος ’Ιωάννης (f 7/9/1932),
31. Γερογιάννης Κωνσταντίνος.
32.
Γεωργόπουλος Μελέτιος.
33. Γιαννόπουλος Δημήτριος.
34. * Γκίζης Βαρθολομαίος.
35. Γουδής Δημήτριος.
36. Γουσιος Κωνσταντίνος
37. Γροΰνδμαν Άχιλλεΰς.
38. Δέγλερης Αλέξανδρος.
39. * Δεμερτζής Αλέξανδρος.
40. Δέφνερ Μιχαήλ.
41. * Δηλιγιάννης Επαμεινώνδας.
42. Δημητριάδης Δημήτριος.
43. * Δημητριάδης Χρίστος.
44. Διαμαντόπουλος Άνδρέας.
45. Διαμαντόπουλος Διονύσιος.
46. Δόσιος Κωνσταντίνος.
47. * Dorpfeld Wilhelm.
48. Δουκάκη Ευανθία.
49. Δραγάτσης Αθανάσιος Ί.
50. * Δραγάτσης ’Ιάκωβος X.
51. Δραγούμης Φίλιππος Στ.
52. Δρόσος ’Ιωάννης.
53. * Δυοβουνιώτης Γεώργιος.
54. Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος.
55. Εμπεδοκλής Γρηγόριος.
56. * Εμπειρικός Μιχαήλ.
57. * Έξαρχόπουλος Νικόλαος.
58. Έξαρχος Ν ικόλαος
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

98.
Εύαγγελίδης Δη μητριός.
* Εύαγγελίδης Μαργ. (f 20/4Ί932). 99.
100.
Εύαγγελίδης Τρύφων.
101.
* Ζαΐμης ’Αλέξανδρος.
102.
* Ζέγγελης Κωνσταντίνος.
103.
* Ζηλήμων ’Αντώνιος.
104.
Ζωγράφος Γεώργιος.
105.
Ζωγράφος Κωνσταντίνος.
106.
Ήλιόπουλος Βασίλειος.
Ήλιόπουλος Παναγιώτης.
107.
* Ήλιόπουλος Χρίστος.
108.
Ήλιου ’Αλεξάνδρα.
109.
* Θεοδωρακάκης Στυλ, (f τφ 1982). 110.
* Θεοδωράκης Γεώργιος.
111.
·|· Θεόκλητος Καλαβρ. - Αίγιαλείας.112.
Ίγγλέσης Σωτήριος.
113.
Ίωαννίδης ’Ιωάννης Γ.
114.
* Καβαλλιεράτος ’Άννινος Μιλτ. 115.
* Καζάξης Νεοκλής.
116.
Καλαποθάκης Δημήτριος.
117.
Καλιτσουνάκης Δημήτριος.
118.
Καλιτσουνάκης ’Ιωάννης.
119.
Καλογερόπουλος Διονύσιος.
120.
Καλογερόπουλος Π αν. (-)- 6/1 /1932). 121.
Καμπάνης Νικόλαος.
122.
Κανελλόπουλος Παναγιώτης.
123.
Καντάς Ήλίας.
124.
Καντιάνης Νικόλαος.
125.
Καπερώνης Νικόλαος.
126.
Καπρουλάς Γεώργιος.
127.
Καραγιαννόπουλος Γεώργιος.
128.
Καραθανάσης Δημήτριος.
129.
* Καραίΐεοδωρή Κωνσταντίνος.
130.
Καράκαλος Νικόλαος.
131.
Καρανδρέας ’Απόστολος.
132.
Καραχάλιος Θεμιστοκλής.
133.
* Καρκούλιας Ηρακλής.
134.
Καρόλου Νικόλαος.
135.
Καροΰζος Χρίστος.
136.

Κασσαβέτης Άλέξ. (f 12 7/1932).
* Καστόρχης Δημήτριος.
Κάτσανος Νικόλαος.
Καψάλης ’Ιωάννης.
* Κεραμόπουλλος ’Αντώνιος.
* Κλοντηρόπουλος Γ. (-(-25/4/1932)'
Κοκόλης Σπυρίδων.
Κολλιαβάς Γεώργιος.
Κολλινιάτης Ήλίας.
Κολλινιάτης Σπυρίδων.
Κολοκοτσάς Ευάγγελος.
Κοσμόπουλος Δημήτριος.
Κοτζιάς Νικόλαος
Κουγέας Σωκράτης.
Κούζης ’Αριστοτέλης.
Κουκούλες Φαίδων.
* Κουμανούδης Πέτρος.
* Κουρουνιώτης Κωνσταντίνος.
Κρανιακής ’Ιωάννης.
Κρητικός Ευάγγελος.
Κριεζής ’Αλέξανδρος.
Κριεζής Άνδρέας.
* Κριεζής Εμμανουήλ.
Κριμπάς ’Αθανάσιος.
Κριμπάς Βασίλειος.
Κριμπάς Ήλίας.
Κτένας Κωνσταντίνος.
* Κυπαρίσσης Νικόλαος.
* Κύρης Μιχαήλ.
Κυριαζής Σπυρίδων.
* Κυριάκός ’Ιωάννης (f 22/12/32).
Κυριάκός ’Ιωάννης Π.
Κωττάκης Λεωνίδας.
Λαμπίκης Βασίλειος.
Λάππας Γεώργιος.
Λιβαδάς Νικόλαος.
Λιβιεράτος Σπυρίδων.
Λιμπερόπουλος Παναγιώτης.
Λογοθέτης Κωνσταντίνος.
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137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.

*
*
*
*
*

*
*

*

*
*

*
*
*

Λώ Πειρουνάκη Αικατερίνη.
Μαγιάσης Σωτήριος.
Μακκά Ξανθίππη Π.
Μακκάς Δημήτριος.
Μακκας Νικόλαος.
Μακρής Γεράσιμος.
Μαλτέζος Κωνσταντίνος.
Μαντζοΰψας Άνδρέας.
Μαντούδης Μιχαήλ.
Μανωλίδης Σωκράτης.
Μαργαρίτης Σπυρίδων.
Μαριδάκης Γεώργιος.
Μαρινάτος Σπυρίδων.
Μαρκόπουλος Βασίλειος.
Μαυρούλιας Ιωάννης.
Μενάρδος Σιμός.
Μερκοΰρης Σπυρίδων.
Μέρμηγκας Κωνσταντίνος.
Μεσολωράς ’Ιωάννης.
Μεσολωράς Παναγιώτης.
Μηλιάδης ’Ιωάννης.
Μητσόπουλος Χρίστος.
Μιχαηλίδης Μιχαήλ.
Μπαβαβέας ’Αδαμάντιος.
Μπαλάνος Νικόλαος.
Μπάρτ Γουλιέλμος.
Μπαχαρίας Στυλιανός.
Μπενάκης ’Αντώνιος.
Μπένσης Βλαδίμηρος.
Μπέρτος Νικόλαος.
Μπουρνιάς ’Αντώνιος.
Μυλωνάς Γεώργιος
Μυστακίδης Βασίλειος.
Νατσοΰλης Βασίλειος.
Νεγροπόντης Μιλτιάδης.
Νικητόπουλος Άνδρέας.
Νικολαΐδης Λουδοβίκος.
Νομικός Δημήτριος.
Νομικός Μάρκος.

176.
177. *
178.
179.
180.
181. *
182. *
183.
184.
185. *
186.
187.
188. *
189.
190.
191.
192.
193. *
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204. *
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211. *
212. *
213. *
214.

Ξυγγόπουλος Άνδρέας.
Οικονόμος Γεώργιος Π.
Οικονόμου ’Ιωάννης.
Οικονόμου Μιχαήλ.
Όρλάνδος ’Αναστάσιος Κ.
Παγανέλης Σπυρίδων.
ΙΙαλαμάς Κωστής.
ΙΙάλλας Δημήτριος.
Παμποΰκας Απόστολος.
Ιΐαναγιωτόπουλος. Άνδρέας.
Παναγιωτόπουλος Κων/τΐνος.
Πανταζής Παναγιώτης.
Παντελίδης ’Εμμανουήλ.
Παντελίδης Χρίστος.
Παξιμάδης Σπυρίδων.
ΙΙαπαγεωργίου Φιλώτας.
ΙΙαπαδάκης Κωνσταντίνος.
ΙΙαπαδάκης Νικόλαος.
ΙΙαπαδημητρίου Ιωάννης.
ΙΙαπαδόπουλος Θωμάς.
Παπάζογλου Γεώργιος.
Παπαηλιοΰ Χαράλαμπος.
Παπαθανασίου ΙΙάνος.
Παπαϊωάννου Γεώργιος.
Παπαϊωάννου ’Ιωάννης.
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος.
Παπαϊωάννου ΙΙάνος.
ΙΊαπαμιχαήλ Γρηγόριος.
Παπαναστασίου Αλέξανδρος.
Παπαναστασίου Σπυρίδων.
ΙΙαπανδρέου Γεώργιος.
ΙΙαπανδρέου ΙΙάνος.
ΙΊαπαντωνίου Απόστολος.
Παπαντωνόπουλος Νικόλαος.
Παπασπυρίδου Καρούζου Σέμνη.
ΙΙαπαστράτος Επαμεινώνδας.
ΙΙαπαστράτος ’Ιωάννης.
ΙΙαπαστράτος Σωτήριος.
Παπαφλέσσας Γρηγόριος.
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ιδ'

215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.

*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*

Παπαφλέσσας Ιωάννης.
Παπαφλέσσας Κωνσταντίνος.
Παπαφράγκος Στάμος.
Παππουλιας Δημ. (■{· 13/7/1932)
Παράσχος Γεώργιος.
Πατσουράκος ’Ιωάννης.
Πεζόπουλος Εμμανουήλ.
Πελεκίδης Ευστράτιος.
Πεσματζόγλου Γεώργιος.
Πετιμεζάς Θρασύβουλος.
Πετρακάκος Δημήτριος.
Πετρακόπουλος Θεόδωρος.
Πετροκόκκινος Δημήτριος.
Πετρόπουλος Γεώργιος.
Πίππας Δημοσθένης.
Πίστης Νικόλαος.
Πιτίδης Μιχαήλ.
ΙΙλυτάς Αμβρόσιος.
Πολίτης Νικόλαος.
Πολυγένης Κωνσταντίνος.
ΙΙολυχρονιάδης Κωνσταντίνος.
ΙΙορτοκάλης ’Αλέξανδρος.
ΙΙουλίτσας Παναγιώτης.
ΓΙουλόπουλος ’Απόστολος.
Πουρής Μιλτιάδης.
Πρινάρης Κίμων.
Πώπ Γεώργιος.
Ραγκαβής ’Αλέξανδρος.
Ρακτιβάν Κωνσταντίνος
Ράλλης Γεώργιος.
Ράλλης Κωνσταντίνος.
Ρεδιάδης Περικλής.
Ρίζος Σταμάτιος.
Ρινόπουλος Μιχαήλ.
Ροζάκης Σταμάτιος.
Ρουμπάνης Γεώργιος
Ρουνιος Κωνσταντίνος.
Ροϋφος Κανακάρης Λουκάς.
Ρωμαΐδης ’Ιωάννης.

254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.

* Ρωμαίος Κωνσταντίνος.
* Ρωμανός ’Άθως.
* Ρώσσης Ζήκος.
Σαδοΰκας Χρίστος.
Σσκελλαρίου Γεώργιος
Σεργόπουλος ’Ιωάννης
Σαρσέντης Λυκούργος
Σάρρου Αιμιλία.
Σκάσσης Ερρίκος.
Σκάσσης Θωμάς.
* Σκλαβοΰνος Γεώργιος.
Σκοτίδας Ευάγγελος.
* Σκουζές ’Αλέξανδρος.
* Σκούφος Θεόδωρος.
Σοΰλης Γεώργιος.
* Σοφουλης Θεμιστοκλής.
Σπυρόπουλος Παναγιώτης.
Σταδακόπουλος Παναγιώτης.
Σταθάτος ’Αντώνιος.
* Σταμελλάτος Γεώργιος.
Στάμος ’Ιωάννης.
* Σταμουλης ’Αναστάσιος Κ. Π.
Στασινόπουλος Σύριος(·)-ΐδ/ΐ0/32)
Σταυρόπουλος Άγγελος.
Σταυρόπουλος Σπυρίδων.
* Στεργιόπουλος Δημήτριος.
* Στεφανόπουλος Άιδρέας.
* Στρέϊτ Γεώργιος.
* Σφακιανάκης Παν. (·)· 14/9/1932).
Σφήκας Δημήτριος.
* Σωτηριάδης Γεώργιος.
Σωτηρίου Γεώργιος Α.
'Γεγόπουλος Στυλιανός.
Τζηρός Κωνσταντίνος.
* Τριανταφυλλάκος Νικόλαος.
* Τριανταφυλλίδης Περικλής.
Τρικοΰπης Σπυρίδων.
Τσακαλώτος Αθανάσιος.
Τσακαλώτος Πολύβιος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 06:43:07 EET - 35.173.36.79

Τακτικοί Εταίροι

293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.

*
*
*
*

*

Τσιπούρας Δημήτριος.
Τσουκλείδης Σπυρίδων.
Τσούντας Χρίστος.
Τσόχας Γεώργιος.
Fabricius Ernst.
Φιλαδελφεύς ’Αλέξανδρος.
Φίλων ’Αλέξανδρος.
Φιξ ’Ιωάννης Καρόλου.
Φουντούλης Δημήτριος.
Φουρίκης Πέτρος.
Φωιόπουλος Δημήτριος.
Χαβιαράς Νικήτας.
Χαριτάκης Γεώργιος.

ιε

306. Χαρίτος ’Ιωάννης.
307. * Χατζάκος Ματδαΐος.
308. Χατζής ’Αντώνιος X.
309. * Χατζιδάκης Γεώργιος.
310. Χόνδρος Δημήτριος.
311. Χοστέβας Δημόφιλος.
312. Χουδαβερδόγλους Σοφοκλής.
313. Χριστίδης Δημήτριος.
314
Χρισιόπουλος Μιχαήλ.
Χριστόπουλος Σπυρίδων.
315
316.
Χρυσάφης ’Ιωάν. (-(- 12/10,1932).
Χρυσούλης Γκίκας.
317.
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ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΡΙ

ΤΩΝ

ΚΑΤΑ

ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΤΟ

ΕΤΟΣ

1932

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΕΝ ΤΗι ΓΕΝΙΚΗι ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗ, 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1933
ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κύριοι *Εταίροι,
Τό τεταγμένον έτήσιον μνημόσυνον των έκλιπόντων εταίρων
τελούν τό Συμβοΰλιον προτάσσει καί εφέτος τών πεπραγμένων
αύτοΰ λόγους αποχαιρετισμού καί χαρακτηρισμού τών πορευθέντων την ειμαρμένην πορείαν συναθλητών καί φίλων.
Έκ τών επιτιμίων εταίρων άπέθανον:
Ό εν Λονδίνφ διευθυντής τής ανώτατης Σχολής τών Οικο
νομικών επιστημών καί άλλοτε υπουργός τής Παιδείας καί τής
Εργασίας Γουλιέλμος Pember Reeves, τοΰ οποίου ό στα
θερός καί πεφωτισμένος φιλελληνισμός, στηριζόμενος εις την
μακράν παντός ρωμαντισμοΰ έπίγνωσιν τών αρετών τοΰ Ελληνι
κού λαοΰ καί εις την αληθή αύτοΰ ζωτικότητα, έγένετο ή αφετη
ρία τής ιδρύσεως τοΰ έν Λονδίνφ Άγγλοελληνικοΰ συνδέσμου καί
σφόδρα ωφέλησε την πατρίδα ημών καί είς ευτυχείς καί εις δυστυ
χείς ημέρας.
Ό Edgar Martini, καθηγητής τής κλασσικής φιλολογίας
έν τφ Γερμανικφ Πανεπιστημίφ τής Πράγας, προηγουμένως δε
έν τφ Πανεπιστημίφ τής Λειψίας, υπήρξε κράτιστος φιλόλογος,
έδειξε δε πάντοτε ζωηρότατον φιλελληνισμόν.
1
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Ό Γάλλος αρχαιολόγος, επιγραφικός καί ιστορικός Μαυρί
κιος Holleaux, καθηγητής έν τώ Κολλεγίφ τής Γαλλίας καί
μέλος τής ’Ακαδημίας τών επιγραφών καί τής φιλολογίας, υπήρξε
παλαιός γνώριμος τών ’Αθηνών καί θερμός φίλος τής Ελλάδος.
Οί Έλληνες έγνώρισαν τον Μαυρίκιον Holleaux καί ώς μαθητήν
τής Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής καί ως διευθυντήν αυτής
βραδΰτερον, είναι δε ζωηροτάτη ακόμη ή άνάμνησις τής υψηλής
καί ευθυτενούς εκείνης μορφής, πλήρους εύγενοΰς υπερηφάνειας
καί αριστοκρατικής προσήνειας, διά τής οποίας ό ίστάμενος επί
κεφαλής τής έν Έλλάδι Γαλλικής επιστήμης έκέρδιζε φίλους υπέρ
αυτής μεταξύ τών εύρυτέρων μορφωμένων κύκλων, πολύ πέραν
τών στενωτέρων ορίων τής έν Άθήναις άξιολόγου πάντοτε όμάδος
τής διεθνούς αρχαιολογικής έπιστήμης.
’Αλλά τήν θέσιν αυτού έν τή ιστορία τής έπιστήμης κατέκτησεν ό Holleaux διά τών έξαιρετικών χαρισμάτων τής διανοίας του,
διά τής όξυτάτης αυτού κρίσεως καί διά τής άριστα συμπληροΰσης
ταΰτην έμβριθείας τής σκέψεως.
Άπό τής αρχαιολογίας άφορμηθείς ένετοπίσθη κυρίως ό
Holleaux εις τήν έπιγραφικήν καί τήν Ελληνικήν ιστορίαν τών
Μακεδονικών καί τών μετέπειτα χρόνων.
Άνασκάψας καί έν Πτωω τής Βοιωτίας καί έν Δελφοΐς καί
έν Δήλιρ, άφωσιώθη κατά προτίμησιν εις τήν έ'κδοσιν καί τον ύπομνηματισμόν Ελληνικών έπιγραφών, άπό τούτων δέ αφορμισμέ
νος εις τήν έπεξεργασίαν καί ιστορικήν άνακαίνισιν ολοκλήρων
περιόδων τών υστέρων Ελληνικών χρόνων, τούς οποίους ανατέ
μνει καί διαφωτίζει συγκεντρών παντοίας περί αυτών μαρτυρίας,
μνημειακός τε καί φιλολογικός, καί συνδυάζων ταύτας μετά σπά
νιάς κριτικής ασφαλείας.
Εκτός τών πολυαρίθμων αυτού έγκατεσπαρμένων εις περιο
δικά πραγματειών, φωτεινότατον παράδειγμα τής έπιστημονικής
έργασίας τού Holleaux είναι τό αυτοτελές αυτού έ'ργον: Rome,
la Grece et les monarchies hellenistiques au IIP siecle av. J. Chr.
(1923), διά τού οποίου ό όξύνους συγγραφεύς καταρρίπτων παλαιάς
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δοξασίας διαφωτίζει την άνάμιξιν τής 'Ρώμης εις τα Ελληνικά
πράγματα και την πολιτικήν τής 'Ρώμης ώς ούχί προεσχεδιασμένην, άλλ’ έξηρτημένην εκ των περιστάσεων.
Μετά τον θάνατον τοΰ Παύλου Foucart δ Holleaux καί εν
τή ’Ακαδημία καί έν τώ Κολλεγίω τής Γαλλίας έκράτησεν εις
ένδοξον επίπεδον τάς έπιγραφικάς σπουδάς, προαγαγών την διεθνή
επιστήμην καί τιμήσας έξαιρέτως την χώραν του. Έάν ημείς οί έν
Έλλάδι αίσθανώμεθα μεγαλητέραν λύπην, πράττομεν τούτο, διότι
παρά τον ύπέροχον επιστήμονα δεν λησμονοϋμεν καί τον θαυμάσιον φίλον τής πατρίδος μας.
Ούχί πολλάς ημέρας μετά τον Holleaux ό θάνατος άφήρπασε
καί τον γηραιόν πολυμερέστατον αρχαιολόγον Salomon Reinach, τοΰ όποιου ή ευρυμάθεια έξησφάλισεν είς αυτόν έπιφανή
θέσιν έν τή διεθνεΐ αρχαιολογία, άναμιμνήσκουσαν έν μέρει καί έν
τή ίδιοσυγκρασίοι την παγκοσμίως περιφανή μορφήν τοΰ αειμνή
στου Wilamowitz.
Τοΰ Reinach ή ασχολία δεν περιωρίσθη είς τήν ιστορίαν τής
τέχνης, άλλ’ άπέβη ευρύτατα άρχαιογνωστική, έπεκταθεΐσα καί είς
τήν άρχαίαν μυθολογίαν καί είς τήν άρχαίαν θρησκείαν καί είς
τήν άρχαίαν λατρείαν, ούχί δέ μόνον τήν Ελληνικήν καί τήν
'Ρωμαϊκήν, αλλά πολύ πέραν των ορίων τούτων.
Μεταξύ των καθαρώς αρχαιολογικών έργων τοΰ Salomon
Reinach έξέχει ή μνημειώδης δημοσίευσις τών άνασκαφών τής
Μικρασιατικής Μυρίνης, τάς όποιας ούτος από κοινού μετ’ άλλου
κορυφαίου διδασκάλου τής αρχαιολογίας, τοΰ Edmond Pottier,
διεξήγαγε καί έπεξειργάσθη.
Έκ τής διαρκούς παρακολουθήσεως τών έν τή ’Ανατολή
περιηγήσεων, άνασκαφών καί άνακαλύψεων έξήλθον αί πολύτιμοι
Chrouiques d’ Orient, έκ δέ τής περί τήν θρησκείαν άσχολίας ή
σημαντική συναγωγή πραγματειών Cultes, mythes et religions,
κάτοπρα τής εύρυμαθείας τοΰ άνδρός.
Άλλ’ έκεΐνο, το όποιον χαρακτηρίζει τήν έπιστημονικήν δρά-
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σιν τοΰ Reinach είναι ή πολύτιμος αύτοΰ κλίσις προς σύνταξιν
σπουδαίων ευρετηρίων τών αρχαίων, ενίοτε δε καί νεωτέρων μνη
μείων τέχνης, τα όποια άπέβησαν άξιολογώτατα βοηθήματα τής
επιστημονικής έρεΰνης εν τω παρελθόντι, θά παραμείνωσιν δε ασφα
λώς τοιαΰτα καί εν τω μέλλοντι επί μακρότατον. Στρέψας τήν
προσοχήν του προς τήν αρχαιολογικήν ταύτην ανάγκην καί διαθε
σάς τό βοηθητικόν του προσωπικόν προς τοιαΰτην έργασίαν κατά
τύπον εύστοχώτατα άπλοΰν καί εύσύνοπτον, έξη σφάλισε τήν ευγνω
μοσύνην πολλών άρχαιολογικών γενεών, μάλιστα δε εν χρόνοις,
κατά τούς οποίους ή συχνότης τών άποκαλυπτομενών μνημείων
καθιστά όσημέραι μάλλον άπαραίτητα τά τοιαΰτα βοηθητικά μέσα.
’Αλλά καί ή περί τάς έθνικάς άρχαιότητας τής Γαλλίας μακρά
άσχολία τοΰ Reinach καί ή μέχρι σχεδόν τοΰ θανάτου του παραταθεΐσα διεύθυνσις τοΰ Μουσείου τοΰ St Germain -en-Laye καί
ή έν τή ειδική Σχολή τοΰ Λούβρου μακροτάτη διδασκαλία του καί
ή έν τή ’Ακαδημία τών έπιγραφών ώφελιμωτάτη αύτοΰ δράσις
καί ή έν τή διευθύνσει τής Revne archeologiqne τής Γαλλίας
πολυετής αύτοΰ παρουσία είκονίζουσι τήν όντως πολυσχιδεστάτην
έργασίαν τοΰ άειμνήστου άνδρός καί φίλου.
Τών Ελλήνων νεκρών τήν χορείαν καθιστά πενθιμωτέραν
έφέτος ούχί μόνον ή βαθεΐα πληγή, τήν οποίαν ό θάνατος έπήνεγκεν εις αύτό τό Συμβούλιον, άλλά καί ό σημαντικός άριθμός τών
άπελθόντων φίλων.
Κατά τάς άρχάς τοΰ λήξαντος έτους έξέλιπεν ό παλαιός ήμών
εταίρος καί εύφημοτάτης δράσεως διευθυντής τής Βιβλιοθήκης
τής Βουλής Παναγιώτης Καλογερ όπουλος, τοΰ όποιου ή
άφοσίωσις εις τό καθήκον καί ή έν βαθεία έπιγνώσει τών πραγμά
των έκτέλεσις τής έργασίας του καταλείπει παράδειγμα άξιον μιμήσεως καί έπιβαλλομένης συνεχείας προς ώφέλειαν τοΰ έθνους.
Ό άλλοτε τακτικός καθηγητής τής ιστορίας τής Φιλοσοφίας
έν τφ Πανεπιστημίφ καί πολλών έξ ήμών προσφιλής καί πολύτι·
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μος διδάσκαλος Μαργαρίτης Εΰαγγελίδης προσήνεγκεν υπη
ρεσίας εις τό ’Έθνος πολύ πέραν των εν τφ Πανεπιστημίφ καθη
κόντων αύτοΰ, ό δέ άλλοτε άκμάζων Μικρασιατικός Ελληνισμός
έγνώρισε τον Μαργαρίτην Εύαγγελίδην ως μέγαν πατέρα και ευερ
γέτην καί άκάματον ποδηγέτην της εκπαιδευτικής αύτοΰ προόδου
καί εθνικής σταδιοδρομίας.
Ό γνωστός μηχανικός Ήλίας Άγγελόπουλος δεν περιό
ρισε την ζωήν του εις τό πρακτικόν του επάγγελμα, άλλ’ έπεξέτεινε
την φιλοδοξίαν του καί εις εθνωφελή δράσιν καί εις ιστορικός
μελέτας. Καί τής μέν υπέρ τοΰ κοινού αγαθού διαθέσεακ τού αει
μνήστου άνδρός κάλλιστον δείγμα είναι ή Βιοτεχνική Εταιρεία,
υπέρ τής οποίας μετά πολλής στοργής αφιέρωσε καί τάς τελευταίας
του σκέψεις — τής δέ περί την άρχαίαν ιστορίαν παρέργου φροντίδος ενδιαφέρων καρπός είναι ή περί τού Πειραιώς καί των λιμέ
νων αυτού αυτοτελής τοπογραφική μελέτη, ή οποία ιδιαιτέρως
συνδέει τον διακεκριμένον φίλον προς τό ήμέτερον καθίδρυμα.
Προώρως δλως έξέλιπεν άφ’ ημών καί ό γνωστός πολιτευτής
Θεσσαλίας ’Αλέξανδρος Κασσαβέτης μετά στοργής πάντοτε
παρακολουθήσας τό έργον τής Εταιρείας. Όμοίως δέ καί δ παλαιός
ήμών καί πιστός εταίρος Στυλιανός Θεο δωρακάκης.
Μετά τον Γεώργιον Ινλοντηρόπουλον, μετ’άφοσιώσεως
άλλοτε ύπηρετήσαντα τήν Εταιρείαν, άπεβίωσαν καί οί παλαιοί
ήμών εταίροι Παναγιώτης Σφακιανάκης καί Σΰριος Στασινόπουλος.
Τον ’Ιωάννην Χρυσάφην, τον γνωστόν ρέκτην γυμναστι
κόν καί οργανωτήν τής φυσικής αγωγής δέν συνέδεε προς τήν
Εταιρείαν απλώς ή ίδιότης τού εταίρου, αλλά κυρίως ή περί τήν
άρχαίαν Ελληνικήν γυμναστικήν εμπνευσμένη άσχολία του καί ή
άπό ταύτης είς τήν νεωτέραν γυμναστικήν σώφρων καί λελογισμένη
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μετάγγισις, προς μεγίστην τοΰ νεωτέρου αγωνιστικού συνόλου
άφέλειαν.
Ό ισόβιος ήμών εταίρος και Πρόεδρος τοΰ Ελεγκτικού
Συνεδρίου ’Ιωάννης Κυριάκός άνήκεν εις την τάξιν των δια
κεκριμένων εκείνων συμπολιτών, οί όποιοι την ζωήν αυτών αφιέ
ρωσαν εις την υπηρεσίαν τής Πολιτείας και εις την έξυπηρέτησιν
τής κοινωνίας. Έκτος τής εν τώ άνωτάτω έλεγκτικώ καθιδρύματι
ανεπίληπτου αυτού εργασίας μεγάλας προς ιήν πόλιν τών ’Αθη
νών προσέφερεν υπηρεσίας ώς πρόεδρος τής Ζαππείου επιτροπής.
Ό επίτιμος πρεσβευτής ’Ιωάννης Γεννάδιος, ό υιός τού
μεγάλου διδασκάλου καί έμψυχωτού τού Γένους, είναι άξιος πάσης
τιμής καί δΓ όσα φιλολογών καί ιστοριοδιφών έ'γραψε καί διά τήν
προς τήν πατρίδα γνησίαν αυτού άφοσίωσιν. Τό μνημειώδες καλ
λιμάρμαρον ίδρυμα τό φέρον τό όνομά του καί τό όποιον άνήγειρεν έν τή ήμετέρα πόλει ή εΰγενής καί φίλελληνική ’Αμερικανική
μεγαλοδωρία, οφείλεται εις τήν εΰστοχον πρωτοβουλίαν τού Ίωάννου Γενναδίου. Πεισθείς ότι ή πολύτιμος βιβλιοθήκη του δεν θά
ήτο δυνατόν δι’ Ελληνικών χρημάτων νά στεγασθή ταχέως καί
αΰτοτελώς έν Άθήναις, έπωφελήθη τήν έν ’Αμερική διαμονήν του
ώς πρεσβευτού καί συνεννοηθείς απ’ ευθείας μετά τού ευαίσθητου
εις μεγάλα σχέδια καθηγητού Έδουάρδου Capps κατώρθωσε νά
στρέψη τό ευεργετικόν ρεύμα τής ’Αμερικανικής εύποιίας προς τάς
’Αθήνας καί νά κοσμήση τήν πόλιν διά τε τού Γενναδείου μεγά
ρου καί διά τού πολυτιμοτάτου αυτού περιεχομένου. Ώς ιστοριο
δίφης ό Γεννάδιος έγραψεν ίκανάς πραγματείας καί Ελληνιστί
καί ’Αγγλιστί, έπεσφράγισε δε τήν συγγραφικήν του δράσιν διά
σημαντικής μονογραφίας περί τού Λόρδου Έλγίνου καί τής έν
ταϊς Έλληνικαις χώραις αρχαιολογικής αύτοΰ δράσεως μετά πολ
λών άνεκδότων πηγών. Τό σύγγραμμα τούτο έδημοσιεύΰη τώ 1980
έν τή σειρά τών δημοσιευμάτων τής Άρχ. Εταιρείας, αποτελεί δε
δείγμα άξιόλογον καί τής εύσυνειδήτου φιλοπονίας καί τοΰ θερμοτάτου πατριωτισμού τού αειμνήστου άνδρός.
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’Αλλά τό βαρύτατον πλήγμα κατήνεγκεν δ θάνατος κατά τό
1932 εις αυτό τό ήμέτερον Συμβουλών σκληρώς άψαρπάσας από
τοΰ μέσου ημών την προσφιλεστάτην μας κεφαλήν, τον πολύτιμον
φίλον και συνεργάτην Δημήτριον Π. Παπποΰλιαν.
Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία έγνώρισε τον Δημ. Παπποΰλιαν
από τής 20ός Ιουνίου 1916, δτε έξελέγη τακτικός ισόβιος αύτής
εταίρος. Τή 28η Αύγουστου τοΰ 1916 έξελέγη τό πρώτον σύμβου
λος, τή δε 13η ’Ιανουάριου 1917 έξελέγη ό Παππούλιας τό πρώτον
Πρόεδρος τοΰ Δ. Συμβουλίου και μετά μικράν διακοπήν τής προε
δρίας, άναλαβών ταύτην έκ νέου την διετήρησε μέχρι τοΰ θανάτου
αύτοΰ. Ή ταχεία αυτή έξέλιξις τής έν τή Άρχ. Εταιρεία σταδιο
δρομίας τοΰ αειμνήστου Παππούλια δεικνύει σαφώς τον σκοπόν
τής πρώτης αύτοΰ έκλογής ώς ισοβίου εταίρου. Καίπερ νομικός ό
Δημ. Παππούλιας δεν ύπήρξε ξένος προς τον άρχαΐον κόσμον, διότι
ή περί τό άρχαΐον Ελληνικόν και 'Ρωμαϊκόν δίκαιον εύστοχωτάτη
αύτοΰ ασχολία έ'φερεν αύτόν πολύ πλησίον προς τον κλασσικόν
πολιτισμόν, διά τοΰτο δε και ή προτίμησις και ή έκλογή αύτοΰ ύπό
τοΰ τότε συμβουλίου ήτο δικαιοτάτη. ’Αλλά έάν σήμερον παρέχοντες τον απολογισμόν τοΰ μακροχρονίου έργου τοΰ Δ. Παππούλια
έν τή ’Αρχαιολογική Εταιρεία εύρίσκωμεν τούτον ένα τών ώφελιμωτάτων έν τή ιστορία τοΰ καθιδρύματος τούτου, έχομεν καθή
κον νά άπονείμωμεν δίκαιον έπαινον προς τό Συμβούλων έκεΐνο
τοΰ 1916, τό όποιον άπέβλεψε προς τον Παπποΰλιαν ώς μέλ
λοντα αύτοΰ Πρόεδρον καί έπραγματοποίησε την εκλογήν ταύτην
κατά τό 1917.
Έάν δέ έδικαιώθη ή προσδοκία έκείνη, ώς καί ή τών επομέ
νων συνελεύσεων τών εταίρων, τοΰτο δεν οφείλεται είς τήν περί
τό ’Αττικόν καί 'Ρωμαϊκόν δίκαιον ειδικότητα, αλλά κυρίως είς
τήν ιδίαν προσωπικότητα τοΰ αειμνήστου άνδρός, διά τής οποίας
ούτος κατώρθωσε νά κατακτήση τό περιβά?Αον του καί νά συνεργασθή μετ’ αύτοΰ.
Κατά τήν τελευταίαν τεσσαρακονταετίαν οί έκάστοτε πρόεδροι
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας δίς μόνον προήλθυν έκ τής φίλο-
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λογικής οικογένειας, άλλως δε εξ εύρυτέρου κύκλου έλαμβάνοντο,
ή δε εύδοκίμησις αύτών είναι αναμφισβήτητος.
Ό αείμνηστος Παππούλιας είχεν ώς εξαίρετους άρετάς την
φιλοπονίαν καί την ανιδιοτέλειαν, τάς όποιας καθίστα εκτάκτως
καρποφόρους ή όξεΐά του άντίληψις και ή πραότης τής ψυχής του.
Ή τάσις αυτού προς κοινωφελή έργα και προς τιμητικά αξιώματα,
τά όποια παρέχουν άφθονον εργασίαν άνευ οικονομικών ανταλ
λαγμάτων, δεν ήτο αποτέλεσμα κοινής ματαιοδοξίας, άλλ’ εύγενεστάτης φιλοδοξίας, την όποιαν δΰνανται νά εννοήσουν μόνον όσοι
υπό άναλόγου εύγενείας ψυχής κινούνται καί προς τό κοινόν αγα
θόν φέρονται ώς προς καθήκον πάσης ύψηλοτέρας ζωής.
Είδικώς δέ διά την Αρχαιολογικήν Εταιρείαν ύπήρξεν ευερ
γετική ή ιδιοσυγκρασία αυτή τού Δημ. Παπποΰλια.
Ή προεδρία αυτού συμπεσούσα κατ’ άρχάς εις χρόνους κεκινημένου εθνικού βίου καί οξείας εσωτερικής άντιθέσεως παρέσχε
τήν ευκαιρίαν, όπως άναπτυχύή μία πολύτιμος πλευρά τής ψυχής
του, ή ήρεμος συμβιβαστικότης, ή όποια παρήγαγε τούς καλλιτέρους καρπούς διά τής συνεργασίας σημαντικών δυνάμεων τού
έθνους επ’ ώφελεία τής Ελληνικής ’Αρχαιολογικής επιστήμης.
Κατά δέ τήν άσκησιν τής αποστολής ταύτης θαυμαστή ύπήρξεν ή
δεξιωτάτη καί λεπτοτάτη οιακοστρόφια αυτού, ή όποια κατευθυνομένη υπό δικαιοσύνης καί συναδελφικής αλληλεγγύης κατώρθωνε νά άποφεύγη τάς προσωπικάς προστριβάς.
’Αλλά προς τούτο άναγκαιοτάτη προϋπόθεσις ήτο καί ή ομοιο
γένεια τών συνεργατών, έφ’ όσον δέ άπ’ αυτού έξηρτάτο ό αείμνη
στος Παππούλιας μετά πάσης προσοχής έπέλεγε τούς καταλληλοτάτους, ώστε ή άπόδοσις νά είναι ή μεγίστη δυνατή καί ή σύμπνοια
άδιατάρακτος.
Εκ τής σώφρονος ταύτης διοικήσεως ώφελήθη ή ’Αρχαιολο
γική Εταιρεία ούχί μόνον επιστημονικούς, άξίως συνεχίσασα τήν
παράδοσιν αυτής, αλλά καί ΰλικώς αΰξήσασα τήν περιουσίαν αυτής
από τού έτους 1918 μέχρι τού 1932 κατά δρ. 1.118.975,65.
Ή μακρά αΰτη προεδρία τού Δημητρίυυ Παππούλια καί ή
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αδιάλειπτος συνεργασία τοΰ άπό τοΰ 1924 σχεδόν αμεταβλήτου
Συμβουλίου είναι φωτεινόν παράδειγμα τοΰ τί δΰναται να κατορθώση ή συνεχής εργασία καί άλ?\,ηλέγγυος συνεργασία των έκ
καθήκοντος καί προς την πατρίδα καί προς την επιστήμην άφωσιωμένων παραγόντων τής εθνικής προκοπής.
Διά τοϋτο δεν νομίζομεν δτι δύναται να ύπάρξη πραγματικώτερον τεκμήριον τής ειλικρίνειας τής οδύνης μας επί τή προώρω
άπωλεία τοΰ άειμνήστου άνδρός ουδέ άειθαλέστερος στέφανος
άναγνωρίσεως των εξαίρετων υπηρεσιών εκείνου προς τό εθνικόν
τοΰτο καθίδρυμα παρά εάν συνεχίσωμεν άπαρεγκλίτως την ύγιά
καί ευθείαν παράδοσιν, την όποιαν έσφυρηλατήσαμεν πλοηγοΰντος
τοΰ άλησμονήτόυ ημών προέδρου καί συναγωνιστοΰ, άντλοΰντες
δέ την δΰναμιν έκ τής εμπιστοσύνης τών φίλων εταίρων.
Την διά τοΰ θανάτου τοΰ άειμνήστου Παππούλια κενωθεΐσαν
θέσιν τό Συμβούλων έπλήρωσε διά τοΰ κ. ’Αντωνίου Εμμα
νουήλ Μπενάκη, Ισοβίου εταίρου. Τό Συμβούλων έκλέξαν τον κ.
Μπενάκην είχεν ύπ’ οψει αύτοΰ ούχί μόνον τήν εθνικήν θέσιν τής
οικογένειας Μπενάκη έν τφ συνόλφ, άλλά τήν ιδιαιτέραν άτομικήν
σχέσιν τοΰ κ. ’Αντωνίου Μπενάκη πρός τε τήν άρχαίαν καί τήν
μεσαιωνικήν καί νέαν τέχνην καθ’ όλου, ιδία δέ τήν έξαίρετον
θέσιν, τήν οποίαν κατέλαβεν ούτος έν τή εθνική ιστορία διά τής
μεγαλοδώρου δημιουργίας τοΰ θαυμαστοΰ ομωνύμου Μουσείου.
Τό συμβούλων έξέλεξεν ωσαύτως σύμβουλον πρός πλήρωσιν
κενής θέσεως τον Σύμβουλον τής Επικράτειας κ. Φιλώταν Παππαγεωργίου, άνδρα διαπρεπή, μετά μεγάλης στοργής καί έν στενή
συγγενική συναφεία πρός τον έκλιπόντα ημών πρόεδρον παρακολουθήσαντα τά τής ήμετέρας Εταιρείας.
Ευχαρίστως άναφέρει ένταΰθα τό Συμβούλων καί δύο έξω
θεν προσγενομένας εις συναδέλφους τιμάς τήν έκλογήν τοΰ κ. Κουρουνιώτου ώς άντεπιστέλλοντος μέλους τής έν 'Ρώμη ’Ακαδημίας
τών Lineei καί τήν εις τον κ. Νικ. Μπαλάνον άπονομήν τοΰ τίτλου
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τοϋ επιτίμου διδάκτορος τής Φιλοσοφίας τοΰ Πανεπιστημίου χοΰ
Wiirtzburg «εις άναγνώρισιν τής ευσυνείδητου τεχνικής εργασίας,
»δι’ ής συνετήρησε τα μνημεία τής Άκροπόλεως καί ΐνα τιμηθή ή
«καλλιτεχνική ευαισθησία, μετά τής οποίας άναστηλών τα ερείπια
«έπανέφερε πάλιν εις την ζωήν τά αθάνατα ταΰτα έργα, κοινόν
«κτήμα παντός μορφωμένου».
Τάκατά τό λήξαν έτος 1932 άνασκαφικά έργα τής Εταιρείας
υπήρξαν τά εξής:
1. Έν Άθήναις καί εν τφ Ώδείω τοΰ Περικλεούς ό
κ. Όρλάνδος έξακολουθών τήν έκκαθάρισιν τής παρελθοΰσης εργα
σίας άπεκάλυψεν ολόκληρον τήν βόρειον πλευράν τοΰ οικοδομή
ματος καί καθώρισε τό πραγματικόν αυτής μήκος, τό όποιον
μετρούμενον από ορθοστάτου εις ορθοστάτην είναι 60 μ, 60.
Τά κινητά ευρήματα κατανέμονται εις μακράν χρονικήν περίο
δον από τών Βυζαντινών χρόνων μέχρι τοΰ 6ου π. X. αίώνος, εκ
τοΰ οποίου προέρχεται τεμάχιον μελανογράφου αγγείου είκονίζον
Ήρακλέα διώκοντα ’Αμαζόνα.
2. Έν Μαραθώνι έξηκολούθησε τάς έρευνας αύτοΰ ό κ. Γ.
Σωτηριάδης, ό όποιος, άφορμώμενος έξ επιγραφικών τινων ευρη
μάτων, έξετάθη εις λίαν ένδιαφέρουσαν τοπογραφικήν μελέτην τής
Μαραθώνιας τετραπόλεως καί κατέστησε πιθανωτάτας τάς θέσεις
τών αρχαίων τοπωνυμιών. Ή συνέχεια τών έργασιών τούτων θά
άποβή σωτηρία έν τόπω, όπου ή καλλιέργεια δεν είναι έξαιρετικώς
φίλη τών αρχαίων λειψάνων.
3. Έν Δ. Μακεδονία έξηκολούθησε τάς έρεύνας τής Άρχ.
Εταιρείας ό κ. Κεραμόπουλλος.
Κατά τό έτος 1932 ή έρευνα άπέβλεπεν εις τήν άναζήτησιν
νέων ορεινών φρουρίων καί νέων πεδινών συνοικισμών.
Νέα φρούρια ορεινά άνευρέθησαν δύο μεν προς Β τοΰ χωρίου
Βελίστι-Άσπρούλαςπαρά τήν δεξιάν όχθην τοΰ Άλιάκμονος μεταξύ
Νεαπόλεως-Λιψίστης καί Χρουπίστης-Όρεστικοΰ "Αργους πλη

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 06:43:07 EET - 35.173.36.79

Γενική εκθεσις τοΰ Γραμματέως

11

σίον τοΰ έκκλησιδίου τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος επί δυο βράχων
εκατέρωθεν τής όδοΰ, εν δέ εις την θέσιν Πόρτες τών Σερβίων
καί άλλο τέταρτον είς τον έπΐ τής άριστεράς όχθης τοΰ Άλιάκμονος λόφον παρά την μεγάλην γέφυραν τής όδοΰ Κοζάνης Σερβίων.
Παρά το χωρίον Σιαρμπάδες- Βαλανιδιά επί τής δεξιάς όχθης
τοΰ 'Αλιάκμονος, οδηγούμενος υπό .πληροφοριών, ό κ. Κεραμόπουλλος έσκαψεν είς τρεις θέσεις καί 1) έπΐ τοΰ λόφου τοΰ 'Αγίου
’Αθανασίου εΰρε λείψανα πηλοκτίστων κτισμάτων καί μεταξύ
τοίχων σωρόν κεκαυμένου σίτου, ξύλα λεύκης κεκαυμένα καί
παλαιάς χονδράς κεράμους. 2) Προς Ν. τής εκκλησίας καί είς θέσιν
'Ρουγκατσάρια άνευρέθησαν παλαιοί Τουρκικοί τάφοι, άναγνωρισθέντες εκ τοΰ τρόπου τής ταφής.
Παλαιότεροι χριστιανικοί είναι οί παρά τον 'Άγ. Νικόλαον
τοΰ χωρίου άνευρεθέντες άλλοτε τάφοι.
3)
Προς Β τοΰ 'Αγ. ’Αθανασίου καί είς θέσιν «’Στις μήλες»
εν μέσω τών αμπέλων εύρέθησαν άσβεστόκτιστα ερείπια ίσως βαλανείου με αραιά τεμάχια Ελληνιστικών αγγείων καί τών ερυθρών
τοΰ είδους terra sigillata.
’Άλλη δοκιμαστική σκάφη έγινε προς Ν. τής Κοζάνης παρά
τό χωρίον’Άνω Μπάνιτσα, μεταβαπτισθέν νεωστί είς ’Άνω Κώμην,
επί τοΰ λόφου τοΰ Προφήτου Ήλία.
Ό λόφος έχει σχήμα κολούρου κώνου, πιθανώς τεχνητόν,
τεχνητή δέ φαίνεται καί ή έκβάθυνσις τοΰ εδάφους προς Ν. καί Α.
προς έξαρσιν τοΰ λόφου καί πιθανώς προς σχηματισμόν οχυρω
ματικής τάφρου. Τά άνευρισκόμενα εκεί τεμάχια αγγείων ανή
κουν είς τούς Ελληνιστικούς χρόνους, περιλαμβάνουν δέ κύλικας
μετ’ έμπιέστων κοσμημάτων καί σκύφους μετ’ έκτύπου διακοσμήσεως ποικίλων θεμάτων συνήθων είς τό είδος τούτο τών αγγείων.
Έκ πάντων τούτων εξάγεται ότι ό τόπος ήτο κατωκη μένος κατά
τον 1ον π. X. αιώνα, όπως καί άλλαι κώμαι τής άριστεράς όχθης
τοΰ Αλιάκμονος ως καί ή επί τοΰ λόφου τής Φλωρίνης πόλις.
Έπί τοΰ λόφου καί προς Δ. τής εκκλησίας έξηρευνήύη πλινθόκτ ιστόν οικοδόμημα, έπιμήκους πιύανώς σχήματος, αλλά δυσδια-
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γνώστου εποχής. Τά τεμάχια των αγγείων κα'ι ενταύθα ήσαν Ελλη
νιστικών χρόνων.
Έν τω αμέσως περιβάλλοντι τον λόφον χώρω δεν εύρέθησαν
κτίσματα πλήν τίνος ήρειπωμένου άσβεστοκτίστου οικοδομήματος
κατά τον ΝΔ πόδα τοϋ λόφου. Τό οικοδόμημα τούτο, όπως άποδεικνΰεται έκ τού έν μέρει άνασκαφέντος ύποκαύστου, κα'ι εξ άνευρεθέντων σω?ιήνων ήτο βαλανεΐον, έκ τούτου δε ώνομάσθη παλαιότερον κα'ι τό χωρίον Μπάνιτσα (balneum), ως λέγει ό κ. Κεραμόπουλλος, τό μετονομασθέν έσχάτως είς Κώμην, άνω κα'ι κάτω.
4.
Έν Δωδώνη έξηκολοΰθησε τάς έρευνας τής Εταιρείας ό
κ. Δ. Εύαγγελίδης, ένετόπισε δε την έργασίαν κυρίως είς τά προϊ
στορικά στρώματα και είς μέρος τοϋ αποθέτου.
Είς τό κατώτατον στρώμα εύρέθησαν καί κατά τό 1932 προϊ
στορικά όστρακα αγγείων, συνδέοντα την Δωδώνην προς τά έν
Μακεδονία γενόμενα όμοια ευρήματα.
Προς Δ τού κατά τό 1931 άποκαλυφθέντος ναΐσκου άνευρέθησαν τά θεμέλια ϊσως αναθηματικού τετραγώνου κτίσματος καί
προς Β τούτου μέγας τάφος 'Ρωμαϊκών χρόνων, έντός τοϋ οποίου
ούδέν άλλο εύρέθη πλήν πολλών τεμαχίων ένεπιγράφων μολυβδίνων έλασμάτων.
Έκ τού άποθέτου προέρχονται χαλκούν έλασμα μετά γεωμε
τρικών κοσμημάτων, χαλκούς λεοντόπους, τεμάχιον κορμού μαρ
μάρινης αρχαϊκής κόρης καί άλλα τινά μικρότερα πράγματα.
5.
Έν τή περιοχή τής Καλαμπάκας καί τοϋ Καστρακίου ό Έφορος κ. Άνδρ. Ξυγγόπουλος έπεχείρησε δοκιμαστικός
σκαφάς προς έξακρίβωσιν τής θέσεως τής μεσαιωνικής πόλεως
Σταγών καί προς έξερεύνησιν τού ναού καί τής περιοχής τής
Δούπιανης.
Οί μεσαιωνικοί Σταγοί ύπ’ άλλων μεν τίθενται είς τήν σημε
ρινήν Καλαμπάκαν, ύπ’ άλλων δε παρά τό σημερινόν χωρίον
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Καστράκι, κατά τινα δέ γνώμην έξετείνοντο εις άμφοτέρους τούς
τύπους (’Άστυ Σταγών-Σταγοί ή Έμπορων).
Ή δοκιμαστική σκάφη δεν ήδυνήθη νά άνευρη κανέν λείψανον καθ’ δλα τά σημεία, δπου έγένοντο αί άπόπειραι, διά την μεγάλην τοΰ τόπου καταστροφήν.
Πολύ ευτυχέστερα ύπήρξεν ή έξερεύνησις τής Δοΰπιανης.
Πρόςτά ΒΑ τοΰ Καστρακίου καί απέναντι τοΰ κυρίου συγκρο
τήματος τών Μετεώρων εύρίσκεται άπομεμονωμένος υψηλός βρά
χος, ό λεγόμενος Στΰλος τής Δοΰπιανης, εις τάς ρίζας τοΰ οποίου
εύρίσκετο ναΐσκος τής Θεοτόκου, χρησιμεΰσας ποτέ ώς τό Κυριά
κόν ήτοι κοινός ναός τής πρώτης εκεί ίδρυΰείσης Σκήτης Σταγών,
πολύ προ τής άνεγέρσεως τών μεγάλων ναών τών Μετεώρων.
Έπί τοΰ Στύ?ωυ τής Δοΰπιανης, είναι ακόμη μακρόθεν ορατά
τά λείψανα δύο Μονών, τοΰ Παντοκράτορος κα'ι τής Δοΰπιανης,
τών οποίων ή εκ τοΰ πλησίον μελέτη είναι διά τό απρόσιτον τοΰ
τόπου αδύνατος.
Ή έρευνα τοΰ κ. Ξυγγοπούλου έστράφη κυρίως εις τον μικρόν
ναΐσκον τής Θεοτόκου.
Ό ναΐσκος ούτος εξωτερικών διαστάσεων 4μ.90Χ7μ.95 είναι
μικρά μονόκλιτος βασιλική, έχουσα κατά την ανατολικήν πλευράν
ήμικυλινδρικήν αψίδα καί στεγαζομένη διά ξύλινης σαμαρωτής
στέγης. Έπισκευαί τοΰ ναΐσκου έγένοντο κατά καιρούς, τελευταία
δέ είναι ή τοΰ έτους 1861. Κατά τήν σκαφήν εύρέθησαν λείψανα
ύποστέγου, τό όποιον περιέβαλε τον ναΐσκον πιθανώτατα κατά τήν
βορείαν, δυτικήν καί νοτίαν πλευράν. Σημαντικόν είναι όοσαύτως
τό πόρισμα τής σκαφής δτι ό μέχρι σήμερον σωζόμενος ναΐσκος
είναι αυτός ούτος δ τοΰ 12ου αίώνος καί ούχί νεώτερον κτίσμα.
Τοΰτο διδάσκει καί ή αρχιτεκτονική καί ή τοιχοδομία αύτοΰ, αί
όποΐαι τάσσουν τον ναΐσκον μεταξύ τών όμοιων κτισμάτων τής
Μακεδονίας (έν Καστόρια, Βεροία κά). Είναι δέ γνωστόν δτι ή
αρχιτεκτονική τής Βυζαντινής Θεσσαλίας καί μάλιστα τών Μετεώ
ρων, συνδέεται στενώς προς τήν Μακεδονικήν. Πάντως ό ναΐσκος
τής Δοΰπιανης είναι παλαιότερος τοΰ 16ου αίώνος, διότι εις τήν
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βορείαν εξωτερικήν πλευράν άνεγνώσθη κατά τάς τελευταίας εργα
σίας χάραγμα τοΰ έτους 15β7 άναγράφον τον θάνατον Μητροπο
λίτου τίνος Λαρίσης.
6.
Αί έν Θέρμω τής Αιτωλίας έργασίαι τής Εταιρείας
έξηκολοΰθησαν και κατά το έτος 1932 διά τοΰ κ. Κ. 'Ρωμαίου
γενναίως χορηγοΰντων καί πάλιν των Αδελφών Παπαστράτων.
Αί έργασίαι αύται έκλεισαν τάς έρευνας τοΰ κ. 'Ρωμαίου έν
Θέρμω, ώστε νά δυνηθή πλέον οΰτος νά άφοσιωθή εις την ορι
στικήν δημοσίευσήν τοΰ Αίτωλικοΰ ιερού.
Κατά τάς έργασίας τοΰ 1932 άπεκαλΰψθησαν προς Δ. τοΰ
μεγάλου Ναοΰ κατεστραμμένα τινά τοιχάρια προϊστορικών οικη
μάτων καί συνεπληρώθη ή γνώσις τοΰ πέρυσιν έν μέρει άνακαλυφθέντος έλλειψοειδοΰς (ΠΑΕ 1932,64).
Τό οίκημα τοΰτο διατηρεί κατά τό μέσον τής μεγάλης άψίδος
κυκλοτερή εστίαν έκ λίθων καί πλακών, ανήκει δέ εις τούς τελευ
ταίους 2 ή 3 αιώνας τής 2α« χιλιετηρίδας. Περί τήν εστίαν έπαρουσιάσθησαν δυο έπάλληλα στρώματα τέφρας καί οσταρίων, τά
όποια φαίνεται ότι προέρχονται έκ θυσιών όλοκαΰστων, όμοιων
προς τάς παρατηρηθείσας καί έντός τοΰ παλαιοτάτου ναοΰ τών
γεωμετρικών χρόνων. Ό πυρολατρικός χαρακτήρ τών θυσιών τής
τε Λαφρίας Άρτέμιδος καί τοΰ Απόλλωνος Θερμίου φαίνεται ότι
είναι άνάπτυξις παλαιάς οικιακής λατρείας, καθ’ ήν ή τέφρα καί
τά όστά τών θυμάτων παρέμενον έπί τόπου. Καί αυτό δέ τό έπίθετον Θέρμιος συνέδεσεν έσχάτως ό κ. 'Ρωμαίος προς τον χαρα
κτήρα τοΰτον τής λατρείας.
Έκ τών κινητών ευρημάτων αξιόλογα είναι κεραμεικά τινα
συντρίμματα, έκ τών οποίων έπιβεβαιοΰται ή γνώμη ότι ό αρχαίος
ναός τοΰ Λυσείου ’Απόλλωνος τοΰ 600 περίπου π. X. είχε σκουφωτήν τήν στέγην κατά τό έτερον πέρας. Προς τοΰτοις έκ τών
κεραμεικών τούτων ευρημάτων συνάγεται ότι αντί πρωτογόνου
τινύς ακρωτηρίου ύπήρχενάπλή τις έπίστεψις ενός αετώματος ιδιορ
ρύθμου έστερημένου σίμης. Εύρέθησαν ωσαύτως πολλαί ώμαί πλίν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 06:43:07 EET - 35.173.36.79

Γενική έκθεσις τού Γραμματέως

15

θοι είς τεμάχια προερχόμενοι έκ των τοίχων των σηκών των ναών.
Παρά ταΰτα ό άνασκάψας έοτερέωσε καί ύπεστήριξε τούς
τοίχους καί στυλοβάτας τών ναών καί έπέχωσε τάς δοκιμαστικός
τάφρους, ϊνα έξασφαλισθώσι τα πολύτιμα λείψανα τοΰ Θερμού
από καταστροφής.
Περατωθείσης τής άνασκαφικής έρεΰνης τοΰ κ. 'Ρωμαίου, ό
Θερμός, είς τον όποιον από τοΰ 1897 ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία
εστρεψε την στοργήν αυτής, εσχάτως δε ένίσχυσεν ή γενναιότης
τών αδελφών Παπαστράτων, άφοΰ πολυειδώς έξηρευνήθη καί
έμελετήθη, αναμένει νΰν τήν συστηματικήν περί τοΰ συνόλου διάληψιν, ή όποια θέλει παράσχει πλήρη εικόνα τών άνασκαφών τόπου
άποβάντος πολυτιμοτάτου διά τήν ιστορίαν τής Ελληνικής αρχι
τεκτονικής.

7.
Τάς έν τή περιοχή τής ’Αρχαίας Άχαΐας έρευνας Μυκη
ναϊκών νεκροταφείων έξηκολούθησε καί κατά τό 1932 ό κ. Νικ.
Κυπαρίσσης, άπεκαλύφθη δε όλοσχερώς τό περί τό Κεφαλόβρυσον
τής Γουρζουμίσης νεκροταφεϊον, τοΰτο μεν καταστραφέν υπό τής
πηγής προ μακροΰ, τοΰτο δε συληθέν υπό τών περίοικων είς ωσαύ
τως παλαιούς χρόνους.
Περαιτέρω άνεκαλύφθη συλημένον νεκροταφεϊον καί κατά τήν
θέσιν Κουτρέϊκα, ήμίσειαν ώραν άπέχουσαν τής Γουρζουμίσης.
Εύτυχεστέρα ύπήρξεν ή έ'ρευνα έν θέσει "Αγιος Ιωάννης,
όπου παρά τό πλήθος κατεστραμμένων τάφων άνεκαλύφθη καί εις
ασύλητος.
Ό τάφος οΰτος τοΰ 'Αγίου Ίωάννου περιείχε 1) πολλά αγγεία
τών συνήθων Μυκηναϊκών τύπων καί τών εσχάτων Μυκηναϊκών
χρόνων με γεωμετρικήν διακόσμησιν
2) Χάνδρας περιδέραιου έκ κυανής υαλώδους μάζης διαφό
ρων σχημάτων
3) Χάνδρας έξ αχάτου4) Κομβία έκ στεατίτου-
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5)
Χάνδρας ποικίλων σχημάτων έξ ήλεκτρου, πρώτην φοράν
άπαντώσας είς τά Μυκηναϊκά νεκροταφεία τής αρχαίας Άχαΐας.
Χάνδραι έξ υαλώδους κυανής μάζης είχον εύρεθή καϊ προ
δέκα ετών είς τό Μυκηναϊκόν νεκροταφεΐον τοΰ χωρίου Λόπεσι
τοΰ δήμου Φαρών.
Τά διακοσμητικά θέματα τών χανδρών τούτων είναι τούτο
μεν τετράφυλλα ανθύλλια, τούτο δε οστρακόδερμα θαλασσίου
ζώου ή μόνον τά όστρακα αύτών είς διαφόρους συνδυασμούς.
Τό παρά τό χωρίον Μέντζενα νεκροταφεΐον δεν άπέδωκεν
ή μόνον τέσσαρα συνήθη Μυκηναϊκά αγγεία.
8-9. Έν Πελλήνη καί εν Σικυώνι είργάσθη ό κ. Όρλάνδος.
Καί έν μεν τή αρχαία Πελλήνη ή συνέχεια τής άνασκαφής
τού πέρυσιν άναφανέντος καί υποτιθεμένου ναού τής ’Αθήνας
άπεκάλυψε την κρηπίδα αύτού είς ολικόν μήκος 30 μέτρων, ώστε
νά καταστή δυνατή ή χάραξις τού διαγράμματος τού ναού.
Ή άνωτάτη στρώσις τής κρηπϊδος παρέχει λίθους, έ'χοντας έν
μέσφ έγκοπάς προς άρσιν καί τοποθέτησιν αύτών διά λιθάγρας
κατά τό έπικρατούν είς αρχαϊκά οικοδομήματα σύστημα.
Κινητά ευρήματα ειχεν ή άνασκαφή μόνον έν χριστιανικόν
θωράκιον καί τεμάχιον Βυζαντινού αγγείου τού 12ου ή 1301> αίώνος, λείψανα τής χριστιαν. έκκλησίας, είς τήν όποιαν είχε μετατραπή
ό αρχαίος ναός.
Ή είς τήν ΰέσιν Λεβέτι γενομένη δοκιμαστική σκαφή έφερεν είς φώς γλυπτόν θωράκιον τού 4ου ή 3ου π. X. έκ μαλακού
λίθου, προερχόμενον πιθανώτατα έκ τού άνω ορόφου οικήματος
μετά περιστυλίου, μέλλοντος νά άναζητηθή κατά τό προσεχές έτος.
Έν δέ τή αρχαία Σικυώνι ό κ. Όρλάνδος έσκαψε δαπάναις
τού Υπουργείου τής Παιδείας έπικουρούσης καί τής ’Αρχαιολογι
κής Εταιρείας. Κατά τό 1932 ή άνασκαφή έγένετο 60 περίπου μέτρα
ΝΔ τού μεγάλου ’Ρωμαϊκού έρειπίου, τού υπό τών έντοπίων λεγο
μένου «Παλατιού», όπου διεφαίνετο τμήμα μακρού αναλήμματος
έκ μεγάλων ορθογωνίων κυφωτών λίθων. Τό ανάλημμα τούτο
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άνεσκάφη είς μήκος 55 μ., έφάνη δε χρησιμεΰον προς ύποστήριξιν
μακροΰ ορθογωνίου ανδήρου, μήκους 70 μ. και πλάτους 35 μ.,
εκτεινόμενου προς Ν μέχρι τοΰ βράχου τής Άκροπόλεως, ό όποιος
έχει μορφωθή διά καθέτου προς τό ανάλημμα κατατομής.
Έπι τοΰ ανδήρου άπεκαλΰψθη μέγα οικοδόμημα σχήματος
πει, έχον εσωτερικός διαστάσεις 13μΧ58μ, έσωτερικήν κιονοστοιχίαν καί εξωτερικόν τοίχον φέροντα την στέγην τής στοάς. Προ
τοΰ στυλό βάτου των κιόνων εΰρέθη εύρεΐα αΰλαξ εκ πώρου λίθου,
έπικεχρισμένου διά σκληροτάτου υδραυλικού κονιάματος, έχουσα
κατ’ αποστάσεις ελλειψοειδείς κοιλότητας προς περισυλλογήν των
εν τω ΰδατι στερεών ουσιών. Ή ΰπαρξις τής αΰλακος άποδεικνύει
ότι ό προ τών κιόνων χώρος ήτο ύπαιθρος.
Όμοιον ανάλημμα άπεκαλύφθη και κατά την ανατολικήν
πλευράν τοΰ ανδήρου μέχρι βάθους 2μ. 50. Κατά τό ανατολικόν
τμήμα τοΰ αναλήμματος τούτου άνευρέθη έπικαμπής κλΐμαξ εξ 9
κα'ι 6 βαθμιδών, κατά δε τό μέσον ορθογώνιος κρήνη εισχωρούσα
εντός τοΰ ανδήρου τέσσαρα μέτρα. Ή κρήνη άποτελεΐται έκ μιάς
ορθογωνίου δεξαμενής, τής οποίας τήν προς τά έξω πλευράν σχη
ματίζει χαμηλόν παράψραγμα έρειδόμενον έπι δύο στύλων όπίσω
μεν πεσσών, πρόσθεν δε ήμικιόνων. Προ τής δεξαμενής υπήρχε
προστωον εν παραστάσι. Οί τοίχοι τής κρήνης έφερον επίχρισμα
σκληροτάτου κονιάματος. Τό ύδωρ ήρχετο είς τήν δεξαμενήν διά
τριών αγωγών, ήντλεϊτο δε εξ αύτής δι’ υδριών. Οί αγωγοί κατέληγον είς χαλκάς λεοντοκεφαλάς, διά δε και τών άλλων άνευρεθέντων άρχιτιτεκτονικών στοιχείων επιτυγχάνεται ή γραφική άναπαράστασις τοΰ μνημείου.
Κατά τό βόρειον άκρον τοΰ αναλήμματος άπεκαλύφθη στενωτέρα κλΐμαξ, άνάγουσα ώσαύτως είς τό άνδηρον, πλησίον δε τά
εδάφη κατασκευής προπύλου, τοΰ οποίου ή προς Β πρόσοψις
έφράχθη άργότερον, συνεχισθέντος τοΰ αναλήμματος προς Α.
’Όπισθεν τοΰ προπύλου εύρέθη στοά βαίνουσα καθέτως προς
τό ανατολικόν ανάλημμα. Τής στοάς σφζεται ό στυλοβάτης καί
παραστάς μετά βάσεως Ιωνικής.
2
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Έκ πασών των ενδείξεων χοΰ άνασκαφέντος μεγάλου τούτου
οικοδομήματος δεν είναι άπίθανον, κατά τον κ. Όρλάνδον, δτι
ευρισκόμενα κατά τό δυτικόν άκρον τής συμφώνως προς την περι
γραφήν τοΰ Παυσανίου ενταύθα τοποθετημένης αγοράς. Έκ των
γενομένων κινητών ευρημάτων τά άξιολογώτατα είναι:
1) Επιγραφή αγωνιστική τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 5ου π.X.
αίώνος, γεγραμμένη είς Σικυώνιον άλφάβητον καί άναφέρουσα
τάς νίκας Πυθοϊ, ’Ισθμοί, Νεμέα, Σεκυώνι, Άθάν[ναις].
2) Τεμάχια τής πηλίνης κεραμώσεως τής στέγης.
3) Κορμός μαρμάρινου άνδριάντος ’Ρωμαϊκού καί ή άποκεκομμένη κεφαλή αυτού.
4) Μαρμάρινη κεφαλή ίσως τού Άγρίππα τού νεωτέρου.
5) Γυναικείος μαρμάρινος κορμός καί άλλος ανδρικός όμοιος
προς τον πρώτον, άπαντα γλυπτά έ'ργα τού 1υυ πιθανώς μ. X. αίώνος.
Έκ τής παρά τήν μακράν στοάν σκαφής προέρχεται κορμός
Άρτέμιδος, μικρότερος τού φυσικού, τού 4ου, κατά τήν γνώμην
τού άνασκάπτοντος, αίώνος καί τύπου τής Άρτέμιδος Rospigliosi.
Έκ τάφου μικρού παιδιού προέρχονται ικανά πήλινα ειδώλια
τού 4ου ή 3ου π. X. αίώνος καί μικρά τινα αγγεία. Κατά τήν διάρ
κειαν τών εργασιών ό κ. Όρλάνδος, βοηθούμενος καί ύπό τού
σπουδαστού τής Σχολής ’Αρχιτεκτόνων κ. Εύστ. Στίκα, συνέταξε
ύπό κλίμακα 1:500 καί γενικόν τοπογραφικόν διάγραμμα τής
αρχαίας Σικυώνος περιλαμβάνον τά μέχρι τούδε άποκαλυφθέντα
αρχαία λείψανα, οΰτω δέ ό σημαντικώτατος ούτος αρχαιολογικός
χώρος δύναται νά έλπίζη είς αξίαν αυτού συστηματικήν επιστη
μονικήν έξερεύνησιν.
10. Τελευταίαν έργασίαν διεξήγαγε κατά τό 1932 ή Αρχαιο
λογική Εταιρεία εν Άμνισφ τής Κρήτης διά τού κ. Σπυρίδω
νος Μαρινάτου, όστις έδέχθη καί άξιόλογον χρηματικήν επικου
ρίαν όμάδος εύγενών φιλάρχαιων Ελλήνων τή μερίμνη τοΰ κ.
Γεωργίου Ζαρίφη, άξιεπαίνως άναλαμβανόντων τήν Ελληνικήν
σεβαστήν παράδοσιν1.
1 Οί συντελέσαντες ήσαν οΐ κ.κ. Μιχ. Βλάσιός, Γ. Ζαρίφης, Δ. Λοβέρδος, ’Αντώνιος
Μπενάκης, ή Κ“ Μυταράγκα καί ή Κ“ 'Ελένη ’Αντ. Σταθάτου.
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Ό Άμνισός είναι εύφορος κοιλάς 7 χιλιόμετρα προς Α τοΰ
Ηρακλείου, διαρρεομένη υπό ομωνύμου εν xfj άρχαιότητι ποτα
μίου και διανοιγομένη είς ώραΐον αμμώδη αίγιαλόν μήκους τριών
περίπου χιλιομέτρων. Ή κοιλάς σήμερον λέγεται Καρτεράς, ο
δε τόπος τής άνασκαφής Παλιοχώρα. Έκ των ολίγων φιλολογι
κών μαρτυριών αρχαιότατη είναι ή τής Όδυσσείας (19,188), όπου
ό μη αναγνωριστείς ακόμη Όδυσσεύς διηγείται είς την Πηνελό
πην ότι παρασυρθείς υπό τών ανέμων κατά τον είς Τροίαν πλοΰν
έ'φθασεν είς την Κρήτην
στήσε δ’εν Άμνισφ, όθι τε σπέος Είλειθυίης
έν λιμέσι χαλεποΐσι μόλις δ’ ΰπάλυξεν άέλλας.
Πολύτιμος είναι ωσαύτως ή μαρτυρία τοΰ Στράβωνος (10,476),
καθ’ήν «Μίνω φασίν έπινείω χρήσασθαι τώ Άμνισφ».
Άλλ’ ή έ'λλειψις πάσης αρχαιολογικής ένδείξεως ειχον μέχρι
τοΰδε πείσει τούς περί τό ζήτημα άσχοληθέντας, ότι αλλαχού
ώφειλε νά άναζητηθή τό έπίνειον τής Κνωσού.
Ή πρώτη αξιόλογος έ'νδειξις, ή οποία έστρεφε την προσοχήν
τού κ. Μαρινάτου προς την κοιλάδα τού Καρτεροΰ, ήτο ή άνακάλυψις Ύστερομινωϊκοΰ λαξευτού τάφου, περιέχοντος προς άλλοις
καί έλεφάντινον άνάγλυφον κτένιον καί ώραίον ΰάλινον άγγεΐον,
τό μόνον ακέραιον διατηρούμενον έκ τής Κρητομυκηναϊκής περιό
δου (Άρχ. Δελτ. 11 1927-8,68). Ή οριστική τού τόπου ταύτισις
έπή?ιθε διά τής άναμφισβητήτου πλέον άνακαλύψεως καί συστη
ματικής έξερευνήσεως τού σπηλαίου τής Είλειθυίας (ΠΑΕ 1929,
95. 1930,91). Δεν άπέμενεν άρα αμφιβολία ότι κατά τον τόπον
τούτον ώφειλον νά άναζητηθούν καί τά ?ιείψανα τού επινείου
τού Μίνωος.
Μετ’ άλλας δοκιμάς περί τό δυτικόν άκρον τής κοΑάδος, ή
προσοχή τού άνασκάπτοντος είλκύσθη υπό τής κορυφής τής Παλιοχώρας, ή οποία κεΐται 500 μέτρα κάτωθεν τοΰ σπηλαίου τής Είλειθυίας καί υπό τούς πρόποδας τής οποίας τό ερευνητικόν ρύγχος
χοίρου έξήγαγεν άφθονα όστρακα Μινωϊκών αγγείων.
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Ή άρξαμένη αμέσως έρευνα τοϋ τόπου άπεκάλυψε μικρόν
αποθέτην περιέχοντα κατά τό πλεΐστον τεμάχια αγγείων τής Μεσομινωϊκής περιόδου ήτοι μεταξύ τοϋ 2100 καί 1580.
Ή άνακάλυψις αΰτη έδωκεν αφορμήν εις έπέκτασιν τής έρεύνης καί εις τούς βορείους πρόποδας τής Παλιοχώρας, εκεί δε υπό
την αμμώδη έπίχωσιν άνεκαλΰφθησαν δυο αξιόλογα κτίσματα ούχί
πολύ άπέχοντα άλλήλων. Τό εν τούτων χαρακτηρίζεται υπό τού
άνασκάπτοντος ώς στενόμηκες «μέγαρον» κτισμένον εν μέρει διά
πελεκητών πώρων, των όποιων εις φέρει εγχάρακτον τό Μινωϊκόν
σΰμβολον, τον διπλοϋν πέλεκυν. Τό εσωτερικόν τοϋ κτίσματος είναι
ακόμη άσκαπτον. Εις τήν ΝΑ γωνίαν άπεκαλύφθη τετράγωνον
φρεατοειδές κατασκεύασμα πλήρες κισσήρεως, πιθανώτατα υπό τής
θαλάσσης μετακο μισθέ ίσης έκεΐ από τής ούχί μακράν κειμένης
ηφαιστειογενούς Θήρας.
Τό άλλο κτίσμα, ολίγον περαιτέρω, είναι μονοθάλαμον σχή
ματος τραπεζίου, έχον τούς τοίχους πάχους δύο μέτρων καί κατά τό
δυτικόν μέρος, σύρριζα προς τον βράχον τής Παλιοχώρας, θύραν.
Έσωτερικώς ό χώρος ήτο τετράγωνος, εις τά βαθύτερα αύτοΰ
στρώματα εύρέθησαν τεμάχια αγγείων τής Ύστερομινωϊκής περιό
δου, παρασυρθέντα ίσως έκεΐ εκ τής Παλιοχώρας. Κατά ταΰτα
παραμένει ακόμη άδηλος ό προορισμός τοϋ κτίσματος.
Άλλ’ ή σπουδαιοτάτη άνακάλυψις έγένετο εις τούς ανατολι
κούς πρόποδας τής Παλιοχώρας, όπου ή αγαθή τύχη έφερε τήν
σκαπάνην επί σωρού τοιχογραφιών έξαιρετικής σημασίας καθ’ έαυτάς καί διά τήν έξακολούθησιν τής άνασκαφής. Ή πρόοδος τής
εργασίας άπεκάλυψεν όλοσχερώς άξιον πάσης προσοχής οικοδό
μημα, τό όποιον δ άνασκάπτων ονομάζει «έπαυλιν τών τοιχογρα
φιών», δι’ ονόματος δηλ. χαρακτηρίζοντος τό οικοδόμημα διά τήν
αρχαιολογικήν συνεννόησιν, αλλά καί διδάσκοντος τούς άπώτερον
ίσταμένους πόσους κόπους καί πόσην προσοχήν απαιτεί ή άνασκαφή καί περισυλλογή τών απείρων εν σωρω κατακειμένων τεμα
χίων τοιχογραφιών καί πόσους άλλους κόπους απαιτεί κατόπιν ή
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συντήρησις, ή μελέτη και ή συναρμολόγησις των πολυτίμων τού
των λειψάνων.
Τό άποκαλυφθέν οικοδόμημα καταλαμβάνει τετράγωνον περί
που χώρον, έ'χοντα πλευράν 20 μ.
Κατά την ΒΑ γωνίαν τοΰ τετραγώνου υπάρχει πολύθυρον
και προ αύτοΰ μικρά αύ?ιή έπεστρωμένη διά πλακών σχιστόλιθου.
Διά τοΰ πολυθύρου κα'ι περαιτέρω διά θΰρας είσερχόμεθα εις
χώρον (6), έστρωμένον διά πλακών πωρίνων, ό όποιος έχρησίμευεν
άς κλιμακοστάσιον κλίμακος φερούσης εις τό άνω πάτωμα. Τής
κλίμακος εύρέθησαν κατά χώραν άνατραπεΐσαι τέσσαρες βαθμίδες
πώριναι, παρουσιάζουσαι την τριγωνικήν τομήν, την συνήθη εις
τάς συγχρόνους κρεμαστάς μαρμαρίνας κλίμακας. Εις τό συνεχό
μενον προς τό κλιμακοστάσιον δωμάτιον (7), τό όποιον έχει δύο
βάσεις κιόνων κατά χώραν, εύρέθησαν κατά τό πλεΐστον εν συμπαγεϊ σωρώ περί τον Β κίονα αί τοιχογραφίαι. Τό επόμενον δωμά
τιον κλείει τό διαμέρισμα τοΰ οικοδομήματος, τό όποιον ηύλίζετο
διά τοΰ μνημονευθέντος πολυθύρου. Τοΰ διαμερίσματος τούτου οί
τοίχοι σφζονται εις ύψος 0.70 περίπου, αποτελούνται δέ έκ λίθων
πελεκητών πωρίνων, μεγίστου μήκους 2 μ. 20. Μόνον τό ανατολικόν
μέρος είναι μέχρι θεμελίων σχεδόν κατεστραμμένον ώς καί τινες
λίθοι τής Β πλευράς. Ύπό τούς όρθοστάτας υπάρχει θεμελίωσις
έξ αργών λίθων, έξέχουσα τοΰ εδάφους κατά 0.10 καί έπιμελώς
ισοπεδωμένη εν εϊδει εύθυντηρίας.
Κατά τάς εν τή άνασκαφή γενομένας παρατηρήσεις φαίνεται
ότι οί τοίχοι τοΰ κάτω πατώματος καί αί γωνίαι τοΰ άνω ήσαν
λίθινοι, τό δέ υπόλοιπον μέρος ήτο έκ πλίνθων.
Ή διαίρεσις τοΰ άνω πατώματος ήτο κατά τι διάφορος τής τοΰ
κάτω, άλλ’ έν ταις γενικαΐς γραμμαΐς έτήρει τό αυτό διάγραμμα.
Κατά τήν ΝΔ γωνίαν τοΰ οικοδομήματος ύπήρχον βοηθητι
κής χρήσεως διαμερίσματα καί αποθέτης πλήρης οστράκων καί
ακεραίων τινών αγγείων Μινωϊκών.
Τά κινητά ευρήματα τοΰ άξιολόγου τούτου οικήματος
ήσαν παραδόξως σποραδικά καί ασήμαντα, έλλείπουν δέ παντελώς
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οί συνήθεις μεγάλοι πίθοι άποθηκεΰσεως. Έκ τοΰτου όρμώμενος
ό κ. Μαρινάτος εικάζει δτι πρόκειται περί επισήμου οικοδομήματος
περιοδικής καί βραχείας έκάστοτε χρήσεως.
Παρά τήν ελλειψιν ταΰτην ή εΰρεσις τών τοιχογραφιών
προσδίδει εξαιρετικήν σημασίαν εις τήν άνασκαφήν.
Τά λείψανα ταΰτα εΰρέθησαν, δπως ειπομεν, άποκλειστικώς
εντός τοΰ δωματίου 7, κα'ι είς υλβος 0.40 μέχρι 1 μ. από τοΰ δαπέ
δου, δεν υπάρχει δε αμφιβολία δτι κατέπεσαν έκ τοΰ άνω πατώ
ματος. Εύρίσκοντο ακόμη μερικά τεμάχια επί τών πωρίνων πλακών
τοΰ άνω πατώματος, αί όποιαι εΐχον καταπέσει προ τής πτώσεως
τών πλινθίνων τοίχων. Περιεβάλλοντο δε άποκλειστικώς υπό καφεχρόου χώματος αί τοιχογραφίαι, προερχομένου έκ τών πλίνθων,
αί όποιαι πολλάκις διετήρουν τό σχήμά των.
Βεβαίως δεν είναι δυνατόν ακόμη νά έ'χωμεν πλήρη έποπτείαν τών τοιχογραφιών, διότι είναι ανάγκη μακράς εργασίας
καθαρισμοΰ και συγκολλήσεως. Άλλ’ έκ τής προχείρου έξετάσεως
αυτών διακρίνονται τριών ειδών φυτά: 1) Κρίνοι, τών οποίων τά
στελέχη καί τά άνθη είναι έκ λευκής καί κυανής πάστας, έμβεβλημένης είς τό έκβαθυνθέν έ'δαφος τής τοιχογραφίας. Έμπαιστική
(incrustation) πρώτην φοράν άπαντώσα έν τοιχογραφία.
2) Κρινοειδή καί ίριδοειδή έζωγραφημένα δΓ έρυθροΰ καί
πρασίνου έπί λευκοΰ έδάφους.
3) Φυτά τής οικογένειας τής μίνθης κατά πυκνάς συστάδας
έπί έδάφους έρυθροΰ κάτω καί λευκοΰ άνω. Έκ τών κατά τήν άνα
σκαφήν γενομένων παρατηρήσεων συνάγεται δτι ό ανατολικός
τοίχος έ'φερε τάς συστάδας τής μίνθης, ό βόρειος τά έμπίεστα
κρίνα καί ό δυτικός τά έρυθρά ίριδοειδή. Ό νότιος τοίχος είχε
μικρότερον πεδίον διακοσμήσεως δι° ίριδοειδών καί συστάδων
κρόκου. Ίστορικώς αί εύρεθεΐσαι έν Άμνισώ τοιχογραφίαι έχουσιν ιδίαν σπουδαιότητα, διότι παρουσιάζουν άγνωστον μέχρι τοΰδε
βαθμίδα τής Μινωϊκής τέχνης καί άποτελοΰν τήν αρχαϊκήν περίο
δον τής τοιχογραφίας.
Ώς προς τήν χρονολογίαν τής έπαΰλεως τοΰ Άμνισοΰ αί
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ενδείξεις των ευρημάτων φέρουσι προς χήν πρώιμον τρίτην Μεσομινωϊκήν εποχήν (MM3) ήτοι είς τούς μεταξύ 1700 καί 1650
π. X. χρόνους.
Ή καταστροφή τής έπαΰλεως λόγο) των παρατηρηθέντων
άφθονων ιχνών καύσεως φαίνεται ότι υπήρξε βιαία, εσχε δε ή
επαυλις κοινήν τήν τύχην κατά τήν πρώτην Ύστερομινωϊκήν επο
χήν προς άλλα Μινωϊκά οικοδομήματα τής Νίρου, τής Τυλίσου καί
τοΰ Σκλαβοκάμπου, ομοίως έξαφανισθέντα. Φαίνεται ότι πρόκει
ται περί μεγάλης εχθρικής επιδρομής, περί τής όποιας ούδέν είναι
άλλως γνωστόν.
Αί άρχίσασαι αίσιώτατα εν τή κοιλάδι τοΰ Άμνισοΰ ερευναι
τοΰ κ. Μαρινάτου, συνεχιζόμενοι είς προσεχέστατον μέλλον θά
έχουν ασφαλώς ίσης σπουδαιότητος, καί μεγαλητέρας ίσως, ευρή
ματα, τά όποια θά προσφέρουν σημαντικήν διαφώτισιν είς τήν
ιστορίαν τοΰ έπινείου τής Κνωσοΰ.
Τοιοΰτο υπήρξε καί εφέτος τό άνασκαφικόν έργον τής Εται
ρείας, άξιον κατά πάντα τής ιστορίας αυτής.
’Αλλά καί τήν Βιβλιοθήκην αυτής ηύξησεν ή Εταιρεία
κατά τό 1932 δαπανήσασα εν όλοι δρ. 77,131.80 δι’αγοράν βιβλίων
καί βιβλιοδεσίαν, προσθέσασα δε καί 87 τόμους δι’ ανταλλαγής
καί εύγνωμόνως δεχθεϊσα τήν δωρεάν 291 τόμων καί φυλλαδίων.
Τό άρχεΐον τής Εταιρείας έδέχθη σπουδαιότατον πρόσκτημα,
σειράν πολυτίμων χειρογράφων σημειωμάτων τοΰ αειμνήστου
Γενικοΰ Εφόρου τών ’Αρχαιοτήτων Π. Εύστρατιάδου, δωρηθέντων υπό τοΰ υίοΰ αύτοΰ καί διακεκριμένου δικηγόρου κ. Μιχαήλ
Εύστρατιάδου, προς τον όποιον καί ένταΰθα επιθυμεί τό Συμβούλιον νά διαδήλωσή τήν βαθεΐάν του ευγνωμοσύνην.
Είς τήν σειράν τών δημοσιευμάτων ημών προσετέθη ό τόμος
τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος τοΰ 1930 περιέχων πρα
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γματείας τών κ.κ. Μυλωνά, Κεραμοπούλλου, Χατζή, ΓΙαπαδη μη
τριού, Πάλλα, Γιαννοπούλου, Μαρινάτου, Ξυγγοπούλου, 'Ρωμαίου
και Πλάτωνος, καί ό τόμος τών Πρακτικών διά τό 1931, περιέχων λεπτομερείς εκθέσεις περί τών κατά τό έτος εκείνο γενομενών
άνασκαφών. Ωσαύτως προέβη κατά πολύ ή έκτΰπωσις τοΰ τόμου
τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος διά τό 1931, ώστε νά είναι ούτος
έντός ολίγου χρόνου έτοιμος προς έκδοσιν.
Διά πάντα τά δημοσιεύματα ταΰτα έδαπανήθησαν δραχμαι
129,546.70.
Και κατά τό παρελθόν έ'τος έδαπάνησεν ικανά ή Εταιρεία
προς συντήρησιν υποτρόφων σπουδαστών τής αρχαιολογίας
έν τή αλλοδαπή.
Πάσα δέ δαπάνη προέρχεται εκ τής περιουσίας τής Εταιρείας,
διότι τό Δημόσιον δεν κατέβαλε κατά τό παρελθόν έτος ουδέ αυτήν
την γλίσχρον χορηγίαν τών τεσσαράκοντα χιλιάδων δραχμών, εις
τάς οποίας άπισχνάνθη τό ποσόν τών 300 χιλιάδων χρυσών δρα
χμών, τό κατόπιν παλαιάς συμβατικής ύποχρεώσεως όφειλόμενον
έτησίως εκ μέρους τοΰ Δημοσίου είς την Εταιρείαν εκ τών, σήμε
ρον μάλιστα, πλουσιωτάτων εισπράξεων τοΰ Λαχείου τοΰ Στόλου
καί τών ’Αρχαιοτήτων.
Κατά τό έτος 1932 ή Εταιρεία άπεφάσισε νά δεχθή καί
έφαρμόση δοκιμαστικούς την άνατεθεϊσαν αυτή διά νεαροΰ νόμου
κατασκευήν καί εμπορίαν δελταρίων καί φωτογραφιών έν τοΐς Μουσείοις τοΰ Κράτους, έγένοντο δέ ήδη εκ τών έν Άθήναις Μου
σείων πλεΐσται πλάκες καί ήρχισεν ή πώλησις τών αντιστοίχων δελ
ταρίων καί φωτογραφιών, έκ τών οποίων είσεπράχθησαν μέν ικανά,
ώς έμφαίνει ή δημοσιευθεΐσα κατάστασις, αλλά δέν έκαλύφθησαν
ακόμη αί δαπάναι, ώστε μόνον κατά τό προσεχές έτος δυνάμεθα
νά προσδοκώμεν περίσσευμα προς πλήρωσιν τών υπό τοΰ νόμου
προβλεπομένων σκοπών.
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Κατά τό προσεχές δέ έτος τά εισοδήματα τής ’Αρχαιολογικής
Εταιρείας εκ τής εις εθνικά χρεώγραψα περιουσίας αυτής θά ύποστώσι την μείωσιν την έκ τής οικονομικής στενοχώριας τοΰ Δημο
σίου έπιβληθεΐσαν, ώστε θά γίνη ανάγκη περιορισμού των εργα
σιών, διότι δεν πιστεύομεν ότι θά έπέλθη τις ένίσχυσις είτε έκ των
εισπράξεων τοΰ λεγομένου λαχείου των ’Αρχαιοτήτων εϊτε έκ τοΰ
όντως δυσπραγοΰντος δημοσίου θησαυροΰ.
’Αλλά καί οΰτως έχόντων των πραγμάτων ή ’Αρχαιολογική
Εταιρεία θά έργασθή καί πάλιν υπέρ τοΰ έθνους καί τής άγαθής
αύτοΰ φήμης, άντλοΰσα τό θάρρος της έκ τής μεγάλης παραδόσεως
τών 95 αυτής ετών και ιδία έκ τοΰ θαυμαστοΰ έκείνου παραδεί
γματος τών μονόλεπτων ημερησίων συνδρομών τών πρώτων αυτής
εταίρων (ΠΑΕ 1929,32).
’Αλλά προ παντός έμπνεόμεθα έκ τοΰ μεγάλου περιεχομένου
τών ιστορικών περιόδων, τάς οποίας μελετώμεν. Περιεχομένου, τό
όποιον άπηρτίσθη κατά μικρόν διά τής άφανοΰς έπεξεργασίας τοΰ
μακροΰ χρόνου και τής συνολικής συνεργασίας τών άνθρώπων,
κατέληξε δέ εις ένα μόνιμον και ίσόρροπον ήθικόν κόσμον, τον
όποιον δέν δύνανται ευκόλως νά κλονίσωσι άνώμαλοι ήιυχικο'ι κα'ι
πνευματικοί αιφνιδιασμοί ή καινομανεΐς παρακροΰσεις άνησύχου
φιλοδοξίας άπό τοΰ άέρος λαμβάνουσαι την έπωνυμίαν καί κατά
κανόνα είς τον άέρα έπιστρέφουσαι, άφοΰ άφήσωσιν όπισθεν αύτών
κονιορτόν καί άσυνάρτητον θόρυβον.
Ή άνατροφή τών έθνών τότε μόνον είναι ορθή, όταν εδρά
ζεται έπί τής υλικής καί ηθικής πραγματικότητος, δέν υπάρχει δέ
σημαντικωτέρα πραγματικότης ή αυτό τό σύνολον τών ιστορικών
έκδηλώσεων τής άνθρωπίνης ύπάρξεως. Ή ιστορία είναι ή πείρα
τής όλης άνθρωπότητος. "Οπως δέ ή ηλικία ενός άτόμου είναι διά
τής βαθμηδόν συγκεντρουμένης πείρας πο?Ατιμος παράγων καί
βοηθός τής εύστοχου αύτοΰ δράσεως, καθ’ όμοιον τρόπον ή έκ
τής ιστορίας άγαθή πείρα είναι μέγα σχολεΐον τής άνθρωπότητος
τής όργώσης προς πρόοδον, σχολεΐον δέ πλήρες ζωής καί σφρίγους
καί μεγάλων διδαγμάτων, ικανών νά άναζωογονήσουν καί νά άνα-
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δημιουργήσουν τον κόσμον, τον πάσχοντα ακριβώς, διότι άπιμακρΰνθη από των σταθερών βάσεων τής ιστορικής διδασκαλίας τών
μεγάλων περιόδων, διότι άπατώμενος καί ψευδονεωτερίζων περιφρονεί την ιστορίαν ώς αποτελούσαν νεκρόν δήθεν κόσμον καί
κλυδωνίζεται ανερμάτιστος, εως ου έπέλθη ή άνάνηψις, ή δέ στιβαρά χειρ τής ιστορίας όδηγήση πάλιν τον άνθρωπον εις τήν
δύσκολον, άλλ’ ασφαλή οδόν τών αιωνίων ηθικών αληθειών.
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1932

1. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Κατά τό 1932 ή άνασκαφή
άπέβλεψεν αποκλειστικές εις την
εΰρυνσιν τής στενής τάφρου, ήν
εΐχεν ανοίξει δ μακαρίτης Καστριώτης προς άποκάλυψιν τής
Β. πλευράς τοΰ Τίδείου. Λόγφ
τοϋ μεγάλου ύψους (6.00 μ.), δπερ
ειχεν ενταϋθα ή έπίχωσις ή πίστωσις, μόλις επήρκεσεν εις την
διάνοιξιν δρόμου πλάτους 2 περί
που μέτρων άρξαμένου από τοϋ
πέρυσιν άποκαλυφθέντος όμφαλομόρφου βωμοϋ (ΠΑΕ 1931, 34)
καί προχωρήσαντος προς άνατολάς κατά 20 μέτρα. Διά τοϋ δρό
μου τοϋτου κατωρθώθη τοϋτο
μεν νά φανή ολόκληρος ή βόρειος
πλευρά τοϋ κτηρίου (εικ. 1), τοϋτο
δέ νά καθορισθή τό μήκος αυτής
δπερ άλλοτε άλλο άνεγράφετο
(Καστριώτης 67 μ. [ΠΑΕ 1925,
21] ο αυτός 65 μ. [ΠΑΕ 1926,
100 κα'ι 1929, 52] δ αυτός 63 μ.
[ΠΑΕ 1927, 23 καί 1928, 36]
Είκ. Ι.Όψις τής Βορ. πλευράς από Δυσμών.
Welter 40 μ. (!) [Α. Μ. τόμ. 47.
σελ. 76]). Τό πραγματικόν μήκος τής Β. πλευράς μετροΰμενον εσωτερικώς από
ορθοστάτου εις ορθοστάτην εινε 60,60 μ. ήτοι διακόσιοι, ώς έγγιστα, πόδες.
Κατά την εκσκαφήν τής έπιχώσεως έγένοντο ευρήματα πολύ πενιχρό-
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τέρα των περυσινών. Και δή εις μέν τά ανώτερα στρώματα συνελέχθησαν
θραύσματα πήλινων λύχνων και τεμάχια μαρμάρινων παλαιοχριστιανικών
θωρακείων, έφ’ ενός τών όποιων, εντός κύκλου, υπάρχει τό ενσταυρον σύνηθες συμπίλημα ΒΟΗ[θει, εις δε τα κατώτερα δυο τεμάχια επιγραφών ρωμαϊ
κών χρόνων ακαθορίστου περιεχομένου καί τέλος εις τά κατώτατα στρώματα
SRifii

Εϊκ. 2. Ηρακλής διώκων ’Αμαζόνα.

εύρέθησαν ό'στρακα έρυθρογράφων καί μελανογράφων αγγείων, εν οις ενδια
φέρον θραύσμα (μήκους 0.10) μελανόγραφον εΐκονίζον τον Ήρακλέα διώκοντα ’Αμαζόνα (εικ. 2). Ή ό'πισθεν τού Ήρακλέους σωζομένη ανδρική
κεφαλή καί ή προτεταμένη χειρ άνήκουσι πιθανώτατα εις τον Ίόλαον.
A. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

2. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Ή κατά τό λήξαν έτος άνασκαφική μου εργασία είς τον Μαραθώνα
είναι συνέχεια παλαιοτέρων μου εκεί ζητήσεων, από τών ετών 1925 καί 1926,
δτε είχα τήν καλήν τύχην ν’ άνακαλύψω τήν άκρόπολιν τής αρχαίας πόλεως
Μαραθώνος. Μέ τήν πλήρη πλέον βεβαίωσιν τής μέχρι τότε αρκετά άμφισβητηθείσης θέσεως τής πόλεως ταύτης συνεπληρώθη ή τοπογραφία τής χώρας,
ή οποία αναντίρρητος έως τότε ως προς τά δύο μόνον κυρίως μέλη τής
’Αττικής Τετραπόλεως, έξησφαλίζετο τώρα ό'χι μόνον κατά τήν τρίτην, κυριωτάτην αυτής πόλιν, τήν πόλιν Μαραθώνα, αλλά καί κατά τήν τετάρτην, τήν
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ΓΙροβάλινθον, ή οποία πολλάκις ΰπετέθη δα έ'κειτο μάλλον εις την δυτικωτάτην γωνίαν τοϋ πεδίου τοϋ Μαραθώνος περί τό νϋν Μετόχι τοϋ Βρανά,
πριν τοποθετηθή είς την μόνην προσήκουσαν είς αυτήν ίίέσιν έξω τής κυρίας
Μαραθώνιας χώρας, εις την ίκανώς εΰρύχωρον και αυτήν προπεδιάδα τοϋ
Μαραθώνος. Ή πεδιάς αυτή είναι ή περί τον νεώτατον συνοικισμόν τής
Νέας Μάκρης, κατά τό 32ον χιλιόμετρον τής εξ ’Αθηνών διά των Μεσογείων
είς Μαραθώνα αμαξιτής όδοΰ, εκτεινόμενη από τοΰ Μικρού λεγομένου
έ'λους τού Μαραθώνος, ή τής Μπρεξίζας άλλως, μέχρι τού σημερινού 'Αγίου
Άνδρέου. Ή δέ Προβάλινθος δεν δύναται νά ύπάρχη καμία πλέον άμφιβο-

Είκ. 1. Ό ΜαραΘών (κατά τον χάρτην τοϋ Κουρτίου καί Κάουπερτ).

λία σήμερον δτι κατείχε τήν καλλίστην έν τή προπεδιάδι ταΰτη θέσιν, ολίγον
υψηλότερα τής Νέας Μάκρης προς τό βουνόν, καί είς τούς χαμηλούς πόδας
αυτού, γεώδεις καί πλήρεις ημέρων δένδρων, δπου Μετόχιον πάλιν τής Μονής
Πεντέλης ορίζει τήν ακριβή θέσιν τής αρχαίας τού τόπου πόλεως διά τινων
αρχαίων λειψάνων της. Ή μόνη καθ’ άπασαν τήν εν λόγφ περιφέρειαν
καθαρού ποσίμου ΰδατος πηγή, ενδεικτική καί αυτή, εΐπερ τι άλλο, θέσεως
αρχαίου οικισμού, εύρίσκεται επίσης περί τα λείψανα ταύτα. Περί τό Μετό
χιον δμως τού Βρανά, δεν υπάρχει θέσις διά καμίαν άρχαίαν πόλιν, τά δέ
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δήθεν λείψανα τοιαύτης υπό την συνεχίζουσαν τά μικρά υψώματα τοΰ Βρανα
βορείαν τοΰ όρους Άγριελίκι πλευράν, είναι κατά αλήθειαν λείψανα των
επιτύμβιων μόνον στηλών τής νεκροπόλεως τής πόλεως Μαραθώνος, ήτις
κεΐται έν τή ανατολική πλευρά τοΰ αΰτοϋ όρους κάτωθεν τής επί βρα
χώδους ράχεως αύτοΰ ΰψουμένης άκροπόλεως. ’Άλλο δέ οΰδέν λείψανον οικι
σμού αρχαίου ενταύθα υπάρχει, καί κακώς επίσης έπιστεΰθη ότι καί
πόσιμον ύδωρ αυτόθι παρέχει ό χείμαρρος ό εκ τής χαράδρας τοΰ Διονύσου,
ή τής Ραπετόζας άλλως, παρά τό Μετόχιον τοΰ Βρανα εις την πεδιάδα τοΰ
Μαραθώνος έκβάλλων. Τό ύδωρ τοΰτο καί δταν άφθονώτερον ΰπάρχτ], είναι
έλάχιστον, ουδέ διά μικρότατόν τινα συνοικισμόν επαρκές. Τουναντίον ύδωρ
άφθονώτατον, απαραίτητον δέ διά την ΰπαρξιν αρχαίας πόλεως, υπάρχει
πραγματικώς, μόνον έξω τής ξηροτάτης πέριξ τοΰ Μετοχιού Βρανα περι
φέρειας, εκεί δπου ένεκα τής άκροπόλεως πρέπει αναμφισβήτητους νά
τεθή καί ή πόλις Μαραθών, κάτωθεν δηλονότι αυτής ώς είπα. Αυτή δέ ή
πόλις είναι ή οποία, έντοπισθεΐσα πρώτον υπό τών ζητησάντων αυτήν επί
τής ακτής τής θαλάσσης, δπου δι’ οΰδένα λόγον θά έπετρέπετο νά ύποτεθή
ΰπάρξασά ποτέ αρχαία πόλις- μετακινηθεΐσα δέ εντεΰθεν έπειτα εις τό νεώτατον χωρίον ή Μαραθώνα, δπου οΰδέν ίχνος αρχαίου οίκισμοΰ παρετηρήθη ποτέ, καί εκ τής Μαραθώνας πάλιν εις τοΰ Βρανα τό Μετόχιον, εΰρήκε
μόλις έν τέλει την οριστικήν καί μόνην αληθή θέσιν της χάρις εις τήν άνακάλυψιν τής άκροπόλεώς της. Ό Μαραθών, ή πόλις, ήτις εκ τοΰ τόπου
καθόλου Μαραθώνος διά τήν βοτάνην αΰτοΰ ίσως τό μάραθον ή μάραθρον
ή μάλαθρον ούτως ωνομάσθη, αν δέν συνέβη καί τό εναντίον, έκ τής
διά τό παρ’ αυτήν φυόμενον μάραθον αΰθις, Μαραθών κληθείσης πόλεως
νά όνομασθή οΰτω καί πάς ό τόπος, ό Μαραθών λέγω ή πόλις κατελάμβανε
τήν αμέσως υπό τήν άκρόπολιν, δπως καί μόνον ήτο δυνατόν, έκτεινομένην
από τής ρίζης τοΰ βουνοΰ μέχρι τοΰ έλους ομαλήν υπώρειαν. Ή υπώρεια
αυτή αποτελεί καί τήν στενήν πάροδον από τήν προπεδιάδα τής Προβαλίνθου εις τό πεδίον τοΰ Μαραθώνος. Ώς πάροδος δέ άλλως μεταξύ τοΰ βουνοΰ
καί τής πόλεως άμα μετ’ αΰτοΰ εξ ενός, τής θαλάσσης δέ εξ ετέρου, ήτις
οκτακόσια μόνον μέτρα απέχει τής πόλεως, παραμένει ό στενός οΰτος τόπος
καί δταν λάβωμεν ΰπ’ ό'ψιν δτι τό νΰν έλος άναμφιβόλως, καθώς εκ πολλών
τεκμηρίων εξάγεται, δέν υπήρχε κατά τήν αρχαιότητα. ’Έχει δέ καί τοΰτο
σημασίαν τινά διά τήν μάχην, τήν παράταξιν καί τήν παρασκευήν τών αντι
πάλων στρατών προς τήν μάχην, προς τά καθέκαστα τής οποίας συγκεντρώ
νεται πάσα ή προσοχή μας, δταν τό μαγικόν όνομα: Μαραθών! δπως λέγει
ό Βύρων προφέρωμεν. Επειδή δέ, ως είναι γνωστόν, περί τών δύο τοΰλάχιστον έκ τών τεσσάρων τοΰ Μαραθώνος πόλεων άρχήθεν δέν ΰπήρξεν αμφι
βολία ή διχογνωμία ποΰ έκειντο, διά τοΰτο είπα δτι τελείως βεβαιώνεται καί
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συμπληροΰται πλέον ή τοπογραφία τοϋ Μαραθώνος. Αί δυο έν λόγφ πόλεις
είναι ή Οίνόη, τής οποίας τήν θέσιν καί to νϋν όνομά της Νοινόη τελείως
εξασφαλίζει (Ν - Οίνόη κατά μετάβασιν τοΰ γράμματος ν τής αιτιατικής τοϋ
θηλυκού άρθρου «τήν» εις τήν έκ φωνήεντος άρχίζουσαν ονομαστικήν τοΰ
ονόματος), καί ή Ικ τοΰ Στράβωνος καί τοΰ Παυσανίου καλώς γνωστή Τρικόρυνθος, παρά τήν μυθικήν Μακαρίαν τό όνομα πλουσίαν πηγήν, τό
«Μεγάλο Μάτι» τοΰ σημερινού μικροχωρίου Κάτω Σοΰλι, παρ’ αυτήν τήν
ρίζαν τοΰ βραχωδεστάτου βουνού Σταυροκοράκι. Τής τοπογραφίας δέ τοΰ

Είκ. 2. Ή μυκηναϊκή άκρόπολις τής αρχαίας πόλεως Μαραθώνος.

τόπου ή ασφαλώς πλέον επιτευχθεΐσα συμπλήρωσις, ώς κυριωτάτου όρου
τοΰ πολεμικού προς αυτόν συνδεόμενου γεγονότος, είναι ούσιωδεστάτη συμ
βολή προς διευκρίνησιν άμφισβητουμένων τινών σημείων αυτού τούτου τοΰ
γεγονότος, ή περί ών συζήτησις, ή έρις μάλλον, δεν εληξεν έ'τι1.
Αλλά περί τούτων πάντων διέλαβα εγώ έπαρκώς προ ικανού χρόνου,
δημοσιεύσας τό 1928 μελέτην περί αυτών, καρπόν ταύτην τών πρώτων
1 Άναφέρομαι εις τό άρθρον τό όπό τοΰ "Αγγλου στρατηγού καί στρατιωτικού
συγνραφέως Sir Frederic Maurice δημοσιευθέν άρτι έν Journal of Hellenic Studies
τοΰ 1932 Part I σ. 13-24, έν τφ όποίιρ δμως οΰδέν σχεδόν είναι ορθόν, καθώς ζητώ νά
δείξω τοΰτο έν μελέτη μου όσον ούπω δημοσιευόμενη.
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μου έν Μαραθώνι ζητήσεων καί τής άνασκαφικής αυτόθι εργασίας κατά τό
έτος 1926 ι. Την εργασίαν ταΰτην εξετέλεσα δαπάνη τοϋ Υπουργείου καί διά
τίνος δωρεάς τοϋ εν Λονδίνφ ομογενούς κ. ^Αλεξάνδρου Μητσοτάκη, δστις καί
Ιξ αφορμής τής εν Δίφ κατόπιν νκ εμού έπιχειρηθείσης άνασκαφής δαπάνη
τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καί τής ’Αρχαιολογικής άμα Εταιρείας
καί τοϋ Υπουργείου, προς κτίσιν ενός απαραιτήτου μικρού μουσείου εις την
πολυτελεστάτην εκείνην άρχαίαν Μακεδονικήν πόλιν, άλλην ’Ολυμπίαν τής
βόρειας Ελλάδος, προσέφερε μετά τού αδελφού του δι’ εμού 30 χιλιάδας

Είκ. 3. Τά τείχη τής άκροπόλεως τής αρχαίας πόλεως Μαραθώνας.

δραχμών. Την ευκαιρίαν δε εκείνην επωφελούμενος ήδυνήθην τότε αρκετά
πράγματα νά ερευνήσω εν Μαραθώνι, λόγου άξια διά την αρχαιολογίαν τοϋ
τόπου, τάφον τινά πρώτον παρά την άκρόπολιν, συλημένον βεβαίως προ πολλοϋ, ίσως κατά την αρχαιότητα ήδη, αλλά και προ ολίγων δεκαετηρίδων, καθώς
καλώς έπληροφορήθην, υπό γαιοκτημόνων έν Μαραθώνι άνασκαλευθέντα
δι’ αρκετών εργατών εΐτα εις άλλην θέσιν τά ερείπια τής πύλης αγροκτήματος1
1 Έδημοσιεύθη έν τή Έπετηρίδι τοΰ Πρώτου έτους τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης (1926/27) υπό τόν τίτλον ή Τετράπολις τοϋ Μαραθώνος καί τό Ηράκλειον τοΰ
Ηροδότου, παρουσιασθεΐσα πρώτον εις τό έκτον Διεθνές συνέδρων τών ιστορικών, τό
συγκροτηθέν κατ’ Αύγουστον τοΰ 1928 έν Όσλω τής Νορβηγίας.
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τοΰ Ήρώδου και τής Ρηγίλλης παρά την άκροτάτην γωνίαν τής έν εΐδει ύπερμεγέθους σταδίου μικράς κοιλάδος, τής καλούμενης σήμερον Αυλώνας, ήτοι
Αύλώνος αληθινού κατά τό άρχαΐον, καί τρίτον είς την θέσιν «νησί»,
ήτοι πραγματικήν νήσον τοΰ Μικρού έλους τά υπό τοΰ πάλαι ποτέ έν Άθήναις Γάλλου προξένου κατά τό 1792 τό πρώτον παρατηρηθέντα λείψανα
πολυτελών τοΰ Ήρώδου μνημείων, κατά τό βορειανατολικόν τοΰ έλους τμήμα
παρά την ακτήν εντελώς τής θαλάσσης καί ολίγον κατωτέρω τοΰ σημερινού
αγκυροβολιού πλοιαρίων δΓ δλην τήν πεδιάδα τοΰ Μαραθώνος' έξ ου σημείου
άρχεται καί ό υπό τής Κυνοσοΰρας από τών ανέμων άσφαλιζόμενος τοΰ
Μαραθωνίου κόλπου μυχός. Μόνον έκ τών λειψάνων τούτων, έξ ών 6 Φωβέλ
μετεκόμισε τότε είς τήν πατρίδα του τάς έν τψ Λοΰβρω νΰν άποκειμένας
προτομάς τοΰ Ήρώδου καί συγχρόνων του αΰτοκρατόρων Ρωμαίων, δεν
είχα πλέον τήν ευτυχίαν ν’αποκομίσω εύρημά τι έπίσης άξιόλογον, καί πολύ
τιμον μάλιστα, ως τά τοΰ Φωβέλ. Μέ είχαν προ πολλοΰ προλάβη ο! δραστή
ριοι τοΰ ξένου έκείνου νεώτεροι μιμηταί, έγχώριοι αυτοί άρχαιοθήραι, άφήσαντες κατά χώραν κατατεμαχισμένα κολοσσιαίά τινα μόνον μάρμαρα, μέλη
αρχιτεκτονικά τών μεγαλοπρεπών τοΰ Ήρώδου κτισμάτων, δσα δεν ήδύναντο
οί ασυγκίνητοι αυτοί άνθρωποι νά μετακομίσουν είς τάς εστίας των διά τάς
ευτελείς οϊκιακάς των χρήσεις.
Άλλ’ δσον ό'φελος κατόπιν έκ τών παρατηρήσεών μου είς τον ιερόν
Μαραθώνα προσεπορίσθην, παρακολουθών τά έκεΐ μέ πάσαν αγάπην καί
θερμόν πάντοτε ως είναι επόμενον έπιστημονικόν διαφέρον, τούτο οφείλω
εις τήν άνασκαφικήν προ πάντων έργασίαν έκεΐ, τήν οποίαν κατά τό
λήξαν έτος δυνατήν κατέστησε τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας ή πρόθυμος
ύποστήριξις. Καί μέ βαθεΐαν συγκίνησιν ένθυμοΰμαι τούς θερμούς λόγους,
μέ τούς οποίους ό προώρως έκ τών ένταΰθα μεταστάς αλησμόνητος Πρόε
δρος αυτής συνώδευσε τήν βεβαίωσιν τής έπικουρίας τής Εταιρείας καί είς
τοΰ Μαραθώνος τό έργον, δπως εις τόσα άλλα. Ή έργασία έκεΐ, από προπέρυσιν ήδη συντονώτερον αύθις άρχίσασα, διά νά γίνη ως πρός τινα πράγ
ματα κατά τό λήξαν έτος άρτιωτέρα, κατέστη πλέον καί αυτή τής ’Αρχαιολο
γικής Εταιρείας σταθερά φροντίς. Καί είναι καιρός νά μή μείνη πλέον εις
τον Μαραθώνα άνεξέταστον δ,τι ύπελείφθη έκ τών διασωθέντων εις αυτόν
λειψάνων τής άρχαιότητος μέχρι προ ολίγων δεκαετηρίδων ακόμη. Διότι ή
καλλιέργεια τής γής μας είναι κατά μοιραίαν ανάγκην ό ένας κακός έχθρός
τών μή έξαντληθέντων βέβαια ακόμη αρχαίων πού κρύπτονται είς τούς κόλ
πους της, άλλ’ όσημέραι έπικινδύνως έξαντλουμένων. Καί δέν είναι τόσον ή
διά τά σπαρτά τών αγρών καλλιέργεια ό κύριος έχθρός των, άλλ’ ή άμπελοφυτεία προ πάντων καθώς έννοεΐ έκαστος ως έκ τοΰ τρόπου τής παρασκευής
τοΰ έδάφους διά τάς αμπέλους καί διά τήν καλλιέργειαν αυτών κατόπιν. Είς
3
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δέ τον πολυστάφυλον Μαραθώνα, από πολλοΰ ήδη ή αμπελοφυτεία τόσον
εντατική είναι, ώστε αυτή κατέστη, καθώς πολλαχοΰ παρετήρησα, τής κατα
στροφής ή αιτία δια πάντα τά ύπεράνω τοϋ εδάφους μέχρις εσχάτων ακόμη
ορατά αρχαία. Ποικίλα μαρμάρων έξειργασμένων τεμάχια, σημεία αλάνθαστα
μνημείων άξιολόγων βέβαια τής άρχαιότητος, εκεί κειμένων πολλαχοΰ όπου
μόλις τό 1925 καί 1926 ανέπαφα είχα εύρη αυτά, άργότερον δεν έπανεϋρον
πλέον. Τά εξαφανίζει αυτά ό'χι μόνον ή φύτευσις ήδη τής αμπέλου αλλά και
ή κατ’ έτος των αμπελώνων διπλή ως γνωστόν σκάφη. Οί δέ νέοι εις την
χώραν προσελθόντες καλλιεργηταί κήπων καί αμπελώνων, ή ευλογία βεβαίως
τής γής είς χέρσα ή τελματώδη εδάφη, όποια ακριβώς είναι, τελματώδη
δηλαδή προ πάντων, τοϋ Μαραθώνος τά εδάφη, άκουσίως, αλλά μοιραίως
ηΰξησαν τό κακόν. ’Αλλά ποΰ θά ήτο δυνατόν ό θερμουργός νέηλυς γεωρ
γός ή κηπουρός ή αμπελουργός νά σταματήση τό ά'ροτρον ή τήν σκαπάνην
του, διά νά σώση, ό,τι εις τήν δρασιν αΰτοϋ συναντά άνθιστάμενον; Είς
σπουδαιότατον διά τάς εμάς ζητήσεις τόπον, είς τήν μνημονευθεΐσαν παρεπάνω νεκρόπολιν τής αρχαίας πόλεως Μαραθώνος, υπό τάς ο"ψεις μου σχεδόν
εξηφανίσθησαν έπιτΰμβιαι ενεπίγραφοι στήλαι, εν αίς ένα όνομα πολλάκις ή
ά'λλο τι τοιοΰτον, καί τό σχήμα ακόμη των γραμμάτων, δύναται νά είναι
πολύτιμος συμβολή προς διαφώτισιν τοΰ έρευνητοΰ είς τά ζητήματά του.
Έγώ είχα έτοιμάση τό έδαφος διά μίαν περαιτέρω έξέτασιν, εις ένα σημεΐον
όπου υπό τήν σκαπάνην είχε παρουσιασθή εΰμέγεθες μνημείον. "Οταν όμως
είς τήν αυτήν θέσιν επανήλθα καιρόν τινα μετά τήν διακοπήν τής εργασίας,
ουδέ τεμάχιον πλέον εύρήκα εκ τών έξορυχθεισών υπό τοΰ λιθολόγου στηλών,
αί όποΐαι έν τουτοις ασφαλώς έβεβαιώθην ότι έσωζον σειράς τινας γραμμά
των. Φαντάζεσθε τήν θλΐψιν καί τήν αδημονίαν μου. Καί όμως τό κακόν
τοΰτο σπανίως μόνον περιορίζεται, διότι, διά νά έκλειψη εντελώς, ποτέ καί
από τίποτε δέν εμποδίζεται.
Τοιουτοτρόπως καί κατά τήν έμήν προπερυσινήν καί τήν τοΰ λήξαντος
έτους εργασίαν ή άξιάγαστος μόνον καλή θέλησις καλλιεργητών δέν μέ
Ιστέρησεν ωφελημάτων εκ τής άνασκαφής, ά'νευ τών οποίων αυτή ουδέ νά
έπιχειρηθή δλως θά μοΰ έδίδετο καιρός. Τήν χάριν αυτήν οφείλω είς τρεις
φιλοπονωτάτους τής Νέας Μάκρης γεωργούς ά'μα καί κηπουρούς καί αμπε
λουργούς, τον πρόεδρον τής κοινότητος κ. Νίκον Καραβασίλην, τον παντοτεινόν άλλως καί περί πάντα παραστάτην καί βοηθόν μου έν Μαραθώνι, τόν
κ. Τάσον Τσίρκον, τόν κ. Χαρίτωνα Μαυρίκιον καί τόν κ. Χαράλαμπον
Έμεήν. Αυτοί όχι μόνον μέ προϊδέασαν ποΰ έμελλαν νά σκάψουν, αλλά καί
μέ έπληροφόρησαν αμέσως περί τοΰ τί άπεκάλυπτον έν τω καλλιεργουμένφ
εδαφει πριν έγώ φθάσω έπί τόπου, άφοΰ δέν δύναμαι βέβαια νά παρευρίσκωμαι είς τάς έργασίας των πριν παρουσιασθή τοιαύτη ανάγκη, καί μέ
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διευκόλυναν έπειτα παντοιοτρόπως νά προσδέσω εγώ είς την Ιδικήν ίων
εργασίαν την ιδικήν μου. Ό Μαραθών έχει τάς δυσκολίας του προς διαμο
νήν εκεί καί επί ημέρας τινάς μόνον διαρκώς, ένεκα τής έλλείψεως κατοι
κίας προ παντός. Άλλα τό μέγα έμπόδιον εκεί προς διαρκεστέραν διαμονήν
είναι πάντοτε τό ανθυγιεινόν τοΰ τόπου ένεκα τής ελονοσίας. Περίφημοι
ήσαν εκεί καί κατά τήν αρχαιότητα αί έμπίδες, ένα ιδιαίτερον είδος φαίνεται
τών πυρετογόνων κωνώπων.
Περί τών τελευταίων δμως τούτων εν Μαραθώνι εργασιών μου δεν
ανέβαλα νά δημοσιεύσω δ,τι έ'πρεπε, είμή ένα μόνον μήνα μετά τον Μάϊον,
καθ’ δν κατ’ ανάγκην έσπευσα καί τό πλείστον αυτής ένεκα τών απειλητι
κών πυρετών νά διαπεράνω ούτως, ώστε μεταβαίνων εκεί από βαθείας
πρωίας ενωρίς, καί τήν εσπέραν αυθημερόν νά επιστρέφω. Προσβληθείς τήν
21Τ|ν ήδη Μαΐου υπό τοΰ πυρετού ήναγκάσθην καί είς τό Δΐον κατά τό
θέρος νά μή μεταβώ, είς τό ά'λλο τοΰτο σπουδαΐον πεδίον τής εργασίας,
δι’ ήν από τοΰ 1928 κατ’ έτος ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία πρώτη ευθύς μοΰ
παρασκευάζει τά μέσα μετά τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί τοΰ
’Υπουργείου ώς προεμνήσθην. Τής έν Μαραθώνι εργασίας μου τάποτελέσματα δεν εβράδυνα διά τοΰτο κατά τό θέρος ήδη νά καταστήσω γνωστά
διά δύο μου δημοσιευμάτων τοΰ μέν ενός ώς Άνακοινώσεως έν τή ’Ακα
δημία ’Αθηνών υπό τον τίτλον Επιγραφή έκ Μαραθώνος, συμπληρωθείσης
αργότερα διά νά καταχωρισθή κατά ’Ιούλιον έν τφ τότε έκτυπωθέντι τοΰ
Μαΐου τεύχει τών Πρακτικών αυτής· τοΰ δέ άλλου ώς άρθρου μου, περί τά
Χριστούγεννα μόλις συμπληρωθέντος διά τών μετά τό φθινόπωρον έν Μαρα
θώνι τελευταίων μου παρατηρήσεων έν τω τότε έκτυπωθέντι Ήμερολογίφ
τής Μεγάλης Ελλάδος τοΰ ένεσταιτος έτους 1933, υπό τον τίτλον: Ό δισεκατομμυριοΰχος τών αρχαίων ’Αθηνών Ηρώδης ’Αττικός. Είς τά δύο μου διά
τοΰτο προηγηθέντα τής σήμερον ημέρας δημοσιεύματα θά παραπέμψω περί
πασών τών ιδιαιτέρων λεπτομερειών τής έρεύνης μου' (διά τήν περυσινήν άνασκαφήν τήν γενομένην έπιμελεία έμοΰ, αλλά φροντίδι καί δαπάνη τής
’Αρχαιολογικής Εταιρείας τά οδοιπορικά έξοδα παρέχοντος τοΰ Υπουργείου).
Τά αποτελέσματα δμως, γενικώς λαμβανόμενα, θά έκθέσω μετ’ ακρίβειας
καί εδώ.
Περί τής θέσεως τής αρχαίας πόλεως Μαραθώνος δεν δύναται πλέον
νά ύπάρξη αμφιβολία δτι αυτή ήτο ή υπό τήν άκρόπολίν της ώς είκός, προ
τών ποδών δηλαδή αυτής υπώρεια, μέχρι τής έπαφής ακριβώς ταύτης προς τό
έλος. Τό έλος τοΰτο περιτράνως πλέον άπεδείχθη κατά τούς πρώτους ήδη
μήνας τοΰ λήξαντος έτους, τελειωτικούς δέ κατά τέλη τοΰ φθινοπώρου;δτι κατά
τήν αρχαιότητα δεν υπήρχε. Έγώ είχα πεισθή περί τούτου, δτε ακόμη είχα
κατά τό 1926 κατάδειξη δτι ή πόλις ένεκα τοΰ απαραιτήτου δι’αύτήν ποσίμου
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ΰδατος δεν ήτο δυνατόν παρά εγγύτατα ακριβώς αυτού να οΐκισθή, αφού εις
πάσαν τήν περί τό δρος Άγριελίκι καί τον δυτικόν καθόλου τόπον τοΰ
Πεδίου τοΰ Μαραθώνος ουδέ μικρότατη πηγή τοιούτου ΰδατος υπάρχει, ουδέ
φρέαρ δε ακόμη ήτο δυνατόν εις αυτόν νά άνορυχθή, πλήν μόνον δι’ έλαχίστην ποσότητα, κακήν δέ ποιότητα καθ’ άπασαν τήν υπώρειαν, ήτοι καθ’δλην
τήν βορείαν τοΰ ορούς πλευράν μέχρι και τοΰ Βρανά καί τής Αυλώνας δπου
ξηρότατον δλως διόλου είναι τό έδαφος. ’Ήδη δέ διά τούτον τον λόγον ουδέ
περί τοΰ στρατοπέδου τών ’Αθηναίων έπρεπε νά ύποτεθή ποτέ ώς εκεί δήθεν
στηθέντος, ως ήξίωσέ ποτέ ερευνητής τις, πλήν τών άλλων λόγων, οϊτινες
καθίστων τήν πρότασιν ταΰτην άπαράδεκτον, ώς κατέδειξα έν τή κατά τό
1928 δημοσιευθείση μελέτη μου.
Τό ύδωρ της ή πόλις είχε προχειρότατον, άριστον δέ καί άφθονον προ
τών ποδών της έν τή ρυακίου μικροΰ δίκην πηγή Μάτι, έν τή παρυφή τοΰ
έλους, τό οποίον διά τοΰτο καί δέν ήτο δυνατόν εκεί νά ΰπάρχη. "Άπας ό
τοΰ νΰν έλους χώρος μέχρι θαλάσσης ήτο τό έπίνειον τής πόλεως. Τά απο
χετευτικά τοΰ Ήρώδου έργα, ώς ώνόμασα τότε αυτά, τά όποια άνεκάλυψα
τό 1926 εις τό ανατολικόν τοΰ έλους μέρος παρά τήν θάλασσαν, μοΰ έδιδαν
τό δικαίωμα νά εικάσω τοΰτο ασφαλώς τότε ακόμη. Καί νά διαπιστώσω δέ
συνάμα δ'τι ό'χι μόνον έπί Ήρώδου, ώς φαίνονται δεικνΰοντα τά άντιπλημμυρικά του έργα, αλλά καί κατά τούς κλασικούς τής "Ελλάδος χρόνους ελώ
δης δέν ήτο δυνατόν ν’ άφεθή νά μείνη ή νά γίνη ό τόπος. Ή τάφρος αυτή
ήτο έν αλήθεια πραγματική διώρυξ εις ήν καί τής θαλάσσης τά ΰδατα είσήρχοντο διά νά καθιστούν αυτήν ασφαλή λιμενίσκον τών μικρών πλοιαρίων,
προσδενομένων εκεί, ένώ ό προλιμήν θέσιν εΰρισκε προ τής ακτής διά μόλου,
δστις ουδέ σήμερον έχει έκλίπη έντελώς, ώς άλιεΐς μέ έβεβαίωσαν.
Τήν εικασίαν μου εκείνην κατέστησε, πιστεύω, άναμφισβήτητον αλήθειαν
ή δαπάνη τοΰ δισεκατομμυριούχου τής ’Αμερικής τουλάχιστον, αν μή τών νέων
’Αθηνών, τοΰ Ροκφέλλερ, χάριν έξυγειάνσεως τοΰ τόπου άποστράγγισις τοΰ
έλους κατά τό λήξαν έτος, ή συντελεσθεΐσα κατά τό τελευταίου φθινόπωρου.
Άλλ’ αΰται ακριβώς είναι αί λεπτομέρειαι, περί τών οποίων είπα δτι
τά δέοντα έγραψα εις τά μνημονευθέντα δύο μου δημοσιεύματα.
’Εδώ δέ τοΰτο μόνον έτι έχω νά προσθέσω, ύπαγορευθέν μοι έκ τής
κατά τον ’Ιανουάριον τούτον γενομένης ακολούθου παρατηρήσεως έν Μαραθώνι, χάριν τής όποιας καί έκλήθην έκεΐ ύπό τοΰ παραστάτου μου προέδρου
τής κοινότητος Νέας Μάκρης, διά νά μοί δάιση ευκαιρίαν νά μελετήσω τό πράγμα.
Ό εκχερσωθείς οκτακόσιων στρεμμάτων χώρος τοΰ έλους, άπεδείχθη
έμπεποτισμένος άλατος τής θαλάσσης, καί διά τοΰτο ανεπίδεκτος αμέσου
τουλάχιστον καλλιέργειας, μολονότι δύναται καί αυτή αργότερα νά έπιτύχη,
λαμβανομένων πρώτον μέτρων τινών ά'λλων θεραπείας τοΰ κακού έπί τινα
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χρόνον. Ή φθορά όμως τού εδάφους ήδΰνατο νά έπέλθη διά τούς έγγύτετερον προς την μεγάλην διώρυγα, καί όχι τάφρον απλήν, κειμένους αγρούς
— περί τών οποίων είναι τώρα ό λόγος, διότι ό παρά τό έλος άλλος χώρος
έχει αγαθήν γην καί διά τούτο καλλιεργείται ήδη — μόνον έξ αίτιας τής ύπάρξεως τής διώρυγος ώς εσωτερικού λιμένος τού επινείου, όστις έκ τής θαλάσσης
τά ΰδατά του έδέχετο, όχι δέ βεβαίως ένεκα τής γλυκείας έν τή παρυφή τοΰ
έλους άναπηδώσης μεγάλης αυτού πηγής. Πραγματικώς ή πηγή αύτη όσον καί
άν καί τό θέρος ακόμη καί τό φθινόπωρον είναι άφθονος καί ούτε έλαττούται
κατά τούς ξηρούς μήνας ούτε αυξάνει κατά τον χειμώνα, ως αντιλαμβάνομαι
τώρα, αποτελεί όμως ασθενές μόνον σχετικώς ρυάκιον, περιλαμβανόμενον εις
μικρόν αύλάκιον, διά νά έκρεύση εις τήν οκτακόσια μόνον μέτρα άπέχουσαν
θάλασσαν μέ έλαφράν επίσης κλίσιν. Ή τάφρος λοιπόν ή προς Ιξουδετέρωσιν
τής κυριωτέρας αιτίας τοΰ τέλματος δεν θά ήτο ανάγκη νά γίνη μεγάλη
διώρυξ καί επί προβλέψει ακόμη πλημμυρών μεγάλων ενεκα πολυομβρίας
ασυνήθους, ώς τούτο κατά καιρούς παρατηρεΐται έν τή χώρα. Άλλ= ούτε καί
εΐσέδυεν, ή νύν κάλλιστα σωζομένη καί καλώς τά χείλη έ’χουσα στερεωμένα
μέ ωραίας ρωμαϊκής κατασκευής τοίχον εκατέρωθεν, πέραν σημείου τίνος από
τής ακτής. Τούτο δέ θά συνέβαινεν εξάπαντος αν έπρόκειτο περί διοχετεΰσειος
ύδάτων έκ τού έλους, ών τό κύριον ποσόν καί τό μόνον μάλλον, καθόσον
τώρα βλέπω, παρείχετο υπό τής μοναδικής πηγής Μάτι, καί όχι υπό άλλων
τοΰ τέλματος αφανών. Ή πηγή δέ αύτη ήτο, ώς τό απαραίτητον στοιχεΐον
τής ύπάρξεως τής παρ’ αυτήν έντελώς ιδρυμένης πόλεως, ή κρήνη αυτής,
αληθής Έννεάκρουνος καί πολύ πλέον αυτής ίσως, πλήν έάν τό ύδωρ της
συνελαμβάνετο ολίγον υψηλότερα εις τό στερεόν νύν παρ’ αυτήν έδαφος τής
υπώρειας. Διά τού έδάφους τούτου διέρχεται σήμερον ολίγα βήματαύψηλότερον
τής πηγής ή δι’ έπιχωματώσεως ένταύθα κατασκευασθεΐσα δημοσία αμαξιτή
οδός ή έξ Αθηνών φέρουσα εις τον Μαραθώνα.
Τό μνημονευθέν όμως έπίνειον άπετέλει μικρόν μόνον μέρος τοΰ νύν
— μέχρι χθές δηλαδή καί προχθές κυρίως—έλους. Ό λοιπός χώρος άπας
νοτίως αυτού ήδύνατο νά είναι καί προάστειον τής πόλεως, τό κάλλιστον δέ
αυτής προάστειον, ώς έκ τής θέσεώς του παρά τήν ακτήν τής θαλάσσης καί
ώς έκ τής αγαθής αυτού γής έν γένει διά μίαν όχι αύχμηράν έξοχικήν περι
φέρειαν τής πόλεως, παραπλεύρως τού έπινείου αυτής, τό οποίον ήτο τό
μέρος τής πόλεως τό προς τήν θάλασσαν διότι καί τάς λέξεις έπίνειον καί
πόλις, δεν είναι καμία ανάγκη νά λάβη τις ώς διακριτικά δύο χωριστών όλως
διόλου πραγμάτων ονόματα, αφού ή πόλις έν γένει ήτο παραθαλασσία, εκα
τοντάδας τινάς μέτρων μόνον τής θαλάσσης άπέχουσα, ή καί όλιγώτερον
ίσως, διότι δεν είναι διόλου πιθανόν ότι ή τότε ακτή άπεΐχεν αυτής κατά
τήν αρχαιότητα τόσον όσον σήμερα. Ή ακτή πάσα σήμερον είναι άμμόχω-
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στος, πρόχωμα δέ άμμου κολοσσιαίον καλύπτει αυτήν δλην οήμερον από τοΰ
επινείου ακριβώς καί κατωτέρω προς νότον. Ελεύθερον ουτω μένει μόνον
το προς άνατολας μέρος αυτής το εκτεινόμενου προς την εκβολήν τοΰ αλη
θούς ποταμού τού πεδίου τοΰ Μαραθώνος, τής Χαράδρας αρχαία λεγομένης,
καί άπωτέρω προς τήν στενήν παραλίαν τού μεγάλου έλους τού πεδίου τού
Μαραθώνος καί τήν Δρακονέραν. Ό λόγος δέ τούτου είναι δτι εδώ μέν
ΰπήνεμον δλον γίνεται το μέρος, ένεκα τής έπιπροσθούσης Κυνοσούρας καί
αυτού τού βουνού τής Δρακονέρας. Τούτο δέ ήτο καί ό μόνος κατά τών
ανέμων καλώς προστατευμένος μυχός, ως προανέφερα, τού κόλπου τού Μαρα
θώνος, εις δν καί ό εκ τριήρων έξακοσίων στόλος τών Περσών εις εξ σειράς
έξ εκατόν τριήρων ήδύνατο νά προσορμισθή 1 καί τον στρατόν τών είκοσι ή
τεσσαράκοντα χιλιάδων βαρέος πεζικού καί ψιλών τοξοτών άνδρών του ν’ άποβιβάση. Ένω δλη ή λοιπή παραλία, ευθύς προ πάντων μετά τό έπίνειον
1 Πρβ. τήν ολίγον γνωστήν ’ίσως, έξηκριβωμένην παρά στρατιωτικού άνδρός με
λέτην: Le general Arthur Boucher, La bataille de la Marne de l’antiquite, Marathon,
d’apres Herodote, 1920. Ό αριθμός τών πλοίων τού Περσικού στόλου καί αν θεωρηθή
«τυπικός», διό καί καταβιβάζεται υπό τοΰ μνημονευθέντος "Αγγλου κριτικού τοΰ Ηρο
δότου εις μόνον τετρακόσια, πάλιν δέν ήτο δυνατόν νά είναι μικρός τις καί ασήμαντος,
προκειμένου περί μιας υπερπόντιου εκστρατείας τών Περσών, καί ταύτης μετά τήν
οίκτρώς τοΰ Μαρδονίου δύο έτη πρότερον άποτυχοΰσαν παρά τόν "Αθω. Δι’ άμφοτέρων
τών αποστολών τούτων, τής τοΰ Μαρδονίου καί τής τοΰ Δάτιδος μετά τοΰ Άρταφέρνους,
έπεδίωκεν ό Δαρεϊος καί εύρυτέρους κατακτητικούς σκοπούς έν Έλλάδι, μάλιστα δέ διά
τής τοΰ Δάτιδος καί Άρταφέρνους. Διά τήν τελευταίαν ταύτην καί αί παρασκευαί τοΰ
Δαρείου ήσαν μεγάλαι (Ήροδ. VI 48. 49. 94. 95). Πάντως θά ήσαν αντάξιαι ενός μεγά
λου κράτους καί ούτε υπερβολή δύναται νά Οεωρηθή δ,τι ό Ηρόδοτος λέγει (VI 95),
δτι Δάτις καί ό Άρταφέρνης ήγον μεθ’εαυτών «πεζόν στρατόν πολλόν τε καί εΰ έσκευασμένον». Άλλ’ οί Πέρσαι έγνώριζαν βέβαια πολύ καλά δτι οι ’Αθηναίοι, καθ’ ών κυρίως
έγίνετο ή εκστρατεία, ήδύναντο νά παρατάξουν οκτώ έως δέκα χιλιάδαις οπλίτης. Οί
Πέρσαι ήδύναντο νά προβλέψουν καί τών Σπαρτιατών τήν βοήθειαν εις τήν άμυναν τών
’Αθηνών. Ματαίως δέν έσκευώρουν οί έν τή Περσικοί αυλή φυγάδες ’Αθηναίοι μετά
τοΰ βασιλέως των Ίππίου (Ήροδ. VI 94). Θά έπεμπον λοιπόν οί Πέρσαι μόνον δέκα ή
δώδεκα χιλιάδας περσικού στρατού τής γραμμής (βαρέος πεζικοΰ στρατού) είς μίαν
τόσον σπουδαίαν κατά τής Ελλάδος εκστρατείαν; Ό "Αγγλος στρατηγός Sir Frederic
Maurice υπολογίζει τό βαρύ πεζικόν τών Περσών κατά τήν εκστρατείαν τοΰ Μαραθώνος
είς δύο «μεραρχίας», εκατέραν άνά δώδεκα χιλιάδας άνδρας (Πέρσας καί Σάκκας), πλήν
τοΰ αναλογοΰντος εννοείται πολυαριθμοτέρου σώματος τών τοξοτών. Πολεμικά πλοία
οί ’Αθηναίοι διέθεταν τότε μόνον έβδομήκοντα. (Ήροδ. VI 132). Άλλ’ οί "Ιωνες προη
γουμένως είχον παρατάξει κατά τών Περσών 353 τριήρεις (Ήροδ. VI 8) έν τή νήσφ
Λάδη τή παρά τήν Μίλητον, Άλλως δέ τόσας θά είχαν βέβαια καί οί Πέρσαι εκεί,
πάντως δχι πολύ όλιγωτέρας τών 600, τάς οποίας τούς δίδει ό Ηρόδοτος (VI 9). Είς τήν
εκστρατείαν τοΰ Μαραθώνος ό Περσικός στόλος δέν θά ήρίθμει βέβαια όλιγώτερα τών
έν Λάδη ιωνικών. Ήγε δέ μεθ’ εαυτοΰ τώρα ό Δάτις καί τούς "Ιωνάς καί τούς Αίολεϊς
(Ήροδ. VI 98).
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ακριβώς (προς νότον) γίνεται δυσπρόσιτος καί εις μεγάλα πλοία, διό καί πολύ
όλιγώτερον παρέχει ασφαλές άγκυροβόλιον εις τα μικρότερα ως ήσαν τα
αρχαία, οί δε βίαιοι πάντοτε σχεδόν ενταύθα άνεμοι έκβράζουσι μεγάλους
ό'γκους άμμου εις τήν καταμαστιγουμένην υπό αγρίων κυμάτων ξηράν.
Περί τό προάστειον λοιπόν, η τό παραθαλάσσιον άλλως μέρος της πόλεως,
καί ή πόλις ήδύνατο να δείξη τήν καλλιτέραν της δψιν καί ό τόπος ό
παρ’ αυτό να θεωρηθή ό κάλλιστος αμέσως έξω τής πόλεως, δπως προς
ούδεμίαν άλλην κατεΰθυνσιν έξω πάλιν αυτής. Έσκέφθην διά τοϋτο δτι ό
Ηρώδης βέβαια δεν ήτο ό πρώτος, δστις μόλις κατά τον δεύτερον αιώνα
μετά Χριστόν ήσθάνθη τούτο. Κατά πάντας τούς αρχαϊκούς αιώνας τής
μεγάλης ιστορίας τών ’Αθηνών, καί δχι μόνον τής δόξης των, καί κατά πάντας
έτι τούς προτέρους καί τούτων χρόνους καθ’ οΰς αί μικροπόλεις τής ’Αττικής
υπήρξαν πρωτεύουσαι ήγεμόνων καί ήκμασαν βεβαίως διά τής τοιαύτης ή
τοιαύτης χρησιμοποιήσεως τών πόρων τής χώρας τών γεωργικών καί τών
βιομηχανικών, άντελήφθησαν οΐ άνθρωποι δ,τι καί ό Ηρώδης αργότερα,
δστις τόσον εβοήθησεν εις τήν μεγαλειτέραν ή κατά τήν ιδίαν αύτών φυσικήν
ωραιότητα εξωράϊσιν τών τόπων τής γενετείρας του. Τήν σκέψιν ταύτην μοΰ
ενέβαλεν ή άναπαράστασις καί τής Πύλης ακόμη τής προ ενός πετρώδους
άλλως απλού αγροκτήματος ή βοσκημάτων καταυλισμού κτισθείσης, ύπ’αυτού
καί τής Ρηγίλλης, ως άνέφερα, Μάνδρας τής Γρηάς σήμερον λεγομένης μεταξύ
Αυλώνας καί Νοινόης. ’Έτι βαθύτερον δμως αντιλαμβάνεται τις τούτο, νοερώς άναπαριστών τά πολυτελή καί πολυάριθμα μνημεία, δι’ ών ό Ηρώδης
έκόσμησε τον τόπον εντός τού σήμερον έλους παρά τό επίνειου τής πόλεως,
τό όποιον εις τό βορειοανατολικόν του μάλιστα τμήμα θά ήτο άλλως άνθυγιεινότατον καί ως τέλμα ακατοίκητου, ή τουλάχιστον ακαταλληλότατου προς
τοιαύτας έξωραΐσεις. Παρείχετο δμως προς τοιαΰτα έργα τούτο ήδη κατά
τήν αρχαιότητα, ως βεβαιούμεθα καί σήμερον υπό τών σπουδαίων λειψά
νων τών έν αύτώ Ήρωδείων μνημείων καί υπό τών λειψάνων έτι ενός ναού
γνησίων Ιλληνικών πιθανώτατα χρόνων. Τότε μάλιστα ακόμη περισσότερον
προς όμοιους σκοπούς θά εΐλκυε καί ό νύν φύσει ωραίος καί δενδρώδης
τόπος παρά τό νοτιανατολικόν προ πάντων τού έλους κράσπεδον, δστις καί
μάλλον θά ήτο τής αυτής πόλεως τό κάλλιστον παρά τήν θάλασσαν τμήμα.
Προς τάς θέσεις ταύτας διά τούτο έστρεψα πέρυσι τήν προσοχήν μου.
Καί εις τήν άπόπειράν μου εδώ, δι’ άνασκαφής νά εξετάσω τά τού τόπου,
επέτυχα ώς προς τά ευρήματα δσον τουλάχιστον περιέμενα.
Εύρήκα δύο ιερά αρχαία' τό έν Διονύσιον ασφαλώς, τό δεύτερον Διο
νύσιον καί αυτό πιθανώτατα, μέγα δμως, τό όποιον προσεχώς ίσως κατορ
θώσω νά εξακριβώσω πόσον μέγα ήτο. Ό ληνός τού ενός (τό πατητήρι τών
σταφυλών κοινώς), ή άρχαΐζουσα κεφαλή Διονύσου εις τό άλλο, μάς βεβαιώ
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νουν περί τίνος εδώ έπρόκειτο. “Ενα νόμισμα ρωμαϊκόν τοϋ δευτέρου μετά
Χριστόν αίώνος έκ τοϋ πρώτου μάς βεβαιώνει καί περί τών χρόνων του.
Εις τό αυτό πρώτον ό μέγας εις τήν γην βόθρος διά την τέφραν βωμοΰ
μετά τεμαχίων οσταρίων, τών θυμάτων πάντως, δεικνύει δτι εις τον αυτόν
χώρον καί πολλούς μάλιστα αιώνας προ τοΰ δευτέρου μετά Χριστόν, τοϋ
τέλους τούτου τής ακραιφνούς ελληνικής άρχαιότητος τών Ρωμαϊκών χρόνων,
είχε προϋπάρξη ιερόν τών αυτών θεών. Περί αυτού άλλως μαρτυρεί καί ή
επί μαρμάρινης στήλης χαραγμένη τού δευτέρου μετά Χριστόν αίώνος ό'χι
ακέραια δυστυχώς εύρεθεϊσα επιγραφή, ήτις όμιλεΐ περί άνακαινίσεως τού
βωμού ενταύθα. "Ενα δέ μικρόν καί κομψόν άνάγλυφον Έρμοΰ καί Χαρίτων, ρωμαϊκών χρόνων, τούτο δμως έξ άλλης τίνος αδήλου θέσεως Ινταΰθα
προερχόμενον, δεικνύει ϊσως δτι καί άλλο τι ιερόν εκεί υπήρχε, αν μη καί
τών Χαρίτων ίσως, τών οποίων άξιον θά ήτο καί τό σημερινόν ακόμη χαριτωμένον, αύτόφυτον άλσος παρά τήν ολίγα βήματα μόνον άπέχουσαν ακτήν
τής ώραιοτάτης Μαραθώνιας θαλάσσης.
’Αλλά πόλις όμού, μέ τήν άκρόπολίν της, έπίνειον, προάστειον, ιερά καί
άλση, τά όποια βεβαίως υπήρξαν ενταύθα δπως καί σήμερον, έρχονται τώρα
ως άπόδειξις καί άλλων πραγμάτων.
Επειδή ’ίχνος νεκροταφείου αρχαίου τής πόλεως Μαραθώνος δεν υπάρ
χει ούδαμοΰ ενταύθα εις τον παρακείμενον εις αυτήν τόπον, νοτίως τού έλους,
στήλαι δέ μόνον έπιτύμβιαι είναι τά λείψανα τής άρχαιότητος κάτωθεν τής
βόρειας πλευράς τού ορούς Άγριελίκι, εκεί βεβαίως δεν υπήρξε ούδεμία πόλις
ποτέ’ ό μέν Μαραθών ως πόλις, διότι ή θέσις αύτη κεϊται πολύ μακράν τής
μόνης ενταύθα άκροπόλεως τής ύπ’ εμού άνακαλυφθείσης επί τής υψηλής
βραχώδους ράχεως τής ανατολικής πλευράς τού Άγριελίκι. Δεν δύναται δέ
κανείς πλέον νά ύποθέση δτι εδώ που παρά τήν άκρόπολίν ταύτην έκειτο
ίσως ή Προβάλινθος, διότι ή πόλις Μαραθών έπρεπε τότε νά κεϊται εις τήν
μόνην ύπολειπομένην διά μίαν πόλιν θέσιν έξω τού πεδίου τού Μαραθώ
νος, εις τήν προπεδιάδα αυτού, ήτις δέν είναι πλέον ό κυρίως Μαραθών.
Ή Προβάλινθος λοιπόν καλώς τοποθετείται εκεί δπου άνωτέρω είπα, δυτικώς τής Νέας Μάκρης καί είς τό Μετόχων άκριβώς τής Πεντέλης εις τούς
υπερέχοντας ολίγον τής πεδιάδος καταφύτους καί εύμοιρούντας ύδατος άγαθού
πηγής. Ή πόλις δμως Μαραθών, ως ή κυριωτάτη τής Μαραθώνιας χώρας είτε
έδωκεν ως είπα εις αυτήν τό όνομά της είτε έλαβε τούτο παρ’ αυτής, κατελάμβανεν άναμφιβόλως καί τήν έπικαιροτάτην άμα διά τάς συγκοινωνίας
άπάσης τής χώρας θέσιν καί τήν άσφαλεστάτην ενταυτώ ως έκ τής όχυρωτάτης άκροπόλεώς της. Αύτη είναι τό κραταιότατον έν γένει οχύρωμα τοΰ
τόπου. Ή Προβάλινθος έλαχίστην οχυρωτικήν σημασίαν έχει καί ούδεμίαν
συγκοινωνιακήν, δπως άνέπτυξα τά περί αυτής είς τά μνημονευθέντα δύο
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δημοσιεύματα μου. Ή Νοινόη κεΐται εϊς τό περισσότερον πάντων τών λοιπών
άπόκεντρον καί πολύ μακράν τής θαλάσσης μέρος τής Μαραθώνιας χώρας,
δεν σώζει δέ καί κανέν ίχνος οίασδήποτε είτε άκροπόλεως είτε όχυρώσεως
καί εύρίσκεται έν τελεία σχεδόν προς τό εξωτερικόν άνοδία. Ή Τρικόρυνθος
τέλος ούτε τό πλεονέκτημα τής έγγύτητος τής θαλάσσης έχει δπως ή πόλις
Μαραθών, καί άλλως δέ μειονεκτεΐ ένεκα τοϋ προ αυτής πάντοτε επικινδύνου
έλους, τοΰ Μεγάλου έλους (καί αν ακόμη ύποτεθή δτι κατά την αρχαιότητα
τούτο πλησίον τουλάχιστον τής πόλεως Τρικορύνθου ήτο οπωσδήποτε μικρότερον παρά τώρα) καί διότι επί μιας μόνον όδοΰ τής προς τον Ώρωπόν έκειτο,
αλλά καί άκρόπολιν έχει επί τών βράχων της μικράν καί άσήμαντον μάλλον.
Ότι ή μη ΰπαρξις τοΰ μικρού έλους έν Μαραθώνι, ήτις είναι βεβαία
πλέον, έχει σημασίαν τινά καί διά την μάχην τού Μαραθώνος, άνέφερα ανω
τέρω. Διά τον Μιλτιάδην με την παράταξιν τοΰ στρατού του στηριζομένην
εξ αριστερών κατ’ ανάγκην εϊς τό μικρόβουνον Κοτρώνι, εφόσον ή δεξιά τών
Περσών έστηρίζετο εξάπαντος εις τό Σταυροκοράκι, ήτο απαραίτητος βεβαίως
προς αποφυγήν ύπερφαλαγγήσεως υπό τού εχθρού ή δχΰρωσις εκ τής άριστεράς του πλευράς, ως την προφύλαξιν ταύτην εννοεί ό Κορνήλιος Νέπως, διά
κοπής δένδρων εις την ελαιόφυτον ταύτην καί κατά τήν αρχαιότητα χώραν,
ή οποία γυμνή δένδρων μάλλον πρέπει πάντως νά ήτο μόνον εις τον
τόπον τής συγκρούσεως τών αντιπάλων στρατών. Άλλ’ απαραίτητος ωσαύτως
παρουσιάζετο ή τοιαύτη δχύρωσις—καί διά τάφρων ίσως συγχρόνως — ούχ
ήσσον κατά τήν δεξιάν τού ’Αθηναϊκού στρατού πτέρυγα. 'Η ύπερφαλάγγησις καί εντεύθεν, κυρίως μάλιστα εντεύθεν, ήδύνατο νά είναι εύκολος εϊς
τούς Πέρσας, διά κινήσεως δν μή τοΰ ιππικού των, τό όποιον ούτως ή άλλως
δέν εμφανίζεται εϊς τήν μάχην, αλλά πάντως δμως τοΰ παρ’ αύτοΐς πολυα
ρίθμου σώματος τών ιδίως τοξοτών, μαχητικού καί αυτού καί σημαίνοντος έν
τφ στρατώ σώματος αυτού άντικαθιστώντος τότε τό σημερινόν πυροβολικόν
τρόπον τινά, άρχομένης τής μάχης, διά τών απείρων χιλιάδων τών βελών
του, τά όποια ήδύνατο νά έκτοξεύση, καθ’ έκαστον λεπτόν τής ώρας, αν ή
δύναμίς του ήτο άναλόγως μεγάλη 1.
’Αλλά τοιαύτην ύπερφαλάγγησιν δέν άπεπειράθησαν βεβαίως ο! Πέρσαι,
δσον δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν τά καθέκαστα τής μάχης έκ τής άφηγήσεως
1 Ίδέ Boucher, έ'νδα ανωτέρω έν σελίδι 25. Ό Γάλλος στρατηγός υπολογίζει τούς
τόξα φέροντας Πέρσας (πεζούς τής γραμμής ήτοι γεροφόρους) εις 48 χιλιάδας άνδρας
έν δλω οί όποιοι έντός ένός λεπτού ήδύναντο νά ρίψουν 200 χιλιάδας *βολάς», δηλαδή
βέλη. ’Αλλά καί μόνον εις 24 χιλιάδας άνδρας αν άνήρχετο σόμπας ό πεζικός τών Περ
σών στρατός, 100 χιλιάδες βέλη κατά λεπτόν τής ώρας δέν 0ά ήτο μικρά διό τούς αντι
πάλους των ένόχλησις. Περί τής παρατάξεως τών Περσών διδασκόμεθα πολλά έκ τής
Κόρου Παιδείας τοΰ Ξενοφώντος κατά τά όπλα, τά όποια έφερον, καί κατά τήν ΰέσιν
ήν έν τή μάχη τά διάφορα σώματα κατελάμβανον.
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τοΰ Ηροδότου. Πρέπει λοιπόν άράγε εκ τοΰτου νά συμπεράνωμεν δτι δεν
είχε νά φοβηθή δ Μιλτιάδης καί εκ τής δεξιάς τοΰ στρατού του πλευράς
τίποτε από μέρους των Περσών, καί δεν -θά έπρεπε τότε νά δεχθώμεν ότι
ακριβή είναι τά υπό τοΰ Κορνηλίου Νέπωτος περί όχυρώσεως τού ’Αθηναϊ
κού στρατού εκατέρωθεν τής κατά μέτωπον παρατάξεώς του, δσον καί αν
τίποτε περί τοιοΰτου μέτρου τοΰ "Ελληνος στρατηγού δεν λέγει ό Ηρόδοτος;
Φαίνεται τουλάχιστον δτι τίποτε ά'λλο δεν δυνάμεθα νά είκάσωμεν είμή δτι
ορθά είναι δσα ό Ρωμαίος συγγραφεύς μάς παρέδωκεν εκ πηγής άρχαιοτέρας
βεβαίως, καλώς πληροφορημένης, άρυόμενος αυτά.
Καί ή θέσις τέλος τού τεμένους τού Ήρακλέους, δπου οί ’Αθηναίοι
έξελθόντες έκ τοΰ άστεως εις τον Μαραθώνα, ά'μα τή αναγγελία τής άποβάσεως τών Περσών εις τον Μαραθώνα, εστρατοπέδευσαν, εξάγεται τώρα, έκ
τών ανωτέρω λεχθέντων περί τής ακριβούς θέσεως τής πόλεως Μαραθώνος,
μετά μεγαλειτέρας ασφαλείας. ’Αφού ή παράταξις τού ’Αθηναϊκού στρατού
κατά την ημέραν τής μάχης απείχε δκταστάδιον ελληνικόν ήτοι έν ρωμαϊκόν
μίλιον, έν καί ήμισυ περίπου χιλιόμετρον, από τής παρατάξεώς τού εχθρού,
ως γνωρίζομεν έκ τού Ηροδότου αΰθις, τότε ή σΰγκρουσις τών δυο στρατών
Ιπήλθεν ακριβώς περί την θέσιν, ήν κατέχει σήμερον ό Σωρός λεγόμενος,
ήτοι ό τυμβόχωστος τών Μαραθωνομάχων τάφος1. Διότι τούτο απαιτεί ή δεδο
μένη τού μεταιχμίου μεταξύ τών δυο στρατών άπόστασις. ’Αλλά τότε καί τό
'Ηράκλειον τοΰ Ηροδότου, τό τέμενος τού Ήρακλέους, γνωρίζομεν ακριβώς
πού πρέπει νά θέσωμεν. Άρκει νά λάβωμεν ύπ’ όψιν δτι τούτο ως τόπος
έκγυμνάσεως τών νέων επί δύο έ'τη προ τής εισόδου αυτών εις τον τακτικόν
στρατόν τής πόλεως των δεν ήτο μέν δυνατόν νά εΰρίσκεται, διά την στενό
τητα τοΰ χώρου 8ν αί άρχαΐαι πόλεις κατελάμβανον, εντός τού περιβόλου τής
πόλεως· άλλ’ ούτε καί πολύ μακράν αυτής· διότι στρατώνας βέβαια δεν είχαν
τά ιερά τοΰ 'Ηρακλέους προς στρατωνισμόν εκεί τών έκγυμναζομένων εφή
βων. Καί τότε κατά την θέσιν τής εγγύς πόλεως Μαραθώνος πρέπει νά όρισθή καί ή τού Ηρακλείου αυτής θέσις ολίγον τι άπωτέρω τής υπό την
άκρόπολιν υπώρειας καί εις τό σημεϊον ακριβώς τής γραμμής, ήτις έκ τής
πόλεως χαρασσομένη δύναται νά διασταυρωθή προς την έκεϊθεν καθέτως
1 Παραγνωρίζεται εντελώς τοΰ Σωροΰ ή σημασία καί ή αίτια τής ύπάρξειός του έν
τφ ανωτέρω σημειωθέντι άρθρο) έν JHS. ’Αλλά εις τό άρθρον τοΰιο, όφειλόμενον άλλως
εις παλαίμαχον "Αγγλον στρατηγόν καί επιφανή στρατιωτικόν συγγραφέα, ετοιμάζω
άπάντησιν, ήτις θά δημοσιευθή έλπίζω προσεχώς. Λυποΰμαι νά είπώ δτι τίποτε έν αύτφ
δέν ευρίσκω υγιές καί ορθόν. Πρόκειται περί μιας τελείας πρώτον παρεννοήσεως τών
υπό τοΰ Ηροδότου παραδιδομένων εις ημάς. ’Αλλά καί πάσαι αί άλλαι παρατηρήσεις
τοΰ "Αγγλου κριτικού περιέχουσι μόνον έσφαλμέτα πράγματα, τινές δέ καί προκαλοϋσι
τόσον παρρησιαστικήν τήν ανασκευήν δσον τραχεία καί ήκιστα δικαιολογημένη είναι
καί τοΰ στρατηγού κ. Maurice ή γλώσσα, προκειμένου περί τοΰ Ηροδότου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 06:43:07 EET - 35.173.36.79

Γ. Σωτηριάδου: Άνασκαφαΐ Μαραθώνος

43

βαίνουσαν, προς τον εν όκταστάδιον (ήτοι περί τά 1500 μέτρα) εκ τοϋ σημείου
τοΰτου άπέχοντα Σωρόν.
Ταΰτα είναι τάποτελέσματα τής εν Μαραθώνι άνασκαφικής έρεύνης
μέχρι τοΰ τέλους τοϋ λήξαντος έτους καί τής αρχής τούτου. Άλλα καί προς
όίλλα σημεία έχει νά κατευθυνθή ή έρευνα αυτή προσεχώς εκεί. Καί πρώτον
ως σκέπτομαι προς την άναζήτησιν ενός βασιλικού μεγάρου ή ενός αρχαϊκού
ναού εντός τής άκροπόλεως τής πόλεως Μαραθώνος. Προς περαιτέρω δέ
συγχρόνως εξερεύνησιν τοϋ εδάφους καί περί τά δυο μνημονευθέντα ιερά τοϋ
Διονύσου εν τώ παραθαλασσίφ αυτής τμήματι νοτίως τοϋ Ιπινείου. Αλλά
καί προς καθαρισμόν ενός μυκηναϊκού θολωτού τάφου, δστις άναμφιβόλως
δεν είναι νεωτέρα ασβεστοκάμινος, ως ήθελε τις ύποπτεύση, διότι καί ά'νευ
άνασκαφής σχεδόν βεβαίαν θεωρώ την ϋπαρξιν τοΰ προς τον τάφον φέροντος
«δρόμου». Είναι επίσης ανάγκη νά ζητήσω καί Τυρρηνικά ίσως λείψανα
παρά την άκρόπολιν τής πόλεως Μαραθώνος, κατά σύστασιν τοϋ επιφανούς
έν Λειψία καθηγητοϋ τοΰ Πανεπιστημίου κ. Bethe εΐκάζοντος τοιαΰτα λεί
ψανα έκ τής παρά Στεφάνιο τφ Βυζαντίφ μαρτυρίας, δτι τό παλαιότερον όνομα
τής Αττικής «Τετραπόλεως» ήτο 'Υττηνία, δπερ περίεργον ομοιότητα έχει πρός
τό «χούθ ή χούτ» τό σημαίνον τέσσαρα 1 εν τή γλώσση τών Έτρούσκων Τυρρηνών τής Ιταλίας, τών γνωστών καί έκ τοϋ Ηροδότου Πελασγών τής
Λήμνου, παλαιών κατοίκων καί τής Αττικής. Κατεΐχον μάλιστα οΰτοι καί την
υπό τον Υμηττόν, εις τά πρόθυρα τών Αθηνών, χώραν, ως ό Ηρόδοτος
πάλιν παραδίδει (έν VI 137), καί έκ τής οποίας οι Αθηναίοι βία τούς έξέβαλον, αδίκως μέν, καθώς παραλαμβάνων έκ τοΰ Έκαταίου άφηγεϊται ό
'Ηρόδοτος, διότι έφθόνησαν αυτούς διά την καλώς καλλιεργηθεΐσαν υπό τών
έπηλύδων τούτων γήν, ήν οί ίδιοι είς αυτούς έδωκαν ως αντιμισθίαν διά την
κτίσιν τών καί σήμερον έν τοϊς λειψάνοις των σωζομένων πελασγικών τειχών
τής Άκροπόλεαις. Δικαίως δέ, καθώς διετείνοντο οί Αθηναίοι, διότι παρηνώχλουν οί Πελασγοί τάς θυγατέρας των, πορευομένας έπί ύδωρ είς τήν έν τφ
Ίλισψ τότε κρήνην τής πόλεως. Τό Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον τών
Αθηνών απέκτησε προ χρόνων έπιγραφήν έκ Λήμνου μέ ελληνικά μέν γράμ
ματα γεγραμμένην, είς γλώσσαν δμως «Πελασγικήν» άκατάληπτον σήμερον,
οποία παραμένει έτι καί ή Έτρουσκική. Άνασκαφάς σπουδαίας ένήργησαν
προ διετίας έν τή «πελασγική» Λήμνφ, οί ’Ιταλοί αρχαιολόγοι.
ΓΕΩΡΓ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ

1 Ήρνήθη μολαταύτα τήν συγγένειαν τών δύο λέξεων ό μέγος πρό διετίας άποθανών ιστοριοδίφης Έδουάρδος Μέϋερ έν τή νεωτάτη έκδόσει τής εαυτού Ιστορίας τής
Άρχαιότητος.
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3. ΕΡΕΥΝΑ! ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ή συνέχισις τών εν tfj δυτική Μακεδονία εργασιών κατά τό θέρος τοϋ
1932 έσκόπει νά συμπλήρωσή τάς γνώσεις ημών ώς προς δύο κυρίως θέματα.
Πρώτον νά αύξηση τον αριθμόν τών ορεινών κυρίως φρουρίων, άτινα τό
πρώτον νΰν γίνονται γνωστά, καί δεύτερον νά ψηλάφηση τό έδαφος προς
εΰρεσιν πεδινών συνοικισμών παρά τον 'Αλιάκμονα, έχόντων ενδεχομένως
σχέσιν προς τον εμφύλιον μεταξύ Πομπηΐου και Καίσαρος πόλεμον, διεξαχθέντα αυτόθι μεταξύ τών αντιστράτηγων των τώ 48 π.X.
Και φρούρια μέν έπιστώθησαν δυο προς Β τοΰ χωρίου Βελίστι (νΰν
Άσπρούλα) παρά την δεξιάν όχθην τοΰ 'Αλιάκμονος (μεταξύ Λιαψίστι, νΰν
Νεαπόλεως, κα'ι Χρουπίστης, νΰν Όρεστικοΰ ’Άργους) πλησίον τοΰ έκκλησιδίου
καί τοΰ αγιάσματος τοΰ Αγίου Παντελεήμονος επί δυο βράχων εκατέρωθεν
τής όδοΰ, έν δέ εις την θέσιν Πόρτες τών Σερβίων καί έν εις τον επί τής
άριστεράς όχθης τοΰ Αλιάκμονος λόφον παρά την μεγάλην γέφυραν τής
όδοΰ Κοζάνης Σερβίων.
Ώς προς τούς πεδινούς συνοικισμούς ύπήρχεν ή ικανώς ασφαλής πλη
ροφορία, ότι, πλήν τών επί τής δεξιάς όχθης τοΰ παραποτάμου Μυρίχου
νοτίως τής Έρατυρας (Σελίτσης) άνασκαφεισών μάλλον ή ήττον δυο πυρποληθεισών τώ 48 π. X. κωμών, είχον εύρεθή καί επί τής δεξιάς όχθης τοΰ
Αλιάκμονος παρά τό χωρίον Σιαρμπάδες (νΰν Βαλανιδιά) κεκαυμένοι δημητριακοί καρποί. Μετέβην λοιπόν εις τό χωρίον καί άνέσκαψα εις τρεις θέσεις
παρ’ αυτό: Πρώτον επί τοΰ λόφου τοΰ Αγίου ’Αθανασίου, ένθα εύρον παρά
την εκκλησίαν λείψανα πηλοκτίστων κτισμάτων, δεξαμενής μέ κουρασάνι καί
μεταξύ τοίχων σωρόν κεκαυμένου σίτου καί ξυλά λευκής κεκαυμένα, χονδράς
δέ κεράμους παλαιάς. Δεύτερον προς νότον τής εκκλησίας πλησίον εις θέσιν
Ρουγκατσάρια παρά τήν αυτόθι οδόν, ήτις άλλοτε θά ήτο σπουδαία αρτη
ρία, μεταξύ Καστοριάς καί Γρεβενών, ώς δεικνύει ή κοίλη εκ τής μακράς
καί συχνής χρήσεως διαμόρφωσις τοΰ εδάφους, εύρον τάφους, οΐτινες όμως
είναι τουρκικοί, παρά τήν έλλειψιν Τούρκων εις τά εγγύς χωρία ακόμη καί
προ τής τελευταίας ανταλλαγής τών πληθυσμών. Ή πίστωσις τής τουρκικής
προελεύσεως τών τάφων έγένετο έκ τής λοξής κοιλότητος τοΰ άργιλλώδους
εδάφους υπέρ τον νεκρόν, προερχομένης έκ τών λοξών σανίδων, τάς οποίας οί
Τοΰρκοι θέτουσιν όρθιας λοξώς διαγωνίως υπέρ τον θαπτόμενον άνθρωπον,
καί αΐτινες κωλύουσι τά χώματα νά πιέζωσιν αυτόν, στερεοΰσι δ’ αύτά οΰτω,
όταν καί ή φύσις αυτών έπιτρέπη τήν τοιαύτην στερεάν σύμπηξιν, άδιάλυτον καί μετά τήν σήψιν τών σανίδων. Ώς σήματα ειχον οί τάφοι όρθιους
μεγάλους άκατεργάστους λίθους, ένα μέν κατά τήν κεφαλήν, έτερον δέ κατά
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τούς πόδας. Παλαιότεροι κα'ι χριστιανικοί είναι ο! παρά τον "Αγιον Νικόλαον
τοϋ χωρίου εύρεθέντες άλλοτε τάφοι.
Τρίτον έσκαψα προς Β τοΰ 'Αγ. ’Αθανασίου «’ςτις μήλες» έν μέσω
αμπέλων και κατάφυτων κτημάτων καί εΰρον άσβεσιόκτιστα ερείπια, ίσως
βαλανείου, καί αραιά υστέρα ελληνιστικά όστρακα καί terra sigillata.
*Άλλην σκαφην έκαμα προς νότον τής Κοζάνης παρά τό χωρίον ’Άνω
Μπάν(ι)τσα (νυν ’Άνω Κώμη) επί τοΰ λόφου τοϋ Προφήτου Ήλία. Τον
τόπον τοΰτον είχα έπι,σκεφθή καί πέρυσιν καί άνέφερα αυτόν εις διαφόρους
εκθέσεις μου (πρβλ. Karo, Archaol. Anzeiger 1932, σ. 155). Ό λόφος έχει
κανονικόν σχήμα κολοΰρου κώνου καί πιστεύω, δτι έσχηματίσθη τεχνητώς
δι’ άποτομής τών πλευρών αυτού. Ωσαύτως πιστεύω, δτι παρά την νοτίαν
καί την ανατολικήν πλευράν τοΰ λόφου τό έδαφος έβαθύνθη τεχνητώς άπομακρυνθέντος τοΰ άλλοτε πιθανώς σκληρού πως κρητιδικού εδάφους (τοιαύτη
είναι ή συνέχεια περαιτέρω), ινα άναδειχθή υψηλότερος ό λόφος. Ή βάθυνσις αΰτη όντως είναι ταπεινοτέρα τοΰ πέριξ χώρου καί παρεμφερής προς τάς
πέριξ τών τειχών τών οχυρών πόλεων τάφρους. Τά χώματα καί επί τοΰ
λόφου αλλά περισότερον πέριξ αυτού έν τή κοίλη ταινία είναι πλήρη οστρά
κων ελληνιστικών, έν οίς κύλικες μετ’ έμπιέστων κοσμημάτων έντός, σκύφοι,
μετ’ άναγλύπτων κοσμημάτων φύλλων, οίναρίδων, άνθέων, πλεγμάτων κττ.
καί παραστάσεων ανθρώπων ίσταμένων ή καθημένων, καί πόλεως (έπάλξεις
τειχών καί λείψανα γραμμάτων) πιθανώς (’Ιλίου πέρσις;)' λαβή αγγείου φέρει
άνω άπόφυσιν προς στήριξιν τοΰ άντίχειρος κατά τον χειρισμόν καί προέρ
χεται έξ αγγείου όμοιου προς άλλα εύρεθέντα έν Φλωρίνη. Πάντα ταΰια δεικνύουσιν, δτι ό τόπος κατψκείτο κατά τον α' π. X. αίώνα, εις δν ανάγονται
καί αι κώμαι τής άριστεράς δχθης τοΰ Άλιάκμονος καί ή πόλις τοΰ λόφου
τής Φλωρίνης.
Ή σκαφή δμως έν τή περί τον λόφον γεωργουμένη ταινία άπέδωκε καί
ήμισυν πέλεκυν μελανοτέφρου λίθου λελεασμένον (είκ. 1) προερχόμενου δ’ έκ
χρόνων πολλώ παλαιοτέρων καί έκ τόπου ή τοΰ αύτοΰ — όστρακα δμως
αντίστοιχα δεν εΰρον — ή άλλοθεν κομισθέντα ποτέ.
Δοκιμαστικά ορύγματα έγένοντο καί έπί τοΰ λόφου καί πέριξ. Καί έπί
μέν τοΰ λόφου προς δυσμάς τής έκκλησίας ήρευνήθη έπαρμα τοΰ έδάφους
από ανατολών προς δυσμάς κατευθυνόμενον προ τής έκκλησίας καί έσχηματισμένον έκ πυρποληθέντος κτίσματος έκ πλίνθων ωμών καί ξύλων. Αί πλίν
θοι διαλυθεισαι έσχημάτισαν τό έξόγκωμα τής έπιφανείας τοΰ έδάφους. Ύπό
στρώμα κεράμων συντετριμμένων ήσαν μεγάλοι άνθρακες καί τέφρα καί πολλοί
πίθοι τεθραυσμένοι μετ’ έπιπέδου ή μή έπιπέδου χείλους εις βάθος 1 */2 μ.
Είναι δύσκολου νά εΐπω τι ασφαλές περί τοΰ κτίσματος τούτου, τοΰ
οποίου τάς γραμμάς δεν ήδυνήθην νά καθορίσω ένεκα τής έλλείψεως λίθινων
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θεμελίων καί μόνον το έπίμηκες σχήμα ύποσημαίνεται. Πέριξ αύτοΰ ή επιφά
νεια τοΰ λόφου έχει ελάχιστα χώματα κινητά καί σποραδικά όστρακα ελληνι
στικά έκ των καταλεχθένιων ανωτέρω. "Αν ποτέ είχεν ό λόφος τείχος πλινθόκτικτον άφανισθέν προ πολλοΰ, θά ήδΰνατό τις νά δεχθή, ότι τό κτίσμα ήτο
φυλακτήριον, οι δέ πίθοι περιεΐχον τροφάς στερεός ή ύγράς, εν οις καί ΰδωρ.
Κατά την κοίλην πέριξ τοΰ λόφου ταινίαν ήνοιξα τάφρους τινάς, άναζητών θεμέλια εις τά κεκινημένα βαθέως καί πλήρη οστράκων χώματα. ’Αλλά
ενφ προς άνατολάς έκειντο έπιπολής λελυμένοι λίθοι τινές μεγάλοι είργασμένοι (εις πλινθόμορφος, δύο τριγωνικοί μετ’ οπής έκάτερος) αΐ τάφροι
μου αυτόθι ως καί νοτίως τοΰ λόφου ούδέν θεμέλιον συνήντησαν ούτε καί

°

;
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Εϊκ. 1. Πέλεκυς λίθινος, τόπος εύρέσεως: "Ανω Κώμη (Μπάνιτοα) Κοζάνης.

στρώμά τι πυρκαϊάς ώς επί τοΰ λόφου. Δεν πιστεύω όμως ακόμη, ότι ήτο
δυνατόν αί κατοικίαι τών ανθρώπων νά ήσαν διά πλεγμάτων καί πηλοΰ άνευ
τουλάχιστον λίθινης βάσεως. Εύλογον είναι νά άναμένωμεν τάς οικίας όμοιας
προς τάς τών παρά την Έράτυραν κωμών, άφ’ οΰ τά αγγεία συγχρονίζον
ται, γεωγραφικώς δ’ οί τόποι είναι εγγύς άλλήλων. Τό συμπέρασμα τοΰτο
ένισχύεται καί υπό τών ερειπίων κατά τον ΝΑ πόδα τοΰ λόφου, άτινα άνήκουσιν εις βαλανεΐον, έξ ου καί τό χωρίον ώνομάζετο Μπάνιτσα (balneum
balineum, βαλανεΐον) πριν όνομασθή εσχάτως διά τοΰ μη ονόματος Κώμη
(’Άνω, κατ’ άντίθεσιν προς την παρακειμένην Κάτω Κώμην-κάτω Μπάνιτσαν). Τό βαλανεΐον τοΰτο είναι άσβεστόκτισιον, άπεκάλυψα δέ μέρος τοΰ
ύποκαύστου, εσχηματισμένου διά μεγάλων πήλινων τετραγώνων πλακών επί
κιονίσκων άποτελουμένων έκ σπονδυλίσκων έκ μαλακοΰ λίθου. Σωλήνές τινες
πήλινοι μικροί καί μικράς διαμέτρου άνήκοντες πιθανώς εις τό βαλανεΐον
τοΰτο εύρέθησαν ά'λλοτε ένταΰθα που υπό χωρικών καί παρέδωκά τινας εις
την Βιβλιοθήκην Κοζάνης προς φύλαξιν.
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Εις τήν αυτήν βιβλιοθήκην κατέθηκα κα'ι κακότεχνον ρωμαϊκών χρόνων
μαρμάρινον άνάγλυφον αναθηματικόν (μέγ. ΰψ. 0.18. πλ. 0. 19) ελλιπές ά'νω,
εύρεθέν κατά τήν τελευταίαν εσπερινήν διάβασίν μου έν τω χωρίω Γκόμπλιτσα (νΰν Κρόκος) προς νότον εγγύς τής Κοζάνης και προερχόμενον πιθανώς
έκ Καισαρείας. Ό επιμελητής τών αρχαιοτήτων κ. Μακαρώνας μοι έστειλε
τήν εξής περιγραφήν:
... Είκονίζει τό κάτω ήμισυ μορφής φερούσης βραχύν χιτώνα (υπέρ τά
γόνατα). Εκατέρωθεν τής μορφής επιγραφή:

•
λιπ

ριω
ΤΡΑ
OCK

[Θεόδα>ρ;]ος κ[αί
Φί]λιπ-πος
κηδ]εμο-νεύσα ντες. Ά-νέθη κε Θε(ό) - δωρος.

noc

0ΜΟ
NT6CA

N6YCA
ΝβΘΗ

κβθβω

Δωροο

ΑΝΤ. Δ. ΚΕΡΑΜΟΤΤΟΥΛΛΟΣ

4. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΔΩΔΩΝΗΣ

Μικρά ΰπήρξεν ή εφετινή άνασκαφή τής Δωδώνης περιορισθεΐσα κυρίως
εις τήν έξέτασιν τής περί τους άνασκαφέντας πέρυσι χώρους τής προϊστορικής
έπιχώσεως. Κατ’ αυτήν εύρέθησαν λείψανα μικρού τετραγώνου κτιρίου καί
τινα κινητά ευρήματα περί τών οποίων κατωτέρω.
Οΰτω κατά τήν νδ γωνίαν τού μικρού ναΐσκου Ζ (πίν. 1) άπεκαλύφθησαν τά θεμέλια οικοδομήματος Η έκ μεγάλων δόμων ό'χι πλήρως ειργασμένων, τού οποίου αί τέσσαρες πλευραί έχουσι τάς αύτάς διαστάσεις 4.65 μ.
καί αποτελούν τετράγωνον κτίσμα, χρησιμεύον ίσως ως βάθρον αναθήματος
τίνος ή ως θεμέλια βωμού.
Κατά τήν β. πάλιν πλευράν τού μικρού ναΐσκου ευρέθη τάφος συλημένος, ρωμαϊκών κατά πάσαν πιθανότητα χρόνων. Αί πλευραί αυτού άπετελούντο έκ μεγάλων πλακών, αί μέν στεναί ά. καί δ. έκ μιας έκάστη, αί δέ
μακραί έκ δυο. Ύπεράνω τής β. μακράς πλευράς ήτο κτισμένος τοίχος διά
μικρών λίθων. Ό τάφος ήτο πλήρης χωμάτων τής γύρω έπιχώσεως, ή οποία
περιείχε πλείστας μολυβδίνας έπιγραφάς. Φαίνεται δτι μετά τήν σΰλησιν αυτού
έπληρώθη πάλιν διά χωμάτων, διά τούτο ούδέν κτέρισμα έν αύτφ ευρέθη,
έλάχιστα δέ οστά. ’Έχει μήκος 3,15 μ. καί πλάτος 1,85 μ. καί περιείχε πιθα
νώς πλείονας τού ενός νεκρούς.
Τού δέ πρός ά. τού μικρού ναΐσκου μεγάλου τετραγώνου κτιρίου Ε
διηυκρινίσθησαν ωρισμέναι λεπτομέρειαι. Οΰτω, δπως καί εις τήν περυσινήν
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έκθεσιν εγραφον, to από βορρά έπίμηκες κτίριον
είναι αύιοτελές καί εισέρχεται εις τό τετράγωνον
έχον μήκος 14 μ. καί πλατ. 7 μ. Τό βόρειον αυτού
τμήμα, τό έξέχον άντιστοίχως πρός τήν ν. πρόστασιν άπεχωρίσθη βραδύτερου κατά τους ρωμαϊκούς
χρόνους καί άπετέλεσεν ιδιαίτερον δωμάτων.
Τά εντός τοΰ τετραγώνου τοότου κτιρίου
θεμέλια δέν είναι δυνατόν νά αποδοθούν σαφώς
εις ωρισμένας εσωτερικός αυτού διαιρέσεις, μολον
ότι άπαντα ανήκουν εις ελληνικούς χρόνους, όπως
και αυτό τό κτίριον.
·
Κινητά ευρήματα. Εικ. 1: Τό κάτω μέρος
κορμού άγαλματίου. Εύρέθη πρός β. τοΰ μικρού
Εΐκ. 1. Κορμός μαρμάρινου
ναΐσκου παρά τον ρωμαϊκόν τάφον. Είναι έκ λευάγάλματος αρχαϊκής κόρης.
κού λεπτοκόκκου μαρμάρου καί είκονίζει κόρην
ίσταμένην καί κρατούσαν διά τής δεξιάς ά'νθος ή
ά'λλο τι προ τού στήθους. ’Έφερε χιτώνα καί ίμάτιον, τοΰ οποίου δυο ά'κραι
άναδιπλούμεναι καταπίπτουν εμπρός σχηματίζουσαι ζητοειδή κράσπεδα διακοσμητικά, ε’ις τά όποια καταλήγουν πυκνόταται άλλεπάλληλοι πτυχαι τοΰ λεπτού
φορέματος ύψ. 0,26. Τών μελώντού σώματος διακρίνεται μόνον μικρόν τμήμα τού δεξιού βραχίονος.
Είναι εκ τών ελάχιστων μαρμάρινων γλυπτών,
τά όποια εύρέθησαν έν Δωδώνη καί τούτο μικρόν.
Μη ύπάρχοντος μαρμάρου εκεί ήτο πολύ δΰσκολον,
αν μή αδύνατον, νά μετακομισθούν μεγάλα αγάλ
ματα ένεκα τοΰ δυσπρόσιτου καί δυσβάτου τής χώρας.
ΕΙκ. 2: Τμήμα μαρμάρινου ανθεμίου ακροκε
ράμου ύψ. 0,18 μ. Εύρέθη επίσης πλησίον τού
ρωμαϊκού τάφου. Έκ τών μορφών του καί τής
άραιάς διατάξεως τών φύλλων τό άνθέμιον ανήκει
εις τον δ', π. X. αιώνα.
ΕΙμ. 3: Έκ τών έν τή εϊκόνι πάντων χαλκών
αντικειμένων αναφέρω τήν μικράν πόρπην άρ. 2, ήτις ε'χουσα διάτρητον
τόξον εύρέθη έν τή άκρο πόλει, όπου έγένετο δοκιμαστική σκαφή, ήτις έγκατελήφθη, ΐνα έπαναληφθή κατ’ ά'λλην χρονικήν περίοδον, οπότε θά είναι
εύκολωτέρα ή έργασία εις τό σκληρότατου έδαφος. At ά'λλαι είκονιζόμεναι
πόρπαι είναι γνωσταί καί έκ προηγουμένων άνασκαφών, ως καί α! λαβαί
καί οί ήλοι. ’Αξιοσημείωτοι οί λεοντόποδες άρ. 4 καί 8, έκ τών όποιων
ό δεύτερος λήγει άνω εις άνθέμιον.
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Είκ. 4: Τεμάχιον λεπτότατου χαλκού ελάσματος εκ κύκλου έπενδΰοντος
ξύλινόν τι σκεύος. Ζώνη λωτών καί ανθεμίων κοσμεί τό μέσον περίπου μεταξύ
ωών. Μήκ. 0,12 πλατ. 0,06.

Είκ. 3. Χαλκά αντικείμενα έκ Δωδώνης.
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Είκ. 5. Χαλκά αντικείμενα έκ Δωδώνης.

ΕΙκ. 5: Άρ. 1. Χαλκοϋν έλασμα μέ έκτυπα κοσμήματα πλοχμού περι-

κλείοντος ανθέμια.
Άριθ. 2. Ανθέμιον εκ χαλκού ελάσματος.
»
3. Χαλκοϋν έλασμα μέ έ'κτυπα κοσμήματα.
»
4. Κυλινδρικόν τμήμα χαλκής λαβής λέβητος.
»
»
»

5. Τμήμα έκ κόμης κεφαλής λέοντος.
6. Χαλκή βελόνη μέ τρήμα.
7. ’Έλασμα χαλκοϋν μέ εγχάρακτα κοσμήματα, οία και πέρυσι

εύρέθησαν. Τα λοιπά είναι λαβαί, ρόδαξ καί κρίκοι χαλκοί.
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Ε’ικ. 6. Ευρήματα τής άνασκαφής Δωδώνης.

Είκ. 6: Άρ. 1. Χαλκοϋν έλασμα, επί τοΰ οποίου διά στιγμών έγράφη
επιγραφή σωζουσα τα εξής :
αιτήσατο Διοκλής
Λύκω τά κλαρωτέ
ολει τι δίκαια ν τ

ΰψ. 0,04 μήκ. 0,098 εις τρία τεμάχια.
Άριθ. 2. ’Αργυρά ταινία μηκ. 0,074 πλατ. 0,007, έφ’ ής εχαράχθη ή
επιγραφή των αρχών τοΰ ε' αίώνος.
Δάμιχος.
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Τά εν τη εΐκόνι 6 λοιπά αντικείμενα κρίκοι, σπείρα κτλ. εύρέθησαν μετά
προϊστορικών αγγείων ανάμικτα.
Πλεΐσται καί εφέτος ήλθον εις φώς μολΰβδιναι επιγραφαί, εκ τών οποίων
την άνάγνωσίν τινων πληρέστερον διατηρούμενων παρέχομεν ενταύθα:
1. ’Έλασμα μηκ. 0,10 πλατ. 0,015.
’Επερωτώντι τοί Δίαιτοι τον Δία τον Νάϊον καί..............||
Ταις το πρύτανη ον τά πάρ τάς πόλιος ί'λαβε δικαίως ||
Διαίτοις άναλώααι ίς το πρντανήον δικαίως τονται . . . . ||

Ίσως τού ε' αιώνος π. Χρ.
Όπίσω υπάρχουν κα'ι δύο σειραι μεταγενεστέρων γραμμάτων.
2. ’Έλασμα έπίμηκες 0,175 πλάτ. 0,08 - 0,09 :
Θεός τνχα αγαθά. Φαιννλφ θεμιοτεύει ό θεός τάμ πατρφαν τέχναν έργάζεαθαι ||
άλιεύεσθαι καί λωον καί αμεινον πράξειν

Τού δ', αιώνος π. Χρ.
3. ’Έλασμα μηκ. 0,15 πλατ. 0,025.
Θ] ρασνβολος τίνι κα θεών θυσ . . .
καί Ιιιλαξάμενος τός δπτίλλ[ος
υγιέστερος γένοιτο

Ό Θρασύβουλος πάσχων τούς οφθαλμούς έρωτα τον θεόν είς ποιον νά
θυσιάση.
4. ’Έλασμα μηκ. 0,035 πλατ. 0,007.
Διονύσιο
Diot^VMiO

Ίσως τού f' αιώνος
5. ’Έλασμα μηκ. 0,06 πλατ. 0,015.
Θεός τύχη. ’Επικοινηται Άλκίνο . . .
Διϊ τω Ναΐω καί τα Διώναι εΐ λ/ωον
καί] αμεινον Νικέαν καταακευάζ[ειν
τό ίργαστηριον

Τού δ', αιώνος.
6. ’Έλασμα μηκ. 0,04 πλατ. 0,014.
Έξοικήσαντες εκ τάς
οικίας βέλτειον πράξοντι τά παιδία τά Ευρννον.
ΔΗΜ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
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5. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΔΟΥΤΤΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

Ό σκοπός τών εν τη περιοχή Καλαμπάκας και Καστρακίου ερευνών ήτο
διπλούς, άφ’ ενός ή μελέτη αρχιτεκτονικών τυχόν λειψάνων, εξ ών θά ήδΰνατο ίσως νά διαφωτισθή τό σκοτεινόν ζήτημα τής θέσεως, ήν κατεΐχεν ή
μεσαιωνική πόλις τών Σταγών, καί άφ’ ετέρου ή εξερεΰνησις τού Ναού κα'ι
τής περιοχής τής Δοΰπιανης.
'Ως γνωστόν, περί τής θέσεως τών μεσαιωνικών Σταγών μεγάλη επι
κρατεί διχογνωμία, τών μέν ύποστηριζόντων δτι ή πόλις αυτή εύρίσκετο,
δπου ή νΰν Καλαμπάκα, τών δε τοποθετοΰντων αυτήν παρά τό σημερινόν
χωρίον Καστράκι,. Τελευταΐον ΰπεστηρίχθη ή γνώμη, δτι πρέπει νά γίνη
διάκρισις μεταξύ άστεως Σταγών, κειμένου παρά τό Καστράκι, καί Σταγών
ή Εμπορίου, κειμένου εις τήν θέσιν τής σημερινής Καλαμπάκας. (Ί. Βογιατζίδης, εν Έπετηρίδι τής Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, Β', 1925, 160 κ.έ.).
Δυστυχώς ή έρευνα ημών δεν ΰπήρξεν ευτυχής από τής άπόψεως ταΰτης,
διότι πάσαι αί γενόμεναι δοκιμαστικαί σκαφαί εις τά διάφορα σημεία τής
περιφερείας Καστρακίου καί παρά τό Παλαιόκαστρον, άρχαΐον ελληνικόν
φρούριον, γνωστόν ήδη εκ τών περιγραφών τού Heuzey κ. ά. ούδέν έφερον
εις φώς. Φαίνεται δτι ή καταστροφή παντός μεσαιωνικού λειψάνου εις τήν
περιοχήν ταΰτην υπήρξε πλήρης, μόνον δέ εις τυχαΐον εύρημα δυνάμεθα
πλέον νά ελπίζωμεν.
Περισσοτέρα ΰπήρξεν ή επιτυχία εις τήν έπίτευξιν τού δευτέρου ημών
σκοπού, τήν εξερεΰνησιν δηλαλή τής Δοΰπιανης.
Βορειανατολικώς τού Καστρακίου καί έναντι τού κυρίου συγκροτήματος
τών Μετεώρων, εΰρίσκεται άπομεμονωμένος υψηλός βράχος, ό στύλος τής
Δοΰπιανης (είκ. 1). Είναι γνωστόν εκ τών περί Μετεώρων μεσαιωνικών
πηγών, δτι ήδη τον 120ν αιώνα ΰπήρχεν «εις τήν γήν καί προς ταΐς ρίζαις
τών Μετεώρων λίθων» ναΐσκος τής Θεοτόκου, δστις εχρησίμευεν ως τό
Κυριάκόν, ό κοινός δηλαδή ναός, τής πρώτης εκεί ίδρυθείσης Σκήτεως Στα
γών, πολύ προ τής άνεγέρσεως τών μεγάλων Μονών τών Μετεώρων.
ΈπΙ τού Στύλου τής Δοΰπιανης, τού υψηλού δηλαδή βράχου, τού ΰπερκειμένου τού ναΐσκου, είναι ακόμη ορατά τά λείψανα δΰο Μονών, ας ή παράδοσις θεωρεί ως τάς Μονάς Παντοκράτορος καί Δοΰπιανης. ’Αλλά ή άνοδος
εις τά ερείπια ταύτα είναι πλέον αδύνατος.
Ή προσοχή ημών έστράφη κυρίως είς τον μικρόν ναΐσκον τής Δοΰπιανης. Ή έξέτασις αυτού καί αί μικραί περί αυτόν δοκιμαστικαί σκαφαί
έδωκαν είς ημάς τά ακόλουθα πορίσματα.
Ό ναΐσκος ούτος εξωτερικών διαστάσεων 4,90 X 7,95 μ. είναι μικρά
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μονόκλιτος βασιλική, εχουσα κατά τήν ανατολικήν πλευράν ήμικυλινδρικήν
αψίδα καί στεγαζομένη διά ξύλινης σαμαρωτής στέγης. Ό ναΐσκος ΰπέστη
κατά καιρούς έπισκευάς τινας, ών ή τελευταία εγένετο κατά τό έτος 1861, ώς

1. "Αποψις τοΰ Στόλου τής Δούπιανης μετά των επ’ αύτοϋ λειψάνων Μονών.

μανθάνομεν έξ επιγραφής επί μαρμάρου, ευρισκόμενης ύπεράνω τής δυτικής
εισόδου. Κατά την δυτικήν πλευράν υπήρχεν ύπόστεγον, εκτεινόμενον πιθανώς
και εις τάς δυο άλλας πλευράς, βορείαν κα'ι νοτίαν, τοΰ οποίου λείψανα άνεΰρομεν κατά τήν γενομένην σκαφικήν ερευνάν.
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Ό ναΐσκος ούτος τής Δοΰπιανης έθεωρεΐτο ώς πολύ νεώτερος, έκτισμένος εις την θέσιν τοϋ παλαιού. Άλλα τούτο δεν είναι ακριβές. Ή ήμετέρα
ερευνά διεπίστωσιν δτι οΰτος είναι αυτό τούτο τό Κυριάκόν τής Σκήτης τής
Δοΰπιανης, τό άναφερόμενον ήδη τον 120ν αιώνα. Περ'ι τοΰτου πείθουσι
πολλοί λόγοι. Ή αρχιτεκτονική κα'ι μάλιστα ή τοιχοδομία αυτού, παρά τάς
κατά καιρούς επισκευάς, αΐτινες ήλλοίωσαν τό άνω Ιδίως αυτού μέρος, ομοιά
ζει προς μονόκλιτα τοιαΰτα ναΐδρια, ευρισκόμενα έν Μακεδονία, όπως Ιν
Καστοριά, Βερροία καί αλλαχού. Είναι άλλωστε γνωστόν δτι ή αρχιτεκτονική
τής Θεσσαλίας καί μάλιστα των Μετεώρων, συνδέεται ατενώς μέ τήν μακε
δονικήν.
Αλλά υπάρχει και άλλη ένδειξις δτι ό ναΐσκος τής Δοΰπιανης είναι
παλαιότερος τού 1601) τουλάχιστον αίώνος. Εις τήν βορείαν εξωτερικήν αυτού
πλευράν άνεγνώσαμεν χάραγμα τού έ'τους 1567, άναγράφον τον θάνατον
Μητροπολίτου τίνος τής Λαρίσης, ου τό όνομα δεν διακρίνεται καλώς.
Έχομεν ούτω τό θετικόν πόρισμα δτι ό ταπεινός ναΐσκος τής Δοΰπιανης,
ό μέχρις ημών διασωθείς, είναι αυτός ό ίδιος εντός τού οποίου προσηυχήθησαν οί πρώτοι άναχωρηταί τών Μετεώρων, πολύ προ τής εκεί ίδρΰσεως
τών μεγάλων Μονών.
Περαίνων τήν παρούσαν έκθεσιν καθήκον μου θεωρώ, νά ευχαριστήσω
θερμότατα τήν Αρχαιολογικήν Εταιρείαν διά τήν ενίσχυσιν, ήν μοί παρέσχε
προς έκτέλεσιν τών ερευνών τοΰτων.
Α. ΞΥΓΓΟπΟΥΛΟΣ

6. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩι

Ή διά τής γενναίας χορηγίας τών Αδελφών Παπαστράτου ύποστηριζομένη άνασκαφή τής Αρχαιολογικής Εταιρείας έν Θέρμφ, ή τελειωτική τών
ΐδικών μου τουλάχιστον ερευνών τού Αίτωλικού ιερού, έπερατώθη όριστικώς. Δεν έχομεν είναι αληθές τήν αφθονίαν τών περυσινών κεραμικών ευρη
μάτων, αλλά δεν έλειψαν εντελώς. Ό έρευνηθείς προς δυσμάς τού μεγάλου
ναού, καί βορείως τού Μουσείου, έκτάσεως 25χ12χΐγ2—2 μ. χώρος δεν
έφερεν εις τό φώς είμή διαλελυμένα τοιχάρια προϊστορικών ελλειψοειδών
σχεδόν άχρηστα. Επειδή ενταύθα τό άρχαΐον έδαφος ήτο κατά πολύ χαμηλότερον τά προϊστορικά οικήματα κατεστράφησαν ήδη κατά τούς μετέπειτα ιστο
ρικούς αιώνας. Έν τοΰτοις συνεπληρώθη αρκούντως τό σχέδιον τού πέρυσιν
εν μέρει άποκαλυφθέντος ελλειψοειδούς (Πρακτικά 1931, σ. 64), έγένετο δε
εντός αυτού καί αξιόλογοι παρατηρήσεις ώς προς τήν οικιακήν λατρείαν. Τό
οίκημα διατηρούν κατά τό μέσον τής μεγάλης άψΐδος εστίαν περιφερικήν εκ
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λίθων και πλακών ανήκει χρονικώς εις τούς τελευταίους 2-3 αιώνας τής β'
χιλιετηρίδας παρουσίαζε περί τήν εστίαν δύο επάλληλα στρώματα τέφρας καί
οσταρίων καέντων καί συντριβέντων, τά όποια ως εκ τής εκτάσεως αυτών
καί τής επαλλήλου διατάξεως άνήκον ωρισμένως εις όλοκαύστους θυσίας,
ομοίως προς τάς παρατηρηθείσας εντός τοΰ παλαιοτέρου τοϋ αρχαϊκού ναού
τού ’Απόλλωνος μεγάλου κτίσματος τής λεγομένης γεωμετρικής εποχής. Φαί
νεται, δτι δ οικείος εις τήν Άρτέμιδα Λαφρίαν προ πάντων καί έπειτα εις
τον ’Απόλλωνα πυρολατρικός χαρακτήρ τών θυσιών σημαίνει τήν άνάπτυξιν
παλαιάς οικιακής λατρείας, καθ’ ήν ή τέφρα καί τά όστα τών ολοκαυτωμά
των παρέμεναν ακίνητα. Καί τό επίθετον τοϋ Θερμίου δεν πιστεύω άσχετον
προς τήν τοιαύτην λατρείαν, ως έ'λαβον προ ολίγου τήν ευκαιρίαν να υπο
δείξω στηριχθείς καί επί ικανών άλλων στοιχείων.
Καταλέγω προς τούτοις μερικά εκ τών οπωσδήποτε ενδιαφερόντων
μικρών κεραμικών ευρημάτων. Τεμάχιον ίδιάζον κεράμου καλυπτήρος έβεβαίωσε τήν καί εκ παλαιοτέρων ευρημάτων ύποστηριζομένην γνώμην, δτι
καί ό αρχαίος ναός τοΰ Λυσείου ’Απόλλωνος είχε κατά τήν πρώτην του
εποχήν, περίπου 600 π. X., σκουφωτήν τήν στέγην κατά τό έτερον πέρας.
Τό αυτό πράγμα είναι ήδη βέβαιον καί επί τών δύο άλλων ναών. ’Άλλο
σύντριμμα, εντελώς νέον, αναγγέλλει τήν απλήν αντί ακρωτηρίου πρωτογε
νούς έπίστεψιν ενός αετώματος ιδιορρύθμου έστερημένου σίμης. Εύρέθησαν
επίσης κατά τήν δυτικήν πλευράν πλήθος σημαντικόν τεμαχίων ωμών πλίν
θων, έξ ών έμφαίνεται πώς ήσαν έκτισμένοι υπέρ τήν λιθίνην βάσιν οϊ τοίχοι
τών σηκών.
Έν τέλει περαίνων τό άνασκαφικόν έ'ργον μου εις τον ιερόν Θέρμον
εθεώρησα επιβεβλημένον καθήκον νά υποστηρίξω διά τοίχων καί χώματος
τούς κατολισθαίνοντας καί άποσυντιθεμένους βαθμηδόν τοίχους καί στυλοβάτας τών ναών καί έπιχώσω τάς εντός αυτών διανοιχθείσας χάριν τών
παλαιοτέρων κτισμάτων τάφρους. Βεβαίως ό Θέρμος δεν έχει τήν λάμψιν
τής Άκροπόλεως ού'τε τής ’Ολυμπίας, άλλ’ έχει ό απόκεντρος τόπος τό άμείωτον γόητρον, δτι φωτίζει από τοϋ βάθους τοΰ 7ου έτι αίώνος τήν γεννωμένην
Ελληνικήν τέχνην κατά τρόπον ίδιον, ώστε ασχέτως προς πάντα άλλον τόπον
νά άξίζη ολόκληρον τήν προσοχήν καί στοργήν παντός ενδιαφερομένου.
Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΣ
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7. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΛΑΞΕΥΤΩΝ ΘΑΛΑΜΟΕΙΔΩΝ ΤΑΦΩΝ
ΕΝ ΓΟΥΡΖΟΥΜΙΣΗι ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Συνεχίζοντες καί κατά τό θέρος τοϋ 1932 την έρευναν τών λαξευτών
θαλαμοειδών τάφων τών περί την Γουρζοΰμισαν νεκροταφείων ήρευνήσαμεν
οΰ μόνον τό και κατά τό παρελθόν θέρος περί τό αυτόθι κεφαλόβρυσον
νεκροταφείου, αλλά κα'ι έτερα δύο περί την Γουρζοΰμισαν κείμενα και εις
αντιθέτους διευθύνσεις, ικανώς άπεχούσας άλλήλων.
Και πρώτον έξηντλήσαμεν την έρευναν τοϋ περί τό κεφαλόβρυσον
νεκροταφείου καταστραφέντος, ως πέρυσιν εΐπομεν (ΠΑΕ. 1931 σ. 71), τελείως
υπό της υπέρ αυτό άφθονου πηγής ϋδατος, ήτις συν τή παρόδω τοϋ χρόνου
άλλάξασα διεύθυνσιν διήλθεν ύπεράνω τοϋ νεκροταφείου και κατέφαγε τον
μαλακόν και εύθρυπτου βράχον, καταστρέψασα όλοσχερώς πληθύν τοιούτων
τάφων και φανερώσασα τούς ύπολειφθέντας και ως εκ τούτου συληθέντας
τάφους.
Τοιούτους εϋρομεν καί κατά τό θέρος τοϋτο πολλούς καί αρκούντως
καλώς διατηρουμένους, άλλ’ ούδέν απολύτως περιέχοντας.
"Ενεκα τούτου έστρεψα την προσοχήν μου εις την ήμίσειαν ώραν τής
Γουρζουμίσης άπέχουσαν θέσιν Κουτρέϊκα παρά τον ποταμόν τής περιφέ
ρειας, εν τή οποία έξετείνετο ίκανώς μέγα νεκροταφεΐον λαξευτών τάφων,
απάντων καταστραφέντων διά τής καταπτώσεως τών βράχων, προελθούσης
εκ τοϋ ύπ’ αυτόν διερχομένου χειμάρρου, ό'στις κατέφαγε τά υπό τούς βράχους
γήινα στρώματα καί προεκάλεσεν την κατάπτωσιν.
Ή έρευνα αυτόθι ύπήρξεν εντελώς άνευ αποτελέσματος, διότι οι ύπολειφθέντες τάφοι καί ύπ’ έμοϋ έρευνηθέντες ούδέν απολύτως περιεΐχον, διότι
είχον συληθή κατά καιρούς, οσάκις ήρχοντο είς φώς διά τής καταπτώσεως
τών βράχων υπό τών διαβαινόντων εκεΐθεν βοσκών καί χωρικών.
Ευτυχέστερος υπήρξα είς την έρευναν ετέραςθέσεως κειμένης τρία τέταρτα
τής ώρας προ τοϋ χωρίου Γουρζουμίσης καί αριστερά τώ πορευομένφ είς
αυτήν, παρά τό εκκλησίδιον τοϋ αγίου Ίωάννου, ύφ’ δ υπάρχει καί πηγή
άρίστου ϋδατος, καί εκτεινομένης είς τούς αγρούς τοϋ κατοίκου κ. Νάσου
Ή. Πολυδωροπούλου, πολύ προθύμως δεχθέντος την εν τοΐς άγροϊς αύτοϋ
έρευναν.
Τά αποτελέσματα αυτόθι υπήρξαν λίαν ικανοποιητικά, διότι παρά την
πληθύν ωσαύτως κατεστραμμένων καί καταβεβυθισμένων τάφων εύρον καί
έ'να δλως άνέπαφον καί άβύθιστον, εξ ου έξήγαγον τά κάτωθι ευρήματα.
1)
‘Ικανά αγγεία τών συνήθων τύπων μέ γεωμετρικήν διακόσμησιν, τό
πλεΐστον ακέραια, τά όποια κομισθέντα είς τήν αρχαιολογικήν συλλογήν
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Πατρών έκα&αρίσθησαν και έφωτογραφήθησαν, (τυφλόστομα άμψορείδια,
δίωτα λεβήτια κ. λ.) (είκ. 1).
2)
Χάνδρας εκ κυανής υαλώδους μάζης διαφόρων σχημάτων, διατρήτους
και εις τό άνω και εις τό κάτω μέρος αυτών, ώστε νά διέρχεται διά των οπών

Είκ. 1. ’Αγγεία έξ άγιου Ίωάννου Γουρζουμίσης (άναοκαφαί θέρους 1932).

Είκ. 2. Χάνδραι κυαναΐ έξ άγιου Ίωάννου Γουρζουμίοης έξ υαλώδους μάζης
καί κάτω χάνδραι έξ άχάτου διάτρητοι.

αυτών τό συνέχον αύτάς νήμα, ΐνα χρησιμοποιούνται ως περιδέραια (είκ. 2).
3) Χάνδρας μικράς και μεγάλας εξ άχάτου διατρήτους (είκ. 2).
4) Κομβία εκ στεατίτου τρία, εν όστέϊνον με δύο δπάς, μίαν λεπίδα εκ
πυρίτου λίθου (είκ. 3 χάτω).
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5)
'Ικανάς χάνδρας εξ ήλεκτρου, λίαν είηθρυπτου λόγιο τής λεπτότητος
αυτών, μέ ποικιλίαν σχημάτων (είκ. 3).
'Η ευρεσις τών έξ ήλεκτρου χανδρών είναι τι εντελώς νέον εις τάς άνασκαφάς τών Μυκηναϊκών νεκροταφείων τής αρχαίας Άχαΐας καί έχει την

Είκ. 3. Χάνδραι έξ ήλεκτρου άνω καί κομβία έκ στεατίτου καί εν όστέϊνον κάτω.

σπουδαιότητα, δτι καθορίζει μετά βεβαιότητος την έξωθεν εισαγωγήν αυτών
εις την Ελλάδα καί δη εκ τής Μικρδς Ασίας, δπου κατειργάζοντο τον ήλεκτρον (βλ. Σοφ. Άντιγ. 1037).
Τοιαϋτα περιδέραια εκ χανδρών εξ υαλώδους κυανής μάζης εΰρον μέχρι

Είκ. 4. Περιδέραιον έκ χανδρών κυανής υαλώδους μάζης μετ’ άνθυλλίων'(Λόπεσι).

τοΰδε μόνον εις τό πρώτον Μυκηναϊκόν νεκροταφεΐον τής αρχαίας Άχαΐας
τό όποιον άνέσκαψα προ δέκα ετών εις τό χωρίον Λόπεσι τοϋ δήμου Φαρών
καί τά όποια δημοσιεύω σήμερον έκ τής αφορμής τής ευρέσεως όμοιων εις
τά νεκροταφεία τής Γουρζουμίσης.
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Ταϋτα αποτελούνται εκ χανδρών αμφοτέρωθεν διατρήτων καί μέ ποικι
λίαν κοσμημάτων.
Ώραιότατον περιδέραιον είναι τό άποτελοΰμενον έκ χανδρών μέ τετρά
φυλλα αγροτικά ανθύλλια (είκ. 4).
Τα πλεΐστα δμως τών κοσμημάτων είναι έκ τοΰ βασιλείου τής θαλάσσης
καί δη τών οστράκων αυτής.
Χάνδραι μέ σχήμα άπλοΰ κελΰφους θαλασσίου ζφου (είκ. 5).
Χάνδραι μέ διπλά συνηνωμένα κελΰφη (είκ. 6).

Είκ. 5. Χάνδραι μέ σχήμα κελΰφους θαλασσίου ζφου (Λόπεσι).

Είκ. 6. Χάνδραι μέ διπλά κελΰφη θαλασσίων ζώων (Λόπεσι).

Είκ. 7. Χάνδραι μέ διπλά κελΰφη θαλασσίου ζφου, τό όποιον εξέρχεται
έκ τοΰ κάτω κελΰφους (Λόπεσι).
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Χάνδραι μέ δίπλα κελΰφη θαλασσίου ζώου, άλλ’ έκ τοϋ κάτω κελύφους
εξέρχεται τό ζώον (εικ. 7).
Χάνδραι μέ έλικοειδή κοσμήματα, έσχηματοποιημένα θαλάσσια ζώα
διπλά (είκ. 8) και απλά, εις τά όποια κάλλιον διαβλέπομεν τούς πλοκάμους
των θαλασσίων ζφων (είκ. 9).

Είκ. 8. Χάνδραι μέ έλικοειδή κοσμήματα διπλά (Λόπεσι).

Είκ. 9. Χάνδραι μέ έλικοειδή κοσμήματα, μέ σχηματοποιηΟέντας
τούς πλοκάμους θαλασσίων ζιρων (Λόπεσι).

Πλήν όμως τής περί την Γουρζοΰμισαν έρεύνης των Μυκηναϊκών νεκρο
ταφείων, ήρευνήσαμεν και τό παρά τό χωρίον Μέντζενα και εις κτήμα τοϋ
κ. Δημητρίου Μπιθέλη νεκροταφεΐον, τό όποιον και αυτό λίαν κατεστραμμένον άπέδωκε μόνον εις ημάς τέσσαρα αγγεία συνήθη εξ ενός τών κατεστραμ
μένων και σεσυλη μενών τάφων.
νικ.

κυτταριςςης
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8. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΕΛΛΗΝΗΣ

Έν Πελλήνη έσυνεχίσθη κατά to θέρος τοϋ 1932 ή πέρυσιν άρξαμένη
άνασκαφή τοΰ υποτιθεμένου ναοΰ τής "Αθήνας (ΠΑΕ 1931,76). Άπεκαλύφθη περαιτέρω ή κρηπίς τοΰ ναοΰ εΐς μήκος ολικόν 30 μέτρων και συνετάχθη τοΰ άποκαλυφθέντος τμήματος τό διάγραμμα. "Αξιόν σημειώσεως
είναι δτι οί λίθοι τής ανώτατης σωζομένης στρώσεως τής κρηπίδος παρουσιάζουσιν εν τφ μέσφ τής άνω επιφάνειας των εγκοπάς ΰποδηλοΰσας την
διά λιθάγρας άρσιν και τοποθέτησιν των λίθων. Τό σύστημα δέ τοΰτο
ιδιάζει, ως γνωστόν, είς αρχαϊκά κτήρια. Ευρήματα δυστυχώς δεν εγένοντο
είμή μόνον δΰο χριστιανικά, προερχόμενα βεβαίως εκ τής εκκλησίας, εΐς ήν
μετετράπη δ ναός κατά τους χριστιανικούς χρόνους (ΠΑΕ 1931, 75 σημ. 1).

Είκ. 1. Θωράκων κτηρίου τής Πελλήνης.

Τούτων τό μέν είναι τεμάχιον θωρακείου εκ μαλακοΰ λίθου φέρον ελαφρώς
άνάγλυπτον ή μάλλον εγχάρακτον σειράν συμπλεκόμενων κύκλων καί ημικυ
κλίων, έν ενι τών οποίων εΰρηται σταυρός, τό δέ θραΰσμα βυζαντινού αγγείου
μετά κίτρινου γανώματος τοΰ 12ου ή 13ου αϊώνος, κατατεθέν εΐς τό Βυζαν
τινόν μουσεΐον.
Δοκιμαστική δέ τις έρευνα ένηργήθη καί 10' άνατολικώς τοΰ έφ’ ου 6
ναός λόφου επί πολύ ταπεινοτέρου επιπέδου έν θέσει «Λεβέτι». Άπεκαλύφθη
δ’ένταΰθα έντός άμπελώνος μέγας μαλακός λίθος (2.50 X0.90 X 0.50) έφ’ ου
είναι γεγλυμμένα δύο θωράκια μετά τών διαχωριζόντων αυτά τετραγώνων
στυλίσκων (είκ. 1). Έπί τοΰ αύτοϋ δέ λίθου υπάρχει καί τμήμα τοΰ τοίχου
μετ’άναθυρώσεως, έξ ού συμπεραίνομεν δτι τό θωράκιον ήτο τοποθετημένου
παρά τινα έσωτερικήν γωνίαν. Τά θωράκια απομιμούνται έν λίθω ξυλίνας
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δρυφάκτους κατά το καί άλλοθεν γνωστόν χιαστόν ή δικτυωτόν σύστημα (πβλ.
δμοια εξ Επίδαυρου Lechat-De/rasse Epidaure σελ. 137). To ήμέτερον
τεμάχιον θά προέρχεται πιθανώτατα έκ τοϋ άνω ορόφου οικήματος μετά
περιστυλίου τοϋ 4ου ή 3ου π. X. αίώνος, ως συνάγεται έκ τής καλής τοϋ λίθου
εργασίας. Τό κτήριον τοΰτο έλπίζεται νά άχθή εις φως κατά τό προσεχές
έτος αν και ή εντός άμπελώνος εϋρεσις αϋτοΰ μεγάλως δυσχεραίνει την σκαφικήν έρευναν.
A. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΙΚΥΩΝΟΣ

Συνεχίζων εντολή τοϋ Υπουργείου τής Παιδείας και τή αρωγή τής
’Αρχαιολογικής Εταιρείας την άνασκαφήν τής δυσαναλόγως προς την σπουδαιότητα αυτής ερευνηθείσης αρχαίας Σικυώνος, έπελήφθην, κατά τον παρελ-

Είκ. 1. νΑποψις τοϋ βορείου αναλήμματος.

θόντα Αύγουστον και Σεπτέμβριον, τής σκαφής σημαντικοϋ κτηρίου κειμένου
100 περίπου μέτρα Ν. Δ. τοϋ μεγάλου ρωμαϊκοΰ κτηρίου (βαλανείου1;) οπερ
1 Ώς βαλανεΐον χαρακτηρίζει τό κτήριον τοΰτο ό κατά τό 1436 έπισκεφθείς τήν
Σικυώνα Κυριάκός δ ’Αγκωνίτης Epigrammata Graeca reperta per Illyricum σελ. XVIII,
128 «magnas ex cocto latere 7hermas*,
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υπό τών εντοπίων ονομάζεται παλάτι. Τοΰ άνασκαφέντος κτηρίου άπεκαλΰ-

φθη προς Β. ικανόν τμήμα μακροϋ αναλήμματος διήκοντος απ’ Α. προς Δ.
κατεσκευασμένου δε διά μεγάλων κανονικών κυφωτών λίθων (bombes)
ΰψους 0.48 και πάχους 0.84, ίσοδόμως εκτισμένων. Τά μήκη τών λίθων τού
των ποικίλλουσιν από
0.86 εως 0.93. Οί κατακόρυφοι αρμοί των σχηματίζουσι δίεδρον γω
νίαν, ανοίγματος 0.05,
τέμνουσαν την προσθίαν
επιφάνειαν τών λίθων
κατ’ ελαφράς καμπΰλας
γραμμάς. Τό ανάλημμα
ταΰτο, άνασκαφέν εις
μήκος 55 μ., (είκ. 1)
έχρησίμευε προς ύποστήριξιν μακροϋ ορθο
γωνίου ανδήρου (70 μ.
X 35 μ.) εκτεινόμενου
προς νότον μέχρι τοΰ
βράχου τής κλιτυος τής
άκροπόλεως, δστις διεμορφώθη διά κατατομής
εις σχήμα ορθής γωνίας
(δρα κάτοψιν είκ. 2).
Έπί τοΰ ανδήρου αϋτοϋ
ή σκάφη άπεκάλυψε
μέγα κτήριον σχήματος
πει, διαστάσεων εσωτε£’ικ g Τμήμα τοΰ βορείου στυλοβάτου τοΰ πειομόρφου
ρικών, από ακμής εις
κτηρίου μετά της πρό αϋτοϋ αΰλακος.
ακμήν τοΰ στυλοβάτου,
13χ58 μ., φέρον δε προς τό μέν εσωτερικόν κιονοστοιχίας, έξωτερικώς δέ
τοίχον, έφ’ ου εστηρίζετο ή στέγη τής πειομόρφου στοάς. Πρό τοΰ πώρινου
στυλοβάτου τής κιονοστοιχίας (πλάτους 0.90-1.10) εύρέθη συνεχής, εΰρεϊα
0.63 καί βαθεΐα 0.65 αόλαξ, έσκαμμένη εντός πώρου λίθου επικεχρισμένου διά
σκληροτάτου ΰδραυλικοΰ κονιάματος καί φέρουσα κατ’ αποστάσεις ελλειψοει
δείς κοιλότητας, χάριν καθιζήσεως τών εν τώ ΰδατι στερεών ουσιών (είκ. 3).
Ή μεγάλη διάμετρος τών Ιλλειψοειδών λεκανών είναι 0.73 ή δέ μικρά 0.50,
τό δέ βάθος αυτών 0.41. Καί επί μέν τής δυτικής πλευράς ευρέθησαν τέσσαρες
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ελλειψοειδείς λεκάναι και δυο άκραι καρδιόσχημοι, επί δέ τής βορείου μία
μόνον έλλειψοειδής λεκάνη. Ή νοτία πλευρά τοϋ κτηρίου δεν άνεσκάφη
είσέτι. Ή ϋπαρξις τής αϋλακος άποδεικνΰει, δτι ό προ τών κιονοστοιχιών
χώρος ήτο ύπαιθρος. Ποίος όμως ήτο ό προορισμός τοϋ άποκαλυφθέντος
στωικοΰ κτηρίου δεν ήδυνήθην εΐσέτι νά εξακριβώσω.
Τής κιονοστοιχίας,

ήτις ήτο

δωρική, άνεστήλωσα τμήμα
ενός τών γωνιαίων πωρίνων
κιόνων (είκ. 3) εχοντος τον
κορμόν άρράβδωτον τό κάτω
τρίτον. Ό κίων θ’ άπετελεΐτο
πιθανώς Ικ δυο μόνον τεμα
χίων καί

τοϋ

κιονοκράνου,

όπερ εΰρέθη τοποθετηθέν,
χάριν ασφαλείας, επί τοϋ άναστηλωθέντος κάτω τμήματος
τοϋ κίονος (είκ. 3). Ή διάμε
τρος τών κιόνων είναι 0.55.
Τοϋ

δέ θριγκοϋ άνευρέθη

μόνον τεμάχιον πώρινου δωρικοϋ Ιπιστυλίου μετά τοϋ κανόνος καί δυο σταγόνων, εκ δέ
τής στέγης πήλιναί τινες σίμαι
μετ’ άκανθωτοΰ
καί
Είκ. 4. "Αποψις τοϋ ανατολικού αναλήμματος.

κοσμήματος

λεοντοκεφαλών

τεμάχιά κεραμίδων

ώς

καί

ιδιότυπου

συναρμογής. Πάντα κατετέθησαν εις τήν αρχαιολογικήν συλλογήν τής Σικυώνος (Οικία Παν. Μανίκα).
'Ως δ’ ή βόρειος οϋτω καί ή ανατολική πλευρά τοϋ ανδήρου ΰπεστηρίζετο δι’ αναλήμματος Ικ κυφωτών λίθων, όμοιας ακριβώς κατασκευής προς
τό βόρειον. Τό ανατολικόν τοϋτο ανάλημμα (είκ. 4) άπεκαλΰφθη διά σκαφής
μέχρι βάθους 2.50 μ., δέν είναι όμως συνεχές αλλά διακόπτεται κατά μέν τό
δυτικόν αϋτοΰ τμήμα υπό εϋρείας (πλ. 2.00 μ.) κλίμακος (είκ. 5) άναγοΰσης
εις τό ά'νδηρον διά δυο καμπών, ών ή μέν είχεν 9 ή δέ 6 άνέτους βαθμίδας'
κατά δέ τό μέσον τοϋ μήκους του τό ανάλημμα διακόπτεται υπό ορθογωνίου
κρήνης (είκ. 6) πλάτους 4.80 μ., είσχωροΰσης 4 όλα μέτρα εντός τοϋ ανδήρου.
Ή κρήνη, όλοσχερώς άποκαλυφθεϊσα, άποτελεΐται εκ μιας ορθογωνίου
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ακάλυπτου δεξαμενής, πλ. 1.50, ής την προς τα έξω πλευράν σχηματίζει χαμη
λόν (0.80) κυματιοψόρον θωράκιον, δπερ έφρασσε τά μεταξύ δυο πωρίνων
στυλών και δύο παραστάδων κενά. Οί στύλοι κατά μεν τό πρόσθιον αυτών
ήμισυ είναι ήμικυλινδρικοι κατά δέ τό οπίσθιον τετράγωνοι, πλευράς 0.20'
τό κιονόκρανον εμπρός
μεν έ'φερεν έχίνον κα'ι
άβακα, δ'πισθεν δέ επάλ
ληλα κυμάτια, ως έπίκρανον παραστάδος.
Εύρέθη και τό επί των
κιόνων και τών παρα
στάδων βαΐνον, απλού
τύπου, έπιστύλιον, ύψους
0.255. Προ τής δεξαμε
νής υπήρχε πλατεία βαθμίς, εφ” ής έπάτουν οί
υδρευόμενοι, στεγαζόμενοι κάτωθεν προστώου
φερομένου υπό δύο πω
ρίνων κιόνων μεταξύ
παραστάδων. Τών κιό
νων εύρέθη κατά χώραν
ό έτερος τών κατωτάτων
σφονδύλων διαμεμορφωμένος ως πολυγωνι
κόν πρίσμα. Ή διάμε
τρός του είναι 0.42. Τού
άλλου σφζονταί οί δύο
Είκ. 5. Έπικαμπ,ής κλΐμαξ ανόδου εις τό άνδηρον.
σίδηροι γόμφοι προσηλώσεως επί τού στυλοβάτου. Τών δέ παραστάδων ή προς τά έξω πλευρά έλαξεύθη επί τών αυτών καί τό ανάλημμα λίθων. Οί τοίχοι τής κρήνης είναι
έπικεχρισμένοι διά λειοτάτου την επιφάνειαν αλλά σκληροτάτου την σύστασιν
υδραυλικού κονιάματος ικανού πάχους. Τό ύδωρ ήρχετο εις την δεξαμενήν
διά τριών αγωγών, ών τά στόμια, κείμενα εις ύψος 1.50 από τού δαπέδου,
έκοσμούντο πιθανώτατα διά χαλκών λεοντοκράνων, ώς γίνεται δήλον εκ τών
οπών προσηλώσεως, αΐτινες τά περιβάλλουσι (είκών 6). Έκ τής δεξαμενής δέ
τό ύδωρ ήντλεΐτο δι’ υδριών. Τά κατά την σκαφήν άνευρεθέντα αρχιτεκτονικά
μέλη έπιτρέπουσι την ασφαλή γραφικήν τού μνημείου άναπαράστασιν. Ή
στέγη τής κρήνης θά ήτο πιθανώτατα ξυλίνη καί

όριζοντία. Χρονολογικώς
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ή κρήνη είναι σύγχρονος προς τό ανάλημμα, δκπι ή εξωτερική πλευρά τών
παραστάδων αυτής (είκ. 6) είναι, ώς εΐπομεν, λαξευμένη επί τών λίθων τοϋ
αναλήμματος κατά τρόπον άποκλείοντα την μεταγενεστέραν τοποθέτησιν.
Κατά δέ τό βόρειον άκρον τοϋ αναλήμματος άπεκαλύφθη άφ’ ενός μέν
στενωτέρα κλϊμαξ άνάγουσα καί αυτή εις τό άνδηρον (ορα είκ. 2 καί 7)
άφ’ετέρου δέ τά εδάφη κατασκευής πρόπυλου τής συνήθους δικιονίου μορφής,
οϋτινος ή προς βορράν πρόσοψις εφράχθη άργότερον συνεχισθέντος προς
άνατολάς τοϋ βορείου αναλήμματος τοϋ ανδήρου (είκ. 2). Τοϋ δέ πρόπυλου

Είκ· 6. "Αποψις τής κρήνης άπ’ ανατολών.

εύρέθη κατά χώραν ή βάσις τοϋ ετέρου τών δυο κιόνων τής εσωτερικής
(νοτίας) προσόψεως μετά συναφοϋς τμήματος τοϋ κορμοΰ έρραβδωμένου διά
20 ραβδώσεων (είκ. 7). Τό ϋψος τοϋ εύρεθέντος σφονδύλου μετά τής βάσεως
είναι 0.41, ή διάμετρος τής βάσεως 0.4δ, ή δέ τοϋ κορμοϋ 0.49. Εΰρέθη
επίσης καί τό κατώφλιον τής εν τώ έγκαρσίφ τοίχω θυρας, οΰτινος τό μέν
μήκος είναι 2.68 τό δέ πλάτος 1.06. Σώζονται δ’ επ’ αϋτοΰ καί οί τόρμοι
τών ληνών τής θυρας, ώς καί ό διά τον μεσαΐον σύρτην. Τό ολικόν μήκος τοϋ
πρόπυλου είναι 5.57 τό δέ πλάτος 6.55 μ. Ή από τοϋ πρόπυλου εις τό άνδη
ρον άνάγουσα μικρά έπικαμπής κλϊμαξ ήτο τοθετημένη μεταξύ τής εσωτερι
κής αύτοΰ στοάς καί τοϋ θυραίου τοίχου.
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’Αμέσως όπισθεν τοΰ πρόπυλου, ήτοι προς νότον, άνευρέθη στοά βαίνουσα χαθέτως προς τό ανατολικόν ανάλημμα τοΰ άνδηρου. Τής στοάς ταΰτης σώζεται 6 στυλοβάτης και ή αντίστοιχος επί τοΰ αναλήμματος παραστάς
μεθ’ ωραίας ιωνικής βάσεως (εικ. 7).
Αί κλίμακες, ή κρήνη καί τό πρόπυλον μαρτυροΰσι σαφώς, δ'τι ευθύς
προ τοΰ ανατολικού αναλήμματος υπήρχε δρόμος. ’Ίσως λοιπόν νά εύρισκώμεθα εις τό δυτικόν άκρον τής ενταύθα — κατά την περιγραφήν τοΰ Παυσανίου — τοποθετούμενης αγοράς.
Ώς προς τούς χρόνους κατασκευής τοΰ αναλήμματος παρατηροΰμεν δτι

Είκ. 7. Τό δυτικόν τμήμα τοΰ προπΰλου μετά τής εσωτερικής στοάς
καί τής μικράς κλίμακος.

ή διά κυφωτών λίθων τοιχοδομία, ήν παρουσιάζει, καίπερ άπαντώσα σποραδικώς από τοΰ τέλους τοΰ 5ου π. X. αίώνος (Έλευσίς, Σοΰνιον, άνευ τής
διέδρου γωνίας των κατακορΰφων αρμών), δμως είναι έν συχνότερα χρήσει
κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους καί άργότερον. Παρομοία τοιχοδομία εύρηται εν μέν τή κυρίως Έλλάδι έν Μεσσήνη 1 έν δε τή ’Ιωνία έν Πριήνη1
2,

1 Ψευδισόδομον ανάλημμα τοΰ συνεδρίου Expedition Scientifique de Moree I κίν. 37.
2 Έκκλησιαστήριον Wiegand - Schrader Priene 1904 σελ. 2*5 είκ. 217.
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Έφέσφ 1 καί εν Μαγνησία τή επί Μαιάνδρφ 1
2. Σύγχρονον προς τα ελληνι
στικά παραδείγματα είναι πιθανώτατα καί τό ανάλημμα τής Σικυώνος.
Κινητά ευρήματα.
Κινητά ευρήματα ή άνασκαφή έσχε τά ακόλουθα:
10ν Κατά την άποκάλυψιν τοϋ βορείου αναλήμματος. Τμήμα αγωνιστικής
επιγραφής (είκ. 8) γεγραμμένης επί λίθου σκληρού κυανωπού (0.21χ0.13)
εις Σικυώνιον άλφάβητον.

Άγαθ[α
ΓΊνθοΤ,
’Ισθμοί
Νεμέα
’Ισθμοί
Σεκνδ[νι
Ά ]θάν[αις
Είκ. 8. ’Αγωνιστική επιγραφή.

“Υψος γραμμάτων 0.017 -0.02. Διακρίνονται σαφώς καί αί χαρακώσεις.
Ό λίθος ήτο άμφίγραφος. Έπί τής οπίσθιας παρειάς διακρίνονται αί χαρα
κώσεις καί δύο μόνον γράμματα ιι. Προς χρονολόγησιν τής επιγραφής θά
βοηθηθώμεν εκ τής μορφής των γραμμάτων. Ούτω ή μορφή τοϋ γάμμα ως
λατινικού L καί ή τοϋ μΰ μέ βραχύτερον τό τέταρτον σκέλος εύρίσκονται συνή
θως εις έπιγραφάς τού δευτέρου ήμίσεος τοϋ 6ου π.Χ. αίώνος. Λίαν δε χαρα
κτηριστική τοϋ άρχαιοτάτου σικυωνίου αλφαβήτου είναι καί ή εκ δύο άντικορύφων τριγώνων άποτελεσθεΐσα μορφή τοϋ ε ψιλοΰ ως καί ή τοϋ ρομβοειδούς
ο μικρού καί ή τοϋ θήτα. Επειδή δμως μετά των άνω στοιχείων συνυπάρχουσι
καί τό εύθύγραμμον ιώτα καί τό τετρασκελές σίγμα, πρέπει ή επιγραφή μας
νά κατέλθη μέχρι τών μέσων περίπου τοϋ 5ου π.Χ. αίώνος3.

1 Forschungen in Ephesos I σελ. 144 Niemann.
2 ’Ανάλημμα τοΰ θεάτρου Human?!, Kohte, Watzinger Magnesia am Maeander 1904

είκ. 8 σελ. 24.
3 Σύγχρονος πρός τήν δημοσιευομένην επιγραφήν εΰρέθη τό 1887 εις τό Β.Δ. τοϋ
Βασιλικού κείμενον χωρίον Μοΰλκι καί έδημοσιεύθη υπό Μ. L. Earle έν Papers of the
American School at Athens Vol. V. (1890) σελ. 39.
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2ον) Κατά την άποκάλυψιν τοϋ ανατολικού αναλήμματος εΰρέθησαν δΰο
ακέφαλοι, μέτριας τέχνης φυσικού δέ μεγέθους μαρμάρινοι ανδρικοί κορμοί,
δ μέν (είκ. 9) επί τού πλατύσκαλού τής μεγάλης κλίμακος ό δέ (είκ. 10)
παρά τον πόδα τού αναλήμματος. Περιβεβλημένοι άμφότεροι την συνήθη
ρωμαϊκήν togam μέ τήν τόσον υστερούσαν εις έ'κφρασιν πτυχολογίαν, εμφα
νίζονται εις τήν τυπικήν κατ’ ενώπιον στάσιν

Είκ. 9. Άνδριάς μετ’ ένθετου

Είκ. 10. Άνδριάς ακέφαλος ρωμαϊκών

κεφαλής, ρωμαϊκών χρόνων.

χρόνων.

προβάλλοντες τον αριστερόν πόδα καί φέροντες τήν δεξιάν προ τού στήθους
άναδιπλωμένην εντός τού ενδύματος, καθ’ δν χρόνον ή αριστερά, κατακορύφως σχεδόν προς τον μηρόν καταπίπτουσα, συγκροτεί, ελαφρώς καμπτομένη,
τήν ά'κραν τής toga.
Καί δ μέν πρώτος κορμός διατηρεί μόνον τον έ'να τών ποδών φέροντα
καί τό σανδάλιον, οΰτινος διακρίνονται σαφώς οί ιμάντες, έχει δ’ άποκεκρουμένας τάς άκρας χεϊρας. Τού δέ δευτέρου κορμού έλλείπουσι μέν άμφότεροι
οί πόδες διατηρούνται όμως καλώς αί άκραι χεΐρες, ών ή αριστερά φέρει
δακτύλιον μετά λίθου περί τον τέταρτον δάκτυλον (είκ. 10). Άμφότεροι οί κορ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 06:43:07 EET - 35.173.36.79

72

Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής ’Εταιρείας 1932

μοί φέρουν κατά τον λαιμόν την οίκείαν προς ένθεσιν τής κεφαλής βαθεΐαν
κοιλότητα (είκ. 10).
Εις ολίγων μέτρων από των περιγραφέντων κορμών άπόστασιν εύρέθησαν δυο άνδρικαί φυσικού μεγέθους κεφαλαί. Τούτων ή μέν, διατηρηθεισα
ακέραια, προσαρμόζεται τελείως προς τον έτερον των κορμών (είκ. 9), ή δέ
έχει την ρίνα καί τό άνω χείλος άποκεκρουμένον.
Ή πρώτη κεφαλή, (είκ. 11) εργασίας μάλλον άδράς, είκονίζει με ισχυρόν
ρεαλισμόν άνδρα, έχοντα τούς οφθαλμούς βεβαθυσμένους, τό βλέμμα εστραμ-

Είκ. 11 “.

Είκ. 11 β.

Κεφαλή ρωμαϊκών

Ή παραπλεύρως κεφαλή

χρόνων.

όρωμένη κατά κρόταφον

μένον προς τό άπειρον καί προέχουσαν την κάτω σιαγόνα. Τά ώτα είναι
μεγάλα καί άδρώς είργασμένα ή δέ βραχεία κόμη καταλήγει επί τοϋ μετώπου
εις μικρούς βοστρίχους. Τά ούχί λίαν κανονικά χαρακτηριστικά τής κεφαλής
αυτής, ήτις έχει μέν ηθικήν τινα πνοήν άλλ’ ούχί καί άνωτέραν πνευματικήν
έκφρασιν, μαρτυροϋσιν δτι πρόκειται περί τίνος αστού διακριθέντος πιθανώς
εις τινα δημοσίαν υπηρεσίαν ή εύεργετήσαντος τήν Σικυώνα, εφ5 φ καί ετιμήθη δι’εικονικού άνδριάντος.
Πολύ εύγενεστέρα καί ίδανικωτέρα τής πρώτης μάς παρουσιάζεται ή δευτέρα κεφαλή (είκ. 12) ήτις δμως δέν προσαρμόζεται εις τον δεύτερον κορμόν,
ως άλλως τε άνεμένετο, αφού ουδόλως συμβιβάζεται ή λίαν επιμελής εργα
σία της προς τήν χειρωνακτικήν τού δευτέρου κορμού εκτέλεσιν.
"Αν καί έχει τήν ρίνα κολοβήν δμως, ή κεφαλή αυτή, μέ τούς μεγάλους
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αμυγδαλωτούς οφθαλμούς, τό ευρύ άρρυτίδαηον μέτωπον καί τά λεπτά ευθέα
χείλη αποπνέει ευγένειαν καί ηρεμίαν ένθυμίζουσα αρχαία ελληνικά πρότυπα,
προς τά όποια ά'λλως τε την πλησιάζει καί ή άρίστη τεχνική της εκτέλεσις.
Άμφότεραι αί κεφαλαί, λόγφ τοΰ είδους τής κομώσεως, τής διαμορφώσεως
των οφθαλμών καί τοΰ καθόλου πνεύματος, δπερ τάς διέπει, άνήκουσιν εις
τούς χρόνους των Κλαυδίων ήτοι εις τά μέσα τοΰ 1ου μ. X. αιώνος. Τά χαρα
κτηριστικά τής δευτέρας κεφαλής παρουσιάζουσιν ομοιότητά τινα προς τά τοΰ
Άγρίππα1 καί τοΰ υίοΰ του Γαΐου Καίσαρος1
2 αλλά δεν συμπίπτουν ακριβώς

Είκ. 12>.

Είκ. 12.fi.

Κεφαλή ρωμαϊκών

Ή παραπλεΰρως κεφαλή

χρόνων.

δρώμενη κατά κρόταφον.

προς εκείνα' διά τοΰτο προτιμώ νά θεωρήσω καί την δευτέραν κεφαλήν ώς
είκονίζουσαν άγνωστόν τινα Ρωμαΐον ή καί Σικυώνιον.
30ν) Ευθύς προ τής ανατολικής παραστάδος τής κρήνης εύρέθη ύπτιος
τρίτος, φυσικού καί αυτός μεγέθους, ακέφαλος μαρμάρινος κορμός άνδριάντος
ρωμαίας δεσποίνης, (είκ. 13) ίσταμένης ήν στάσιν καί οι άνδρες περιβεβλημένης δε — ώς συνειθίζετο διά τάς γυναίκας μέχρι τών τελευταίων ρωμαϊκών
χρόνων — τον ελληνικόν ποδήρη χιτώνα καί τό ίμάτιον πτυχούμενον εις εκφρα
στικάς πτυχάς καί άναδιπλούμενον περί την όσφύν καί τον δεξιόν ώμον ΐνα
καταλήξη είς την αριστερόν χεϊρα ελαφρώς καμπτομένην διά νά συγκρατήση τάς
άφθονους πτυχάς του. Ή εργασία τοΰ κορμού τούτου είναι άσυγκρίτως άνωτέρα τής τών δύο ανδρικών, προς τούς οποίους θά είναι πιθανώς σύγχρονος.
1 "Ορα εικόνα παρά Hekler Die Bildtiiskunst der Griechen und Romer είκ. 174.
2 Hekirr ε.ά.Γείκ. 184.
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Ή αφθονία των μαρμάρινων ανδριάντων, οΐτινες άνευρέθησαν προ τοΰ
αναλήμματος, καταρριφθέντες, ως μαρτυρεί ή θέσις τής εΰρέσεώς των, από
τοΰ άνωθεν άνδηρου, μαρτυρεί περί τής σπουδαιότητος τοΰ πειομόρφου κτη
ρίου, δπερ και λόγφ τοΰ μεγέθους του δΰναται νά χαρακτηρισθή ασφαλώς
ώς δημόσιον.
Μικρότερα τις σκάφη ένεργηθεΐσα παρά την μακράν στοάν έφερεν εις
φως άκέφαλον και ά'πουν κορμόν Άρτέμιδος (είκ. 14) μικρότερον τοΰ φυσι-

Είκ. 13.

Είκ. 14.

Γυναικείος άνδριάς ρωμ. χρόνων.

"Αγαλμα Άρτέμιδος (σφζ. ΰψ. 0.45).

κοΰ, έκ πεντελησίου μαρμάρου. Ή θεά φορεϊ βραχΰν άχειρίδωτον χιτώνα με
άπόπτυγμα, έζωσμένον υψηλά υπό τό στήθος κρατεί δέ άναδιπλωμένον έπι
τοΰ άριστεροΰ κεκαμμένου βραχίονος αυτής μικρόν μανδύαν. ’Από τοΰ δεξιοΰ
ώμου καταβαίνει διαγωνίως προ τοΰ στήθους ό ΐμάς τής φαρέτρας, ήτις δμως
παρελείφθη νά παρασταθή έπι τής ράχεως, ως συμβαίνει καί είς άλλα παρα
δείγματα. Χωροΰσα με βήμα γοργόν προβάλλει ή θεά τον αριστερόν πόδα, ή
δέ κινησίς της αυτή κολπώνει τον χιτώνα της χωριζόμενον είς πλούσιας πτυχάς
εκατέρωθεν τοΰ προβεβλημένου μηροΰ. Τό ύφασμα τοΰ χιτώνος παρεστάθη
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λεπτόν, ωσεί διαφανές, άφΐνον να διαγράφονται εϋκρινώς αί φυσικά! μορφαί
τοϋ σώματος. Τής δεξιάς χειρός τό μικρόν σωζόμενον παρά τον ώμον τμήμα
τοϋ βραχίονος δεικνύει δτι δεν ήτο υψωμένη. Ή αριστερά χειρ θά έκράτει
πιθανώτατα τό τόξον. Ό τύπος οΰτος τής Άρτέμιδος άπαντα εις ικανά ά'λλα
παραδείγματα, ά'τινα συνέλεξεν εσχάτως ό Krahmer Χ, χωρίσας αυτά εις δΰο
κατηγορίας: 1) Την τοϋ τΰπου τής Άρτέμιδος τοϋ Λατερανοϋ, εις ήν υπά
γεται, πλήν άλλων, καί ή Άρτεμις τοϋ Palazzo Rospigliosi (άμφότεραι αΐ
χεΐρες υψηλά εις στάσιν τοξεΰσεως, δεξιός πούς προβεβλημένος) καί 2) την
τοϋ «τϋπου ’Αθηνών» (χεΐρες κεκαμμέναι χαμηλά μέ τον δεξιόν ή τον αριστε
ρόν πόδα προβεβλημένον). Ή Άρτεμις τής Σικυώνος υπάγεται εις την δευραν κατηγορίαν, όμοιάζουσα ως προς την στάσιν προς τήν Άρτεμιν τοϋ
Λοΰβρου (Krahmer ε.ά. είκ. 2). 'Ως προς τούς χρόνους κατασκευής τής Άρτέ
μιδος τής Σικυώνος ή αρκετά ξηρά καί οΰχί πολύ επιμελής εργασία της κατα
τάσσει αυτήν εις τό τέλος τής ελληνιστικής εποχής καί πιθανώτατα τον 2ον
π. X. αιώνα

Πρόσθετοι έργασίαι.
Άνοιχθέντος, προς πρόληψιν τυμβωρυχείας, τάφου μικροΰ παιδιού ώρυγμένου μετ’ άλλων μεγαλυτέρων σεσυλημένων εντός τοϋ μαλακοϋ πετρώματος1 2

Είκ. 15. Πήλινα ειδώλια έκ τάφου παιδιού.
1 Athenische Mitteilungen LV (1930) σελ. 237 έ.
2 Ό ανωτέρω μνημονευθείς τύπος Άρτέμιδος (Λατερανοϋ καί Rospigliosi) θεωρηθείς
άλλοτε ώς προπεργαμηνός (Mahler RA I 1903, 383) καί δή τού 4ου π. X. αίώνος
Lawrence JHSt. 46, 1926, 216) πιστεύεται σήμερον δτι έδημιουργήθη κατά τό 10ν ήμισυ

τού 2°ν π. X. αίώνος (Ρ. Grotemeyer Jahrb. d. Inst. XLIII, 1928, 273).
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(άσπριάς) λοφίσκου παρά τό προς το Μούλκι κράσπεδον τού οροπεδίου τής
ελληνιστικής Σικυώνος, συνήχθησαν ίκαναί πήλιναι πλαγγόνες παριστώσαι
γυναίκας όρθάς ή καθημένας, ών αί πλεΐσται κρατοϋσι πτηνά — κύκνους ή
χήνας — (είκ. 15). Τά είδώλια είναι κεκονιαμένα διατηροϋσι δέ ζωηρούς
χρωματισμούς καί άνήκουσι, τά πλεΐστα, εις τούς κατ’ αρχαιότερα πρότυπα
εξειλιγμένους τύπους1. Έκ τού αυτού τάφου συνελέχθησαν καί τινα μικρά
μελανογάνωτα καί αγάνωτα αγγεία — σκυφίδια δίωτα, οίνοχόαι μετά τριφύλ
λου στομίου, λεκανίδες μετά πώματος κλπ. — τού 4™ ή 3ου π. X. αίώνος, άτινα
κατετέθησαν μετά των ειδωλίων εις την αρχαιολογικήν συλλογήν τής Σικυώνος.
Αναφέρω εν τελεί δτι κατά τήν διάρκειαν τής άνασκαφής, βοηθούμενος
υπό τού σπουδαστοΰ τής Σχολής ’Αρχιτεκτόνων κ. Ευσταθίου Στίκα, κατεμέτρησα τήν περιοχήν τής αρχαίας Σικυώνος, ήν καί έσχεδίασα υπό κλίμακα
1 : 500. Τό συνταχθέν γενικόν τοπογραφικόν διάγραμμα περιέλαβε πάντα τά
μέχρι τούδε άποκαλυφθέντα κτήρια (Στάδιον, Θέατρον, ναόν Άρτέμιδος,
Βουλευτήριον, Μακράν Στοάν, Θέρμας, καί τό ανωτέρω περιγραφέν πειόμορφον ύπόστεγον κτήριον).
Α. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

’Ιανουάριος 1933.

10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ

ΑΜΝΙΣΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ

Ή άνασκαφή αύτη, ήτις κατέληξεν εις αξιόλογα αποτελέσματα καί δίδει
ελπίδας εύρέσεως ά'λλων ακόμη σπουδαίων εγκαταστάσεων καί ευρημάτων,
διεξήχθη από 21η5 Μαρτίου μέχρι 12Τις ’Απριλίου τού 1932 καί διακοπεΐσα
προσωρινώς έπανήρχισε τήν 10ην Μαΐου συνεχισθεϊσα ανελλιπώς μέχρι τής
18ί51 2’Ιουνίου2.
**
Ιστορικόν τής άνασκαφής. Ό Ά,μνισός είναι εύ'φορος κοιλάς προς
Άνατολάς τού Ηρακλείου περί τά 7 χιλιόμετρα, διαρρεομένη υπό ομωνύμου έν
τή άρχαιότητι ποταμίου καί καταλήγουσα εις αναπεπταμένου ώραϊον αμμώδη
αίγιαλόν δύο καί ήμίσεος σχεδόν χιλιομέτρων μήκους. Σήμερον ή κοιλάς
καλείται Καρτεράς, τό δέ μέρος τής άνασκαφής, κείμενον πέριξ τών προπόδων
βραχώδους λόφου ύψουμένου ολίγα μέτρα από τής θαλάσσης μετά παρειών
1 Winter, Die antiken Terrakotten Berlin 1930 I σελ. 84 άριθ. 3, 4, 5.

2 Οί πόροι τής άνασκαφής ήσαν δραχμαί 14 χιλιάδες έκ μέρους τής ’Αρχαιολογι
κής Εταιρείας καί έ'ιεραι 16,000 δραχμαί προερχόμενοι έξ εράνου μεταξύ έξεχόντων εΰγενών καί φιλάρχαιων ομογενών, εύγενεΐ μερίμνη τού κ. Γεωργίου Ζαρίφη. Έκ τού τελευ
ταίου τούτου ποσού 5 χιλιάδες παραμένουσιν ανέπαφοι, προοριζόμεναι διά τήν αγοράν
τού αγρού τής άνασκαφής, καθώς καί μικρόν τι ποσόν 1080 δραχμών, δπερ έπερίσσευσε.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 06:43:07 EET - 35.173.36.79

Σπ. Μαρινάτου: Άνασκαφή Άμνισοΰ Κρήτης

77

αρκούντως αποτόμων έν μέσω τής άμμου, λέγεται Παληοχώρα (είκ. 1). At
μαρτυρίαι περί Άμνισοϋ είναι όλίγαι καί έν μέρει συγκεχυμένοι. Ή παλαιοτάτη καί σπουδαιότατη είναι ή τής ’Οδύσσειας (19,188), δπου άναφέρεται τό
μέρος ως «λιμένες χαλεποί» καί μνημονεύεται τό σπήλαιον τής Είλειθυίας.
Άνάξιαι λόγου είναι μαρτυρίαι ώς τοϋ Δίδυμου «Άμνισός, πόλις καί ποταμός
Κρήτης» έτι δέ πεπλανημένη ή άπόδοσις νομισμάτων τινών εις πόλιν Άμνισόν, ώστε παραμένει άβέβαιον καί μάλιστα άπίθανον, δτι έν τή ελληνική

Είκ. 1. Άποψις τοΰ Άμνισοΰ. ’Αριστερά ό βράχος τής Παληοχώρας.

έποχή ΰπήρξέ ποτέ πόλις Άμνισός. Οΰτω σπουδαιοτέρα καταντά διά την
σημασίαν τοΰ Άμνισοΰ ή σΰνδεσίς του μετά των μυθολογικών παραδόσεων
(γέννησις τής Είλειθυίας κατά τό μέρος έκεΐνο, αί εΐκοσιν Άμνισίδες νΰμφαι
κλπ.) καί προ παντός ή σΰνδεσίς τοΰ Άμνισοΰ προς την ένδοξον περίοδον
τής μινωικής θαλασσοκρατορίας. ’Έχομεν δήλα δη μαρτυρίαν τοΰ Στράβωνος
(10,476) δτι «Μίνω φασίν έπινείφ χρήσασθαι τφ Άμνισώ».
Αί έπανειλημμέναι έρευναι τής τοποθεσίας δεν είχον φέρει εις φως μινωικόν τι λείψανον. Ακόμη καί τά όστρακα έλειπον. “Ενεκα τοΰτου ή ανωτέρω
μαρτυρία είχε γενικώς κριθή ώς αναξιόπιστος. Ό Έβανς εις τό μέγα έργον
του περί τοΰ Μινωικοΰ πολιτισμοΰ έτοποθέτησεν ήδη τό έπίνειον τής Κνωσοΰ
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εγγύτερον προς τό Ηράκλειον, κατά τάς Ικβολάς τού Καιράτου παρά την
σημερινήν Νέαν 'Αλικαρνασσόν. “Ενεκα τών εκεί τακτικώς ευρισκομένων
μινωικών αρχαιοτήτων, ών τινας δημοσιεύει καί ό Έβανς (Palace of Minos
2, 229 έξ.) πρέπει νά θεωρηθή βεβαία και εκεί ή ΰπαρξις συνοικισμού τίνος.
Δεν είναι άλλως και αδύνατον νά είχε δυο επίνεια ή μινωική Κνωσός, κατάστασις ήν έκληρονόμησεν ειτα ή ελληνική πόλις, ήτις ως γνωστόν είχε τοιαΰτα
τό Ηράκλειον και τό Μάτιον. Επίσης ό Lehmann-Hartleben εις τό θεμε
λιώδες έργον του περί τών λιμενικών εγκαταστάσεων τής Μεσογείου θέτει εν
άμφιβόλφ τήν μαρτυρίαν τοΰ Στράβωνος, (Die antiken Hafenanlagen des
Mittelmeeres (1923) 243) δ δε Mariani, ό μόνος ό όποιος αναφέρει περί
αρχαιολογικής έπισκέψεως τοΰ Άμνισοΰ, όμιλεΐ ασαφώς μόνον περί τινων
ένετικών ή καί παλαιοτέρων ερειπίων (Monum. Antichi 6 1896 222 έξ.).
Ή πρώτη σπουδαία άνακάλυψις, ήτις έστρεψε τήν προσοχήν μου προς
τον Άμνισόν, ΰπήρξεν ή εΰρεσις άξιολόγου ΰστερομινωικού λαξευτού τάφου,
δστις μεταξύ τών άλλων περιεΐχεν ελεφάντινον κτένιον μετ’ αναγλύφου διακοσμήσεως καί άξιόλογον ύάλινον άγγείον, τό μοναδικόν τοιοΰτο, δπερ διατη
ρείται ακέραιον εκ τής κρητομυκηναϊκής εποχής. (Ό τάφος έδημοσιεύθη έν
’Αρχαιολογική) Δελτίφ 11, 1927-8 68 έξ.). Τούτο άπεδείκνυεν, αν μή τι άλλο,
δτι εκεί που υπήρχε μινωικός συνοικισμός. Δευτέρα άνακάλυψις, ήτις συνέδεεν όριστικώς τον Άμνισόν προς τήν άρχαίαν γραπτήν παράδοσιν ΰπήρξεν
ή οριστική άνεύρεσις καί άνασκαφή τού περιφήμου σπηλαίου τής Είλειθυίας,
τά ευρήματα τού οποίου καλύπτουσιν ολόκληρον τήν εποχήν από τής πρώτης
έμφανίσεως τού ανθρώπου εν Κρήτη μέχρι τής πρώτης χριστιανικής εποχής.
Πλησίον τού σπηλαίου τούτου άνεκαλύφθη έτερον μικρόν τοιοΰτο ταφικής χρήσεως, άνήκον ήδη εις ΠΜ περίοδον, καθώς καί δεύτερος λαξευτός τάφος τής
ΥΜ 2 εποχής, δστις δπως δήποτε ήτο σεσυλημένος (βλ. Πρακτικά 1929 95
έξ., 1930 91 έξ.).
Έκτοτε ΰπήρχον πλέον βάσιμοι ελπίδες άνευρέσεως καί τών ιχνών τού
επινείου. Ή μαρτυρία τού Στράβωνος έπρεπε νά προέρχεται εκ παλαιοτέρων
αξιόπιστων πηγών, αί δε σχετικώς μεγάλαι έπιχώσεις τής κοιλάδος τού Καρτερού μοΰ έδιδον ελπίδας εΰρέσεως ερειπίων. Έν τούτοις ή γενική διαμόρφωσις τής παραλίας, δπου τό καλύτερον άσυλον κατά τών επικινδύνων ΒΔ
ανέμων, οΐτινες κυριαρχούσι θέρους καί χειμώνος έν Κρήτη παρέχει τό δυτι
κόν άκρον τής κοιλάδος, έτι δ’ αϊ αυτόθι έκβολαί τοΰ ποταμού Άμνισοΰ, με
παρεπλάνησαν νά αναζητήσω εκεί τά ίχνη τού μινωικού επινείου. Πλάνη, τήν
οποίαν βλέπομεν νά συμμερίζεται καί δ Μαριάνι προ 30 ετών, κατ’ αυτόν δέ
καί δ Δέμαν—Χαρτλέμπεν. Εις τά παρά τάς έκβολάς τού Άμνισοΰ μέρη
έσκαψα βραχύτατα δοκιμαστικούς κατά διαφόρους περιόδους, δπως δήποτε δμως
αί έρευναι κατ’ ούδένα τρόπον πρέπει νά θεωρηθώσι περατωθεΐσαι εκεί. Ή
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κορυφή τής Παληοχώρας, ήτις κεΐται προς Βορράν καί κάτωθεν τοϋ σπηλαίου
τής Είλειθυίας εις άπόστασιν 500 περίπου μέτρων κατ’ ευθείαν, επόμενον ήτο
νά έλκόση την προσοχήν μου ευθύς εξ αρχής. Έν τοΰτοις επ’ αυτής δεν είχον
άνεόρει ή όστρακά τινα αραιά ΥΜ 3 εποχής τό δε πλήθος τών ενετικής καί
τουρκικής εποχής κτισμάτων καί ή ελάχιστη επίχωσιςδέν έδιδον ελπίδας σκαφικής επιτυχίας. Μ’ δλα ταΰτα τα ίχνη τοϋ μινωικοϋ επινείου έκειντο εκεί, σχεδόν
εντός τής άμμου, άπλουμενα πέριξ τών προπόδων τοϋ λόφου τής Παληοχώρας.
Τό πρώτον εϋοίωνον σημεΐον περί τής ύπάρξεως τοΰ συνοικισμού μάς
έδωκε τό άλλως ήκιστα ευπρεπές ζώον, τό όποιον εις πάσαν Ιποχήν Ιθεωρήθη
φέρον την καλήν τύχην: Μία ΰς. Ό οπλονόμος τοϋ Λιμεναρχείου Ηρακλείου
κ. I. Τζιτζάς, δστις είχεν έξέλθει προς καταδίωξιν δυναμιτιστών καί είχε καταφϋγει υπό τούς βράχους τής Παληοχώρας προς εϋρεσιν ολίγης σκιάς, παρετήρησεν δτι τό ανωτέρω ζώον ενώ έσκάλιζε διά τοϋ ρόγχους του τό έδαφος
έξήγε κατά τήν άναμόχλευσιν άφθονα όστρακα καί μάλιστα καί έν τεμάχιον
καλοϋ αγγείου έξ στεατίτου. Ό αξιόλογος εκείνος υπάλληλος έσπευσε νά
άναγγείλη τό πράγμα είς τό Μουσεΐον, κομίσας συγχρόνως καί δείγματα τών
οστράκων. ’Αμέσως έπεσκέφθην τό μέρος, τό όποιον έκειτο σύρριζα προς
τούς δυτικούς πρόποδας τής Παληοχώρας. Είδον δτι Ιπρόκειτο περί άφθονων
ΜΜ συντριμμάτων, τά όποια εχαρακτήρισα ως δηλοΰντα αποθέτην τινά, διότι
εύρίσκοντο εκεί κυριολεκτικούς έν σωρφ. Έζήτησα τήν πρώτην πίστωσιν έκ 2
χιλ. δραχμών καί ούτως ηρχισε δοκιμαστική άνασκαφή.
Τό άνωτέρω σημεΐον άπεδείχθη πράγματι δτι ήτο άποθέτης.’Άγνωστον
αν τά δ'στρακα έρρίφθησαν άνωθεν ή άπετέθησαν έκ τών πέριξ. "Ενεκα τοϋ
άποτόμου τοϋ βράχου ήτο δυνατόν νά καταρρίπτωνται άνωθεν έκ τοΰ λοφί
σκου έκάστοτε. Έπρόκειτο περί χώρου τριών μόλις τετραγωνικών μέτρων καί
άβαθεστάτου, μή ύπερβαίνοντος είς έπίχωσιν τά 30 εκατοστά. Έντεϋθεν συνελέξαμεν πέντε μεγάλους σάκκους οστράκων, τών πλείστων καθαρώς Μ Μ
έποχής. Άξιολογώτερα είναι τεμάχια άγγείου μελαμβαφοϋς μετά έμπιέστων
κύκλων καί κεφαλή ειδωλίου βοός (0,10 ύψος) μετά λίαν προεξέχοντος
ρόγχους, άσφαλώς ΜΜ έποχής.
Αί έρευναι έπεξετάθησαν καί προς άλλάς διευθύνσεις. Είς τούς βορείους
πρόποδας τής Παληοχώρας, δπου ή έπίχωσις συνίσταται έκ καθαράς άμμου,
εύρέθησαν δυο άξιόλογα έρείπια άτελώς άμφότερα άνασκαφέντα. Τό έ'ν, τό
δυτικώτερον, είναι στενόμακρον «μέγαρον» έκτισμένον έν μέρει διά πελε
κητών πώρων, ών είς φέρει έγκεχαραγμένον τό σόμβολον τοΰ διπλοϋ πελέκεως. Τό έσωτερικόν είναι ακόμη άσκαφον. Είς τήν ΝΑ γωνίαν παρουσιάσθη
τετράγωνον φρεατοειδές κατασκεύασμα άρκοόντως βαθό, τό όποιον εΰρέθη
πλήρες κισσήρεως, ήτις άνευρίσκετο άφθονος καί κατά τό υπόλοιπον κτήριον.
’Ίσως δμως δεν δυνάμεθα άμέσως νά συναγάγωμεν δτι αϋτη άπετέλει
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εμπόρευμα (γνωστόν δτι εις τήν άρχαίαν εποχήν ή κίσσηρις έχρησιμοποιεΐτο
ώς λειαντικόν διαφόρων ουσιών). Είναι πιθανόν δτι άπετέθη εκεί αυτομάτως
υπό τής θαλάσσης. Καί σήμερον έ'τι ή πέριξ άμμος τοϋ αίγιαλοϋ βρίθει τεμα
χίων κισσήρεως τά όποια ασφαλώς, εκ τοϋ ηφαιστείου τής γειτονικής Θήρας
προερχόμενα, δεν είχον νά διανΰσωσι καί πολύ μικρόν διάστημα μέχρις ού
άποτεθώσι κατά τήν παραλίαν τοϋ Άμνισοϋ υπό τών κυμάτων. (Γνωστόν
δτι κατά τήν φοβεράν έ'κρηξιν τής Θήρας περί τό 2000 π. X. μέγα στρώμα
κισσήρεως πάχους μέχρι 30 μέτρων έκάλυψε τήν έναπομείνασαν νήσον, κατά
δε τήν έκρηξιν τοϋ 724 επί Λέοντος τοϋ Ίσαύρου τό έκβρασθέν πλήθος τής
κισσήρεως έκάλυψε κυριολεκτικούς τήν θάλασσαν μεταφερθέν υπό τών κυμά
των μέχρι Μακεδονίας καί Μικράς Ασίας). Επίσης έφάνησαν δυο γύψιναι
παραστάδες πολυθύρου εντός τοϋ Μεγάρου. Κατά τήν διάρκειαν τής δοκιμα
στικής σκαφής άνεκαλύφθη μικρόν φυλλάριον χρυσοϋ καί τεμάχιον αγγείου
εκ φαγεντιανής.
Όλίγα μέτρα άπώτερον προς Άνατολάς προήλθεν εις φώς έτερον περίερ
γον κτίομα. Τό σχέδιόν του είναι τραπεζοειδές, οί τοίχοι παχύτατοι, ύπερβαίνοντες τά δυο μέτρα, έσωτερικώς δέ σχηματίζεται μικρόν τετράγωνον δωμάτων.
Ή άνασκαφή δεν έ'φθασε μέχρι τέλους, δπως δήποτε δμως κατέστη φανερόν
δτι τό κτίσμα έφερε θυραν κατά τό δυτικόν μέρος σύρριζα προς τον βράχον
τής Παληοχώρας, δστις λαξευθείς εν μέρει εχρησίμευσεν ώς νότιος τοίχος τοϋ
κατασκευάσματος εκείνου. Εις βαθύτερα στρώματα έσωτερικώς εύρέθησαν
όστρακα ΥΜ 2 καί 3 εποχής, αλλά καί εν ΥΜ I τοϋ ρυθμοΰ τής χλωρίδος.
Επίσης ή λαβή πελωρίου ψευδοστόμου άμφορέως. "Ισως πάντα ταϋτα τά
όστρακα προέρχονται εκ τοϋ φορυτοϋ, δστις άνωθεν εκ τής Παληοχώρας
παρασυρόμενος κατέχωσε κατά μικρόν τό οικοδόμημα. Ούτως ούδέν βεβαιότερον δύναται νά λεχθή περί τοϋ προορισμού του.
Αλλά τό σπουδαιότατου τών κτισμάτων — τό καί μόνον τελείως άνασκαφέν κατά τήν εφετεινήν περίοδον — παρουσιάσθη υπό τούς ανατολικούς
πρόποδας τής Παληοχώρας. Ενταύθα εύρίσκονται μία ή δύο ήρειπωμέναι
μάνδραι ποιμένων. Μεταξύ τοϋ οικοδομικού τούτων υλικού εύρον μέγαν
κυβόλιθον πελεκητού πώρου καί μικρότερου τεμάχιον γυψολίθου, υλικά άμφότερα, τά όποια προφανώς ειχον άφαιρεθή εκ μινωικοϋ τίνος κτηρίου. Τό
κτήριον τούτο ήδύνατο βεβαίως νά είναι έν έκ τών δύο περιγραφέντων ήδη,
τά όποια δεν κεΐνται μακράν. Όπως δήποτε, κατά τήν τελευταίαν ημέραν
τής δοκιμαστικής άνασκαφής ετοποθέτησα δύο τών εργατών νά άνοίξωσι
τάφρον υπό τούς ανατολικούς πρόποδας τής Παληοχώρας, εντός αγρού δστις
παρουσίαζεν ήπιαν έλαφροτάτην έξόγκωσιν, ήτις μοΰ εφάνη ύποπτος. Ή τύχη
έβοήθησεν αναφανδόν, διότι ήτο ή τελευταία ημέρα τής άνασκαφής. Χρή
ματα δεν ύπήρχον άλλα, ώς δέ ύστερον άπεδείχθη, άν ή τάφρος ήνοίγετο έν
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μέτρον δεξιώτερον ή άριστερώτερον δεν ήθελε προελθεί τι άξιόλογον εις φώς
κα'ι ήθέλομεν εγκαταλείψει to μέρος. Ευτυχώς έπέσαμεν ακριβώς επί τοϋ
πυρήνος τών τοιχογραφιών, αιτινες Ιπρόκειτο νά προσδώσουν εις την άνασκαφήν ασυνήθη σπουδαιότητα. ’Ήδη μετά μίαν ώραν από τής ένάρξεως τής
εργασίας προσείλκυσε την προσοχήν μου τό εξαγόμενον καφεόχρουν καθαρόν
χώμα τών διαλελυμένων πλίνθων. Δεν είχεν έτι παρέλθει ή δεύτερα ώρα, καί
προσεκρούσαμεν επί σωρού ακανόνιστου μεγάλων λίθων, τούς οποίους οι

Εΐκ. 2. "Αποψις τής ανεσκαμμένης έπαύλεως.

έργάται μου έχαιρέτισαν ως «μνημεΐον». Έπεστάτησα εις τον καθαρισμόν
τοϋ μέρους καί υπήρξε μέγα ευτύχημα δτι αμέσως μέ τό πρώτον πλήγμα
σκαπάνης, τό όποιον έπλήγωσε μίαν τοιχογραφίαν, άντελήφθην περί τίνος
έπρόκειτο καί εσταμάτησα την εργασίαν. Εντός ολίγου ό έξησκημένος αρχιερ
γάτης μου, παλαίμαχος τών άνασκαφών τής Κνωσού, είχε διά τοϋ μαχαιρι
δίου καί μετά μεγάλης επιτηδειότητος εξαγάγει μερικά μικρά τεμάχια, τά όποια
προχείρως καθαρισθέντα έδειξαν ώραίον ερυθρόν έ'δαφος καί μερικά ακατά
ληπτα σχέδια. Έπρόκειτο περί τεμαχίων από άνθη κρίνων. Κατόπιν συνεχούς
εργασίας σχεδόν ενός καί ήμίσεος μηνός άπεκαλΰφθη ολόκληρος ή «Έπαυλις
τών Τοιχογραφιών» (είκ. 2). "Ενα ολόκληρον μήνα έδαπανήσαμεν εις την
εξαγωγήν τών τοιχογραφιών καί πρέπει νά μνημονευθώσιν ενταύθα τά ονό
ματα τοϋ αρχιτεχνίτου τοϋ Μουσείου Ηρακλείου Εμμανουήλ Σαλούστρου
G
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τοϋ αρχιεργάτου Ίωάννου Μηλιαρά και κυρίως τοϋ βοηθού αρχιτεχνίτου Ζαχ.
Κανάκη, δστις διαρκώς παραμένων επί τόπου καί άναπτύξας έκτακτον υπο
μονήν κατώρθωσε νά εξαγάγη τεμάχια, τά όποια έθεωροΰντο άπηλπισμένα.
Μόνον εν τεμάχιον καθ’ δλην την μακροχρόνιον εργασίαν κατεστράφη σχε
δόν, εκ στιγμιαίας άδεξιότητος, μη κατορθωθέντος νά συγκρατηθή καλώς επί
τοϋ εκ γύψου υποστρώματος. Τό τεμάχιον τούτο, μήκους 0,60 περίπου, ήτο εις

Είκ. 3. Σχέδιον τής «έπαύλεως».

μυρία τεμάχια διερρηγμένον καί εφερεν εν μέρει μόνον κρίκους ώς διακόσμησιν επιφάνειας, τό δέ υπόλοιπον ήτο ά'γραφον. Υπάρχει φωτογραφία προ τής
εξαγωγής. Έν πάση περιπτώσει ή ζημία δεν ήτο μεγάλη. Πάσαι αί λοιπαί
τοιχογραφίαι, μικραί καί μεγάλαι, εξήχθησαν κατόπιν κοπιώδους καθαρισμού
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διά τοΰ μαχαιριού, μεθ’ δ περιεβάλλοντο δι’ απλού ή διπλού τύπου εκ γύψου,
δστις μετά την στερεοποίησιν επέτρεπε την εξαγωγήν τού τεμαχίου. Τά εξα
γόμενα τεμάχια μετεφέροντο σχεδόν άνά πάσαν δευτέραν ημέραν δι’ αυτοκι
νήτου εις τό μουσεΐον, κρατούμενα προσεκτικώς επί των γονάτων των εργατών
εντός άβαθών ξύλινων συρταρίων.
Τό άποκαλυφθέν οικοδόμημα (είκ. 3) καταλαμβάνει τετράγωνον περί-

Είκ. 4. Ή καταπεσουσα κλΐμαξ τοΰ άνω πατώματος κατά χώραν, ώς εύρέθη,
όρωμένη έκ Δυσμών.

που χώρον 20 X 20 μ. Ό άξων προσανατολισμού αποκλίνει 10 μοίρας προς
αριστερά τοΰ μαγνητικοΰ Βορρά. Κατά την ΒΑ γωνίαν τοΰ τετραγώνου υπάρ
χει εν πολύθυρον (I) προ τού οποίου προς Β. ή μικρά αυλή είναι κεκαλυμμένη διά πλακών σχιστόλιθου, αΐτινες έξακολουθούσαι εφεξής σχηματίζουσιν
είδος πεζοδρομίου προς Βορράν καί Δυσμάς καί προχωρούσιν εις πλακόστρωσιν τοΰ χώρου 7. Έκ τού μνημονευθέντος πολυθύρου είσερχόμεθα διά
θύρας εις τον χώρον 6, εστρωμένον διά πλακών πώρου, καί 6 όποιος εν
μέρει θά εσχημάτιζεν είδος «σοττοσκάλα», διότι ενταύθα εύρέθη, μέ διεύθυνσιν από Ν. προς Β. καί εις ύψος ενός μέτρου, πεπτωκυϊα αλλά κατά χώραν
σφζομένη κλίμαξ μετά τεσσάρων πωρίνων βαθμιδών, ήτις ήγεν εις τό άνω
πάτωμα (είκ. 4). Τής κλίμακος ταύτης αι βαθμίδες παρουσιάζουν τήν τρι
γωνικήν τομήν τήν συνήθη εις τάς συγχρόνους κρεμαστάς μαρμαρίνας κλί
μακας. Τούτο άποδεικνύει δτι αί βαθμίδες θά έστηρίζοντο επί δύο πλαγίως
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προς τά άνω βαινουσών δοκών, αϊτινες, ξΰλιναι βεβαίως οΰσαι, έστερεοϋντο
επί τοϋ νοτίου τοίχου κατά τό κάτω μέρος καί επί τοϋ βορείου κατά τό ά'νω.
Έκ τοϋ 6 εισερχόμεθα εις τό μέγα δωμάτιον 7, δπερ φέρει τάς βάσεις δυο
κιόνων κατά χώραν καί, ώς φαίνεται, ήτο ανοικτόν κατά την ΝΑ γωνίαν, ώς
διακρίνεται καί επί τοϋ σχεδίου. Ενταύθα εύρέθησαν αί τοιχογραφίαι, κατά τό
πλεΐστον συσσωρευμέναι εις συμπαγή πυρήνα πέριξ τοϋ βορειοτέρου κίονος.
Έντεϋθεν εισερχόμεθα εις τά δυο δωμάτια 7 καί 8, μετά των οποίων
λήγει τό τμήμα τοϋ μεγάρου, τό έχον την πρόσοδον διά τής θυρας τοϋ πολυθυρου I όπόθεν είσήλθομεν. Άμφοτέρων τούτων των δωματίων οί εξωτε
ρικοί τοίχοι είναι κατεσκευασμένοι διά πελεκητών πώρων λίθων, εξ ών ό
μέγιστος έχει μήκος 2,20. Πάντων τό ύψος είναι όμοιομόρφως περί τά 70 έκ.,
ύψος τό όποιον άριθμοϋσι καί πάντες σχεδόν οί υπόλοιποι τοίχοι. Μόνον τό
ανατολικόν μέρος είναι μέχρι θεμελίων σχεδόν κατεστραμμένον. Εις ή δυο
τών ανωτέρω πώρων έκ τής βόρειας πλευράς Ιλλείπουσιν, άφαιρεθέντες υπό
λιθωρΰχων. Σημειωτέον επίσης, δτι οί δρθοστάται οϋτοι βαίνουσιν επί κρη
πιδώματος αργών λίθων, δπερ ήχθη εις ύψος 0,10 από τοϋ εδάφους καί έπιμελώς ώριζοντιώθη.
Τά ομοιόμορφον τοϋ ϋψους τών τοίχων τοϋ κάτω πατώματος φαίνεται
μάλλον νά προέρχεται Ιξ εξωτερικών λόγων (φθορά υπό τοϋ αρότρου κλπ.).
’Ίσως ολόκληρον τό κάτω πάτωμα είχε τούς τοίχους λίθινους, προς δ5 έτι καί
τάς γωνίας τοϋ άνω πατώματος. "Οτι δμως τό τελευταΐον τοΰτο ήτο κυρίως
εξ ωμών πλίνθων, εγένετο πλέον ή προφανές κατά την διάρκειαν τής άνασκαφής. Τό πολύ οί εξωτερικοί τοίχοι δυνατόν νά ήσαν εξ ολοκλήρου λίθινοι,
ώς δεικνύει τό πλήθος τών έξαχθέντων λίθων, οΐτινες θά ήσαν πολλοί διά
τό κάτω πάτωμα καί μόνον.
Εις τό άνω πάτωμα ή πρόσοδος ήτο διττή: Έκ μιάς κατά τό ήμισυ
σωθείσης θυρας παρά την ΝΑ γωνίαν τής πολυθύρου στοάς εισερχόμεθα εις
τον χώρον 2, δστις εντός αύτοϋ φέρει τό περίεργον διαμέρισμα 3, πιθανώς
τό θυρωρεΐον τοϋ μεγάρου. Διά τοϋ διαδρόμου 4, ού την κυρίαν καί συχνήν
χρήσιν μαρτυρεί ή πλακοστρωσις διά σκληρού τιτανόλιθου (σιδερόπετρας),
φθάνομεν εις τον κατ’ ορθήν γωνίαν συνδεδεμένον έτερον διάδρομον 5, ύψηλότερον κατά 0,15. Ό διάδρομος ούτος ήτο προσιτός καί απ’ευθείας έκ τής
νοτίας πλευράς κατόπιν καθόδου τριών βαθμιδών. Έντεϋθεν άνήρχετό τις
την περιγραφεΐσαν ήδη κλίμακα τοϋ άνω πατώματος, ήτις είχε καταπέσει
έντός τοϋ χώρου 6.
Πέρα πάσης αμφιβολίας ό χώρος 7 έπανελαμβάνετο ό αυτός καί εις τό
άνω πάτωμα, ήτο δέ κεκοσμημένος διά τών εύρεθεισών τοιχογραφιών. Τά
δωμάτια 8 καί 9 ίσως άνω συνηνοΰντο εις έν καί μόνον, διότι ό ένδιάμεσος
τοίχος τοϋ κάτω πατώματος είναι λίαν ευτελής. Τέλος καί τό πολύθυρον I
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έπανελάμβάνετο εις τό όίνω πάτωμα. Τοΰτο άποδεικνΰει μία παραστάς τοΰ
άνω ορόφου, καθώς και πολλαί πλάκες σχιστόλιθου, δι’ ών έκαλύπτετο τό
δάπεδον τοΰ ορόφου τουτου. Τουναντίον τοΰ υπέρ τό 7 χώρου τό δάπεδον
Ικαλυπτετο δι’ ωραίων
πωρίνων πλακών. Ό χώ
ρος 2-3 δεν προέκυψαν
αποδείξεις ότι εΐχεν άνω
πάτωμα.
’Άλλοι αβέβαιοι
καί ευτελείς τοίχοι φαί
νονται κατά την ΝΔ
γωνίαν τοΰ μεγάρου.
Ασφαλώς ήσαν βοηθη
τικής χρήσεως διαμερί
σματα. Τό 10 ήτο απο
θέτης άχρηστων ειδών,
ευρεθείς πλήρης οστρά
κων καί τινων ακεραίων
αώτων κυαθίσκων, τών
συνηθεστάτων εις πάσαν
μινωικήν άνασκαφήν·
Τέλος μνημονευτέον τοΰ
κατά την ΒΑ γωνίαν τοΰ
μεγάρου εΰτελοΰς κατα
σκευάσματος, διότι εκεί
και παρά τον σημείου μενον εν τώ σχεδίω γυψόλιθον εύρέθησαν τά
τεμάχια χαλκοΰ σκεΰους,
ίσως κατόπτρου και συνερρικνωμένα φυλλάρια
χρυσοΰ, άτινα φαίνεται
νά επενέδυον την ξυλίνην λαβήν.
Εύρη ματ α. Τοι-

Είκ. 5. ’Αγγεία έκ τής έπαύλεως.

οΰτον άξιόλογον άρχιτεκτόνημα είναι περίεργον δτι εις κινητά ευρήματα σχεδόν οΰδέν απολύτως παρου
σίασε. Πολύτιμα πράγματα βεβαίου; δεν είναι κοινά, εν Κρήτη δέ μάλιστα
ουδόλως άφθονοΰσιν. Έν τουτοις είναι παράδοξον, δτι δεν εύρέθησαν τοΰλά-
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χιστον αγγεία. Μόνον εν τεμάχιον μεσομινωικοΰ εύρέος κυάθου είναι αξιον
Ιδιαιτέρας μνείας, εύρεθέν εντός τοΰ διαδρόμου 5. Τά άλλα είναι δλως ασή
μαντα αγγεία, (είκ. 5) πλήν έτι μιας πρόχου ήτις άγνωστον ακόμη κατά πόσον
θά είναι δυνατόν νά άνασυγκροτηθή. Μία όμάς αγγείων μαγειρικής χρήσεως
(είκ. 6) εύρέθη εντός τοΰ 2 καί παρά την ΝΑ γωνίαν τοΰ 3, τά δέ πέριξ

μελανίζοντα χώματα δεικνύουν δτι εδώ ήτο τό μαγειρεΐον. Επίσης μοναδικήν
έξαίρεσιν παρουσιάζει τό παρόν μέγαρον ως προς την απουσίαν μεγάλων πίθων
άποθηκεύσεως, οΐτινες μέχρι τοΰδε ουδέποτε έλειψαν από τά ανάκτορα, τά

Είκ. 6. Όμάς αγγείων μαγειρικής χρήσεως εντός τοΰ χώρου 2.

μέγαρα καί τάς άπλάς ετι οικίας. Τό τοιοΰτον είναι δυσκόλως τυχαΐον καί απο
κλίνω νά ερμηνεύσω τό πράγμα ως άπόδειξιν τοΰ δτι τό παρόν οίκημα συνεδέετο προς επίσημόν τινα χρήσιν, ό'ν προωρισμένον ως έδρα επισήμου
ά'ρχοντος, ως μέγαρον υποδοχής των καταπλεόντων εις τον λιμένα, ή τέλος
ως βασιλική ε'παυλις δπου χρείας τυχούσης διέμενεν επί βραχύ δ βασιλεύς
τής Κνωσού οσάκις κατήρχετο προς τον λιμένα.
ΑΙ τοιχογ ραφί α ι. Είναι έν τούτοις αληθές, δτι τήν σπάνιν ά'λλων ευρη
μάτων άνεπλήρωσαν πλουσιοπαρόχως πολύτιμα καί ά'φθονα λείψανα τοιχο
γραφιών (είκ. 7). Ταΰτα εύρέθησαν άποκλειστικώς εντός τοΰ δωματίου 7
καί εις ύψος από ενός μέτρου μέχρι 0,40 από τοΰ δαπέδου. Ότι έπεσον
ενταύθα έκ τοΰ αντιστοίχου χώρου τοΰ άνω πατώματος ούδεμία παραμένει
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αμφιβολία. Πολλά τεμάχια έκειντο επί τών πωρίνων πλακών τού άνω πατώ
ματος, αϊτινες κατέπεσον προηγουμένως καί επ’ αυτών συνέπεσον ειτα οί εξ
ωμών πλίνθων τοίχοι. Διά τοΰτο αί τοιχογραφίαι περιεβάλλοντο άποκλειστικώς υπό καφεχρόου καθαρού χώματος, πολλάκις μάλιστα αί πλίνθοι διετήρουν τό σχήμα των καί επ’ αυτών ήσαν έτι προσκεκολλημένα τά τεμάχια
τού κονιάματος.
Ακριβέστερα περιγραφή τών τοιχογραφιών δεν είναι δυνατή προ τοΰ
εντελούς καθαρισμού καί σχετικής επ’ αυτών μελέτης. Άνήκουσι πάσαι

Ε’ικ. 7. Ό χώρος, δπου εύρέθησαν αί τοιχογραφίαι.

ανεξαιρέτως εις τον πρωιμώτερον ρυθμόν τής χλωρίδος καί ουδέν ίχνος ζωι
κού ό'ντος παρουσιάσθη. Κυρίως είκονίζονται τριών είδων φυτά: 1) Κρίνοι
οϊτινες δεικνύουν τήν πρωτοφανή μέχρι σήμερον τεχνοτροπίαν, δτι τά στελέχη
καί τά άνθη των έχουσιν έκβαθυνθή επί τού ερυθρού εδάφους καί πληρωθή
κυανής καί λευκής πάστας (είκ. 8 - 8α). 2) Κρινοειδή καί ίριδοειδή γραπτά
δΤ ερυθρού καί πρασίνου επί λευκού εδάφους. 3) Φυτά τής οικογένειας τής
μίνθης κατά πυκνάς συστάδας επί εδάφους μεταβαλλομένου διά κυματιστής
συνδέσεως από ερυθρού κάτω εις λευκόν άνω (είκ. 9). Επίσης άνεκαλύφθη
έν μικρόν τεμάχιον φέρον συστάδα κροκοειδών.
Τά εΰρεθέντα λείψατα έπιτρέπουσι σαφή ιδέαν τής διατάξεως τοΰ όλου.
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Τά ΰπ’ άρ. 1 φυτά εξέρχονται από είδους κλιμακωτών άνδηρων, άτινα είναι
εΐσέτι άτελώς προσηρμοσμένα. Τά ΰπ’ άρ. 3 φύονται άπό βάσεων αΐτινες
καταλήγουσιν εκατέρωθεν εις κοΐλον περίγραμμα κα'ι έπίκεινται άλλήλων, ως
φαίνεται, εις διπλάς σειράς μετά ωραίου κοσμήματος τεθλασμένων γραμμών
εις τά ενδιάμεσα.
Τά εύρεθέντα τεμάχια θά καταστή ίσως δυνατόν νά άποδώσωσιν ολό
κληρον την σΰνθεσιν τοϋ τοιχογραφημένου δωματίου, διότι εν συνόλφ άποτελοϋσιν επιφάνειαν πλειόνων τετραγωνικών μέτρων. Μόνον τό τεμάχιον τών

Εϊκ. 8. Μέρος τής τοιχογραφίας τών έμπιέστων κρίνων.

έμπιέστων κρίνων υπερβαίνει τό 1.50 εις ύψος επί ενός καί πλέον μέτρου
πλάτους. Έκ τής θέσεως τών τεμαχίων, ήτις έκάστοτε έπιμελώς έσημειοϋτο
καί έκ τής μελέτης τοΰ τρόπου τής πτώσεώς των, συνάγεται δτι 6 άνατολικός
τοίχος δεν έφερε διακόσμησιν, 6 βόρειος έφερε τά Ιμπίεστα κρίνα, ό δέ δυτι
κός τέλος τά ερυθρά ΐριδοειδή καί τάς" συστάδας τής μίνθης. Ό νότιος φαίνεται
νά μή ήτο πλήρης τοίχος (ως καί εις τό κάτω πάτωμα) έφερε δέ εις πολύ
μικροτέραν κλίμακα πιθανώς δμοια ΐριδοειδή καί τάς συστάδας τοϋ κρόκου.
Ή σπουδαιότης τών τοιχογραφιών τούτων, εφόσον ή μέχρι τοΰδε
σπουδή των επιτρέπει νά ίδωμεν, έγκειται εις τό δτι μάς παρουσιάζουσι μίαν
άγνωστον μέχρι τοΰδε βαθμίδα έξελίξεως τής μινωικής τέχνης. Ή μελέτη τοΰ
ρυθμοΰ των μάς πείθει, δτι αΰται είναι ή άρχαϊκή εποχή τής τοιχογραφίας, ήν
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εγνωρίζομεν μέχρι τοίδε έκ μόνης τής επιδράσεώς της επί την αγγειογραφίαν.
Έπί παραδείγματι δεν υπάρχει ή παραμικρά αμφιβολία, δτι οί εμπίεστοι
κρίνοι είναι τό πρωτότυπον των περίφημων «αγγείων με τα κρίνα» τής
Κνωσού, άνηκόντων εις τήν ΜΜ 3 έτι εποχήν. Όμοίως πλεΐστα ά'λλα αγγεία
τής ΥΜ Ια εποχής τοΰ ρυθμοί τής χλωρίδος ήρυσθησαν τα θέματά των εξ

αναλογών πρωτοτύπων. Αί τοιχογραφίαι τής Κνωσού καί 'Αγίας Τριάδος
είναι έναργώς προκεχωρημένου ρυθμοί. Τα φυτά έκπηδώσι πανταχόθεν
ζωηρότερα καί ευκινητότερα, διαχυνονται μέ χαρίεσσαν ελαφρότητα επί τής
επιφάνειας. Τουναντίον αί τοιχογραφίαι τοΰ Άμνισοί παρουσιάζουν τό λιτόν
καί αυστηρόν ύφος τής άρχαϊκότητος, επίσης δε τά είδη τών παριστωμένων
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φυτών είναι λίαν περιωρισμένα εν άντιθέσει προς την ποικιλίαν τής ώριμοτέρας εποχής, έτι δέ καί τά χρώματα τοΰ τεχνίτου δλιγώτερα.
Την μεγαλειτέραν συγγένειαν προς τάς τοιχογραφίας τοΰ Άμνισοΰ πα
ρουσιάζει εκ τοΰ ήδη ύπάρχοντος ΰλικοΰ ό διάκοσμος τής « Οικίας τών Τοι
χογραφιών» εν Κνωσώ (’Έβανς, Palace of Μ. 2 431 εξ.). Τά παριστώμενα
φυτά είναι έν μέρει τά αυτά, καθώς και 6 τρόπος τής συλλήψεως, εν τοΰτοις
ή έκτέλεσις είναι διάφορος ένταΰθα, άκολουθοΰσα τους κανόνας τής ζωηροτέρας έξαπλώσεως τής χλωρίδος επί τής προς διακόσμησιν επιφάνειας.

Είκ. 9 Τοιχογραφίαι μετά παραστάσεων ίριδοειδών καί «μίνβης».

Χρονολογίαι. Ή «έπαυλις τών τοιχογραφιών» φέρει έγκεχαραγμένον

αβαθώς επί δύο πωρολίθων τό σύμβολον τής τριαίνης τρίς. Έπί ά'λλων δμως
λίθων φέρονται άλλα σημεία λίαν βαθέως (σταυρός όκτάκις, άστήρ δίς, βέλος
δίς), πράγμα τό όποιον προδίδει ΜΜ εποχήν. Όμοίως τά ελάχιστα εύρεθέντα
ίχνη αγγείων μερίζονται μεταξύ τής ΜΜ καί ΥΜ εποχής, ό μνημονευθείς μάλι
στα ευρύς κύαθος φαίνεται νά άνήκη εις παλαιοτάτην φάσιν τής ΜΜ 3 εποχής,
έχων λεπτότατα τοιχώματα καί ίχνη ερυθρών ταινιών. Ό αρχαϊκός ρυιθμός τών
τοιχογραφιών έτονίσθη ανωτέρω. Διά πάντα ταΰτα ή κτίσις τής επαύλεως
πρέπει νά άναχθή εις την πρώιμον ΜΜ 3 εποχήν, περί τό 1700-1650 π. X.
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Ώς προς την καταστροφήν τοΰ κτηρίου τοσοΰτο μόνον δυνάμεθα νά
εϊπωμεν, δτι πρέπει νά υπήρξε βιαία. "Ιχνη πυράς παρετηρήθησαν άφθονα:
Πλεϊστοι λίθοι εύρίσκονται εις κατάστασιν άσβεστοποιήσεως υπό τοΰ πυράς.
Τούτο φαίνεται κυρίως κατά τον χώρον τής πολυθΰρου στοάς, ής πάσαι αί
παραστάδες είναι ισχυρότατα κεκαυμέναι, τό πέριξ χώμα μαυρισμένον καί τά
ϊχνη άπηνθρακωμένου ξύλου προέκυψαν άφθονα. Επίσης εύρέθη άπηνθρακωμένον τό κατώτερον τμήμα τού νοτίου κίονος τοΰ χώρου 7, δρθιον ακόμη
υπέρ την βάσιν του.
Ταϋτα είναι λείψανα πραγματικής πυρκαϊάς, ούχί βαθμιαίας άπανθρακώσεως τοΰ ξύλου, ής τό χρώμα διακρίνεται ώς ώχρότερον καστανόχρουν,
παρόμοιον προς τό τών λιγνιτών. Άφ’ ετέρου παρουσιάσθησαν διαρκούσης
τής άνασκαφής διδακτικώτατα φαινόμενα πτώσεως τών λίθων προς τά έξω,
περί ών καλύτερον πάσης περιγραφής όμιλεΐ ή φωτογραφία, ληφθεΐσα δτε ή
άνασκαφή εύρίσκετο ακόμη εις υψηλά στρώματα (είκ. 10). Μετά τό πέρας
παρετηρήθη έν περίεργον φαινόμενον, δτι κατά τό μέρος τοΰτο (ήτοι τον
δυτικόν τοίχον τοΰ δωματίου 9) καί αυτοί οί πώρινοι δρθοστάται, δύο τον
αριθμόν, έχουσιν εκτιναχθή προς τά έξω έξαρθωθέντες από τοΰ υπολοίπου
τοίχου υπό φοβεράς τίνος δυνάμεως. Την δύναμιν ταύτην την γνωρίζομεν
καλώς έν Κρήτη. Είναι οί ισχυροί σεισμοί οί συνταράσσοντες συχνότατα την
βορείαν παραλίαν τής νήσου. "Ετερον διδακτικόν παράδειγμα πτώσεως λίθων
παρετηρήθη παρά την ΒΑ γωνίαν τοΰ αποθέτου 10. ’Ασφαλώς πρόκειται
περί τών γωνιαίων λίθων. Πάντες μάλιστα έφερον τά ανωτέρω μνημονευθέντα βαθέα ΜΜ οικοδομικά σημεία.
Προς τό παρόν ας μείνη ανοικτόν τό ζήματα τοΰ αιτίου τής καταστρο
φής. Δεν είναι δμως δυνατόν ή νά τονισθή τό γεγονός, δτι ή καταστροφή
αύτη, ήτις έγένετο διαρκούσης τής πρώτης ΥΜ εποχής, είναι σύγχρονος καί
διά τά λοιπά μέγαρα Νίρου, Τυλίσου καί Σκλαβοκάμπου. Τό ζήτημα τοΰτο,
ενεκα τής μεγάλης ιστορικής αξίας ήν ενέχει, πρέπει νά γίνη άντικείμενον
Ιδιαιτέρας μελέτης. Πάντως είναι άκρως χαρακτηριστικόν τό γεγονός, δτι ό
αρχαιολόγος ό εύρίσκων έν μέγαρον έν Κρήτη γνωρίζει ήδη έκ τών προτέρων
δτι τοΰτο θά έχη θεμελιωθή κατά τήν ΜΜ 3 έποχήν, θά έχη καταστραφή
διαρκούσης τής πρώτης ΥΜ καί θά παρουσιάζη άφθονα τά ίχνη τής πυράς.
Τό ομοιόμορφον τοΰ φαινομένου απαιτεί ερμηνείαν, ήτις δέον ίσως νά
άναζητηθή εις μίαν έξωθεν έπελθοΰσαν λαίλαπα καταστροφής. Γνωρίζομεν
δέ περί τοιούτων ιστορικών γεγονότων τόσον ολίγα πράγματα ακόμη! (βλ.
περί τοΰ ζητήματος άναλόγους σκέψεις μου εύρύτερον έκπεφρασμένας έν
Bulletin de Corresp. Hellenique 63 1929 376 έξ.).
’Άλλαι ερευναι εις τά πέριξ. Διάφοροι δοκιμαί προς έξακρίβωσιν τής
έκτάσεως μελλουσών έρευνών έν Άμνισώ παρέσχον λίαν ένθαρρυντικά άπο-
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τελέσματα. Ή προς δυσμάς τής Παληοχώρας έκτασις παρουσιάζει διάφορα
λείψανα κτισμάτων, ών τινα εντός τής άμμου πιθανόν να είναι ίχνη λιμε
νικών εγκαταστάσεων αναλογών προς τάς τών 5 χιλιόμ. άνατολικώτερον κει
μένων 'Αγίων Θεοδώρων. (Πρακτικά τής Άρχ. Έταιρ. 1925-6 141 εξ., 1929

Είκ. 10. Πτώσις λίθων πρός τα έξω καί περίεργος μετακίνησις
δύο όρθοστατικών όγκολίθων τής έπαύλεως ών ό εΤς έχει
μήκος 2 μέτρων, (αποτέλεσμα σεισμού;)

94 εξ.). Έπι τής βόρειας κλιτυος τής βραχώδους Παληοχώρας ύπήρχεν εις
διάφορα μέρη ολίγον χώμα, τό όποιον ήρευνήθη. Άξιόλογον αποτέλεσμα
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ύπήρξεν ή εύρεσις πρωτομινωικού ενταφιασμού μετά τινων αρχαιοτήτων και
δύο αξιόλογων στιλβωτών ερυθρωπών αγγείων τής κατηγορίας Πύργου. Την
ΜΜ εποχήν αντιπροσωπεύει ού μόνον ό μνημονευθείς αποθέτης τής δυτικής
πλευράς, άλλα καί τρεις μικραί πρόχοι εΰρεθεΐσαι επί τής κορυφής τού βράχου.

Εϊκ. 11. ’Αγγεία Ένετικής εποχής εξ Άμνισοΰ (στιλπνή
τεχνική διά μολυβδώσεως τοΰ 17ου αίώνος).

Έλέχθη ήδη, δτι ενταύθα ύπάρχουσι τα λείψανα μεταγενεστέρων, ένετοτουρκικών κτισμάτων, καθώς καί τό λείψανον τείχους τινός, τό όποιον είναι ίσως
βυζαντινόν. Έσκάψαμεν δοκιμαστικώς τρεις εκ τών οικιών εκείνων, πάντοτε
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δ’ εΰρομεν υπό τά δάπεδά των ΥΜ κεραμικήν, τάς ανωτέρω μνημονευθείσας
ΜΜ προχοΐσκας και έν γυναικεΐον είδώλιον ΥΜ 3 εποχής. ”Ας μνημονευθή
ώς τελευταιον εύρημα εντός μιας των οικιών τούτων όμάς οικιακών σκευών
καί καθ’ εαυτήν αξιόλογος, άλλα καί ως ιστορικόν τεκμήριον. Πρόκειται
περί είκοσάδος αγγείων μολυβδωτών, πήλινων τινών μεγαλύτερων αποθη
κευτικών αγγείων, ενός χειρομΰλου, δυο μετάλλινων λύχνων καί διαφόρων
σιδηρών αντικειμένου, ών μεταξύ μία ψαλίς καί εις κώδων προβάτου. Ταϋτα
είναι λείψανα τής τελευταίας ενετικής εποχής, ή δε καταστροφή τών ανωτέρω
οικιών δέον άναμφιβόλως νά άποδοθή εις τάς πρώτας εφόδους τών Τούρκων
κατά τής Κρήτης περί to 1650 π. X. (είκ. 11).
Τό γεγονός τοΰτο μάς φέρει άβιάστως εις την σημασίαν τοϋ Άμνισοΰ
ώς τόπου προσορμίσεως. Δεν ήτο τυχαία ή εκλογή του υπό τοϋ «Μίνωος» ώς
επινείου, άλλ’ είναι ή προσφορωτέρα θέσις, δεδομένου μάλιστα δτι έχει θαυ
μάσιου αίγιαλόν προς άνέλκυσιν τών προϊστορικών πλοίων κατά τό γνωστόν
ομηρικόν έθιμον. Ενταύθα λοιπόν εϋρισκον κατάλληλον καταφυγίου οί στό
λοι τής μινωικής Κνωσού. Ενταύθα προσωρμίσθη ό Θησεύς καί ισχυρίζεται
δτι προσωρμίσθη καί 6 Όδυσσεΰς. ’Ενταύθα επίσης άπεβιβάσθη ό Βυζαν
τινός στρατηγός Καρτερός τό 826 μ. X., δπως θά άπεβιβάσθησαν καί οί
πρώτοι Τούρκοι επιδρομείς, ώς ελέχθη ανωτέρω.
Έλπίζομεν δτι ή μέλλουσα έρευνα θά φέρη εις φώς καί άλλας εγκατα
στάσεις τού επινείου τούτου, καθώς καί την οδόν την άγουσαν προς την
Κνωσόν, ής νομίζω δτι εις έν μέρος δυνάμεθα ήδη νά άναγνωρίσωμεν τά
ίχνη επί τού υπό μακραίωνος χρήσεως βαθέως διαβεβρωμένου βράχου.
ΣΤΤ, ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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Δωρεαί. Ευχαρίστως άναγράφοντες κατωτέρω τά πρός την βιβλιοθήκην
τής Εταιρείας είτε ύπ5 αυτών τών συγγραφέων είτε ύπ’ άλλων φίλων τής

Εταιρείας άποσταλέντα κατά τό έτος 1932 βιβλία, καθήκον ημών θεωροϋμεν να έκφράσωμεν κα'ι ενταύθα πρός πάντας τούς φιλόφρονας δωρητάς την
ευγνωμοσύνην τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.
[Εις τό τέλος τοϋ τίτλου έκαστου βιβλίου τίθεται εντός παρενθέσεως τό όνομα
τοΰ δωρητοϋ. "Οπου δεν υπάρχει παρένθεσις, δωρητής υπονοείται ό συγγραφεύς],
1.

Actes du Illme Congres Intern, d’Etudes Byzantines. (Sess. d’Athenes,
Octobre 1930). 'Ed. par les soins de Anast. C. Orlandos. Athenes
1932. (Comite Organisateur du III Congres Intern d’ 'Et. Byz.).

2. ’Αδαμάντιου, Άδ,: Άνασκαφαΐ έν Σπάρτη. Έν Άθ. 1932. Άπ.: «ΠΑΕ» 1931.
3.

»

»

Έργασίαι εις Μυστράν 1928. Άπ. : «ΠΑΕ» 1928.

4. ’Αλεξοπούλου, Ν. Κ.: Οί αγώνες διά μέσου τών αιώνων ... Έν Καλάμαις 1930.
5.

Antiquarium. Descrizione delle collezioni dell’ Antiquarium Comunale

Roma 1929 (Δήμαρχος Ρώμης).
6. ’Αρβανιτοπούλου, A. Σ.: Άνασκαφαΐ έν τφ Ίερφ τοΰ Διός Θαυλίου. Έν ΆίΚ
1929. Άπ. «ΑΕ» 1928.
7.

»

»

Άνασκαφαΐ Ίεροϋ Θαυλίου

έν Φεραϊς τής Θεσσα

λίας. Έν Άθήναις 1929. Άπ.: «ΠΑΕ» 1925.
8.
9.

»
»

,»
»

10.

»

»

Θεσηαλλικαί έπιγραφαί 1925. Άπ. «ΑΕ» 1923.
1924
»
»
1924.
Προσωπογραφία Τριπολιτών Περραιβών 1929. Άπ.:
«ΑΕ» 1925- 1926.

11. ’Αρχεΐον Πόντου. Τ. 1 -3. Έν Άθ. 1928 -31. (Επιτροπή Ποντιακών Μελετών).
12. ’ΑΘηναγόρα: Διονύσιος ό Σκυλόσοφος. Έν Ίωανν. 1931. Άπ.: «Ήπειρ. Χρον».
13.
»
»
Αρχιερατικοί ύπογραφαί δυσξύμβλητοι καί χρονολογίαι εσφαλμέ
νοι Πατριαρχικών σιγιλλίων.: Άπ. «Ελληνικά» 4, 1931.
14.

»

»

Μελέται καί σημειώματα. Έν Άθ. 1932.

15.

»

»

Κριτικόν σημείωμα περί τής Επισκοπής

Κορώνης. Έν ΆίΚ 1931.

Άπ.: «Θεολογία».
16.
17.

»
»

»

Ό Ίερομάρτυς Σεραφείμ. Έν ΆίΚ 1931.

»

Τό άγιον τάγμα τών ομοψύχων έν τή’Αρχαία Εκκλησία. Έν Κων/πόλει 1932. Άπ.: «’Ορθοδοξία».

18.

Bad6, Will. Pr.: The Tell En—Nasbeh excavations of 1929. Washington.

19.

Βαρούχα, Ειρήνης A.: Κυκλαδικοί τάφοι τής Πάρου. 1929. Άπ.: «ΑΕ» 1925-26

Άπ.: «Smiths. Rep.» 1930. (Smithson. Institution).
20.
21.

»

»

Ελληνικός τάφος τής Πάρου. 1929. Άπ. ·' «ΑΕ» 1925-26,

Βελανιδιώτου, ’Ιεζεκιήλ. Εναίσιμα έπί τή 35η έπιστημ. έπετηρίδι Αρχιεπι
σκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου. Έν Άθ. 1932.

22.

»

»

Στρατιωτική ζωή. Έν Άθ. 1924.
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23.

Bojatzidis, J.: Das neugriecli. Volkslied Κόρη ταξειδεύτρια. Berlin 1911.
Άπ.: «Mitteil. d. Semin, f. orient. Spr.» 14, 1911.

24.

Bollettino dell’ Associazione Internat. degli Studi Mediterranei. Anno 2,

25.

Βολονάκη, Μιχ. Δ Ή σημασία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως έν τή ιστορία
τοΰ κόσμου Έν Άθ. 1932.

26.

Borgoras, W. G.: Elements of the culture of the cirpumpolar zone.

27.

Breccia, E.: Le Musee Greco - Romain 1925-1931. Bergamo 1932. (Municipalite d’Alexandrie).

28.

Cantineau, J.: Inventaire des inscriptions
routh 1931.

1931 - 3, 1932. Roma. (Γ. Π. Οικονόμος).

Washington. ’Ait. «Smithson. Rep.» 1930. (Smithson. Jnstitution).

de Palmyre. Fasc. 7. Bey

29.

Chapuisat, Ed.: La prise d’armes de 1782 a Geneve. Geneve 1932.

30.

Χατζή, Άντ. X.: Μορεάς -’Ιχθύς. Άπ.: «Byz. Neugriech. Jahrb. 9, 1931.

31.

»

»

Κριτικά! παρατηρήσεις. Έν Άθ. 1931. Άπ.: «Έπετ. Έτ. Βυζ.

32.

Σπ.» Τ. 8.
Colilli, A. Μ.: La sistemazione del sepolcro degli Scipioni. Milano. Roma

33.

Corinth.: V. 8,2: Latin inscriptions 1896-1926. Ed. by A. B. West. Cam

(1929) Άπ.: «Capitolium» 7. 4. 1929. (Δήμαρχος Ρώμης).

34.
35.

»

bridge 1931 (Amer. School at Athens).
V. 10: The Odeum, By O. Broneer. Cambridge, Mass. 1932.

»

(Amer. School at Athens).
Creswell, K. A. C.: Early Muslim Architecture. Oxford 1932. 2° (Αντώνιος

Έμ. Μπενάκης).
36. "Αρχαιολογικόν Δελτίον Ύπουργ. Έκκλησ. κα! Δημοσ. Έκπαιδεύσεως. Τ. 6-9.

37.

»

»

11. 12. Έν ΆΟήναις 1923-1932 (Ύπουργ. Έκκλ. καί
Δη μ. Έκπ.). .
Υπουργείου Έκκλ. κα! Δημοσ. Έκπαιδεύσεως. Τ. 12,
1929. Έν Άθήναις 1932. (Ύπουργ. Έκκλ. καί Δ. Έκπ.).

38.

Δέφνερ, Μιχ. : Τρεις αρχαίοι αμφορείς

Ικ τής έν Δεκελεία έπαύλεως. 1926.

Άπ.: «ΑΕ» 1924.'
39.

»

·»■

Έξήγησις παραστάσεων επί ερυθρόμορφου άμφορέως. 1929. Άπ.:
«ΑΕ» 1927-28.

»

Ή αρχαία όχύρωσις τής πόλεως Σκύρου. 1929. Άπ.: «ΑΕ» 1925 - 26.

40.

»

41.

Diez,

42.

Daphni. Cambridge, Mass.
Dinsmoor, W. B.: The archons of Athens in the hellenistic age. Cambri

43.

dge, Mass. 1931. (Amer. School at Athens).
Doerpfeld, W.: Zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Wilhelm Dorpfeld am 26.

Ε. - Demus, Ο.: Byzantine mosaics in Greece. Hosios Lucas and

Dezember 1923. Jena 1924.
45.
46.

Δούτσαρη, Π.: Περί τής ρυθμικής τής αρχαίας Ελληνικής Ποιήσεως. Άθ. 1932.
Drachmann, A. G.: Ancient oil mills and presses. Koepenhavn. 1932.
Δραγάτση, Ίακ. X.: Τάφος θολωτός καί αλλαι αρχαιότητες έν Χαλανδριω. 1929.

47.

Drerup,

48.

Dussaud, R. - Deschamps, P. - Seyrig, H.; La Syrie antique et medie-

44.

Άπ.: «ΑΕ» 1925-26.

Ε.: Die Schulaussprache des Griechischen... Τ. 2. Paderborn 1932.

vale. Paris 1931.
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49.

Έλευσινιακά. 'Υπό Κ. Κουρουνιώτη.

Τχ. 1: Έν Άθ. 1932. ('Υπουργ. Έκκλ.

καί Δ. Έκπαιδ.).
50. Εβδομαδιαία Έπιθεώρησις του Ξένου Τύπου. Έτος 1: Έν Άθήναις 1932.
(Ύπουργ. Έξωτ.).
51. ’Εργασία. Έτ. Γ' (Τχ. 143 κ,έ.): 25 Σεπτ. 1932 κ.ε. (Ή Διεύθυνσις).
52.

Εύαγγελίδου, Δ.: Άνασκαφαί Δωδώνης καί Παραμυθίας. Έν Άθ. 1932. Άπ. :
«ΠΑΕ» 1930.

53.
54.

»

»

»

»

Άνασκαφή Δωδώνης. Έν ΆΘ. 1932. ’Απ.: «ΠΑΕ» 1931.

55.

»

»

Άνασκαφικαί έρευναι έν Λέσβω. Έν Άθήναις 1929. Άπ.:

56.

»

»

Επιτύμβιοι στήλαι τής Σάμου. 1926. Άπ. : «ΑΕ» 1924.

Εισαγωγή στην Ιστορία τής τέχνης. Έν. Άθ. 1931.
«ΠΑΕ» 1926.

57.

Euripidis Alkestis. Erklart von Leo Weber. Leipzig. Berlin 1930. (Leo

58.

Ή έξελλήνισις τοΰ αρχαίου κόσμου. Διαλέξεις ... υπό Ad. Reinach [κ.ά.] Μετά-

59.

Pondation Archdologique de l’Universitd de Bruxelles. Bruxelles

60.

Fiirst, C. M.: liber einen neolithisclien Schadel aus Arkadien. Lund 1932.

61.

Γαβαλά, Ζαφ. Δ.: Ή νήσος Σίκινος. Έν Άθ. 1931.
Γερογιάννη, Κ.: Γοργώ ή Μέδουσα; 1929. Άπ.: «ΑΕ» 1927 -28.

Weber).
φρασις Ξανθίππης Π. Μακκά. Τομ. 1: Έν Άθ. 1932 (Ξανθίππη Π. Μακκά).
1932. (H. Philippart).
Άπ.: ««Lunds Univers. «Aersskr.» Bd. 28, Nr. 13.
62.
63.

»

»

Ό έν Ήπείρφ ρωμαϊκός σταθμός «Ad Dianam» 1927. Άπ.:
«ΑΕ» 1924.

64.

Γιαννοπούλου, Ν. I.: Άρχαιολογ. Χρονικά. Έν Άθ. 1931. Άπ. : «ΠΑΕ» 1930.

65.
66.

»
»

»
»

Θεσσαλικαί έπιγραφαί. 1931. Άπ. «ΑΕ» 1930.
Επιγραφή έκ Φίλιας τής Θεσσαλ. Καρδίτσης. 1929. Άπ.:

67.

»

»

Ένεπίγραφον έπίκρανον βάσεως άνδριάντος έκ Μαυραχά-

68.

»

»

Παρατηρήσεις περί τής έκ Φίλιας τής Καρδίτσης επιγρα

69.

»

»

Φθιωτικά. 1929. Άπ.: «ΑΕ» 1925-26.

«ΑΕ» 1927 -1928.
δων Καρδίτσης. 1930. Άπ.: «ΑΕ» 1927-28.
φής. 1930. Άπ.: «ΑΕ» 1927 - 28.
70.
71.

Γλώσσα. Έτ. 1, Άθήναι 1932 (Σπ. Ν. Φίλιππας).
Hartmann, Fr.: liber das Denken in der klinischen Medizin T. I. Graz

1931. (Universitat Graz).
72. "Ελληνικά. T. 5, 1932. Έν Άθήναις (Σύλλ. Ώφελ. Βιβλ.).
73. Ήμερολόγιον ’Ιθάκης. Τ. 1, 1928-4, 1931. Άθήναι. (Ένωσις ’Ιθακήσιων).
74. Hiller von Gartringen, Fr.: Έπιγραφαί έκ τοΰ ίεροΰ τής Επίδαυρου 1928.
Άπ.: «ΑΕ» 1925-26.
75.

Hough, W .: Ancient seating furniture in the collection of the Un. States
National Museum. Washington. Άπ.: «Smiths. Rep.» 1930. (Smithson.
Institution).

76

To άρχαΐον ύδραγωγεΐον Παγασών - Δημητριάδος. Έν Άθήναις 1931. Άπ.'

77.

Index translationum. Ν° 1, Juillet 1932. Paris.(Inst. Intern. Cooper. Intell.).

«Θεσσαλ. Χρον.» 1931.

7
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78.

Inscriptiones Graecae. V. 2 et 3 Ed. minor. P. 2, Fasc. 2. Verolini 1931.

79.
80.

Κακριδή, I. ©.: Πηλεΰς, Θησεΰς και Οΐνεύς. 1930. Άπ.; «ΑΕ» 1927-28.
Καποδίστριας. Τα κατά τήν τελετήν των αποκαλυπτηρίων τοΰ άνδριάντος τοΰ

81.
82.

Καραχάλιου, ©. λείψανα τοΰ Κοττάβου έν τή Νέα Έλλάδι. 1927. Άπ. :«ΑΕ» 1924.
Καστριώτου, Π.: Άκαδήμεια. Άπ.: *ΑΕ» 1922.

(Πρωσσική ’Ακαδημία).

Ίωάννου Καποδιστρίου. Έν Άθ. 1932 (Πανεπιστήμιον ’Αθηνών).

83.

»

»

’Ανασκαφαί έν τώ Ώδείω τοΰ Περικλεούς. Έν "Λθήν. 1929.

84.

»

»

Άπ.: «ΙΙΑΕ» 1926.
Περίκλειον ’Ωδεΐον. Άπ. ■ «ΑΕ» 1922.

85.

86.

»

»

»

Κεραμοπούλλου,

’

»

Έν Άθ. 1929. Άπ.: «ΠΑΕ» 1928.

Λ.: Ανασκαφαί τοΰ Καδμείου ανακτόρου έν Θήβαις. Έν Άθ.

1929. Άπ.= «ΠΑΕ» 1928.
»

87.

»

Ανασκαφαί έν Θήβαις, Φ/ιίορίνη, Έρατύρα. Έν Άθ. 1932.
Άπ.: «ΠΑΕ« 1930.

»

88.
89.

»

»

90.

»

»

Μακεδονία Προϊστορική. 1930. Άπ. : « ΑΕ » 1927 - 28.
Τό άρχαΐον δνομα τοΰ Σαρανταπόρου. Άπ.: «Ήμερολόγιον Δυτ. Μακεδ.» 1932.
ΑΙ περιπέτειαι ενός χρυσοΰ στεφάνου τοΰ Μουσείου Βόλου.
Άπ.: «Ήμερολ. Μεγ. Ελλάδος» 1932.

91.

Klaffetlbach, G.: Εις τήν έκ Φίλιας τής Καρδίτσης έπιγραφήν. 1930. Άπ.:

92.

«ΑΕ» 1927 - 28.
Koch, Η.: Nachruf auf Franz Studniczka. Leipzig· 1930. Άπ.: «Ber. Ver-

93.

Κοτζιά, N. X. : Ένεπίγραφον χριστιανικόν άνάγλυφον 1929. Άπ. : «ΑΕ»1925-26.

handl. Sachs. Ak. Wiss. z. Leipzig» 82,2.
94.

»

»

Δημοτικόν ψήφισμα Αλών των Άραφηνίδων. 1929. Άπ.: «ΑΕ»
1925 - 26.

95.
9G.

Κουρουνιώτη, Κ.: Δυο νέαι έλευσινιακαι έπιγραφαί. [1932].
Κβυρτίδβυ, Γ. Π.: Ιστορία τής Θράκης. Τ. 1: Έν Άθ. 1932.

97.

Krieger, HAW.: Aspets of aboriginal decorative art in America... Washing

98.

Κτενά, Xp.: Ή σύγχρονος Άθωνιάς Σχολή παί οί έν αυτή διδάξαντες. . .
1845 -1916. Έν Άθ. 1930.

ton. Άπ.: «Smiths. Rep.» 1930. (Smithson. Institution).

99.

»

»

Τά γράμματα έν Άγ. Όρει καί ή Μεγάλη τοΰ Χρίστου Εκκλησία.
Έν Άθήν. 1928.

100.

101.

Kunze, Emil.: Kretische Bronzereliefs. Text καί Tafeln. Stuttgart 1931.
Κυπαρίσση, N. : Ανασκαφαί έν Χαλανδρίτση. Έν Άθ. 1932. Άπ.: «ΠΑΕ» 1930.

102.

»

»

Ανασκαφαί έν Κάτο) Γουμενίτση των Καλαβρύτων. Έν Άθήν.
1929. Άπ. : «ΠΑΕ» 1925.

103.

»

»

Ανασκαφαί έν Γουρζουμίση Αρχαίας
1932. Άπ.: «ΠΑΕ» 1931.

104.

»

»

»

»

105.
106.
107.

Άχαΐας. Έν Άθήναις

Άνασκαφή Μυκην. Νεκροταφείου έν Άγ. Βασιλείφ Χαλανδρίτσης. Έν Άθ. 1930. Άπ. : «ΠΑΕ» 1928.
Λεονάρδου, Β.: Άμφιάρειον (1925). Έν Άθ. 1929. Άπ.: «ΠΑΕ» 1929.
Άμφιαρείου σκαφαί (1928). Έν Άθ. 1929. Άπ. : «ΠΑΕ» 1928.

Λουκοπούλου, Δημ.: Ό Ρουμελιώτης Καπετάνος τοΰ 1821. Άνδρίτσος Σαφάκας. Έν Άθ. 1931 (Σύλλ. Ώφελ. Βιβλ.).
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108.

Λυκούδη, Στυλ.: Ή ταΰτότης των Μελαντίνων σκοπέλων είς τό Ίκάριον πέλα

109.

Maccurdy, G. G.: Recent progress in the field of old world prehistory.

110.
111.

Μαρινάτου, Σιτ.: Άνασκαφαϊ έν Κρήτη. Έν Άθ. 1932. Άπ. : «ΠΑΕ« 1930.

γος. Άπ.: «ΠΑΑ» 7, 1932.
Άπ.: «Smithson. Rep.» 1930. (Smithson Institution).
»

»

Άνασκαφαϊ Νίρου Χάνι Κρήτης. Έν Άθήναις 1929. Άπ. :
«ΠΑΕ» 1926.

112.
113.

Γοργόνες καί Γοργόνεια. 1929. Άπ.: «ΑΕ» 1927- 28.
»

114.
115.

»

"Ομηρος, Μυκήναι καί Ανατολή. 1929. Άπ.: «ΑΕ» 1927 - 28.

»

Αί θαλασσογραφικαί παραστάσεις τής κρητομηκυναϊκής επο
χής. 1931 Άπ.: «ΑΕ» 1930.

II Mausoleo d’Augusto.

Milano, Roma.

Άπ.:

«Capitolium» 9, 1930.

(Δήμαρχος Ρώμης).
116.

Μελετοπούλου, Άλεξ. Ν.: Κατάλογος των αρχαίων νομισμάτων, συμβόλων

117.
118.

Μηλιάδου, I.: Άνασκαφή Αγρίνιου. Έν Άθ. 1930. Άπ.: «ΠΑΕ» 1928.
Μελισσηνοϋ, Κ. : Έκθεσις των επί τής πρυτανείας αυτοϋ κατά τό πανεπιστ.

119.

Μερλιέ, Μέλπως Ο.: Τραγούδια τής Ρούμελης. Έν Άθήν. 1931. (Σόλλ. Ώφελ.

120.
121.

Μέρμηγκα, Κ.: Johann Wolfgang Gothe. Έν Άθ. 1932.

καί κερματίων έκ τής Συλλογής. — Έν Άθ. 1884 (Μελετόπουλος),

έτ. 1930-31 πεπραγμένων. Έν Άθ. 1932 (Πανεπισιήμιον),
Βιβλίων).
Moerland, Η.: Die lateinischen Oribasiusiibersetzungen.

Osloae 1932.

122.

(Γ. Π. Οικονόμος).
Munoz, Antonio: Capidoglio. Roma 1930. (Δήμαρχος Ρώμης).

123.
124.

Μυλωνά, Γ. Ε.: Προϊστορική Έλευσίς. Έν Άθ. 1932. Άπ.: «Έλευσινιακά.»
Οικονόμου, Γ. Π.: Άνασκαφαϊ έν Μεσσήνη. Έν Άθ. 1929. Άπ.: «ΙΙΑΕ» 1925.

125.

’Έκθεσις περί των κατά τό έτ. 1931 υπό τής Άρχαιολ. Εται

126.

ρείας πεπραγμένων. Έν Άθ. 1932.
Ό έκ του Αργείου Ηραίου πήλινος οίκίσκος. Άπ. :«ΑΕ»1931.

»

127.

»

»

Τά «Προνόμια» των ναών. Άπ.: «Πρακτ. Άκαδ. Άθ.» 1931.

128.

»

»

Βαλέριος Ν. Στάης. Άπ.: «ΑΕ» 1922.

129.

Όρλάνδου, "Αν. Κ.: Άνασκαφαϊ έν Πελλήνη. Έν Άθ. 1932. Άπ.: «ΙΙΑΕ» 1931.

130.

»

Άνασκαφαϊ έν Στυμφάλω.Έν Άθήναις 1932. Άπ.: «ΠΑΕ»
1929 καί 1930.

131.

»

»

Άνασκαφαϊ Στυμφάλου. Έν ΆΘ. 1930.Άπ.: «ΠΑΕ» 1928.

132.

»

»

Άνασκαφαϊ τοΰ έν Άθήναις ’Ωδείου τοϋ Περικλεούς.

133.

Έν Άθ. 1932. Άπ. : «ΠΑΕ» 1931.
Panaitescu, Enn. : Monumente inedite din Largiana. Cluj 1932.

134.

Παντελίδου, Xp. Γ.: Περί τής μεσαίων, κυπριακής διαλέκτου. Άπ.: «Β3γζ.

135.

Παπαδάκι, Ν. Γ.: Λοκρικός θεσμός. 1926. Άπ.: «ΑΕ» 1924.

136:
137.

Peek, W. Der Isishymnus von Andros. Berlin 1930.
Persson, A. W.: The royal tombs at Dendra near Midea. Lund 1931.

138.

Φιλαδελφέως, Άλεξ.: Τά νεωστί άνακαλυφθέντα ανάγλυφα. Άπ.: «ΑΕ» 1920.

Zeitschrift».31, 1931.

(Skrifter Kngl. Human. Vetenskapssamfundet i Lund, 15).
139.

»

»

Άνασκαφαϊ Νικοπόλεως.
«ΠΑΕ» 1926.

Έν

Άθήναις
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Φιλαδελφέως, Άλεξ.: Άνασκαφή παρά τό Λυσικράτειον μνημεΐον. Άπ. : «ΑΕ»
1921.

141.
142.

»

»

Πρεβέζης Μουσεΐον. Άπ.: «ΑΕ» 1922.

Philippart, Η.: L’Athenes des vases peints. Le Puy 1930. Άπ.: «Aero pole» 1930.

143.

»

»

Collections d’Antiquites classiques aux Etats - U nis. Bru
xelles 1928.

Άπ.:

«Rev. de Γ Universite de Bruxelles.»

1928, Suppl. 4.
144.

»

»

Deux coupes attiques a fond blanc.... Paris 1928. Άπ.:
«Monum. Mem. Piot* 29.

145.

»

»

La Fondation Archeologique de 1’ Universite de Bru

146.

»

»

Iconographie des Bacchantes d’ Eunpide. Paris 1930. Άπ.:

147.

»

»

«Rev. Beige de Philol. et d'Hist.» 1931.
Traveaux recents sur la ceramique grecque 1929. Άπ. :

148.

»

»

xelles. Bruxelles: 1931. Άπ.: «Le Flambeau» 1931.

«Rev. Beige de Philol. et d’ Hist.» 1929.
Le «Zeus» d’Artemision» Bruxelles 1932. Άπ.: «Le Flam
beau» Aout 1932.
149.
150.

Classical Philology. V. 1 (1906), N. 4. Chicago. (University of Chicago)·
Phokitis, I. D.: Le rhotacisme dit Eretrien. Athenes 1932. (Έναίσ. διατρ.).

151.

Πλάτωνος, Νικ. Έ. : Περί τής έν Κρήτη λατρείας τών σταλακτιτών. 1931.
Άπ.: «ΑΕ» 1930.

152.

Πρακτικά τής ’Ακαδημίας Άδηνών. Τό 7, 1932. Έν Άθ. 1932. (Ακαδημία

153.

University of California Publications in Amer. Archaeology and Eth

Αθηνών).
nology V. 24,2.3. 25,4 26. 32,4. 33,, : Berkeley 1929-32. (University
of California),
154.

Ricci, Corr. : II foro di Augusto e la casa dei Cavalieri di Rodi. Milano.

155.

Richarz, St.: The age of the human race in the light of Geology. Was

156.

Ρωμαίου, K.: Άνασκαφή έν Θέρμω. Έν Άθ. 1932. Άπ.: «ΠΑΕ» 1931.

Roma 1930. Άπ.: «Capitoliun» 8, 1930. (Δήμαρχος Ρώμης).
hington 1930. Άπ.: Smithson. Report* 1930. (Smithson. Institution).
157.
158.

»

Τό ήρώον τής Άλυζίας. 1931. Άπ. : «ΑΕ» 1930.

Σαβράμη, Εύαγγ. : Ιστορικόν σημείωμα περί τής έν Κυζίκω Σχολής. Έν Θεσ
σαλονίκη 1932. Άπ.: «Γρηγόριος Παλαμάς» 1932.

159.

»

»

Σύμβολα! είς τήν έκκλησιαστικήν ιστορίαν τών Ίωαννίνων.
Έν Τωαννίνοις 1932. Άπ.: «Ήπειρ. Χρον.»

160.

Σαρρή, I.: Τό κάστρον τοΰ Κορυνοΰ. 1929. Άπ.: «ΑΕ» 1927 - 28.

161.

Σάρρου, Δ. Μ.: Εισαγωγή στό αρχαίο δράμα. Αθήνα 1930. Άπ.: «Σάρρου,
Δ. Μ.: Σοφοκλής» 1.

162.

Κατάλογος τών χειρογράφων τοΰ έν Κων/πόλει Έλλην. Φιλολ.
Συλλόγου. Μ. 1 : Έν Άθ. 1931. Άπ.: «Έπετ. Έτ. Ιΐυζ. Σπου
δών» Τ. 8.

163.

Ό Κύκλωπας τοΰ Ευριπίδη σέ δημοτικούς στίχους. Αθήνα
1931. Άπ.: «Νέα Εστία».

164.

»

Σοφοκλής 1: Αντιγόνη σέ δημοτικούς στίχ. Έκδ. 2. Άθ. 1932.
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165.

Schrader, Ham.: Zu den neuen Antikenfunden des Piraeus. Berlin 1931.

166.

Skutil, J.: L’ epoque quaternaire dans les Balkans. ’Ait.: «Bull. Soc. Preh.

167.

Σωτπριάδου, Γ.: Άνασκαφή Δίου Μακεδονίας. Έν Ά0.1929. Άπ.: «ΠΑΕ» 1928.

•An:.: «Sitz. Ber. Pr. Ak. Wiss.» 1931.
Fr.» 28, 1931. (Γ. Π. Οικονόμος).
»

168.
169.

»

»

1932. Άπ.: «ΠΑΕ» 1931.

Σωτηρίου, Γ. Α.: Άνασκαφαί ένΝέα Άγχιάλφ. Έν ΆΟ. 1929. Άπ.: «ΠΑΕ» 1926.
»

170.

»
»

171.
172.
173.

Άνασκαφαί Νέας Άγχιάλου. Έν Άθ\ 1929. Άπ.: «ΠΑΕ» 1925.

»
»

»
»

»

»
Άνασκαφαί Νικοπόλεως. Έν Άθήν. 1929. Άπ.: «ΠΑΕ» 1926.
» —Όρλάνδου, Άναστ. Κ.: Άνασκαφαί Νικοπόλ. Έν Άθήναις

174.
175.

Άνασκαφαί έν Ν. Άγχιάλω. Έν Ά9\ 1932. Άπ.: «ΠΑΕ» 1930.
Άνασκαφαί Νέας Άγχιάλου. Έν Άίΐ. 1929. Άπ.: «ΠΑΕ» 1928.
Άνασκαφαί Νέας Άγχιάλου. Έν Ά0.1932. Άπ': «ΠΑΕ» 1931.

1932. Άπ.: «ΠΑΕ» 1930.
176.

Swanton, J. R. - Roberts, F. Η. Η.: Jesse Walter Fewkes. Washington.

177.

I Templi della zona argentina. XXI Aprile 1929 Roma. (Δήμαρχος Ρώμης),
©ρακικά.
T. 1—2. ΆΟήναι 1928-29. (Δ. Παπούλιας).

Άπ.: «Smiths. Rep.» 1930. (Smithson. Institution).
178.

»

179.

Τ. 3 καί Έκτακτον τεύχος, παράρτ. τοΰ Γ' τόμου. Έν Ά0\ 1931-32.

180.

(Θρακ. Κέντρον).
©ρεψιάδη, I. X.: ψήφισμα τιμητικόν εις δαδούχον Θεμιστοκλέα. Άπ. : Έλευ-

181.

Toussoun, Omar.: Etude sur le Wadi Natroun, ses moines et ses con

182.

Τριανταφυλλοπούλου, K. - Οικονόμου, Γ. Π.: Επικήδειοι έκφωνηάέντες

σινιακά, Τχ. 1, 1932.
vents. Alexandrie 1931.
πρό τής σοροϋ Δ. Παππούλια. Άπ.: «Εργα
σία» 24 Ίουλ. 1932. (ΔιευΟυνσις «’Εργασίας»)·
»

183.

Die Novelle des Patriarchen Athanasius
iiber die τριμοιρία. Άπ.: «Byz. - Neugr.
Jahrb.» Bd. 8.
Sur les sources

184.

du

code

Callimaque.

Bucarestl931. Άπ.: «Rev. Istor. Rom.»1931.
185.

Τσοποτοϋ, A. K.: Βόλος καί Γόλος. [Άθήναι 1931].
Δημητριάς ή παρά τόν Παγασητικόν Κόλπον. Έν Ά0. 1931.

186.

Άπ.: «Θεσσαλ. .Χρονικά» Τ. 2, 1931.
187.

Weber, Leo.: Φρυνίχου Άλκηστις. Άπ.; «Rhein. Mus. f. Philol.» 79, 1930.
Eleusinisches. Άπ.: «Rhein. Mus. f. Phil.» 80, 1931.

188.
»

189.

»

Orpheus. Άπ.: «Rhein. Mus. f. Phil.» N. F. Bd. 81.

190.

Svantevit und sein Heiligtum. [καί] Nachtragliches. Άπ.;

191.

Wilhelm, Ad.: Neue Beitrage zur griech. Inschriftenkunde. T. 5. Wien

«Arch. f. Religionswiss. Bd. 29.
1932. Άπ.: «Sitz. Ber. Ak. Wiss. Wien» Bd. 214.
192.

»

»

193.

»

>

Ελληνικών επιγραμμάτων έξάς. 1926. Άπ.: «ΑΕ» 1924.
Αττική τιμητική επιγραφή ρωμαϊκών χρόνων. 1927.
«ΑΕ» 1924.

194.

Wolters, Ρ.: Kirke. Άπ.: «Athen. Mitteil.» 1930.
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195.

Wolters, Ρ.: Der amyklaische Thron bei Kallisthenes. Άτ.: «Philologus»

196.

3αν8ουδίδοι>,

197.

Ξυγγοπούλου, Α.: Άνασκαφαί έν Σέρραις. Έν Ά9. 1929. Άπ.: «ΠΑΕ> 1926.

86, 1931.

198.
199.

» ;

»

Στεφ.:

Μινωϊκόν μέγαρον Νίρου. Άπ.: «ΑΕ» 1922.

Πήλινον βυζαντινόν Όυμιατήριον. 1931. Άπ.: «ΑΕ» 1930.

Ζώντου, Α. ϊ.: Γιάννης Τσακασιάνος. Άθήναι 1932.

ΆγοραΙ και άνταλλαγαί. ΕισήχΑησαν εις την βιβλιοθήκην τής Εται
ρείας κατά τό 1932 έξ αγοράς 195 νέοι τόμοι κα'ι εξ ανταλλαγής 87.
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ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1932

Τή 2811 Φεβρουάριου 1932, ήμερα Κυριακή και ώρα 5 ι/.2 μ. μ. συνήλθον
οί εταίροι εις τακτικήν συνέλευσιτη ινα συμφώνως προς τό άρθρον 32 τοΰ
οργανισμού έκλέξωσι τό τε Προεδρεΐον τής Συνελεΰσεως και τήν πενταμελή
επί τοΰ προϋπολογισμού επιτροπείαν διά τό έτος 1932, άκοΰσωσι δέ τήν
έκθεσιν τής εξελεγκτικής επιτροπείας, περί τής οικονομικής διαχειρίσεως
τοΰ 1931, ως καί τήν έκθεσιν τοΰ Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου περί των
πεπραγμένων τοΰ 1931.
Παρήσαν εταίροι τεσσαράκοντα επτά. Γενομένης φανεράς ψηφοφορίας
έξελέγησαν: Πρόεδρος τής Συνελεΰσεως ό κ. Κωνστ. Ράλλης, αντιπρόεδρος
ό κ. Μιχ. Κύρης, Α'. Γραμματεύς ό κ. Παν. Κανελλόπουλος, καί Β'. Γραμματεύς ό κ. Άπόστ. Παμποΰκας.
Ό Γραμματεύς τής συνελεΰσεως κ. Παν. Κανελλόπουλος άνέγνωσε τήν
έκθεσιν τής εξελεγκτικής επιτροπείας περί τής οικονομικής διαχειρίσεως κατά
τό έτος 1931 ή δέ Συνέλευσις όμοφώνως ένέκρινε τήν διαχείρισιν ταΰτην.
Ειτα διά μυστικής ψηφοφορίας έξελέγησαν μέλη τής εξελεγκτικής Επιτροπείας
επί τοΰ προϋπολογισμοΰ διά τό έτος 1932 οί κ. κ. Βασίλειος Αίγινήτης,
Ευάγγελος Κρητικός, Γεώργιος Παπαϊωάννου, Μιλτιάδης Πουρής καί ’Άγγε
λος Σταυρόπουλος.
Διακοπείσης μετά ταΰτα τής συνεδρίας καί έπαναληφθείσης τήν 6 V*
ό Γραμματεύς τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τής Εταιρείας κ. Γεώργιος Π.
Οικονόμος άνεκοίνωσε τήν ύπ’ αύτοΰ συνταχθεΐσαν έκθεσιν περί των πεπρα
γμένων τής Εταιρείας κατά τό λήξαν έτος 1931 μετά προβολών φωτεινών
εικόνων έκ τών υπό τής Εταιρείας γενομένων άνασκαφών.
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ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1932
πΡΟΣ

ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κύριε Πρόεδρε.

Οί υπογεγραμμένοι άποτελούντες την Εξελεγκτικήν Επιτροπείαν τής
Εταιρείας διά το έτος 1932 προσκληθέντες διά τοΰ ύπ’ άριθ. 2 τής 31
’Ιανουάριου έ. έ'. εγγράφου τοΰ κ. Προέδρου έπελήφθημεν τοΰ ελέγχου τής
οικονομικής διαχειρίσεως τής Εταιρείας τοΰ λήξαντος έτους 1932, έκ
τών λογιστικών καί ταμιακών βιβλίων τής οποίας εξάγονται τά εξής αποτε
λέσματα:
A' Χρηματικόν.

Ταμείου.
a') Χρέωσις:

1) Υπόλοιπον μετρητών εύρεθέν έν τώ Ταμείφ τη 31 Δε
κεμβρίου 1931............................................................ Δρχ.
2) Εισπράξεις από έσοδα ΓενικούΠροϋπολογισμού
. .
3) ’Αναλήψεις έκ τών έπ’ άνοικτώ λογαριασμώ καταθέ
σεων τής Εταιρείαςπαρά τήΕθνική
Τραπέζη...
4) Έπιστροφαί χρημάτων έκ προκαταβολών δΓ άνασκαφάς............................................................................
’Άθροισμα .

»

37.961.35
703.132.—

»

517.392.—

»
.

.

7.885.—
Δρχ. 1.266.370.35

β') Πίστωσις:

1) Πληρωμαί εις έξοδα Γενικού Προϋπολογισμού . . .
2) Καταθέσεις έπί άνοικτώ λογαριασμώ παρά τή ’Εθνική
Τραπέζη................................................................................
Είς μεταφοράν ....
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Δρχ.
»

699.053.45
488.668.—

Δρχ. 1.187.721.45
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Έκ μεταφοράς ....

Δρχ. 1.187.721.45

3) Πληρωμαί προς άντικατάστασιν διακοσίων τεσσαρά
κοντα (240) ομολογιών Έθνικοϋ ’Αναγκαστικού Δα
νείου 6.1/2% (1922) (κληροδοτήματος ’Ιωάν. Μαρκοποΰλου) κληρωθεισών εις τό άρτιον, διά 250 ομολο
γιών τού αυτού δανείου.................................................
4) Προκαταβολαί δι’ άνασκαφάς έπιστραφεΐσαι ....
5) Υπόλοιπον μετρητών έν τώ Ταμείω τη 31 Δεκεμβρίου
1932 ................................................. ,...............................
’Άθροισμα .
Β) ’Έσοδα

.

»
»

17.625.—
7.885.—

»

53.1384Κ)

. Δρχ. 1.266.370.35

καί ’Έξοδα.

a') ’Έσοδα.

1) ’Από μερίσματα καί τόκους................................................. Δρχ.
2)
» μισθώματα.......................................................................
»
3)
» άντίτιμον δημοσιευμάτων.............................................
»
4)
» εισφοράς εταίρων..........................................................
»
5)
» πώλησιν φωτογραφικών δελταρίων...........................
»
6)
» δωρεάν αδελφών ΓΙαπαστράτου................................
»
7)
» πώλησιν άχρηστου υλικού, απρόβλεπτα έσοδα . .
»
8)

»

κεκλεισμένας χρήσεις.....................................................
’Άθροισμα .

.

.

»
Δρχ.

474.268.—
20.830.—
36.430.—
.3.510.—
73.519.—
30.000.—
175.—
64.400.—
703.132.—

β') ’Έξοδα.

1) Ε’ις μισθούς καί επιδόματα........................................ Δρχ. 157.440.—
2) » έξοδα γραφείων..................................................
»
43.680.10
3) »
»
βιβλιοθήκης.................................................
»
77.131.80
4)
5)
6)
7)
8)
9)

»
»
»
»

»
»

επισκευάς καί επιπλώσεις .
άνασκαφάς................................................................
δημοσιεύματα...........................................................
περιοδικά καί βιβλία αρχαιολογικά...................
διδασκαλίαν...........................................................
προμήθειαν φωτογραφικών δελταρίων....

»1.817.—
103.815.—
129.546.70
3.200.—
2.797.—
87.450.25

»
»
»
»
»

10)
11)
12)

» διάφορα έξοδα . . .....................................................
»
» χορηγήματα δ’ άρχαιολογ. σπουδάς ενΕσπερία .
»
» έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων............................
»

13)

» περίσσευμα εσόδων χρήσεως 1932 ............................
’Άθροισμα . .

.

2.022.50
65.800.—
24.353.10

»

4.078.55

Δρχ.

703.132.—
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Τ ) Γενικός

Ισολογισμός.

α') ’Ενεργητικόν.

Το Ενεργητικόν τής Εταιρείας τή 31 Δεκεμβρίου
1932 ανήρχετο εις δραχμάς................................................. Δρχ. 2.392.584.55
άποτελούμενον εκ των έξης:
1) ’Από μετρητά εν τφ Ταμείφ....................... ....
2)
» το μέγαρον τής 'Εταιρείας..............................
»
3)
» ακίνητα κτήματα...........................................................
4)
λ
70 μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης....
5)
» 405 ομολογίας τής Εθνικόν Παγίου Δανείου
4 °/0 1889..............................................................
6)
» 75 ομολογίας Εθνικού Δανείου 5°/0, 1890 Σι
δηροδρόμου Λαρίσσης................................................
7)
» 121 ομολογίας Εθνικού Δανείου 5°/0, 1907
(Άμΰνης).......................................................................
8)
» 135 ομολογίας Εθνικού Δανείου 5 °/0, 1914 .
9)
» .μίαν ομολογίαν Εθνικού Δανείου 5%, 1893,
(Κεφαλαιώσεως) μετά μιας άποδείξεως φρ. 140 .
10)
» 30 ομολογίας Εθνικού Πατριωτικού Δανείου .
11)
» 25 ομολογίας Εθνικού Προσφυγικοΰ Δανείου
7%, 1924 ..................................................................
12)
» 4013 ομολογίας ’Εθνικού ’Αναγκαστικού Δα
νείου 6.72%, 1922 (κληροδοτήματος Τ. Μαρκοπούλου)......................................................................
13) » καταθέσεις έπ’ άνοικτω λογαριασμφ παρά τή
Εθνική Τραπέζη............................................ .'
14)
»
προκαταβολάς........................................ .... . . .
15) » 180 μετοχάς τής Κτηματικής Τραπέζης ....
16)
» 110 μετοχάς τής Τραπέζης τής Ελλάδος ...
17)
» 150 ομολογίας Δανείου Έλληνοβουΐ,γαρικής
Μεταναστεύσεως, 6%, 1923 ...................................
’'Αθροισμα .

.

*
»
»

53.138.90
259.863.80
17.847.50
157.190.25
>88.154.25

»

20.193.75

»
»

8.315.20
167.467.65

»
»

640.—
25.—
»

183.047.50

»

330.173.45

»
»
»
»

323.918. 1.932.—
180.000. 547.943.70
»

52.733.60

. Δρχ. 2.392.584.55

β') Παθητικόν.

Τό Παθητικόν τής Εταιρείας τή 31 Δεκεμβρίου 1932
ανήρχετο εις δραχμάς.......................................................... .

Δρχ. 2.392.584.55

άποιελοΰμενον έκ τού Κεφαλαίου....................................Δρχ. 2.392.584.55
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Δ' Περιουσία τής

’Αρχαιολογικής

'Εταιρείας.

Ή περιουσία τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τή 31
Δεκεμβρίου 1932 ανήρχετο εις δραχμάς ........

Δρχ. 2.392.584.55

Άποτελουμένη εκ των εξής:
1) ’Από μετρητά εν τω Ταμείφ.........................................
2)
» τό μέγαρον τής Εταιρείας.................................
3)
» ακίνητα κτήματα..................................................
4)
» 70 μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης...................
5)
» 405 ομολογίας Εθνικού Δανείου 4°/0, 1889
6)
» 75 ομολογίας Έθνικοϋ Δανείου 5 °/0, 1890,
Σιδηροδρόμου Λαρίσσης...........................
»
7)
» 121 ομολογίας Εθνικοί Δανείου 5°/ο, 1907
(Άμυνης)......................................................
»
8)
» 135 ομολογίας Εθνικοί Δανείου 5 %, 1914 .
9)
» μίαν ομολογίαν Εθνικοί Δανείου 5 °/0, 1893,
(Κεφαλαιώσεως) μετά μιας άποδείξεως φρ. 140.
10)
» 30 ομολογίας’Εθνικοί Πατριωτικοί Δανείου.
11)
»
25
»
»
Προσφυγικοί Δανείου
7 °/0, 1924 ..................................................................
12)
» 4013 ομολογίας Εθνικοί ’Αναγκαστικοί Δα
νείου 6.1/2%, 1922 (κληροδοτήματος Ί. Μαρκοποόλου).......................................................
»
13)
» καταθέσεις επ’ άνοικτφ λογαριασμοί παρά τή
’Εθνική Τραπέζη έπ’ δνόματιτής Εταιρείας.
14)
;> προκαταβολές..........................................................
15)
» 180 μετοχάς τής Κτηματικής Τραπέζης ...
16)
» 110 μετοχάς τής Τραπέζης τής Ελλάδος . .
17)
» 150 ομολογίας Δανείου Έλληνοβουλγαρικής
Μεταναστεΰσεως, 6 %> 1923 ..............................
Σΰνολον .

.

.

»
»
»
»
»

53.138.90
259.863.80
17.847.50
157.190 25
88.154.25
20.193.75

»

8 315.20
167.467.65

»
»

640. 25.—
183.047.50

»

330.173.45
323.918.—
1.932.—
180.000.—
547.943.70

»
»
»
»
»

52.733.60

Δρχ.

2.392 584.55

Περαίνουσα την παρούσαν έκθεσιν ή ’Επιτροπεία προτείνει εις τήν
Συνέλευσιν, δπως εγκρίνη τήν προκειμένην διαχείρισιν ως δρθώς έχουσαν
κα'ι επικύρωση τόν τε ’Ισολογισμόν καί ’Απολογισμόν τοί λήξαντος έτους
1932.
’Εν ’Αθήναις τή 3 Φεβρουάριον 1833.
Ή ’Εξελεγκτική Επιτροπεία
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑίΓΙΝΗΤΗΣ
Ευάγγελος Κρητικός
Γεώργιος Παπατωαννου
Μιλτιάδης Πουρής
Αγγελος Σταυροπουλος
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟΥ
Y»i6sry

Oj

Φ
Οι
ft

Γ

1
2
3
1
2
1

»

2

»

»

»

Διαφορά
Προνπο-

Είαπρα-

λογιοθέντα

χϋ'έντα

Είδος εσόδων

1

Α'
»
»
Β'

ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

3

3 Επί πλέον Επ'ι ελαττον

Μερίσματα καί τόκοι . ■ ■
Μισθώματα...........................
Άντίτιμον δημοσιευμάτων .
Είσφοραί εταίρων..................
Συνδρομή Δημοσίου ....
Φωτογραφίαι καί Φωτογραφικά δελτάρια ....
Έκ δωρεάς αδελφών Παπαστρατών ...............................
Έκ πωλήσεως αχρήστου ύλικοϋ, καί άλλων άπροβλέπτων έσόδων ......................
Έκ κεκλεισμένων χρήσεων .

565.716 50 474.268
20.830 —
10.100 —
40.000 — 36 430 —
3.000 —
3.510 —
—
—
50.000 —

Σύνολον ..................

858.316 50 703.132 —

125.000

—

73.519 —

—

—

30.000 —

—

175
64.400

100
64.400

91.448 50
10.730

—

—
510 —
—
—
—

—

3.570 —
—
50.000 51.481 —

30.000 —

75

—

—

41.315 - 196.499 50

Άνάλυσις τοΰ κεφαλαίου Α', άρθρου 3.
«Άντίτιμον δημοσιευμάτων».
1) ’Αρχαιολογική Έφημερίς......................................................Δραχ. 22.125.—
2) Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.................
»
4.280.—
3) Η. Lolling. Κατάλογος τοΰ έν Άθήναις επιγραφικού
Μουσείου. 1899 ..................................................................
»
180.—
4) Βασιλείου Λεονάρδου: Ή’Ολυμπία. 1901.................
»
200.—
5) Γ. Α Παπαβασιλείου. Περί τών έν Εύβοια αρχαίων τά
φων μετά παραρτήματος Εΰβοϊκών επιγραφών. 1910
»
300.—
6) Κ. Κουρουνιώτου. Κατάλ. τοΰ Μουσείου Λυκοσούρας. 1911
»
60.—
7) Γ. Οικονόμου. Έπιγραφαί τής Μακεδονίας. 1915 ....
»
60.—
8) Άντων. Κεραμοπούλλου. Τοπογραφία Δελφών. 1912-1917
»
50.—
9) Β. Στάη: Τό Σούνιον καί οι ναοί Ποσειδώνος καί ’Αθή
νας. 1920.............................................................
»
80.—
10) Α. Άρβανιτοπούλου Γραπταί Στήλαι Δημητριάδος - Παγασών. 1928 ................................................................................
»
7.200.-11) Γ. Μυλωνά. Ή Νεολιθική εποχή έν Έλλάδι. 1928 . .
»
225.—
12) Ίω. Γ. Γενναδίου. Ό Λόρδος Έλγιν καί οί πρό αύτοϋ
άνά τήν Ελλάδα καί τάς ’Αθήνας Ιδίως, άρχαιολογήσαντες έπιδρομεϊς. 1440-1837. 1930 .......
»
210.—
13) Γ. Σωτηρίου. Χριστιανικοί Θήβαι. 1931.............................
»
400.—
14) Ίωσ. Χατζιδάκη. Ιστορία Κρητικού Μουσείου. 1931 . .
»
1.060—
Σύνολον .

,

. Δραχ. 36.430.—
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ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1932
ΠΡΟΫΠΟ

Κ εφ ά λ .

ΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο;
Qb
Cu

Α'
»
»
»
Β'
»
»

1
2
3
4
1
2
3

»
Γ'
»
»

4
1
2
3
4

Προϋπο-

Λαπανη-

λογιοθέντα

θέντα

Διαφορά 1

Είδος έξόδων

Μισθοί καί έπιδόματα...............................
"Εξοδα γραφείων........................................
Έξοδα βιβλιοθήκης...................................
Έπισκευαί καί επιπλώσεις..........................
Άνασκαφαί.....................................................
Δημοσιεύματα................................................
Συνδρομαί εις περιοδικά καί βιβλία άρχαιολογικά................................................
Διδασκαλία.....................................................
Φωτογραφίαι καί φωτογραφικά δελτάρια
Διάφορα έξοδα............................................
"Εξοδα δι’άρχαιολ. σπουδάς έν Εσπερία
"Εξοδα κεκλεισμένων χρήσεων..................

Σύνολον .................

επί ελαττον

165.840
157.400
45.000 — 43.680 10
80.000 — 77.131 80
20.000 —
1.817 —
156.625 50 103.815 —
165.000 — 129.546 70

8.400
1.319
2.868
18.183
52.810
35.453

10.000
8.000
100.000
20.000
66.400
26.451

6.800
5 203
12.549
17.977
600
2.097

—
—
—
—
—

3.200
2.797
87.450
2.022
65.800
24.353

25
50
—
10

90
20
—

50
30
—
—
75
50
—
90

863.316 50 699.053 45 164.263 05

Άνάλυσις τοΰ κεφ. Β'. άρθρου 1.
I

Άνασκαφαί

Π ι στώσεις
ΔιατεΦεϊσαι "Αδιάθετοι

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

'Ωδείου Περικλεούς . .
Νέας Άγχιάλου . .
Δίου Μακεδονίας. . .
Δυτικής
»
. . .
Δωδώνης......................
’Αρχαίας Άχαΐας . .
Πελλήνης......................
Σικυώνος......................
Μεσσήνης,..................
Άμνισοϋ Κρήτης .
Καλαμπάκας καί Καστρακίου......................
12) Μαραθώνος..................
13) Μεσαιωνικής Λακεδαι
μόνιας ..........................
14) Θέρμου (έκ δώρ. Άδ.
Παπαστράτων) . . .

15.000

εσόδων καί εξόδων.

_
10.000 10.000

10.000

Σύγκρισις πραγματοποιη ίΐέντων

Α' Έσοδα .... Δρ. 703.132.-Β' Έξοδα .....

-

10.000 —
10.000 —
4.440 —
5.260 —

Περίσσευμα . Δρ.

699.053.45
4.078.55

10.000
14.025 2.090
3.000

30.000

_

2.910

_

10.000

_

—

Σύνολον. . . 103.815 -

42.910 -

’£V Η ϋήναις xfj 31 Δεκεμβρίου 1932.
Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΤΤΟΥΛΟΣ

ΠΑΝ. Γ. ΣΤΡΙΓΟΤΤΟΥΛΟΣ
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ΚΙΝΗΣΙΣ

ΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Α

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

’Αρχαιολογική Έφημερίς 1930 .............................................

2) Πρακτικά ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1930
»

'

»

Β.

ηίΣΛΗΘΕΝΤΑ

ΙΙω λ η θ έ ν τε ς τ ό μ ο ι

1) * Αρχαιολογική Λ1;φτ]μερις

Σειρά
τόμων

1898
1923
1924
1925-1926
1925-1926
1927-1928
1927-1928
1927-1928
1929
1929
1930
1930

1
1
1
2
2
1
3
5
11
6
2
28

’Άθροισμα

68

Τιμή

Είοπραχθεν

Σειρά

ποοόν

τευχών

—

—
—
—

—
—
—
—

—

500

»

786

»

800

2) Πρακτικά 'Αρχαιολογικής Εταιρείας

τόμον

400
400
400
250
400
125
250
400
250
400
200
400

»

1931....................................»

Ιΐω λ η θ έ ν

3) Πρακτικά

είς σώματα

......................

τα τεύ χ η

1)

ΤΗΣ

400
400 —
400 —
500 —
800 —
125 —
750 —
2 000 —
2.750 —
2.400 —
400 ----- '
11.200 —

1915
1922-1924
1925-1926
1927
1928
1929
1929
1930
1930
1931
1931

1
1
1
2
2
3
14
4
15
1
13

22.125 —

"Αθροισμα

57

Τιμή

Είοπραχ θέν

τεύχους

ποσοι

50
80
80
80
80
50
80
50
80
40
80

—

-----.
—
__

. ----—
—
—

50
80
80
160
160
150
1.120
200
1.200
40
1.040
4.280

—

—

—
—
—
—
—

—

3) Διάφορα δημοσιεύματα Αρχαιολογικής Εταιρείας.

ο>
3 '§

1
2
3
4

5

'Επιγραφή

Πωληθ’έντα

Τιμή

Είοπραχθεν

οώματα

σώματος

ποοόν

Συγγράμματος

Β. Λεονάρδου: Ή ’Ολυμπία. 1901 .
*
»
»
1901
. .
Α. ’Αρβανιτοπούλου : Γραπταί στήλαι
Δημητριάδος - Παγασών. 1928 . . .
’Ιωσήφ Χατζηδάκι: Ιστορία τοϋ Κρη
τικού Μουσείου καί τών αρχαιολο
γικών ερευνών εν Κρήτη 1931 . . .
'Ομοίως
Εις μεταφοράν .

.

.

2
1

50
100

6

1.200

16
7

40
60

—

640
420

—

32

1.450 —

8.460

—
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100
100

—

7.200

111

Λ νξω ν

α ρ ιθ μ ό ς

Κίνησις των δημοσιευμάτων κατά τό 1932

Επιγραφή

Έκ μεταφοράς .
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

ΙΤωληθέντα

Τιμή

Εισπραχβεν

οώματα

σώματος

ποσόν

Συγγράμματος

· ·

Β. Στάη : Τό Σούνιον καί οί ναοί ΓΙοσειδώνος καί Άθηνάς. 1920 ....
'Ομοίως
Γ. Ε. Μυλωνά: Ή νεολιθική εποχή έν
Έλλάδι. 1928 ........................................
Γ. Α. Παπαβασιλείου: Περί των έν Εύβοία αρχαίων τάφων μετά παραρτη
ματος Εύβοϊκών επιγραφών. 1910 . .
Ά. Κεραμοπούλλου : Τοπογραφία των
Δελφών. 1912-1917...............................
Η. G. Lolling : Κατάλογος τού έν Άθήναις επιγραφικού Μουσείου 1899 . .
Γεωργ. Π. Οικονόμου: Έπιγραφαί τής
Μακεδονίας 1915 ................................
Γ. .Σωτηρίου: Χριστιανικαί Θήβαι193ΐ.
Κ. Κουρουνιώιου: Κατάλογος του Μουσείου Λυκοσούρας. 1911..................
Ίω. Γ. Γενναδίου: Ό Λόρδος Έλγιν
καί οι προ αύτοϋ άνά την Ελλάδα
καί τάς Αθήνας ιδίως άρχαιολογήσαντες επιδρομείς (1440-1837). 1930.
"Αθροισμα

1.450

32

8 460

1
1

30
50

30
50

—

—

1

225

—

225

—

2

150

300

—

1

50

50

—

1

180

—

180

—

1
1

60
400

—

60
400

—
—

1

60

—

60

—

1

210

—

—

210
10 025

43

Ανακεφαλαίωαις.
1) ’Αρχαιολογική Έφημερίς................................................................................Δρ. 22,125.2) Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.................................................»

4,280.—

3) Διάφορα δημοσιεύματα τής Εταιρείας..........................................................»
Σύνολον . .

Γ .

υ
Σειρά ετών

διανεμηθεντα

Αρχαιολογική 'Εφημερίς.

τόμων

ΆριΌ·.

10,025.—

. Δρ. 36,430.·—

Σειρά ετών

’Αρι&. τόμωι

1929 ...

4

’Εκ μεταφοράς 144
...
1
1921

1927-1928 .

3

1920

...

1925-1926 .
1924 ....

1

1919

...

1

1

1915

...

1

1923 ....

1

1911

...

1

1922 ....

1

1908

...

1

1930 ....

133

Εις μεταφοράν 144

1

Σύνολον 150
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2)
Σειρά ετών

ϋρακτικά 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας.

Άρι$. τόμων

Σειρά ετών

Άριύ·. τόμων

1892 . . . .

1

1910 . .

.

.

1

1921 ....

2

1911 . .

. .

1

1922-1924 .

3

1912 .

1925-1926 .

4

Έκ μεταφοράς 10

.

. .

1

1913 . .

. .

2

1927 ....

2

1914 . .

.

.

1

1928 ....

3

1915 .

.

.

1

1929 ....

1916-1919 .

.

1

1930 .

1920 ....

1

1931 ....

48

.

Εις μεταφοράν 10

132
130

Σύνολον 334

1

2
3
4

6
7

8
9

10
II

'.2
13

’Επιγραφή

το μ ο ι

α ρ ιθ μ ό ς

3) Διάφορα δημοσιεύματα της eΕταιρείας.

Συ γγράμματος
*3

’Ιωσήφ Χατζηδάκι: 'Ιστορία τοϋ Κρητικοί) Μουσείου 1931 . . .
Γ. Μυλωνά: Ή νεολιθική εποχή έν Έλλάδι. 1928 ...............................
Georg. Ρ. Oeconomus : De profusionum receptaculis 1921 . . .
Ίω. Γ. Γενναδίου: Ό Λόρδος Έλγιν καί οί πρό αύτοϋ άνά τήν
Ελλάδα καί τάς ’Αθήνας άρχαιολογήσαντες επιδρομείς. 1930 .
Ά. Κεραμοπούλλου: Άποτυμπανισμός, συμβολή αρχαιολογική εις
τήν ιστορίαν του ποινικού δικαίου καί τήν λαογραφίαν. 1923 .
Π. Καββαδία: Προϊστορία’Αρχαιολογικής Εταιρείας από 1837-1900
Β. Αεονάρδου: Ή ’Ολυμπία. 1901.........................................................
Α. Κεραμοπούλλου : Τοπογραφία Δελφών 1912 -1917..................
Π. Καββαδία: Τό 'Ιερόν τοϋ ’Ασκληπιού έν Έπιδαύρφ καί ή θερα
πεία των ασθενών. 1900 ...................... ................................................
Χρ. Τσούντα: Αί προϊστ. άκροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου 1908.
Μνημεία τής Ελλάδος: 1906 ..................................................................
Κ. Κουρουνιώτου: Κατάλογος Μουσείου Λοκοσούρας. 1911. . . .
Β. Στάη : Τό Σούνιον καί ο'ι ναοί Ποσειδώνος καί ’Αθήνας 1920
Σύνολον .

.

Έν Άθήναις τή 31τι Δεκεμβρίου 1932.
ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

1ΤΑΝΑΓ. Γ. ΣΤΡΙΓΟΤΤΟΥΛΟΣ
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.

28
3
3
3

6

1
1
2

1
1

ι

1
1
52
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
(1837.

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1933)

Δραχμαι

1.

Αρχαιολογική Έφημερ'ις 1837 - 1931 (ΑΕ 1-69: πρβλ. πινάκιον παρά

(Β. Αεονάρδψ), ’Αρχαιολογικής έφημερίδος λεύκωμα, σ. 1-3). Σχήμα 4ον.
(Περίοδος Α') : τόμος 1-16 (1837 - 1860).
1837- 1843: τεύχη a - ιβ', ιγ’ (καί ιδ'), ιε’ (τεύχος iF' ίδιον δέν έξεδόθη),
ιζ' - κθ'· 1852 1860: τεύχη λ' - νέ· πωλοϋνται τάδε τά τεύχη : α', β', γ', δ',
έκαστον τεύχος......................................................................................................

45.—

Περίοδος Β': τόμος 17-21 (1862-1874).
1862: τεύχη α'-ιβ' (τά τεύχη θ'-ιβ' έξεδόθησαν τφ 1863)· έκαστον τεύχος .

45.—

1869: τεύχος ιγ'· 1870: τεύχος ιδ'· 1872: τεύχη ιε’ καί iF' (τό iF’ έζεδόθη
τφ 1873)· 1874: τεύχος ιζ'. έκαστον τεύχος.................................................

45.—

Περίοδος Γ': τόμος 22-62 (1883-1923).
1883-1923 : είς τόμος κατ’ έτος, έκ τεσσάρων τευχών συγκείμενος· έκαστος
τόμος..........................................................................................................................

500.—

Περίοδος Δ': τόμος 63 κέ. (1924 κέ.).
1924, 1925 -1926 (είς ένα τόμον), 1927 -1928 (είς ένα τόμον). 1929, 1930,
1931 είς τόμος κατ’ έτος μετά μονοστήλου κειμένου· έκαστος τόμος .
2.

500.—

Ενρετήριον τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος τής τρίτης περίοδον υπό Αλε
ξάνδρου Λαμπροπονλον τόμος 1°ς: 1883-1887. Σχήμα 40ν, σελίδες

η'-|-στήλαι 550. 1902 .........................................................................................
3.

80.—

Πρακτικά ’Αρχαιολογικής εταιρείας 1837- 1930 (ΠΑΕ 1-87: πρβλ. πινά-

κιον έν ΠΑΕ 1921, σ. 77-79).
Περίοδος Α': τόμος 1 -13 (1837

-

1848 9).

1-3 (1837,1837/8, 1838/9: Σύνοψις των πρακτικών (τής Α’—Γ' συνεδριά-

σεως) τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας των ’Αθηνών. ("Εκδοσις 1η).
Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 16ον, σελίδες 93.1840. (Δέν πωλείται).
4 (1839/40): Πρακτικά τής Δ’ συνεδριάσεως τής έν Άθήναις ’Αρχαιολο

γικής εταιρείας. (Έκδοσις 1η). 'Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 160ν,
σελίδες 77. 1840. (Δέν πωλείται)..........................................................................
5 (1840/1) Πρακτικά τής Ε' Γενικής συνεδριάσεως τής έν Άθήναις
’Αρχαιολογικής εταιρείας. ("Εκδοσις 1η). Ελληνιστί καί γαλλιστί.
Σχήμα 16ον, σελίδες 87. 1841. (Δέν πωλείται)..................... .... .....................
6 (1841/2): Πρακτικά τής 71 (γράφε:

—

F)

Άθήναις Αρχαιολογικής έταιρείας.

Γενικής συνεδριάσεως τής έν
("Εκδοσις 1η). Ελληνιστί καί

γαλλιστί. Σχήμα 16°ν, σελίδες 31. 1842 .....................................................

50.—

7-11 (1842/3 -1846,7): Δέν έξετυπιόθησαν ιδιαιτέρως.......................................
1 11 (1837-1846/7): Σύνοψις των πρακτικών (τής Α' — ΙΑ' Γενικής συνε-

δριάσεως) τής’Αρχαιολογικής, εταιρείας τών Αθηνών. "Εκδοσις 2«.
Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα δον, σελίδες 325, πίναξ 1. 1846 1847. (Δέν πωλείται)..................

...................................................................

8
4
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12

(1847/8): Πρακτικά τής ΙΒ’ Γενικής συνεδριάσεως τής Ελληνικής

Λραχμαΐ

’Αρχαιολογικής εταιρείας. Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8ον, σελί
δες 31. 1848 .................................................................................................................
13

50.-

(1848/9): Πρακτικά τής ΙΓ' Γενικής συνεδριάσεως τής Ελληνικής

’Αρχαιολογικής εταιρείας. Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8ον, σελί
δες 37.

1849 .................................................................................................................

50.—

Περίοδος Β': τόμος 14-25 (1858 9 1869,70).
14

(1858/9:) Συνοπτική

έκθεσις

των

πράξεων

τής ’Αρχαιολογικής

εταιρείας. Σχήμα 8ον, σελίδες α’ -)- 43. 1859 ...............................................
15-25 (1859,60-1869/70): Γενικαί συνελεύσεις των εταίρων τής

50.—

’Αρχαιο

λογικής εταιρείας· 1859/60, 1860/1, 1861/2, 1862/3 (έξεδόθη τω 1864).
1863/4, 1864/5 (δέν πωλείται), 1865/6, 1866/7, 1867,8, 1868/9, 1869/70.
Σχήμα 8°ν· έκαστον

τεύχος.................................... ..........................................

50.-

Περίοδος Γ': τόμος 26 κέ. (1870,71 κέ.).
26-74 (1870/711919): Πρακτικά ’Αρχαιολογικής εταιρείας 1870/71 (δέν πω

λείται), 1871/2, 1872/3, 1873/4, 1874/5, 1876, 1877 κέ.-1902, 1903
κέ.—1909 (δέν πωλούνται), 1907 κέ. —1915, 1916/9 (είς έ'να τόμον).
Σχήμα 8°ν· έκαστος τόμος....................................................................................

80.—

75-87 (1920-1932): Πρακτικά ’Αρχαιολογικής εταιρείας 1920, 1921, 1922/4

(είς ένα τόμον), 1925/6 (εις ένα τόμον),1927, 1928,1929,1930,1931,1932.
Σχήμα 8ον· έκαστος τόμος....................................................................................
3Α.

’Οργανισμός τής εν Άθήναι;

Αρχαιολογικής

80. —

εταιρείας. (Τεύχος 1ον), σχήμα

16°ν,σελίδες 16.1848. (Τεύχος 2°ν), σχήμα 16ον, σελίδες 8. 1876. (Τεύχος
3°ν), σχήμα 80ν, σελίδες 24.1894. (Τεύχος 4°ν), σχήμα 8«ν| σελίδες 48.
1896. (Τεύχος 5ον), σχήμα 8°ν, σελίδες 24. 1899. (Τεύχος 6ον), σχήμα
8°ν, σελίδες 41. 1912. (Δέν πωλούνται)................................................................
4.

Έπιγραφαί ανέκδοτοι, άνακαλυφθεΐσαι καί έκδοθεΐσαι υπό τοΰ ’Αρχαιολο

γικού συλλόγου. Φυλλάδιον 1°ν: 1851 (σελίδες 12, πίνακες 15· δέν
πωλείται), 2<>ν : 1852 (σελίδες ια' 4- 22 -(- 5, πίνακες 8), 3°ν: 1855 (σελί
δες 60, πίνακες 4). Σχήμα 4°ν· τό φυλλάδιον έκάτερον............................
5.

50.—

ΓΙρακτικάτής επί τοΰ Έρεχθείου επιτροπείας ή αναγραφή τής αληθούς κατα-

στάσεως τού Έρεχθείου, γενομένη κατ’ εντολήν τού ’Αρχαιολογικού
συλλόγου. Σχήμα 4°ν, σελίδες 21, πίνακες 8. 18 >3. (Δέν πωλείται) .
6.

.

Έπιγραφαί' Ελληνικοί, κατά τό πλεΐστον ανέκδοτοι. Φυλλάδιον α' (άλλο δέν

έξεδόθη). Σχήμα 4°ν, σελίδες β'+ 34, πίνακες 9. 1860 ............................
7.

Ευ&νμιος

Καστόρχης’ eΙστορική

έκθεπις

των πράξεων

50.—

τής εν *Αϋήναις

Αρχαιολογικής εταιρείας άπό τής ίδρύοεως αυτής τφ 1837 μέχρι τον 1879
τελεντώντος. Σχήμα 8°ν, σελίδες F'+ 130.

7Α.

1879 ..........................................

45.-

Κατάλογος τής Βιβλιοθήκης τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας. Τεύχος 1°ν, σχήμα

8°ν, σελίδες 124. 1897. Τεύχος 2»νι σχήμα 80ν, σελίδες 126. 1906. (Δέν
πωλούνται)........................................................................................................................
8.

Η. a. Lolling Κατάλ.ογος τον έν Άθήναις Επιγραφικόν μουσείου' τόμος 1 °5 :

Έπιγραφαί έκ τής Άκροπόλεως, τεύχος α': ’Αρχαϊκοί αναθηματικοί
έπιγραφαί. Σχήμα 4ον, σελίδες η'-|-στήλαι 152-)-η', πίναξ 1. 1899
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180,—

Δημοσιεύματα τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας

9.

115

Π. Καββαδίας’ Τό ιερόν τον 3Ασκληπιού εν Έπιδανρφ και ή θεραπεία των

Δραχμαι

ασθενών. Σχήμα 8ον, σελίδες 304, εικόνες 9, πίνακες 10, ών εΤς τοπο

γραφικός. 1900. (Δέν πωλείται)...........................................................................
10-

Π.. Καββαδίας 'Ιστορία τής3Αρχαιολογικής εταιρείας από τής εν ετει 1837
ίδρνσεως αντής μέχρι τον 1900. Σχήμα 80ν, σελίδες 115. 1900

....

45.—

10Α. < Βαλέριος Στάης)’ Τα ενρήματα τον νανάγιον των ’Αντικνθήρων' (έκ τής ΑΕ
1902: στήλη 145-173/4), εικόνες 21, πίνακες 8 (παρένθετοι)-|-11 .

.

.

11.

Comptes rendus du congres international d>archeologie, I ere session: Athenes

12.

Μνημεία τής Ελλάδος· τόμος 1°?: Γλυπτά έκ του Μουσείου τής Άκροπό-

1905. Σχήμα 80V, σελίδες 400, μετ3 εικόνων. 1905

.....................................

75.—

90.—

λεως (συντάκταί: Καββαδίας, Καστριώτης, Κουροννιώτης, Lechat,
Αεονόρδος

Schrader,

Schroeder,

Στάης,

Σωτηριάδης,

Wo Iters).

Σχήμα 4ον, σελίδες β'-f-στήλαι 118, πίνακες 36 (άρ. 1-33). 1906 .
13.

.

.

400.—

Ρ. Kavvad/as -f- G. K&weraw Die Ausgrabung der Akropolis vom Jahre 1885
bis zum Jahre 1890. — Π. Καββαδίας -j- Γ. Καβεράον \Ανασκαφή τής
Άκροπόλεως από τον 1885 μέχρι τον 1890. Ελληνιστί και γερμανιστί.

Σχήμα φύλλου, στήλαι 150-j- σελίδες 2, εικόνες 14, πίνακες 13. 1906/7
14.

Χρίστος Τσονντας' Αί προϊστορικά!άκροπόλεις Διμηνίον και Σέσκλου. Σχήμα

15.

Γεώργιος Α. ΙΙαοτυβασιλείου'

Αον, στήλαι ιp' -f- 432, εικόνες 312, πίνακες 47. 1908 .....................................

600.—

600.—

Περί των εν Κυβοία αρχαίων τάφων μετά

παραρτήματος Ενβοϊκών επιγραφών. Σχήμα 4ον, στήλαι β' -f- 108, εικό

νες 53, πίνακες 21. 1910 .

................................................................................

16.

Κωνσταντίνος Κουροννιώτης’ Κατάλογος τον μονσείον Λνκοσούρας. Σχήμα

16Α.

(Βασίλειος Αεονάρδος)’ ’Αρχαιολογικής εφημερίδος λεύκωμα. Σχήμα 4ον,

8ον, σελίδες 72, εικόνες 74. 1911 ...........................................................................

150.—
60.—

σελίδες 8. 1912. (Δέν πωλείται)................................................................................
17.

Γεώργιος Π. Οικονόμος’ Έπιγραφαι τής Μακεδονίας’ τεύχος 1ον. Σχήμα

18.

Γεώργιος Κ. Γαρδίχας' Μελετήματα αρχαιολογικά. Σχήμα

19.

’Αντώνιος Δ. Κεράμόττουλλος' Τοπογραφία τών Δελφών’ τεύχος 1ον. Σχήμα

20.

Βαλέριος

21.

Georgius Ρ. Oeconomus· De profitsionnm receptaculis sepulcralibus hide ab

4ον, σελίδες 40,
48. 1915 .

εικόνες 29.. 1915 .......................................................................
8°ν,

......................................................................................................................

δον, σελίδες 113, εικόνες (παρένθετοι) 11, πίνακες 3. 1912-1917 .
Στάης'

60.—

σελίδες

.

.

15.-

50.-

Τό Σοννιον και οι ναοί Ποσειδώνος και ’Αθήνας. Σχήμα

8ον, σελίδες 55, εικόνες 14, πίνακες 5. 1920 ....................................................

50.—

antiqnissimis temporibus usque ad nostrum fere aetatem usitatis. Σχήμα

8ov, σελίδες 63, εικόνες 17. 1921 ...........................................................................
22.

60.—

’Αντώνιος Δ. Κεραμόσζουλλος’ *0 άποτνμπάνιομάς, συμβολή αρχαιολογική

εις την ίσιορίαν τού ποινικού δικαίου καί την λαογραφίαν. Σχήμα 8ον,
σελίδες 144, εικόνες 21, ών 7 παρένθετοι. 1928 ..........................................
23.

80.—

’Απόστολος Σ. 'Αρβανιιόστονλος’ ΓραπταΙ στήλαι Δημητριάδος—Παγαοών.

Σχήμα 2<>ν? σελίδες 179, εικόνες 203, πίνακες παρένθετοι 7, πίνακες έν
τέλει έγχρωμοι 10. 1928 .........................................................................................
24.

1200.—

Γεώργιος Ε. Μυλωνάς’eΗ νεολιθική εποχή έν Έλλάδι. Σχήμα 8ον, σελίδες

174, εικόνες 86, πίνακες 2, γεωγραφικοί χάρται 3. 1928 ............................
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25.

’Ιωάννης Γ. Γεννάδιος ’0 Λόρδος "Ελγιν και οί προ αντοϋ άνά την ’Ελλάδα

Δραχμαι

καί τάς ’Αθήνας ιδίως αρχαιολογήοαντες επιδρομείς 1440-1837. Σχήμα

8°ν, σελίδες υ,Ρ + 257, πίνακες 5. 1930 .............................................................
26.

Ιωσήφ Χατζιδάκης. Ιστορία τοΰ Κρητικού Μουσείου καί των αρχαιολο

26Α.

Γ. Σωτηρίου· Χριστιανικοί Θήβαι. ( = ΑΕ 1929). Σχήμα 4ον, σ. 256,

γικών ερευνών έν Κρήτη. Σχήμα 8ον, σελίδες 74. 1931 ............................
είκ. 270 πίν. 5 1931

...................................................................................................

250.—
60.—
500. —

'Υπό τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας πωλούνται καί τά εξής συγγράμματα:
1.

Βασιλείου Λεονάρδον: Ή Όλυμπία. Σχήμα 80ν, σελίδες 352, πίνακες 2.

2.

Αντωνίου Λ. Κεραμοπούλλου: Θηβαϊκά ( = Άρχαιολογ, Δελτίον 1917).

1901.................................................................................................................δραχμαι
Σχήμα 4°ν, σελίδες 503, εικόνες 212, πίνακες 1...................λίραι άγγλ.

100.—
6.—

Αί ανωτέρω τιμαί των δημοσιευμάτων τής ’Εταιρείας ίσχϋονσι διά ιήν στώλησιν
αυτών εν τω μεγάρω αυτής (λεωφόρος Πανεπιστημίου 20).

Περί δέ τής έκτος τοΰ

μεγάρου τής *Εταιρείας αποστολής των αγοραζόμενων παρακαλοννται νά φροντίζωσιν οί ενδιαφερόμενοι.

Έξεδό'θη ό παρών (87°s) τόμος tfj 10. 6. 33.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΤΥΤΤΟΓΡΑφΕΙΟΝ “ΕΣΤΊΑ,, 6221
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