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EYE ΡΓΕΤΑI

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΘΟΝ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ

TO ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΑΝΕΓΤΙΣΤ HMION 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 ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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DUC DE LUYNES ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΑΚΗΣ ΣΟΛΩΝ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1. ΠΡΩΙΟΣ

ΣΙΜΩΝ Γ. ΣΙΝΑΣ 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 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑΝ 1933-1935

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΥΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΒΕΛΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΣΤΟΣ (ΣΙΜΟΣ ΜΕΝΑΡΔΟΣ + 28/7,33)

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΑΡ. ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ (ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ + 27/6/33)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ ΦΙΛΩΤΑΣ ΠΑΠΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΓΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΧΑΤΖΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΚΑΙ 0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:07 EEST - 54.226.8.97



Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:07 EEST - 54.226.8.97



ΕΓΤΙΤΙ Μ Ο I ΕΤΑΙ ΡΟΙ

'Η Α.Μ. ό Βασιλεύς τής Ρουμανίας Κάρολος·
Ή A Β.Υ. ό πρΐγκυψ Διάδοχος τής Σουηδίας Γουσταϋος Άδόλφος. 
Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος. Άθήναι.
James Gordon Bennett.—New York.
Erich Bethe. —Leipzig, C I, Davidstrasse 1.
Robert de Billy—France.
F. W. von Bissing-·—Oberaudorf a. Inn (Bayern).
Carl William Blegen.—Cincinnati, Ohio, u.S.A—Άθήναι, Πλουτάρχου 9. 
Max. Bonnet.—Montpellier. Villa aux Roses (Pierre Rouge).
R. C. Bosanquet·—Alnwich, Northumberland.
Alfred Brueckner. Berlin - Friedenau, Rubensstr. 40.
Eberhard Bruck. — Frankfurt, Niedenau 49 II.
Ernst Buschor. — Munchen, Universitat.
Edward Capps.—Princeton, University Ή. Π. ’Αμερικής.
Rhys Carpenter. — Bryn Mawr, Penna U. S. A.
J. Chamonard.—Paris, 3, square du Croisic, XVe.
Ιωσήφ Χατζιδάκης.—'Ηράκλειον (Κρήτης)-Μήλος- 
Paul Collinet.—Faculte de Droit de Paris 26 Vavin, VIe.
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. Wagram XVIF.
Ό Σεβ· Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Διονύσιος, (f Δεκέμβριον 1933). 
Wilhelm Dorpfeld. — Berlin - Lichterfelde I. Hortensienstr. 49.

Άθήναι - Φειδίου 1.
Βίκτωρ Δούσμανης.—Άθήναι, Μενάνδρου 35.
Hans Dragrendorff. — Universitat. Freiburg i. Br. Johann; v.-

Weerth - Str. 4.
Engelbert Drerup. — Nijmegen. Holland. Universitat. St. Anna-

straat 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.
Ernest Gardner. — London, University College.
Percy Gardner.—Oxford, Canterbury Road 12,
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Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1933η'

Ό Παναγ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γεννάδιος.
Earl Granville. — England.
Rudolf Heberdey. — Graz, Mandellstrasse 26.
Edouard Herriot.—Lyon-Mairie de Lyon.
Paul Herrmann.—Dresden-A, Franklinstr. 21.
B. Hodge Hill. — Άίΐήναι, οδός Πλουτάρχου 9.
Fr. Hiller von Gaertringen. — Berlin- Westend, Ebereschenallee 1 1 
Andre Joubin. — Paris, 11 Berryer, VIIF.
Walter Judeich. — Jena, Breethovenstr. 30.
Georg Karo. — Halle a. S. Universitat.— Άίΐήναι-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. — Miinchen. Adelheidstr. 10.
Παΰλος Κουντουριώτης. — Άθηναι, Όδός Ήρφδου ’Αττικού.
Philippe Legrand. — Lyon, Ιό r. de la Chappe, Bourges.
Emanuel Loewy. — Wien Il/I, Untere Donaustr. 29.
G. A. Macmillan. — London. W. - C. Sl Martin’s Street.
Lucien Magne. - Paris. Rue de l’Oratoire du Louvre 6.
Rev. J. P. Mahaffy. — Dublin (Ireland). Provost of Trinity College. 
G. Mendel. — Paris, av. de l’Observatoire 11.
William Miller. — Ά-θηναι. Όδός Βησσαρίωνος 10.
Gabriel Millet. - Paris. 34 Rue Halle XIV0.
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. — Roma. 5 Via delle Guattro Fontane 41.
R. Paribeni. —Roma. Via dei prefetti 22.
Paul Perdrizet.—Strasbourg. Universite.
Luigi A. Pernier. — Florenz. Via Cinque Giornate 6.
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 XVP
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Επίτιμοι εταίροι O'

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 Purgfold. — Gotha. Reinhardtsbrunnenstr 43.
G. Radet. — Bordeaux. 9bIS Rue de Cheverus.
Sir W. M. Ramsay.—Edimburgh, Greenhill Terrace 13.
E. Reisch.—Wien XVIII. Weimarer Str. 46. (f 13 Δεκεμβρίου 1933). 
C. Ricci.— Roma. I Piazza Venezia 11.
La Comtesse de Riencourt.—Άθήναι. Λεωφόρος ’Αμαλίας 34. 
Giulio Rizzo. — Roma. 6, Via Ludovisi 46.
David Moore Robinson. —Baltimore. Ήν. ΙΙολιτεΙαι ’Αμερικής. 
Gerhart Rodenwaldt. — Berlin W 8, Wilhelmst. 92/93.
Al. Rostowitz-bey.—Le Caire.
Pierre Roussel. — Γαλλική ’Αρχαιολογική Σχολή. Άθήναι·
Gaetano de Sanctis. — Universita, Roma, Via Santa Chiara 61. 
Rev. A. H. Sayce.—- Edinburgh 8, Chalmers Crescent.
Hans Schrader. — Frankfurt a. M. Taunusplatz 18 1.
Alessandro Della Seta. — ’Ιταλική ’Αρχαιολογική Σχολή. Άθήναι.
Sir Cecil Smith· London.
Antonio Sogjiano·—Napoli. Via Carlo Altobelli 25.
Vittorio Spinazzola· — Napoli. Museo San Martino.
Μ " E· Arthur Strong:·— Roma 22. Via Balbo 35.
Josef Strzygfowski. — Wien. XIII 10, Wiirzburggasse 29. 
Hidenaka Tanaka. — Κυότον ’Ιαπωνίας. Πανεπιστήμιον.
Hermann Thiersch.—Gottingen, Merckelstr. 9/0.
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 Watzingrer.— Tubingen, Melanchtlionstr. 26.
Th. Wiegfand.— 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—Miinchen 13-Teng-Strasse 20/o links.
Arthur Woodward.— Sheffield, 395 Fulwood Road.
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TAKTIKOI E T A IPOI

Σημ. — Oi δι’ αστερίσκου σημειοόμενοι εταίροι είναι ισόβιοι.

1. Άβραμέας Ευστράτιος.
2. Άγγελόπουλος Γεώργιος.
3. Άγγελόπουλος Θεόδωρος.
4. * Άδαμαντίου ’Αδαμάντιος.
5. * Άθανασάκης ’Ιωάννης.
6. f Άθηναγόρας Παραμυθίας.
7. * Αίγινήτης Βασίλειος.
8. Άλεξάκης Χαρίλαος.
9. Άλιβιζάτος Άμίλκας.

10. Άναγνωστόπουλος Γεώργιος.
11. Άναγνωστόπουλος ’Ιωάννης.
12. Άναστασιάδης ’Αναστάσιος.
13. Άξελός ’Ιωάννης.
14. * Άποστολάκη Άννα.
15. Άποστολάκης Δημήτριος.
16. Άποστολίδης Χρηστός.
17. * Άρβανιτόπουλος ’Απόστολος.
18. Άσημακόπουλος Σαράντος.
19. Βαλάσης Θωμάς.
20. Βαρούχα Χριστοδουλοπούλου Είρ.
21. Βέλτσος Γεώργιος Νικόλ.
22. Βερναρδάκης Κωνσταντίνος.
23. * Βιζουκίδης Περικλής.
24. Βλαστός Μιχαήλ.
25. * Βολονάκης Μιχαήλ.
26. * Βορέας Θεόφιλος.
27. Βουγιοΰκας Γεώργιος.
28. Γαλανός Σπυρίδων.
29. * Γαρδίκας Γεώργιος,

30. Γεδεών Μανουήλ.
31. Γερογιάννης Κωνσταντίνος.
32. Γεωργόπουλος Μελέτιος.
33. Γιαννόπουλος Δημήτριος.
34. * Γκίζης Βαρθολομαίος.
35. Γουδής Δημήτριος.
36. Γουσιος Κωνσταντίνος
37. Γροϋνδμαν Άχιλλεΰς.
38. Δέγλερης ’Αλέξανδρος.
39. * Δεμερτζής ’Αλέξανδρος.
40. Δέφνερ Μιχαήλ.
41. * Δηλιγιάννης Επαμεινώνδας.
42. Δημητριάδης Δημήτριος.
43. * Δημητριάδης Χρίστος.
44. Διαμαντοπούλου Αγνή.
45. Διαμαντόπουΐιος Άνδρέας.
46. Διαμαντόπουλος Διονύσιος.
47. Διαμαντόπουλος Ηρακλής.
48. Δόσιος Κωνσταντίνος.
49. * Dorpfeld Wilhelm.
50. Δουκάκη Ευανθία.
51. Δραγάτσης ’Αθανάσιος Ί.
52. * Δραγάτσης ’Ιάκωβος X.
53. Δραγούμης Φίλιππος Στ.
54. Δρόσος ’Ιωάννης.
55. * Δυοβουνιώτης Γεώργιος.
56. Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος.
57. ’Εμπεδοκλής Γρηγόριος.
58. * Εμπειρικός Μιχαήλ.
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ιβ' Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1933

59. * Έξαρχόπουλος Νικόλαος.
60. ’Έξαρχος Νικόλαος.
61. Εύαγγελίδης Δη μητριός.
62. Εύαγγελίδης Τρύφων.
63. * Ζαΐμης ’Αλέξανδρος.
64. Ζαρίφης Γεώργιος.
65. * Ζέγγελης Κωνσταντίνος.
66. * Ζηλήμων ’Αντώνιος.
67. Ζωγράφος Γεώργιος.
68. Ζωγράφος Κωνσταντίνος.
69. Ήλιόπουλος Βασίλειος.
70. Ήλιόπουλος Παναγιώτης.
71. * Ήλιόπουλος Χρίστος.
72. Ήλιου ’Αλεξάνδρα.
73. * Θεοδωράκης Γεώργιος.
74. f Θεόκλητος Καλαβρ.-Αίγιαλείας.
75. Θεοφανείδης Βασίλειος.
76. Θρεψιάδης Ιωάννης.
77. Ίγγλέσης Σωτήριος.
78. Ίωαννίδης ’Ιωάννης Γ.
79. * Καβαλλιεράτος ’Άννινος Μιλτ.
80. * Καζάζης Νεοκλής.
81. Καλαποθάκης Δημήτριος.
82. Καλιτσουνάκης Δημήτριος.
83. Καλιτσουνάκης ’Ιωάννης.
84. Καλογερικού Μαρία.
85. Καλογερόπουλος Διονύσιος.
86. Καμπάνης Νικόλαος.
87. Κανελλόπουλος Παναγιώτης.
88. Καντάς Ήλίας.
89. Καντιάνης Νικόλαος.
90. Καπερώνης Νικόλαος.
91. Καπρουλάς Γεώργιος.
92. Καραγιαννόπουλος Γεώργιος.
93. Καραίΐανάσης Δημήτριος.
94. * Καραθεοδωρή Κωνσταντίνος.
95. Καράκαλος Ν ικόλαος.
96. Καρανδρέας ’Απόστολος.
97. Καραχάλιος Θεμιστοκλής.

98. * Καρκουλιας Ηρακλής.
99. Καρόλου Νικόλαος.

100. Καροΰζος Χρίστος.
101. * Καστόρχης Δημήτριος.
102. Κάτσανος Ν ικόλαος.
103. Καψάλης ’Ιωάννης.
104. * Κεραμόπουλλος ’Αντώνιος.
105. Κοκόλης Σπυρίδων.
106. Κολλινιάτης Ήλίας.
107. Κολλινιάτης Σπυρίδων.
108. Κολοκοτσάς Ευάγγελος.
109. Κοσμόπουλος Δημήτριος.
110. Κοτζιάς Νικόλαος
111. Κουγέας Σωκράτης.
112. Κούζης ’Αριστοτέλης.
113. Κουκούλες Φαίδων.
114. * Κουμανοΰδης Πέτρος.
115. * Κουρουνιώτης Κωνσταντίνος.
116. Κρανιώτης ’Ιωάννης.
117. Κρητικός Ευάγγελος.
118. Κριεζής ’Αλέξανδρος.
119. Κριεζής Άνδρέας.
120. * Κριεζής ’Εμμανουήλ.
121. Κριμπάς ’Αθανάσιος.
122. Κριμπάς Βασίλειος.
123. Κριμπάς Ήλίας.
124. Κτένας Κωνσταντίνος.
125. * Κυπαρ.ίσσης Νικόλαος.
126. * Κόρης Μιχαήλ.
127. Κυριαζής Σπυρίδων.
128. Κυριάκός ’Ιωάννης II.
129. Κωττάκης Λεωνίδας.
130. Λαμπίκης Βασίλειος.
131. Λάππας Γεώργιος.
132. Λιβαδάς Νικόλαος.
133. Λιβιεράτος Σπυρίδων.
134. Λιμπερόπουλος Παναγιώτης.
135. Λογοθέτης Κωνσταντίνος.
136. Λώ ΙΙειρουνάκη Αικατερίνη.
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137. Μαγιάσης Σωτήριος.
138. Μακαρόνας Χαράλαμπος.
139. Μακκά Ξανθίππη Π.
140. * Μακκάς Δη μητριός.
141. * Μακκάς Νικόλαος.
142. Μακρής Γεράσιμος.
143. * Μαλτέζος Κωνσταντίνος.
144. * Μαντζοΰφας Άνδρέας.
145. Μαντζοΰφας Γεώργιος.
146. Μαντοΰδης Μιχαήλ.
147. * Μανωλίδης Σωκράτης.
148. Μαργαρίτης Σπυρίδων.
149. Μαριδάκης Γεώργιος.
150. Μαρινάτος Σπυρίδων.
151. * Μαρκόπουλος Βασίλειος.
152. Μαυροΰλιας ’Ιωάννης.
153. Μενάρδος Σιμός. (·)- 28/7/1933).

154. Μέγας Γεώργιος.
155. * Μερκοΰρης Σπυρίδων.
156. Μέρμηγκας Κωνσταντίνος.
157. * Μεσολωράς ’Ιωάννης.
158. Μεσολωράς Παναγιώτης.
159. Μηλιάδης ’Ιωάννης.
160. * Μητσόπουλος Χρίστος.
161. Μιχαηλίδης Μιχαήλ.
162. Μπαβαβέας ’Αδαμάντιος.
163. Μπαλάνος Νικόλαος.
164. * Μπάρτ Γουλιέλμος.
165. Μπαχαρίας Στυλιανός.
166. * Μπενάκης ’Αντώνιος.
167. Μπένσης Βλαδίμηρος.
168. Μπέρτος Νικόλαος.
169. Μπουρνιάς ’Αντώνιος.
170. Μυλωνάς Γεώργιος
171. * Μυστακίδης Βασίλ. (f 16/2/1933).
172. Νατσοΰλης Βασίλειος.
173. * Νεγροπόντης Μιλτιάδης.
174. Νικητόπουλος Άνδρέας.
175. * Νικολαΐδης Λουδοβίκος.

176. Νομικός Δημήτριος.
177. Νομικός Μάρκος.
178. Ξυγγόπουλος Άνδρέας.
179. Οικονόμος Αλέξανδρος.
180. * Οικονόμος Γεώργιος Π.
181. Οικονόμου ’Άγγελος.
182. Οικονόμου ’Ιωάννης.
183. Οικονόμου Μιχαήλ.
184. Όρλάνδος Αναστάσιος Κ.
185. * Παγανέλης Σπυρίδ. (f 27/6/33).
186. * Παλαμάς Κωστής.
187. Πάλλας Δημήτριος.
188. Παμποΰκας Απόστολος.
189. * Παναγιωτόπουλος. Άνδρέας.
190. Παναγιωτόπουλος Κων/τίνος.
191. Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ.
192. Πανταζής Παναγιώτης.
193. * Παντελίδης Εμμανουήλ.
194. Παντελίδης Χρίστος.
195. Παπαγεωργίου Φιλώτας.
196. Παπαδάκης Κωνσταντίνος.
197. * Παπαδάκης Νικόλαος.
198. Παπαδημητρίου ’Ιωάννης.
199. Παπαδόπουλος Θωμάς.
200. Παπάζογλου Γεώργιος.
201. Παπαηλιοΰ Χαράλαμπος.
202. Παπαθανασίου Πάνος.
203. Παπαϊωάννου Γεώργιος.
204. Παπαϊωάννου ’Ιωάννης.
205. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος.
206. Παπαϊωάννου Πάνος.
207. Παπαμιχαήλ Γρηγόριος.
208. * Παπαναστασίου Αλέξανδρος.
209. Παπαναστασίου Σπυρίδων.
210. Παπανδρέου Γεώργιος.
211. Παπανδρέου Πάνος.
212. Παπαντωνίου Απόστολος.
213. ΓΙαπαντωνόπουλος Νικόλαος.
214. Παπασπυρίδου Καροΰζου Σεμνή.
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Πρακτικά τής ‘Αρχαιολογικής Εταιρείας 1933ιδ'

215. * Παπαστράτος Επαμεινώνδας. 254. Ρούνιος Κωνσταντίνος.
216. * Παπαστράτος ’Ιωάννης. 255. Ροΰφος Κανακάρης Λουκάς.
217. * Παπαστράτος Σωτήριος. 256. Ρωμαΐδης ’Ιωάννης.
218. Παπαφλέσσας Γρηγόριος. 257. * Ρωμαίος Κωνσταντίνος.
219. Παπαφλέσσας ’Ιωάννης. 258. * Ρωμανός ’Άθως.
220. Παπαφλέσσας Κωνσταντίνος. 259. * Ρώσσης Ζήκος. (-|- 17/9/1933).
221. * Παπαφράγκος Στάμος. 260. Σαδουκας Χρίστος.
222. Παράσχος Γεώργιος. 261. Σακελλαρίου Γεώργιος.
223. ΓΙατσουράκος ’Ιωάννης. 262. Σεργόπουλος ’Ιωάννης.
224. ΙΙαχνός ’Αλέξανδρος. 263. Σαρσέντης Λυκούργος.
225. Πεζόπουλος Εμμανουήλ. 264. Σάρρου Αιμιλία.
226. Πελεκίδης Ευστράτιος. 265. Σκάσσης Ερρίκος.
227. Πεσματζόγλου Γεώργιος. 266. Σκάσσης Θωμάς.
228. Πετιμεζάς Θρασύβουλος. 267. * Σκλαβοΰνος Γεώργιος.
229. Πετρακόπουλος Θεόδωρος. 268. Σκοτίδας Ευάγγελος.
230. Πετροκόκκινος Δημήτριος. 269. * Σκουζές ’Αλέξανδρος.
231. Πετρόπουλος Γεώργιος. 270. * Σκούφος Θεόδωρος.
232. Πίππας Δημοσθένης.^- ι/π/33). 271. Σουλης Γεώργιος.
233. Πίστης Νικόλαος. 272. * Σοφούλης Θεμιστοκλής.
234. Πιτίδης Μιχαήλ. 273. Σπυρόπουλος Παναγιώτης.
235. Πλυτάς ’Αμβρόσιος. 274. Σταίίακόπουλος Παναγιώτης.
236. * Πολίτης Νικόλαος. 275. Σταθάτος ’Αντώνιος.
237. * Πολυγένης Κωνσταντίνος. 276. * Σταμελλάτος Γεώργιος.
238. Πολυχρονιάδης Κωνσταντίνος. 277. Στάμος ’Ιωάννης.
239. Πορτοκάλης ’Αλέξανδρος. 278. * Σταμοΰλης ’Αναστάσιος Κ. Π.
240. Πουλίτσας Παναγιώτης. 279. Σταυρόπουλος ’Άγγελος.
241. Πουλόπουλος ’Απόστολος. 280. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος.
242. * Πουρής Μιλτιάδης. 281. Σταυρόπουλος Σπυρίδων.
243. Πρινάρης Κίμων. 282. Σταυρόπουλος Φοίβος.
244. * Πώπ Γεώργιος. 283. * Στεργιόπουλος Δημήτριος.
245. * Ραγκαβής ’Αλέξανδρος. 284. Στεργιόπουλος Παναγιώτης.
246. * Ρακτιβάν Κωνσταντίνος. 285. * Στεφανόπουλος Άνδρέας.
247. * Ράλλης Γεώργιος. 286. * Στρέϊτ Γεώργιος.
248. * Ράλλης Κωνσταντίνος. 287. Συκουτρής ’Ιωάννης
249. * Ρεδιάδης Περικλής. 288. Σφήκας Δημήτριος.
250. Ρίζος Σταμάτιος. 289. * Σωτηριάδης Γεώργιος.
251. Ρινόπουλος Μιχαήλ. 290. Σωτηρίου Γεώργιος Α.
252. Ροζάκης Σταμάτιος. 291. Τεγόπουλος Στυλιανός.
253. Ρουμπάνης Γεώργιος 292. Τζηρός Κωνσταντίνος.
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293. Τραυλός ’Ιωάννης.
294. * Τριανταφυλλάκος Νικόλαος.
295. * Τριανταφυλλίδης Περικλής.
296. Τρικούπης Σπυρίδων.
297. Τσακαλώτος Αθανάσιος.
298. Τσακαλώτος Πολύβιος.
299. Τσιπούρας Δη μητριός.
300. Τσουκλείδης Σπυρίδων.
301. * Τσοΰντας Χρίστος.
302. Τσόχας Γεώργιος.
303. * Fabricius Ernst.
304. * Φιλαδελφευς ’Αλέξανδρος.
305. Φιλιππίδης Λεωνίδας.
306. * Φίλων ’Αλέξανδρος.
307. Φιξ ’Ιωάννης Καρόλου.
308. Φουντουλης Δη μητριός.

309. Φουρίκης Πέτρος.
310. Φωτόπουλος Δη μητριός.
311. * Χαβιαράς Νικήτας.
312. Χαριτάκης Γεώργιος.
313. Χαρίτος ’Ιωάννης.
314. * Χατζάκος Ματθαίος.
315. Χατζής ’Αντώνιος X.
316. * Χατζιδάκης Γεώργιος.
317. Χόνδρος Δημήτριος.
318. Χοστέβας Δημόφιλος.
319. Χουδαβερδόγλους Σοφοκλής.
320. Χριστίδης Δημήτριος.
321. Χριστόπουλος Μιχαήλ.
322. Χριστόπουλος Σπυρίδων.
323. Χρυσοΰλης Γκίκας.
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ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1933 

ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΕΝ ΤΗ. ΓΕΝΙΚΗ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΤΗ. 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 1934

ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ. Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κύριοι 'Εταίροι,

Προτάσσοντες πάντοτε κατά καθήκον εύλαβείας τούς μετα- 
στάντας άψ’ήμών κατά τό παρελθόν έτος εταίρους κα'ι συναγωνιστάς, 
και την τήρησιν τής συνήθειας ταΰτης θεωροΰντες ώς έλαχίστην 
έκδήλωσιν τής προς εκείνους εκ μέρους των έπιζώντων όφειλομέ- 
νης εύγνώμονος άναμνήσεως και ώς μέτρον εύγενείας πραγματικής, 
άρχόμεθα κα'ι έψέτος τής λογοδοσίας τοΰ Συμβουλίου διά τής 
ιεροπραξίας ταΰτης.

Έκ τών επιτίμων ημών εταίρων έξέλιπεν ό Αίμύλιος 
Reiscli, Καθηγητής τής ’Αρχαιολογίας εν τώ Πανεπιστημίφ τής 
Βιέννης κα'ι Διευθυντής τοΰ Αυστριακού ’Αρχαιολογικού Καθι- 
δρΰματος, μέλος δέ τακτικόν τής εν Βιέννη ’Ακαδημίας τών επι
στημών. Ό Reisch καθ’δλην τήν ζωήν αυτού, τής οποίας τήν 
έβδομηκονταετηρίδα μόλις ολίγον προ τού θανάτου του έώρτασε, 
τάς επιστημονικός αυτού δυνάμεις άφιέρωσεν εϊς τήν μελέτην τής 
Ελληνικής άρχαιότητος καί οι καρποί τών έργασιών του άναμφι- 
σβητήτως προήγαγον καί διεφώτισαν πολλά σημεία τής αρχαίας 
μνημειακής ιστορίας. Άνήκων καί αυτός ε’ις τήν άξιόλογον αρχαιο
λογικήν σχολήν, τήν οποίαν κατηΰθυνεν ή έξέχουσα φυσιογνωμία 
τού ’Όθωνος Benndorf, καί έλάμπρυναν πλήν αυτού τού διδασκά-

ι
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λου ιά ονόματα πολλών εκείνου πνευματικών απογόνων και επιγό
νων, διέτριψε περί την μελέτην τών μουσικών αγώνων τών Ελλήνων, 
τών Ελληνικών αναθημάτων, τών φιλολογικών πηγών περί τοΰ 
Ελληνικού θεάτρου έν συνεργασία μετά τοΰ Γουλιέλμου Doerpfeld 
εν τή έκδόσει τοΰ περί τοΰ Ελληνικού θεάτρου κοινού συγγράμμα
τος καί ήσχολήθη καθ’ όλου περί ζητήματα τής ιστορίας τών τεχνι
τών, έ'χων ώς αφετηρίαν την βαθεΐαν αυτού φιλολογικήν μόρφωσιν 
καί κριτικήν οξύτητα, εφόδια, άτινα έθηκαν εδραίας βάσεις είς τάς 
έρευνας αυτού, έδωκαν δέ καί τήν οριστικήν κατεύθυνσιν είς τήν 
εκλογήν τών θεμάτων τών μελετών αυτού. Χωρίς νά άπομακρυνθή 
όλως άπό τών καθαρώς μορφολογικών ερευνών έν τή ιστορία τής 
τέχνης — διότι καί ή περί τού Καλάμιδος έργασία καί ή περί τής 
κλειδοΰχου τού Νικομάχου έρευνα είναι ώφελιμώτατα έργα — 
έτράπη κυρίως προς τήν ίστορικωτέραν καί φίλολογικωτέραν μορ
φήν τής μελέτης. Καρπός δέ τής κλίσεώς του ταύτης είναι καί ή 
κριτική έκδοσις τών εικόνων τού νεωτέρου Φιλοστράτου (μετά τού 
Κ. Schenkl).

Άπό τού 1909 Διευθυντής τού έν Βιέννη Αρχαιολογικού 
’Ινστιτούτου, ήδη δέ προ πολλού καθηγητής τής ’Αρχαιολογίας— 
κατανήλωσε τάς δυνάμεις αυτού είς τήν διδασκαλίαν καί είς τήν 
διοίκησιν τού διά τοΰ Benndorf δοξασθέντος αρχαιολογικού καθι- 
δρύματος τής Αύστρίας καί ωφέλησε ούχί μόνον τήν έπιστήμην τής 
πατρίδος αυτού, αλλά καί τήν πολύ εύρυτέραν καί διεθνή, άναπτύξας 
καί έξαίρετον προσήνειαν καί ψυχής ήμερότητα σπανίαν, τής 
οποίας πάντες διατηρούμεν άγαθωτάτην άνάμνησιν.

Έκ τών ήμετέρων ισοβίων καί τακτικών εταίρων έξέλιπον:
Ό γνωστός Κωνσταντινουπολίτης ιστορικός Βασίλειος 

Μυστακίδης (16-2-33) χρηματίσας έπί μακρόν καθηγητής τής 
Μεγάλης τού Γένους Σχολής καί διευθύνας έπί πολλά έτη τό 
αύτοκρατορικόν τότε Μουσεΐον τής Κωνσταντινουπόλεως, είς τού 
όποιου τήν όργάνωσιν παρά πολύ συνετέλεσεν, ιδιαιτέρως τιμηθείς 
υπό τών Τούρκων, υπό δέ τών ήμετέρων άναβιβασθείς είς τήν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:07 EEST - 54.226.8.97



Γενική εκθεσις τοϋ Γραμματβως 3

θέσιν τοϋ έθνικοϋ συμβούλου τών Πατριαρχείων, όπου φιλογενέ- 
στατα έδρασε.

Έν βαθεϊ γήρατι άπέθανεν ό ομότιμος Καθηγητής τοϋ Πανε
πιστημίου τών ’Αθηνών Ζήκος 'Ρώσης (17. 9. 33), διαπρεπέστα
τος θεολόγος καί έθνικώτατος άνήρ, σφόδρα τιμηθείς καί παρ’ήμϊν 
καί έν τη ξένη διά τε την επιστήμην καί διά τον χαρακτήρα αύτοϋ.

Ό ’Έφορος τών ’Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Δημοσθένης 
Π ίππας έξέλιπε μετά μακράν νόσον (1. 11. 33) καί έν τη ακμή 
ακόμη τής ηλικίας του, μη προφθάσας νά άφήση περισσότερα δείγ
ματα τής επιστημονικής του ίκανότητος, ή όποια θά ήδΰνατο πολύ 
νά ώφελήση την Ελληνικήν αρχαιολογίαν, ώς μαρτυρεί ή συνθετική 
του έργασία περί τής Δήλου καί τών μνημείων αυτής καί ή άλλη 
ευσυνείδητος καί άφωσιωμένη υπηρεσιακή του δράσις.

Μετά μακράν νόσον καί έν νεαρά σχετικώς ηλικία άπέθανε 
καί ό λογιστής τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας Παναγιώτης 
Στριγόπουλος έπί τριάκοντα πέντε περίπου έ'τη μετά παραδειγ
ματικής έντιμότητος καί άφοσιώσεως ΰπηρετήσας τά συμφέροντα 
τής Εταιρείας καί άγαπήσας τό ίδρυμα ώς ίδιον έαυτοϋ οίκον.

’Αλλά καί τό ήμέτερον Συμβούλων έ'πληξεν αμέσως ό σκλη
ρός θάνατος, άφαρπάσας δύο πολυτίμους ήμών φίλους καί συνερ- 
γάτας τον Σπυρίδωνα Παγανέλην (27. 6. 33) καί τύν Σΐμον 
Μενάρδον (28. 7. 33).

Ο Σπυρίδων Παγανέλης έπί μακρόν συνεργασθείς έν 
τφ συμβουλίφ μάς παρέσχε τήν ευκαιρίαν νά γνωρίσωμεν τον άδα- 
μάντινον αύτοϋ χαρακτήρα καί τήν εύγενεστάτην του ψυχήν, συνη- 
νωμένα προς ποιητικήν διάνοιαν, τής οποίας τά έκλεκτά προϊόντα 
διέθρεψαν έπί μακράν σειράν έτών τούς θαυμαστάς τών αρχαίων 
τόπων καί τής γραφικής Ελλάδος καί έκέρδησαν νέους φίλους.
Η προς τό ώραϊον εύαισθησία καί ή άβρότης τής έκφράσεως, 

άντικατοπτρίζουσα τήν λεπτότητα τής ψυχής καί τής διανοίας τήν
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4 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής ’Εταιρείας 1933

ευστροφίαν καί ένισχυομένη υπό μιας απεριορίστου αγάπης προς 
την μητέρα Ελλάδα, κατέστησαν τον Σπυρίδωνα Παγανέλην εθνι
κόν λογοτέχνην, ό όποιος ήντλησε τάς εμπνεύσεις του έκ τής 
Ελλάδος και άπηυθΰνθη προς "Ελληνας, ζώντας καί τρεφομένους 
με την ιδέαν τής Ελλάδος, τής Ελλάδος τών χιλιετηρίδων τοΰ 
παρελθόντος καί τών χιλιετηρίδων τοΰ μέλλοντος.

Παρά τό βάρος τών ετών καί τον κάματον τοΰ σώματος αί 
θαυμασταί άρεταί τής ψυχής καί τοΰ πνεύματος, ή άδολος ειλικρί
νεια καί ή φυσική καί άνεπιτήδευτος υπερηφάνεια καί άξιοπρέπεια 
τοΰ χαρακτήρος διετήρησαν μέχρι τέλους άκμαίαν την έμφάνισιν 
τής προσωπικότητος τοΰ Σπυρίδωνος Παγανέλη καί καθιστώσι 
άνεξάλειπτον την άνάμνησιν τής μετ’ αύτοΰ συνεργασίας.

Άλλα τοΰ Σίμου Μενάρδου ό θάνατος δεν έχει ουδέ τοΰ 
βαθέος γήρατος την παρηγοριάν. Είναι βαθεία πληγή, τής οποίας 
όλοι αισθανόμεθα άκόμη τον πόνον, ποθοΰντες ζωηρώς τον θαυ- 
μάσιον συνεργάτην.

'Οπλισμένος διά βαθείας επιστημονικής μορφώσεως καί διά 
τής πείρας μακράς πανεπιστημιακής διδασκαλίας, διδάκτωρ ήδη 
τής τε Νομικής καί τής Φιλολογίας, επίτιμος πτυχιοΰχος τοΰ Πανε
πιστημίου τής ’Οξφόρδης, όπου καί κληθείς έδίδαξε σειράν μαθη
μάτων περί τής μέσης καί νεωτέρας Ελληνικής φιλολογίας, έχων δε 
τήν επίσης ύπερήφανον άνάμνησιν ότι ύπηρέτησεν ως επόπτης τής 
Ελληνικής παιδείας τής καί είς αυτόν φιλτάτης πατρίδος καί εις 
ημάς προσφιλέστατης μεγαλονήσου Κύπρου, συγγραφεύς ήδη πολ
λών επιστημονικών πραγματειών, μεταξύ τών οποίων έξέχουσαν 
κατέχει θέσιν ή περί τάς τοπωνυμίας τής Κύπρου θαυμαστή εργα
σία, ή μετά πασών τών άλλων παρέχουσα αδρότατα δείγματα τής 
φιλολογικής καί γλωσσικής καί ιστορικής έρευνητικότητος καί επι
στημονικής άκριβολογίας τοΰ άειμνήστου άνδρός, — άλλά παρά 
πάντα ταΰτα κοσμούμενος καί έξαιρόμενος υπέρ τούς συνήθεις 
άνθρώπους διά τοΰ υπέροχου αύτοΰ ήθους, άποτόκου εύγενεστάτης 
ψυχής καί λεπτότατης οικογενειακής άγωγής, ήτο φυσικόν νά έπι-
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δράση άγαθώς ό Σιμός Μενάρδος επί τοΰ περιβάλλοντος αΰχοΰ καί 
νά συντέλεση διά τής απολύτου αυτού χρηστότητος και εύθΰτητος ώς 
και διά τής όντως αριστοκρατικής άβρότητος των τρόπων και τής 
χαριτολόγου διαθέσεως τής διανοίας εις τον σχηματισμόν θαυμα
στής ήρεμου ατμόσφαιρας αλληλεγγύης και ειλικρινούς συνεργα
σίας υπέρ μεγάλων ούχ'ι μόνον επιστημονικών, αλλά κα'ι εθνικών 
σκοπών, οιοι τίθενται και έν τη Άκαδημίρ καί εν τώ Πανεπιστή
μιο) καί έν τή Αρχαιολογική Εταιρεία. Έπάλλετο δέ όντως ή 
ψυχή τού Μενάρδου διά πάσαν εθνικήν πρόοδον καί διά πάσαν 
ύπόθεσιν άντανακλώσαν επί την ιστορίαν τού ’Έθνους καί προθυ
μότατα πάντοτε έτέθη εις τήν υπηρεσίαν τής εθνικής ιδέας, οπου
δήποτε έπαρουσιάσθη ή ανάγκη νά ύπερμαχήση ταύτης.

Τούτο δέ ακριβώς οφείλει νά είναι τό σύμβολον τών πνευμα
τικών καί ψυχικών ήγετών τού λαού ό δικέφαλος αετός τής επι
στημονικής αλήθειας καί τών εθνικών παραδόσεων.

Διά τούτο έξαίρομεν προς μίμησιν τό παράδειγμα τού Σίμου 
Μενάρδου καί θεωρούμεν αυτό χρησιμώτατον προς ένίσχυσιν τής 
συχνά τελευταϊον κλυδωνιζομένης ανερμάτιστου καί ασυνάρτητου 
εθνικής αγωγής, διότι ό Μενάρδος δέν έδίδαξεν απλώς τά ανθρω
πιστικά γράμματα, άλλ’ ύπήρξεν ό ίδιος ένσάρκωσις τού ανθρωπι
σμού καί ήσκησεν αυτόν ώς ανάγκην τής ψυχής του.

Κλείοντες τήν πένθιμον σειράν στρέφομεν μετ’ εξαίρετου 
χαράς τήν σκέψιν ήμών προς τούς ζώντας καί χαιρετίζομεν καί από 
τού βήματος τούτου τον πολυσέβαστον άνδρα, ό όποιος τή 26ώ 
Δεκεμβρίου 1933 συνεπ?ιήρωσε τό ογδοηκοστόν έτος τής ήλικίας 
του ώς σημαντικόν σταθμόν ενδόξου επιστημονικού βίου.

Ό Γουλιέλμος Doerpfeld έορτάζων τήν ογδοηκοστήν ταύτην 
επέτειον επί Ελληνικής νήσου, ή οποία από μακρού χρόνου αποτε
λεί στόχον επιμόνου αυτού μελέτης, ήθέλησε νά τονίση άπαξ έτι 
τούς άρρηκτους δεσμούς τούς συνδέοντας τήν διάνοιαν καί τήν 
ψυχήν του μετά τής ήμετέρας χώρας. Ή Ελληνική γή είναι ΰπερή-
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φανός, διότι έξέθρεψε τό αρχιτεκτονικόν δαιμόνιον τοΰ κορυφαίου 
άνδρός και έξεμαίευσε τα πολύτιμα διδάγματα, δι’ ών έφωτίσθη 
διεθνώς ή ιστορία τής αρχιτεκτονικής των Ελλήνων και ώργα- 
νώθη έδραίως ή άνασκαφική μεθοδολογία.

Οί διασημότατοι τόποι τής τε κυρίως Ελλάδος καί τής 
αρχαίας Ελληνικής Μικρασίας όφείλουσι τήν ευκρίνειαν τής μνη
μειακής αυτών ιστορίας εις τήν ιδιοφυίαν καί τήν διαύγειαν τής 
διανοίας τοΰ Γουλιέλμου Doerpfeld, ό όποιος εκ τοΰ χάους συμμί- 
κτων καί άδιαγνώστων ερειπίων ήδύνατο έκάστοτε να διεξάγη 
μετά σπανίας ευστοχίας τό εργον τοΰ άναδημιουργοΰ τών περιόδων 
τών αρχαιολογικών τόπων, ούτω δέ έσχημάτισε σχολήν έκθρέψασαν 
πλείονας τής μιας γενεάς καί προήγαγε τήν επιστημονικήν διεξα
γωγήν τών άνασκαφών. Ίδρύσας δέ καί άσκήσας τό καινουργόν 
τούτο σύστημα εις τήν Ελλάδα ήτοι εις τόπον, ό όποιος χρησι
μεύει ώς σημαντικώτατος διεθνής αρχαιολογικός στίβος, ήτο επό
μενον νά έπιδράση επί πάντα τά έθνη τά μετέχοντα τής εύγενεστά- 
της ταύτης άμίλλης καί ύπερηφάνως φέροντα τον τίτλον τής 
εύγενείας ταύτης. Μέγιστος δέ παράγων τής διαδόσεως τών επι
στημονικών διδαγμάτων τοΰ Doerpfeld ύπήρξεν ωσαύτως ή εξαι
ρετική διαύγεια τοΰ ύφους καί τό πειστικόν τής έκθέσεως, ώστε 
λέγεται ότι ’ Αγγλος επιφανής αρχαιολόγος χαριτολογών ποτέ 
είπεν ότι «ό λόγος τοΰ Doerpfeld ομοιάζει προς τό ασμα τών Σει
ρήνων, ό δέ θέλων νά μή ύποστή τήν γοητείαν αυτού πρέπει, όπως 
ό Όδυσσεύς, νά προσδέση εαυτόν προς ιστόν καί νά φράξη τά ώτά 
του διά κηροΰ». Ημείς οί Έλληνες ειμεθα καί ά'λλως εύγνώμονες 
προς τον επιφανή άνδρα, διότι μετασχών ώς άρχιτέκτων εις πλείο
νας Έλληνικάς άρχαιολογικάς άνασκαφάς συνετέλεσε πλεϊστον είς 
τήν μελέτην τών αρχιτεκτονικών ευρημάτων καί συνέδεσεν άρρή- 
κτως τό όνομά του καί μετά τής Έλευσΐνος καί μετά τοΰ Σουνίου 
καί μετά τής Έπιδαύρου καί μετά τοΰ Άμφιαρείου τοΰ Ώρωποΰ 
καί μετ’ άλλων τόπων.

Ό Γουλιέλμος Doerpfeld ανήκει είς τήν σεπτήν χορείαν τών 
μεγάλων δαδούχων τής αρχαιολογίας, πάσα δέ παράτασις τής ζωής
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του αποτελεί θερμήν και ειλικρινή ευχήν πάντων των εν πάση γωνία 
τής γής άφωσιωμένων εις τήν επιστήμην ταΰτην συναγωνιστών.

Τον λόγον στρέφοντες νϋν προς τά έργα τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας κατά τό έτος 1933 προτάσσομεν τήν περ'ι τών άνασκα- 
φών εκθεσιν.

1. Έν Μαραθώνι άνέσκαψεν ό καθηγητής κ. Γ. Σωτηριά- 
δης, έξακολουθήσας παλαιός του έρεΰνας άρξαμένας ήδη τώ 1926.

Σκοπός τής τελευταίας ταΰτης εργασίας ήτο ό καθορισμός τής 
θέσεως, έν ή έπρεπε νά ζητηθή τό Ηράκλειον τοΰ Ηροδότου, τό 
κατά Πίνδαρον έν μυχφ Μαραθώνος.

Ή άναξήτησις έγένετο παρά τό Μετόχι τοΰ Βρανά, πολύ 
πλησιέστερον όμως εις τήν άρχαίαν πόλιν Μαραθώνα παρά εις τήν 
μικράν κοιλάδα τήν ακόμη και σήμερον καλούμένην Αυλώνα, διά 
τής οποίας διέρχεται ή έκ Μαραθώνος προς τήν Οίνόην (σήμερον 
Νοινόην) οδός ούχ'ι μακράν τής πύλης τοΰ αγροκτήματος τοΰ 
Ήρώδου τοΰ Άττικοΰ και τής ΊΡηγίλλης περί τήν νΰν Μάνδραν 
τής Γρηάς.

Τό Ηράκλειον δεν ήδύνατο νά άπέχη πολύ από τής πόλεως 
Μαραθώνος, ώς ύποδεικνΰουσιν αί φιλολογικά! μαρτυρίαι.

Άφοΰ έξηρευνήθη πάσα ή βορεία υπώρεια τοΰ βουνοΰ 
Άγριελίκι άπό τοΰ αρχαίου Μαραθώνος μέχρι τοΰ μετοχιού τοΰ 
Βρανά και τής χαράδρας τής 'Ραπετόζας, ό κ. Σωτηριάδης πιστεύει 
ότι ή θέσις τοΰ τεμένους τοΰ Ήρακλέους εΰρίσκεται υπό τήν προε
ξοχήν τοΰ βουνοΰ, έφ’ής έγείρεται τό έκκλησίδιον "Αγιος Δημή- 
τριος. Εκεί υπάρχει φρέαρ και αληθής πηγή άρίστου ποσίμου 
ΰδατος, έκ τής οποίας έτροφοδοτεΐτο και άρχαΐον ύδραγωγεΐον 
εύρεθέν εις πολλά κατά τόπους λείψανα κα! κατερχόμενον μέχρι 
τών κτισμάτων τοΰ Ήρώδου εις τήν παρά τήν θάλ.ασσαν θέσιν 
Νησ'ι ή Βορός. ’Άλλως ή περιοχή όλη είναι ξηρά και άνυδρος.

’Άλλο σημειον έρευνών έν Μαραθώνι είναι ή άνασκαφή 
θολωτοΰ Μυκηναϊκού τάφου, ή όποια έν μέρει μόνον έξετελέσθη
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τή βοήθεια καί χοϋ μηχανικού κ. Fernand Ghiol, έ'φερε δε εις φώς 
μέγα μέρος τοΰ δρόμου κα'ι τό άνοιγμα τό άντ! θύρας φέρον ε’ις 
την κυτ|ιέλην τού τάφου. Ή κυψέλη είχεν έπίχωσιν ύψους μέχρις 
έξ μέτρων. Ή δοκιμαστική τάφρος άνεκάλυψε παχύ στρώμα τέφρας 
καλΰπτον τό αρχικόν έ'δαφος τής κυψέλης, άνάμικτον δέ μετά πολ
λών οστών βοών, αίγοπραβάτων κα'ι πτηνών, λειψάνων θυσιών έπ'ι 
βωμού παρά τον τάφον ΰπάρχοντος, έξ ου προέρχονται και μεγά
λοι λίθοι τοΰ χειμάρρου κα'ι τεμάχια ανθράκων εκ ξύλων δρυός 
ως καί τεμάχια αγγείων άγανώτων καί τινα καλλιτέρων εγχρώμων 
Μυκηναϊκών. Μεταξύ τών λίθων άνευρέθη καί ή παχεΐα στρογγΰλη 
κλείς τής κορυφής τής θόλου τής κυψέλης, ωσαύτως δέ καί τεμάχια 
λίθων προερχόμενα εκ τοΰ συληθέντος ήδη εις παλαιούς χρόνους 
τάφου. Ή εντελής εκσκαφή τοΰ τάφου, ή οποία υπολείπεται ακόμη 
νά γίνη, παρουσιάζει βεβαίως λόγω τής έρειπώσεως μεγάλας 
δυσκολίας, άλλ’ ή κατάλληλος ύποστήριξις τών παρειών τής κυψέ
λης, άρξαμένη ήδη, θέλει έξασφαλίσει τήν πλήρη κάθαρσιν τοΰ 
μνημείου. Ό δρόμος τοΰ θολωτού τάφου έχει πλάτος δύο μέτρων 
καί ύψος 2 μ. 80.

’Ολίγον πέραν τοΰ προς τό βουνόν Κοτρώνι έστραμμένου 
μετώπου τοΰ τετειχισμένου τεμένους τοΰ Ήρακλέους εύρέθησαν 
τά λείψανα μικρού ναοΰ διαστάσεων μ. 11X6 καί πλήθος τεμα
χίων αγγείων τοΰ 4ου καί τοΰ 3ου π. X. αίώνος.

Περαιτέρω κατ’άλλον τόπον εύρέθη κατά τμήματα τό πήλινον 
ύδραγωγεϊον, ασφαλώς, τοΰ Ήρώδου, τό εξυπηρετούν τά παρά 
τήν θάλασσαν μνημεία τοΰ άνδρός, τών οποίων τά ερείπια άποτε- 
λοΰσι σήμερον καί μακρόθεν ορατούς λοφίσκους.

Παρά τά Ήρώδεια ταΰτα κτίσματα εύρίσκονται καί τά λεί
ψανα μνημείου τών κλασσικών χρόνων, έ'χοντος τά θεμέλια έκ 
λίθου άρουραίου, άδιαγνώστου δέ ακόμη προορισμού.

’’Αξιόν όμως ιδίας προσοχής καθίσταται τό ύδραγωγεϊον τοΰ 
Ήρώδου ούχϊ μόνον καθ’ εαυτό ώς τεχνικόν έργον, άλλά καί έμμέ-
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σως, διότι δύναται νά χρησιμοποιηθή, κατά τον κ. Γ. Σωτηριάδην, 
ώς τοπογραφική έ'νδειξις περί τής θέσεως τοΰ Ηρακλείου.

Ή περί τό μετόχιον τοΰ Βρανά κα'ι την Αύλώνα χώρα, ή 
μεταξύ των λόφων Άγριελίκι καί Κοτρώνι κείμενη, στερείται ΰδα- 
τος. Ενδεχόμενη πηγή προς τροφοδότησιν τοΰ Ήρωδείου υδρα
γωγείου είναι ή χαράδρα τοΰ Διονύσου - Βρανά. ’Αλλά προ τής 
έποχής τοΰ Ήρώδου τό ΰδωρ τοΰτο θά έχρησιμοποιεΐτο προς έξυ- 
πηρέτησιν τής άνΰδρου χώρας.

Σήμερον εκ τής χαράδρας τής ‘Ραπετόζας δεν λαμβάνεται 
ΰδωρ κατά το θέρος καί ψθινόπωρον.

Παραμένει άρα ή μόνη αστείρευτος πηγή ή παρά τον πλάτα
νον καί τό φρέαρ τοΰ περιτετειχισμένου τεμένους, τοΰ κατά τον 
κ. Σωτηριάδην Ηρακλείου, διότι σπουδαΐον τής εικασίας στήριγμα 
φαίνεται ή ΰπαρξις εκεί ΰδατος, ώς καί ή έ'?ιλειψις οίουδήποτε άλλου 
καθ’ όλην τήν περιοχήν περιτειχίστου χώρου δυναμένου νά είναι 
Ηράκλειον.

Προς άνατολάς καί εις άπόστασιν από τοΰ είκαζομένου 'Ηρα
κλείου, εντός δέ των αμπελώνων εύρέθη αρχαϊκή καλώς σφζομένη 
επιγραφή των αρχών τοΰ 5ου αίώνος π. X.: ΗΟΡΟΣ/ΤΕΜΕΝΟΣ/ 

ΑΘΕΝΑΑΣ, ή οποία επιβάλλει, έκεί που, τήν άναζήτησιν καί άλλου 
τεμένους.

Έκ τών πλησιοχώρων τόπων περισυνελέγησαν καί άπετέθη- 
σαν εις τό δημοτ. σχολεϊον Μαραθώνος και άλλαι τινες έπιγραφαί, 
ών μία, τοΰ 4ου π. X. αίώνος, λέγει: Θεαγένης Γΰλητος Πρ|ο- 
βαλίσιος άνέθηκεν, Όνητορίδης έπόησεν. Ούτε ό Θεαγέ
νης ούτος ούτε ό Γύλης ούτε ό γλύπτης Όνητορίδης είναι άλλο- 
θεν γνωστός.

'Άλλη επιτύμβιος επιγραφή λέγει: Δημοκράτεια Δημο- 
φ ά ν ο υ ς.

Έκ τής θέσεως Μάρμαρα άνεσύρθη βόθρον αγάλματος μετά 
τής επιγραφής: Άθηνάς Τελεσιουργοΰ.

Ή συνέχεια τής εργασίας εν Μαραθώνι είναι τοσούτω μάλλον
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ευκταία, καθ’ δσον ή όσημέραι έντεινομένη καλλιέργεια ενδέχεται 
να βλάψη άνεπανορθώτως τον κρυπτόμενον αρχαιολογικόν πλούτον.

2. Έν Ν. Άγχιάλφ έξηκολούθησε τάς άνασκαφικάς έρευ
νας των χριστιανικών Θεσσαλικών Θηβών ό καθηγητής κ. Γ. Σω
τηρίου. Σκοπός τής άνασκαφής τοΰ 1933 ήτο ή περαιτέρω άποκά- 
λυψις τής τρίτης μεγάλης βασιλικής εντός δύο άλλων γηπέδων 
(Ζορμπά καί Ευλογημένου).

Κατά τάς εργασίας ταύτας άνευρέθη τό μεγσΛήτερον τμήμα 
τοΰ ψηφιδωτοΰ δαπέδου τοΰ δεξιοΰ κλιτούς τής βασιλικής, μήκους 
20 μ. καί πλάτους 5 μ, συνισταμένου δε έκ γεωμετρικών κατά τό 
πλεϊστον σχημάτων έν συνδυασμφ μετά πλοχμών καί ελίκων. Ή 
διάκρισις τών διακοσμητικών θεμάτων έν ταΐς λεπτομερείαις καθί
σταται ακόμη δυσχερής ένεκα τοΰ έφ’ όλης τής έπιφανείας έπικα- 
θημένου ακόμη επιπάγου έξ ασβέστου. Ή άπομάκρυνσις τοΰ στρώ
ματος τούτου θέλει διευκολύνει ούχί μόνον τήν άναγνώρισιν τοΰ 
όλου διακοσμητικοΰ συνόλου, αλλά καί τήν συγκριτικήν αύτοΰ 
μελέτην προς τά βαθύτερον εύρεθέντα παλαιότερα ψηφιδωτά δά
πεδα ούτως, ώστε νά άποκτήσωμεν πληρεστέραν εικόνα τής έξελί- 
ξεως τής τέχνης τών ψηφιδωτών από τοΰ 5ου μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 
7ου αίώνος, δτε κατεστράφησαν αί Θεσσαλικαί Θήβαι.

Προς τήν τοιαύτην κατεύθυνσιν τής μελέτης συντελεί καί ή 
άνεύρεσις άλλου ψηφιδωτοΰ έξωθεν τοΰ ναοΰ καί βαθύτερον τοΰ 
ψηφιδωτοΰ τοΰ δεξιοΰ κλιτούς, άρχαιοτέρου δέ προφανώς τούτου, 
καθ’δσον ό τοίχος τοΰ δεξιοΰ κλιτούς έχει θεμελιωθή έπ’αύτοΰ.

Τό έξω τοΰ ναοΰ άνευρεθέν ψηφιδωτόν τοΰτο έχει γεωμετρι
κός διακοσμήσεις (σπειρομαιάνδρους μετά συνεχομένων αγκυλω
τών σταυρών) καί έκτείνεται εις ικανόν διάστημα δεξιά τοΰ ναοΰ. 
Άτυχώς διά τό βάθος τής έπιχώσεως ή διευκρίνησις τοΰ ψηφιδω- 
τοΰ τούτου έν τώ συνόλω ήτο ανάγκη νά άναβληθή εις προσεχή 
έρευναν. Έπί τοΰ παρόντος έπιτρέπεται νά είκάσωμεν δτι τό κατώ
τερον τοΰτο ψηφιδωτόν άνήκει εις προγενέστερον κτίσμα τοΰ 5ου 
ή τών αρχών τοΰ 6ου μ. X. αίώνος, δτι δέ βραδύτερον — ίσως πολύ
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μετά τούς χρόνους τοΰ ’Ιουστινιανού—νέον κτίσμα αντικατέστησε 
τό παλαιόν.

Δεύτερον σημειον έρεύνης κατά τό 1933 ήτο ό άπό τοΰ τρι- 
βήλου εσωτερικός χώρος τοΰ μέσου κλιτούς τής βασιλικής. Ή άνα- 
σκαφή άπεκάλυι|ιεν ενταύθα μαρμαρόστρωτα μέρη τοΰ δαπέδου 
και πλεϊστα αρχιτεκτονικά μέλη και διακοσμητικά γλυπτά, εν τεμα- 
χίοις άτυχώς, αλλά παρέχοντα σαφή εικόνα των δύο περιόδων τοΰ 
άνασκαπτομένου μνημείου.

Έκ των εκατέρωθεν τοΰ κεντρικού κλιτούς κιονοστοιχιών 
μόνον τής άριστεράς σώζεται οπωσδήποτε καλώς ό υψηλός στυλο- 
βάτης, άποτελούμενος έκ τραχυτών ερυθρωπών, κειμένων έπ'ι χθα
μαλής άργολίθου ΰποθεμελιώσεως και φερόντων ίωνικάς βάσεις. 
Τής δεξιάς κιονοστοιχίας εύρέθησαν μόνον μέρη τών βάσεων, ελά
χιστοι δε τραχύται τοΰ στυλοβάτου σώζονται κατά χώραν, άλλ’ 
άνευρέθησαν πλεϊστα τεμάχια τών κορμών τών κιόνων έκ μαρμά
ρου τής Προκονήσου ως και δύο κιονόκρανα άναδιπλούμενα μετά 
διατρήτων φύλλων άκάνθου (ώς τά τής 'Αγ. Σοφίας τής Κωνσταν
τινουπόλεως) και έ'χοντα άπλά έπιθήματα φέροντα έν τφ μέσφ τών 
στενών πλευρών μόνον Λατινικόν σταυρόν.

'Ωσαύτως άνευρέθησαν κατά τό αυτό σημειον αρχιτεκτονικά 
μέλη μεταγενεστέρας περιόδου, προερχόμενα προφανώς έκ νεωτέ- 
ρας διασκευής τοΰ δευτέρου τούτου ναού.

Τρίτον σημειον τής έρεύνης ύπήρξεν ή άποκάλυψις τοΰ μέσου 
και δεξιοΰ μέρους τοΰ έσωτερικοΰ και έξωτερικοΰ νάρθηκος ώς και 
τοΰ αίθριου τής βασιλικής.

Τό δάπεδον τοΰ έσωτερ. νάρθηκος άποτελεΐται έκ μαρμαρο
θετημάτων, τό δε δάπεδον τοΰ έξωτερικοΰ νάρθηκος ώς και τής 
δεξιάς στοάς τοΰ αίθριου είναι \|)ηφιδωτόν.

Καί τό μέν ψηφιδωτόν δάπεδον τοΰ έξωτ. νάρθηκος είναι 
γεωμετρικής συνθέσεως άποτελούμενον έκ μεγάλων κύκλων πλαι- 
σιουμένων διά πλοχμών και έχόντων έγγεγραμμένους ρόμβους, 
έναλλάξ κυανούς καί λευκούς, περικλειόμενου δε έν τώ συνόλω υπό
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διπλής ζώνης συμπλεκόμενων τόξων μετά μικρών σταυρών, έξωθεν 
δέ τούτων σπειρομαιάνδρων.

Άξιολογώτερον είναι τό άποκαλυφθέν μικρόν τμήμα τοΰ 
ψηφιδωτού τής δεξιάς στοάς τοΰ αίθριου, διότι περιέχει καί ζωι- 
κάς παραστάσεις έλάφων καί ταών καί άλλων πτηνών, ραμφιζόντων 
ανθύλλια ή φύλλα κλαδίσκων.

Τα ψηφιδωτά τοΰ εξωτερικού νάρθηκος καί τοΰ αίθριου είναι 
προφανώς αρχαιότερα τοΰ ψηφιδωτού δαπέδου τοΰ δεξιού κλιτούς, 
διότι εύρίσκονται χαμηλότερον τοΰ δαπέδου τοΰ εσωτερικού νάρθη
κος καί τών κλιτών τοΰ ναού, εις τό αυτό σχεδόν βάθος, εις δ καί τό 
υπό τό θεμέλιον τοΰ τοίχου μνημονευθέν ανωτέρω ψηφιδωτόν 
δάπεδον. ’Αλλά καί ή τέχνη αυτών είναι αντίστοιχος προς την 
άρχαιοτέραν χρονολογικήν βαθμίδα. Ή ΰψωσις τοΰ δαπέδου τοΰ 
εσωτερικού νάρθηκος καί τών κλιτών έγένετο δι’ έπιχώσεως εκ 
κονιαμάτων καί άλλων λειψάνων τοΰ έρειπωθέντος αρχικού οικο
δομήματος, άνερχομένης εις τά κατώφλια τών διαμέσων θυρών τών 
ναρθήκων εις 0.30. Κατά ταΰτα τά άθικτα μέρη τοΰ αρχικού κτί- 
σματος είναι τό αϊθριον καί ό εξωτερικός νάρθηξ, έν ω ή μεταγε- 
νεστέρα διασκευή ήρχισεν από τοΰ εσωτερικού νάρθηκος. Τό αυτό 
παρετηρήθη προηγουμένως καί εις τά προσκτίσματα δεξιά τοΰ εξω
τερικού νάρθηκος καί τοΰ αίθριου.

Κατά ταΰτα εκ τών γενομένων μέχρι τοΰδε παρατηρήσεων 
συνάγομεν περί τής ηλικίας τοΰ κτίσματος τά εξής χρονολογικά 
συμπεράσματα:

1) Ότι τά παρατηρηθέντα λείψανα άρχαιοτέρας περιόδου 
ανάγονται εις οικοδόμημα, ακαθορίστου ακόμη προορισμού, άνήκον 
δέ εις τούς εσχάτους 'Ρωμαϊκούς χρόνους, ώς έμφαίνεται καί εκ τών 
βαθυτέρων ψηφιδωτών δαπέδων τοΰ έξωνάρθηκος καί τοΰ αίθριου 
καί εκ τών άνευρεθέντων αρχιτεκτονικών μελών.

2) 'Ότι επί τών λειψάνων τοΰ προγενεστέρου τούτου κτίσμα
τος άνηγέρθη περί τά τέλη τοΰ 6ου ή τάς άρχάς τοΰ 7ου μ. X. 
αίώνος ή άνασκαπτομένη βασιλική, εις τήν οποίαν άνήκουσι τά
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κιονόκρανα, τά επίκρανα και τα ύψηλότερον κείμενα ψηφιδωτά 
δάπεδα τοΰ δεξιού κλιτούς καί των δεξιά των ναρθήκων συνεχο
μένων προσκτισμάτων. Μεταξύ των διακοσμητικών αρχιτε
κτονικών γλυπτών, τά όποια εύρέθησαν μεταξύ των χωμάτων, έξέ- 
χουσαν σπουδαιότητα ενέχουν οκτώ όρθογώνιαι πλάκες (0.42 - 0.45 
X 0.37, πάχ. 0.04) μετ’ αναγλύφων, εΰρεθεϊσαι εν τή δεξιά στοά τοΰ 
αίθριου. Τά κύρια θέματα τών αναγλύφων είναι τέσσαρα: α') δελ- 
φΐνες εκατέρωθεν ανθεμίου άπολήγοντος εις τρίαιναν, β') εκατέ
ρωθεν κανθάρου εξέρχονται έκ κεράτων αί δίδυμοι κεφαλαί αετών, 
εκ τούτων δέ ή μία πίνει έκ τού αγγείου, γ') ερωδιός ή πέρδιξ έν 
μέσω έσχηματοποιημένων φυτών δάκνει όφιν καί δ') φύλλα ακάν
θου καί τρίφυλλα εντός ελίκων. Αί πλάκες αύται ήσαν προωρι- 
σμέναι, κατά τον κ. Σωτηρίου, δι’ επίκρανα παραστάδων, ό δέ τρόπος 
καθ’δν εύρέθησαν, επιτρέπει νά είκάσωμεν, ότι δεν εϊχον ακόμη χρη
σιμοποίησή, ότε περί τά τέ?ιη τοΰ 6ου ή τάς άρχάς τοΰ 7ου αίώνος 
έπήλθεν ή καταστροφή τοΰ οικοδομήματος.

’Αξιόλογα είναι ωσαύτως τά αρχαιότερα τρία επίκρανα, 
φέροντα έξέχοντα φύλλα ακάνθου, τών οποίων ή τεχνοτροπία ανή
κει είς τούς εσχάτους 'Ρωμαϊκούς χρόνους, ενέχει δέ τό πράγμα 
ιδίαν σημασίαν διά την σύγκρισιν προς τά παλαιοχριστιανικά. 
Φαίνεται ότι τά επίκρανα ταΰτα έχρησιμοποιήθησαν καί είς τό 
χριστιανικόν κτίσμα, αποτελεί δέ ό δανεισμός ούτος συμβολικήν, 
τρόπον τινά, εικόνα τής έν πολλοΐς σημείοις έκφαινομένης κατα
γωγής τής αρχιτεκτονικής διακοσμητικής τής χριστιανικής καθ’ 
όλου τέχνης, από τής Ελληνικής τέχνης, οϊα αυτή έξελισσομένη 
διεμορφώθη κατά τούς 'Ρωμαϊκούς χρόνους.

Προς τούτοις ό κ. Σωτηρίου αναφέρει ότι καί τετάρτην βασι
λικήν έπεσήμανε διά μικράς σκαφής κατά τό ΒΔ άκρον τής Ν. 
Άγχιάλου επί τοΰ λόφου τοΰ φέροντος τό όνομα «'Άγιος Δημή- 
τριος». Έκτος τών θεμελίων τοΰ δυτικοΰ τοίχου καί τής δεξιάς 
κιονοστοιχίας παλαιοχριστιανικού ναοΰ, άνευρέθη αριστερά τής
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κιονοστοιχίας άξιολογώτατον τμήμα μαρμάρινου άμβωνος τοΰ 5"υ 
ή 6ου μ. X. αίώνος φέρον κόγχας, ανάγλυφους αετούς μετ’ ανοικτών 
πτερύγων καί φοινικοειδεΐς διακοσμήσεις.

Παρά τάς άνασκαφικάς έρευνας έγένετο και περισυλλογή 
διεσπαρμένων άνά τήν Ν. Άγχίαλον επιτύμβιων χριστιαν. επιγρα
φών, αί όποΐαι άπετέθησαν εις τήν άξιόλογον τοπικήν συλλογήν.

Οΰτω τδ εν Άγχιάλφ συντελοΰμενον έργον μέλλει ασφαλώς 
νά άποβή και έν τή ύπολειπομέντ) συνεχεία αυτού σπουδαιότατη 
συμβολή εις τήν ιστορίαν τής Βυζαντινής τέχνης.

3. Έν Δυτική Μ ακεδ ο ν ία έξηκολούθησεν ή Εταιρεία τάς 
εργασίας, τάς οποίας από τινων ετών διεξάγει διά τού καθηγητοϋ 
κ. Κεραμοπούλλου.

Κατά τό 1933 ό κ. Κεραμόπουλλος είχεν ώς βοηθόν τον υπό 
τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας άποσταλέντα εκεί έπιμελητήν 
αρχαιοτήτων κ. Γ. Μπακαλάκην, άναθέσας δέ είς τούτον τήν συνέ
χειαν τής άνασκαφής τής Φλωρίνης, ήδυνήθη νά άφοσιωθή απερί
σπαστος ό ίδιος είς τάς τοπογραφικάς σκαφάς τής υπολοίπου Δ. 
Μακεδονίας, τεινούσας πάσας προς τον σκοπόν τής άποκαταστά- 
σεως τής αδιάκοπου συνεχείας τού πολιτισμού τής χώρας, άλλως 
γνωστού μετά μεγάλων χασμάτων.

Ή Φλώρινα ταυτιζομένη πιθανώς προς τήν Ήράκλειαν τήν 
επί τού Λύκου ή άλλως Λύγκου λεγομένου ποταμού, ήτοι αυτού 
τού διαρρέοντος τήν σημερινήν πόλιν, κατά τήν εικασίαν τού 
κ. Κεραμοπούλλου, μετατοπίζει προς έαυτήν τήν άρχαίαν πόλιν, 
ήτις άλλως τίθεται παρά τό Μοναστήριον.

Ή κατά τό 1933 γενομένη διά τού κ. Μπακαλάκη άνασκαφική 
εργασία έν Φλωρίνη έτυχε τής γενναίας επικουρίας τού δήμου 
Φλωρίνης και τού ζωηρού ένδιαφέροντος τού έκεΐ Νομάρχου, αυτή 
δέ ή παρουσία τού κ. Μπακαλάκη μαρτυρεί καί περί τού πραγμα
τικού ένδιαφέροντος τής αρχαιολογικής υπηρεσίας διά τάς έν 
Μακεδονίςι εργασίας.
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Αί έργασίαι τοΰ 1933 έσυνέχισαν τάς των προηγουμένων 
ετών 1930 και 1931 προς Α τής τότε υπό τοΰ κ. Κεραμοπούλλου 
άνακαφείσης ζώνης και καθ’ δλον τό μήκος αυτής, αποτέλεσμα δέ 
ήτο ή άποκάλυψις και άλλων διαμερισμάτων των αρχαίων οικιών 
κα'ι ίδια ή άποκάλυψις αρχαίας όδοΰ τής άνασκαπτομένης πόλεως 
καθ’δλον αυτής τό μήκος 37 μέτρων περίπου καί πλάτους 1μ, 75-2μ. 
Ή κατασκευή τής όδοΰ είναι άπλή καί έστερημένη σκυροστρωσίας 
ή άλλου τίνος οδοστρώματος, δεν έχει δέ καί υπόνομον. Εντός 
τής έπιχώσεως υπό τό επίπεδον τής όδοΰ καί εις βάθος 1.25 έντός 
αμμώδους στρώματος εύρέθησαν πολλά όστρακα μεγαρικών σκύ- 
φων καί εν μικρόν άγαλμάτιον χαλκοΰν άνδρός κρανοφοροΰντος. 
Ενδιαφέρουσα ήτο ωσαύτως ή άνεύρεσις σειράς τετραγώνων 
πλίνθων, αί όποϊαι σκληρυνθεΐσαι διά τής πυρκαϊάς διετηρήθησαν 
ώς μάρτυρες τής οίκοδομίας τής τότε περιόδου.

’ Αλλα κινητά ευρήματα εκ τών άνασκαφέντων διαφόρων δια
μερισμάτων τών οικιών τής άρχαίας πολίχνης είναι πήλινά τινα 
άγαλμάτια καί αγγεία έφθαρμένα, ώς επί τό πλεϊστον, τινά δμως 
καλλίτερον διατηρούμενα, μεταξύ τών όποιων ιδίαν σημασίαν έχει 
μεγαρικός σκύφος εις τεμάχια, φέρων άνάγλυφον, ώς συνήθως, 
παράστασιν τής άλώσεως τής Τροίας μετ’ επιγραφών ερμηνευτι
κών τών λεπτομερειών τής είκόνος (’Ίλιον, ’Ιλίου κατάληψις, 
Όδυσσεύς, Αίας, Δούρειος ίππος κλπ.).

’’Αλλος μεγαρικός σκύφος, ’ίσως συγγενούς παραστάσεως, ώς 
φαίνεται εκ τής διακρινομένης επιγραφής ’Αλέξανδρος, δεν διε- 
σώθη ολόκληρος. Προς τούτοις εύρέθησαν εύλόγως μεταξύ τών 
ερειπίων εις τεμάχια καί πολλά λείψανα απλών οικιακών σκευών 
καί άπηνθρακωμένα βαλανίδια καί ξύλα καί διάφορα μετάλλινα 
εξαρτήματα τής οίκοδομίας καί πόρπαι χαλκαΐ ώς καί τεμάχια 
χαλκών σκευών μετά καλλιτεχνικής διακοσμήσεως. Ένδιαφέρουσαι 
δέ είναι καί αί οίκοδομικαί λεπτομέρειαι τών οικιών ώς καί τό 
άπλοΰν αυτών άλλως διάγραμμα, τά όποια άκριβώς περιγράφον- 
ται έν τή εκθέσει.

Έκ τών εύρεθέντων νομισμάτων τό άρχαιότατον ανάγεται
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16 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1933

πιθανώς εις τούς χρόνους τοΰ ’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου, έκ δέ 
τών διαφόρων οστράκων αγγείων τινά, διά την ποιότητα τοΰ γανώ- 
ματος, δΰνανται να άναχθώσι και μέχρι τοΰ 4ου π.Χ. αΐώνος. Ταΰτα 
είκαστικώς ώς προς την αρχήν τής πολίχνης, ως προς δέ τό τέλος 
αυτής δύναται να θεωρηθή βέβαιον ότι δεν έπέζησε τής πυρκαϊάς.

Ό κ. Κεραμόπουλλος ήσχολήθη περί τάς εξής τοπογραφι- 
κάς έρευνας:

α') Παρά τό χωρίον’Άνω Κλεινά! κα! έπ! τής κορυφής 
Καλές έβεβαιώθη ή ΰπαρξις άσβεστοκτίστου οχυρώματος Βυζαν- 
τιακοΰ, ίσως τοΰ ’Ιουστινιανού, κα! εντός αύτοΰ δεξαμενή.

Κατά την προς τον Καλέν άνάβασιν εις θέσιν Μοναστηράκι 
εύρέθησαν τά λείψανα μικράς κώμης, τής οποίας διά προχείρου 
σκαφής έξηκριβώθη ή καλή οπωσδήποτε κατάστασις κα! ή ΰπαρξις 
πολλών θραυσμάτων αγγείων ελληνιστικής κα! 'Ρωμαϊκής εποχής.

β’) Παρά τό χωρίον Πέτραι (άλλοτε Πέτερσκο) μετά τοπο
γραφικήν λεπτομερή άναγνώρισιν τής πέριξ χώρας κα! ταυτισμόν 
τής λίμνης τοΰ Όστρόβου (νΰν Άρνίσσης) προς τήν άρχαϊαν Βεγορ- 
ρΐτιν, καθορίζεται ή στρατηγική σημασία τής φυσικής διόδου 
μεταξύ τοΰ λόφου Λίλικ κα! τών βορείως τής Βεγορρίτιδος υψω
μάτων διά τήν μετά τής Έορδίας συγκοινωνίαν κα! άναζητεϊται 
εύλόγως ή όχύρωσις τών πυλών τούτων. ’Όντως δέ έπ! τής κορυ
φής τοΰ Λίλικ άνευρέθησαν τά λείψανα μεγάλου τείχους από Β 
προς Ν, έκ μεγάλων ανωμάλων λίθων, άνευ ασβέστου συνηρμο- 
σμένων, άνήκον δέ πιθανώτατα εις παναρχαίους χρόνους. Δοκιμα
στική σκαφή έκεΐ ούδέν άξιον λόγου κινητόν εύρημα άπεκάλυψε, 
ή δέ σπάνις τοιοΰτων τεκμηρίων οφείλεται ’ίσως εις τον υπό τοΰ 
μακροΰ χρόνου έξαφανισμόν.

’Άλλο τείχος άνεΰρεν ό κ. Κεραμόπουλλος παρά τήν Ανατο
λικήν έ'ξοδον τής διόδου τών Πετρών τριγωνικής διαμορφώσεως, 
μετά κτιστών σκελών κα! έχον ώς τρίτην όχυράν πλευράν αυτήν 
τήν λίμνην. Κατά τό μέσον περίπου υπάρχει διατείχισμα ένοΰν τά 
δύο σκέλη. Τό κάτωθεν τοΰ διατειχίσματος μέρος τοΰ όχυροΰ είναι
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άνευ άσβεστου, τό δέ άλλο μετ’ αύτοΰ τοΰ διατειχίσματος άσβεστό- 
κτιστον. Ή παραβολή προς τα φρούρια τής Μακεδονίας, τής τε 
Πέλκας καί τής Σελίτσης και τής Δέβρης, διδάσκει δτι έν πολλοίς 
τόποις ό Ιουστινιανός προέβη εις άνανέωσιν τής όχυρώσεως χρη- 
σιμοποιήσας προς νέας οίκοδομίας τούς λίθους των αρχαίων Μακε
δονικών φρουρίων.

Τό φροΰριον τούτο τοΰ άνατολ. στομίου τής διόδου επιβλέπει 
ασφαλώς τήν έκ τής Έγνατίας εισβολήν προς τήν λίμνην ήτοι εις 
τήν Έορδίαν.

Προς δυσμάς τοΰ χωρίου Πέτραι, είς άπόστασιν */2 ώρας άπ’ 
αύτοΰ, έπ'ι γηλόφου τινός, τοΰ πρώτου από τής Έορδαϊκής πεδιά- 
δος, εύρέθησαν τά λείψανα κώμης τής Έορδαίας καλούμενα νΰν 
διά τοΰ γενικού ονόματος Γραδίστα. Κατά τήν όφρΰν τοΰ λόφου 
ύπάρχουσι τά λείψανα τείχους έκ λίθων μέτριων πηλοκτίστου άνευ 
ασβέστου. Τό τείχος τούτο, όμως κα'ι τό τοΰ Μοναστηρακίου τών 
Κλεινών, πιστεύεται ότι δεν είναι αύτοτελής οχυρωματικός περί
βολος, αλλά οί συνεχόμενοι εξωτερικοί τοίχοι τών ακραίων οικιών 
τής κώμης, ένισχυμένοι είς πάχος προς σκοπόν οχυρωτικόν. Διά 
προχείρου έκεΐ σκαφής άνευρέθησαν τεμάχια αγγείων terra sigil- 
lata, φαιών μετ’ έκτυπων κοσμημάτων κά. πραγμάτων τών μακε
δονικών χρόνων, έν φ ούδέν λείψανον Βυζαντιακόν παρετηρήθη.

γ') Άναρράχη (Δέβρη).
Ή Άναρράχη κεΐται νοτιοδυτικώς τής Πτολεμαΐδος (πρώην 

Καϊλάρ), ύπέρκειται δέ τοΰ χωρίου ή βραχώδης κορυφή Καστρί 
καλουμένη ύψους 1103 μ. Και ένταΰθα ύπάρχει μέγα άσβεστόκτι- 
στον τείχος έχον έ'να πύργον προς Α πιθανώς δέ άνά ένα καί προς 
Β καί προς Ν καί πρόσκτισμα προς Δ καί πύλην προς Ν. Εντός 
τοΰ τείχους διατηρούνται λείψανα κτισμάτων άνευ ασβέστου, έντός 
δέ τών χωμάτων εύρέθησαν κέραμοι Ελληνικής μορφής. Νόμι
σμα τοΰ ’Ιουστινιανού εύρεθέν έκεΐ παρέχει τήν ήλικίαν τοΰ φρου
ρίου. Κάτωθεν τοΰ Βυζαντινού τούτου φρουρίου εύρέθη εύρύτερος 
καλός περίβολος πολύ αρχαιότερος, άνευ ασβέστου έκτισμένος, έκ

2
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μεγάλων δέ λίθων άποτελούμενος, κατεστραμμένος δμως κατά 
τόπους υπό των οίκοδομησάντων τό Βυζαντινόν τείχος.

Φαίνεται δέ δτι κα'ι έπι τής κορυφής τής άκροπόλεως υπήρχε 
καί προ τοϋ Βυζαντινού άρχαιότερον τείχος κατά τό άρχαιότερον 
έ'θος των πολλαπλών περιβόλων, τό όποιον, κατά τον κ. Κεραμό- 
πουλλον, κατήλθεν άπό Βορρά εις την νεωτέραν Ελλάδα.

δ') Καί έν Έμπορίω παρά την Άναρράχην έβεβαιώθη έπι 
λόφου ή ΰπαρξις πύργου καί, πολλαπλών τειχών άσβεστοκτίστων 
νεωτέρων ίσως χρόνων τοϋ ’Ιουστινιανού.

ε') ’Άλλος σταθμός τών τοπογραφικών τούτων έρευνών ήτο 
τό Τσοτύλιον, προς τό όποιον έφερον αξιόλογα τυχαία αρχαιο
λογικά ευρήματα γενόμενα έν τή πέριξ χώρ$. Αί δοκιμαστικοί σκα- 
φαί παρά την θέσιν Σ ιανίστ ι έφερον εις φώς τάφους τινάς μετα
γενεστέρους μετ’ ευτελών αγγείων καί νομίσματος τοϋ Κώνσταν- 
τος (333-350 μ. X.).

Προς Β τού Τσοτυλίου κατά την θέσιν Μπουφάρ ι ύπεράνω 
τοϋ χωρίου Λώπες ύπήρχεν έκτεταμένη κώμη έπι δύο λόφων καί 
τοϋ μεταξύ αυτών λαιμού μετά καλού περιβόλου, ίσως ποτέ διπλού, 
έκ λίθων πελεκητών. Τά διάσπαρτα άνά τούς αγρούς τεμάχια 
αγγείων ελληνιστικών καί άλλα λείψανα σκευών βιοτικών κ. ά. δει- 
κνύουσι την μακράν ζωήν τής κώμης, παρά την όποιαν συνδέουσί 
τινες τήν πόλιν τοϋ Ηροδότου Λεβαίην προς τό τοπωνυμικόν 
Λώπες καί τον παραπόταμον τού Άλιάκμονος Λεμπίνι.

Έκ τής χώρας έκείνης προέρχονται ψέλια χαλκά τριγωνικής 
τομής μετ’ έγχάράκτων συγκεντρικών κύκλων καί ίχθυακάνθης, 
εύρεθέντα, ώς έβεβαιώθη, μετά νομίσματος τού Μεγ. ’Αλεξάνδρου.

Έκ τής περί τό Σιανίστι χώρας προέρχονται καί τινα άλλα 
αρχαία καί αξιόλογα χαλκά αγγεία, τά όποια παρεδόθησαν εις τε
μάχια, ώς εύρέθησαν, υπό τοϋ Ήλία Παπανικολάου, συγκολλη- 
θέντα δέ εις Αθήνας άπέδωκαν 1) αμφορέα, τοϋ όποιου αί λαβαί 
καταλήγουσιν εις δελφΐνα φέροντα εις τό στόμα λύραν, 2) χαλκήν 
λεκάνην, έχουσαν λαβάς κισσοπλέκτους, 3) κάδον χαλκούν άπλοΰν.
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Παρά ταΰτα ήσαν καί δυο ελλιπή πήλινα άγαλμάτια ’Αφροδίτης 
κα'ι τεμάχιον άργυροϋ κατόπτρου κα'ι δυο σίδηροι πελέκεις κ.τ.τ. 
καί άρύβαλλος Κορινθιακός τοΰ 6ου π. X. αίώνος, τεκμήριον οΰτος 
τής αρχαιότατης ζωής τής κώμης.

’Αλλά κα'ι εν Βουδουρίνα και έν Μποχορίνα και εν Παλαιο- 
γουλά έπεσήμανεν ό κ. Κεραμόπουλλος λείψανα τειχών κα'ι κωμών 
αρχαίων, ή δε συνέχεια τών ερευνών του κα'ι κατά τό προσεχές 
μέλλον θέλει άποβή ώσαΰτως πολύτιμος διά την συγκρότησιν τής 
ιστορικής τοπογραφίας τής Μακεδονίας.

4. Άνά την άρχαίαν Άχαΐαν έξηκολούθησεν ή ’Αρχαιο
λογική Εταιρεία τάς έρευνας Μυκηναϊκών νεκροταφείων διά τοΰ 
Έφορου κ. Νικ. Κυπαρίσση.

Παρά τό θέρετρον Λομποκά τών χωρίων Μποντιά έπϊ μακροΰ 
γηλόφου έκ ψαμμίτου λίθου ύπάρχουσι λαξευτό! θαλαμοειδείς 
τάφοι τών τελευταίων Μυκηναϊκών χρόνων.

Μέρος τών τάφων τούτων ήρεύνησε κατά τό 1933 ό κ. Κυπα- 
ρίσσης, έκ δέ τών τριών, τούς οποίους άνέσκαψε, δύο μεν εύρέθη- 
σαν σεσυλημμένοι κα'ι κατεστραμμένοι, έντός δέ τοΰ τρίτου άνευρέ- 
θησαν οί σκελετό! τών νεκρών κα'ι τέσσαρα τυφλόστομα άμφορεί- 
δια κα'ι έν κύπελλον κα'ι ή χαλκή λεπ'ις μαχαιριού.

Ή έ'ρευνα τοΰ παρελθόντος έτους, εί κα! περιωρισμένη, διά 
τά γλισχρότατα μέσα, τά όποια κατ’ ανάγκην υπήρξαν τοιαΰτα, ήτο 
έν τούτοις ικανή νά δείξη ότι κα! κατά τό άπομεμακρυσμένον 
έκεΐνο κα! ορεινόν μέρος τής αρχαίας Άχαΐας έξετείνετο ό αύτός 
προϊστορικός πολιτισμός, οΐος άνευρέθη κα! εις τάς υπολοίπους 
κατά τά τελευταία έτη έρευνηθείσας Μυκηναϊκός νεκροπόλεις τής 
’Αρχαίας Άχαΐας.

’Αλλά κα! εις τό χωρίον Λάλουσι τής Τριταίας διεπιστώθη 
ή ΰπαρξις όμοιου νεκροταφείου. Εξαιρετικήν δέ σημασίαν έχει τό 
γεγονός ότι μέγα Μυκηναϊκόν νεκροταφεΐον έπεσημάνθη κατά τάς 
έρεύνας τοΰ παρελθόντος θέρους κα! πλησίον τών ΓΙατρών κατά 
τήν θέσιν Σαμακιάν.
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Είναι δέ τοϋτο τό δεύτερον Μυκηναϊκόν νεκροταφεϊον, τό 
όποιον εύρίσκεται παρά τάς Πάτρας, μετά την έν έτει 1923 παρά 
τά άνω Σιχαινά άνεύρεσιν τοΰ πρώτου, παρέχεται δέ οΰτω σαφής 
ή παναρχαία ιστορία τών συνοικισμών εκείνων, οΐτινες άπετέλεσαν 
βραδΰτερον την πόλιν Πάτρας τών ιστορικών χρόνων, ήτοι τής 
Άρόης, τής Μεσάτιδος και τής Άνθείας. Τό παρά τά Σιχαινά 
νεκροταφεϊον έσχετίσθη άλλοτε υπό τοΰ κ. Κυπαρίσση προς την 
Άρόην. Τό νεκροταφεϊον τής Σαμακιάς εικάζεται νΰν ώς άνήκον 
εις την υπό τών ιστορικών, ιδία δέ τοΰ κ. Θωμοπούλου, έκεΐ τιθεμέ- 
νην Μεσάτιν. Υπολείπεται άρα όπως έν προσέχει έξερευνήσει τής 
νεκροπόλεως ταύτης άναζητηθή καϊ τής τρίτης προϊστορικής 
πόλεως, τής Άνθείας, τό νεκροταφεϊον. Διά τής έξερευνήσεως ταύ
της έκτος τών ένδεχομένων ένδιαφερόντων κινητών ευρημάτων και 
τής συμπληρώσεως τής εΐκόνος τοΰ Μυκηναϊκοΰ πολιτισμοΰ άνά 
την άρχαίαν Άχαΐαν, έξ ίσου σπουδαίος, άν μη σπουδαιότερος, 
θά είναι ό καθορισμός ό τοπογραφικός.

5. Έν τή Σικυωνία χώρρ έξηκολούθησαν καί κατά τό 
1933 αί έργασίαι τής Εταιρείας διά τοΰ καθηγητοΰ κ. Όρλάνδου.

Παρά τον σιδηροδρομικόν σταθμόν Κιάτου άνεσκάφη κατά 
τό πλεΐστον ή προ διετίας δοκιμαστικώς σκαφεΐσα μεγάλη χρι
στιανική βασιλική.

Ή βασιλική αυτή ανήκει είς τον τύπον τών λεγομένων ελλη
νιστικών βασιλικών, τών έπιμήκων δηλ. ορθογωνίων κτισμάτων 
μετ’ έσωτερικών κατά μήκος κιονοστοιχιών. Ή βασιλική τοΰ 
Κιάτου έχει μήκος μέν περί τά 65 μ., πλάτος δέ μ. 21. Ό κυρίως 
ναός έχει μήκος 40 μ., τά δέ λοιπά 25 καταλαμβάνει ό νάρθηξ και 
τό ασφαλώς εικαζόμενον, αλλά μή άνασκαφέν ακόμη αΐθριον. 
Ό ναός έχει και προσκτίσματα κατά μέν Ν. πλευράν παρεκκλήσιον, 
έχον πολύχρωμον μαρμαρόθετον δάπεδον, κυβόσχημον αγίαν τρά
πεζαν καί βάθρον τοΰ τέμπλου μετά ιωνικών γλυφών. Έκ τοΰ 
τέμπλου προέρχεται και πλάξ θωρακίου μετά στεφάνου, έφ ής 
μέρος τής αναθηματικής έπιγραφής «και πάντων καλλιερ-
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γούντων» ήτοι πιθανώς: Μνήσθητι Κΰριε τοΰ δούλου σου 
(δεινός...) καί πάντων (τών) καλλιεργοΰντων.

Κατά δέ την Β πλευράν υπάρχει τετράγωνον κτίσμα επικοι
νωνούν διά θύρας μετά τοΰ Β κλιτούς καί έγκλεΐον δεξαμενήν 
άνευ οπής εκροής, ή οποία θά έβοήθει νά έρμηνεύσωμεν αυτήν 
ως κολυμβήθραν.

Δύο άλλα ορθογώνια διαμερίσματα εύρίσκονται κατά τάς δύο 
στενός πλευράς τοΰ νάρθηκος, ίσως έρμηνευτέα ώς σκευοφυλάκια.

’Από τοΰ νάρθηκος είς τον κυρίως ναόν είσήρχοντο διά δύο 
θυρών καί ενός έν τω μέσφ ευρισκομένου τριβήλου. Τών κιόνων 
τοΰ τριβήλου εύρέθησαν αί ύψηλαί βάσεις καί έν κιονόκρανον συν
θέτου κορινθιακού τύπου μετά προτομών όκλαζόντων κριών υπό 
τάς γωνίας τοΰ άβακος, κατά δέ τό μέσον έκάστης πλευράς μετά 
άετών πατούντων επί υπτίων μικρών βοών. Κριοφόρα κιονόκρανα 
έν Ραβέννη, Θεσσαλονίκη κατά 'Ρωμαϊκά κιονόκρανα π. χ. τοΰ 
ναού τής Όμονοίας έν Ρώμη καί ταΰτα πάλιν κατά Μικρασιατικά.

Ή βασιλική είναι, ώς είπομεν, τρίκλιτος. Τό μεσαΐον κλιτός 
είναι πλατύτερον (10 μ.) τών δύο πλαγίων (5.50 μ.).

Τά κιονόκρανα είναι ιωνικά μετά χωριστών επιθημάτων 
φερόντων σταυρούς καί γλυπτόν διάκοσμον. Οί τοίχοι τοΰ μεσαίου 
κλιτούς ύψούμενοι ύπεράνω τών στεγών τών πλαγίων κλιτών έφε- 
ρον παράθυρα. Γυναικωνίτης πιθανώς δεν υπήρχε.

Ίδίφ ενδιαφέρον είναι τό πρεσβυτέριον τοΰ ναού, διότι καί 
καλώς διετηρήθη καί είς μίαν μόνην περίοδον ανήκει, διότι ό ναός 
καταστραφείς δεν άνεκτίσθη ποτέ.

Τό πρεσβυτέρων τούτο έχει τό πλάτος τοΰ μέσου κλιτούς, δεν 
εκτείνεται δέ καί είς τά πλάγια, ώς από τοΰ Ιουστινιανού καί εξής. 
Άποτελεΐται δέ έκ δύο μερών ήτοι τής άψΐδος καί τοΰ προ αύτής 
ορθογωνίου χώρου (8.35x6.50). Τό δάπεδον είναι πολύγχρωμον 
μαρμαρόθετον, είς δέ την άψΐδα κατά 0.25 ύψηλότερον. Εκατέ
ρωθεν τοΰ ορθογωνίου κατά μήκος είναι τά βάθρα τών ιερέων έπί 
δαπέδου ύψους τοΰ τής άψΐδος. ’ Αλλα βάθρα έπί τοΰ ημικυκλίου
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τής άψΐδος, έ'χοντα έν μέσφ μεγαλοπρεπέστερον τον θρόνον τοϋ 
άρχιερέως.

Ή 'Αγία τράπεζα εύρίσκετο έν τφ μέσφ τοΰ ορθογωνίου και 
ήτο μαρμαρίνη, όπως συμπεραίνεται εκ τών λειψάνων αυτής, είχε 
δε ως κάλυμμα πλάκα με ανακεκαμμένα τα χείλη.

Τεμάχια τοϋ καλΰπτοντος την τράπεζαν κιβωρίου δεν εΰρέ- 
θησαν. Τοΰ τέμπλου εύρέθη άριστα διατηρουμένη ή πωρίνη βάσις 
φέρουσα ίωνικάς γλυφάς καί ίχνη σαφή τής προσαρμογής τοϋ άνω 
μέρους τοϋ τέμπλου άναπαριστωμένου ώς εξής:

Εκατέρωθεν τής ώραίας πύλης είς κίων υψηλός καί εκατέ
ρωθεν τών κιόνων χαμηλά διάτρητα θωράκια μετά πεσσίσκων.

Καί άλλαι τινές λεπτομέρειαι τής κατασκευής τοϋ πρεσβυτε
ρίου τάσσουσι τό σύνολον αύτοϋ είς γνωστόν τύπον παλαιοχρι
στιανικών βασιλικών.

Έκ πασών τών σχετικών ένδείξεων ό κ. Όρλάνδος χρονολογεί 
την βασιλικήν τής Σικυώνος-Κιάτου είς τον 50ν μ. X. αίώνα καί 
συνδυάζων προς πληροφορίαν έν τφ Συνεκδήμφ τοϋ Τεροκλέους 
εύρισκομένην περί Νέας Σικυώνος ώς μιας τών σπουδαιοτάτων 
πόλεων τής χριστιανικής Άχαΐας απονέμει την βασιλικήν είς τήν 
πόλιν ταύτην.

6. Έν Άμνισφ τής Κρήτης τέλος έξηκολούθησε τάς άνα- 
σκαφάς ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία διά τοΰ Εφόρου κ. Μαρινάτου, 
όστις είχε καί τήν οικονομικήν ένίσχυσιν έκ 10 χιλιάδων δραχ. 
έξ έράνων φιλάρχαιων φροντίδι τοϋ κ. Γ. Ζαρίφη συλλεχθέντων.

Συμπληρών τάς έργασίας τοϋ 1932 ό άνασκάπτων καθώρισε 
τον προορισμόν τοϋ πυργοειδοϋς οικοδομήματος ώς δεξαμενής 
γλυκέος ΰδατος, διαρρυθμισθείσης έπί τό μνημειωδέστερον προς 
περισυλλογήν καί διαφύλαξιν πολυτίμου φλεβός ΰδατος, εΰρισκο- 
μένης έντός τής άμμου τοΰ αίγιαλοϋ.

Κατά τάς γενομένας παρατηρήσεις ή δεξαμενή κατεσκευάσθη 
κατά τήν δευτέραν ή τρίτην περίοδον τής ύστερομινωϊκής έποχής 
(Υ Μ, 2-3), ή δε ποικιλία τοϋ ύλικοϋ καί τό ανομοιομερές τής
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οίκοδομίας δεικνΰουσιν δτι ή δεξαμενή έκτίσθη δι’ ύλικοΰ παρα
κειμένων αχρήστων οικοδομημάτων.

'Ωσαύτως ήρευνήθη ό αποθέτης τής Παλαιοχώρας περαιτέρω, 
άπεκαλύφθη δέ κα'ι το οικοδόμημα, εις το όποιον άνήκον τα συν
τρίμματα τών αγγείων.

Τό οικοδόμημα τοΰτο αριθμεί πλείστας περιόδους. Τό αρχι
κόν κτίσμα είναι εκ πελεκητών πώρων, τών οποίων οί δόμοι είσέ- 
χουσι άνερχόμενοι, ώστε σχηματίζεται βαθμιδοειδής ή πρόσοψις 
τοϋ τοίχου. Οί πλεϊστοι τών λίθων φέρουσιν εγχάρακτον τρίαιναν, 
τοΰτο δέ και βοηθεΐ εις την χρονολόγησιν εις την ΜΜ εποχήν, 
δι’ήν συμορωνοΰσι και τα άφθόνως εΰρεθέντα όστρακα μεσομινωϊ- 
κής κεραμεικής.

Άβέβαιον είναι ακόμη πότε ακριβώς τό κτίσμα τοΰτο κατε- 
στράφη. Σαφές μόνον είναι ότι μετά τό τέλος τοϋ μινωϊκοΰ πολι
τισμού άνεπτύχθη εν τφ κτίσματι θρησκευτική ?ιατρεία, ή όποια 
τουλάχιστον κατά τό τέλος τής γεωμετρικής περιόδου υπήρχε. Φαί
νεται ?ωιπόν ότι κατά τήν εποχήν ταΰτην ή ολίγον πρότερον τό 
ήρειπωμένον μινωϊκόν κτίσμα άνεσκάφη καί έκαθάρθη προς ΐδρυ- 
σιν ίεροΰ. Τότε φαίνεται ότι τά μεσομινωϊκά λείψανα, κεραμεικά τε 
καί άλλα, συνεσωρεύθησαν εις τον αποθέτην. Είναι δέ τοΰτο τεκ- 
μήριον ότι τό μινωϊκόν εκείνο κτίσμα ήτο καί έθεωρεΐτο ιερόν. Έκ 
τών εύρημάτων έμφαίνεται ότι ή λατρεία έξηκολούθησεν άνευ δια
κοπής καί κατά τήν αρχαϊκήν εποχήν, ότε καί διεκόπη, ή δέ δια
κοπή αΰτη δηλοΰται διά στρώματος άμμου, έπικαθημένου έπί στρώ
ματος πάχους 0.70 περιέχοντος ποικίλα λείψανα κατεστραμμένων 
χαλκών σκευών, εργαλείων καί ειδωλίων.

Μετά τήν διακοπήν ταύτην έγένετο άνασύστασις τοΰ ίεροΰ, 
αλλά πολύ πενιχρότερου, ή δέ διάρκεια τοΰ νέου τούτου ίεροΰ φαί
νεται ότι έ'φθασε μέχρι τοΰ 2ου μ. X. αίώνος.

Τά στρώματα δέν εύρέθησαν έντελώς άδιατάρακτα, αλλά τά 
κινητά ευρήματα είναι επαρκή καί σαφή προς γενικήν χρονο- 
λόγησιν.

Εκ τών κινητών εύρημάτων άξιολογώτερα είναι χαλκά είδώ-
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λια βοός και αιλουροειδούς όκλάζοντος καί στρέφοντος την κεφα
λήν προς τα όπίσω μετά χαίνοντος στόματος. ’ Αλλα τεμάχια κεφα
λής λέοντος ή αιλουροειδούς μεγέθους μικρού κυνός, σφυρήλατου. 
Επίσης άνευρέθη σύμπλεγμα θεότητος γυναικείας καθημένης επί 
ίππου, άναλόγου προς τάς γνωστάς παραστάσεις τής «Ελένης» εκ 
τού τεμένους τής Όρθιας Άρτέμιδος καί τού Μενελαείου τής 
Σπάρτης.

Εκ φαγεντιανής γής, αιγυπτιακής δέ προελεΰσεοος είναι άγαλ- 
μάτια τού αίγυπτίου θεού Βησά, αγαλμάτων ’Αφροδίτης αίσχυν- 
τηλής καί άγγεΐάτινα εΰρεθέντα εις τεμάχια, ών έν καί συνεκολλήθη.

Έκ των άλλων ελληνικών περιόδων εύρέθησαν ικανά συν
τρίμματα καί κινητά ευρήματα ώς καί των "Ρωμαϊκών χρόνων.

Ή γενικωτέρα σημασία τής έρεύνης τού 1933 έν Άμνισφ 
έγκειται εις τό πόρισμα ότι παρουσιάζεται κατά τρόπον σαφέστατον 
ή έπί παλαιοτέρου οικοδομήματος τών μινωϊκών χρόνων έξακο- 
λοΰθησις θρησκευτικής λατρείας κατά τούς πρωτοϊστορικούς καί 
τούς ιστορικούς Ελληνικούς χρόνους. ’Ακόμη δέ μεγαλητέρα θά 
ήτο ή σημασία τού πράγματος, εάν ήτο δυνατόν νά δειχθή ότι καί 
τό παλαιότερον μινωϊκόν οικοδόμημα δεν ήτο κοινόν κτίσμα αλλά 
ιερόν, διότι τότε θά εΐχομεν καί τό πρώτον μινωϊκόν αυτοτελές 
ιερόν. Ή συνέχεια τής άξιολόγου ταύτης άνασκαφής θά διασαφήση 
καί την απορίαν ταύτην είτε θετικώς είτε άρνητικώς.

Παρά τάς διά τάς άνασκαφάς γενομένας δαπάνας, ή Εταιρεία 
έδαπάνησε καί δρ. 62.122.15 προς πλουτισμόν τής βιβλιοθήκης 
αυτής, τής μόνης Ελληνικής ’Αρχαιολογικής βιβλιοθήκης παρά 
την ειδικήν νομισματικήν βιβλιοθήκην τού Νομισματικού Μου
σείου. Έσχε δέ έπαΰξησιν ή βιβλιοθήκη καί διά δωρεάς 269 τόμων 
καί φυλλαδίων καί δι’άνταλλαγής 112 τόμων.

Προς τοΰτοις έδημοσιεύθη δαπάναις τής "Εταιρείας ό τόμος 
τών Πρακτικών αυτής διά τό έτος 1932 έκ σελ. 116 αντί δαπάνης 
δρ. 26.272.70.
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Έξετυπώθη ωσαύτως ό τόμος τής ’Αρχαιολογικής Έφημε- 
ρίδος διά τό 1931 έκ σελ. 182 καί 117 εικόνων αντί δαπάνης 
δρ. 72,815.30, περιέχων πραγματείας αρχαιολογικός τών κ.κ. Οικο
νόμου, Μυλωνά, Ξυγγοποΰλου, W. Peek, Μαρίας Σωτηρίου, Σπ. 
Μαρινάτου Ά. Κεραμοπούλλου, Π. Ρεδιάδου, Γιαννοπούλου καί 
Βαμβουδάκη. Ήρχισε δέ ή έκτύπωσις τοΰ επομένου τόμου τής 
Έφημερίδος, τής οποίας ώς γνωστόν, ό πρώτος τόμος έξεδόθη τφ 
1837, ή δέ τρίτη περίοδος άρξαμένη άπό τοΰ 1883 ούδεμίαν ύπέ- 
στη έ'κτοτε διακοπήν, άλλα διά τοΰ υπό έκτύπωσιν τόμου συμπλη
ρώνει τιμητικωτάτην διά τάς ήμετέρας προσπάθειας πεντηκοστόν.

Κατά τό 1933 έξηκολούθησεν ή εφαρμογή τοΰ νόμου 4823, 
δι’ ου άνετέθη είς την ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν ή έν τοΐς 
άρχαιολογικοΐς χώροις καί τοΐς μουσείοις αποκλειστική πώλησις 
δελταρίων εικονογραφημένων καί φωτογραφιών αρχαιολογικών. 
Κατά τό 1932 ή μεγάλη δαπάνη προς ψωτογράφησιν έν τφ Έθνικφ 
Άρχαιολογικφ Μουσεία), τή Άκροπόλει, τφ Βυζαντινφ Μουσείω 
κά. μόλις έκαλΰφθη έκ τής πωλήσεως αντιτύπων, άνεμένομεν δέ 
τήν χρήσιν τοΰ 1933, όπως άποβλέψωμεν είς περιθώριον κερδών, 
τά όποια θά ήδυνάμεθα νά διανείμωμεν, όπως διαγράψει ό είρη- 
μένος νόμος.

’Όντως κατά τό 1933, ώς καί έν τφ έντύπψ ίσολογισμφ 
έμφαίνεται, ήδυνήθη νά διανείμη ή Εταιρεία είς τούς φύλακας 
τών οικείων μουσείων τό κατά νόμον ποσοστόν, άνερχόμενον είς 
δρ. 7.741. —, έχει δέ προς διάθεσιν διά τάς βιβλιοθήκας τών 
οικείων μουσείων κατ’ άπόφασιν τοΰ Συμβουλίου δρ. 38.704.85, 
έγγραφησομένας είς τον προϋπολογισμόν τοΰ τρέχοντος έτους, 
έκράτησε δέ τέλος ύπέρ έαυτής δρ. 30.963.85, είς τάς όποιας ανέρ
χεται τό υπό τοΰ αύτοΰ νόμου διαγραψόμενον ύπέρ τής Εταιρείας 
ποσοστόν.

Ή έπιχείρησις αυτή δοκιμαστικώς έκτελεσθεϊσα έπί δύο έτη 
παρέσχεν είς ημάς ακριβή περίπου γνώμονα καί μέτρον τι κατά 
προσέγγισιν περί τής δυνατής έκτάσεως τής έπιχειρήσεως, ώστε

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:07 EEST - 54.226.8.97



26 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1933

προκειμένου έν τφ μέλλοντι νά εξακολούθησή ή εμπορία αΰτη είτε 
άπ’εΰθείας ύπό τής Εταιρείας, οργάνουμένη βαθμιαίωςέπίτό τελειό
τερου κατά την έκάστοτε πείραν, είτε κα'ι δι’ έκχωρήσεως εις ίδιώτας 
διά πλειοδοτικού υπέρ τής Εταιρείας διαγωνισμού, νά έχωμεν 
οπωσδήποτε έσχηματισμένου τό μέτρου των απαιτήσεων ημών.

Εις άνασκαφάς έδαπανήθησαν δρ. 35.734.50 έπεκουρήθησαν 
δε αΰται δι* ίσου ποσοΰ εκ μέρους τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας, 
τό όποιον κατέβαλε καί τά οδοιπορικά καί την άποζημίωσιν των 
μεταβάντων αρχαιολόγων.

Παρατηρείτε, Κύριοι Εταίροι, διά τίνος γλίσχρου ποσοΰ έκι- 
νήθη ή άνασκαφική έ'ρευνα τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά 
τό 1933. Έάν τό ποσόν τούτο υπήρξε κατά τό διαρρεΰσαν έτος 
μικρότερου ή κατά προηγούμενα έτη, τούτο οφείλεται εις τό γεγο
νός ότι τά έκ τής περιουσίας τής Εταιρείας εισοδήματα έμειώθη- 
σαν λόγω έλαττώσεως τοΰ τόκου των εθνικών χρεωγράφων, 
εις ά καί ή Εταιρεία έχει έπενδεδυμένην την περιουσίαν αύτής. 
Άλλ’ έκτος τούτου καί ή έκ 40.000 χάρτινων δραχμών έτησία 
χορηγία τοΰ Δημοσίου διά τό 1933 προς μεγάλην ημών έκπληξιν 
δεν κατεβλήθη, ήλαττώθησαν δ’οΰτω έτι μάλλον τά εισοδήματα 
τής Εταιρείας διά την χρήσιν τοΰ 1933.

Σημειωτέου ότι ή χορηγία αΰτη τοΰ Δημοσίου άρξαμένη 
από τοΰ ποσοΰ τών 600 χιλιάδων χρυσών δραχμών έτησίως, άπο- 
διδομένων κατ’ άρχάς είς την Εταιρείαν έκ τών έτησίων εισπρά
ξεων τοΰ λαχείου τοΰ Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων μετά την 
συγχώνευαιν τοΰ υπέρ τών ’Αρχαιοτήτων λαχείου τής ’Αρχαιολο
γικής Εταιρείας μετά τοΰ τότε ίδρυθέντος ύπό τοΰ Κράτους 
Λαχείου τοΰ Στόλου, δέν είναι συνδρομή, κυρίως είπεΐν, τοΰ Δημο
σίου προς την ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν, αλλά μερίδιον ταύτης 
άποδιδόμενον ύπό τοΰ Κράτους είς την Εταιρείαν έκ τών κερδών 
τοΰ κοινού λαχείου τοΰ προελθόντος έκ τής συγχωνεύσεως. Παρά 
τον σαφή χαρακτήρα τής χορηγίας ταύτης ή ’Αρχαιολογική Εται
ρεία είχεν έκάστοτε τήν δυσάρεστου έκπληξιν νά βλέπη έλαττού- 
μενον άλματικώς τό αποδιδόμενου ποσόν, μέχρις ου τούτο έφθασε
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τάς τεσσαράκοντα χιλιάδας χάρτινων δραχμών, καθ’όν χρόνον του
ναντίον αί από τοΰ κοινοΰ λαχείου εισπράξεις ηύξάνοντο άλματι- 
κώς, ό δε είσφέρων τον κερδοψόρον οβολόν του πολύς κόσμος είχε 
την άντίληψιν δτι ενισχύει έν δικαία μοίρα άμφοτέρους τούς διά 
τοΰ ονόματος τοΰ λαχείου σαφώς δηλουμένους εθνικούς σκοπούς.

Την πίκραν ταύτην διά την Αρχαιολογικήν Εταιρείαν παρε- 
ξήγησιν έτόνισε καί άλλοτε τό Συμβούλων από τής θέσεως ταύτης, 
εΐχομεν δε ελπίσει τότε προς στιγμήν ότι θά ήρετο ή άνισος δια
νομή τών άπό τοΰ λαχείου τοΰ Στόλου, τοΰ λεγομένου και τών 
αρχαιοτήτων, διαρκώς αυξανόμενων κερδών. Αλλά καί ή δικαία 
εκείνη ελπίς τοΰ Συμβουλίου άπεδείχθη ματαία καί ή εθνική απο
στολή τής Εταιρείας κατεδικάσθη καί πάλιν νά άρκεσθή είς τούς 
περιωρισμένους πόρους τής μικράς αυτής περιουσίας προς προφανή 
ζημίαν τοΰ έθνικοΰ έργου,

Κατά τό διαρρεΰσαν έτος νέας έλπίδας έσχημάτισε τό Συμ
βούλων ούχί μόνον εκ τοΰ εύμενοΰς ενδιαφέροντος τοΰ κ. Πρωθυ
πουργού καί τής εύλογου προστασίας τοΰ κ. Ύπουργοΰ τής Παι
δείας, αλλά καί έκ τής πραγματικής στοργής τοΰ ούχί φιλαργύρως 
αλλά οίκονομικώς άποβλέποντος προς τήν πνευματικήν κατεύθυν- 
σιν τοΰ ’Έθνους κ. Ύπουργοΰ τών Οικονομικών. Ή εύκαιρία τής 
νέας διαρρυθμίσεως τοΰ λαχείου έχομεν τήν πεποίθησιν ότι θά 
άποδώση δικαιοσύνην είς τό εθνικόν τούτο καθίδρυμα, ότι δε ούδε- 
μία άλλη σκέψις θά ήδύνατο νά άναστείλη τήν πραγμάτωσιν τής 
έκδηλωθείσης διαθέσεως, ήτις δεν θά είναι απλώς ίκανοποίησις τοΰ 
μέχρι τοΰδε παροραθέντος δικαίου, αλλά καί θετική εθνική ύπηρε- 
σία αποτελούσα τίτλον τιμής διά πάσαν Κυβέρνησιν.

Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία, ή οποία μετά τινα έτη συμπλη
ρώνει εκατονταετίαν άναμφισβητήτου σημασίας, εκπροσωπεί διά 
τοΰ έργου αύτής σπουδαωτάτην έκδήλωσιν τής πνευματικής κατευ- 
θύνσεως τοΰ ’Έθνους καί συνεργάζεται έν τούτω στενώς μετά τε 
τής ’Αρχαιολογικής ύπηρεσίας τοΰ Κράτους καί μετά τών άλλοδα- 
πών αρχαιολογικών ιδρυμάτων, τά όποια είναι εύτυχής, διότι φιλο
ξενεί ή ήμετέρα χώρα.
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Άλλ’ έν τώ διεθνεΐ τοΰτφ στίβω δεν συναγωνιζόμεθα τον 
εύγενέστατον αγώνα άπό ϊσων υποχρεώσεων. Τά προς τάς κλασσι
κός σπουδάς ώς προς πηγήν έξευγενισμού καί άνυψώσεως φερό- 
μενα άλλα έθνη προσέρχονται ώς ξένοι καί απέρχονται ώς ίσοπο- 
λΐται μεταφέροντες τον πυρσόν τοΰ ανθρωπισμού ώς δαδούχοι καί 
ίεροφάνται τού Ελληνικού πολιτισμού άνά τά πέρατα τής οικου
μένης, ή δε προς στιγμήν κλονισθεΐσα εκ των υλιστικών διδαγμά
των καί τών πραγματικών δήθεν κατευθύνσεων τού ανθρωπίνου 
γένους παγκόσμιος συνείδησις έπανευρίσκει τον ορθόν δρόμον τής 
αληθούς ζωής τής ψυχής καί τού πνεύματος έν τή άφοσιώσει προς 
τον θαυμαστόν εκείνον κλασσικόν κόσμον.

Άλλ’ ό,τι διά τούς άλλους είναι αποτέλεσμα έλευθέρας εκλο
γής ώς μέσου μορφώσεως, διά τούς κατοικούντας τό αυτό έδαφος, 
έκ τού όποιου έξεπήδησεν ό αιώνιος έκεΐνος ηθικός κόσμος, ή 
μελέτη αύτη είναι καί ύποχρέωσις καί καθήκον απέναντι μιας εθνι
κής πλέον ιστορίας. Αί αρχαιολογικοί μελέται έν τή εύρυτάτη 
αυτών έννοια περιλαμβάνουσι μέγιστον μέρος τής ένδοξου ταύτης 
κληρονομιάς από τών νεολιθικών χρόνων μέχρι τού 1830. Τό δε 
περιεχόμενον τού μακροτάτου τούτου πολιτισμού υπό τάς ποικίλας 
φάσεις τής διαδρομής τού Ελληνικού πνεύματος, τού παρά τάς 
διακοπάς καί τάς πτώσεις ενιαίου καί όμοιου προς εαυτό, οφείλει 
νά είναι ή αφετηρία καί ό κανών τής έθνικής άγωγής, έάν θέλω- 
μεν νά συντελεσθή τι σπουδαΐον καί νά έχωμεν πολιτισμόν Ελλη
νικόν, έμπνεόμενον υπό τών κατορθωμάτων καί διδασκόμενον υπό 
παθημάτων τού παρελθόντος.

Διά τούτο οφείλει νά καταστή γενικώτερον αισθητόν ότι αί 
αρχαιολογικοί σπουδαί δεν άποβλέπουσιν εις τήν ίκανοποίησιν 
ιδιότροπων τέρψεων μικράς τίνος όμάδος, άλλ’ ότι είναι σύμβολον 
τής πνευματικής κατευθύνσεως ολοκλήρου τού έθνους καί τής στερ- 
ράς αυτού προσηλώσεως προς τήν πάτριον ιστορίαν. Ή ένίσχυσις 
τών αρχαιολογικών μελετών καί ή στοργή τού Κράτους προς τά 
αρχαιολογικά πράγματα θά άποτελέση ένίσχυσιν τής ορθής ανα
τροφής τοΰ έθνους έπί βάσεως ιστορικής, έπί τής όποιας κυρίως
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στηριζόμενα τά έθνη έμεγαλοΰργησαν, έν φ άπομακρυνθέντα άπό 
ταύτης πάντοτε συνετρίβησαν. Έν τη σειρά δε ταύτη τών σκέψεων 
αισθάνεται κανείς πόσον βαθεΐαν ειχεν έννοιαν ό κόνδυλος έκεΐνος 
τοΰ νεαρού Άλκιβιάδου κατά διδασκάλου, ό όποιος δεν ειχεν 
'Όμηρον. Είναι αυτόχρημα συμβολική ή πράξις έκείνη τοΰ ζωηρού 
’Αθηναίου ευπατρίδου καί δεικνύει ότι ή προσή?ιωσις λαοΰ τίνος 
προς τάς κλασσικός σπουδάς εΐναι αλάνθαστος γνώμων τής εύγε- 
νείας αύτοΰ.

Την δε παιδικήν ηλικίαν παραλλάσσων (ό Αλκι
βιάδης) επέστη γραμματοδιδασκάλου καί βιβλίον ήτη- 
σεν 'Ομηρικόν, είπόντος δε τοΰ διδασκάλου μηδέν 
έχειν Όμηρου, κονδΰλφ καθικόμενος αύτοΰ παρήλ- 
θεν. Ετέρου δε φήσαντος έχειν 'Όμηρον ύφ’ αύτοΰ 
διωρθωμένον «ειτ’» έφη «γράμματα διδάσκεις, 'Όμη
ρον έπανορθοΰν ικανός ών; ούχΐ τούς νέους παιδεύεις;»

Πλούταρχος έν β. Άλκιβιάδου § 7.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:07 EEST - 54.226.8.97



Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:07 EEST - 54.226.8.97



ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1933

1, ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Κατά Σεπτέμβριον τοϋ λήξαντος έτους έξηκολοΰθησα την εν Μαραθώνι 
εργασίαν μου, ή οποία άρχίσασα κυρίως τό 1926, διακοπεΐσα δέ κατόπιν 
κατά τά έτη τής εν Θεσσαλονίκη υπηρεσίας μου, έπανελήφθη τό 1931. Και

ΕΙκ. 1. Πλάτανος παρά τό φρέαρ (πηγή) εις τό ΝΔ. άκρον τοΰ 'Ηρακλείου.

φέτος έμεσολάβησε βραχεία διακοπή αυτής κατά τάς τελευταίας τοϋ ’Οκτω
βρίου ημέρας, άλλ’ έπανελήφθη τον ενεστώτα μήνα Νοέμβριον. Περί την 
αρχήν Φεβρουάριου προσεχούς έτους θά είναι ανάγκη νά άναλάβω αυτήν αύθις 
είς τά σημεία τουλάχιστον εκείνα, εις τά όποια έπεχείρησα αυτήν τελευταίως.
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Άντικείμενον τής έρευνης μου φέτος κατά πρώτον λόγον ήτο ό ακριβής 
εί δυνατόν προσδιορισμός τής θέσεως, εν ή έπρεπε νά ζητηθή τό Ηράκλειον 
τοΰ Ηροδότου (κατά Πίνδαρον έν μυχώ Μαραθώνος) λ Την θέσιν ταΰτην 
άνεζήτησα, καθώς είχα προδηλώση διά τών Πρακτικών τοΰ παρελθόντος 
έτους έν σελ. 42,2 εις την έγγυτάτην περιφέρειαν τοΰ Μετοχιού τοΰ Βρανά 
καί αρκετά πλησιέστερα εΐς την άρχαίαν πόλιν Μαραθώνα παρά εις τά 
ενδότερα τής λεγομένης Αυλώνας σήμερον (ή Αυλώνα) μικράς κοιλάδος, ήτις 
κεΐται εις τό ενδότατον σημεΐον τοΰ δυτικοΰ τμήματος τής πεδιάδος τοΰ 
Μαραθώνος καί αποτελεί αυτό τοΰτο «Αυλώνα» (στενόν κοίλωμα), σχηματι- 
ζόμενον έν εΐδει κολοσσιαίου σταδίου μεταξύ τοΰ βουνοΰ Κοτρώνι καί τής 
υπώρειας τοΰ βουνοΰ Άφορισμοΰ τής προς τό μέρος τοΰ Μετοχιού τοΰ 
Βρανά. Διά τοΰ Αΰλώνος τοΰτου διέρχεται ή πλησιεστέρα έκ Μαραθώνος οδός 
προς την Οίνόην (σήμερον Νοινόη) παρά την Πύλην τοΰ αγροκτήματος τοΰ 
Ήρώδου Άττικοΰ καί τής Ρηγίλλης, περί την νΰν Μάνδραν τής Γρηάς. 
Εις τά λείψανα τής Πύλης ταΰτης εύρήκεν ό μέν Fauvel τό 1792 την εις τον 
Ήρώδην άναφερομένην έπιγραφήν: ΠΥΛΗ. Ήρώδου ό χώρος εις δν είσέρχει, 
έγώ δέ τήν εις την Ρηγίλλην: ΠΥΛΗ. Ρηγίλλης ό χώρος εις ον είσέρχει, μέ την 
ως έπικεφαλίδα άμφοτέρων υποθέτω νοουμένην: ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΑΘΑΝΑΤΟΥ3.

Ματαίως δέ δεν άνεζήτησα τό Ηράκλειον (ή Τέμενος Ήρακλέους) εις ήν 
προεΐπα θέσιν, άφοΰ προηγουμένως έπιμελώς ήρεΰνησα πάσαν τήν βορείαν 
υπώρειαν τοΰ βουνοΰ Άγριελίκι άπό τής θέσεως τής αρχαίας πόλεως Μαρα
θώνος (κειμένης βεβαίως υπό τήν άκρόπολίν της) μέχρι τοΰ Μετοχιού τοΰ 
Βρανά καί τής έν αΰτώ εις τήν πεδιάδα καταληγοΰσης χαράδρας τοΰ χειμάρ
ρου τοΰ έγκαταλελειμμένου σήμερον χωρίου Ραπεντόζας ή τοΰ Διονΰσου.

1 Έν Πυθιον. VIII 78-79: έν Μεγάροις δ’ έχεις γέρας, | μυχώ τ’έν Μαραθώνος 
κτλ. Πρβ. σύν τούτω καί έν Όλυμπιον. IX 89-90: οΐον δ’έν Μαραθώνι συλαθείς αγε
νειών | μένεν αγώνα πρεσβυτέρων άμφ’ άργυρίδεσιν. Άργυρίδες έλέγοντο αί άργυραί 
φιάλαι (ποτήρια), αΐτινες έδίδοντο ώς γέρας εις τούς νικήτας τών έν τφ Μαραθωνιακψ 
Ήρακλείφ τελουμένων αγώνων (ώς έτελοΰντο τοιοΰτοι καί έν τφ Ήραίφ τοΰ "Αργους· 
αυτόθι: Ήρας τ’ αγών’ έπιχώριον | νίκαις τρισσαΐς, ών μία ήτο ή έν Μεγάροις, ή δευτέρα 
ή έν Μαραθώνι καί τρίτη ή έν ’Άργει).

* Πρβ. καί Πρακτικά τής Ακαδημίας ’Αθηνών τής 26 Μαΐου 1932 (άρθρον μου: 
’Επιγραφή έκ Μαραθώνος) σ. 227.

* Πρβ. περί αυτής Paul Graindor, Un milliardaire Antique, Herode Atticus, le Caire 
1930 έν σ. 18ό: «ώς ακριβούς αντιγράφου έπιγραφής νομίσματος concordia aeterna 
συχνάκις άπαντώσης έπί νομισμάτων αΰτοκρατορικών, άπό Καρακάλλα καί κατόπιν, κατά 
τό ’Ομόνοια Σεβαστή: Concordia Augusta, ήτις άπαντρ άπό τών πρώτων τής Αυτοκρα
τορίας χρόνων. Έν ’Αττική έπί έπιγραφών άπαντρ: Αθάνατον ομόνοιαν (τών οσίων 
βασιλέων). IG III 10 = IG II* * 1077. Ή Πύλη έχρησίμευεν ώς βάθρον άγαλμάτων 
μελών τής αύτοκρατορικής οικογένειας».
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34 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1933

Τό Ηράκλειον δεν ήδύνατο νά άπέχη πολύ από τής πόλεως Μαραθώ - 
νος, καθώς καί άλλοτε έσημείωσα. Και πραγματικώς άνεΰρον αυτό, ώς 
άδιστάκτως πιστεύω, είς ο σημεΐον περίπου επρεπε πλέον νά ύποτεθή κείμε
νον—άφοϋ ούδαμοΰ άλλου είς την αυτήν υπώρειαν ίχνος οίουδήποτε περιβό
λου τεμένους τοιούτου υπάρχει — υπό τήν βραχώδη τοϋ βουνού προεξοχήν, 
|φ’ ής εγείρεται τό έκκλησίδιον "Αγιος Δημήτριος και παρά τήν οποίαν 
υπάρχει φρέαρ καί αληθής πηγή έν αύτώ άρίστου ποσίμου ύδατος υπό τούς 
βράχους τού Άγριελίκι, παραπλεύρως πλατάνου εύμεγέθους. Εντός είκοσι

Είκ. 3. Μέρος τής ΝΔ πλευράς τοΰ Ηρακλείου παρά τήν ΝΑ αΰτοϋ γωνίαν.

λεπτών τής ώρας φθάνει εκ τής θέσεως τής αρχαίας πόλεως Μαραθώνος 
πεζοπόρος μέτριος μέχρι τής πηγής ταύτης, μόνης καθ’ άπασαν τήν ξηράν 
καί τελείως άνυδρον άλλως περιφέρειαν τοΰ τόπου. Έκ τής αυτής δέ πηγής, 
άφθονωτάτης κατά καιρούς, διότι πολλάκις τό ύδωρ ανέρχεται μέχρι των 
χειλέων τοΰ δεκαπέντε μέτρα βαθέος φρέατος, πρέπει νά ελάμβανε τό ύδωρ 
του καί τό ύδραγωγεΐον, τοΰ οποίου τά πολλά λείψανα εΰρήκα είς διάφορα 
σημεία τών αμπελώνων καί τοΰ Μικρού λεγομένου έλους (τής Μπρεξίζας 
άλλως) κατερχόμενον μέχρι τών κτισμάτων τοΰ Ήρώδου τών παρά τήν 
θάλασσαν κειμένων είς τήν θέσιν Νησί ή Βορός, υπό τοΰ Φωβέλ ήδη παρα- 
τηρηθέντων καί ερευνηθέντων (καί συληθέντων), ύπ’ Ιμοΰ δέ τό 1926 επανεξ-
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ετασθέντων. Πρβ. τά περί τοΰτου Ιν τή πραγματεία μου: Ή Τετράπολις 
τοϋ Μαραθώνος και το Ηράκλειον τοΰ Ηροδότου, ήτις τό 1928 εδημο- 
σιεΰθη εν τη Έπετηρίδι τοΰ πρώτου έτους τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και παρουσιάσθη εις τό VI Διεθνές των ιστορικών συνέδριον τό συνελθόν 
κατ’ Αύγουστον τοϋ 1928 έν ’Όσλφ τής Νορβηγίας. Πρβ. καί Άνακοίνωσίν 
μου Ιν τή ’Ακαδημία ’Αθηνών: ’Επιγραφή εκ Μαραθώνος εν Πρακτικοΐς 
αυτής τοΰ 1932. ’Έτι δε εν Ήμερολογίω Μεγάλης Ελλάδος έτους 1933 
άρθρον μου: Ό δισεκατομμυριοΰχος τών αρχαίων ’Αθηνών Ηρώδης ’Αττικός 
σελ. 517 έ. ’Ιδιαιτέρως τά περί τοΰ Ηρακλείου τοΰ Ηροδότου, ένθα οί

Είκ. 4. Έκκλησίδιον "Αγιος Δημήτριος καί ύπ" αυτό μέρος 
τής ΝΔ πλευράς τοΰ περιβόλου τοΰ 'Ηρακλείου.

’Αθηναίοι, εξελθόντες από πρωίας εκ τοΰ ά'στεως την 7Τ'ν τοΰ μηνός Μετα- 
γειτνιώνος καί αυθημερόν πορευθέντες εϊς τον Μαραθώνα, εστρατοπέδευσαν, 
εξέθηκα εν ’Ανακοινώσει μου εν τή ’Ακαδημία ’Αθηνών κατά την 14Τιν ’Οκτω
βρίου παρελθόντος. (Πρβ. Πρακτικά αυτής εν τεΰχει ’Ιανουάριου ε. έτους 1934. 
σελ. 14 ε. άρθρον I, οπερ θά άκολουθήση άρθρον II εν πρόσεχε! τινι τεΰχει. 
Ίδέ καί την εφημερίδα Messager d’Athenes 11 καί 12 Νοεμβρίου 1933).

Καί περί τής άνασκαφής ενός Μυκηναϊκοΰ τάφου τοΰ Μαραθώνος 
εξέθηκα ικανά εν τή αυτή ’Ανακοινώσει μου εις την ’Ακαδημίαν. "Εδώ εξακο-
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λουθώ τά περί τής προσφάτου έν τφ τάφω τοΰτφ κατά τον ενεστώτα μήνα 
Νοέμβριον εργασίας μου.

Τον ’Οκτώβριον σκαπτών έκ τής εις τον «δρόμον» εισόδου προς τά 
ένδον αυτού διά νά πλησιάσω εΐς τον τοίχον τής κυψελοειδούς χοάνης τού 
«θολωτού» τούτου τάφου, ήναγκάσθην νά σταματήσω την εργασίαν κατά την 
επαφήν τού διά τριών κολοσσιαίων πλακών εστεγασμένου υπογείου δρόμου 
προς την κυψέλην. Έδώ περιέμενα νά ευρώ έν τέλει καί τήν προς την 
κυψέλην φέρουσαν είτε θΰραν είτε άνοιγμά τι προς αυτήν οίονδήποτε.

Άλλ’ επειδή ό τοίχος ήπείλει κατάρρευσιν, περιωρίσθην προσωρινώς εις 
έξασφάλισιν μόνον αυτού έσωθεν, έκ τής κυψέλης, διά στηριγμάτων ξύλινων 
ισχυρών καί ξηροτοίχων δευτερευόντων. 'Ότε δμως κατόπιν, τήν 10r,v Νοεμ
βρίου, κατέστη δυνατόν ν’ άναλάβω αύθις τήν έργασίαν, βοηθούμενος υπό 
μηχανικού, τού κ. Fernand Ghiol φιλικώς τήν πολύτιμον συνεργασίαν 
εαυτού τε καί δύο έμπειρων έργατών του προσενεγκόντος, ευθύς μέν είδα άπο- 
καλυπτόμενον τό έκ τού δρόμου αναμενόμενον άνοιγμα αντί θύρας προς τήν 
κυψέλην, ήρχισα δε ευθύς άνασκάπτων τά μέχρις ύψους πέντε καί εξ μέτρων 
πληροΰντα τήν κυψέλην χώματα1 καί άνασύρων αυτά διά τριών μαγγάνων 
έκ τών έν χρήσει προς άνόρυξιν φρεάτων προς πλήρη εί δυνατόν καθαρισμόν 
καί άποκάλυψιν τού έδάφους της, διανοίγων στενήν μόνον τάφρον δι’ αυτής 
πρώτον δοκιμαστικώς.

Έν τή τάφρφ ταύτη εύρήκα στρώμα παχύ τέφρας καλύπτον τό αρχικόν 
δάπεδον, άναμίκτου μέ πολλά οστά βοών, αιγοπροβάτων καί πτηνών ακόμη, 
προερχομένων υποθέτω έκ τών θυμάτων ή έπί βωμού έπί τού δαπέδου παρά 
τον τάφον έγερθέντος, ή έπ’ αύτού τού τάφου. Πλείστους δέ ωσαύτως μεγα- 
λολίθους προερχομένους έκ τού βωμού τούτου ϊσως ή τού τάφουζ, αργούς 
λίθους τού χειμάρρου, καί μεταξύ αύτών οστά έπίσης έκ τών θυμάτων καί 
τεμάχια ανθράκων έκ ξύλων δρυός τής ημέρου (βαλανιδέας) καί τεμάχια 
μεγαλειτέρων καί μικροτέρων κοινών χονδροειδών αγγείων, έλάχιστα δέ άλλα 
καλλιτέρων, λεπτοτέρων έγχρώμων, Μυκηναϊκών ως εικός πάντων.

Άνευρέθη δμως σώα μεταξύ τών λίθων τούτων καί τών μικροτέρων 
πλακοειδών τού καταρρεύσαντος άνω ημίθεος τής κυψέλης καί ή στρογ- 
γύλη παχυτάτη πλάξ, τό κάλυμμα δηλονότι τής κορυφής τής κυψέλης τού

1 Έρινεός ήτοι άγριοσυκή μετ’ άλλων φυτών έφύετο είς αύτά μέχρι τοϋ 1926. Διό καί 
ή πέριξ τοϋ ώς ασβεστοκαμίνου υπό τών βοσκών καί γεωργών θεωρούμενου κυψελοει
δούς τάφου (θολωτού Μυκηναϊκού) θέσις καλείται ετι Όρνιός.

’ Ό κ. Κάρο διευθυντής τού Άθήνησιν Γερμαν. Άρχ. ’Ινστιτούτου πιστεύει μάλλον 
ότι οί ογκώδεις ούτοι λίθοι καθώς καί τά πολύ ογκωδέστερα έπιμήκη μάρμαρα περί 
ών κατωτέρω ομιλώ κείμενα έπί τής παρυφής ή περί τήν κορυφήν τής κυψέλης κατέ
πεσαν μετ’ αυτής εντός τής κυψέλης.
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ψευδοθόλου τούτου. Άνευρέθησαν ωσαύτως καί επιμήκη παχύτατα μάρμαρα 
(ίδέ σημ. 2) προερχόμενα έκ τοΰ βωμοϋ ή τάφου, τον οποίον έλήστευσαν οί 
τυμβωρύχοι κατά τά τέλη τοΰ Μυκηναϊκού βέβαια ε'τι αίώνος. "Εν μικρότατον 
τέλος χαλκού τεμάχιον άνήκον εις κόσμημά τι ως έπένδυσις αύτοΰ.’Ίσως κατά 
την σύλησιν εκείνην τοΰ τάφου άνετράπησαν και τά μάρμαρα περί ών ομιλώ 
προς άφαίρεσιν των έν αύτώ τιμαλφών, και τοΰ βωμοΰ άμα οί μεγαλόλιθοι, 
δν δεν έπεσαν ταϋτα πάντα μάλλον άνωθεν ως δρθότερον ίσως φρονεί 
6 κ. Κάρο.

Άλλ’ εδώ ήτον ανάγκη επίσης νά σταματήση αύθις προσωρινώς ή δαπα
νηρά διά τά μικρά μέσα μου εργασία τής τελείας έκχωματώσεως τής κυψέλης, 
ήτις ελπίζω δεν θά λειψή μετ’ ου πολύ έν δέοντι χρόνφ νά γίνη.

Έκ τών τριών πλευρών τής εντός τής κυψέλης άνασκαφείσης τάφρου 
ύψοϋνται ε'τι τά εις την εκ τοΰ παραρρέοντος χειμάρρου βεβαίως κατά τό 
πλεΐστον από τριών χιλιετηρίδων είσρεύσαντα χώματα, ανάμικτα μετά πολλών 
μεγαλολίθων καί τών πλακοειδών άμα λίθων τών τοιχωμάτων τής κυψέλης. 
Τά χώματα ταΰτα, χρησιμεύοντα εν τώ παρόντι ως στήριγμα τοΰ σφζομένου 
κατωτέρου τμήματος τών παρειών τής κυψέλης θά έκκενωθώσι κατά την 
επανάληψιν τής εργασίας. Προς τον αυτόν σκοπόν δμως τής πλήρους έξα- 
σφαλίσεως τών τοιχωμάτων προσετέθησαν νΰν και άλλα στηρίγματα ξύλινα 
έξ ισχυρών δοκών, ως ΰπηγόρευεν ή ανάγκη.

Δι’ επιστεγάσματος αμφικλινούς έκ μεγάλων φύλλων αύλακωτοΰ ζίγκου 
έλήφθη επίσης πάσα πρόνοια ινα άποχετεύωνται τά δ'μβρια ΰδατα εις περι
φερικόν χάνδακα μακράν τοΰ πέντε ή έξ μέτρα βαίίέος φρεατοειδοΰς ορύγματος, 
εις τό βάθος τοΰ οποίου εΰρέθη μετά δοκιμαστικήν ζήτησιν ή είσοδος ως είπα 
είς τον δρόμον. Ό δρόμος οΰτος έχει πλάτος δύο μέτρων καί ύψος μ. 2.80. 
Εΐνε προφανές δτι είς βάθος τοιοΰτον καί οί κτίσται ποτέ τοΰ τάφου όρύσ- 
σοντες, τον δρόμον κατεσκεύασαν, οΰχί δέ έκ χαμηλοτέρου τίνος έδάφους 
άρξάμενοι καί προς την πλαγιάν τής κυψέλης προχωροΰντες, ως βλέπομεν 
τούτο είς άλλους Μυκηναϊκούς τάφους. Εννοείται δέ δτι καί τον νεκρόν διά 
τοΰ αυτού ορύγματος μέχρι τής εισόδου τοΰ δρόμου καταβιβάσαντες, είσή- 
γαγον είς την κυψέλην. Έν τούτοις ταΰτα θά μάς διδάξη καλλίτερα μόνον 
ή μέλλουσα άνασκαφή καί τοΰ προ τοΰ φρεατοειδοΰς ορύγματος χώρου.

Χάρις είς τον φίλον μηχανικόν αρχαιολόγον κ. Ghiol κατηρτίσθη καί τό 
σχεδιογράφημα τής προσόψεως τοΰ δρόμου καί τών ύπερκειμένων τής εισόδου 
αυτού οριζοντίων τοίχων, τό οποίον είς τήν έ'κθεσιν ταύτην παρεμβάλλω.

’Ολίγον πέραν τοΰ προς τό βουνόν Κοτρώνι έστραμμένου μετώπου τοΰ 
τειχήρους τεμένους τοΰ Ήρακλέους εΰρέθη μικρός ναός ως υποθέτω, μ. 
11 X6, μέ πλήθος κατατεμαχισθέντων ΰπό τοΰ αρότρου θραυσμάτων αγγείων
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τοϋ τετάρτου και τρίτου προ Χρ. αίώνος, έν οις τινα και έξ ερυθρόμορφων 
τοιούτων. Και εκ τής στέγης αυτού εύρέθησαν κέραμοι κα'ι πηλίνη λεοντοκε
φαλή ώς υδρορροή.

'Εκατοντάδας δέ τινας μέτρων κατωτέρω μιας νοητής γραμμής από τοϋ
βουνού Άγριελίκι περί τόν "Αγιον Δημή- 
τριον μέχρι τοϋ καταντικρύ Κοτρώνι διηκού- 
σης, εύρέθη κατ’ αποστάσεις ώς είπα διά των 
αμπελώνων μέχρι τοϋ εσχάτου προς την θά
λασσαν ορίου τοϋ Μικρού έλους, τοϋ τής 
Μπρεξίζας, ή συνέχεια ενός Ήρωδείου εξά
παντος, εκ πήλινων σωλήνων υδραγωγείου, 
δπερ έφερε τό πόσιμον ύδωρ εις τά εν τφ 
Νησίφ ή Βορφ μνημεία τοϋ Ήρώδου. Έν 
τφ προπέρυσι, ώς έσημείωσα αλλαχού, άπο- 
ξηρανθέντι τούτφ έλει, δπερ άναμφιβόλως 
κατά την αρχαιότητα δεν ύπήρχεν, εύρήκα τό 
έν λόγφ ύδραγωγεΐον φέρον τό ύδωρ είς εν 
έκ των Ήρωδείων μνημείων, των οποίων τά 
λείψανα μακρόθεν σήμερον γίνονται ευδιά
κριτα ώς εΰμεγέθεις τεχνητοί λοφίσκοι. Πλη
σίον αΰτοΰ κεΐνται καί λείψανα των θεμελίων 
ενός δχι πλέον Ήρωδείου, ήτοι ρωμαϊκών 
χρόνων μνημείου, αλλά κλασικών ελληνικών 
χρόνων. Τά θεμέλια ταϋτα αποτελούνται έξ 
άρουραίων λίθων—τά τών Ήρωδείων είναι 
opus incertum, άμα δέ καί πλίνθων κοιτά
σματα—, λίθων μόνον τών λεγομένων αμυγ
δαλωτών ή κροκκαλοπαγών, τά όποια κατά 
παραδρομήν είχα μνημονεΰση άλλοτε ώς 
λείψανα ναού. ’Ανήκουν καί ταϋτα εις τι 
μνημεΐον μάλλον, πάντως δμως έντελώς διά
φορον τών Ήρωδείων, ώς προς τήν θεμε- 

λίωσιν τουλάχιστον, ήτις καί μόνη σήμερον σώζεται. ΟΙ σωλήνες τοϋ υδραγω
γείου, διαμέτρου δέκα καί δώδεκα εκατοστών τοϋ μέτρου, είναι στερεάς άρίστης 
κατασκευής, περιβάλλονται δέ υπό παχέος στρώματος άσβεστοχρίσματος σκλη
ρού καί ύπό λίθων συγκεκολλημένων μετ’ αΰτοΰ κύκλω περί τους σωλήνας.

Άξιοσημείωτον ώς τεχνικόν έργον τό ύδραγωγεΐον τοΰτο, μάς δίδει μίαν 
ιδέαν καί πόσον περιποιημένον είχε τόν τόπον ό Ηρώδης περί τά μνημεία 
τών φίλων καί εταίρων του παρά τήν ακτήν τοϋ έπινείου τής αρχαίας

Είκ. 7. Σχεδιογράφημα τής προ 
σόψεως τοϋ δρόμου τοϋ Μυκη

ναϊκού τάφου.
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πόλεως Μαραθώνος, καθώς τά περί τοΰτου εις τά προηγούμενα δημοσιεύ
ματα μου ανέπτυξα.

Άλλα τδ ενδιαφέρον μας υπέρ τοΰ έργου τοΰτου αυξάνει, δταν σκε- 
φθώμεν πόθεν αρά γε θά ήτο δυνατόν, να λαμβάνη τό ύδραγωγεΐον τό ύδωρ, 
τοΰ οποίου στερείται δλη ή πεδιάς τοϋ Μαραθώνος ή περί τό Μετόχιον τής 
Βρανά καί την Αυλώνα μεταξύ Άγριελίκι καί Κοτρώνι, δπου ακριβώς 
συναντώμεν αυτό σήμερον κατευθυνόμενον προς άνατολάς καί νοτιανατολάς 
μέχρι τοϋ Βοροϋ ως είπα καί τής περί τό Μικρόν έ'λος επομένως ακτής. 
Ένταΰθα έσημείωσα εις τά άλλα μου δημοσιεύματα καί τά αποστραγγιστικά 
άμα καί λιμενικά έργα τοΰ Ήρώδου κατά τό παράκτιον ακριβώς τοΰ έλους.

Καθώς καί ανωτέρω άνέφερα, ή περιφέρεια αυτή είναι κατάξηρος, δεν 
παρέχει δέ ουδέ φρέαρ προς ύδρευσιν. Ή χαράδρα Διονύσου - Βρανά, ή τής 
Ραπεντόζας άλλως, βεβαίως δΰναται νά παράσχη ένα ποσόν ΰδατος, τό όποιον 
θά ήδΰνατο νά διοχετευθή καί προς την κατεΰθυνσιν ήν έχει τό εν λόγφ 
Ήρώδειον ύδραγωγεΐον. Άλλ’ εάν αύτη ήτο ή πηγή του, τότε τό εξ αυτής 
ύδωρ θά έλαμβάνετο πρωτίατως εκεί δπου καί θά έχρειάζετο ώς καί σήμερον 
περισσότερον εις τον άρχαΐον δηλαδή συνοικισμόν τον έν τφ νΰν Μετοχίω 
τοΰ Βρανά (ή θέσις τό απαιτεί νά είχε τοιοΰτόν τινα αγροτικόν καθαρώς καί 
ποιμενικόν συνοικισμόν, ούχί πόλιν) καί εις τό βοσκήσιμον άλλο μέρος ένεκα 
τοΰ πλήθους τών αιγοπροβάτων, τά όποια ώς ή σΰστασις τοΰ εδάφους διδά
σκει, μόνον εδώ θά ήδΰναντο καί έκπαλαι νά τρέφωνται, δπως συμβαίνει 
τοΰτο καί σήμερον, εις τό δυτικόν δηλαδή τοΰτο μόνον τμήμα τοΰ πεδίου 
τοΰ Μαραθώνος καί δχι είς τούς προς τήν θάλασσαν τείνοντας πλουσίους 
αμπελώνας, ελαιώνας καί οπωρώνας. Είς τό έν λόγφ τμήμα δΰναται νά ευδό
κιμη πως καί ό σίτος, περισσότερον δέ ή βρΰζα σήμερον αλλά βοσκήσιμον 
τόπον δέν ήδΰναντο νά στερηθούν δλως οί άγρόται οί τής περιοχής τής 
αρχαίας πόλεως Μαραθώνος. Προς τοιαΰτην δέ χρήσιν παρείχοντο είς αυτούς 
μόνον οί ξηρότοποι τής περί τήν Αυλώναν καί τό Μετόχιον τοΰ Βρανά 
περιφερείας.

Έκ τής χαράδρας δμως τής Ραπεντόζας δέν λαμβάνεται σήμερον έν τη 
ακμή τοΰ θέρους καί κατά τό φθινόπωρον εί μή όλίγιστον ύδωρ. Ούσιωδώς 
δέ διάφορος δέν ήδΰνατο νά είναι ένταΰθα ή κατάστασις ούτε καί κατά τήν 
αρχαιότητα.

Ή μόνη έν τοΰτοις αστείρευτος πηγή, — καί είπα ανωτέρω πόσον άφθο
νος,— ήτο ή παρά τήν πλάτανον καί τό φρέαρ πηγή τοΰ περιτειχισμένου 
τεμένους, τοΰ Ηρακλείου.

Αλλά τότε από τον χώρον δέν έλειπε τό κυριώτατον καί απαραίτητον 
στοιχεΐον, τό άφθονον καί αγαθόν ύδωρ δι’ ένα τέμενος εν αύτφ ώς τό Ήρά-
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κλειον, εν τώ οποίοι θά ήδύναντο νά διατρίβωσι συχνά και νά έκγυμνάζωνται 
οί νεοσύλλεκτοι τοΰ Μαραθώνος έφηβοι.

Καί επειδή ού'τε τέμενος άλλο δμοιον παρατηρεΐται καθ’ ολην την 
ύπ’ό'ψιν μας δυτικωτάτην περιοχήν τής πεδιάδος, δυνάμενον νά είναι Ηρά
κλειον, δηλαδή ως θά ελέγαμεν σήμερον ένα «ώχυρωμένον στρατόπεδον» διά 
τους νεοσυλλέκτους, άλλ’ ουδέ άλλη πηγή ποσίμου, άρίστου μάλιστα υδατος, 
ήτο δυνατόν νά ύπάρξη εϊ μή μόνον ή παρά τό τέμενος τοϋτο, άρα πας 
λόγος υπάρχει διά νά ταύτίσωμεν αυτό προς τό ζητούμενου Ηράκλειον. 
Όμόζυγον προς αυτό, εγγύτατα τής περιφερείας ταύτης καί εκατοντάδας τινάς 
μόνον μέτρων άνατολικώτερα τοΰ Ηρακλείου, τέμενος τής 5Αθήνας μαρτυ- 
ρεΐται υπό τής ένεπιγράφου στήλης, κατά χώραν υπό τοΰ Μαραθωνίτου 
αγρότου Χρίστου Δημαντώνη εύρεθείσης εντός των αμπελώνων. Ευθύς μετά 
τό κλάδευμα των κλημάτων περί τά τέλη τοΰ Ίανουαρίου θά δυνηίλύο ελπίζω 
νά εξετάσω τό υπέδαφος εις τήν θέσιν ταύτην, δπου ίσως θέλει εύρεθή 
μέρος τι τοΰ περιτειχίσματος καί τούτου τοΰ τής Άθηνάς τεμένους. Ή έν 
λόγω επιγραφή σχήματος γραμμάτων τών περί Μιλτιάδην καί Θεμιστοκλέα 
χρόνων έχει ως εξής:

ΗΟΡΟΣ 

ΤΕΜΕΝΟΣ 

Α Θ Ε Ν A Α Σ

Ό λίθος ό φέρων τήν επιγραφήν ταύτην δεν είναι διόλου άποτετριμ- 
μένος, τά γράμματα είνε καθαρώτατα. Σημεΐον καί τούτο δτι ό λίθος ό τόσον 
ανέπαφος διατηρηθείς επί δύο χιλιετηρίδας καί ήμίσειαν δεν έκινήθη από 
τήν πρώτην του θέσιν. Είς αυτήν καί εύρέθη κατά πάντα τά φαινόμενα υπό 
τοΰ αγρότου, σκάπτοντος λάκκους είς τήν άμπελόν του διά καταβολάδας, καί 
καλώς διαφυλαχθείς παρεδόθη είς εμέ έν άρίστη καταστάσει. Ή πράξις αυτή 
έχρησίμευσεν ούτω ώς παράδειγμα μιμήσεως άξιον καί είς άλλους συντοπίτας 
του, τούς έκ μιας καί τής αυτής οικογένειας Ίωάννην Παναγιώτου, Παναγ. 
Δημητρίου καί Γεώργιον Ξενοφ. Ρούσση, οΐτινες τάς αμπέλους των ωσαύτως 
καλλιεργοΰντες, είς δέ ό Βασίλειος Σπανός εις θέσιν τινά παρά τον αγρόν του 
προς εύρεσιν αρχαίων άνασκάπτων, εύρήκαν καί οϊκειοθελώς παρέδωκαν εις 
εμέ τρεις άλλους ένεπιγράφους λίθους, τήν θέσιν των νΰν εύρόντες εις τό 
δημοτικόν σχολεΐον τής Κοινότητος Μαραθώνος, τέως χωρίου ή Μαραθώνα, 
μετά τινων αναγλύφων εύρεθέντων υπό τοΰ Γεωργίου Γκινάκη ή έπεμβάσει 
τής αστυνομίας άνασυρθέντων εξ ερειπίων τοΰ περιβόλου τοΰ παρά τό 
χωρίον «τοΰ Μπέη» παρεκκλησίου “Αγ. Γεώργιος.

Τών λίθων τούτων αί έπιγραφαί είναι αί ακόλουθοι'
Μία αρχαϊκή έκ τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ έκτου αϊώνος έπί σκληρού
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λίθου χαραγμένη μάλλον μετά δυσκολίας παρά έγκεκολαμμένη. Πλήν τής 
πρώτης γραμμής, έν ή άναγινώσκεται:

Σέμα τάδε έπι κοι [άρά γε Κοίνφ ή Κοίφ;] ήτοι σήμα τάδε έπ'ι Κοι—, 
αν καλώς άναγινώσκω, α! λοιπά! έφθάρησαν εντελώς υπό τοΰ επ’ αυτών 
πολλάκις διελθόντος ΰνίου τοΰ αρότρου.

Ή άλλη επί μαρμάρου στοιχηδόν έγγεγλυμμένη έχει ώς εξής:

Θεογένης Γνλητος Πρ
οβαλίσιος άνέθηκεν.

Όνητορίδης επόησεν.

Τα γράμματα είναι τών μετά τά 400 προ Χρ. χρόνων. Ή επιφάνεια τοΰ 
μαρμάρου δεν έπαθε καμμίαν φθοράν. Ούτε τά καλώς έγκεκολαμμένα γράμ
ματα. Τον λίθον ένσφηνωμένον βαθέως εις τό έδαφος έν τινι άγρφ εις τήν 
θέσιν Όρνιός παρά τον Μυκηναϊκόν τάφον είχα ίδή προπέρυσιν ακόμη. 
Ήτο επιτύμβια στήλη μνημείου μεγάλου, έξ οΰ σώζονται έτι κατά χώραν 
δυο βάσεις κιόνων κα! βάσεις άλλων στηλών. Ό χωρικός μέ προέλαβε μετε- 
νεγκών αυτόν εις τήν οικίαν του, διά νά τον μεταχειρισθή διά τινα οικιακήν 
χρήσιν, αλλά καλλίτερα σκεφθε'ις τον διεφυλαξε και τέλος παρέδωκεν εις εμέ 
διά νά στήσω κα! αυτόν εις τήν αυλήν τοΰ σχολείου. Έκ τοΰ αύτοΰ μνημείου 
άλλα μάρμαρα έξορυχθέντα (ίσως κα! κομμάτια έτι άνδριάντος) κατασυνετρί- 
βησαν κα! έσωρευθησαν κάπου εκεί πλησίον κατά τά τελευταία έτη. Ή 
περιοχή αυτή πάσα περί τό Μετόχιον τοΰ Βρανά και τήν υπώρειαν τοΰ 
Άγριελίκι κα! τοΰ Κοτρώνι είχε νά δείξη άλλοτε πλήθος συντριμμάτων 
επιτύμβιων στηλών κα! λείψανα μεγαλειτέρων μνημείων, αρκετά δε τοιαΰτα 
περιέχει έτι κα! σήμερον, αλλά καταθρυμματισμένα υπό τών χωρικών, οΐτινες 
άνεζήτουν ένταΰθα τάφους αρχαίους. Και όντως ό τόπος οΰτος άπας ή του
λάχιστον τό πλεΐστον αΰτοΰ ήτο ή νεκρόπολις τής αρχαίας πόλεως Μαρα
θώνος, καθ’ οΰς χρόνους ό λοιπός άπας μέχρι τής θαλάσσης, ως άρίστην 
γήν έχων, κα! έκαλλιεργεΐτο έντατικώς όπως σήμερα κα! έτι καλλίτερου 
ακόμη, ενώ ό κατάξηρος περί τον Όρνεόν, καί τήν Αυλώναν κα! τό Μετό
χιον τοΰ Βρανά όπου δεν ήτο πλήρης τάφων, ως δεικνΰουσι τά πολλά 
αυτών μέχρι σήμερον λείψανα, ήτο ή βοσκή τών κτηνών. Διά τοΰτο ούτε κα! 
άρχήθεν έπρεπε οί έρευνηταί νά ζητήσουν τήν θέσιν ή τής πόλεως Μαραθώ
νος ή τής πόλεως ΓΙροβαλίνθου περί τό Μετόχιον τοΰ Βρανά πλήν ’ίσιος πενι- 
χροΰ τίνος οίκισμοΰ ποιμενικοΰ μάλλον όπως κα! σήμερον είτε αμέσως περί τά 
έκκλησίδια "Αγιος ’Αθανάσιος κα! "Αγιος Νικόλαος κα! τά ερειπωμένα νΰν 
οικήματα τοΰ Μετοχιού τοΰ Βρανά είτε εις μίαν άλλην μικράν θέσιν υψηλότερα 
τοΰ Βρανά κα! τής άριστεράς πλευράς τής Αυλώνας διά τον εισερχόμενου είς 
ταυτην. Διότι εδώ μόνον παρατηροΰνται κα! σήμερον έλάχιστά τινα ίχνη δλιγί-
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στων αρχαίων μικρών κατοικιών, αντιστοίχων προς τάς σημερινάς παρά τό 
Μετόχων τοϋ Βρανά καλύβας νύν τών ποιμένων. Πραγματικά λείψανα 
ωραίων τινών μικρών τοίχων εκ μεγαλολίθων καλώς ειργασμένων τών κλα
σικών ελληνικών χρόνων παρατηρούνται πάλιν αποκλειστικούς κα'ι μόνον 
ολίγον ύπερθεν τού Ηρακλείου μεταξύ τών φυσικών βράχων παρά τον "Αγιον 
Δημητρών καί ούδαμοΰ αλλού. Καί ή σφόδρα άνάντης υπώρεια ενταύθα σώζει 
αρκετά λείψανα αναλημμάτων προς χρησιμοποίησιν καί τών ελάχιστων μεταξύ 
λίθων καί βράχων αγρών υπό τών φιλοπονωτάτων καί εργατικωτάτων 
προφανώς αρχαίων Μαραθωνίων. Σπεύδουν όμως σήμερον καί οι νέοι 
Μαραθώνιοι μετά τών εκ τής Μικρός ’Ασίας προσφύγων καταπληκτικά νά 
τούς μιμηθούν.

Διά νά επανέλθω εις την επιγραφήν (ήν καί Γάλλος τις αρχαιολόγος 
είδε προ εμού καί εδημοσίευσε) τού Θεογένους υιού τού Γύλητος πρέπει νά 
παρατηρήσω δτι τό μεν δ'νομα Γύλης εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω άλλοθεν. 
Δεν γνωρίζω δμως τίποτε καί περί τού γλύπτου Όνητορίδου τού ποιήσαν- 
τος τον επί τού τάφου στηθέντα ανδριάντα τού Θεογένους.

Ή τρίτη, επιτύμβιας στήλης καί αυτή επιγραφή (τετάρτη μετά τήν τού 
"Ορου) είναι τών πρώτων Ρωμαϊκών χρόνων, ως δηλοΐ τό σχήμα τών 
γραμμάτων:

Αημοκράτεια Δημοφάνονς.

Έκ τών επιτύμβιων αναγλύφων τών τοποθετηθέντων μετά τών ανωτέρω 
επιγραφών εις τό σχολεϊον τής Κοινότητος Μαραθώνος έν είναι τού 4ου ίσως 
έτι αϊώνος προ Χρ. Τά άλλα τρία είναι τών ρωμαϊκών χρόνων1.

Πολύ πλησίον τής θέσεως εξ ής προέρχεται ή επιγραφή τού "Ορου 
τεμένους τής Άθηνάς ολίγον μόνον καθαρίσας τό έδαφος εύρήκα ωραΐον 
μικρόν τοίχον δστις ίσως έχει σχέσιν προς τό τέμενος τούτο. Άλλ’ αί δοκιμαί 
μου αύται εντός τών πυκνών εις τον τόπον τούτον αμπελώνων χρησιμεύουν 
επί τού παρόντος εις έπισήμανσιν απλώς θέσεων, δπου έπιμονωτέρα ζήτησις 
δύναται ελπίζω νά φέρη εϊς φώς περισσότερα αρχαία λείψανα παρά δσα 
παρουσιάζονται εις μίαν πρόχειρον μάλλον έξέτασιν.

Προσοχή πρέπει νά δοθή καί εις τήν αρκετά άπώτερον κειμένην θέσιν 
Πλάσι. Τό Πλάσι ήτο νεώτερον χωρίον, μή ύπάρχον πλέον. Ή θέσις του 
σημειώνεται ακριβώς είς τόν γερμανικόν χάρτην κλίμακος 1:25,000. Καί εδώ,

1 Έπιγραφαί καί ανάγλυφα μετεφέρθησαν νεωστί άνευ οΰδεμιάς ανάγκης είς τά 
υπόγεια τοΰ Μουσείου είς ’Αθήνας υπό υπαλλήλων τινών τοΰ Ύπουργειου.Ή Κοινότης 
Μαραθώνος άπαιτεΐ τώρα τήν επιστροφήν των είς τό ώραΐον σχολεΐόν της καί θά 
έπιτύχη αυτήν, ως μοι είπεν ό Πρόεδρος αυτής κ. Κωνστ. Χρυσίνας.
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όπως είς πολλά άλλα σημεία τής πεδιάδος, καί παρά την Αυλώνα ακόμη 
εύρηκα όψιανούς, οί όποιοι καθώς προ ετών παρετήρησα εύρίσκονται έν 
μεγαλειτέρφ άριθμφ εις την θέσιν τής αρχαίας πόλεως Μαραθώνος, εις την 
υπώρειαν δηλαδή τής άκροπόλεως αυτής. Ή πηγή Μάτι είς τήν αρχήν τοΰ 
πρώην έλους παρ’ αυτήν τήν δημοσίαν αμαξιτήν οδόν σήμερον προσφέρει 
άψθονώτατον ύδωρ, δπερ ρυάκιον ολόκληρον σχηματίζει άέναον ρέον ευθύ 
προς τήν παρά τό Νησί ή Βορόν θάλασσαν, δπου παρετήρησα τό 1926 ήδη 
τά συμφανέστατα πλέον μετά τήν άποστράγγισιν τοΰ έλους γενόμενα διά 
πάντα επισκέπτην τών τόπων αποστραγγιστικά καί λιμενικά έργα τοΰ Ήρώδου.

Έδώ άναμφιβόλως έκειτο καί τό έπίνειον τής αρχαίας πόλεως Μαρα
θώνος. ’Αλλά κατά τον νεολιθικόν ήδη αιώνα πάσα ή μέχρι τής Τρικορύν- 
θου (σήμερον Κάτω Σούλι) καί τοΰ Μεγάλου έλους εξ ενός, εξ ετέρου δέ 
μέχρι τής Αυλώνας πεδιάς πρέπει νά είχε πυκνούς νεολιθικούς οικισμούς.

Προς άποκάλυψιν πάντων, εΐ δυνατόν, τών λειψάνων τής άρχαιότητος, 
τών ελληνικών πρώτον χρόνων αλλά καί τών άρχαιοτέρων μέχρι τών Μυκη
ναϊκών καί τών τοΰ νεολιθικού αίώνος τείνουσιν αί από πολλοΰ τώρα 
ερευνητικοί μου προσπάθειαι εις τον Μαραθώνα. Εφόσον ακόμη είναι και
ρός. Διότι ή έντατικωτάτη είς τον τόπον τούτον κατά τά τελευταία μάλιστα 
έτη καλλιέργεια τείνει επίσης είς τό νά εξάλειψη παν ίχνος μέχρι πρό τίνος 
ακόμη σωζόμενον έν Μαραθώνι αρχαίου κτίσματος ή μνημείου. Τούτο μάλι
στα παρετήρησα καί είς τήν πολύ εύρυτέραν τών τόπων τούτων έκτασιν από 
τής Προβαλίνθου τής προς δυσμάς τοΰ συνοικισμού Νέας Μάκρης κειμένης 
μέχρι τοΰ Ραμνοΰντος καί τής Δρακονέρας. Παντού είς τούς τόπους τούτους 
τό άροτρον καί ή σκαπάνη έξ ενός τού καλλιεργητού καί ή άξίνη τού υλοτόμου 
άφ’ ετέρου φέρουν ευλογίαν είναι αληθές είς τον ώραϊον τόπον, αλλά καί 
τελείαν καταστροφήν είς τά αρχαία. Μέ τά σφόδρα περιωρισμένα δμως μέσα, 
τά όποια σήμερον δύνανται νά διατεθώσι προς αρχαιολογικήν τοΰ τόπου 
έρευναν, μόλις δύναται νά έλπίση τις δτι θά κατορθωθή τι άξιον λογου.

Διά τούτο εύπρόσδεκτος λίαν είναι καί ευγνωμοσύνης αξία ή έκ δέκα 
χιλιάδων δραχμών επικουρία, τήν οποίαν είχε τήν καλοσύνην νά ύποσχεθή 
διά τήν προσεχή έξακολούθησιν τής φετεινής εργασίας μου έν Μαραθώνι 
ό φιλόκαλος Πρόεδρος τής Κοινότητος Μαραθώνος, καί ευεργέτης αυτής 
κ. Κωνστ. Χρυσίνας.

Προσεχώς είναι απόλυτος ανάγκη, ευθύς ως τελειώση ό καθαρισμός τοΰ 
Μυκηναϊκού τάφου, νά γίνη μία άνασκαφή ολοκληρωτική κατά πρώτον 
λόγον είς τάς έπισημανθείσας ως είπα θέσεις. Όμοίως δέ καί παρά τήν 
Τρικόρυνθον τούτο μέν εις τήν θέσιν Μάρμαρα ολίγον έντεύθεν τού Λοιμικού 
λεγομένου, έξ άλλου δέ περί τον λεγόμενον Πύργον, άνακαινισθέντα πρό 
τινων έτών, ένθα έκειτο τό τής Τετραπόλεως κατά τάς έπιγραφάς κοινόν
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θρησκευτικόν κέντρον, to Διονύσιον ήτοι ιερόν τοΰ Διονύσου. Εις τά Μάρ
μαρα, δπου έσκαψαν οί πανταχοΰ παρόντες άρχαιοθήραι, άνασύραντες εκ τοΰ 
εδάφους ενα ογκώδες μάρμαρον άπέρριψαν αυτό ως άχρηστον διά την 
ιδικήν των προσπάθειαν. Άναγνωρίσας δμως αυτό εγώ ως βάθρον αγάλματος 
και άναστρέψας παρετήρησα επιγραφήν επί τής κυρίας δψεως αυτού ήτις 
καθαροΐς γράμμασι λέγει ταΰτα:

’Αθήνας τελεσιουργον.

Ή λέξις εγκλείει ίσως ευχήν εύκαιρον καί διά τήν νϋν Ιργασίαν εΐς 
τον ιερόν Μαραθώνα.

’Έγραφον κατά τό τέλος Νοεμβρίου τοΰ 1933.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ

2. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ Ν. ΑΓΧΙΑΛΩι ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

Έσυνεχίσθησαν καί κατά τό έτος 1933 εν Νέα Άγχιάλω αι από δύο 
κυρίως ετών άρξάμεναι άνασκαφαί τής τρίτης μεγάλης Βασιλικής τών Χρι
στιανικών Θηβών τής Θεσσαλίας Ιπί τοΰ άπαλλοτριωθέντος οικοπέδου 
Ζορμπά καί τοΰ συνεχομένου οικοπέδου Ευλογημένου, τοΰ παραχωρηθέντος 
μοι, ώς γνωστόν, άνευ άποζημιώσεως ύπό τοΰ Δημοσίου.

Σκοπόν τής εφετεινής άνασκαφής έταξα: την έπέκτααιν της έρεννης εϊς 
τά μετ' επιφυλάξεων ερμηνευθέντα τω 1931 μέρη τοΰ ναόν (πρβλ. ΠΑΕ. 1931 
σ. 40) καί την άποκάλνψιν τών άναφανέντων τότε ελάχιστων τμημάτων τον 
ψηφιδωτόν δαπέδου τής Βασιλικής.

Προς προσδιορισμόν τών μερών τοΰ μνημείου — τοΰ Ιπεκτεινομένου 
εις τέσσαρα οικόπεδα — περιωρίσθην καί εφέτος εις τήν άνασκαφήν τοΰ 
διαθεσίμου χώρου (τών οικοπέδων: Ζορμπά καί Ευλογημένου), δεν προέβην 
δε εις δοκιμαστικός έρεύνας επί τών δύο άλλων οικοπέδων (Βαϊνόγλου καί 
Ζώτου) ΐνα μή οί ίδιοκτήται εγείρωσιν αξιώσεις άποζημιώσεως. Μικρόν μόνον 
τμήμα τοΰ οικοπέδου Βαϊνόγλου, ένθα είχεν άναφανή τώ 1931 μέρος τοΰ 
στυλοβάτου τής αριστερός κιονοστοιχίας τοΰ ναοΰ (ΠΑΕ. 1931, σ. 39 είκ. 6), 
ήναγκάσθην ν' άνασκάψω τή συγκαταθέσει τοΰ ιδιοκτήτου, παραχωρήσαν- 
τος τοΰτο άνευ άποζημιώσεως, συμπεριέλαβον δέ τό άνασκαφέν εντός τοΰ 
περιβόλου τοΰ άρχαιολογικοΰ χώρου.
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Μεθ’ δλας έν τούτοις τάς δυσκολίας ας συναντά ό άνασκάπτων εντός 
περιορισμένου χώρου περιβαλλόμενου υπό οικιών και κήπων, ηύτύχησα 
εφέτος άφ’ ενός μέν να προσδιορίσω πληρέστερον τό μνημεΐον και άφ’ ετέρου 
ν’ άνεΰρω πολύτιμα γλυπτά αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά μέλη καί αξιό
λογα τμήματα τών ψηφιδωτών δαπέδων τοϋ μεγάλου ναοϋ.

Την άνασκαφήνήρχισα συγχρόνως έκ τριών σημείων άπεκάλυψα δηλονότι:
]) Μέγα μέρος του δεξιόν κλιτούς τής Βασιλικής, έπεστρωμένον διά 

ψηφιδωτού δαπέδου καί έκτεινόμενον είς τό οίκόπεδον Ζορμπά,
2) Μικρόν τμήμα τον μέσου κλίτονς μετά μαρμάρινης πλακοστρώ

σεως ήμικατεστραμμένης, ευρισκόμενον μεταξύ τών οικοπέδων Ζορμπά καί 
Βαϊνόγλου καί

3) Μεγάλα τμήματα τών ναρθήκων καί μικρόν τμήμα τον Αίθριου, 
εκτεινόμενα μεταξύ τών οικοπέδων Ζορμπά καί Ευλογημένου καί έπεστρω- 
μένα διά μαρμαροθετημάτων — ό εσωτερικός νάρθηξ-—καί διά ψηφιδωτών 
δαπέδων — ό εξωτερικός νάρθηξ καί τό αΐθριον. — Ή έ'κτασις τοΰ άνασκα- 
φέντος εφέτος χώρου καί τά προσδιορισθέντα μέρη τής τρίτης ταΰτης βασιλι
κής τών θεσσαλικών Θηβών διακρίνεται εις την παρατιθεμένην ενταύθα γενι
κήν κάτοψιν (είκ. 1).

Ή έρευνα τοϋ πρώτου σημείου έφερεν είς φώς τό μεγαλΰτερον τμήμα 
τοϋ ψηφιδωτοϋ δαπέδου τοϋ δεξιοϋ κλιτούς τής Βασιλικής (μήκ. 20 μ. καί 
πλ. 5 μ., βλ. είκ. 2), δπερ συνίσταται έκ συμπλεκόμενων μεγάλων ρόμβων 
περικλειόντων κΰκλους μετά διακοσμήσεων εν τφ μέσω, περιβαλλομένων διά 
τριπλών ταινιών πληρουμένων διά πλοχμών, ελίκων καί έπιμήκων ορθογω
νίων σχημάτων μετά μικρότερων ρόμβων, κύκλων κ.λ.π.

Άτυχώς επί τής Ιπιφανείας τοΰ άξιολόγου τούτου μωσαϊκού έχει έπικολ- 
ληθεϊ στρώμα άσβεστου καί αί λεπτομέρειαι τών θεμάτων του είναι σήμερον 
δυσδιάκριτοι, επιμελής δμως έκκαθάρισις αύτοϋ υπό ειδικού τεχνίτου θά 
παρουσιάση ά'ριστον ψηφιδωτόν δάπεδον, δπερ είναι καί κατά τοΰτο άξιόλο- 
γον, καθ’ δσον δι’ αυτού δυνάμεθα νά συγκρίνωμεν τ’ άνευρεθέντα είς 
χαμηλότερα δάπεδα τοΰ αυτού ναοϋ παλαιότερα ψηφιδωτά καί νά παρακο- 
θήσωμεν τήν πρόοδον ή κατάπτωσιν τής τέχνης τών ψηφιδωτών δαπέδων 
μέχρι τοϋ τέλους τοϋ 7ου αϊ., οπότε συμπίπτει ή καταστροφή τών Θεσσαλικών 
Θηβών.

Προς σύγκρισιν μάλιστα τοιαΰτην, δι’ ής καθορίζονται καί ή ηλικία τών 
ψηφιδωτών δαπέδων καί αί εποχαί τής ίδρύσεως καί επισκευής ή διασκευής 
τοϋ μνημείου, παρέχεται αφορμή έκ τής έφετεινής άνευρέσεως έξω τοϋ ναοϋ 
καί υπό τά θεμέλια τοϋ τοίχου τοϋ δεξιού κλιτούς ετέρου χαμηλοτέρου μωσαϊ-
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48 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1933

κοΰ δαπέδου, εκτεινόμενου κα'ι κάτωθεν τοΰ άνασκαπτομένου ναοϋ, προφανώς 
παλαιοτέρου τοΰ άνευρεθέντος επί τοΰ δεξιού κλιτούς, άφ’ ου επ’ αΰτοϋ έγέ-

Είκ. 1. Γενική κάτοψις των άνασκαφέντων μερών τής επί τεσσάρων οικοπέδων 
καί τής όδοϋ εκτεινόμενης Χριστιανικής Βασιλικής τών θεσσαλικών Θηβών.

νέτο ή θεμελίωσις τοΰ τοίχου. Τό δεύτερον τούτο ψηφιδωτόν είχεν άναφανή 
υπό τό δάπεδον τοΰ κλιτούς τούτου καί εις βάθος 0,80 μ. από τής επιφάνειας
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τοΰ επάνω ψηφιδωτού δαπέδου εις οπήν, ήν ό Ιδιοκτήτης τοΰ οίκοπέδου 
είχεν άνοιξη καί περί ής άνέφερον έν τη εκθέσει μου περί τών πρώτων επί 
τοΰ άπαλλοτριωθέντος οίκοπέδου δοκιμαστικών ερευνών (ΠΑΕ. 1930 σ. 32 
καί είκ. 4 πρβλ. καί ενταύθα είκ. 2 δεξιά ά'νω).

Εφέτος είς τό αυτό περίπου βάθος άνευρέθη έξω τοΰ ναού ψηφιδωτόν 
δάπεδον μετά γεωμετρικών διακοσμήσεων — συνεχομένων αγκυλωτών σταυ
ρών— δπερ, φαίνεται, εκτείνεται είς ικανόν διάστημα δεξιά τοΰ ναού. Άτυ-

Είκ. 2. Τό άνασκαφέν τμήμα τοΰ δεξιού κλιτούς τής βασιλικής (αριστερά 
κάτωθεν τοΰ τοίχου υπάρχει τό άρχαιότερον έπικαλυφθέν ΰπό τοΰ χρι

στιανικού κτίσματος ψηφιδωτόν).

χώς ή έπίχωσις είς τό μέρος τοΰτο φθάνει τά τρία περίπου μέτρα καί ή διευ- 
κρίνισις τοΰ μωσαϊκού τοΰτου άφέθη διά τό προσεχές έτος. "Ο,τι δύναταί τις 
σήμερον νά είκάση είναι δτι τό κάτω μωσαϊκόν ανήκει εις προγενέστερον 
τοΰ ναού κτίσμα—τών εσχάτων προφανώς ρωμαϊκών χρόνων — καί δτι κατά 
τούς περί τον ’Ιουστινιανόν χρόνους έκαλΰφθη ΰπό τοΰ επ' αυτού άνιδρυθέν- 
τος ναού· είς τοΰτο (τό αρχικόν κτίσμα) δέ ανήκουν ίσως καί οί άνευρεθέν- 
τες κατά την θεμελίωσιν τής οικίας Ζορμπά έκ γρανίτου κίονες, οί άποκεί- 
μενοι νΰν είς την αυλήν τής μη κατεδαφισθείσης είσέτι οικίας.

4
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Ή ερευνά τοϋ δευτέρου σημείου επεξετάθη εκ τοΰ άναφανέντος κατά 
την άνασκαφήν τοϋ 1931 Τριβήλου είς βάθος 10,30 μ. κατά τά πλάγια 
(διότι είς τό μέσον παρεμβάλλεται τό οίκόπεδον Ζώτου- πρβλ. είκ. 1)' δι’ αυτής 
άττεκαλνψθηααν μέρη μαρμαρόστρωτα τον κεντρικόν κλίτονς τον ναόν, τοϋ σχη- 
ματιζομένου διατών εκατέρωθεν κιονοατοιχιών, ελάχιστα τμήματα των οποίων 
είχον προηγουμένως ερευνήσει. Ή συστηματική έκκαθάρισις τοϋ τμήματος 
τουτου τοϋ κεντρικοϋ κλιτούς έφερεν είς φώς πλεΐστα αρχιτεκτονικά καί

Είκ. 3. Κιονόκρανον άνευρεθέν παρά χήν άρισχεράν κιονοσχοιχίαν, ής διακρίνεχαι 
ό σχυλοβάχης καί μία χών βάσεων.

διακοσμητικά γλυπτά μέλη, τά περισσότερα τεθραυσμένα, ικανά δμως νά 
μαρτυρήσουν τάς δυο έποχάς τοϋ άνασκαπτομένου μνημείου. Άτυχώς έκ των 
κιονοστοιχιών μόνη ή αριστερά διασφζει οπωσδήποτε καλώς τον υψηλόν 
στυλοβάτην (ϋψ. 0,50 μ.), σχηματιζόμενον διά μεγάλων τραχυτών ερυθρωπών 
λίθων έπεστρωμένωνί'έπΐ χαμηλής άργολιθοδομής έφ’ ών βαίνουν at Ιωνικαι 
βάσεις (έχουσαι διαστάσεις 0,94 μ. είς έκάστην πλευράν τής πλίνθου, ϋψ. 0,40 
και διάμ. 0,66 μ.), εν φ ή δεξιά κιονοστοιχία άνευρέθη κατεστραμμένη, ελά
χιστοι λίθοι έκ τραχότου διασώζονται κατά χώραν, άνευρέθησαν δέ και ίκανά 
τμήματα τών βάσεων. Όμοίως άνευρέθησαν πλεΐστα τμήματα τών έκ προκον- 
νησιακοΰ μαρμάρου κορμών τών κιόνων άντιστοιχοϋντα προς την κατά
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χώραν άνευρεθεΐσαν βάσιν (δεν ήδυνήθην ακόμη Ικ τών τεμαχίων να 
προσδιορίσω τό ύψος των), ήλθον δέ εις φώς καί δύο κιονόκρανα (άναδι- 
πλούμενα μετά διατρήτων φύλλων ακάνθου), έξ ών τό εν διασώζει πάσας τάς 
διαστάσεις του (ΰψ. 0,65 και διαμ. άνω μέν 0,53 μ. καί κάτω 0,88 μ. βλ. είκ. 3), 
ώς καί μεγάλα επιθήματα απλά εχοντα μόνον λατινικόν σταυρόν έν τφ μέσψ 
τών στενών πλευρών (1.00X0,64 καί ύψ. 0,40 μ.). Άφ’ ετέρου άνευρέθησαν 
ενταύθα μεταγενεστέρας εποχής αρχιτεκτονικά μέλη, οιον: μέτριας τέχνης 
ίωνίζοντα μεθ’ ηνωμένων επιθημάτων κιονόκρανα, τμήματα κορμών κιόνων 
καί βάσεων πιθανώτατα τών υπερώων τού ναού, προδιδόμενα έκ τής τέχνης 
των ως άνήκοντα εις μεταγεστέραν εποχήν, δπερ άποδεικνΰει καί δτι εις τον 
διασκευασθέντα ναόν ταϋτα άντικατεστάθησαν.

Όμοίως μεταγενεστέρας εποχής είναι καί τ’ άνευρεθέντα τεμάχια τών 
γείσων τού ναού' τά περισσότερα τούτων είναι απλά μετά γλυφών, έν δέ τεμά- 
χιον άνευρέθη μέ άξιόλογον—τού 1ου ίσως αΐώνος — διακόσμησιν έξ άνθε- 
μίων μεταξύ δύο λογχοειδών φύλλων ή τέχνη του είναι χαρακτηριστική 
μίμησις προγενεστέρας διά τρυπάνου εργασίας.

Ή έρευνα τέλος τού τρίτου σημείου άπεκάλυψεν εφέτος τελείως τ’ αντι
στοιχούντο εις τό μέσον καί τό δεξιόν κλιτός μέρη τού εσωτερικού καί εξωτε
ρικού νάρθηκος τού ναού καί μικρόν τμήμα τού αίθριου (πρβλ. είκ. 1).

Καί δ μέν εσωτερικός νάρθηξ έχει δάπεδον μετά μαρμαροθετημάτων 
καλώς διασωζόμενον εις τινα μέρη, ό δέ εξωτερικός καί ή δεξιά στοά τον 
αίθριου ψηφιδωτά όμοίως καλώς εις τινα μέρη διατηρηθέντα. Τό ψηφιδωτόν 
δάπεδον τού Ιξωτερικού νάρθηκος είναι γεωμετρικόν, συνιστάμενον έκ μεγά
λων κύκλων πληρουμένων διά ρόμβων λευκών καί κυανών έναλλάξ περι- 
βαλλομένων διά πλοχμού, πλαισιούται δέ τούτο διά διπλής ταινίας έκ 
τοξοειδών συμπλεκομένων διακοσμήσεων μετά μικρών σταυρών καί διά σπει- 
ρομαιάνδρου. Τό άποκαλυφθέν μικρόν τμήμα τού ψηφιδωτού δαπέδου τής 
δεξιάς στοάς τού αίθριου είναι πολύ άξιολογώτερον πλατεία ταινία έξ έφα- 
πτομένων κύκλων πληρουμένων διά τετραφύλλων περιβάλλει μέγα τετράγωνον 
διαιρούμενον διά πλοχμού εΐς μικρότερα πληρούμενα διά έλάφων καί ίδίφ 
ταών καί πτηνών, ραμφιζόντων ανθύλλια, φύλλα κλαδίσκων κ.λ.π. (είκ. 4). Τά 
μωσαϊκά τού έξωτερικοΰ νάρθηκος καί τού αίθριου είναι προφανώς αρχαιό
τερα τού ψηφιδωτού δαπέδου τού δεξιού κλιτούς καί ένεκα τής τέχνης των 
αλλά καί διότι εύρίσκονται χαμηλότερον τού δαπέδου τού έσωτερικού νάρθη
κος καί τών κλιτών τού ναού, εις τό αυτό σχεδόν βάθος, εις δ άνευρέθη τό 
υπό την θεμελίωσιν τού τοίχου τού δεξιού κλιτούς προαναφερθέν ψηφιδωτόν 
δάπεδον. Τό ύπερυψωμένον άλλως τε δάπεδον τού έσωτερικού νάρθηκος — 
δπως καί τών κλιτών — έχει σαφή τά ίχνη τού σχηματισμού δι’ έπιχώσεων
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τοΰ έρειπωθέντος αρχικού χτίσματος εις τάς θύρας τάς άγουσας από τού 
εξωτερικού εις τον εσωτερικόν νάρθηκα, ένθα τά μαρμάρινα κατώφλια εύρέ- 
θησαν κεκαλυμμένα διά κονιαμάτων ύψους 0,30 μ.' τούτο άποδεικνΰει ότι τά 
παραμείναντα άθικτα μέρη τού αρχικού χτίσματος είναι τό αΐθριον και ό 
εξωτερικός νάρθηξ, αί μεταγενέστεροι δε έπισκευαί ήρχισαν από τοΰ εσωτε
ρικού νάρθηκος. Τό αυτό παρετηρήθη καί κατά την άνασκαφήν των προσκτι- 
σμάτων δεξιά τοΰ εξωτερικού νάρθηκος καί τού αίθριου τώ 1930, ένθα

Είκ. 4. Ψηφιδωτόν δάιτεδον τοΰ άνασκαφέντος αριστερού μικρού τμήματος
τού αίθριου.

άνευρέθησαν τά δημοσιευθέντα εις ΠΑΕ. 1930 σ. 32 κέ. καί 1931 σ. 43 κέ. 
εις πίν. A'- Ε' έτερα αξιόλογα ψηφιδωτά δάπεδα.

Δυνάμεθα επομένως σήμερον νά χρονολογήσω μεν τά μέν χαμηλότερα 
μωσαϊκά δάπεδα ως άνήκοντα εις κτίσμα των εσχάτων ρωμαϊκών χρόνων, 
μη δυνάμενον νά προσδιορισθή, τά δέ υψηλότερα εις χριστιανικόν ναόν τοΰ 
τέλους τού 6ου ή καί τών αρχών τοΰ 7ου μ. X. αίώνος ως άποδεικνύουν τούτο 
καί τά άνευρεθέντα κιονόκρανα καί τά αμέσως κατωτέρω άναφερόμενα γλυπτά. 
Πιθανώς έχομεν καί επισκευήν τινα προ τής καταστροφής τού μνημείου ήν 
θά προσδιορίση ίσως ή μέλλουσα έρευνα.
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Ή εκκαθάρισες τών ναρθήκων και τών τμημάτων τοΰ αίθριου έ'φερον 
είς φώς καί άξιολογώτατα γλυπτά διακοαμητικά μέλη, ήτοι επίκρανα, θωράκια, 
υπέρθυρα κ. ά. κατά το πλείστον τεμαχισμένα. Έκ τούτων σπουδαιότερα 
είναι οκτώ μικρών διαστάσεων επίκρανα (042· 0,45 X 0,37 καί πάχους 0,04 μ.) 
(είκ.5·6),εύρεθένταπαρά 
τον ανατολικόν τοίχον 
τής δεξιάς στοάς τοΰ αί
θριου, κοσμούμενα μέ 
τέσσαρα είδη διακοσμή- 
σεων: δελφΐνας αντιμέ
τωπους εκατέρωθεν υψη
λού ανθεμίου άπολήγον- 
τος κάτω είς τρίαιναν 
— τρία επίκρανα εΐκ. 51 
—, είδος τι δικεφάλων 
αετών, αί κεφαλαί μόνον 
τών οποίων διακρίνονται οίο- 
νεί έξερχόμενοι έκ κεράτων 
ευρισκομένων εκατέρωθεν καν
θάρου από τού οποίου πίνει 
ή μία τών κεφαλών — τάέτερα 
τρία, είκ. 5 2—, ερωδιόν (ή 
πέρδικα) δάκνοντα δ'φιν εν τφ 
μέσω φυτικών έσχηματοποιη- 
μένων διακοσμήσεων—εν έπί- 
κρανον, είκ. 61 —, καί φυτικάς 
διακοσμήσεις έκ φύλλων ακάν
θου καί τρίφυλλα έν μέσφ 
ελίκων — έν έπίκρανον, είκ.
63—. Αί διακοσμήσεις καί τών 

οκτώ έπικράνων έ'χουσι κατά Ε{χ & Έπίκρανα παρασχάδων άνευρεθέντα 

τα άκρα ημιφυλλα ακανθου κατά τάς άνασκαφάς τοΰ Αίθριου,
καί άνωθεν ταινίαν: τό μέν
τού έρωδιοΰ πληρουμένην διά τριφύλλων έσχηματοποιημένων διακοσμήσεων 
εναλλάξ είργασμένων, τό έχον τάς φυτικάς διακοσμήσεις διά καρδιοσχήμου 
φύλλου καί απλών τριγωνικών σχημάτων κατά τά άκρα, πάντα δέ τά λοιπά 
διά τριών μικρών σταυρών, ρόμβων καί τριφύλλων (άτυχώς είς τάς φωτογρα
φίας τών είκ. ό! καί 62 αί ταινίαι δεν διακρίνονται, είναι δμως δμοιαι προς 
τάς τών είκ. 5 2 καί 6 2). Τά ανωτέρω έπίκρανα άνευρέθησαν μέν είς τεμάχια
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άλλ’ ήσαν προφυλαγμένα διά μαρμάρινων πλακών, παρέχουσι δέ την Ιντύπω- 
σιν ότι έτέθησαν εκεί προτού νά χρησιμοποιηθώσι και δ τεμαχισμός των 
οφείλεται εις τούς καταπεσόντας δγκους κατά την καταστροφήν τού μνημείου.

Πλήν τούτων άνευρέθησαν κατά τάς άνασκαφάς ναρθήκων και αίθριου
καί τρία ετερα επίκρανα 
παλαιότερα μέ φύλλα 
ακάνθου εξέχοντα, ή τέ
χνη των οποίων προδί
δει τούς εσχάτους ρωμαϊ
κούς χρόνους (είκ. 7). 
Τά γλυπτά ταϋτα είναι 
άξιολογώτατα διά τήν 
σΰγκρισιν προς τά πα
λαιοχριστιανικά, ελή- 
φθησαν δέ ΐνα τεθώσιν 
ίσως εις τάς μαρμαρίνας 
παραστάδας τού εσωτε
ρικού νάρθηκος, των 
οποίων τάς μετά γλυφών 
βάσεις άνεύρον κατά 
τάς άνασκαφάς, ως 
άνεύρον καί τμήματα 
τών ομοίως μαρμάρι
νων κορμών κοσμού
μενα διά φύλλων κισ

σού κατά πολύ μεταγε- 
νεστέρας τέχνης.

Κατά τήν έκκαθάρισιν 
τέλος τών άνωτέρω με
ρών πλήν τμημάτων έκ 
θωρακίων, υπερθύρων 
κ.ά. καί τών δύο εποχών

ήλθεν εις φως καί υψηλη (1.65 μ.) μαρμάρινη τετράπλευρος βάσις μετά γλυφών 
και δύο εγκοπών, καταλήγουσα άνω εις είδος τι κιονοκράνου μετά διπλής 
σειράς λογχοειδών φύλλων, ήτις θά ήδύνατο καί ως λυχνοστάτης νά έρμη- 
νευθή μάλλον ή ως βάσις τραπέζης έκ τών εν χρήσει εις αύλάς ρωμαϊκών 
οίκων. Επίσης άνεγνώσθη επί απλού επιστυλίου μετά γλυφής (εις τήν άντί- 
στοιχον στενήν πλευράν) μέρος επιτύμβιου επιγραφής ρωμαϊκών χρόνων: 
... ΠΑΡΑΝΓΕΛΛΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΕ ΤΕΘΗΝΑΙ | ... τ)Η ΠΟΛΙ.. , ΜΑΓΝΗΤΩΝ... (είς

Είκ. 6. Επίκρανα παραστάδων άνευρεθέντα 
κατά τάς άνασκαφάς τοϋ Αίθριου.
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Είκ. 7. Επίκρανα ρωμαϊκών χρόνων, άνευρεθεντα κατά τάς άνασκαφάς 
τών ναρθήκων καί τοΰ αίθριου.
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δυο σειράς). Ή Ιπιγραφή έχει αξίαν τινά διά τον προσδιορισμόν τής πόλεως 
των Μαγνητών άτυχώς τό δνομα τής πόλεως δεν διασφζεται.

Τό πόρισμα δθεν τής Ιφετινής άνασκαφής, ήτις άπέδωκε καί αξιόλογα 
ευρήματα, είναι: ό ακριβέστερος προσδιορισμός τής τρίτης κατά σειράν 
άνευρεθείσης έν ταΐς χριστιανικαΐς Θήβαις μεγάλης βασιλικής, δι’ής πιστοϋ- 
ται ή σημασία τής αγνώστου μέχρι τοΰδε λαμπράς ταΰτης θεσσαλικής πόλεως 
κατά τους παλαιούς χριστιανικούς χρόνους, ως θ’ απόδειξη τούτο καί ή συνέ- 
χισις τής άνασκαφής.

Διά την συνέχισιν όμως ταΰτην είναι άναγκαιοτάτη ή άπαλλοτρίωσις 
τών δυο οικοπέδων, ως άνέφερον καί είς τάς προηγουμένας εκθέσεις μου 
περί τών άνασκαφών τών ετών 1930 καί 1931.

Είς την εφετινήν μου έκθεσιν αναφέρω δτι προέβην ακόμη καί εις 
δοκιμαστικάς άνασκαφάς τέταρτης χριστιανικής βασιλικής, άναφανείσης είς 
τό Β. Δ. άκρον τής κωμοπόλεως Ν. Άγχιάλου Ιπί λόφου φέροντος εκ 
παραδόσεως τό δνομα: «Άγιος Δημήτριος* καί άνήκοντος είς την αρχαιο
λογικήν ζώνην. Είς τήν θέσιν ταυτην εΐχον άναφανή προ ετών δυο θολωτοί 
τάφοι έπικεχωσμένοι, εζήτησα δε εφέτος νά ΐδω αν πρόκειται περί ναού 
ή νεκροταφείου.

Ή δοκιμαστική ερευνά εφερεν είς φώς τά θεμέλια τού δυτικού τοίχου 
καί μικρόν τμήμα τής δεξιάς κιονοστοιχίας άξιολόγου παλαιοχριστιανικού ναού, 
αριστερά δε τής κιονοστοιχίας άνεύρον άξιολογώτατον τμήμα μαρμάρινου 
άμβωνος με κογχΰλας, καλώς εϊργασμένους ανάγλυφους αετούς μέ ανοικτάς 
πτέρυγας καί φοινικοειδεΐς διακοσμήσεις. Τό άνευρεθέν τμήμα προέρχε
ται έκ τού άνω δαπέδου άξιολόγου άμβωνος τού 5-6°’' αί. πολυγωνικού 
μετά κογχών, εις τήν κάτω δέ κυκλικήν Ιπιφάνειαν είναι γεγλυμμένον τό 
μονόγραμμα τού Χριστού.

Ή κατά τό προσεχές έτος άνασκαφή καί τής βασιλικής ταΰτης θά 
παρουσιάση, ώς ελπίζω, ικανά ευρήματα.

Έκ περισυλλογής τέλος γλυπτών καί επιγραφών μετά τού φΰλακος 
άρχαιοτήτων Ν. Άγχιάλου ενεργηθείσης εντός οικιών, περιβόλων κλπ. προέρ
χονται αϊ κατωτέρω τρεις άξιόλογοι επιτύμβιοι χριστιανικοί επιγραφαί:

1) Στήλη εγχωρίου ύποφαίου λίθου (1,00x0,30 πάχ. 0,07 υψ. γραμ. 
0,03 - 4 μ ), έχουσα εν μέσφ κεχαραγμένον σταυρόν (είκ. 8).
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Εΐκ. 8.

Επιγραφή επιτύμ

βιος προερχόμενη 

έκ περισυλλογής.

1.
Μεταγραφή

f Εΐ τις τολμήοΐ] α 
λλον τινά θ(έσθαι;)

7. όκλ(ει)α απδ
2. 8. καί Λεχινεον
3. δώση δίκην Θεφ και ά- 9. γυνή Όν
4. 7ΐοκ(εί)οετ(αι} τοΐς νόμοις. 10. ιπίμον ΙΙαλ
5. ’Ενθάδε κ(εΐ) 11. ατίνου.
6. τ(αι} Άγαθ
και 2) Πλάξ λευκού μαρμάρου (0,40x0,40 πάχ. 0,07 ύψ. γρ. 0,04 μ).

+ 0ΦΑΔ6 Κ.ΙΤ 
eepKAPnocK 
ΑΙ ΔΙΑΦ6ΡΟΝΤA 
ΤΟΥ ΥΒΡΙΑ t

Μεταγραφη
■f c (s') (ν) φ (θ)άδε κιζεϊ)τ 

ε ζαι) Έρκαρπος κ 
αϊ διαφέροντα 
τον ' Υδρία f

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
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3, ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΔΥΤΙΚΗι ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Επειδή ή προσοχή μου ευτραφή είς την Δυτικήν Μακεδονίαν, ϊνα 
επιτύχω τήν γεφΰρωσιν τοΰ προϊστορικού πολιτισμού, ον επίστωσεν εκεί ό 
Heurtley, μετά τού των ρωμαϊκών χρόνων, δν έβεβαίωσα παρά τήν Έράτυ- 
ραν και παρά τήν Φλώριναν (Πρακτ. 1930 74 εξ. 1931, 55, εξ., ΑΕ 1932, 48) 
και αλλαχού (Πρακτ. 1932, 44), έξηκολούθησα και εφέτος τάς έρευνας μου, 
προς άνάλογον τον σκοπόν. Τό μεν έπανέλαβον τήν άνασκαφήν τής πυρπο- 
λημένης πόλεως τής Φλωρίνης δηλ. τής «Ήρακλείας τής επί τού Λύκου» 
(Dittenberger, Sylloge3 762, 35) τουτέστιν τού Λύγκου 1 (δθεν ή Λύγκος καί 
οί Λυγκήσται), ένθα πρόκειται ήμΐν άλλη Πομπηία, τό δέ διέδραμον μέγα 
μέρος τής χώρας, ινα άνεύρω ή φρούρια ή «πόλεις» ήτοι κώμας, αϊτινες θά 
ήδύναντο νά συμβάλωσιν εις τήν λύσιν τού προβλήματος περί τού χαρακτή- 
ρος καί τής άδιασπάστου συνεχείας τού πολιτισμού τής χώρας. Τό παρά
δειγμα των ευρημάτων τής Τρεμπένιστας (Άρχ. Έφ. 1927 - 8,41 εξ.) δεν 
είνε δυνατόν νά είνε μεμονωμένον, μήτε νά περιορίζηται είς τον 6ον αιώνα 
π.Χ., άφ’ οΰ μάλιστα οί έπειτα χρόνοι άντιστοιχούσι προς τήν βαθμιαίαν 
πρόοδον καί τήν μεγάλην ακμήν τής χώρας καί τήν έπειτα σχέσιν μετά τοΰ 
νοτιωτέρου ελληνικού πολιτισμού. Ή εΰρεσις κωμών ή πόλεων δεν άπέβλε- 
πεν είς τήν άμεσον άνασκαφήν αυτών, άλλ’ είς τήν βεβαίωσιν τής ύπάρξεως 
καί τής άδράς χρονολογίας αυτών, μέ τον άπώτερον σκοπόν νά πιστωθή μεν 
ό αρχαιολογικός πλούτος τής χώρας καί άγάγη είς εξαναγκασμόν τού κράτους 
νά λάβη διοικητικήν αρχαιολογικήν μέριμναν περί αυτής, ως δεν έπραξεν 
επαρκώς μέχρι τούδε, εύρεθή δέ καί αρχαιολογικός τις κρίκος συνδέων τούς 
παλαιοτέρους χρόνους μετά τών ελληνιστικών καί καλύπτων τό κενόν τών 
κλασσικών χρόνων εν Μακεδονία.

Διά τήν έπανάληψιν τής άνασκαφής τής Φλωρίνης έτύχομεν γενναίας 
επικουρίας παρά τοΰ δήμου τής πόλεως τής Φλωρίνης, δι’ ήν ό υπουργός 
τής παιδείας καί τών θρησκευμάτων έξέφρασε τήν ευαρέσκειάν του' καί 
ημείς δ’ έπαινούμεν τήν άπόφασιν τοΰ δήμου καί έκφράζομεν ευγνωμοσύ
νην πρός τε τον κ. Δήμαρχον καί πρός σύμπαντας τούς κ.κ. Δημοτικούς συμ
βούλους ώς καί πρός τον κ. Νομάρχην διά τήν πατριωτικώς φιλίστορα άντί- 
ληψιν τού έργου ημών.

1 Ό Λύ(γ)κος ποταμός πρέπει νά είνε ό διαρρέων τήν Φλώριναν καί παραρρέων 
τόν λόφον, έφ’ ού ή πυρπολημένη πόλις. Ό διαρρέων τό Μοναστήριον (Βιτώλια), ένθα 
τοποθετείται κατ’άλλους συλλογισμούς ή Ηράκλεια, λέγεται Έριγών. Πλείονα περί 
τούτου προσεχώς έν τή Άρχ. Έφημ.
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Μετά βραχεΐαν παραμονήν εν Φλωρίνη κατέλιπον την εποπτείαν τής 
άνασκαφής εις τον υπό τοϋ Υπουργείου τής Παιδείας άποσταλέντα επιμελη
τήν των αρχαιοτήτων κ. Μπακαλάκην, δστις έξετέλεσε τό έργον έπιμελώς και 
φιλοτίμως, μοί υπέβαλε δέ τήν κατωτέρω δημοσιευομένην έκθεσιν.

1) 'Άνω ΚλειναΙ (Κλέαταινα).

Επιτυχών διά τής άναθέσεως τής έποπτείας τής άνασκαφής τής 
Φλωρίνης εις τον Μπακαλάκην ελευθερίαν κινήσεων, μετέβην βορειότερον 
τής Φλωρίνης εις τό χωρίον "Ανω Κλειναι (Κλέσταινα) (Άθηνά 1913,438), 
κείμενον κατά τήν έκ τής πεδιάδος καί τής όδοϋ Φλωρίνης - Μοναστηριού 
είσοδον προς δυσμάς εις μικρόν μυχόν, ουτινος τό ένδον άκρον κατέχει τό 
χωρίον Μποΰφι.

Τήν πεδιάδα τής Λυγκου καί τον μυχόν καί τά παρακείμενα δρη τής 
σειράς τοΰ Βαρνοΰντος κατοπτεύει υψηλός δασώδης κώνος «Καλές» ύπερκεί
μενος τοϋ χωρίου ’Άνω Κλεινών καί άναβατός από τοΰ χωρίου, απότομος δέ 
πρός δυσμάς, προς τό Μποΰφι.

Ή κορυφή τοΰ κώνου Καλές έχει μικρόν τείχος άσβεστόκτιστον, κακώς 
σφζόμενον, έχον είσοδον πρός άνατολάς, ελλεΐπον δέ (πλήν μικροΰ τοιχίου) 
πρός δυσμάς, ένθα ό τόπος εΐνε απότομος. Κατά τό μέσον τής κορυφής ανοί
γεται τεχνητόν κοίλωμα μέγα, ένθα έπεχείρησα σκαφήν μεταξύ τών ριζών 
τών αγρίων δένδρων, χωρίς νά ευρώ πυθμένα. Πιστεύω, δτι πρόκειται περί 
δεξαμενής διά τάς άνάγκας τών φρουρών τοΰ οχυρώματος. Συνήντησα πολλάς 
κεράμους, όλιγωτέρας δπτάς πλίνθους, ελάχιστα δέ όστρακα αγγείων αχαρα
κτήριστα. Τό σΰνολον κτίσμα εΐνε βυζαντιακών χρόνων καί ίσως εΐνε έργον 
τοΰ Τουστινιανοΰ (πρβλ. τον δυτικώτερον Γέρμαν αποδιδόμενου είς τόν 
’Ιουστινιανόν Προκ. κτισμ. IV 4 = V 445 καί μεταφραζόμενου "Αγιον Γερ
μανόν, εΐ καί ό "Αγιος ούτος ήγίασε μετά τόν ’Ιουστινιανόν).

Κατά τήν από τοΰ χωρίου άνάβασιν πρός τόν Καλέν επί προβαθμίδος 
τοΰ βουνοΰ είς θέσιν Μοναστηράκι ευρον τά λείψανα μικράς κώμης, ής τά 
άκρα αναχώματα δηλοΰσιν ίσως, δτι οί τοίχοι τών ακραίων οικιών, παχύτεροι 
καί τυφλοί ποτέ όντες, ήσαν συνεχείς καί άπετέλουν τείχος έρυμα τής κιίιμης. 
’Ήνοιξα εντός τών αγρών τάφρους τινάς καί είδον καλώς σωζομένους τούς 
τοίχους τών οικιών, ών τά υψηλότερα μέρη θά ήσαν έκτισμένα δι’ ωμών 
πλίνθων διαλυθεισών καί παρασχουσών τό χώμα είς τούς νΰν αγρούς. Θραύ
σματα κεράμων καί πίθων μετά παχέων επιπέδων ή άλλοίων χειλέων εΐνε 
πολλά. Επίσης αγγείων τεφροΰ ή άλλου πηλοΰ καί τινα μετ’ εντύπων κοσμη
μάτων ελληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων. Εύρέθησαν καί τινες χειρόμυλοι. 
'Έν νόμισμα χαλκοΰν εύρεθέν επί τής επιφάνειας εΐνε τοΰ Κασσάνδρου (316-
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297) και δεικνύει κεφαλήν Ήρακλέους Ιν λεοντή πρός δεξιά, όπισθεν δέ 
ΒΑΣ[ΙΛΕΩΣ] άνω, ΚΑΣΣΑ[νδρου] κάτω, εν μέσφ νεαρόν ιππέα βαίνοντα πρός 
δεξιά, υπό την γαστέρα τοΰ ίππου Λ και έμπροσθεν αυτού αστέρα. ’Ίσως 
πρόκειται ήμϊν πολίχνη εξ εκείνων, ών «οίκήτορας άπέφηνε» τούς Μακεδό- 
νας ό Φίλπιπος (Άρριαν. 7,9,2).

2) Πέτραι (Πέτερσκο).

Μετά τάς ’Άνω Κλεινάς μετέβην εκ τής Λύγκου πρός Ν. εις την 
Έορδαίαν εις τό χωρίον Πέτραι (Πέτερσκο), κείμενον εις τα βόρεια τής 
Έορδαίας παρά την ομώνυμόν του μικράν λίμνην δυτικώς τής λίμνης τοΰ 
Όστρόβου (Άρνίσσης). Τό Άμΰνταιον (Σόροβιτς ή Σοροβίτσοβο πρότερον), 
ένθα ό σταθμός τού σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης - Φλωρίνης - Μοναστηριού, 
κεΐται πρός νότον πλησίον τής λίμνης των Πετρών.

Τό χωρίον Πέτραι κεΐται άκριβέστερον υπό τον νότιον πόδα ύ\(ιηλοΰ 
κώνου Λίλικ καλουμένου καί παρεκτεινομένου διά ταπεινοτέρων λόφων πρός 
βορράν μεν μέχρι τοΰ στενού τοΰ Γκορνιτσόβου (Κέλλη νΰν), δι’ ου διέρχεται 
ή Έγνατία, άγουσα έκ τής πεδιάδος τής Λυγκου είς ’Έδεσσαν, πρός δυσμάς 
δέ μέχρι των στενών Κιρλί - δερβέν τής Μπανίτσης (Βεύης νΰν), δι’ ών εισέρ
χεται τις έκ τής Λυγκου εις Έορδίαν. Τό πρώτον στενόν εινε δυσχερέστερον 
καί έπιμηκέστερον, επειδή εξακολουθεί καί άνατολικώτερον τοΰ κώνου Λίλικ, 
ό'πισθεν δηλ. τών βραχωδών λόφων τών έκτεινομένων αμέσως πρός βορράν 
τής λίμνης τοΰ Όστρόβου (Άρνισσα νΰν), ήν ταυτίζω πρός τήν Βεγορρΐτιν. 
’Υπό τούς λόφους τούτους κατά τήν βορείαν δ'χθην τής λίμνης διέρχεται νΰν 
ή σιδηροδρομική γραμμή· πρίν δμως κατασκευασθή αυτή, δεν ύπήρχεν άλλη 
οδός αυτόθι, ού'τε υπάρχει νΰν, τών βράχων όντων άπορρώγων. Αυτό δέ τούτο 
συμβαίνει καί εις τήν ανατολικήν καί μέρος τής νοτίας ό'χθης τής λίμνης 
ταΰτης διά τό βραχώδες καί απότομον τών οχθών. Άνατολικώτερον τής 
λίμνης υπάρχει ορεινή δύσβατος οδός, ήν άντικαθιστώσι νΰν διά κατασκευα- 
ζομένης εκεί αμαξιτού. "Ωστε ό ερχόμενος έξ Εδέσσης καί κεντρικής Μακε
δονίας ήδύνατο νά είσέλθη εντεύθεν είς Έορδίαν, αν ήτο εύζωνος’ αν δμως 
ήτο όπλιτικός στρατός, ως ή βαρεία Μακεδονική φάλαγξ, θά έδει νά βαδίση 
διά τοΰ στενού τής Κέλλης (τής έπειτα Έγνατίας) ό'πισθεν τών βορείως τής 
Βεγορρίτιδος λόφων. Δέν ήτο δμως ανάγκη νά προχωρήση μέχρι Γκορνι- 
τσόβου καί εΐσβάλη είς τήν Λύγκον, ως έβάδισεν ό Περδίκκας μετά τοΰ Βρα- 
σίδου (Θουκ. 4, 83, 124, 127) 1 ΐνα Ικεΐθεν είσέλθη διά τοΰ στενού τής Βεύης

1 Ό ’Αλέξανδρος (Άρριαν. 1,7,5) έκ τής Δασσαρητίας «άγων δή παρά τήν Έορ
δαίαν τε καί τήν Έλιμιώτιν καί παρά τά τής Στυμφαίας καί Παραυαίας άκρα έβδομαΐος 
άφικνεϊται είς ΙΙέλινναν τής Θεσσαλίας». Ό Άρριανός δέν εΐνε σαφής ενταύθα, επειδή
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είς Έορδίαν επειδή ό λόφος Λίλικ καί οί δυτικοί πόδες τών βορείως τής 
Βεγορρίτιδος λόφων καταλείπουσι μεταξύ δίοδον εκ τής Έγνατίας προς την 
λίμνην καί τό χωρίον τών Πετρών, ώστε διά τής διόδου ταύτης εύρίσκετό τις 
εντός τής Έορδίας.

Τοιαΰτης ούσης τής σημασίας τής διόδου ταύτης, θά έ'πρεπε να είχε 
ληφθή φροντίς προς όχύρωσιν τοΰ στενού συμφώνως προς τάς άνάγκας τών 
πρωίμων ιστορικών χρόνων τής Μακεδονίας, δτε αί φυσικαί περιοχαί αυτής, 
οϊα ή Έορδία, ανεξάρτητα κράτη άποτελοΰσαι, ήσαν ήναγκασμέναι νά όχυ- 
ρώνωσι τάς πύλας (είσβολάς Θουκ.) αυτών (πρβλ. Forschungen und Fort- 
schritte 1932, σ. 201). ’Αληθώς δέ επί τής κορυφής Λίλικ υπάρχει ισχυρόν 
καί ευρύ έπίμηκες από βορρά προς νότον τείχος έκ μεγάλων ανωμάλων λίθων 
άνευ άσβεστου ήρμοσμένων κατ’ άρχαΐον τρόπον, ώστε, βοηθούσης καί τής 
μεγάλης φθοράς καί ρήξεως τών λίθων, νά είνε πιθανώτατον, δτι εινε πανάρ- 
χαιον τό τείχος· πάχ. 2.20. Διατέμνεται κατά μήκος υπό βραχώδους κτενός, 
σώζεται ολίγον μόνον υπέρ τό έδαφος καί αφανίζεται προς ΝΑ εις τό κάταν- 
τες. Λείψανα κτισμάτων 2 - 3 σώζονται μόνον παρά τό βόρειον άκρον. Τά 
χώματα άπεπλΰθησαν· δπου δ’ έν τοΐς κοίλοις ύπάρχουσι καί έσκαψα, συνήν- 
τησα μόνον έρυθράν παρθένον γήν. Πρέπει λοιπόν όντως νά είνε τό φρούριον 
λίαν παλαιόν, ώστε πλήν τινων άποτετριμμένων κεράμων νά έχουν άφανισθή 
τά λείψανα τής χειροτεχνίας τών ανθρώπων όμοΰ μετά τών χωμάτων τοΰ 
πάλαι ποτέ εδάφους.

Έρρήθη ανωτέρω, δτι άνατολικώς τοΰ Λίλικ είνε ή στενή κοιλάς, δι’ής 
άγει έκ τής Έγνατίας οδός προς την λίμνην καί τό χωρίον Πέτραι. Ή ανα
τολική πλευρά τής κοιλάδος κρασπεδοΰται υπό άλλου βραχώδους λόφου, 
δστις είνε συνέχεια τών ορεινών σχηματισμών τοΰ Όστρόβου, αΐτινες προς 
νότον μέν έχουσι τήν ομώνυμον λίμνην (τήν Βεγορρΐτιν), προς βορράν δέ 
τήν Έγνατίαν, ής ύπέρκειται έν τινι σημείφ τείχος καλώς είς ύψος σφζόμε- 
νον, δπερ είδον έκ τής όδοΰ, αλλά δεν έπεσκέφθην. Δέν πρόκειται δμως περί 
τούτου νΰν. Πρόκειται περί τής παραφυάδος, ήτις κλείει προς άνατολάς τήν 
δίοδον τών Πετρών. Ή βραχώδης αΰτη παραφυάς έχει έπίσης μέγα φρού
ριον, ούτινος οί δυο βραχίονες άρχονται από τής λίμνης τών Πετρών (ό 
βόρειος από τής καταβόθρας τής λίμνης), καί άκολουθοΰντες έκάτερος φυσι
κήν ράχιν ένοΰνται γωνιωδώς είς τήν κορυφήν τοΰ λόφου, άποκλείοντες 
κοίλην χοάνην τρίπλευρου. Ή τρίτη πλευρά αντί τείχους είνε ή λίμνη. Κατά

είνε αόριστος ή έκφρασις διά τής παρά. Ό Πτολεμαίος ό Λόγου, Έορδός άνήρ, γινώ- 
σκων καλώς τούς τόπους, θά ήτο ένταΰθα σαφέστερος. Νομίζω μόνον, δτι ή εισβολή είς 
Θεσσαλίαν έγένετο διά Καλαμπάκας καί ή δλη πορεία εντεύθεν τοΰ Βοίου (άνατολικώς), 
είτε διά μιας όδοΰ είτε διά πλειόνων βαδίζοντος τοΰ στρατοΰ διηρημένου καί τείνοντος 
πρός Καλαμπάκαν (Αίγίνιον).
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to μέσον τής χοάνης ή υψηλότερου είνε διατείχισμα ένοΰν τά δυο σκέλη καί 
άποκλεΐον to υψηλότερον ήτοι τό προς τήν κορυφήν μέρος τοΰ τριγώνου. 
Παρατηρεΐται δμως τό εξής παράδοξον, δτι τό τείχος κάτω μέν τοΰ διατει- 
χίσματος είνε ως καί τό τοΰ Λίλικ (πάχ. 2.50) άνευ ασβέστου διά μεγάλων 
λίθων, ά'νω δέ τοΰ διατειχίσματος ως καί αυτό τό διατείχισμα είνε δι’ ασβέ
στου εκτισμένον. Καί τοΰτο μέν τό μέρος σφζεται είς ύψος καί υπέρ τά δύο 
μέτρα, τό δέ κάτω μόλις εις μίαν σειράν λίθων υπέρ τό βραχώδες έδαφος. 
Λίθοι δμως παράκεινται έξω τής κτιστής γραμμής. Ή κατάστασις αύτη εξη
γείται διά τής πείρας, ήν έχομεν εξ άλλων φρουρίων τής Μακεδονίας, επειδή 
παρατηρεΐται καί είς τό τής Πέλκας καί τό τής Σελίτσης (Κτίσματα) καί εις 
τό τής Δέβρης (Άναρράχης). Έκ τούτων τό μέν τής Πέλκας πιθανολογεί
ται ως αυτό τοΰτο τό Πέλεκον, τό όποιον αποδίδει ό Προκόπιος (κτίσμ. 
IV 4 = V 445) είς τον ’Ιουστινιανόν, είς δέ τό τής Άναρράχης εύρέθη επί 
των χωμάτων νόμισμα τοΰ Ίουστινιανοΰ. “Ωστε είνε πιθανώτατον, δτι ό 
’Ιουστινιανός έχρησιμοποίησε καί τούτου τοΰ παλαιοΰ φρουρίου τό ανώτα
του μέρος, δπερ άνέκτισε λαβών τούς λίθους εξ αύτοΰ τούτου, ώστε νά κατα- 
βιβάση τό ύψος αύτοΰ μέχρι σχεδόν τοΰ εδάφους. Άν δ’ έμεινε μία ή δύο 
που σειραί επαλλήλων λίθων, ίσως επί Ιουστινιανού ύπήρχον χώματα μέχρι 
τοΰ ύψους αυτών, οί δ’ άνθρωποι έλάμβανον μόνον τούς φανερούς λίθους. 
Εντός τοΰ ’Ιουστινιάνειου περιβόλου ύπάρχουσι καί χώματα καί λείψανα 
κτισμάτων καί εκκλησία, υποκάτω δμως έν τή χοάνη είνε γυμνός νΰν ό βρά
χος καί πιθανώς τό μέρος τοΰτο ήτο καταφύγιου τών κτηνών, ως συμβαίνει 
καί εις τό μέγα φρούριον τής Έρατύρας διμερές επίσης δν έκπαλαι Κ

Τό φρούριον τοΰτο επιβλέπει ασφαλώς τήν εκ τής Έγνατίας εισβολήν 
προς τήν λίμνην καί επομένως είς τήν Έορδίαν. Δέν βλέπει δμως τήν Έγνα- 
τίαν, ήτις ως φυσική οδός υπήρχε βεβαίαις καί προ τών χρόνων, καθ’ ούς 
διερρυθμίσθη ως Έγνατία ολίγον προ τοΰ θανάτου τοΰ Πολυβίου (120 π.Χ.).

Αυτό τοΰτο συμβαίνει καί ως προς τό Λίλικ καίπερ υψηλότερον κείμε
νον, διότι βορείως αύτοΰ ύπάρχουσι προς τήν Έγνατίαν άλλοι λόφοι.

Έκ τοΰ Λίλικ δμως είνε ορατή ό'χι μόνον ή Έορδία αλλά καί ή πεδιάς 
τής Λύγκου καί δυτικώς ή εξ αύτής προς νότον εισβολή είς Έορδαίαν διά 
τοΰ στενού τής Μπανίτσης (Βεύης). Κεΐται δμως αύτη ίκανώς μακράν πέραν 
ορεινών σχηματισμών ταπεινοτέρων.

Έπί χωματώδους λοφίσκου τών σχηματισμών τούτων, τοΰ πρώτου από 
τής Έορδαϊκής πεδιάδος, ι/2 ώραν προς δυσμάς τοΰ χωρίου τών Πετρών, 
ύπάρχουσι τά λείψανα κώμης Έορδαϊκής φέροντα τό γενικόν όνομα Γραδί- 
στα. Είς τήν δφρύν τοΰ λόφου είνε ύψηλότερα τά χώματα, καλύπτοντα

Περί τούτου πλείονα έν xfj Άρχ. Έφημερίδι 1932.
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γραμμήν τείχους, ού μικρόν μόνον μέρος άπεκάλυψα (2 μ· μήκ.). Είνε εκ 
λίθων μετρίου μεγέθους μετά πηλού, άλλ’ όίνευ ασβέστου έκτισμένον. πιστεύω 
δέ, δτι ήτο συνεχές τείχος άμα και έξωτερική πλευρά των ακραίων οίκιών, ώς 
είκασα και περί τοΰ Μαναστηρακίου τών Κλεινών, πιστεύω δέ το αυτό καί 
περί άλλων κωμών μακεδονικών. Εντός έσκαψα καί εύρον υπό το χώμα τών 
διαλελυμένων ωμών πλίνθων τών οικιών τάς λιθίνας βάσεις αυτών καλώς 
σφζομένας εί καί οί μεγάλοι σωροί λίθων επί τών αγρών δηλοΰσιν, δτι ή 
καλλιέργεια θά κατέστρεψεν ικανούς τούτων, ώς συνέβη καί έν Μαναστηρα- 
κίω, δπου δμοιοι σωροί έσχηματίσθησαν υπό τών γεωργών. Έκ τών οστρά
κων μνημονεύω χείλη επίπεδα πίθων, terra sigillata, φαιά μελαμβαφή 
μετ’ έκτύπων κοσμημάτων (μεγαρικά), άγνΰθας· προσέτι τεμάχια χειρομύλων, 
καί έν νόμισμα μακεδονικής πιθανώς πόλεως έφθαρμένον. Ούδέν πράγμα 
βυζαντιακόν, ώς ούδ’ έν Μαναστηρακίφ, εί καί έν τφ χωρίω τών Πετρών 
εΐδομεν νομίσματα καί μακεδονικά καί ρωμ. αύτοκρατορικών χρόνων καί 
βυζαντιακά προερχόμενα έκ τής περιχώρου. Διότι εύρέθησαν δυτικώς καί 
νοτίως τοΰ χωρίου ώς καί άνατολικώς έγγύς τάφοι, παρελάβομεν δέ εντεύθεν 
εις Φλώριναν κανθαροειδή σκύφον μελαμβαφή μέ ραβδωτήν κοιλίαν δίωτον, 
οίνοχόην στρογγυλόστομον έρυθρωπώς βεβαμμένην καί άβαφές έκφυλον 
μικρόν lacrimaterium.

Ό ισόπεδος οΰτος λόφος τής Γραδίστας έχει προς άνατολάς τρία υπάλ
ληλα άνδηρα, προς ά αί κλιτύες σχηματίζονται απότομοι. Ή έπιφάνεια τών 
χωμάτων είνε πλήρης οστράκων ώς καί ή κορυφή τού λόφου, πιστεύω δέ, 
δτι καί τά άνδηρα ταϋτα ήσαν μέρη τής κώμης οχυρά.

Ή κώμη αυτή ώς καί ή τού Μαναστηρακίου, άνήκουσαι εις τούς προ- 
βυζαντιακούς χρόνους, συνεχίζουσι βίον μακεδονικόν παλαιότερον, ώστε 
άνασκαπτόμεναι αύταί καί τά νεκροταφεΐά των δύνανται νά δώσωσιν αντικεί
μενα διαφωτιστικά τού πολιτισμού τών ένδοξων χρόνων τής Μακεδονίας, οϊα 
άναζητούμεν, αλλά δέν έχομεν ακόμη.

3) Αναρράχη (Δέβρη).

Καθ’ δν τρόπον τά τείχη τής καταβόθρας τών Πετρών καί τοΰ Λίλικ 
καί εΐ τινα άλλα (Άθηνά 1913,435) έφρούρουν τάς βόρειας ύπερβολάς τής 
Έορδαίας, ούτω άλλα έφρούρουν τάς άλλας πλευράς τής περιοχής ταύτης. 
’Αλλαχού θά μνημονεύσωμεν πλειόνων. Εφέτος ήρευνήσαμεν έκ τούτων έν 
μόνον, το υπέρ τήν Δέβρην (Άναρράχην). Τό χωρίον τούτο κεΐται νοτιοδυ- 
τικώς τής Πτολεμαΐδος (Καϊλάρ) είς τήν αρχήν τού ορούς καί τής ορεινής 
αμαξιτού προς Βλάστην (Βλάτσι), ύπέρκειται δ’ αυτού βραχώδης κορυφή 
Καστρί καλουμένη (ύψ. 1103 μ.) απότομος προς Α. καί Δ, προσιτή δέ από
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Β καί Ν. Ή κορυφή αΰτη στέφανου τα ι υπό άσβεστοκτίστου τείχους (πάχ. 1μ.) 
έ'χοντος ένα πύργον προς Α, πιθανώς άνά ένα προς Β καί Ν καί δι’ άναδιπλώ- 
σεως τοϋ τείχους έπίμηκες πρόσκτισμα μικράς έκτάσεως προς Δ, εχον πύλην 
κατά την Ν. αυτού στενήν πλευράν. Πολλαχοϋ τό τείχος είνε κατηδαφισμένον 
μέχρι τοϋ σημερινού εδάφους, ενιαχού (προς Δ) σώζεται μέχρις ύφους 2 μ. 
Εντός διατηρούνται ερείπια κτισμάτων άνευ άσβεστου εν τοΐς σωζομένοις 
τουλάχιστον θεμελίοις, έγκαταλειφθέντων ποτέ, ώστε νά καταρρεύσωσιν αί 
στέγαι καί νά εύρίσκωνται εντός των χωμάτων αί ελληνικής μορφής κέραμοι 
αυτών εν στρώματι. Πολλαί φέρουσι στρογγύλην σφραγίδα, εν ή οίονεί 
πελαργός. Εύρέθη όξυπύθμενος πίθος μετά σφαιρικού κατά τό άκρον εμβό
λου, ά'λλου τό στόμιον εύρύ μέ κατακόρυφον χείλος, καί άλλου τό πήλινον 
κάλυμμα. Τά λοιπά ό'στρακα είνε άχροα κοινής χρήσεως αγγείων, απρόσφορα 
προς χρονολογίαν αλλά τροχοποίητα.

Ή ηλικία τοϋ φρουρίου εδόθη εν συνδυασμώ προς τον Προκόπιον ε.ά. 
διά νομίσματος τού ’Ιουστινιανού εΰρεθέντος επί τοϋ εδάφους καί έ'χοντος τον 
τύπον Brit. Mus. Catal. Byz. coins I 41, 163, PI. VI, 11 1.

Επειδή εις τον λόφον τούτον είχον άνέλθη από Β, δεν είχον ιδει παλαιό- 
τερα λείψανα καί ήτοιμαζόμην νά διακόψω τήν εργασίαν καί άπέλθω μετά 
λύπης, επειδή δεν έ'βλεπον τάς περί τών αρχαίων φρουρίων σκέψεις μου 
πραγματουμένας. Άλλ’ από τού Ν άκρου τής άκροπόλεως διέκρινα γραμμήν 
τινα ύποκειμένην καί άκριβεστέρα Ιξέτασίς αυτής απέδειξε λαμπρόν παχύν 
εύρύτερον περίβολον πολύ παλαιότερον, διά μεγάλων (—1.50 μ.) λίθων άνευ 
ασβέστου έκτισμένον. Σφζεταί που μέχρις ύψ. 1 μ., περιβάλλων τό νότιον 
μέρος τής άκροπόλεως άπό τοϋ μέσου περίπου τής δυτικής πλευράς μέχρι που 
τοϋ νοτίου άκρου τής άνατολικής πλευράς. Περαιτέρω δεν σώζεται, ενιαχού 
δέ κατά τά κρημνώδη μέρη ίσως δεν υπήρχε ποτέ.

Σκάφη τις ό'πισθεν σφζομένου μέρους, ένθα ύπήρχον ολίγα χώματα, 
άπέδωκε παχέα ό'στρακα, ά'τινα φαίνονται τινά μέν προσόμοιο πρός τά τής 
άκροπόλεως, τινά δέ ως χειροποίητα.

Πιστεύω, ότι μέγα μέρος τών ελλειπόντων λίθων τού παλαιού τούτου 
τείχους έλήφθη καί έχρησιμοποιήθη υπό τών άνθρώπων τοϋ ’Ιουστινιανού 
κατά τήν περιτείχισιν τής κορυφής τής Άκροπόλεως, ήτις θά είχε καθώς 
νομίζω, καί πρότερον τείχος· επειδή οϊ διπλοί καί τριπλοί περίβολοι ή τά 
διάμεσα τείχη είνε συνηθέστατα έν Μακεδονία πάλαι, εντεύθεν δέ κατήλθον

1 Πανταχοΰ, ένθα χρησιμοποιώ νομίσματα έξ άνασκαφής μου μακεδονικής, άπή- 
λαυσα τής φιλοφροσύνης τού τε κ. Κωνσταντοπούλου καί τής κ. Είρ. Βαρούχα - Χριστο- 
δουλοπούλου, οΐτινες καί περί τοΰ καθαρισμού αυτών έμερίμνησαν καί περιγραφήν 
αυτών μοι παρέσχον. Ευχαριστώ αυτούς συναδελφικώτατα.
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είς Θεσσαλίαν (Διμήνι, Σέσκλο) και τήν λοιπήν Ελλάδα (Έννεάπυλον 
Πελαργικόν).

“Οτι δε καί κατά τούς Βυζαντιακούς χρόνους συνειθίζοντο τα πολλαπλά 
τείχη, θά έμαρτύρει καί μόνος ό ωραίος ύμνος τής παναγίας Θεοτόκου: 
«Χρυσοπλοκώτατε πύργε καί δωδεκάτείχε πόλις, ήλιοστάλακτε θρόνε, καθέ- 
δρα τοϋ βασιλέως· άκατανόητον θαύμα, πώς γαλουχεΐς τον δεσπότην;», αλλά 
ύπάρχουσι καί τειχικοί περίβολοι νεωτέρων βυζαντιακών χρόνων άποδει- 
κνΰοντες ταΰτο, οίοι οί στεφανοΰντες τον χλοερόν λόφον υπέρ τό Έμπόριον. 
Τούτο κειται ήμίσειαν ώραν δυτικώς τής Άναρράχης επί τής πεδιάδος, ό δε 
λόφος ύπέρκειται αυτού προς Ν καί καταλήγει εις τήν εκ τής Άναρράχης 
άνερχομένην προς Βλάστην αμαξιτήν οδόν υποκάτω προς δυσμάς τής άκρο- 
πόλεως τής Άναρράχης. Τό νότιον μέρος τού λόφου ύψοΰται είς κώνον, 
δστις έστέφετο υπό πύργου (ως φαίνεται), έν φ βορειότερον είνε υπάλληλα 
τείχη μέχρι τής όφρύος τού λόφου. Εινε πάντα έκτισμένα διά πλακών καί 
ασβέστου, ήτις διατηρείται κάλλιον ή είς τό τείχος τής άκροπόλεως τής 
Άναρράχης, ώστε νά πιθανολογείται ή ηλικία τού τείχους τού Εμπορίου 
νεωτέρα τού Ιουστινιανού. Δυστυχώς ελάχιστα μέρη σφζονται, επειδή πρό 
τινων χρόνων έλιθαγώγησαν εντεύθεν άνοικτιρμόνως πολλοί τών παροίκων.

4) Τσοτύλιον. Έκ τής Έορδαίας πορευθείς διά Κοζάνης καί Σιατίστης 
μετέβην πέραν τού Άλιάκμονος είς Τσοτύλιον, χωρίον γνωστόν καί έκ τών 
χρόνων τής Τουρκοκρατίας τό μεν διά τήν άξιόλογον έβδομαδιαίαν αγοράν 
του, τό δέ διά τά σχολεία (δημοτικόν καί Γυμνάσιον) καί τό οίκοτροφεΐον, 
άτινα είχεν ιδρύσει έν μέσφ τής κατά κώμας φκισμένης έπαρχίας Βοΐου ή έν 
Κωνσταντινουπόλει Μακεδονική Αδελφότης καί άτινα λειτουργούσιν ά'ριστα 
καί τώρα, δτε τό κράτος συντηρεί τά σχολεία, υπάρχει δ’ υπό έφορείαν τό 
ευεργετικόν διά τόν τόπον οίκοτροφεΐον έν έξόχως υγιεινή θέσει1.

Διά τήν περίχωρον τού Τσοτυλίου είχε γράψει ήδη δίς ό έκεΐ καθηγη
τής Κων. Άγγελής εις δύο δημοσιεύματα τής έν Κοζάνη έκδιδομένης έφη- 
μερίδος «Βόρειος Ελλάς» ήτοι πρώτον εις τό «Λεύκωμα τής βορείου Ελλά
δος» σελ. 27 καί έπειτα είς τό «Ήμερολόγιον τής Δυτικής Μακεδονίας» 
1933 σ. 137 εξ. καί ούτω έπεστήθη ή προσοχή μου προς τόν τόπον, εί καί 
έχω ανέκαθεν άκράδαντον πεποίθησιν, δτι ή δυτική Μακεδονία πανταχού 
πρέπει νά κρύπτη τά έρείπια τών κωμών καί τούς τάφους λαού, δστις έδω- 
κεν είς τόν Μέγαν Αλέξανδρον τούς ύγιεστέρους καί ρωμαλεωτέρους διά τό 
κλίμα στρατιώτας καί τούς άξιολογωτέρους στρατηγούς, δι’ ών ούτος ένίκησε

1 ΙΙρός τόν διευβΰνοντα καθηγητήν κ. Δ. Χατζήν καί προς τόν έλθόντα έκεΐ κ. Ήλ. 
Παπανικολάου εκφράζω τάς ευχαριστίας μου διά τήν αρωγήν, ήν μοι παρέσχον κατά τάς 
αύτόΰι έρεύνας μου.

5
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και κατέλυσε και κατέκτησε τό κράτος τοΰ Δαρείου κα'ι χώρας πέραν αύτοΰ, 
και την Αίγυπτον. Οί στρατηγοί δέ ουτοι διεκρίθησαν και εν πολέμιο και έν 
τη διάδοχη τής εξουσίας, ώς 6 Περδίκκας και δ Λεόννατος Ιξ Όρεστίδος, 
(Άρριαν. Άνάβ. 6,28,4 Beloch Gr. Gesch. Ill 2 σ. 78), ό Πτολεμαίος και 
ό Πείθων εξ Έορδαίας (Άρριαν. έ. ά.). Ταΰτα δέ χωρίς νά άπίδη τις και είς 
την παλαιοτέραν ιστορίαν, ήν περί τά βασιλικά γένη τής δυτικής Μακεδονίας 
άναπλάττει ό Beloch έ. ά. σ. 72 εξ. ή την έ'τι παλαιοτέραν ιστορίαν τής 
Μακεδονίας. Μοι ήτο λοιπόν βέβαιον, δτι αί αρχαιότητες έν Μακεδονία ύπαρ
χου σιν άναμένουσαι τούς επιστήμονας ερευνητάς καί μελετητάς.

Πριν δμως ούτοι κατασταθώσιν εκεί υπό τοΰ κράτους, είχον ήδη αρχί
σει οί ΐδιώται νά κινώνται ένεκα τυχαίων ευρημάτων εν παντελεΐ άγνοίρ 
των απαγορευτικών νόμων, άφ’ ού ούδείς αρχαιολογικός υπάλληλος είχε 
διέλθει έκεΐθεν πλήν τοΰ ΙΊαππαδάκι στρατιώτου προ 20 ετών.

Οΰτω ειχον συλλεχθή τελευταίως εύρήματά τινα, άτινα έπεδείχθησαν 
καί ήσαν είς την διάθεσιν τοΰ κ. Ήλία Παπανικολάου εργολάβου δημοσίων 
έργων, έκ δυτ. Μακεδονίας καταγομένου καί κατοικοΰντος εν Θεσσαλονίκη. 
Οΰτος μετά μεγάλου ενδιαφέροντος μέ άνεζήτησε διερχόμενον διά Θεσσαλο
νίκης καί μοι έπέδειξε χαλκάς τινας λαβάς αγγείων άξιολόγους, θραύσματα 
αγγείων, ών πολλά σκύφου «άρρητινοΰ» μετ’ ασέμνων παραστάσεων, χαλκάς 
σπείρας, άρύβαλλον καί άλλα τινα ασήμαντα.

Τά δείγματα ταΰτα έπέτειναν την επιθυμίαν μου νά μεταβώ εξ Άναρ- 
ράχης πέραν τοΰ Άλιάκμονος.

Ό χρόνος καί τά μέσα, άτινα διέθετον ήσαν ανεπαρκή. Επίσης δ’ ή 
γνώσις τοΰ πολιτισμοΰ, άτινα θά διηυκόλυνον την εΰρεσιν τών αρχαίων καί 
δή καί τών τάφων. Έπεχείρησα σκαφάς είς διάφορα σημεία, άλλα τό έδαφος 
είνε άλλουβιακόν άργιλλώδες, τά ρεύματα τών χειμάρρων καί τών παραποτά
μων τοΰ Άλιάκμονος πολυαριθμότατα καί ή παλαιά επιφάνεια διαβεβρωμένη 
καί ήφανισμένη, ώς παρετήρησεν ήδη ό Veith (Anzeig d. Phil. — hist. 
Klasse d. Akad. Wien 1923 N° XXIV) περί δλης εδώ τής παραλιακ- 
μονίου χώρας.

Συνηντώμεν λοιπόν εις θέσιν Σιανίστι ('/4 μακράν ΒΔ τοΰ Τσοτυλίου) 
κατεστραμμένους τάφους, ήλους παλαιούς, όστρακα αγγείων πήλινων ή ύαλί- 
νων, μικρά ελάσματα έξ αγγείων χαλκών, θραύσματα πλακών καί πλατυχείλων 
πίθων. Εις τάφος εύρέθη ακάλυπτος μέν καί πλήρης χωμάτων, άλλ’ εντός δ 
νεκρός καί τά κτερίσματα ήσαν άθικτα. Ό τάφος είχε μήκ. 2 μ. καί πλ. 0.70- 
0.50. Αί πλευραί ήσαν έσχηματισμέναι δι’όρθιων πλακών (άνά τρεις αί 
μακραί, άνά δύο αί στεναί) συνδεομένων δΓ άσβέστου ή δέ στρώσις διά πλίν
θων οπτών (διαστάσεις 41 X 25 X πάχ. 04) έπεστρωμένων δι’ άσβέστου. Ή 
κεφαλή τοΰ νεκροΰ ήτο είς τό νότιον άκρον, πλησίον δέ ήσαν τρία άγγεΐα, ών
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μία χύτρα διά στιλπνής, βαθέως μελαίνης, βαφής, ώσεί πίσσης, βεβαμμένη 
ΰψ. 0.103, εν άβαφες μετά στομίου ανοικτοί τρίλοβου ΰψ. 0.05 και τό τρίτον 
στάμνος ΰψ. 0.258. Εντός των πέριξ τοϋ τάφου χωμάτων, ένθα ήσαν άλλοι 
κατεστραμμένοι τάφοι, εΰρέθη τριπτήρ εκ λευκοί μαρμάρου Ιν σχήματι 
κεκαμμένου δακτύλου και χαλκοίν νόμισμα του Κώνσταντος (333-350 μ. Χρ. 
Cohen, Mon. imper.2 τομ. 7, σελ. 43. Περαιτέρω εΰρομεν έν άγρφ τεμάχια 
κατεστραμμένου ψηφιδωτοί, τοίχον άσβεστόκτιστον κα'ι Ιπένδυσιν πηλίνην 
κλιβάνου πιθανώς αγγειοπλαστικοί κεκαυμένην μέχρις ύαλώσεως.

Εκτενής δμως κώμη ύπήρχεν έπι δύο λόφων γειτόνων κα'ι του μεταξύ 
αυτών λαιμοί κατά την θέσιν Μπουφάρι βορείως τοϋ Τσοτυλίου έπι τής 
δεξιάς όχθης του Λεμπίνι παραποτάμου τοϋ Αλιάκμονος και υπέρ τό χωρίον 
Λώπες (Άθηνά 1913,445). Ενταύθα παρατηρούνται τοίχοι κανονικοί εύθύ- 
γραμοι, εις (πάχ. 0.75) περιθέει την δφρύν τών λόφων και φαίνεται, ότι 
έσχηματίζετο διά τών έ'ξω τοίχων τών ακραίων οικιών, ώς εις Μοναστηράκι 
καί Γραδίσταν, υπήρχε δ’ ίσως καί δεύτερος περίβολος έξώτερος ταπεινότερου. 
Λίθοι πελεκητοί διάσπαρτοι κατάκεινται πλεΐστοι τήδε κάκεΐσε εις έκτασιν. 
’Όστρακα πίθων πλατυχείλων (είς εύρέθη κεχωσμένος καί άφέθη κατά χώραν), 
πολλά ελληνιστικά, τινά μετά γεωμετρικών γραπτών κοσμημάτων, άγνίθες καί 
κέραμοι, ών τινες ϊσως κοσμητικαί (ακρωτήρια ή ανθέμια) καί πλεΐστα θραύ
σματα κοινών αγγείων μαρτυροίσι περί τής ζωηράς καί μακράς ακμής τής 
κώμης έν μέσφ πλούσιας καί έκτάκτως ωραίας χώρας. Ύπόκειται τό χωρίον 
Λώπες καί 6 παραπόταμος τού 'Αλιάκμονος Λεμπίνι, δ όνομα συνδέει ό 
Άγγελής προς την μακεδονικήν πόλιν τού Ηροδότου (8, 137) Λεβαίην, ήν 
ένθυμεΐται ό Παππαδάκις (Άθηνά 1913,477) όμιλών περί Λαπίνης1. ’Έξω 
τού χωρίου Λόπες εύρέθη κατάγειος κτιστός τάφος μεταβληθείς έσχάτως είς 
έκκλησίαν.

Έν τφ χωρίφ Λόπες κατέχει ό Άθ. Καλιμάφας νομίσματα συλλεχθέντα 
πέριξ καί άνήκοντα είς τήν Πέλλαν, τήν Θεσσαλονίκην, τον βασιλέα Φίλιππον 
ή φέροντα έπιγραφάς Φιλώτα, Στράτωνος, Πρόβου, Λικινίου, καί εν άργυροίν 
δηνάριον.Ό δέ Βασ. Σταυρόπουλος κατείχε δύο ψέλια χαλκά βαρέα (160δρμ. 
περίπου) τριγωνικής τομής καί κεκοσμημένα διά σειράς συγκεντρικών κύκλων 
καί ίχθυακανθών χαρακτών- τούτων εν έκόμισα είς ’Αθήνας, τό δ’ ετερον 
παρεδόθη εις τό Γυμνάσιου Τσοτυλίου. Τά ψέλια ταίτα εύρέθησαν, ώς έλέχθη

1 ’Επειδή τό όνομα Λεβαίη μόνον άπαξ παρ’ Ήροδότφ ευρηται, θά ήδύνατό τις νά 
υπόθεση, ότι παρεγράφη ποτέ έκ τύπου Λεβίνη· ευρίσκει δ’ ό τύπος οΰτος στήριγμα εις 
τήν μορφήν τοΰ ονόματος άλλης κώμης τής δυτικής Μακεδονίας, τής Λαπίνης, ήν μαρ
τυρεί ή επιγραφή ή δημοσιευθεΐσα τό πρώτον υπό Φ. Σακελλαρίου έν Archaol. Zeitung 
1880, 159 πρβλ. Δήμιτσα Ή Μακεδονία κλ. III, 236 έξ. καί μάλιστα υπό Woodward 
JHSt. 1913, 337 έξ. καί Παππαδάκι Άθηνά 1913, 462 έξ.
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μοι, μετά νομίσματος τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, δπερ έδόθη μοι. Άνάγλυφόν 
τι εΐκονίζον δφιν έλισσόμενον περί δένδρον δεν κατώρθωσα νά άνεύρω, έλή- 
φθη όμως φροντίς καί περισυνελέχθη ήδη υπό τοΰ κ. Χατζή είς το Γυμνάσιον.

’Αλλά καί οί πέριξ λόφοι είνε κατάσπαρτοι υπό οστράκων και μαρτυ- 
ροΰσιν δ'χι μόνον διασποράν τάφων άλλ5 ίσως καί κατοικιών. Πιστεύω επί 
τοΰ παρόντος, δτι πολλά γένη κατ’ άρχάς, έπειτα δε καί ομάδες συγγενικούς 
μάλλον ή ήττον ασύνδετοι έκτιζον τάς κατοικίας των επί τών αναρίθμητων 
λοφοειδών πτυχώσεων τοΰ εδάφους παρά τους ευφόρους αγρούς των [περί 
τοΰτου δρα σαφέστερα έν ΑΕ 1932]. Παρετήρησα δέ, δτι λόφοι τινές έχουσιν 
υπό λεπτόν στρώμα γης συνεχή βράχον· οί λόφοι λοιπόν ουτοι ούδέν άρχαΐον 
λείψανον δεικνυουσι καί είνε φανερόν, δτι οί τοιοΰτοι λόφοι ώς άγονοι άπε- 
φευγοντο υπό τών ανθρώπων.

Είς τάς σκαφικάς εργασίας έχρησιμοποίησα καί τους δυο ϊδιώτας Σταύ
ρον Τσεβεκίδην καί Νικ. Δώσαν, οΐτινες είχον άνεύρει εις Σιανίστι τά αρχαία, 
άτινα μοι είχε παραδώσει ό Παπανικολάου. Ουτοι λοιπόν μοί παρέδωκαν 
καί δτι άλλο είχον εύρει, το δέ υλικόν τούτο δλον κομισθέν εις Αθήνας καί 
συγκολληθέν άπέδωκεν α) ωραιότατον αμφορέα χαλκούν, ου αί λαβαί σχη
ματίζονται έκατέρα υπό δελφίνος κρατούντος εις το επί τής κοιλίας κολλώ- 
μενον στόμα χαλκήν λύραν, β) χαλκήν λεκάνην μετά δύο λαβών μιμουμένων 
πλέγμα κισσού, γ) κάδον χαλκούν, οΰτινος ό πυθμήν μετά τού κάτω μέρους 
τής κοιλίας προσηλώθη κατ’επισκευήν, καλυφθείσης ένδον τής ενώσεως προς 
το παλαιόν μέρος διά γύψου χάριν στεγανότητος (βαναυσούργημα), δ) έ'να 
πήλινον σκύφον, τον άρρητινόν, μετ’ ασέμνων παραστάσεων γραφικού ύφους, 
ε) δύο πλαγγόνας διά τού αυτού τύπου πλασθείσας καί είκονιζούσας Άφρο- 
δίτην (τής μιας έσώθησαν ελάχιστα μέρη), στ) τεθραυσμένον άργυρούν 
κάτοπτρον δισκόμορφον μετ’ οπών κύκλω. Μετά τών χαλκών αγγείων έν τφ 
αύτφ τάφφ εύρέθησαν αί πλαγγόνες καί προσέτι δύο σίδηροί πελέκεις καί 
μία σμίλη σιδηρά. Άξιοσημείωτον είνε, δτι ούτε τά χαλκά αγγεία ούτε τά 
σιδηρά εργαλεία έπαθον σπουδαίως εκ κατιώσεως' δύναταί τις μάλιστα νά 
εΐπη, δτι δεν έπαθον κατίωσιν ένεκα ϊδιαζούσης τίνος χυμικής συστάσεως 
τού εδάφους. Μόνον ή κοιλία τής λεκάνης, λεπτή οΰσα, έθρυμματίσθη. Βρα- 
δύτερον άπεστάλη χαλκή οίνοχόη μετά δύο κεφαλών εις τά άκρα τής λαβής 
καί σκύφος χαλκούς μετά κινητού κρίκου ώς λαβής.

Ό άρύβαλλος είνε κατά πάσαν πιθανότητα ή καί βεβαιότητα κορινθια
κής κατασκευής, είσαχθείς ίσως έκ τών αποικιών τοΰ Θερμαϊκού κόλπου καί 
δη καί έκ Ποτιδαίας, αποικίας κορινθιακής. Επειδή δέ οί χρόνοι, εις ούς 
ανήκει, είνε παλαιοί, άρυόμεθα τό δίδαγμα, δτι ή κώμη αύτη έζη καί κατά 
τον 60ν αί. π. X., ό δέ βίος τών έκεΐ ανθρώπων ήτο ομότροπος πρύς τον τής 
νοτιωτέρας Ελλάδος, άφ’ ου διά τού άρυβάλλου πιθανολογείται έν τή μέσο-
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γαία τής Μακεδονίας και άποκοσμίφ χώρα ή ύπαρξις γυμνασίου. Ό άρύ- 
βαλλος εύρέθη έν τάφφ.

’Αν τά θραύσματα μετά γεωμετρικών γραπτών κοσμημάτων δεν άνήκω- 
σιν είς τούς νεωτέρους χρόνους, τότε ή κώμη υπήρχε καί έν χρόνοις πολλφ 
παλαιοτέροις τοΰ έκτου αίώνος προ Χριστού. ’Αλλά χειροποίητα άβαφή αγγεία 
κατεσκευάζοντο καί έν Ρωμαϊ,κοΐς χρόνοις έν Μακεδονία καί υπολείπεται νά 
βεβαιωθή, αν ποιότης τις τοΰ πηλού καί ή λείανσις τής έπιφανείας, ήν 
δεικνΰουσί τινα θραύσματα, εΐνε αποκλειστικόν γνώρισμα μόνον τών παλαιο- 
ΐέρων γεωμετρικών χειροποίητων. Άμφοτέρων τών ειδών χειροποίητα εύρέ- 
θησαν έν τή άνασκαπτομένη πόλει τής Φλωρίνης (ΑΕ 1932, 69 έξ.).

Μεταξύ Τσοτυλίου καί τού προς δυσμάς χωρίου Βουδουρίνα (νύν Νέα 
Σπάρτη) έγγύς ταύτης έπί λόφου, εΐνε λείψανα τοίχων καί σωροί λίθων καί 
όστρακα ελληνιστικά (τινά terra sigillata) μαρτύρια αγροικίας τινός. Μοί έπε- 
δείχθησαν δέ μικρός χαλκούς Ερμής καί νομίσματα έν τφ χωρίφ. Άνεζητή- 
σαμεν έγγύς τάφους άθικτους αλλά ματαίως.

Προς τό χωρίον Μποχορίνα ΝΔ τοΰ Τσοτυλίου έπί τής δεξιάς όχθης 
τού παραποτάμου Πραμόρτσα ή ερευνά μου εΐνε ατελής. Ωσαύτως καί προς 
νότον. Αλλά πέραν πάλιν τής Πραμόρτσας είς την θέσιν Παλαιογουλάς παρά 
τό χωρίον Παλαιοκόπρια εΐνε λόφος ωχυρωμένος διά τείχους φανερού έν 
τή άνόδφ κατά γής. Εντός τοΰ τείχους πίθος έντετειχισμένος. Ερείπια πολλά 
άνω καί χαμηλότερα. Προς Ν τοΰ λόφου λαιμός κλειστός διά τείχους άσβε- 
στοκτίστου καί εις άπόστασιν 50 μ. περίπου απότομος μικρότερος κώνος 
περιβαλλόμενος δι’ άσβεστοκτίστου τείχους, πλήρης έπίσης έρειπίων καί 
κεράμων ελληνικών. ’Ίσως ήτο προμάχων τής έπί τοΰ μείζονος λόφου πολί
χνης ή κώμης, έπειδή περαιτέρω μεν προς Ν εΐνε δροπέδιον συνεχές, έν φ 
προς βορράν εΐνε ό λόφος απότομος προς την παραποτάμων κοιλάδα.

Είς βάθος 0.50 μ. εις άμφοτέρους τούς λόφους εΐνε στρώμα πυρκαίάς 
ορατόν παρά την τέμνουσαν καί άνερχομένην οδόν καί εις όσα σημεία 
έσκαψα. Εύρον όστρακα πολλά κοινά, τινά έρυθρά terra sigillata άλλα 
χειροποίητα μετά γεωμετρικών κοσμημάτων βαθέος οίνοχόου χρώματος, ικανά 
ύάλινα καί άλλα πλατυχείλων πίθων, ώστε δ βίος τού λόφου ως ανθρώπινης 
κατοικίας ήτο μακρός.

Τό οχυρόν τούτο πόλισμα εύρηται παρά την προς Γρεβενά καί Καλαμ
πάκαν οδόν καί ίσως έπέβλεπεν αυτήν.

Εις τό χωρίον Λουκόμι παρά τό Τσοτύλιον δεν μετέβην, άλλ’ έκομίσθη 
μοι έκεΐθεν χαλκούς βούς μικρός.

ΑΝΤ. Δ. ΚΕΡΑΜΟΤΤΟΥΛΛΟΣ
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4. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΦΛΩΡΙΝΗι ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έπικουροΰντος εΰγενώς τοΰ Δήμου Φλωρίνης Ιπανελήφθη καθ’ δλον 
ιόν εφετινόν Σεπτέμβριον ή κατά τα προηγούμενα έτη 1930 κα’ι 1931 1 υπό 
τοΰ καθηγητοΰ κ. Α. Κεραμοποΰλλου διεξαχθεΐσα άνασκαφή τής αρχαίας 
πολίχνης, τής στεφανούσης ποτέ τον επικείμενον τής σημερινής πόλεως Φλω
ρίνης γραφικόν και καταπράσινον λόφον.

Άρχόμενος τής μικρας ταΰτης διά τά Πρακτικά έκθέσεως τής εφετινής 
σκαφής, θεωρώ καθήκον μου νά έκφράσω τάς θερμός μου ευχαριστίας και 
προς τό Δημοτ. Συμβουλ. τοΰ Δήμου Φλωρίνης, και προς τον σεβαστόν 
καθηγητήν μου κ. Α. Κεραμόπουλλον, διά την προς εμέ εμπιστοσύνην 
δπως συνεχίσω την άνασκαφήν του, καθ’ δν χρόνον εκείνος ήτο άπησχολημέ
νος μέ άλλας μελέτας και έκδρομάς κατά την υπόλοιπον δυτικήν Μακεδονίαν.

Έπεκταθεΐσα ή σκάφη άνατολικώς τής ταινίας τής σκαφείσης κατά τά 
έτη 1930 - 31 καί καθ’ δλον τό από Ν - Β μήκος αυτής, συνεπλήρωσεν όχι 
μόνον την άποκάλυψιν διαμερισμάτων άνηκόντων εις οικίας τών προηγουμέ
νων σκαφών, αλλά κυρίως έπέτυχεν δρόμον τής πόλεως αυτής, τον όποιον 
έσκαψε καθ’ δλον τό μήκος του, μόλις δέ μέγα μέρος μιας άλλης οικίας, τής 
κα, (Σχεδ. 1) προς τά δεξιά αΰτοΰ τοΰ δρόμου ήδυνήθη νά αποκάλυψη ζ. Καί 
ή ανάγκη τής μεταφοράς τών χωμάτων τής άνασκαφής εις τό βορειότατον 
σημεΐον αυτής, δπου τό χείλος τοΰ λόφου, καί τό επικλινές τοΰ φυσικοΰ 
βράχου, ό όποιος μόλις αναφαίνεται εις τό νότιον σημεΐον, Ινφ εις τό βόρειον 
καλύπτεται υπό έπιχώσεως 1.50 μ. σχεδόν, επέβαλαν καί εφέτος την από τοΰ 
νοτιωτάτου σημείου Λ τοΰ σχεδιογραφήματος αρχήν τής σκαφής.

Είναι προβληματική ή χρήσις τοΰ χώρου λ'. Ή επίχωσις εις τό σημεΐον 
τοΰτο τής σκαφής περιεΐχεν χονδρά όστρακα πίθων καί κεράμων στέγης, 
άγνΰθας καί τεμάχια διαφόρων σιδηρών αντικειμένων κατιωμένα, προχωροΰσα 
δέ προς τον νότιον τοίχον τοΰ οικήματος κα καί τήν αρχήν τοΰ δρόμου ήτο 
πλήρης αποσυντεθειμένων πλίνθων ωμών. Πολλαί απ’ αΰτάς κατά τήν πυρ- 
καϊάν τής πολίχνης τήν πανταχοΰ φανερόν (πβλ. καί Π. Α.Ε. 1930-31) 
μετεβλήθησαν είς οπτόπλινθους (τοΰβλα) καί διετήρησαν δχι μόνον τό σχήμα 
των καί τάς διαστάσεις, αλλά καί τά ίχνη τών έν αΰταΐς άχυρων. 'Υπό τό 
στρώμα αυτών τών πλίνθων καί λίθων καταπεσόντων προφανώς από τοΰ 
νοτίου τοίχου τοΰ οικήματος κα, εύρέθησαν τεμάχια κατεστραμμένου χαλκοΰ 1 2

1 Πρβλ. Π. A. Ε. 1930 σ. 74 έξ. καί 1931, σ. 55 κέξ.
2 Πβλ. Σχεδιαγράφημα άρ. 1. Τό νπ’ έμοΰ τοΰ ΐδίου χαραχθέν ατελές βεβαίως αυτό 

σχεδιογράφημα έμελάνωσεν ό κ. Ε. Ζαμπατής. Τόν κ. Ζαμπατήν καθώς καί τόν Διευ
θυντήν τοΰ γραφείου Άναστηλώσεων τοΰ Υπουργείου Παιδείας κ· Ά, Όρλάνδον θερ
μώς ευχαριστώ-
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κυπέλλου, τοϋ οποίου μόνον ή άπλή και επίπεδος βάσις καί ή λαβή του διε- 
τηρήθησαν *. Επίσης έκ τελείως κατεστραμμένης χαλκής πρόχου μόνον ή 
κατακόρυφος λαβή κοσμουμένη δι’ αναγλύφων δακτυλίων καί φύλλων διετη- 
ρήθη. Διάφορα άλλα λογχόσχημα κατεστραμμένα σιδηρά αντικείμενα, χαλκούς 
κρίκος, χαλκοϋν έλασμα μετά τροχοσχήμου εξαρτήματος, λαβή πώματος κιβω- 
τιδίου τίνος ή ερμαρίου ίσως, είναι τα ευρήματα τοϋ χώρου λ' Ή μή παρουσία 
τοίχων αυτόθι πλήν τοϋ νοτίου τοϋ οικήματος κα—η γραμμή ή παρισταμένη

Είκ. 1. Ή άνασκαφή από Ν - Β. Εις τό κέντρον ό δρόμος.

εις τό σχεδιάγραμμα ως «ψαροκόκκαλον» είναι θεμέλιον άνήκον εις τον χώρον 
Λ — δεν μάς επιτρέπει να γνωρίσωμεν, αν ό χώρος λ' είναι μέρος οικίας καί 
ποιας, ή αν είναι πλάγιός τις άλλος δρόμος.

"Οπως καί προηγουμένως έλέχθη, από τοϋ χώρου Λ καί καθ’ δλον τό 
μήκος τής σκαφής μέχρι τοϋ βορειοτάτου άκρου της διήκει ό μόνος γνωστός 
προς τό παρόν δρόμος τής πολίχνης, μήκους περίπου 37 μ. καί πλάτους κυμαι- 
νομένου μεταξύ τών 2 μ. καί 1.75, ευθύγραμμος δε σχετικώς συγκρινόμενος 1

1 Όμοια πρός Δήλου Β. 5518.
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προς τούς στενούς και όμοιους δρομίσκους τής Δήλου π. χ. (πβλ. είκών 1). 
Τοΰ δρόμου τούτου, εις τον όποιον άρκεταί είσοδοι των οικιών τής δυτικής 
πλευράς του ανοίγονται, δεν παρετηρήθη καμμία στρώσις, ούτε φαίνεται καί 
να υπήρχε. Τουλάχιστον τό βόρειον ήμισυ τοΰ μήκους του σκαφέν μέχρι τοΰ 
φυσικού βράχου, ούτε στρώσιν λιθίνην έφανέρωσεν, ούτε καί υπόνομον. Έκ 
τών άνωτάτων στρωμάτων των χωμάτων τού δρόμου καί μόλις βορειότερον 
τοΰ τ τοΰ σχεδίου, εΰρέθη τό χαλκοΰν νόμισμα άρ. 1 ’Αντιγόνου Γόνατά ή 
Φιλίππου Ε'κατά τον συνημμένον πίνακα τών νομισμάτων τής σκαφής συν- 
ταχθέντα υπό τοΰ κ. Κωνσταντοπούλου Ύπό την έπίχωσιν τών άνω στρω-

1 Τόν Διευθυντήν τοΰ Νομισματικού Μουσείου ’Αθηνών κ. Κωνσταντόπουλον θεωρώ 
καθήκον μου και ένταΰθα θερμώς νά ευχαριστήσω διά τήν εύγενή καλωσύνην του νά 
μελετήση καί χρονολογήση τά νομίσματα τής σκαφής, παραθέτω δέ ένταΰθα τήν 
ΰπ’ αϋτοΰ συνταχθεΐσαν περιγραφήν.

«Τά έκ τών άνασκαφών Φλωρίνης νομίσματα (1933).
1. A 19 χιλ.—Έμπρ. οψις έφθαρμένη. (Κεφαλή νεαροΰ Ήρακλέους προς δεξιά).
Όπ. Β·—[Α], Ίππεΰς πρός δεξιά στέφων τόν ίππον αΰτοΰ. Ύπό τήν κοιλίαν τοΰ

ίππου μονογράφημα ή γράμμα έφθαρμένον ΑΙ ή Φ. Έάν ήτο τό πρώτον τότε τό νόμι
σμα ανήκει εις ’Αντίγονον τόν Γονατάν (277-339) έάν ήτο τό δεύτερον τότε άνήκει εις 
Φίλιππον τόν Ε' (220-179).

2. A 18. χιλ. — Κεφαλή νεαροΰ Ήρακλέους έν λεοντή πρός δεξιά.
’Όπ. "Ολως έφθαρμένον. ”Αν τά υποφαινόμενα ίχνη τοΰ τύπου δύνανται νά θεωρη- 

θώσιν ώς λείψανα ροπάλου καί τόξου τότε τό νόμισμα ανήκει εις ’Αλέξανδρον Γ' τόν 
Μέγαν (336 323).

3. A 17 χιλ. — Έμπρ. όψις έφθαρμένη. (Μακεδονική άσπίς).
"Οπ. Επιγραφή έφθαρμένη. Μακεδονικόν κράνος. Πιθανώτατα τό νόμισμα ανήκει 

εις ’Αντίγονον τόν Γονατάν (227 -239).
4. A 17 χιλ. — Κεφαλή Άθηνάς πρός δεξιά.
"Οπ. Θ]ΕΣΣΑ-Λ[0 Ίππος τρέχων πρός δεξιά. Ύπό τήν κοιλίαν αΰτοΰ κλάδος 

ΝΙΚΗΣ φοίνικος.
Νόμισμα Θεσσαλονίκης πρώτου π. X. αίώνος.
5. A 19 χιλ. — Κεφαλή ’Απόλλωνος πρός δεξιά.
"Οπ. Τρίπους. — ’Επιγραφή έφθαρμένη καί δυσανάγνωστος. Τό νόμισμα έκ τής 

τεχνοτροπίας φαίνεται δτι ανήκει εις τόν δεύτερον ή πρώτον π. X. αιώνα, άλλ’ έπειδή 
ό τύπος τοΰ τρίποδος άπαντά εις πολυαρίθμους ελληνικός πόλεις, δέν είναι εϋκολον νά 
καθορισθή εις ποιαν έξ αυτών ανήκει.

6. A 31 χιλ. — Κεφαλή Ίανοΰ.
”Οπ. πρφρα πρός δεξιά, ής άνωθεν ΙΑ καί κάτωθεν ROMA. 'Ρωμαϊκόν άσσάριον δευ

τέρου ή πρώτου π. X. αίώνος.
7. A 20 χιλ. — Κεφαλή ’Απόλλωνος πρός δεξιά.
"Οπ. MAKE

ΔΟΝΩΝ Τρίπους.

8. A 20 χιλ. — 'Ομοίως αλλά ΜΑΚ]Ε
ΔΟΝΟ]Ν

ΕΤΘ
9. A 20 χιλ. — 'Ομοίως άλλά MAKE

Δ]ΟΝΟ[Ν
Τά τρία ταΰτα νομίσματα τής Μακεδονίας ύπό τούς 'Ρωμαίους άνήκουσι εις τά έτη 

168-146 π. X.»
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μάτων καί εις βάθος 1.25 μ. από επιφάνειας τοΰ Ιδάφους παρετηρήθησαν 
στρώματα αμμώδη, κατασταλάγματα έπιχώσεων τών όμβριων ΰδάτων, περιέ- 
χοντα αρκετά δ'στρακα μεγαρικών σκύφων, τών καλυτέρων αγγείων τής 
πολίχνης. Μεταξύ τής αυτής έπιχώσεως καί προ τής εισόδου y εΰρέθη μικρόν 
(ύψους μόλις 0,05) καί ευτελούς τέχνης χάλκινον είδώλιον κρανοφόρου θεού, 
πιθανώς Έρμου. 'Υπό την έπίχωσιν αυτήν αμέσως εχομεν τον φυσικόν βρά
χον. ΕΙς τήν αρχήν τοΰ δρόμου καί μετά τον χώρον Λ, εύρέθη ολόκληρος

Είκ. 2. Πλίνθοι καταπεσοδσαι έκ τοΰ όπισθεν των είκονιζομένου τοίχου εις τό δρόμον.

σειρά πλίνθων ακεραίων καταπεσοΰσα έκ τού δυτικού τοίχου τής οικίας χα 
(πλ. σχεδιογρ. τ καί είκ. 2). Αί μεταβληθείσαι εις οπτόπλινθους αύταί πλίνθοι 
έμετρήθησαν ευτυχώς καί έχουν διαστάσεις 0,37 χ0,37 (ή 0,36) X 0,08. Είναι 
δηλαδή τετράγωνοι περίπου καί αντιστοιχούν ως μία σειρά μόνον κατά πλά
τος εις τήν λιθίνην εύθυντηρίαν τού τοίχου, μή ύπερβαίνουσαν τά 0,45 εις 
πλάτος. Τό δάπεδον δμως τό κανονικόν τού δρόμου δεν θά ήτο ποτέ χαμη- 
λότερον από τό ύψος τών δύο πλακών, αί όποΐαι χρησιμεύουν ώς κατώφλια 
τών εισόδων γ' καί Ό·γ, αί όποΐαι πάλιν πλάκες πάχους μόλις 0,05, δεν ήτο
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δυνατόν νά ήσαν υψηλότεροι τοΰ επιπέδου τοΰ δρόμου. Ό δρόμος ολίγον 
ρό τοΰ βορειότατου άκρου του τέμνεται υπό τίνος τοίχου, ώστε τό έκεΐθεν 

τής τομής μέρος νά λαμβάνη όψιν διαμερίσματος β. Ό τοίχος αυτός αν καί 
δεν είναι όργανικώς συνδεδεμένος μετά των ά'λλων τών άποτελουντων τάς 
πλευράς τοΰ δρόμου, πιθανόν νά όρίζτ) τό βορειότατον σημεϊον τοΰ δρόμου, 
καμπτομένου εις τό σημεϊον αυτό προς Α, εάν ή διακοπή εκεί τοΰ μακροϋ 
ανατολικού τοίχου τού δρόμου δεν είναι τυχαία ή είσοδός τις. Εντός τοΰ β 
καί μεταξύ έπιχώσεως κεκαυμένης, πλήρους τέφρας, σιδηρών ήλων καί πλίνθων 
εύρέθησαν πήλινον ειδώλων βοός άκρωτηριασμένον καί μέρη στενομήκων 
αγγείων (iacrimateria) δακρυδόχων.

Στενόμακρου διαμέρισμα τό Π'(5.20χ2μ.) ανήκει είς τό συγκρότημα 
δωματίων περί την αυλήν ·&α, τό μικρόν δε χώρισμα π τών αθλίων τοιχα- 
ρίων κατά τήν ΝΑ αυτού γωνίαν φαίνεται νά είναι εστία, μαρτυρουμένη καί 
έκ τής επιχώσεως. Ό δυτικός τοίχος είναι χαμηλότερος τών άλλων, καί εκεί 
πιθανόν θά τοποθετηθή ή θυρα του.

Είς τό αυτό συγκρότημα ανήκει καί τό μικρόν διαμέρισμα (2 μ. X 2 μ.) 
Π, ή είσοδος προφανώς τοΰ οικήματος ϋ·α. Έκ τοΰ μικροσκοπικοΰ αυτού 
διαμερίσματος προέρχεται δ ωραιότερος μεγαρικός σκυφος τής σκαφής συγ- 
κολληθησόμενος εκ πολλών τεμαχίων, θρυματισθέντων κατά τήν καταστροφήν 
καί φερόντων φανερά ίχνη τής πυρκαϊάς. Τό άγγεΐον είναι κατάκοσμον εξ 
αναγλύφου παραστάσεως άλώσεως Τροίας, έπιγραφαί δέ εις τά διάφορα 
σημεία τής στεφάνης του δηλοΰν τά ονόματα τών πολεμιστών καί τοΰ γεγο
νότος. Ύπεράνω ύψουμένων πύργων πόλεως υπάρχει ή επιγραφή «’Ίλιον» καί 
Ιλίου κατάληψις» επεται δέ ή σειρά τών πολεμιστών «Όδυσσεύς», «Αίας» κλπ., 
δεν λείπει δέ καί ό «Δούρειος "Ιππος. Βίαιαι κινήσεις πολεμιστών, άρπαγαί 
γυναικών προ τής προστάσεως τοΰ ναοϋ τής Τλιάδος ’Αθήνας είναι ή σύν- 
θεσις τής παραστάσεως. Ή βάσις τοΰ αγγείου κοσμείται διά αναγλύφων 
ραβδώσεων καί ανθεμίων.

Εντός τοΰ τραπεζιοσχήμου δωματίου ε εύρέθησαν επίσης αρκετά όστρακα 
άποτελοΰντα μέγα μέρος άλλου μεγαρικοΰ σκύφου, απολεπισμένου όμως καί 
κατακαυμένου τόσον, ώστε μόνον άμορφα ανάγλυφα πολεμιστών νά διακρί- 
νωνται, ύπεράνω δέ ενός μόλις ή επιγραφή «’Αλέξανδρος» νά άναγινώσκε- 
ται. Έκ τοΰ αυτού διαμερίσματος πλήν άλλων χονδρών οστράκων χρήσεως 
καθημερινής συγκολληθησομένων, προέρχονται καί άμφορίσκος τών τελευταίων 
χρόνων ακέραιος, λεπίς σιδηρά, μέγα μέρος καλυπτήρος τής στέγης καί τό 
ύπ’αριθμόν 2 νόμισμα Μεγάλου ’Αλεξάνδρου (;) Τοιχάριόν τι μεταγενέστερον 
επικαθήμενον, δηλωθέν είς τό σχεδιογράφημα διά 2 γωνιωδών παραλλήλων 
γραμμών, άφέθη κατά χώραν. Εντός δέ τής κεκαυμένης επιχώσεως τοΰ 
δωματίου παρετηρήθησαν πυρήνες έλαιών άπηνθρακωμένοι,
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Έκ toil, μετά τού ε άποτελούντος μέρος τοϋ συνόλου Ζ, δωματίου δ 
προέρχονται έκτος ά'λλων συγκολληθησομένων χονδρών οστράκων, μικρά τρι- 
φυλλόστομος πρόχους μετά διπλής ραβδωτής λαβής και εγχαράκτου διακό
σμου, φιάλη μετά άνθεμωτοΰ έντυπου εις τό εσωτερικόν αυτής διακόσμου, 
μικρόν άγγείον ευτελές, μόνωτον χειροποίητου άγγεΐον, μεγαρικός σκύφος 
μετ’ έκτυπων ανθεμίων και ραβδώσεων, χονδρόν άγγεΐον μετά καθέτου λαβής 
άμα καί αυλού ύπ’ αυτήν, πιθανώς μαγειρικής χρήσεως καί μήτρα πηλίνη 
τεθραυσμένη με παράστασιν ξψου τινός. ΙΊαρά την προς τό Ζ είσοδον τοΰ 
δωματίου αυτού εύρέθησαν δυο πίθοι άφεθέντες κατά χώραν, μεταξύ δέ τών 
οστράκων ενός ά'λλου χονδρού αγγείου εύρέθησαν πάμπολλα βαλανίδια άπην- 
θρακωμένα1. Τό δωμάτιον ά ήτο πλήρες τέφρας καί ξύλων άπηνίίρακωμέ- 
νων τής στέγης καί άλλων μερών. Τά νομίσματα άρ. 3 καί 4., λεπτότατος 
καί κατεστραμμένος χαλκούς πυρήν δακτυλίου επιχρυσωμένου, χαλκή κεφαλή 
ήλου τορευτή καί διαμορφωμένη εις λαβήν ή ακρωτήριου έπίπλου τινός, 
(έπίσπαστρον), ήμίτομον κλάδου κέρατος έλάφου, είναι τά άλλα ευρήματα τού 
δωματίου. 'Ο λίθινος τοίχος ό χωρίζων τά δωμάτια ε καί δ, σωζόμενος εις 
ύψος 0,6δ, έχει τό ενδιαφέρον, δτι διατηρεί εις τό σημεΐον αυτό τήν ισοπεδο- 
μένην έπιφάνειάν του διά κεράμων καί πλακών προς υποδοχήν τής πλινθίνης 
άνωδομίας του, τής οποίας καί ϊχνη διατηρεί. Είναι ό μόνος τοίχος ό όποιος 
διασφζει τό ολικόν ύψος τής λίθινης εύθυντηρίας του.

Τό στενόμακρου δωμάτιον γ' (5.20χ2μ.) έχει τήν καλύτερον σωζομέ- 
νην καί κατασκευασμένην κυρίαν είσοδον οικήματος, μετά κατωφλιού έκ 
μεγάλης (1,35 X 0,50) πλακός καί λιθοστρώτου έσωτερικώς. Εις τήν ΒΑ 
γωνίαν του υπάρχει μέγας μυλόλιθος εις τήν αρχικήν αυτού θέσιν καί ένεσφη- 
νωμένος εις λιθόστρωτου, (πβ καί #α εις δύο γωνίας του). Παρά τήν είσο
δόν του, όχι δμως εις τήν αρχικήν αυτού θέσιν, εύρέθη ό μόνος πελεκημένος 
λίθος τής σκαφής, έρυθρωπός πώρος τής Βεύης (Μπανίτσης) διαμορφωμένος 
ώστε νά χρησιμεύη ως βάσις ξύλινης παρασιάδος θύρας. Ή παρακολούθησις 
τής σκαφής καί εις τό γ' έδειξε καθαρά τά ίχνη τής διά πυρός καταστροφής 
τής πολίχνης· σανίδες άπηνθρακωμέναι με ύπερκείμενον σκληρόν κοκκινωπόν 
χώμα τής δωρώσεως τής στέγης, μετατραπέν εις όπτάς πλίνθους έχούσας έπι- 
φάνειαν κυματοειδή,δπου βλέπομεν τήν θέσιν τών στρωτήρων, είναι αί απο
δείξεις της 1 2 3. Χαλκούς κρίκος κοσμούμενος διά τριπλών σφαιριδίων εις τέσ-

1 Τήν γνώμην δτι πρόκειται περί βαλανιδιών μάλιστα έκ τοϋ είδους·τών καί σήμε
ρον περί τήν Φλώριναν υπαρχόντων δένδρων δρυών καί χρησίμων ώς τροφή ζφων, έπι- 
βεβαίωσεν καί ό καθηγητής τών Φυσικών τοΰ Γυμνασίου Φλωρίνης κ. Μ. Φανουριάκης , 
τόν όποιον καί ευχαριστώ θερμώς.

2 "Ομοιοι παρατηρήσεις έγένοντο καί ύπό τοϋ καθηγ.Κεραμοποΰλλου εις άναοκαφήν
Έρατίρας παρά τόν Αλιάκμονα.
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σαρα σημεία του, τεμάχια κλάδων, κεράτων έλάφου καιειργασμένα διά λαβάς 
προφανώς μαχαιριδίων ή άλλων εργαλείων, όσια καί κεράς προβάτου εύρέ- 
θησαν εις τό γ.

Έκ τοϋ δωματίου γ, τό όποιον μόλις δι’ ολίγων ιχνών τοϋ τοίχου του 
ήτο δυνατόν να χωρισθή εκ τοΰ Γ, προέρχεται τεμάχιον όστοΰ κατειργασμέ- 
νον κυκλικώς δισκομόρφον, ώστε νά φαίνεται ώς λαβή τις, και ξύστρα σιδηρά 
ζυμώματος. ’Άπειραι είναι αί καθ’ όλην την σκαφήν εύρεδεΐσαι άγνΰθες, 
διαφόρων μάλιστα τύπων καί κοσμημάτων ενίοτε, άλλα έκ τοΰ γ προέρχεται 
φωλεά ολόκληρος έκ 50 τοιούτων. Επίσης άρκεταί είναι αί πήλιναι «κουβα- 
ρΐστραι» καί εκ τοΰ γ καί εξ δλης τής σκαφής προερχόμενοι.

Έκ τοΰ α καί έξ έπιχώσεως κεκαυμένης προέρχονται δύο κλειδιά1, ήλοι 
διαφόρων τύπων καί μεγέθους, εΰρεθέντες βεβαίως καί εις άλλα μέρη τής 
σκαφής, καί άνερμήνευτα εις σχήμα Π μέ οξέα τά άκρα σίδηρα, τά όποια 
πρέπει νά έρμηνευθοΰν ό'χι μόνον ώς βαλανοθήκαι θύρας, άλλα καί ώς σύν
δεσμοι (πβ. σημερινών ξυλουργών τά «κινέτια») δύο δοκών διασταυρουμένων.

Εις τον τριγωνικόν καί έν μέρει μόνον σκαφέντα χώρον ζ, καί ό όποιος 
ΰποθέτομεν δτι πρέπει νά είναι ή αυλή οικήματος άσκάπτου ένεκα τής 
παρουσίας τής εστίας, εΰρέθη είδώλιον πήλινον θεάς φερούσης εις τον δεξιόν 
ώμον της βέλη εις δέ τον άριστερόν κεφαλήν έλάφου, έν άναγλύφω. Τό είδώ
λιον είναι τοιουτοτρόπως κατασκευασμένου ώστε δλη ή μορφή νά είκονίζεται 
έν άναγλύφφ καί νά παρίσταται ή θεά προφανώς ’Άρτεμις, ώς στηθαία προ
τομή έπί βάσεως τετραπλεύρου διατηρηθείσης έν μέρει. Χαλκή πόρπη, χαλκή 
λαβή κοχλιαρίου καταλήγουσα εις κεφαλήν πτηνοΰ, αιχμή σιδηράς λόγχης, 
πήλινου πινακίου μετ’ έντύπων άνθεμίων μέγα μέρος, σιδηρά καί χαλκή 
κεφαλαί ήλων διακοσμητικήν θέσιν ΰπέχουσαι, εύρέθησαν έπίσης εις τό ξ.

Τό μόνον καί τουλάχιστον κατά τάς τρεις πλευράς αΰτοΰ άπηλλαγμένον 
παρακειμένων συγκεχυμένου διαγράμματος κτισμάτων, ώστε νά δυνηθώμεν 
έξ αΰτοΰ κατωτέρω νά όρίσωμεν ένα τύπον τών οικημάτων τής πολίχνης, 
είναι τό κα. Διά τής έπεκτάσεως τής σκαφής τών διαμερισμάτων τής αυλής 
Α καί τής άποκαλύψεως τής μερικής τοΰ κα, έφάνη, δπως καί άλλοτε ΰπε- 
τέθη, (Π.Α. Ε 1931) δτι τά οικήματα τής πολίχνης άπετελοΰντο έξ ενός 
πυρήνος υπαίθρου ή ιιποστεγασμένου έν μέρει, τής αυλής δηλαδή. Εις τήν 
αυλήν αυτήν υπάρχει εστία, όριζομένη έκ τοΰ κεκαυμένου καί τοΰ όστρακο- 
στρώτου δαπέδου της. (πβ. Α, Δ, ζ καί κα). Επί τής εστίας κα, καί έν έπι- 
χώσει πλήρει άνθράκων καί τέφρας εύρέθη κατεστραμμένος ολόκληρος ό 
χαλκοΰς λέβης, δστις διά τών καρδιοσχήμων λαβών του 2 έκρεμάτο διά μακράς

1 'Όμοιον έκ Δήλου. Β. 6714.
1 Όμοιαι λαβαί εύρέθησαν εις Δήλον, Β. 5956.
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(1,50 μ. μήκος) σιδηράς άλύσσου, εξ δκτασχήμων κρίκων άποτελουμένης καί 
άποληγούσης εις to εν άκρον εις διχαλωτόν άγκυστρον διά την άνάρτησιν 
τοΰ λέβητος, εις δέ τό άλλο εις μέγα κρίκον διά την άνάρτησιν αυτής από 
τίνος δοκού ή κοντού ή ήλου. Δυστυχώς τά τοιχώματα τοΰ λέβητος είναι 
τελείως κατεστραμμένα και μόνον έκ μέρους τής στεφάνης του, ώς τόξου, 
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν την διάμετρον των χειλέων του, 040 προχείρως 
ύπολογιζομένης. ’Όχι ολίγον περίεργος και πρωτόγονος είναι ό επιζών ακόμη 
αυτός τρόπος τής άναρτήσεως τών λεβήτων ύπεράνω τής πυράς! Αί αύλα'ι 
Α κα'ι Δ είναι τετράγωνοι, ή κα εν σχήματι Γ. ΤΗσαν συνήθως ύπαιθροι ή τό 
πολύ εξεΐχον εις αύτάς τά γείσα τής στέγης κάπως· τούτο συμπεραίνεται έκ τής 
άνασκαφής, ή οποία εντός τών αυλών δεν παρουσίασε ού'τε δωρώσεως και 
καμένης στέγης ίχνη, ούτε ήλους και άλλα ϊχνη έστεγασμένου χώρου.

Ή παρουσία τοίχου παρά την εστίαν κα παραλλήλου πρός τον τού 
δωματίου κβ χωρίς άλλου ανατολικού, φαίνεται νά μαρτυρή, δτι μέρος τής 
αυλής κα ήτο ύπόστεγον. Έξ αυτού τού ύποστέγου έκρεμάτο ό λέβης. Έν τή 
τέφρα εύρέθησαν χαλκή πόρπη, σίδηροι οβελοί καί εύμεγέθεις σπόνδυλοι 
λιμναίων ιχθύων, κατά δέ την ΝΔ γωνίαν τοΰ ύποστέγου ακέραιον κυκλι
κόν έπιμύλιον, πόρπη χαλκή έτέρα, καί πήλινον ειδώλων γυναικείας κεφαλής, 
μικρός δέ πίθος εύρίσκεται έν τή αρχική θέσει του.

Περί τάς υπαίθρους αύλάς ανοίγονται μικρά δωμάτια (πβ. α, γ, Γ, Βτής 
αυλής Α. κ, κγ τής αυλής κα) ή μεγαλύτερα (κβ), τά όποια ως μέσον αερισμού 
καί φωτισμού φαίνεται δτι μόνον τό άνοιγμα τής θύρας είχον, λόγοι δέ ακριβώς 
θερμάνσεως είναι έκεΐνοι, οί όποιοι υπαγορεύουν τό μέγεθος τών δωματίων. 
Επειδή τό δάπεδον τών δωματίων κ καί κγ είναι ύψηλότερον τής αυλής κα 
ακολουθούν την κλίσιν τού φυσικού βράχου, προ τών ανοιγμάτων τών 
θυρών των υπάρχουν δύο τοιχάρια, χρησιμεύοντα διά την συγκράτησιν προ
φανώς τού ύψηλοτέρου δαπέδου καί διά την υπαρξιν προχείρου βαθμΐδος. 
Τά δάπεδα τών δωματίων ήσαν απλή πεπατημένη γή, πλήν τού ολίγου 
λιθοστρώτου τοΰ γ' καί τού δαπέδου κ δπου έκτος τού ένεσφηνωμένου ήμι- 
τόμου πίθου χρησιμοποιουμένου ποτέ καί ώς πυραύνου, έχομεν καί πτωχόν 
ψηφιδωτόν έξ οστράκων πίθων καί κεράμων καθέτως τοποθετημένων. Έκ 
τοΰ κ προέρχονται χαλκούν κοχλιάριον, χαλκούν έπίσπαστρον 1 δμοιον πρός 
τό έν δ καί μέρος λύχνου πήλινου. Παρά τό άνοιγμα τής ανατολικής πλευράς 
τής αυλής κα, δπου οφείλει νά τοποθετηθή προφανώς ή θύρα, εύρέθησαν 
μεταξύ έπιχώσεως έκ πλίνθων τού ανατολικού τοίχου, πολλοί ήλοι σίδηροι 
διαφόρων μεγεθών καί όνυχοσχήμου κεφαλής, ολόκληρος δέ ή βαλανοθήκη

1 Όμοια χάλκινα ακρωτήρια ώς τά σημερινά «πόμολα» τών επίπλων εύρέθησαν 
πολλά έν Όλύνθιρ ευρισκόμενα σήμερον εις τό Μουσεΐον Θεσσαλονίκης.
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τής θύρας έξ ελάσματος σιδηρού σχήματος Ω μετά τών ήλων ένεσφημένοιν 
είς τό έλασμα είσέτι. Άνατολικώς τής αυλής κα πρέπει να δεχθώμεν εν ή 
περισσότερα δωμάτια, δΓ ενός τών οποίων θά εισέρχεται τις έκ τού ύπάρ- 
χοντος ασφαλώς εκεί άλλου δρόμου και έξ αυτού είς την αυλήν, δπως και εις 
την Δ διά τού γ'. Δι’ αυτών τών υποθετικών δωματίων θά εισερχεταί τις και 
είς τό μέγα διαμέρισμα κβ, άνήκον είς τό σΰνολον κα καί αποτελούν την 
πλουσίαν αποθήκην τροφών του.

Είκ. 3. Οί εξ πρώτοι πίθοι τοϋ δωματίου κβ, πριν ακόμη σκάφη ολόκληρον.

Έκ τού κβ προέρχονται τά ύπ’ άρ. 5 - 9 νομίσματα καί έκ τού δαπέδου 
του, έξ ών τά 7-9 είναι τών έτών 168- 146 π.X. Χαλκά άγκύστρια1 αλιείας 
(ψαρεύματος) δύο, χαλκή πόρπη διά σφαιριδίων αναγλύφων κοσμουμένη, 
θραύσματα μεγαρικών σκύφων κοσμούμενα δι’ αναγλύφων παραστάσεων, 
αυλός με ηθμόν ποτιστηριού, εύρέθησαν έπίσης εις τό κβ1 2. Είς τό δάπεδον τού 
κβ είναι χωσμένοι 8 πίθοι (εΐκών 3), ών τινες ΰπερμεγέθεις, οί όποιοι δμως

1 "Ομοια έκ Δήλου, Β 514 καί Β. 1127 καί έκ Θάσου πολλά.
2 ’Εκ τών άνω στρωμάτων τοΰ κβ καί άλλων μερών τής σκαφής προέρχονται 3 λίθι

νοι πελέκεις ασφαλώς προερχόμενοι έκ τίνος υψηλότερου σημείου τοϋ λόφου δπου πρέπει 
νά υπάρχουν τά ίχνη προϊστορικού τίνος συνοικισμού (πβκ. Π. Λ. Ε· 1931 δπου καί 
δστρυκά τινα εύρέθησαν).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:07 EEST - 54.226.8.97



80 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1933

οΰδέν έ'δωκαν έξετασθέντες, πλήν θραυσμάτων χειλέων των και πήλινων 
καλυμμάτων των εύρεθέντων εντός των, άλλα μή φερόντων δυστυχώς, 
σφραγίδά τινα. Τό δάπεδον τοΰ κβ ακολουθούν και αυτό την κλίσιν 
τού βράχου είναι κατά 0,80 χαμηλότερον τής αυλής, κα έπί δέ τοΰ 
τοίχου τοΰ χωρίζοντος αυτό από την αυλήν εύρέθησαν ακόμη και τά 
εκ πηλού επιχρίσματα αυτού μέ ίχνη γαλακτώματος άσβεστου εκ λεπτο- 
τάτου στρώματος.

Δεξιά καί άριστερά εύθυγράμμου, εν συγκρίσει προς άλλας άρχαίας πόλεις 
σπουδαιοτέρας, καί όχι στενού δρόμου ΰψούμενον τό άποκαλυφθέν τμήμα 
τής άνωνΰμου πολίχνης ημών, κατέχεται άπό οΙκίας τών οποίων τό διά
γραμμα εν τή απλή βεβαίως καί ολίγον επιπόλαια μορφή καί έκτελέσει του, είναι 
τό καί άλλοθεν γνωστόν (Όλυνθος, Πριήνη, Δήλος, Πομπηία) παρατακτικόν 
σύστημα δωματίων περί μίαν αυλήν ύπαιθρον, τετράπλευρον, καθ’ όσον του
λάχιστον τούτο φαίνεται εις τάς οικίας Α καί κα, χωρίς βεβαίως καί αί τέσ- 
σαρες πλευραί τής αυλής αυτής νά κατέχωνται άπό δωμάτια, πράγμα έξαρ- 
τώμενον έκ τού χώρου καί τών πόρων τοΰ καθενός (Δ, Ζ). Κατά κανόνα τά 
θεμέλια τών τοίχων τών οικιών αυτών, χωρίς νά τηρούν πάντοτε τον πρέ
ποντα μεταξύ τών ομογενών τουλάχιστον τοίχων σύνδεσμόν των, καί μέρος 
τών τοίχων μέχρι 0,80 περίπου εκατοστών ήσαν κτισμένα έκ λίθων πλακω
τών. ’Άνω τών 0,80 περίπου ύψους (εύθυντηρίας) ήρχιζεν ή πλίνθινη άνω- 
δομία, δπως άκριβώς καί εις πολλά σήμερον χωρία τής Δυτ. Μακεδονίας. 
Πλάτος τών τοίχων αυτών είναι κατά μέσον δρον 0,40-0,45, εάν δέ προσθέ- 
σωμεν εις τάς μετρηθείσας πλίνθους (0,37) τό πάχος τού επιχρίσματος τού 
πηλού, θά έ'χωμεν περίπου ίσοπλατή άνωδομίαν πλινθίνην έκ μιάς μόνον 
σειράς πλίνθων κατά τό πλάτος της άποτελουμένην. Πλινθόκτιστοι ήσαν άδια- 
κρίτως καί οί έξωτερικοί τοίχοι καί οί έσωτερικοί μεσότοιχοι. Ή μεσοτοιχία, τό 
κοινόν δηλ. τοΰ αυτού τοίχου καί διά δύο παρακειμένας οικίας, είναι σύνη- 
θες. Είχε δέ ή πολίχνη μόνον μονώροφους οικίας, καθόσον τούτο έξάγεται έκ 
τών μέχρι σήμερον δεδομένων. Ξύλιναι κεραμωταί στέγαι έκάλυπτον τάς 
οικίας αύτάς, ή εύφλεκτος δέ αυτή ύλη μετέβαλεν είς οπτόπλινθους τάς άρχι- 
κώς ώμάς τοιαύτας.

Πάρα πολύ μικρά μελαμβαφή ό'στρακα άρίστου βερνικιού, δυνάμενα νά 
άνέλθουν χρονικώς καί μέχρι τοΰ Δ' αίώνος π.X., παρετηρήθησαν καί έφέ- 
τος, τό άρχαιότερον δέ νόμισμα τής σκαφής άνάγεται πιθανόν είς τούς χρό
νους ’Αλεξάνδρου τού Μεγάλου. Καί α! δύο δμως αύταί παρατηρήσεις καθώς 
καί έν Π. A. Ε. 1930 σ. 77 δμοιαι τοΰ κ. Κεραμοπούλλου δέν είναι άκόμη 
άρκεταί διά νά μάς ορίσουν τήν άρχήν τού βίου τής πολίχνης αυτής, τής
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οποίας ούτε διά τό δνομα έχομέν π περισσότερον από υποθέσειςΉ διά 
των άνασκαφών παρεχόμενη είκών τής ζωής τής πόλεως είναι ασφαλώς τοΰ α' 
αΐώνος π. X.2, χρονολογία και τών νεωτέρων νομισμάτων μας. Είναι επίσης 
βέβαιον δτι ή πολίχνη μετά την πυρκαϊάν δεν κατωκήθη έκ νέου. 5Άς ελπί- 
σωμεν δτι νεώτεραι εις τό μέλλον επεκτάσεις τής σκαφής θά φέρουν δια- 
φωτιστικά ευρήματα τόσον περί τοΰ ονόματος τής πολίχνης, δσον καί περί 
τής αρχικής αυτής ζωής, τά ιδιαιτέρως δέ μέλλοντα νά μελετηθώσιν αγγεία 
καί άλλα ευρήματα τής σκαφής, θά συμβάλουν αρκετά είς την γνώσιν τοΰ 
πολιτισμοί τοΰ τμήματος αυτοί καί τής λοιπής Μακεδονίας.

Γ. Μ. ΜΤΓΑΚΑΛΑΚΙΣ

5. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΙΚΥΩΝΟΣ

Ή εφετινή εν Σικυώνι σκάφη έστράφη περί την άποκάλυψιν τής προ 
διετίας, δαπάναις τοΰ Υπουργείου Παιδείας, δοκιμαστικώς άνασκαφείσης 
μεγάλης βασιλικής, κειμένης είς μικράν προς Α. του σιδηροδρομικοί σταθμοί 
Κιάτου άπόστασιν, εντός περιοχής άνηκουσης είς την Φιλοδασικήν Εταιρείαν 
Σικυωνίας, ήτις καί εύγενέστατα παρεχώρησε τήν έλευθέραν σκαφήν του 
γηπέδου της καί πολλαχώς ΰπεβοήθησε τό ε'ργον.

Ή άποκαλυφθεΐσα βασιλική έχει τον τόπον τών ελληνιστικών λεγομένων 
βασιλικών, τών έπιμήκων δηλονότι ορθογωνίων κτηρίων, άτινα φέρουσιν 
έσωτερικώς μακράς καί συνεχείς κατά μήκος κιονοστοιχίας. Τό άποκαλυφθέν 
κτήριον (είκ. 1) έχει πλάτος μεν 23,90 μ, μήκος δέ τών μακρών πλευρών ύπερβαΐ- 
νον έν συνόλφ τά 65 μέτρα. Έκ τούτων ό μέν κυρίως ναός καταλαμβάνει τά 
38.40 μ. τά δέ λοιπά καταλαμβάνει ό νάρθηξ καί μία μεγάλη ύπαιθρος 
αυλή, ήτις δέν άνεσκάφη είσέτι όλοσχερώς διά νά ίδωμεν εάν είχε έσωτερικώς 
καί κιονοστοιχίας άπαρτιζουσας τό συνήθως προ τών παλαιοχριστιανικών 
βασιλικών ευρισκόμενον αΐθριον. Πάντως ή είσοδος είς τον ναόν θά έγίνετο 
διά τών δυο προς τήν αυλήν μεγάλων θυρών του νάρθηκος, ώς καί είς άλλους 
ναούς συμβαίνει. Τό μήκος τής αυλής παραμένει είσέτι ακαθόριστον, καθό
σον οί τοίχοι αυτής εισέρχονται έντός γειτονικοί άμπελώνος, ένθα ή άνασκαφή 
δέν δυναται πρός τό παρόν νά προχωρήση. ΈπΙ του άποκαλυηηθέντος δμως 1

1 Μίαν τούτων, δτι πρόκειται περί τής Ήρακλείας τής έπί τοΰ Λύκου, (Λύγκου Λυγκί- 
σται) θά δημοσιεύσω προσεχώς ό κ. Κεραμόπουλλος.

9 Περί τής έκ τοΰ πολέμου τοΰ Καίσαρος καί Πομπηΐου πιθανής καταστροφής αυτής 
πβ Forschungen und Fortschritte 1932, σ. 314.

G
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τμήματος τοΰ τε βορείου καί τοϋ νοτίου τοίχου τής αυλής διεπιστώθη ή ΰπαρ- 
ξις θυρών εισόδου (είκ. 1) λ Είς τον ορθογώνιον πυρήνα τοϋ ναοϋ είναι 
προσκεκολλημένα διάφορα προσκτίσματα, ώς συνήθως συμβαίνει κατά τήν 
παλαιοχριστιανικήν εποχήν. Οϋτω κατά μεν τήν νοτίαν πλευράν υπάρχει μικρόν 
μεθ’ ή μικυκλικής άψΐδος παρεκκλήσιον εσωτερικών διαστάσεων 6.55x5.05, 
δπερ δεν δυνάμεθα νά θεω- 
ρήσωμεν ώς βαπτιστήριον, 
διότι δεν φέρει κολυμβήθραν, 
άλλ’ ώς ναΐσκον. Ό ναΐσκος 
οΰτος συγκοινωνών διά θΰρας 
προς τον ναόν, αλλά καί απ’ 
ευθείας προσιτός εκ των έξω, 
διασώζει τό ώραΐον διά μαρ
μάρινων ποικιλοχρώμων πλα
κιδίων επεστρωμένον δάπε- 
δον αϋτοΰ, τήν κυβόσχημον 
αγίαν Τράπεζαν καί τήν βάσιν 
τοΰ τέμπλου, φέρουσαν ώραίας 
ίωνικάς γλυφάς. Έκ τοΰτου 
δε τοΰ τέμπλου πιθανώτατα 
προέρχεται μαρμάρινον θω
ράκων (είκ. 2) φέρον επί τής 
μιας ό'ψεως τό σΰνηθες θέμα 
τοΰ στεφάνου, άφ’ οΰ εκφύον
ται δυο μακροί βλαστοί κατα- 
λήγοντες είς φύλλα κισσοΰ, έφ’ 
ών ΐστανται σταυροί. Πρωτό
τυπος ένταΰθα είναι ή άντι- 
κατάστασις τοΰ άμματος (φιό
γκου), τον όποιον συνήθως 
φέρει κάτω ό στέφανος, διά μικροΰ άμφορέως. Έπί τής άνω πλευράς τοΰ 
αΰτοΰ θωρακίου σώζεται τμήμα τής αναθηματικής επιγραφής «απάντων καλ- 
λιεργούντων» συμπληρουμένης πιθανώς ώς εξής « /Μνήσθητι Κύριε τον δούλου 
σου (δείνα δωρητοΰ) καί] απάντων [των] καλλιεργούν [των]» δηλ. πάντων τών 
περιποιουμένων τον ναόν ή υπέρ τοΰ ναοΰ καί έν τώ ναώ εργαζομένων2. 1

1 Όμοια περίπου ύπαιθρος αυλή εΰρηται καί έν τή βασιλική τών Δαφνουσίων τής 
Λοκρίδος Orlandos, Byzantion τόμ. V σελ. 208.

5 Έν επιγραφή Τροιζήνος (IG IV, 784) άπαντά ή φράσις «έ,καλλιέργησε τον 566[ω]να> 
μέ τήν σημασίαν τοΰ κατεσκεύασε μετ’ έπιμελείας.

Είκ. 2. Θωράκων έκ τοΰ τέμπλου τοΰ παρεκκλησίου.
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’Άλλο χτίσμα σχήματος τετραγώνου εΰρίσκεται προσχεχολλημένον επί τής 
βορείου πλευράς του ναοΰ, συγκοινωνούν δια θΰρας μόνον μετά τοΰ βορείου 
κλιτούς αυτοΰ (εικ. 1). Ποιος ήτο ό προορισμός του δέν γνωρίζομεν. Εντός 
αυτοΰ εύρέθη δεξαμενή (εικ. 1), ήτις καί λόγφ τοΰ σχήματος καί λόγφ τής 
δέσεως αυτής καί λόγω τής απουσίας οπής κενώσεως δέν δΰναται νά θεω-

Είκ. 3. Βάσεις των κιόνων τοΰ τριβήλου.

ρηθή ως κολυμβήθρα άλλ’ ως αποθήκη ύγροΰ, πιθανώτατα ελαίου. Τέλος 
δυο ορθογώνια διαμερίσματα εύρίσκονται προσκεκολλημένα εις τάς δυο στε
νάς πλευράς τοΰ νάρθηκος, συγκοινωνοΰντα μετ’ αυτοΰ διά θΰρας. Άμφότερα 
φερουσι καί θΰραν προς το εξωτερικόν. ’Ίσως νά ήσαν ταΰτα σκευοφυλάκια 
ή καί απλώς προθάλαμοι.

Είς τον νάρθηκα, ως εΐπομεν, είσήρχετό τις από τοΰ αίθριου διά θυρών
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ευρισκομένων κατά χήν δυτικήν αύτοΰ πλευράν. ’Από δέ τοΰ νάρθηκος προς 
τον κυρίως ναόν πολλαΐ ύπήρχον είσοδοι ή μάλλον ανοίγματα, ΐνα καί οί 
ενταύθα παραμένοντες κατηχούμενοι θεώνται καλύτερον καί άκούωσι την εις 
τό βάθος τοΰ ναού τελουμένην λειτουργίαν. Ύπάρχουσι λοιπόν δύο μέν πλευ
ρικοί θύραι εις τά άκρα κλίτη, μεγαλοπρεπές δέ τρίβηλον εις τό μέσον,

ΕΙκ. 4. Κιονόκρανον έκ τών κιόνων τοΰ τριβήλου.

τριπλοΰν δηλ. τοξωτόν άνοιγμα κλειόμενον διά βήλων, τό όποιον μεγάλως 
συντελεί εις τήν ώραίαν προοπτικήν δίοψιν τοΰ ναού. Τών κιόνων δέ τοΰ τρι
βήλου τούτου εύρέθησαν εφέτος κατά χώραν αί βάσεις, τοποθετημένοι επί 
υψηλών βάθρων (είκ. 3). ΕΰρέΘη δ’ επίσης καί εν τών κιονοκράνων (είκ. 4), 
συνθέτου κορινθιακού τύπου ήτοι μέ τον κάλαθον κάτω μέν περιβαλλόμενον 
υπό φύλλων άκάνθης είργασμένων διά τοΰ τρυπάνου, ως συνειθίζετο κατά 
τον 50ν μ. X. αιώνα, άνω δέ καί υπό τάς γωνίας τοΰ άβακος φέρον άνά έν 
ήμίτομον όκλάζοντος κριού, τοΰ οποίου τά έλικοειδή κέρατα άντικαθιστώσιν 
επιτυχέστατα τάς γωνιαίας έλικας τών απλών κορινθιακών κιονοκράνων. Εις
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δέ τό μέσον έκάστης πλευράς είκονίζονται αετοί πατοΰντες επί υπτίων μικρών 
βοών. Τό θέμα τών μετά κριών κιονόκρανων άπαντών και αλλαχού π. χ. έν 
Ραβέννςι ("Αγ. Άπολλινάριος in Classe), Θεσσαλονίκη (νΰν εις τό βυζ. μου- 
σεΐον ’Αθηνών), Βενετία ("Αγ. Μάρκος), 'Αγ. Όρει (Μονή Ίβήρων), δεν είναι 
δημιούργημα τών χριστιανών. Είναι κληρονομιά ρωμαϊκή (εύρίσκεται π. χ. 
εις τον έν Ρώμη ναόν τής Όμονοίας)1- άλλα καί ή ρωμαϊκή τέχνη φαίνεται 
δτι τό έδανείσθη έξ ελληνιστικών προτύπων, ιδία τής Μ. ’Ασίας.

Ό κυρίως ναός διαιρείται διά δύο κιονοστοιχιών είς τρία κλίτη. "Εν

Είκ. 5. Κιονόκρανα τών κιονοστοιχιών.

μεσαΐον πλατύ (10 μέτρ.) και δύο στενά (5.50 μέτρ.). Είς Ικάστην σειράν ύπήρ- 
χον άνά 11 κίονες βαίνοντες επί υψηλού (0.44) στυλοβάτου καί έ'χοντες διάμε
τρον μικροτέραν τών τού τριβήλου, άντικρύζοντες δέ κατά τά άκρα παραστάδας. 
Τά κιονόκρανα τών κιόνων τούτων ήσαν ιωνικά μετά χωριστών επιθημάτων 
φερόντων σταυρούς καί άλλον γλυπτόν φυτικόν διάκοσμον (είκ. 5). Ή ύπαρ- 
ξις επιθημάτων ύποδηλοΐ ότι τά μεταξύ τών κιόνων κενά έγεφυρούντο διά 
τόξων. 'Υπεράνω δ’ αυτών θά υπήρχε τοίχος ύψούμενος υπέρ τάς στέγας τών 
πλαγίων κλιτών καί φέρων φωτιστικά παράθυρα. Γυναικωνίτης φαίνεται δτι 
δέν υπήρχε, διότι δέν εύρέθησαν μικρότεροι κίονες ή κιονόκρανα. Καί ήδη θά 
εξετάσωμεν τό σπουδαιότερον σημεΐον τού ναού, τό πρεσβυτέρων, δπερ καί 
άνεσκάφη τελείως, εύρέθη δέ είς πολύ καλήν σχετικώς κατάστασιν καί φαίνε
ται δτι ανήκει είς μίαν μόνον περίοδον. Φαίνεται δηλ. δτι δ ναός κατα
στραφείς δέν άνεκτίσθη, άλλ’έχρησίμευσε μόνον ως τόπος ταφής κατά τούς 
νεωτέρους χρόνους. ’Όντως κατά τήν άνασκαφήν του άνεΰρον πολλούς πλιν-

1 Βλέπε προχείρως εικόνας παρά Andersson-Spiers, Die Architektur von Griechen- 
land und Rom a. 181 είκ. 197.
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θοκτίστους καί κεραμοσκεπεΐς τάφους καί τινα καλά τεμάχια βυζαντινών 
αγγείων μετά κίτρινου γανώματος καί μιας περιέργου έρυθράς στικτής δια- 

κ')(τμήσεως. Τά αγγεία ταΰτα μετεφέρθησαν είς το Βυζαντινόν Μουσεΐον.
Άλλ’ έπανέλθωμεν εϊς το πρεσβυτέριον. Τοΰτο περιορίζεται κυρίως είς 

εις τό ανατολικόν τμήμα τοΰ μέσου κλιτούς· δεν έκτείνεται δηλ., ως συμβαίνει 
από τοΰ Ιουστινιανού καί εξής, καί εις τά πλάγια. Άποτελεΐται εκ δύο μερών 
ήτοι τοΰ ημικυκλίου τής άψΐδος καί ενός προ αυτού ορθογωνίου χώρου, τής 
σολέας (8.35X6.50). Άμφότερα τά μέρη ταύτα είναι εστρωμένα διά μαρμα-

Εΐκ. 6. "Οψις τής σολέας καί τής άψΐδος τοΰ ίεροΰ.

ρίνων πολύχρωμων πλακιδίων εις γεωμετρικούς συνδυασμούς, αλλά τό δάπεδον 
τού ημικυκλίου είναι κατά 0.27 ύψηλότερον τού ορθογωνίου, σχηματιζομένης 
ούτω μιας βαθμίδος, ήτις συνεχίζεται εις τά πλάγια τού ορθογωνίου χώρου, 
αποτελούσα την κάτω βαθμίδα τών εκατέρωθεν τοΰ ορθογωνίου καί καθ’ δλον 
τό μήκος αυτού κατεσκευασμένων βάθρων τών ιερέων (εικ. 6). Κατά τόν τρό
πον τούτον τά βάθρα συνηνώθησαν δργανικώς προς τό ημικύκλιον τής άψΐδος, 
τοΰθ’ δπερ δέν παρατηρεΐται εις άλλας βασιλικάς. Όρίζεται λοιπόν ό ορθο
γώνιος χώρος δεξιά μέν καί αριστερά ύπό τών βάθρων τών ιερέων, προς 
δυσμάς δέ ύπό τοΰ τέμπλου. Τά εκατέρωθεν βάθρα έχρησίμευον, ως εΐπομεν,
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ϊνα επ’ αυτών κάθηνται οί Ιερείς τοϋ β' πιθανώς βαθμού· εν φ οί τού πρώ
του βαθμού θά έκάθηντο εν τψ ή μικυκλίφ 
τής αψΐδος τού ιερού, ένθα εύρέθη κτιστόν 
βάθρον πλάτους 1.00 και ύψους 0.30 ομόκεν
τρον προς τον κύκλον τής άψΐδος (εΐκ. 6). 
Έν τω μέσφ δ’ ακριβώς τού δακτυλιοειδούς 
τούτου βάθρου εύρίσκετο ό θρόνος τού Άρ- 
χιερέως, μεγαλοπρεπέστερος τών λοιπών καί 
υψηλότερος, ώς άποδεικνύουσι τά προ αυτού 
διασωθέντα λείψανα πλατυσκάλου. Μεταξύ δε 
τών κάτω βάθρων θά ΐστατο ή αγία Τρά
πεζα, ής δμως δεν εύρέθησαν τά ίχνη τής 
έδράσεως· διότι ή στρώσις ενταύθα είναι 
κατεστραμμένη υπό τών μεταγενεστέρων τά
φων. Ή Τράπεζα δμως αυτή ήτο ασφαλώς 
μαρμάρινη, ώς συμπεραίνομεν έκ τών εν τή 
επιχώσει εΰρεθέντων τεμαχίων της ήτοι κιο
νίσκων κα'ι δή καί τμήματος τής καλυπτήριου 
πλακάς της, δπερ είχε σχήμα ορθογώνιον μέ 
χείλη κυματιοφόρα ανακεκαμμένα (εικ. 7). 
Κατ’ ευτυχή δέ σύμπτωσιν εύρέθη τό τεμά
χιον εκείνο τής πλακός τής 'Αγ. Τραπέζης 
δπερ επί τής μιας τών κατακορύφων παρειών 
του φέρει πίνακα μέ άνάγλυφον κύκλον περι
βάλλοντα σταυρόν, ούτινος ή μία τών κεραιών 
σχηματίζει τό γράμμα Ρ δηλ. τό μονογράφημα 
τού Χριστού, τό συνήθως όνομαζόμενον χρί
σμα. Ή τράπεζα θά έκαλύπτετο βεβαίως υπό 
κιβωρίου, ούτινος δμως δεν εύρέθησαν τεμάχια.

Τού δέ τέμπλου, δπερ έχώριζε τό πρε
σβυτέρων από τού εκκλησιάσματος, σχηματί- 
ζον την δυτικήν άπόληξιν τής σολέας, εύρέθη 
ά'ριστα διατηρουμένη ή πωρίνη βάσις φέρουσα 
ωραίας ιωνικάς γλυφάς καί παρουσιάζουσα 
κατά τήν άνω αυτής επιφάνειαν σαφέστατα 
ίχνη καί έγκοπάς, δι’ ών βοηθούμεθα είς τήν 
άναπαράστασιν τού άνω μέρους τού τέμπλου. 
Ούτω εκατέρωθεν τής Ωραίας Πύλης ύπήρχεν 
άνά εις κίων αρκετά ύψηλός, ως συνάγομεν
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έκ τής διαμέτρου του. Εκατέρωθεν 
δέ τών κιόνων ύπήρχον χαμηλά θω
ράκια μετά πεσσίσκων. Τά θωρά
κια δέ ταΰτα ήσαν διάτρητα και 
εύρέθησαν αυτών ίκανά τεμάχια, ών 
τινα παρίστανται επί τής είκόνος 8. 
Προ δέ τής Ωραίας Πόλης προσε- 
τέθη ολίγον άργότερον τετράγωνον 
πλατΰσκαλον, έφ’ ου σώζονται δόο 
κυκλικοί όπαί κατεσκευασμέναι άντι- 
στοίχως προς τούς κίονας τοϋ τέμ
πλου. Ύπήρχον λοιπόν ενταύθα ά'λ- 
λοι δυο κίονες, δι’ών έσχηματίζετο 
τετρακιόνιον (είκ. 1), οίον παρατη- 
ρεΐται καί εις άλλας παλαιοχριστια
νικός βασιλικός π. χ. εν Ν. Άγχιάλτρ 
καί έν Θάσφ.

Τοιαΰτη ή μορφή τού πρεσβυ
τερίου, ήτις αν δεν προσιθέτει τί τό 
έξαιρετικώς νέον, ύποβοηθεΐ δμως 
ή μάς εις τήν κατανόησιν τής διατά- 
ξεως άλλων πρεσβυτερίων, μή σα
φούς λόγτρ τής καταστροφής των. 
Ώς προς δέ τήν χρονολογίαν κατα
σκευής τής βασιλικής, ταυτην δυνά- 
μεθα μετά πολλής πιθανότητος νά 
όρίσωμεν, διότι έ'χομεν προς τούτο 
πολλάς συμφωνουσας ενδείξεις 1ον 
τό σύστημα τής τοιχοδομίας δπερ 
άποτελεΐται έξ ακανόνιστου τοιχο
ποιίας -opus incertum καί 2 ή 3 
οριζοντίων στρώσεων πλίνθων τοπο- 
θετουμένων κατ’ αποστάσεις 0,45 
20ν τό σχήμα καί τήν διάταξιν τού 
πρεσβυτερίου, 3ον τον τύπον καί τήν 
τεχνοτροπίαν τών κιονοκράνων καί 
τών θωρακίων τού τέμπλου. Πάντα 
ταύτα ύποδηλούσι σαφώς δτι καί ή 
βασιλική τής Σικυώνος θά κατε-
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σκευάσθη κατά τον 5ον μ. X. αιώνα ήτοι κατά τήν εποχήν τής μεγίστης ακμής 
τής παλαιοχριστιανικής τέχνης, ώς άπεδείχθη διά των Ισχάτως άποκαλυφθέν- 
των πολυπληθών λαμπρών χριστιανικών μνημείων, άτινα χρονολογούνται 
ασφαλώς από τού 5ου αιώνος.

Έρωτάται ήδη ποιαν χριστιανικήν κοινότητα εξυπηρετεί ή παρά τό 
σημερινόν Κιάτο μεγάλη αυτή βασιλική; Ή θέσις έφ’ ής κείται ό ναός 
άνταποκρίνεται προς τήν θέσιν έν ή έκειτο τό έπίνειον τής αρχαίας Σικυώνος, 
τής τε αρχαϊκής καί τής από τού 303 π. X. επί τού μίαν ώραν νοτιώτερον 
οχυρού οροπεδίου υπό τού Δημητρίου τού Πολιορκητού συνοικισθείσης ελλη
νιστικής Σικυώνος (Δημητριάδος). Ή ελληνιστική δ’ αύτη Σικυών έξηκολούθει 
νά ΰφίσταται μέχρι περίπου τών χρόνων τού Παυσανίου, ήτοι τού 2ου μ. X. 
αΙώνος. Έκτοτε δμως αρχίζει νά παρακμάζη, έρημωθεΐσα υπό σεισμών 
συμβάντων καί κατά τον 2ον, μάλιστα δέ τον 3ον μ. X. αιώνα. ’Έχω λοιπόν 
τήν γνώμην δτι κατόπιν τών αλλεπαλλήλων σεισμών παρέμεινε μέν συνοικισμός 
τις έν τή παρά τό Βασιλικόν θέσει τής ελληνιστικής Σικυώνος, δν δυνάμεθα 
νά παρακολουθήσωμεν καί κατά τήν βυζ. εποχήν, συνεπήχθη δμως καί νέος 
χριστιανικός συνοικισμός κάτω έν τή πεδιάδι καί προς τήν θάλασσαν.’Άφθονα 
δέ λείψανα τού συνοικισμού τούτου, κείμενα εις ολίγων μέτρων από τής 
βασιλικής άπόστασιν, εύρέθησαν προ τριών έτών εις μεγάλην έκτασή, κατεστρα- 
φησαν δμως δυστυχώς υπό τού άνακαλύψαντος κτηματίου πριν καν έρευνη- 
θώσιν. Προς τούτον δέ τον συνοικισμόν, άνθούντα φαίνεται καί κατά τάν 6ον 
αιώνα, θά πρέπει νά ταυτίσωμεν τήν έν τφ Συνεκδήμφ τού έπί ’Ιουστινιανού 
άκμάσαντος γραμματικού Ίεροκλέους μνημονευομένην ώς μίαν τών σπουδαιο- 
τέρων πόλεων τής Άχαΐας, Νέαν Σικυώνα. Κατά ταΰτα τήν άποκαλυφθεΐσαν 
βασιλικήν θά έπρεπε νά ονομάσω μάλλον τής Νέας Σικυώνος. Έν τούτοις 
προς αποφυγήν συγχύσεώς της προς τήν ελληνιστικήν, ήτις είναι έν αντιδια
στολή προς τήν αρχαϊκήν, ή Νέα Σικυών, ωνόμασα ταύτην τής Κάτω Σικυώνος,

ΑΝΑΣΤ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

6, ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Είς θέσιν Λομποκά, θερινήν διαμονήν τών χωρίων Μποντιά (μεγάλου 
καί μικρού) καί εις κτήματα τού κ. Θάνου Κατριμάνου κατά τό πλεΐστον, 
έκτείνεται γήλοφος έκ μαλακού ψαμμίτου παρά τάς δ'χθας σχεδόν τού Σελι- 
νούντος ποταμού καί ακριβώς κάτωθι τού βουνού, τό όποιον δλως άπόκρη- 
μνον ύπέρκειται καί τό όποιον δνομάζεται Κρανιά (κραναή).

Έπί τού γηλόφου τούτου καθ’ δλην τήν έκτασιν οί αρχαίοι κατά τον 
12ον καί 110ν αιώνα προ Χριστού κατεσκεύασαν τό κοιμητήριον τών νεκρών
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των διά τής λαξεύσεως θαλαμοειδών τάφων κατά τό έθος των χρόνων εκείνων.
Την κορυφήν τοΰ γηλόφου εύρόντες μαλακήν οί κατά τάς διαφόρους 

έποχάς κάτοικοι ισοπέδωσαν εις ικανήν έκτασιν διά νά τήν χρησιμοποιήσουν 
ως αλώνια των χωρίων.

Τά χώματα τοΰ λόφου κατέπεσον πλαγίως και έκάλυψαν τάς υπώρειας 
ένθα εκτείνονται άραβοσιτοφόροι αγροί κρΰπτοντες άνευ αμφιβολίας πλεί- 
στους ε’ισέτι θαλαμοειδείς τάφους, ών ή ευρεσις άπόκειται εις τό μέλλον.

'Ημείς κατά τό θέρος τοΰτο ήρευνήσαμεν μόνον μέρος τών παρειών 
τών σημερινών άλωνίων, εύρόντες μόνον τρεις λαξευτούς τάφους, εισελθόντες 
εις αυτούς άνωθεν. Τούτων οί δύο μέν ήσαν συλημένοι και κατεστραμμένοι, 
καίτοι δλος ό θάλαμος αυτών διά τής άνασκαφής άνεφάνη καί εκαθαρίσθη 
μέχρι τοΰ δαπέδου, ό δε τρίτος πλήρης μέν χωμάτων άλλ’ ούχ'ι συλημένος,

ΕΙκ. 1. Ευρήματα έκ τών Μυκηναϊκών τάφων τής βέσεως Λομποκά τοΰ Μποντιά 
τής αρχαίας Άχαΐας έξ άνασκαφών τοΰ βέρους 1933. Τυφλόστομα άμφορείδια, 

χαλκή λεπ'ις μαχαιριού καί κΰπελλον.

διότι εΰρομεν εν αύτφ ού μόνον τούς σκελετούς τών νεκρών αλλά καί τέσ- 
σαρα τυφλόσ.τομα άμφορείδια καί κύπελλον καί χαλκήν λεπίδα μαχαιριού 
είς άρίστην κατάστασιν (είκ. 1).

Καίτοι ή έρευνα αυτόθι ύπήρξεν έξαιρετικώς μικρά κατά τό θέρος 
τοΰτο, λόγω τών γλισχροτάτων μέσων, τά όποια διετέθησαν διά τάς άνα- 
σκαφάς, έν τούτοις ύπήρξεν αρκετή διά νά απόδειξη δτι καί είς τό άπο- 
μεμακρυσμένον τοΰτο καί ορεινόν μέρος τής αρχαίας Άχαΐας έξετείνετο 
ό αυτός προϊστορικός πολιτισμός, πυκνότατα διαδεδομένος μέ τά αυτά ή 
παρόμοια εύρήματα, ως εύρέθησαν καί είς πλείστας ύπ’έμοΰ έρευνηθείσας 
νεκροπόλεις τής αρχαίας Άχαΐας κατά τάς τελευταίας εκατονταετηρίδας τής 
δευτέρας π. X. χιλιετηρίδος.

Ού μόνον δε τοΰτο αλλά καί είς άλλο σημεΐον δλως αντίθετον προς τό 
άνασκαφέν, είς τό χωρίον Λάλουσι τής Τριταίας, επί τής κορυφής καί τών
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παρειών των γηλόφων των περιστεφόντων τό χωρίον διεπιστώσαμεν την 
ΰπαρξιν Μυκηναϊκών τάφων, ών την ερευνάν θά έπιχειρήσωμεν είς προσεχές 
μέλλον.

Εκείνο δ’ δμως τό όποιον έχει εξαιρετικήν σημασίαν κατά τάς έρευνας 
τοΰ θέρους τοΰτου είναι, δτι διεπιστώσαμεν παμμέγιστον Μυκηναϊκόν νεκροτα
φεΐον εγγύτατα τής πόλεως τών Πατρών. Τό νεκροταφεΐον τοΰτο εκτείνεται 
είς τους αμέσους υπέρ τούς σημερινούς στρατώνας κειμένους λόφους, καί έν 
συνεχεία καταλαμβάνει δλην σχεδόν την άμπελοτρόφον κατά τό πλεΐστον 
έκτασιν τής σημερινής Σαμακιάς.

Διά την προελληνικήν ιστορίαν τής πόλεως τών Πατρών, ή εύρεσις τοΰ 
νεκροταφείου τούτου σχετιζομένη μέ την ύπ’ έμοΰ κατά τό 1923 εύρεσιν 
ήμίσειαν ώραν ύψηλότερον είς θέσιν άνω Σιχαινά ετέρου Μυκηναϊκού νεκρο
ταφείου, έχει μεγίστην σημασίαν καί παρέχει είς ημάς τον μίτον προς λΰσιν 
ζητημάτων άναγομένων είς την παναρχαίαν ιστορίαν τών συνοικισμών εκείνων, 
έξ ών βραδύτερον είς ιστορικούς πλέον χρόνους άπετελέσθη ή σημερινή πόλις 
τών Πατρών. Οί συνοικισμοί ούτοι ήσαν τρεις, ή Άρόη, ή Μεσάτις καί ή 
"Ανθεια, έχοντες ου μόνον ιδίας λατρείας έκάστη αλλά καί κοινάς λατρείας καί 
κοινούς θεούς καί έορτάς θρησκευτικός κατά τά σχετικά χωρία τοΰ Παυσανίου.

Τό παρά τά άνω Σιχαινά ύφ’ ημών άναλυφθέν νεκροταφεΐον παρά τον 
Μείλιχον ποταμόν καί ολίγον κατωτέρω τής πηγής, έξ ής υδρεύεται ή σημε
ρινή συνοικία Τζίνη, πλησίον τών χωρίων Μούντενη καί Μπάλα καί είς θέσιν 
«Άγριαπιδιά» άπεδώσαμεν τότε είς τήν προϊστορικήν Άρόην καί είς τούς 
παρά τήν θέσιν έκείνην λόφους εΐπομεν δτι πρέπει νά ζητηθή τό ιερόν τής 
Τρικλαρίας Άρτέμιδος, τό όποιον ήτο τό κοινόν, ως καί τό όνομα δεικνύει, 
τών τριών κλήρων, τών τριών παραρχαίων συνοικισμών (ΐδε Jules Herbil- 
lon Les cultes de Patras σελ. 40 καί αλλαχού καί Ιστορία τής πόλεως 
Πατρών υπό Στεφάνου Θωμοπούλου πολλαχοΰ καί έν σελ. 50 καί εξής καί 
έμήν έκθεσιν εις Ύπουργεΐον ύπ’ άριθ. 49 τής 6-9-23).

Ήδη ή εύρεσις τοΰ Μυκηναϊκού νεκροταφείου τής Σαμακιάς πρέπει νά 
άνήκη είς τήν άρχαίαν Μεσάτιδα, εις τον δεύτερον δηλ. προϊστορικόν συνοι
κισμόν, δστις έκειτο, ώς καί τό όνομα δηλοΐ, είς τό μέσον μεταξύ τής Άρόης 
καί τοΰ τρίτου συνοικισμού, τής Άνθείας, ήτις τοποθετείται γενικώς δεξιώ- 
τερον, δπου σήμερον είναι ή Έγλυκάς. (Στέφ. Θωμόπουλος «Ιστορία πόλεως 
Πατρών» σελ. 52- 53) Άλλ’ή λέξις Μεσάτις, ώς ό έμβριθής ιστοριοδίφης 
τών Πατρών κ. Θωμόπουλος παραδέχεται, διεσώθη ακριβώς κατά μετάθεσιν 
γραμμάτων εις τήν θέσιν Σαμακιά, ήτις ούδέν άλλο είναι ή Μασακιά, Μεσα- 
κιά, καθώς τό ρωλόϊ λέγεται λωρόϊ κ.λ.

Καί είς τήν σημερινήν Σαμακιάν παράγονται έτι εξαίσιοι οίνοι, ώς καί 
είς τήν άρχαίαν Μεσάτιδα, ένθα έλατρεύετο καί ό Μεσατεύς Διόνυσος καί
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ύπήρχεν ιερόν ίδιον τη Μεσάτιδι Άρτέμιδι, ζητητέον εις τούς λόφους παρά 
τό Γηροκομεΐον. Τό ανωτέρω σπουδαιότατον Μυκηναϊκόν νεκροταφείου τής 
παναρχαίας Μεσάτιδος θέλομεν ερευνήσει προσεχώς, έλπίζοντες εις γενναιο- 
τέραν χορηγίαν προς έκτέλεσιν τής άνασκαφής αυτού, εκ τής οποίας ου μόνον 
άφθονος πλουτισμός τής ήδη σπουδαίας προϊστορικής συλλογής των ευρη
μάτων τού άνά την έκτεταμένην άρχαίαν Άχαΐαν Μυκηναϊκού πολιτισμού 
θέλει έπέλθει, άλλα καί σπουδαιότατη συμβολή είς την σκοτεινήν κα'ι μυθικήν 
είσέτι προελληνικήν ιστορίαν των Πατρών διά τού ακριβούς καθορισμού των 
τριών συνοικισμών, έξ ών συνεκροτήθη ή πόλις τών Πατρών κατά τούς ιστο
ρικούς χρόνους, καί μάλιστα επί τή Ιλπίδι, δτι ταχέως θέλομεν εύρει καί την 
θέσιν τού Μυκηναϊκού νεκροταφείου τού τρίτου συνοικισμού, τής Άνθείας.

Ν. ΚΥΤΤΑΡΙΣΣΗΣ

7. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΜΝΙΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ή άνασκαφή τού 1933 διεξήχθη εν Άμνισψ διά δραχμών 5 χιλιάδων 
εκ μέρους τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί 10 χιλ. δρχ. φιλάρχαιων ομογε
νών, φροντίδι τού κ. Γεωργίου Ζαρίφη. Τά αποτελέσματα ταΰτης υπήρξαν
τά ακόλουθα:

Κατά πρώτον έπεχειρήσαμεν νά καθαρίσωμεν εντελώς τό περίεργον 
πυργοειδές οικοδόμημα, τό όποιον ειχεν άνακαλυφθή κατά τάς άνασκαφάς 
τού 1932 (Πρακτικά 1932 σ. 80). ”Αν καί ήναγκάσθημεν πάλιν νά έγκατα- 
λείψωμεν τούτο προ τής εντελούς σκαφής του προς έξοικονόμησιν χρημάτων 
δΓ άλλο μέρος, έν τούτοις έξηκριβώθη ό προορισμός του. Πρόκειται περί 
δεξαμενής γλυκέος ύδατος διαρρυθμισθείσθης κατά μνΐ]μειώδη τρόπον ώς 
εξής: Σύρριζα προς τούς βορείους πρόποδας τού βράχου τής Παληοχώρας 
καί αρκετά βαθέως είχεν άνακαλυφθή φλέψ γλυκέος ύδατος, αν καί τό μέρος 
τούτο εύρίσκεται έν κυριολεξία εντός τής άμμου τού αίγιαλού. Τό ύδωρ τούτο, 
τό όποιον είναι καλλίστης ποιότητος πόσιμον χωρίς νά παρουσιάζη ύφάλμυ- 
ρον γεΰσιν, περισυνέλεξαν καλύτερον λαξεύσαντες φρεατοειδή άκανόνιστον 
κοιλότητα είς τον βράχον. Επειδή θά ήτο άδύνατον νά μή καταχωθή υπό 
τής άμμου αν έμενεν άκάλυπτον, έκτισαν πέριξ τούτου τό πυργοειδές στερεώ- 
τατον οικοδόμημα, τό όποιον ήγαγον μέχρι τής επιφάνειας τού εδάφους καί 
έτι υψηλότερου. Άναμφιβόλως είτα έστέγασαν τούτο, κατήρχοντο δ’ είς τήν 
ούτω σχηματισθεΐσαν υπόγειον δεξαμενήν διά θυρίδος καί κλιμακωτής πιθα- 
θανώτατα έγκαταστάσεως, ήν μένει νά έξακριβώσωμεν διά μελλούσης σκαφής. 
Ούτως έδημιούργησαν υδαταποθήκην ένθυμίζουσαν έν σμικρώ τήν άνάλογον 
μνημειώδη έγκατάστασιν τών Μυκηνών.
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Μετά την ύφ’ ημών συνάντησιν τοΰ ύδατος ή εργασία καθίστατο δυσ- 
κολωτέρα και άπήτει ειδικήν εγκατάστασιν, δι’ δ διεκόπη ή ερευνά, ΐνα 
συγκεντρώσωμεν τάς οίκονομικάς ημών δυνάμεις αλλαχού. Έν τοΰτοις τά 
ακόλουθα συμπεράσματα δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς βέβαια:

Ή δεξαμενή έκτίσθη κατά τήν ύστερωτέραν περίοδον τής μινωικής 
εποχής (ΥΜ 2 ή 3), τό δέ υλικόν ελήφθη εκ παρακειμένων άχρηστων 
ήδη οικοδομημάτων, διότι είναι ποικίλον και ό τρόπος οικοδομής δεν είναι

Είκ. 1. Τό ιερόν Άμνισοΰ. ’Αριστερά, τό βαθύτεροι1 μινιοϊκόν οικοδόμημα. 
Δεξιά, τό κτίσμα τής ελληνορρωμαϊκής εποχής.

ομοιομερής. Εις τά κατώτατα στρώματα καί εις αυτό ετι τό ύδωρ άνευρί- 
σκοντο όστρακα, τά όποια είναι χρονολογίας άποκλειστικώς ΥΜ 3. Ουδέ εν 
Ιλληνικής ή ά'λλης εποχής όστρακον άνεκαλύφθη. Επομένως ή δεξαμενή 
ήχρηστεύθη εις μινωϊκούς έ'τι χρόνους καί βαθμηδόν κατεχώθη έξαφανισθεΐσα.

Έτέρα έρευνα προς άναϊάλυψιν τυχόν κρυπτομένων τάφων έγένετο εις 
τοποθεσίαν Μαφεζέ, δπου προ ετών είχον άνασκάψει σπουδαΐον λαξευτόν 
τάφον (Άρχ. Δελτ. 11, 1927-28, 68-90). Ή έρευνα άπέβη άκαρπος. Έν 
τώ μεταξύ δμως είχον άναφανή τά ίχνη ενδιαφερουσών αρχαιοτήτων εις τούς
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δυτικούς πρόποδας τής Παληοχώρας, εντός τοΰ άγροΰ Π. Λαγουδάκη. Εκεί 
είχεν ήδη εύρεθή ό πρώτος σωρός μινωϊκών οστράκων και άλλων αρχαιοτή
των, άτινα ευθύς εξ αρχής είχον χαρακτηρίσει ώς προερχόμενα εξ αποθέτου 
τίνος (Πρακτικά 1932, 79). Ή άνασκαφή τοΰ 1933 εβεβαίωσε τούτο και 
άπεκάλυψε και τό οικοδόμημα, είς ό άρχικώς τα συντρίμματα εκείνα άνήκον.

Νΰν, οπότε ή άνασκαφή τοΰ έτους εύρίσκεται περί τό πέρας της, τα 
πράγματα θά εκτεθώσιν ούχί κατά χρονολογικήν σειράν τών προόδων τής

Είκ. 2. Άριστ., ό τοίχος τοΰ μινωϊκοϋ κτίσματος. Είς τό βάθος τά διοδοχικά στρώματα.

άνασκαφής, πράγμα τό όποιον άλλως εγένετο είς τάς εβδομαδιαίας εκθέσεις 
μου προς τό Ύπουργεΐον Παιδείας. Προτιμότερον είναι νά άναφέρωμεν 
κατά λογικήν άλληλουχίαν τά πράγματα, ως έγένοντο φανερά μετά τό πέρας 
τής σκαφής:

Πέντε μόλις μέτρα δυτικώτερον τού μνημονευθέντος άποθέτου ήλθον είς 
φώς τά λείψανα διαφόρων κτισμάτων, έν μέρει εντός άλλήλων καί εν μέρει 
ύπερκειμένων άλλήλων. 'Ολόκληρος ή ιστορία τούτων έχει κατά τά πορίσματα 
καί τάς παρατηρήσεις ήμών ώς εξής: Κατά τήν Μεσομινωικήν εποχήν ύπήρ- 
χεν εκεί μέγα καί σπουδαΐον κτίσμα, περί τοΰ οποίου προς τό παρόν ούδέν
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άλλο δυνάμεθα νά εΐπωμεν. Οί τοίχοι τοΰ χτίσματος τοΰτου ήσαν κατεσκευα- 
σμένοι διά μεγάλων ορθογωνίων ή τετραγώνων πελεκητών πώρων λίθων, 
επιμελέστατα συνηρμοσμένων προς άλλήλους (είκ. 1 - 2). "Εκαστος δόμος τών 
λίθων εισέχει κατά 0,05 τοΰ υποκειμένου, εϊς τρόπον ώστε νά άποτελήται 
κλιμακοειδής ή πρόσοψις τοΰ τοίχου. Ό μέγιστος τών άποκαλυφθέντων μέχρι 
τοΰδε λίθων αριθμεί μήκος 2,75 μ. Οί περισσότεροι τών λίθων φέρουν 
βαθέως κεχαραγμένον τό σύμβολον τής τριαίνης, έξ ου καί ό πορισμός τής 
χρονολογίας τοΰ κτηρίου. Εύρέθησαν άλλως τόσον άφθονα τά ϊχνη τής ΜΜ 
κεραμεικής, καί μάλιστα εκλεκτής ποιότητος τών φοκελΰφων καί τών λεγομέ
νων «barbotine», ώστε οΰδεμία αμφιβολία είναι δυνατή περί τής χρονολο-

Είκ. 3. Χαλκοί έκ τοΰ ίεροϋ Άμνιαοϋ. 1) Αιλουροειδές. 2) οιόμα λέοντος. 3) βοΰς.

γίας ταΰτης, αλλά καί τής σπουδαιότητος τοΰ κτίσματος κατά τήν ΜΜ εποχήν.
Πότε καί πώς τό κτίσμα τοΰτο κατεστράφη δεν είναι δυνατόν προς τό 

παρόν νά όρισθή, αν καί τεμάχια ευμεγέθη ξύλων αρχιτεκτονικής χρήσεως 
εύρέθησαν εν πλήρει απανθρακώσει καί θά ύπεδήλουν πυρκαϊάν. Βέβαιον 
δμως είναι, δτι μετά τό τέλος τοΰ μινωϊκοΰ πολιτισμοΰ ενταΰθα άνεπτΰχθη 
λατρεία τις. Τον χρόνον δεν δυνάμεθα ακόμη νά όρίσωμεν μετ’ απολύτου 
ακρίβειας, τουλάχιστον δμως κατά τό τέλος τής γεωμετρικής περιόδου ή 
λατρεία αΰτη υπήρχε. Ή λογική αλληλουχία τών γεγονότων, ως έκ της άνα- 
σκαφής πάλιν εξάγεται, είναι ή ακόλουθος:

Κατά τήν εποχήν ταύτην ή ολίγον προγενέστερον τό ήρειπωμένον 
μινωϊκόν οικοδόμημα άνεσκάφη εν μέρει καί έκαθάρθη προς άνέγερσιν τοΰ 
ίεροΰ. Κατά τον καθαρμόν εύρέθησαν άφθονα μεσομινωϊκά ίχνη κεραμεικής 
καί άλλων αντικειμένων άτινα δεν άπερρίφθησαν, άλλ’ άπετέθησαν εις τον 
μνημονευθέντα αποθέτην, δσας άνεκαλύφθη προ τριών ήδη ετών. Άπόδειξις, 
δτι εις τό μινωϊκόν εκείνο οικοδόμημα άπεδίδετο Ιερά σημασία καί δτι δεν 
εξελέγη ό χώρος τυχαίους. ’Ίχνη γεωμετρικών χτισμάτων δεν εύρέθησαν, επειδή
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δέ οί στερεοί τοίχοι τοΰ μινωϊκού κτηρίου διατηρούνται μέχρις αρκετού 
ύψους, φαίνεται δτι ύψωθέντες προχείρως ολίγον έτι έστεγάσθησαν (αν δεν 
έπρόκειτο κατ’ άρχάς περί εντελώς υπαιθρίου ιερού).

Ή λατρεία έξηκολούθησε κυρίως εντατική κατά την αρχαϊκήν εποχήν, 
αντιπροσωπευόμενη υπό στρώματος μελανού καί λιπαρού, έχοντος πάχος 0,70 
κατά τό μέσον, λεπτυνομένου δέ προς τά άκρα των τοίχων. Τό στρώμα τούτο 
περιείχε μεγάλην αφθονίαν συντριμμάτων έκ χαλκών σκευών, εργαλείων καί 
ειδωλίων. Δυστυχώς ή γειτνίασις τής θαλάσσης εΐχεν εμποτίσει πάντα ταύτα 
τά αντικείμενα υπό κακοήθους δξειδώσεως, πλήν δέ τούτου εύρέθησαν καί 
εις κατάστασιν άμορφων καί συνοξειδωμένων ό'γκων θρυμμάτων. Τό στρώμα 
έκτος τούτων περιείχε καί ίχνη ελεφάντινων αντικειμένων (σφραγίδων), ύαλίνων 
(ψήφων ή μικρών σκευών), τέλος δέ αντικείμενα έξ αιγυπτιακής φαγεντιανής.

Υπέρ τό μελανόν στρώμα εύρέθη έ'τερον στρώμα καθαράς ά'μμου, δπερ 
άποδεικνύει δτι τό ιερόν καταστραφέν ή άλλως έγκαταλειφθέν έμεινε επί τινα 
καιρόν έρημον. Τό πάχος τής άμμου υπερβαίνει εις έν σημεΐον τά 50 εκατο
στά, λεπτύνεται δέ καί μηδενίζεται εφόσον βαίνει προς Άνατολάς (είκ. 2).

Έπί τού στρώματος τούτου έπικάθηται έτερον στρώμα καλλιεργησίμου 
γής, πάχους 0,60-0,70, εις τό όποιον, αν προστεθώσιν έτι 15-20 εκατοστά 
γής από αιώνων αύλακουμένης υπό τού αρότρου, φθάνομεν εις τήν σημερινήν 
επιφάνειαν τού αγρού. Τό στρώμα τούτο παρουσίασε τοίχους έκτισμένους 
δι’ αρχαίου υλικού, λεπτούς καί ευτελείς, άνευ συνδετικής ύλης, εν μέρει άπο- 
τελουμένους μόνον έξ όρθιων πλακών. Οί τοίχοι ούτοι άπετέλουν άφ’ ενός 
μέν ορθογώνιον δωμάτιον διαστάσεων 4χ7μ. περίπου, άφ’ετέρου μικρόν 
τετράγωνον χώρον 1,70x170 δστις περιεκλείετο υπό τού ανωτέρω δωματίου 
καί άπετελεΐτο έν μέρει μέν έξ όρθιων πλακών, έν μέρει δέ έκ τοίχου πάχους 
μόλις 0,25. Τό στρώμα τούτο περιείχε κεραμεικήν άνάμεικτον από τής ΜΜ 
εποχής μέχρι τής ρωμαϊκής. ’Άφθονα τεμάχια λύχνων χρονολογοΰσι τό κατώ
τερον δριον τής μακράς ταύτης ιστορίας εις τον Β'. μ. X. αιώνα.

Τά ευρήματα, τής άνασκαφής αν καί ένδιαφέροντα, ήσαν ολίγα: Χαρα
κτηριστικόν είναι, δτι έντελώς άδιατάρακτα δέν ήσαν τά στρώματα. Ούτως 
όμοΰ μετά τών αρχαϊκών τού μελανού στρώματος εύρίσκετο σποραδικώς εν 
τεμάχιον ελληνικού, ελληνιστικού ή καί ρωμαϊκού αγγείου. Ύπό τό αρχαϊκόν 
μελανόν στρώμα εύρίσκοντο κυρίως γεωμετρικά ή άνατολίζοντα τεμάχια, μεταξύ 
τών οποίων καί τεμάχια πίθων μέ έμπιέστους συγκεντρικούς κύκλους. Έν 
τούτοις εύρέθη όμού καί ληκύθιον μετ’ ανθεμίου, τέλους τοΰ 5ου ή αρχής τού 4ου 
αίώνος. ’Έτι βαθύτερον εύρίσκοντο κυρίως μινωϊκά όστρακα καί πλήρη μικρά 
άωτα κύπελλα, τά όποια είναι κοινότατα εις τήν ΥΜ έποχήν. ’Ακριβώς κατά 
τό τέλος τοΰ μελανού αρχαϊκού στρώματος καί τήν αρχήν τού υποκειμένου 
εύρέθη εγχειρίδιου χαλκοΰν διατηρούν ένα επίχρυσου ήλον, τό όποιον ανήκει
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άναμφιβόλως εις μινωϊκήν εποχήν, προδήλως μάλιστα μεσομινωϊκήν. Δεν θά 
ήτο άπίθανον νά εύρέθη υπό τίνος εΰσεβοϋς, δστις ώς παλαιόν καί σπάνιον 
άλλα καί εις αυτόν άχρηστον εύρημα, αφιέρωσε τούτο είς τό ιερόν τών ελλη
νικών χρόνων. Φυσικά δεν δύναται νά άποκλεισθή καί ή πιθανότης, δτι τούτο 
ανήκει είς τό αρχικόν ΜΜ οικοδόμημα.

Έκ των άλλων ευρημάτων τά σπουδαιότερα έσημειώθησαν εντός τού

Είκ. 4. Αιγυπτιακά αντικείμενα έκ φαγεντιανής, εΰρεΰέντα έν τώ στρώματι των 
χαλκών. 1) Ό Αιγύπτιος θεός Βησάς. 2) Είδώλιον «Αίδήμονος Αφροδίτης». 

3) Καθημένη αιγυπτιακή θεότης. 4) Κεφαλή αιγυπτιακής θεότητος.

μελανού στρώματος καί απεικονίζονται επί των εικόνων 3-5: Χάλκινα ειδώ
λια βοός καί αιλουροειδούς όκλάζοντος καί στρέφοντος την κεφαλήν προς τά 
όπίσω μέ χαΐνον στόμα. Τεμάχιον είκονίζον τό στόμα μετά τών δδόντων καί 
τής γλώσσης λέοντος ή άλλου αιλουροειδούς. Τούτο θά ήτο τεμάχιον εξ ολο
κλήρου ζώου καί ενθυμίζει την διά τήν αρχαϊκήν εποχήν άναφερομένην κατα
σκευήν χαλκών μεγαλύτερων έργων, τά όποια ως μή δυνάμενα νά γίνωσι 
χυτά κατεσκευάζοντο σφυρήλατα. (Ό υποτιθέμενος λέων θά είχεν ενταύθα 
μέγεθος μεγάλης γαλής ή μικρού κυνός. Κατά τι μεγαλύτερος τούτου είναι ό
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αρχαϊκός πήλινος λέων τής Πραισού, BSA 8 πίν. 13-14, δστις και δέον νά 
θεωρηθή παράλληλον λίαν πιστόν). 5Επίσης άνενρέθη ελλιπές σύμπλεγμα 
θεότητας Ιπί ίππου, θέμα προσφιλές εις την αρχαϊκήν εποχήν. "Ομοια 
πήλινα εύρέθησαν εις τό τέμενος τής Όρθιας καί εις τό Μενελάϊον τής 
Σπάρτης, έξ οΰ οί "Αγγλοι έδωκαν εις την μορφήν τό δ'νομα «Ελένη»), 
"Ετερα τεμάχια είναι άμορφα καί προ τοΰ εντελούς καθαρισμού των δεν 
είναι δυνατόν νά λεχθή τι περί αυτών.

Τά πλεΐστα των θραυσμάτων χαλκών αγγείων προέρχονται εξ εύμεγέθων

σκευών. "Εν τεμάχιον διατηρεί έγχαράκτως τεχνικόν ωραΐον πλοχμόν(Ρ1εοθΙ
ό and) μετ’ όμφαλοΰ εις τό κέντρον έκάστου μέλους τού κοσμήματος. Διετη- 
ρήθη επίσης καί ή λαβή ενός χαλκού σκεύους, καταλήγουσα άνω εις λωτο- 
ειδές άνθος.

Τά εκ φαγεντιανής αντικείμενα (είκ. 4 - 5) είναι κολοβόν άγαλμάτιον τού 
αιγυπτιακού θεού Βησά (Bes), κολοβόν επίσης είδώλιον γυμνής θεάς, τού 
τύπου τής καλουμένης Venus Pudica, γνωστής καί έκ τής αρχαϊκής Κρήτης 
καί εξ άλλων μερών (ΓΙρβλ. Val. Muller Fruhgr. Plastik κλπ. 207 έξ.), τέλος 
δε κορμός καθημένου άγαλματίου καί κεφαλή αιγυπτιακής θεότητος. Έπι τής 
είκ. 4 κορμός καί κεφαλή έχουν συνενωθή δοκιμαστικώς, εν τούτοις δεν είναι 
πιθανόν δτι συνανήκουν. Ή κεφαλή καί τό είδώλιον τής ’Αφροδίτης διατη
ρούν ίχνη τοΰ βαθέος ερυθρού χρωματισμού των. Τού Βησά ό χρωματισμός 
ήτο μέλας. Ή φαγεντιανή εις δλας τάς περιπτώσεις ήτο υπόλευκος ή πρασι
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νωπή. Τέλος εύρέθησαν τά τεμάχια αγγείων έξ αιγυπτιακής φαγεντιανής, ών 
έν συνεπληρώθη μετ’ ασφαλείας (είκ. 5).

Έκ τών κεραμεικών συντριμμάτων ούδέν απεικονίζεται ενταύθα. "Ιδιαι
τέρως μνημονεύονται προΐσκη σχεδόν ακέραια, πρωίμου αρχαϊκής ή ύστερο- 
γεωμετρικής εποχής, μικρά τεμάχια αγγείων τής άνατολιζοΰσης περιόδου, δύο 
ή τρία ρωμαϊκά αγγεία άνευ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος καί ισάριθμα ιοιαΰτα 
έξ άρρετινής γής (Terra sigillata). "Εν έκ τούτων (πινάκιον άβαθές μετά 
καθέτου περιχειλώματος) έφερε πέριξ τού χείλους έξωτερικώς ανάγλυφα κυνάρια.

Πολλά συντρίμματα κεράμων εύρέθησαν έκ τού υποτιθεμένου ιερού. 
Στρωτήρες ύπάρχουσι πολλοί, μάλλον ή ήττον κολοβοί. Έκ τών καλυπτήρων 
ευτυχώς διατηρείται εις πρακτικώς ακέραιος, τής συνήθους άετοειδούς μορ
φής, μήκους 0,70 και πλάτους 0,18 Στρωτήρες και καλυπτήρες άνήκουσιν εις 
διαφόρους τύπους μικρόν παραλλάσσοντας μεταξύ των. Επομένως προέρχον
ται έκ διαφόρων οικοδομών ή έκ διαφόρων έπισκευών ενός καϊ τού αυτού 
κτηρίου. Εύρέθη έπίσης τεμάχιον ακροκεράμου μετ’ αναγλύφου σπειροειδούς 
κοσμήματος έν σχήματι ι>ο.

Έκ τών λίθινων αντικειμένων μνημονεύονται πώρινος βωμίσκος, τεμά
χιον πώρινου ακρωτηρίου (;) μετ’ ανθεμίου κα'ι άλλα θραύσματα. "Εν τεμά
χιον πώρινου μικρού κιονοκράνου εύρεθέν ήδη προ δύο έτών έκεϊ, έπϊ τής 
έπιφανείας τού αγρού, έχαρακτήρισα ήδη ως αρχαϊκόν μάλλον ή μινωϊκόν 
(Α. Απζ. 1933, 29δ).

Ή σπουδαιότης τής έφετεινής άνασκαφικής περιόδου έγκειται εις τούτο, 
δτι διά πρώτην φοράν παρουσιάζεται ούτω χειροπιαστή ή συνέχισις μιάς 
λατρείας επί οικοδομήματος παλαιοτέρου. Διά την ιστορίαν τής θρησκείας 
είναι γνωστόν πόσην σημασίαν έχουν τοιαύται παρατηρήσεις, κυρούσαι την 
έπιβίωσιν λατρείας τίνος έκ προελληνικών χρόνων. Είναι γνωστόν, δτι έφ’ 
δλων σχεδόν τών μυκηναϊκών ανακτόρων είχον έγκαθιδρυθή κατά την ελλη
νικήν έποχήν λατρεΐαι θεοτήτων (Τίρυνς σαφέστατα, έπίσης Μυκήναι, Άκρο- 
πολις, Θήβαι). Έν Κρήτη ακόμη έπιστώθη λατρεία κατά τήν αρχαϊκήν έπο
χήν υπέρ τά προ πολλού έξαφανισθέντα ανάκτορα Κνωσού, Φαιστού και τό 
μέγαρον Τυλίσου. Διά πρώτην δμως φοράν βλέπομεν τόσον έντατικήν και 
τόσον μακρόβιον λατρείαν έν έλληνικοΐς χρόνοις, έπί τών ερειπίων ενός μινω- 
ϊκού οικοδομήματος.

Φυσικά ή αξία τής άνακαλύψεως θά είναι πλήρης, δταν έξακριβωθή 
ή φύσις τού μινωϊκού οικοδομήματος. Διότι δυνατόν νά είναι τυχαία ή έγκα- 
τάστασις τής ελληνικής λατρείας, τής οποίας τήν φύσιν άγνοοΰμεν έτι, υπέρ 
τά έρείπια τού μινωϊκού οικοδομήματος. "Αν δμως ήθελεν άποδειχθή δτι και 
τούτο ήτο άρχήθεν χαρακτήρας Ιπισημοτέρου καί δή θρησκευτικού (τοιαύτα 
δέ άγνοούμεν σχεδόν μέχρις ώρας έκ τής μινωϊκής έποχής), τότε φυσικά τό 
πράγμα θά ήτο μεγάλης σημασίας διά τήν ιστορίαν τής ελληνικής θρησκείας.

'Ηράκλειον, Δεκέμβριος 1933.
ΣΤΤ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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Δωρεαί. Ευχαρίστως άναγράφοντες κατωτέρω τά προς τήν βιβλιοθήκην 
τής "Εταιρείας είτε ύπ’ αυτών των συγγραφέων είτε ύπ’ άλλων φίλων τής 
Εταιρείας άποσταλέντα κατά τό έτος 1933 βιβλία, καθήκον ημών θεωροϋμεν 
νά έκφράσωμεν κα'ι ενταύθα προς πάντας τούς φιλόφρονας δωρητάς τήν 
ευγνωμοσύνην τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

[Εις τό τέλος τοΰ τίτλου έκαστου βιβλίου τίθεται εντός παρενθέσεως τό όνομα 
τοϋ δωρητοΰ. "Οπου δεν υπάρχει παρένθεσις, δωρητής υπονοείται ό συγγραφεύς].

1. Aberg, Nils: Bronzezeitliche und friiheisentliche Chronologie. T. 1-3:
Stockholm 1930 - 32 (Kngl. Vitterh. Histor. och Antiqu. Akademien).

2. Άλή8εια: Περ. Δ', έτ. 1, Άρ. 21 : Κέρκυρα 12 Ίαν. 1933. [Περιεχ.:] Γεώργιος
Θεοτόκης (Ή Διεύθυνσις).

3. Das Alpenbuch. (Zurich. : 1931) Άπ.: «Eidg. Postverwaltung» Jg. 3.
4. Άμάντου, K. 1. : Εισαγωγή εις τήν βυζαντινήν ιστορίαν. Έν Άθήναις 1933.
5. Andread&s, A. : Philippe Snowden. Paris 1916. (Δ. Παππούλιας).
6. » » Le theatre grec contemporain. Geneve 1927. Άπ.: «Biblio-

theque Univers. et Revue de Geneve» Oct. 1927. (Δ. 
Παππούλιας).

7. Angdlopoulos, lilie J.: Aristophane et ses idees sur Socrate. Athenes 1933.
8. ’Αιτοστολίδου, Π. X. : At Παγασαί. Έν Άθήναις 1912 (Δ. Παππούλιας).
9. ΆΘηναγορα : Μία επιστολή άποσταλεΐσα τφ σοφφ φίλφ Καθηγητή καί Ακαδη

μαϊκή) κυρίφ Δ. Κ. Μπαλλάνφ εις άπάντησιν μιας κριτικής επί 
τοΰ «Γνησίου Συγγραφέως» Έν Άθήναις 1933.

10. » Αί ίεραί μοναί τής Ηπείρου καί τής Ελλάδος έν γένει... Έν Άθή-
ναις 1927 (Δ. Παππούλιας).

11. » Ό γνήσιος συγγραφεΰς των εις Διονύσιον τόν Αρεοπαγίτην άποδι-
δομένων συγγραμμάτων. Έν Άθήναις 1932.

12. Αύγερινοΰ, Πέτρου Α.: Δημήτριος Παππούλιας. Κάϊρον 1932.
13. Βαλααμώνος, Μιχ. : Πατριαρχική κατήχησις. Έκδ. Μ. Γεδεών. Έν Καρυαϊς

Άγ. ’Όρους 1931. (Μ. I. Γεδεών).
14. Βαμβουδάκη, Έμμ. : Τό έν Κέδρο) Σάμου Βαπτιστήριον. Έν Άθήναις 1932.

Άπ. : «Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπουδών» 9.
15. » » Επιγραφή ελληνιστική έν ’Άνω Βαθεϊ Σάμου. Άπ. :

«ΑΕ» 1931.
16. Bollettino [dell’] Associazione Internazionale degli Studi Mediterranei.

Anno 4: Roma 1933. (Γ. Π. Οικονόμος).
17. Brueckner, A.: Der Wiederbeginn der Arbeiten. Ernst Buschor: Eine.

Poros-Stele vom Heiligen Tor, Άπ.; «Atben. Mitt,» 51,1926 (Δ. Παππούλιας).
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18. Brunn, Η.: liber die kunstgeschichtl. Stellung des Pergamen. Giganto-
machie. Berlin 1884. Άπ.: «Jahrb. d. Kngl. Preuss,Kunstsamml.» 

5 (A. Μπενάκης).
19. » » Kleine Schriften. Bd. 1-3. Leipzig 1898-1906 (Δ. Παπποΰλιας).
20. Bulle, H.: Untersuchungen an griech. Theatern. Miinclien 1928. Άπ.:

Abhandl. Bayer - Akad. Wiss.» Bd 33.
21. Bulletin de l’Acaddmie des Beaux - Arts. Ann. 8, Paris 1932 (Acad, des

Beaux - Arts).
22. Bulletin of the Metropolitan Museum of Art. V. 28, 1932: New York.

(Metrop. Mus. of Art).
23. Buren, A. W. van : A companion to the study of Pompeii und Hercu

laneum. Rome 1933 (Amer. Acad, in Rome).
24. » » » » A bibliographical guide to Latium and Southern

Etruria. Ed. 3. Rome 1933. (Amer. Acad, in Rome).
25. Buschor, Ernst: Der Dreileibige. Άπ.: «Athen. Mitteil.» 47, 1922. (Δ. Παπ-

ποΰλιας).
26. » » Der Oelbaumgiebel. Burgloewen. Άπ. : «Athen. Mitteil.»

47, 1922 (Δ. Παπποΰλιας).
27. » » Die Tondacher der Akropolis. 2: Stirnziegel. Text. Berlin

1933 (D. Archaol. Inst.).
28. » » Die Wendung des Blaubarts· Άπ.: «Athen. Mitteil» 47,

1922 (Δ. Παπποΰλιας).
29. Calderini, Ar. : La manomissione e la condizione dei liberti in Grecia

Milano 1908 (Δ. Παπποΰλιας).
30. Cantineau, J. : Inventaire des inscriptions de Palmyre. Ease. 7-8. Beyrouth

1931 -32.
31. Caputo, G.: Divergenze e convergenze dopo venti mesi di dimora in

Attica e dopo lunghi colloqui con le rovine cosiddette mute. 
Roma 1933. Άπ. : «Rassegna Italiana» 1933.

32. » » Dell'antico giuoco del Paleo. Άπ.: «Historia» 1933.
33. Carta dell’Isola di Rodi. Istituto Geogr. Militare. 1925. F° 1-4 (Σ. Ζερβός).
34. Χαβιαρά, Νικήτα Δ.—Κουγέα, Σωκρ. : Αρχαιολογικής Εταιρείας πάπυρος.

Άπ. : «ΑΕ» 1913 (Δ. Παπποΰλιας).
35. Chamberlain, Η. St. : Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts H. 1-2.

Miinchen 1907 (Δ. Παπποΰλιας).
36. Χατζή, Άντ. X. : Ευστάθιος Μακρεμβολίτης καί Άκριτηΐς. Άθήναι 1932. Άπ. :

«Byz.-Neugr. Jahrb.» 9, 1931.
37. Choisy, Prank: Les allegories musicales du Mnsee Nat. d’Athenes. Άπ. :

«Monde Musical» 1932.
38. ’Ηπειρωτικά Χρονικά, Έτ. 1-6 καί Παραρτ. 1-3. Έν Ίωαννίνοις 1926-1931

(Δ. Παπποΰλιας).
39. Κυπριακά Χρονικά. Έτ. 9, 1933. Έν Λάρνακι Κΰπρου. (Ή Διεΰθυνσις).
40. Χρυσαφη, I. Ε.: Οί σύγχρονοι διεθνείς ’Ολυμπιακοί αγώνες. Τ. 1. Έν Άθήναις

1930 (Δ. Παπποΰλιας).
41. La conservation des monuments d’art et d’histoire. (Paris 1933). (Office

Jnternat. des Mgsees),
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42. Corinth, V. 1: Indroduction, topography, architecture, by A. N. Fowler
and R. Stillwell. Cambridge, Mass. 1932. καί Plates: 1932 
(Άμερ. Άρχ. Σχολή ’Αθηνών).

43. V. 5: The Roman Villa. By Theod. L. Shear Cambridge, Mass.
1930 (Άμερ. Άρχ. Σχολή Αθηνών).

44. V. 6: Coins. 1896 -1929. By K. M. Edwards. Cambridge, Mass.,
1933 (Άμερ. Άρχ. Σχολή Αθηνών).

45. Delbrueck, Hans: I)as Tagebuch Kaiser Friedrichs. Gustav Freytag:
Ober Kaiser Friedrich. Berlin 1889. Άπ.: «Preuss Jahrbiicher» (Δ. Παπ
πούλιας).

46. Αελτιον τής Έλλην. Γεωγρ. Εταιρείας Τ. 2 (1926-1932) Έν Άθήναις 1933.
Έλλην. Γεωγρ. Εταιρεία).

47. » τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος Ν. Σειρά
Τ. 1, τχ. 1. 4. Έν Άθήναις 1928. (Δ. Παππούλιας).

48. Δημοπούλου, Π. Ν.: Ό δημόσιος καί ιδιωτικός βίος τών αρχαίων Ελλήνων.
Άθήναι 1933.

19. Doerpfeld, W. Γουλιέλμος Δόρπφελτ (1853-1933). Έκδοσις «Κοινότης Περγά
μου» Μυτιλήνη 1933. («Κοινότης Περγάμου» Μυτιλήνη).

50. Δραγάτση, Ίακ. X.: Τό έν Πειραιεϊ Σηράγγιον. Άπ.: «Λ. Ε.» 1925/26: 1928.
(Δ. ΙΊαππούλιας).

51. Drerup, Ε.: Das Genarationsproblem in der griech. und griech.-rom.
Kultur. Paderborn 1933.

52. Έκδεσις τής Επιτροπής Έκπονήσεως Νέου Σχεδίου Αθηνών, Καλλιθέας, Φαλή-
ρων καί Πειραιώς [καί] Διαγράμματα. 1924 (Δ. Παππούλιας).

53. » τής Εξελεγκτικής Επιτροπής περί τής Έθν. Βιβλιοθήκης. Έν Άθήναις
1875. Άπ.: «Στοά» (Δ. Παππούλιας).

54. » επί τής περιουσιακής καταστάσεως τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών. Δεκέμ
βριος 1930. (Δ. Παπποΰλιας).

55. Ή ένενηκονταετηρίς τών Αθηνών ώς πρωτευοΰσης τής Ελλάδος. Έν Άθήναις
1925. (Δ. Παππούλιας).

56. Έπετηρί; Φιλολ. Συλλόγου Παρνασσού. Έτ. 1-3 [καί] ΙΙερ. Β', έτ. 10-12.
Έν Άθήναις 1897 - 99 [καί] 1914 -16. (Δ. Παππούλιας).

57. Εβδομαδιαία Έπιθεώρησις τοΰ Ξένου Τύπου. Έτ. 2, 1933. Έν Άθήναις
(Ύπουργ. Έξωτ.).

58. Die Ergebnisse der Ausgrabungen zu Pergamon.Vorlauf. Bericht [1]. [2]. 3.
Berlin 1880 - 88. (Άντ. Έμμ. Μπενάκης).

59. Εύαγγελίδου, Δ.: Άνασκαφαί Δωδώνης. Έν Άθήναις 1933. Άπ.: «ΠΑΕ» 1932.
60. Εύαγγελίδου, Τρύφ.; Ροδιακά. Τ. 2, ι. Έν Άθήναις 1929. (Δ. Παππούλιας).
61. Εΰριπίδου ’Ίων. Αρχαία τραγωδία, όπως τήν έχει μεταφράσει έ'μμετρα ό Νικό

λαος δ Ποριώτης Αθήνα 1933. (Ν. Ποριώτης).
62. Ftihrer durch die Konigl. Museen. Aufl. 12. Berlin 1902 (Δ. Παππούλιας).
63. Archaeologische Funde aus dem Jahre 1929 und der 1. Halite von 1930.

Άπ.: «Jahrbuch d. D. arch Inst.» (Δ. Παππούλιας).
64. Gai Institutionum commentarii 4. Sextum ed. B. Kuebler. Lipsiae 1928

(Δ. Παππούλιας).
65. Γεδεών, M«V, Ί#,: Άποσημειώματα χρονογράφου, 1780-1800-1869-1913, Ί]γ

Άθήναις 1932,
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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.

Γεδεών, Μαν. Ίω.: Ό χαρακτήρ του βυζαντινού άγώνος δικαιούμενος. Έν ΆΟή- 
ναις 1931. Άπ. : «Ίερ. Σύνδ.»

» » » Επιστολή ως επίλογος καί πρόλογος Άγιορειτ. Προσκυνη-
ταρίου. ΆΟήναι 1923.

» » » Μηνιατών γράμματα. Άπ. : «Μοΰσαι» Παράρτ. Έν ΖακύνΟω
9 Νοεμβρ. 1933.

» » » Πατριαρχικής Ιστορίας μνημεία. 1 : ΆΟήναι 1922.
» » » Κληρικών προνομίαι καί τιμαί κοσμικαί. Άν ΆΟήναις 1931

Άπ. : «'Ιερ. Σύνδ.».
» » » Ήμίγνωστοι σελίδες τής ιστορίας των Αθηναίων. ΆΟήναι

1927. Άπ. : «Θεολογία».
Ghiberti, L. : Porte principale du Baptistere de Frorence. [Άνευ προμετω- 

πίδος].
Γιαννοπούλου, Νικ. I.: Έπιγραφαί Θεσσαλίας. 1932. Άπ. : «ΑΕ» 1931. 
Gilli6ron, Ε.: Galvanoplastieche Nachbildungen mykenischer und kreti- 

scher (Minoischer) Altertiimer. (Stuttgart) (Δ. Παππούλιας).
Goekoop, A.E.H.: Ithaque la grande. Athenes 1908 (Δ. Παππούλιας). 
Cotsmieh, Alois: Studien zur altesten griech. kunst. Prag. [1930]. [Κρίσις], 

E. Kunze. Άπ.: «GStting. Gelehrt. Anzeiger» 1932, Nr. 6 (E. Kunze). 
Γούδα, ’Avotat. N. : To παρελθόν, τό παρόν καί τό μέλλον τής Ανατολής. Έν 

ΆΟήναις 1876 (Δ. Παππούλιας).
Μεσαιωνικά γράμματα. Τ. 1, τχ. 1. Έν ΆΟήναις 1930 (Δ. Παππούλιας). 
Granic', Β.: L’acte de fondation d’un monastere dans les provinces grecques 

du Bas - Empire au Ve et au Vie siecle. Paris : 1930. Άπ.: 
«Melanges Ch. Diehl» V. 1 (Δ. Παππούλιας).

» Das Klosterwesen in der Novellengesetzgebung Kaiser Leons 
des Weisen. Leipzig 1931. Άπ. : «Byz. Zeitschr.» 31, 1 (Δ. 
Παππούλιας).

Grillparzer, Pr.: Σαπφώ. Μετάφρ. Έμμ. Δαυίδ. ΆΟήναι 1926. (Δ. Παππούλιας). 
Hamann, R. : Deutsche Kopfe des Mittelalters. Marburg 1922 (Δ. Παπ

πούλιας).
Hansen, H. D.: Early civilization in Zhessaly. Baltimore 1933. 
Heisenberg, Aug.: Karl Krumbacher. Άπ.: «Allgauer Geschichtsfreund» 

24, 1925, 1 (Δ. Παππούλιας).
Τουριστική Ελλάς. Έτ. 1-4. ΆΟήναι 1931 -33. (Τουρισμός).
Ελληνικά. Τ. 6, 1933. Έν ΆΟήναις 1933 (Σύλλ. Ώφελ. Βιβλ.)
'Εορτασμός τής επιστημονικής δράσειος τοΰ επιτίμου καΟηγητοϋ Χρυσοστόμου 

Παπαδοπούλου, Άρχιεπ. Αθηνών, καί πάσης Ελλάδος καί τών ύμοτίμων 
καθηγητών Ζήκου Ριόση καί Ίωάννου Μεσολωρά. Έν ΆΟήναις 1933 (Πανε- 
πιστή μιον).

Hiller von Gaertringen, Pr.: Epigraphische Hymmen. Άπ.: «Forsch. u. 
Fortschr. 9, 1933, Nn 20-21.

Hutton, C. A.: The jubilee celebration of the Society. Άπ.: «Journal of 
Hell. Stud.» 49, 1929.

Jahresbericht des Archaol. Institute fiir das Jahr 1924, 1925, 1929-30 
(Δ. Παππούλιας).
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91 Kalitsunakis, Joh. Ε.: Eiti Jahrhundert Neugriechenland. Berlin 1921 
(Δ. Παππούλιας).

92. Καμποΰρογλου, Δ. Γρ. : Οί Χαλκοκονδύλαι. Έν Άθήναις 1926 (Δ. Παππούλιας).
93. '> » » Μελέται καί ερευναι. ’Εν Άθήναις 1923 (Δ. Παππούλιας).
94. Καρακασσώνη, Π. Γ.: 'Ιστορία τής άπελευθερώσεως τής Χίου κατά τό 1912.

Έν Άθήναις 1928 (Δ. Παππούλιας).
95. Καρολίδου, Π. : Διαμαρτυρία πρός τόν κοσμήτορα τής Φιλοσ. Σχολής κ. Κυπά-

ρισσον Στέφανον εναντίον Σπυρ. Δ. Λάμπρου. Α' : Άθήνησιν 1892 (Δ. Παπ- 
ποΰλιας).

96. Κατάλογος Βιβλιοθήκης Βουλής. Έν Άθήναις 1900 (Δ. Παππούλιας).
97. » των κατά τήν τελευταίαν έπταετίαν 1920 - 1926 προσκτηθέντων έξ 

άγοράς συγγραμμάτων τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής. Τ. 1-2. Έν Άθήναις 
1927. [Πολυγραφη μένος] (Δ. Παππούλιας).

98. Συστηματικός κατάλογος του Έθν. Μετσοβείου Πολυτεχνείου. Έν Άθήναις
1924. (Δ. Παππούλιας).

99. Keil, Jos.: Ephesos. Wien 1915 (Δ. Παππούλιας).
100. Ιερά Κειμήλια Ναών και Μονών τών ανταλλαξίμων. Άθήναι 1930 (Δ. Παπ

πούλιας).
101. Κεραμοιτούλου Άντ. Δ. : Σύμμεικτα αρχαιολογικά 1932. Άπ.: «ΑΕ» 1931.
102. » » » Έρευναι καί άνασκαφαί έν Δυτ. Μακεδονίρ. Έν

Άθήναις 1933. Άπ. : «IIΛΕ» 1932.
103. Keyssner, G. : Das Gebaude der Universitat in Jena. Leipzig. Άπ. :

«Profanbau» (Δ. Παππούλιας)
104. Κολια, Γ.: Σιδερόκαστρον. Έν Άθήναις 1933. Άπ.: «Έπετ.Έτ. Βυξ. Σπ.» 10.
105. » » Τοπωνυμικόν τοϋ δήμου Δωριέων Παρνασσίδος. Άθήναι 1933.

Άπ.: «Άθηνά» Τ. 44.
106. Κοσμά Μητροπολ. Βιξύης: Επτά έπιστολαί λόγου άξιαι.Έπιμελείρ Μ. I. Γεδεών.

Έν Άθήναις 1928. Άπ.: «Θρακικά» 1. (Μ. I. Γεδεών).
107. Κουρουνιώτη, Κ.: Είς τό άνάκτορον Έλευσΐνος. Άπ.: «Άρχ. Δελτ.» 1926

(Δ. Παππούλιας).
108. » » Ή άνασκαφή τών αρχαίων Αθηνών. Έν Άθήναις 1926

(Δ. Παππούλιας).
109. Κριαρά, Μ.: Διορθώσεις είς τόν Στάθην του Κρητικού θεάτρου Σάθα. Έν

Άθήναις 1932. Άπ.: «Έπετ. Έτ. Βυζαντ. Σπουδών» Τ. 9.
110. Κυπαρίσση, Ν.: Άνασκαφαί έν Γουρζουμίση Αρχαίας Άχαΐας. Έν Άθήναις

1933. Άπ.: «ΠΑΕ» 1932.
111. Κύπρος. Άπ.: «Μεγ. Έλλ. Έγκυκλ.» Τ. 15(1931). (Δ. Παππούλιας).
112. Λαμπάκη, Γ. Χριστιανική αρχαιολογία τής Μονής Δαφνιού. Έν Άθήναις 1889

(Δ. Παππούλιας).
113. Λάμπρου, Σπ. Π·! Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά. Τ. 3. Έν Άθήναις 1926.

(Δ. Παππούλιας).
114. Lascaris, Μ.: Diplome du Tsar Ivan Asen II. Sofia 1930. [Κείμ. βουλγαρι

κόν καί περίληψις γαλλική]. Άπ.: «Bulgarski Starini» 11. (Δ. Παππούλιας).
115. Λεβίδου, Ν. Δ.: Έργα δημοσιευθέντα έν ίδίοις τεύχεσι. [Έν Άθήναις 1933].
116. » » Μελέτη πώς ακριβώς ίδρύθη ή Σχολή τών Άπορων Παίδων

ΰπό τοΰ Φιλολ. Συλλόγου Παρνασσού. Έν Άθήναις 1933.
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117.

118.

119.

120. 
121. 
122.

123.

124.
123.

126.
127.

128.

129.

130.

131.

132.
133. 
131.

135.

136.

137.
138.
139.

140.

141.

142.

Leitschuh, Fr.: Die Wittelsbacher in Bayern. Aufl. 2 Bamberg 1894. 
(Δ. Παππούλιας).

Λούβαρι, N. - Παππούλια, Δ.: Μιχαήλ Λιβαδάς. Λόγοι - Έν ΆΟήναις 1933 
(Πανεπιστή μιον).

Macmillan, G. A.: Η history of the Hellenic Society 1879-1929. London 
(Γ. Γεννάδιος).

Malye, Jean: Grece antique-Grece moderne. Chartres 1928. (Δ. Παππούλιας) 
Μαρινάτοι), Σιτ.: Αί άνασκαφαί Goekoop έν Κεφαλληνίφ 1933. Άπ.: «ΑΕ» 1932. 

» » Άνασκαφή ΓΑμνισοΰ Κρήτης. Έν Άθήναις 1933. Άπ.:
«ΠΑΕ» 1932.

» » Hohlenforschungcn in Kreta. Άπ.: «Mitteil. ueber
Hohlen-und Karstforshung» 1928.

Ή όρεία κρύσταλλος έν Κρήτη 1932. Άπ.: «ΑΕ» 1931. 
Megas, G.: Die Sage von Alkestis Άπ.: «Archiv f. Religionswiss.» 30, 

Leipzig 1932.
Μηλιάδη, Γ.: Άμβρακίας τάφοι. Άπ.: «Άρχ. Δελτίον» 1926 (Δ. Παππούλιας). 
Μηλιαράκη, Άντ.: Ή αρπαγή τής Αφροδίτης τής Μήλου. Άπ.: «Μελέτη» 1907 

(Δ. Παππούλιας).
Milet. Bd3, Η 1: Der Latmos von Theod. Wiegand. Berlin 1913 (Άντ.Έμμ. 

Μπενάκης).
Moerland, H.: Rufus de podagra. Olsoae 1933. (Symbolae Osloenses, Fasc. 

Supl 6) (Γ. Π. Οικονόμος).
Μπαλάνοι», Δ. Σ.: Θεόκλητος Φαρμακίδης. (1784-1860), Έν Άθήναις 1933. 

(Πανεπιστή μιον).
Μπαλάνου, Ν.: Τά έκτελεσθέντα έργα πρός άναστήλωσιν των μνημείων τής 

Άκροπόλεως. 1834-1930. (Δ. Παππούλιας).
Μπίρη, Κ. Α.: Τά πρώτα σχέδια τών Αθηνών. ΆΟήναι 1933.
Μυλωνά, Γ. Σ.: Ερυθρόμορφος κρατήρ Έλευσΐνος 1932. Άπ.: «Άρχ.Έφ.» 1931. 
Νικηφόρου: Μάρκος ό Ευγενικός καί Βησσαρίων ό Καρδινάλιος. Άθήναι 1893. 

(Δ. Παππούλιας).
Νοταρά, Χρύσανθού: Εισαγωγή εις τά γεωγραφικά καί σφαιρικά.... Έν 

Παρισίοις 1716 (Δ. Παππούλιας).
Οικονόμου, Γ. Π. : Αναθηματικόν κράνος τών Όρχομενίων. 1928. Άπ.: «ΑΕ» 

1925-1926.
» » Έκ τοϋ Εργαστηρίου τών Τράλλεων. 1925. Άπ. : «ΑΕ» 1923.
» » Bronzen von Pella 1927. Άπ.: «Athen. Mitteil.» 51, 1926.
» » Περί τής σημασίας τών έλλην. νομισματ. ύστεροσήμων έπί τή

βάσει νέας δραχμής τών Ναξίων. Άπ.: «ΠΑΑ» 1928.
» Le nouveau «Zeus» due Musee d’Athenes. Paris 1930. 

Άπ.: «Mon. et Mem. Piot» 30.
» » Έκθεσις περί τών κατά τό έτος 1932 υπό τής Αρχαιολογικής

Εταιρείας πεπραγμένων. Έν Ά&ήναις 1933.
Όρλάνδου, ’Ανάστ.: Τό αέτωμα τοΰ έν Σουνίιρ Ναού τοϋ Ποσειδώνος. Εναί

σιμος Διατριβή. Άθ. 4915, Άπ. ; «Άρχ. Δελτ.» Τ· 1 (Δ. 
Παππούλιας).
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147.

148.
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154.
155.

156.
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158.
159.
160. 
161. 
162.

163.

164.
165.
166.

167.

168.
169.

170.
171.

172.

173.

174.

Όρλάνδου, Άναστ.: Άναοκαφή τοΰ ’Ωδείου τοΰ Περικλεούς. Άπ.: «ΠΑΕ» 1932. 
» » Άναοκαφή Πελλήνης. Άπ.: «ΠΑΕ» 1932.

» Άναοκαφή Σικυώνος. Έν Άθήναις 1933. Άπ.: «ΠΑΕ» 1932. 
Μοναστηριακή αρχιτεκτονική.Άθήναι 1927 (Δ.Παπποΰλιας). 

» » Ό έν Στράτψ τής Ακαρνανίας ναός τοΰ Διός. Άπ. : «Άρχ.
Δελτ.» 1923 (Δ. Παπποΰλιας).

» Ή ’Όμμορφη Εκκλησία. Άθήναι 1921 (Δ. Παπποΰλιας). 
Osborn, Η. F.: Men of the old stone age. Ed. 3 New York 1918 (Άναστ. 

Όρλάνδος).
Π άλλα, Δ. I.: Ή φιάλη τοΰ Χριστιανικού Παρθενώνος. Έν Άθήναις 1933.

Άπ. : «Byz. - Neugriech. Jahrb.» 10.
Π απαδη μητριού, I.: Ό εθνικός βίος τοΰ Μουστοξύδου. Κέρκυρα 1933. 
Παιτανδρέου, Γ.: 'Ιστορία των Καλαβρύτων. Άθήναι [1928] (Δ. Παπποΰλιας). 
Παπασιτυρίδη, Σεμνής—Κυπαρίσση, Ν.: Νέα λήκυθος τοΰ Δούριδος. Άπ.: 

«Άρχ. Δελτ.» 1927 -28. (Δ. Παπποΰλιας).
Papiri greci e latini. V. 8, Fasc. 1. Firenze (1925) (Δ. Παπποΰλιας). 
Παπποΰλια, Δ. Π.: Τό έν Βελιγραδίφ συνέδριον των βυζαντινών σπουδών. 

Άπ. : «ΠΑΑ» 2, 1927.
Πασχάλη, Δ. Π.: 'Ιστορικά έργα καί μελέται (1887 -1933) Έν Άθήναις 1933.

» » Άνδριακόν γλωσσάριον. Έν Άθήναις 1933.
» » Τοπωνυμικόν τής νήσου Άνδρου. Έν Άθήναις 1933.

Peek, W.: Griechische Epigramme II. Άπ. : «Athen. Mitteil.» 57, 1932.
» » Μετρικαί έπιγραφαί 1932. Άπ.: «ΑΕ» 1931.

Peirce, Η. - Tyler, R. : L’art byzantin. Τ. 1: Paris 1932 (A. E. Μπενάκης). 
Pendlebury, J. D. S.: A handbook to the Palace of Minos at Knossos, 

London 1933.
Φιλαδελφέως, Άλες. : Ή αρχαιολογία έν Έλλάδι. (Έν Άθήναις 1920). Άπ.: 

«Πανελλ. Λεΰκ.» 5 (Δ. Παπποΰλιας).
Φίλιος, Δ.: Eleusis. Athenes 1896. (Δ. Παπποΰλιας).
Φραγκούλη, Κ. Ν.: Λεύκωμα τής Κάσου.Έν Πόρτ - Σαίδ 1921.(Γ.Π.Οικονόμος). 
Πολίτου, ΆΘοιν. Γ.: Ό Ελληνισμός καί ή Νεωτέρα Αίγυπτος. Τ. 1-2. Αλε

ξάνδρεια, Άθήναι: 1928-30.
» » Σκέψεις τινές έπί τής δργανώσεως καί των μελλοντικών

κατευθύνσεων τοΰ έν Αίγυπτο) έλληνισμοΰ. Αλεξάνδρεια 1931. 
Pottier, Edm.: Theophile Homolle 1848-1925. (Paris 1926). (Δ. Παπποΰλιας). 
Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών. Έτ. 1933, Τ. 8. Έν Άθήναις 1933. Ακα

δημία Αθηνών.
Προοχέδιον ’Οργανισμού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μάιος 1931. (Δ. Παπποΰλιας) 
Πυθαγόρας - Γνώμων. Τ. Α', τχ. 8: Άθήναι Αυγ. 1932. [Περιεχ.:] Δημήτριος 

Παπποΰλιας. (Ή Διεύθυνσις).
Ραδοπούλου, Ραδ. Γ.: Ό βασιλεύς Φουάτ ό Α' καί ή αναγεννωμένη Αίγυπτος 

Αλεξάνδρεια 1930 (Δ. Παπποΰλιας).
Ρεδιάδου, Π. Δ : Ό Κρητικός Λαβύρινθος καί οί σχετικοί μύθοι 1932. Άπ.: 

«ΑΕ» 1931.
Reisch, Ε.: Bericht iiber die Gesamtsitzung desOsterr. Archael Institutes 

1930. Άπ.: «Jochreshefte des Osterr. Arch· Inst,» 26,1930 (Δ.Παππουλιας),
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175. Revista de Archivios, Bibliotecas y Museos. Ep. 3., Anno 35, 1931.
Madrid (Cuerpo Facultativo del Ramo).

176. Ricci, C.: Monumenti. Tavole storiche de Mosaici di Ravenna Fasc. 1
Roma 1930-

177. Ρωμαίου, K. A.: Ό έφηβος τοϋ Μαραθώνας. Έν Άθήναις 1927. Άπ.: «ΑΔ -
1924 -25. (Δ. Παππούλιας).

178. Σαβραμη, Euayy. I.: Σημειώματα εκ διαφόρων κωδίκων Άπ.: «Ελληνικά»
Τ. 4, 1931.

179. » » Συμβολαί εις τήν ιστορίαν τής Δημητσάνης. Έν Άθήναις
1932. Άπ.: «Έπετ.Έτ. Βυζ. Σπουδών», 9.

180. » » Λόγος τοϋ ’Αλεξάνδρειάς Θεοφίλου τοϋ Β' υπέρ τοϋ
Δ. Θέμελη καί των Μεσολογγιτών. Αλεξάνδρειά 1933. 
Άπ.: «Έκκλησ. Φάρος».

181. Sardis. V. 7: Greek and Latin inscriptions P. 1: by W. H. Buckler and
Dav. M. Robinson. Leyden 1932 (D. M. Robinson).

182. Siegel, K.: Alois Riehl. Graz 1932.
183. (Σικελιανοΰ,’Ayy.:) Δελφικές εορτές. 1927 (Δ. Παππούλιας).
184. Sjoevall, Einar: Die Bedeutung der Skelettanalyse bei Grabuntersu-

chungen. Άπ.: Kungl. Fysiogr. Sallkapets i Lund Forhandlingar 
Bd 2, Nr. 10.

185. Σωτηριάδου, Γ.: Άνασκαφαί Μαραθώνος. Έν Άθήναις 1933.
186. » » Π. Καρολίδης, ό διαμαρτυρόμενος Καππαδόκης. Έν Άθήναις

1894. (Δ. Παππούλιας).
187. » » Ή Τετράπολις τοϋ Μαραθώνος καί τό Ηράκλειον τοϋ Ηρο

δότου. Θεσσαλονίκη 1928. Άπ.: «Έπετ. Φιλοσ. Σχ. Πανεπ. 
Θεσσαλονίκη» 1.

188. Σωτηρίου Γ. Α.; Άνασκαφή τοϋ έν Έφεσο» ναοΰ Ίωάννου τοϋ Θεολόγου. Έν
Άθήναις 1922. Άπ.: «Άρχ. Δελτ.» 1922 (Δ. Παππούλιας).

189. » » Ό Χριστός έν τή τέχνη. Έν Άθήναις 1914 (Δ. Παππούλιας).
190. » » Ό Ναός Ίωάννου τοϋ Θεολόγου έν Έφέσφ. Έν Άθήναις 1924.

Άπ.: «Άρχ. Δελτ.» 1922 (Δ. Παππούλιας).
191. » » La sculpture sur bois dans Part byzantin. Paris. Άπ.:

«Melanges Ch. Diehl» V. 2.
192. Σωτηρίου, Μαρίας Γ.: Ό Ναός τής Σκριποΰς τής Βοιωτίας 1932. Άπ.:

«ΑΕ» 1931.
193. Spann, Ο.: Bibliographic der Wirtschafts- und Sozialgeschiclite des Welt-

krieges. Wien 1923 (Δ. Παππούλιας).
194. Spiegelberg, W.: Die demotischen papyri Hausvvaldt. Leipzig 1913 (Δ.

Παππούλιας).
195. Σταυροποΰλου, Φοίβου Δ.: Τιμητικόν ψήφισμα έκ Ραμνοΰντος. Άπ.: «Ελ

ληνικά». Τ. 3 1930.
196. Stein, A. - Andrews, Fr. Η.: Catalogue of wall - paintings from ancient

shrines in Central Asia and Sistan [of the] central Asian Antiquities, 
Museum, New Delhi. Delhi 1933 (Arch. Survey of India).

197. Στέρης. 18 κύρια άρθρα γύρω από μιά έκθεση. ’Αθήνα (Δ. Παππούλιας).
198. Στεργιαννόπουλος, Π. : Άπό τάς αρχαίας Άμύκλας. Σπουδαΐον κιονόκρανον,

Άπ.; «Νεολόγ. Πατρών» 8, Μαρτ. 1933,
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199. Straehle, Ρ. : Siiddeutschland von Oben. Tubingen 1924 (Δ. Παπποΰλιας).
200. Συλλογή πανεπιστημιακών νόμων και διαταγμάτων Πανεπιστημίου] Θεσσαλο

νίκης. Έν Θεσσαλονίκη 1930 (Δ. Παπποΰλιας).
201. Tafrali, Ο. : Les tumuli de Callatis. Bucarest : 1928. Άπ. : «Acta si

Archeol.» 1 (Δ. Παπποΰλιας).
202. Οεοιόκη, Σπ. Μ. : Εισαγωγή εις τήν ερευνάν των μνημείων τής ιστορίας τοΰ

Έλΐιηνισμοϋ. Έν Κερκύρρ 1926 (Δ. Παπποΰλιας).
203. Ορακικά. Τ. 4. Έν Άθήναις 1933 (Θρακικόν Κέντρον).
204. Τσίμα, Γ. — Παπαχατζιδάκη, Π.—£υγγβπούλου, Α.: 'Ιστορημένα Ευαγγέλια

Μονής Ίβήρων 'Αγ. ’Όρους. Άθήναι 1932 (A. Ε. Μπενάκης).
205. Volkert, Κ. : Das Akroter in der Antiken, besonders der griechiscben

Baukunst. T. 1 : Duhren - Rhld 1932.
206. Walter, Otto : Ein neugewonnenes Athener Doppelrelief. Άπ.: «Jahresh.

d. Osterr. Arch. Inst.» 26, 1930 (Δ. Παπποΰλιας).
207. Warmann, K.: Katalog der Konigl. Gemaldegalerie. Dresden 1902 (Δ. Π.

Παπποΰλιας).
208. Weber, Leo : Appollon. Άπ. : «Rein. Mus.» 82, 1933.
209. » Asklepios. Άπ. : «Philologus» Bel 87, 1932.
210. » > Zum Viergespann auf der Akropolis. Άπ.: «Philol. Woch.»

53, 1933.
211. Wilcken, U.: Urkunden der Ptoleniaerzeit [altere Funde] Bel 1, : Berlin

1922 - 27 (Δ. Παπποΰλιας).
212. Wilski, P.—Hiller, von Gaertringen, F.: Thera. Άπ.: «Paul. - Wiss.:

Real - Encycl.» 1933.
213. Winckelmannsprogramm. 93: Diskoi von P. Jaeobstlial. Berlin 1933

(Archaol. Gesellsch. Berlin).
214. Wolters, P.: Kirka. Άπ. : «Athen. Mitteil.» 55, 1930.
215. Woolley, C. L.: Ur of the Chaldees. New York (Άντ. Μπενάκης).
216. Εενοφώντος Συμπόσιον. Griecliisch und deutsch von G. F. Rettig Leipzig

1881. (Δ. Παπποΰλιας).
217. Ευγγοποΰλου, Άνδρ.: Άνασκαφή Αοΰπιανης καί Καστρακίου.Άπ.:«ΠΑΕ»1932.
218. » Φραγκοβυζαντινά γλυπτά έν Άθήναις 1932. Άπ.: «Άρχ.

Έφ.» 1931.
219. Ζάχου, Α.: Μεσαιωνικά μνημεία Γορτυνίας. Έν ΆΟήναις 1925. Άπ.: Άρχ.

Δελτ. 1922 (Δ. Παπποΰλιας).
220. Ζεγγελιι, Κ.: Παρατηρήσεις περί τών έκ βροΰνξου αρχαίων αντικείμενων 1926.

Άπ.: «Λ Ε 1924 (Δ. Παπποΰλιας).
220. Ζερβοΰ, Σκευου: Ή νόσος τών γυμνών σπογγαλιέων Άθήναι 1933.
221. Άγοραί καί άνταλλαγαί· Είσήχθησαν εις τήν βιβλιοθήκην τής Εταιρείας

κατά τύ 1933 εξ αγοράς 67 νέοι τόμοι καί έξ ανταλλαγής 112.
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ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1933

A . Τακτική Συνέλευσις.

Tfj 5^ Φεβρουάριου 1933, ήμερα Κυριακή και ώρα 511 μ. μ. συνήλθον 
οί εταίροι εις τακτικήν συνέλευσιν, ΐνα έκλέξωσι τό τε Προεδρειον τής Συνε- 
λεΰσεως καί τήν πενταμελή επί τοΰ προϋπολογισμού Επιτροπείαν διά τό 
έτος 1933, άκοΰσωσι δέ τήν εκθεσιν τής εξελεγκτικής Επιτροπείας περ'ι 
τών Οικονομικών τής διαχειρίσεως τοΰ 1932, ώς και τήν εκθεσιν τοΰ Γραμ- 
ματέως τοΰ Συμβουλίου περί τών πεπραγμένων τοΰ 1932.

ΙΊαρήσαν εταίροι τριάκοντα. Γενομένης φανεράς ψηφοφορίας εξελέγη- 
σαν: Πρόεδρος τής Συνελεΰσεως ό κ. Μιλτιάδης Πουρής, αντιπρόεδρος 
ο κ. Κίμων Πρινάρης, A'. Γραμματεΰς 6 κ. Διονύσιος Καλογερόπουλος και 
Β'. Γραμματεΰς ό κ. Βασ. Μαρκόπουλος.

Ό Γραμματεΰς τής συνελεΰσειος κ. Δ. Καλογερόπουλος άνέγνωσε τήν 
εκθεσιν τής εξελεγκτικής επιτροπείας περί τής Οικονομικής διαχειρίσεως κατά 
τό έτος 1932, ή δέ συνέλευσις όμοφώνως ενέκρινε τήν διαχείρισιν ταότην. 
Είτα διά μυστικής ψηφοφορίας εξελέγησαν μέλη τής εξελεγκτικής Επιτροπείας 
επί τοΰ Προϋπολογισμοΰ διά τό έτος 1933 οί κ. κ. Βασίλειος Αίγινήτης, 
Ευάγγελος Κρητικός, Γεώργιος ΙΙαπαϊωάννου, ’Άγγελος Σταυρόπουλος καί 
’Ιωάννης Σεργόπουλος.

Διακοπείσης μετά ταΰτα τής συνεδρίας καί επαναληφθείσης τήν 6 ’/2 
δ Γραμματεΰς τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τής Εταιρείας κ. Γεώργιος Π. 
Οικονόμος άνεκοίνωσε τήν ΰπ’ αΰτοΰ συνταχθεΐσαν εκθεσιν περί τών πεπρα
γμένων τής Εταιρείας κατά τό λήξαν έτος 1932 μετά προβολών φωτεινών 
εικόνων έκ τών υπό τής Εταιρείας γενομένων άνασκαφών.

Β . Τακτική Συνέλευσις.

Τή 12ή Φεβρουάριου 19S3, ημέρα Κυριακή καί ώρα 1(Ψ π. μ. συνήλ- 
θον οί εταίροι εις δευτέραν τακτικήν συνέλευσιν υπό τήν προεδρίαν τοΰ 
κ. Μιλτ. Πουρή καί προέβησαν κατά ά'ρθρον 10 τοΰ Όργανισμοΰ εις μυστι
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Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1933 111

κήν διά ψηφοδελτίων εκλογήν τοϋ νέου Διοικητικού Συμβουλίου τής Εται
ρείας διά την τριετίαν 1933-1935. Έψήφισαν εταίροι εκατόν τριάκοντα δυο, 
έξελέγησαν δέ μέλη τοϋ Συμβουλίου διά την τριετίαν 1933-1935 οί κ. κ. 
’Αντώνιος Κεραμόπουλλος διά ψήφων 129, Γεά)ργιος Σωτηρίου διά ψήφων 
129, ’Αντώνιος Μπενάκης διά ψήφων 128, Γεώργιος Οικονόμος διά ψήφων 
128, Φιλώτας Παππαγεωργίου διά ψήφων 127, Σιμός Μενάρδος διά ψήφων 
127, Γεώργιος Βέλτσος διά ψήφων 125, Σωκράτης Κουγέας διά ψήφων 125, 
’Αναστάσιος Όρλάνδος διά ψήφων 125, Νικόλαος Μπαλάνος διά ψήφων 124, 
Μιχαήλ Βολονάκης διά ψήφων 123, Σπυρίδων Παγανέλης διά ψήφων 123, 
Θεόφιλος Βορέας διά ψήφων 115.

Συμπλήρωσις καί -καταρτισμός τον νέου Διοικ. Συμβουλίου.

Το ούτως έκλεχθέν υπό των εταίρων νέον Συμβοΰλιον συνελθόν ιή 15n 
Φεβρουάριου εις συνεδρίαν προς πλήρη καταρτισμόν αυτού κατά τάς διατά
ξεις τοϋ άρθρου 10 τοϋ ’Οργανισμού εξέλεξε μέλη τοϋ Συμβουλίου τούς κ. κ. 
’Ιάκωβον X. Δραγάτσην, Ν. Κυπαρίσσην και Άντ. Χατζήν, αντιπρόεδρον δέ 
τον κ. Άντ. Μπενάκην και Γραμματέα τον κ. Γ. Π. Οΐκονόμον.
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ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1933

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ 

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Οι υπογεγραμμένοι άποτελοΰντες την εξελεγκτικήν Επιτροπείαν τής 
Εταιρείας διά τό έτος 1933 προσκληθέντες διά τοϋ ύπ’άριθ. 11 τής 81·5 
Φεβρουάριου έ. έ. εγγράφου τοΰ κ. ΙΙροέδρου έπελήφθημεν τοΰ ελέγχου τής 
οικονομικής διαχειρίσεως τής Εταιρείας τοΰ λήξαντος έτους 1933, έκ τών 
λογιστικών και ταμιακών βιβλίων τής οποίας εξάγονται τά εξής αποτελέσματα :

A ' Χρηματικόν.

Ταμείου.

α) Χρέωσις :

1) Υπόλοιπον μετρητών εύρεθέν έν τώ Ταμείω τή 31 Δε
κεμβρίου 1932 . ·..............................................................Δρχ. 53.138.90

2) Εισπράξεις από ’Έσοδα Γενικού Προϋπολογισμού . . » 689.187.10
3) ’Αναλήψεις έκ τών έπ’ άνοικτώ λογαριασμό) καταθέσεων

τής Εταιρείας παρά τή Εθνική Τραπέζη................... » 225.000.—
4) Έπιστροφαί χρημάτων εκ προκαταβολών δΓ άνασκαφάς » 265.50

’Άθροισμα . . . Δρχ. 967.591.50

β) Πίστωσις:

1) Πληρωμαί εις ’Έξοδα Γενικού Προϋπολογισμού . . . Δρχ. 587.849.55
2) Καταθέσεις έπ’ άνοικτώ Λογαριασμό) παρά τή Εθνική

Τραπέζη................................................................................. » 331.734.40
3) ΓΙροκαταβολα! δΓ άνασκαφάς έπιστραφεΐσαι . . . . » 265.50
4) 'Υπόλοιπον μετρητών έν τφ Ταμείφ τή 31/1/1934 . . » 47.742.05

’Άθροισμα . . . Δρχ. 9 67.591.50
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Εκθεσις τής ’Εξελεγκτικής Επιτροπής 113

Άνάλυσις Εσόδων ’Εξόδων.

α) ’Έσοδα.

1) ’Από μερίσματα και τόκους.............................................Δρχ. 243.539.40
2) » μισθώματα........................................................................ » 29.500.—
3) » άντίτιμον δημοσιευμάτων........................................... » 81.320.—
4) » εισφοράς εταίρων ...............................................................» 3.925.—
5) » πώλησιν φωτογραφικών δελταρίων........................ » 216.073.50
6) » πώλησιν άχρηστου υλικού και απρόβλεπτα έσοδα » 26.025.—
7) » κεκλεισμένας χρήσεις.................................................... » 88.804.20

“Αθροισμα . . . Λρχ. 689.187.10

β) ’Έξοδα.

1) Είς μισθούς και επιδόματα............................................. Δρχ. 138.940.—
2) » έξοδα γραφείων............................................................... » 45.963.40
3) » » τής βιβλιοθήκης................................................» 62.122.15
4) » επισκευάς και επιπλώσεις........................................... » 3.513.—
δ) » είς άνασκαφάς...............................................................» 35.734.50
6) » δημοσιεύματα...............................................................» 123.155.—
7) » διδασκαλίαν................................................................... » 2.150.—
8) » προμήθειαν φωτογραφικών δελταρίων . . . . » 132.407.50
9) » διάφορα έξοδα...............................................................» 18.999.—

10) » χορηγήματα δι’ αρχαιολογικός σπουδάς . . . . » 12.000.—
11) » έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων..................................» 12.865.—
12) » περίσσευμα εσόδων χρήσεως 1933 .............................. » 101.337.55

’Άθροισμα . . . Δρχ. 689.187.10

Γ') Γενικός ’Ισολογισμός.

α) ’Ενεργητικόν.

Τό Ενεργητικόν τής Εταιρείας τή 31 ’Ιανουάριου
1934 άνήρχετο είς....................................................................... Δρχ. 2.493.062.80
άποτελούμενον εκ τών εξής:

1) ’Από μετρητά εν τώ Ταμείφ.................................................» 47.742.05
2) » τό μέγαρον τής Εταιρείας.............................................» 259.863.80
3) » ακίνητα κτήματα................................................................ » 17.847.50
4) » 70 μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης............................ » 157.190.25

Είς μεταφοράν . . . Δρχ. 482.643.60
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114 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1933

Έκ μεταφοράς . . .
5) Άπό 405 ομολογίας Εθνικού Παγίου Δαν. 4%, 1889
6) » 75 ομολογίας Εθνικού Δαν. 5 °/0, 1890, Σιδη

ροδρόμου Λαρίσης..............................................
7) » 121 ομολογίας Έθν. Δαν. 5 %, 1907 (Άμύνης)
8) » 135 ομολογίας ’Εθνικού Δανείου 5°/0, 1914 .
9) » μίαν όμολ. Έθν. Δαν. 5%, 1893, (Κεφαλαιώ-

σεως) μετά μιας άποδείξεως φρ. 140 . . .
10) » 30 ομολογίας Εθνικού Πατριωτικού Δανείου .
11) » 25 όμολ. Έθν. Προσφυγικοΰ Δανείου 7%, 1924
12) » 4003 ομολογίας Έθν. Άναγκαστ. Δαν. 6 V2 °/0,

1922, (κληροδοτήματος Ί. Μαρκοπούλου)
13) » καταθέσεις επ’ άνοικτφ Λ/σμφ παρά τή Εθνική

Τραπέζη ..............................................................
14) » προκαταβολάς...............................................................
15) » 180 μετοχάς τής Κτηματικής Τραπέζης . . . .
16) » 110 μετοχάς τής Τραπέζης τής Ελλάδος . .
17) * 150 ομολογίας Δαν. Έλληνοβουλγαρικής μετα-

ναστεύσεως, 6 %. 1923 .................................

’Άθροισμα . . .

β) Παθητικόν.

Τό Παθητικόν τής Εταιρείας τή 31 ’Ιανουάριου 1934
άνήρχετο εις.....................................................................................
άποτελούμενον:
1) έκ τού Κεφαλαίου τής Εταιρείας . Δρχ. 2.454.357.95
2) έκ τής Μερίδος υπέρ των Μουσείων » 38.704.85

(Νόμ. 4823).

Δρχ. 482.643.60
» 88.154.25

» 20.193.75
» 8.315.20
» 167.467.65

» 640.—
* 25.—
» 183.047.50

» 329.314.15

* 430.652.40
» 1.932.—
» 180.000.—
» 547.943.70

>___ 52.733.60

Δρχ. 2.493.062.80

Δρχ. 2.493.062.80

2.493.062.80

Δ') Περιουσία τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας.

Ή περιουσία τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τή 31
’Ιανουάριου 1934 άνήρχετο εις................................................Δρχ. 2.493.062.80
Άποτελουμένη έκ τών εξής:

1) Άπό μετρητά έν τφ Ταμείφ..................................................» 47.742.05
2) » τό μέγαρον τής Εταιρείας............................................ » 259.863.80
3) » ακίνητα κτήματα............................................................... » 17.847.50
4) » 70 μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης......................... » 157.190.25

Εις μεταφοράν . . . Δρχ. 482.643.60
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5)
0)

7)
3)
9)

10)
11)
12)

13)

14)

15)
16) 
17)

Έκ μεταφοράς . . . Δρχ
’Από 405 ομολογίας Έθν. Δαν. 4%, 1889 (Παγίου) »

» 75 ομολογίας Εθνικοί Δαν. 5%. 1890, Σιδη
ροδρόμου Λαρίσης........................................... »

» 121 ομολογίας Έθν. Δαν. 5 °/0 1907 (Άμυνης) »
» 135 ομολογίας Εθνικοί Δανείου 5°/0 1914 . »
» μίαν όμολ. Έθν. Δαν. 5 %, 1893 (Κεφαλαιώ-

σεως μετά μιας άποδείξεως φρ. 140 ...»
» 30 ομολογίας Εθνικοί Πατριωτικοί Δανείου . »
» 25 όμολ. Έθν. ΙΊροσφυγικοί Δανείου 7%, 1924 »
» 4003 ομολογίας Έθν. Άναγκαστ. Δαν. 6 '/■> %

1922, (κληροδοτήματος Ί. Μαρκοπούλου) »
» καταθέσεις έπ’άνοικτω Λ/σμφ παρά τή Εθνική

Τραπέζη επ’ όνόματι τής Εταιρείας ...»
» προκαταβολάς ........................................... .... »
» 180 μετοχάς τής Κτηματικής Τραπέζης ...»

. » 110 μετοχάς τής Τραπέζης τής Ελλάδος ...»
» 150 ομολογίας Δαν. Έλληνοβουλγαρικής μετα-

ναστεΰσεως, 6 °/0, 1923 ................................. »

482.643.60
88.154.25

20.193.75
8.315.20

167.467.65

640.—
25.—

183.047.50

329.314.15

430.652.40
1.932.—

180.000.—
547.943.70

52.733.60

Συνολον . . . Δρχ. 2.493.062.80

Περαΐνουσα την παρούσαν έκθεσιν ή Επιτροπεία προτείνει εις την 
Συνέλευσιν, δπως έγκρίνη την προκειμένην διαχείρισιν ως όρθώς έχουσαν και 
έπικυρώσ») τόν τε ’Ισολογισμόν και ’Απολογισμόν του λήξαντος έτους 1933.

’Εν Άθήναις τΓ/ 12 Φεβρουάριον 1934.

Ή 'Εξελεγκτική 3Επιτροπεία

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΝΝΟΥ 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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i 16 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας 1933

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟΥ

Είδος έοόδων
Προν πο

λογ ιοθέντα

Είσπρα-

χ&έντα

Δ ι α φ ο ρ ά

Β-
£

Οι
Qj 3 Επί πλέον Επί ελαττον

Α' 1 Μερίσματα καί τόκοι . · . 262.438 243.539 40 18.898 60
» 2 Μισθώματα........................... 10.100 — 29.500 — 19.400 — —
» 3 Άντίτιμον δημοσιευμάτων . 60.000 — 81.320 — 21.320 — —
Β' 1 Είσφοραί εταίρων.................. 3.000 — 3.925 — 925 — —
» 2 Συνδρομή Δημοσίου .... 40.000 — — 40.000 ~
Γ' 1 Φωτογραφίαι καί Φωτογρα-

φικά δελτάρια.................. 125.000 216.073 50 91.073 50 —
» 2 Έκ πωλήσεως άχρηστου ύλι-

κοΰ, καί άλλων άπροβλέ-
πτων εσόδων ...................... 100 — 26.025 — 25 925 — —

» 3 Έκ κεκλεισμένων χρήσεων . 88.575 88.804 20 229 20

Σύνολον .................. 589.213 - 689.187 10 158.872 70 58.898 60

Άνάλυσις τοΰ κεφαλαίου Α', άρθρου 3.

«Άντίτιμον δημοσιευμάτων».

1) ’Αρχαιολογική Έφημερίς......................................................... Δραχ. 70.150.—
2) Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας................... » 3.600.—
3) Έπιγραφαί ανέκδοτοι 1855 ..................................................... » 50.—
4) Βασιλείου Λεονάρδου: Ή’Ολυμπία. 1901................... » 400.—
5) X. Τσούντα. Προϊστορικά! Άκροπόλεις Διμηνίου καί

Σέσκλου. 1908 ....................................................................... » 1.200.—
6) Κ. Κουρουνιώτου Κατάλ. τοΰ Μουσείου Λυκοσούρας. 1911 » 60.—
7) Άντιον. Κεραμοπούλλου. Τοπογραφία Δελφών. 1912-1917 » 50.—
8) » » 'Αποτυμπανισμός 1923 .... » 240.—
9) Ά. Άρβανιτοπούλου. Γραπταί Στήλαι Δημητριάδος - Πα-

γασών. 1928 ........................................................................... » 3.600.—
10) Γ. Μυλωνά. Ή Νεολιθική εποχή έν Έλλάδι. 1928 . . » 1.350.—
11) Γ. Σωτηρίου. Χριστιανικοί Θήβαι. 1931........................ » 500.—
12) Ίωσ. Χατζιδάκη. 'Ιστορία Κρητικού Μουσείου. 1931 . . » 120.—

Σύνολον . . . Δραχ. 81.320.—

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:07 EEST - 54.226.8.97



Απολογισμός εσόδων καί εξόδων τής Άρχαιολ. 'Εταιρείας τού έτους 1933 117

ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1933

ΠΡΟ
ΛΟΓ

δ»

ΥΠ0-
ΣΜΟΥ

<άΟΣΟι
^2

Είδος έξόδων
ΙΙρονπο-

λογισθέντα

Ααπανη-

θέντα

Διάφορά 

επι ελαττον

A' 1 Μισθοί καί επιδόματα............................... 163.440 138.940 24.500
» 2 Έξοδα γραφείων........................................ 46.000 — 45.963 40 36 60
» 3 Έξοδα βιβλιοθήκης.................................... 70.000 — 62.122 15 7.877 85
» 4 Έπισκευαί καί επιπλώσεις.......................... δ. 000 — 3.513 — 1.487 —

Β' 1 Άνασκαφαί..................................................... 69.500 — 35.743 50 33.765 50
» 2 Δημοσιεύματα................................................. 125 000 — 123.155 — 1.845 —

» 3 Συνδρομαί εις περιοδικά καί βιβλία άρ-
χαιολογικά................................................. 2.600 — — 2.600 —

» 4 Διδασκαλία..................................................... 3.673 — 2.150 — 1.523 —

Γ' 1 Φωτογραφίαι καί φωτογραφικά δελτάρια 135.000 — 132.407 50 2.592 50
» 2 Διάφορα έξοδα............................................ 19.000 — 18.999 — 1 —

» 3 “Εξοδα δΓ άρχαιολ. σπουδάς έν Έσπερίρ 15.000 — 12.000 — 3.000 —

4 “Εξοδα κεκλεισμένων χρήσεων.................. 13.000 12.865 135

Σύνολον .................. 667.213 - 587.849 55 79.363 45

Άνάλυσις τοϋ κεφ. Β'. άρθρου 1.
Άναακαφαί»

1) Μαραθώνος..................
2) Νέας Άγχιάλου . .
3) Δυτ. Μακεδονίας . . .
4) ’Αρχαίας Άχαΐας . .
5) Σικυώνος......................
6) Μεσσήνης..................
7) Μεσαιωνικής Λακεδαι

μόνιας ............................
8) Άμνισοϋ Κρήτης . . .

Σύνολον . . .

Πιστώσεις
ΔιατεΦεΙσαι 3Αδιά·θ·ετοι J

10.743
5.000
5.000
5.000
5.000

5.000

50

5.000

5.000

I

35.743 50 10.000 -

Σΰγκρισις πραγματοποιηθέντων 
εσόδων καί εξόδων.

Α' “Εσοδα . ... Αρ. 689.187.10 
Β' Έξοδα . . . . » 587.849,55 

Περίσσευμα . Δρ. 101.337 55

Διαχείρησις Φωτογρ. Δελταρίων 
δυνάμει τοϋ Νόμου 4823.

Προκυψαν καΦ. κέρδος Δρ. 77.409.70 
έξ ών, ύπέρ των φυλά

κων Μουσείων 7.741.— 
ύπέρ των Μουσ. 38.704.85 
ύπέρ τηςΈταιρ. 30 963.85 Δρ. 77.409.r0

Έν Άθήναις rfj 31 Δεκεμβρίου 1933.

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΤΤΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Κ.Α.Α.

p ςυμρουλο? ΓΕΡΡΓΙΟΣ Ν. ΒΕΛΤΣΟΣ
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118 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1933

ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

1) ’Αρχαιολογική Έφημερίς 1931..........................................................εις σώματα 500

2) Πρακτικά ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1933 ................................... ..... » 800

Β. ΠΩΛΗ3ΕΝΤΑ

1) ’Αρχαιολογική Έφημερίς 2) Πρακτικά *Αρχαιολογικής Εταιρείας

Σειρά

τόμων

-έ |
1-'° 4 *3 οιΚη «ο ►S *

Τιμή

τόμον

Είσπραχΰεν

ποοόν

Σειρά

τευχών

^ S' 2* Ν>
Ί-'δΚ·

1 s

Τιμή

τεύχους

Είσπραχΰεν

ποοον

1910 1 500 500 1912 1 80 801911 1 500 — 500 — 1915 1 80 __ 801912 1 500 — 500 — 1916-1919 1 80 _ 801913 1 500 — 500 — 1920 1 80 __ 801920 1 400 — 400 — 1921 1 80 _ 801923 1 400 — 400 — 1922-1924 2 80 __ 1601924 1 400 — 400 — 1925-1926 2 80 _ 1601925-1926 2 400 — 800 — 1928 3 80 2401925-1926 11 500 — 5.500 — 1929 4 80 __ 3201927-1928 5 400 — 2.000 — 1930 4 80 3201927-1928 15 500 — 7.500 — 1931 8 80 __ 6401929 8 400 — 3.200 — 1932 17 80 _ 1.3601929 13 500 — 6500 —
1930 25 400 — 10.000 —
1930 24 500 — 12.000 —
1931 2 250 — 500 —
1931 37 500 — 18.500 —

’Άθροισμα 149 69.700 — "Αθροισμα 45 3.600 _
‘Υπόλ. όφειλ. Σακελλαρίου
έκ πωλήσεως τόμων A. Ε. 450 —

70.150 —
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Κίνησις τών δημοσιευμάτων κατά τό 1933 119

3) Διάφορα δημοσιεύματα Αρχαιολογικής *Εταιρείας.

Αϋ
ξω

ν
αρ

ιθ
μό

ς

’Επιγραφή Συγγράμματος
ΓΙωληθέντα

σώματα

Τιμή

σώματος

Είοπραχθεν

ποσον

1 Έπιγραφα! ανέκδοτοι Γ' τεΰχ. 1855 . . 1 50 50
2 Χρ. Τσούντα: Αί προϊστορικά! Άκρο-

πόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου. 1908 2 600 — 1.200 —

3 Β. Λεονάρδου: Ή ’Ολυμπία. 1901 . . . 4 100 — 400 —
4 Κ. Κουρουνιώτου: Κατάλογος τοΰ Μου-

σείου Λυκοσούρας. 1911 .................. 1 60 — 60 —
5 Άντ. Κεραμοπούλλου : Τοπογραφία τών

Δελφών. 1912-1917............................... 1 50 — 50 ~

6 Άντ. Κεραμοπούλλου: Άποτυμπανισμόο.
1923 .......................................................... 3 80 — 240 —

7 Ά. Άρβανιτοπούλου: Γραπταί Στήλαι
Δημητριάδος-Παγασών. 1928 ■ . · 3 1.200 — 3.600 —

8 Γ. Ε. Μυλωνά: Ή νεολιθική εποχή έν
Έλλάδι. 1928 ........................................ 6 225 — 1.350 —

9 ’Ιωσήφ Χατζηδάκι: Ιστορία τού Κρη-
τικού Μουσείου καί τών άρχαιολο-
γικών ερευνών έν Κρήτη. 1931 · · · 2 60 — 120 ~

10 Γ. Σωτηρίου: Χριστιανικά! Θήβαι. 1931. 1 500 — 500 —

Άθροισμα 24 7.570 —

Ανακεφαλαίωσις.
1) Αρχαιολογική Έφημερίς................................................................................Δρ. 70.150.—
2) Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.................................................» 3.600.—
3) Διάφορα δημοσιεύματα τής Εταιρείας......................................................... > 7.570.—

Σύνολον . . . Δρ. 81.320.—

γ. διανεμηθεντα 

1) 'Αρχαιολογική Έφημερίς.

Σειρά ετών Άρι&. τόμων Σειρά
Έκ

1931 .... 135 1917
1930 .... 2 1916 .
1929 .... 2 1915
1927-1928 . 2 1914
1925-1926 . 1 1913
1924 .... 1 1912 .
1923 .... 1 1911 .
1922 .... 1 1910 .
1921 .... 1 1909 .
1920 .... 1 1908 .
1919 .... 1 1907 .
1918 .... 1 1900 .

Εις μεταφοράν 149

Άριΰ. τόμων

ράς 149 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1

Σύνολον 165

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:07 EEST - 54.226.8.97



Αν
ξω

ν
αρ

ιθ
μό

ς

120 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1933

2) Πρακτικά 'Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Σειρά ΐιών ’Agttl·. τευχών Σειρά ετών 'Αρί’ϋ·. τευχών

1932 . . . 137 Έκ μεταφοράς 160
1931 . . . 5 1920. . . ι
1930 . . . 2 1916-1919 1
1929 . . . 2 1915 . . . 1
1928 . . . 3 1914 . . . 1
1927 . . . 3 1913 . . . 1
1925 -1926 3 1912 . . . 1
1922 -1924 3 1911 . . 1
1921 . . . 2 1910 . . . 1

Εις μεταφοράν 160 Σύνολον 168

3) Διάφορα δημοσιεύματα τής ’Εταιρείας.

’Επιγραφή Σν γγ ράμματος

Οι 10
ς; Κ> Ο

.3.
«1® ? ■ χ

1 Γ. Σωτηρίου: Αί Χριστιανικοί Θήβαι. 1931...................................
2 Π. Καββαδία: Τό 'Ιερόν τοΰ ’Ασκληπιού έν Έπιδαύρφ καί ή θερα

πεία τών ασθενών. 1900 ....................................................................... 1
3 Π. Καββαδία: 'Ιστορία τής Άρχαιολογ. Εταιρείας από 1837-1900. 2
4 Β. Στάη : Τά ευρήματα τοΰ ναυαγίου τών ’Αντικυθήρων. 1902 . . 2
δ Π. Καββαδία, Καστριώτη κλπ.: Μνημεία τής Ελλάδος. 1906 . . 2
6 Χρ. Τσοΰντα: Αί προϊστ. άκροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου 1908. 3
7 Άντ. Κεραμοποΰλλου: Τοπογραφία Δελφών. 1912-1917 .... 2
8 Ά. Στάη : Τό Σούνιον καί οί ναοί Ποσειδώνος καί ’Αθήνας. 1920 3
9 Ά. Άρβανιτοπούλου: Γραπτ. στήλαι Δημητριάδος-Παγασών. 1928 1

10 Ίω. Γ. Γενναδίου: Ό ΛόρδοςΈλγιν καί οί πρό αύτοΰ άνά τήν
Ελλάδα καί τάς ’Αθήνας άρχαιολογήσαντες επιδρομείς. 1930 . 1

I* 1. ’Ιωσήφ Χατζηδάκι: 'Ιστορία τοΰ Κρητικού Μουσείου. 1931 ... 1
12 Γ. Μυλωνά: Ή νεολιθική εποχή έν Έλλάδι. 1928 ............................... 3
13 Η. Lolling: Κατάλογος τοΰ έν Άθήναις Έπιγρ. Μουσείου. 1899. 1
14 Κ. Κουρουνιώτου: Κατάλογος Μουσείου Λυκοσούρας. 1911. ... 1
15 Georg. Ρ. Oeconomus: De profusionum receptaculis. 1921 ... 1
16 Ά. Κεραμοποΰλλου: Άποτυμπανισμός, συμβολή αρχαιολογική εις 

τήν ιστορίαν τοΰ ποινικοΰ δικαίου καί τήν λαογραφίαν. 1923 .

Σύνολον .... 26

’Εν Άθήναις τή 31τΐ Δεκεμβρίου 1933.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Κ. A. Α.

Ρ ςυμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟ? Ν. ΒΕΛΤΣΟΣ
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1932 ΚΑΙ 1933 (ΝΟΜΟΣ 4823)

Α'. Δαπανηθέντα πατά τό 1932. Δραχ. Λ.

ΕΙς φωτογραφικά δελτάρια κτλ. ’Εθνικού Μουσείου...................... 62.515 25
» » » » Μουσείου Άκροπόλεως .... 13.155 —

» » » » * Βυζαντινού.................. 9.455 —

• » > * * Έλευσΐνος.................. 2.325 --

Σΰνολον .................. 87.450 25

Β . Είσπραχθέντα κατά τό 1932. Δραχ. Λ.

’Από ’Εθνικόν Μουσεΐον ........................................................................... 70.571 —

» Μουσεΐον Άκροπόλεως................................................................... 1.952 —
» » Βυζαντινόν........................................................................ 996 —
» » Έλευσΐνος....................................................................... — —

73.519 —
Πρός έξίσωσιν δαπανηθέντα ώς άνω..................................................... 13.931 25

Σΰνολον .................. 87.450 2ο

Α’. Δαπανηθέντα κατά τό 1933. Δραχ. Λ. Δραχ. Λ.

Υπόλοιπον δαπάνης προηγ. έτους .... 13.931 25
Εις φωτογραφικά δελτάρια............................................ 87.580 50

» φιοτογραφίας των 4 ώς άνω Μουσείων .... 24.558 —
» ορωτ. πλάκας » » » .... 2.750 —
» Τυπωτικά τίτλων φωτ. δελταρίων...................... 8.059 —
» διάφορα έξοδα.............................................................. 1.620 — 124.567 50

138.498 75
Κέρδος καθαρόν πρός έξίσωσιν........................................ 77.578 75

Σΰνολον 216.077 50

Β'. Εϊσπραχθέντα κατά τό 1933. Δραχ. Λ.

’Από ’Εθνικόν Μουσεΐον ..................................................... 118.647 —

» Μουσεΐον Άκροπόλεως............................................ 80.081 50
» » Βυζαντινόν................................................. 2.630 ·-
» » Έλευσΐνος................................................. 14.305 —
>· φύλακα Μ. Βυζαντινού Βοστυτσάνον ι 240 —

πωλήσεις [ διά τού γραφείου 124 —
» ) 50 —

Σΰνολον 216.077 50

Άθήναι xfj 31 - 12 - 1933, Ό Διευθυντής τον Γραφείου

Μ, I. ΑΣΠΙΩΤΗΣ
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ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ

ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1933 ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟΙΣ

(ΕΘΝΙΚΟΝ - ΑΚΡΟΤΓΟΛΕΩΣ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ - ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ)

Α'. Δαπανηθέντα (1 ’Ιανουάριου - 31 Δεκεμβρίου 1933). Δραχ. Λ.

Εις 21.585 Φωτογρ. Δελτάρια Μουσείου ΈΟνικοΰ............................... 39.792 25
» 19.140 » » » Άκροπόλεως...................... 35.367 —

» 350 » » » Βυζαντινού........................... 647 50
» 3.225 » » » Έλευσΐνος................................ 6.966 25
» 200 » ·»' » Βόλου................................... 370 —

• 3.846 Φωτογραφίας Ν° 1....................................................................... 19.230 —
» 542 » Ν° 2....................................................................... 4.878 —

» 15 » Ν° 3....................................................................... 225 —

» 9 » Ν° 4 καί 5......................................................... 226 —

» 4.700 + 2 Album Φωτογρ. Δελτ. «Boissonas»............................... 4.840 —

» 108 » «Ανάγλυφα»............................... 597 50
» 55 Φωτογραφικός Πλάκας.............................................................. 2.750 —
» 40.295 Φ. δ. Τυπωτικά Τίτλων.............................................................. 8.059 —

Εις Διάφορα έξοδα............................................................................................. 1.620 

124.5677 50
Πρός έξίσωσιν ; . . ............................................................................ 91.510 —

Σύνολον .................. 216.077 50

Β'. Είσπραχθέντα (1 Ίαν.-31 Δ/βρίου 1933). Δραχ. Λ.

’Από 24.263 Φωτ. Δελ. Μουσ. ’Εθνικού .... 97.052 (Etc τό ποσόν 24.263
» 1.099 Φωτογραφ. Ν° 1...............................

598 » Ν» 2...............................
8.792
8.970

— περιλαμβάνονται καί 
Δελτ. τής Άκρπολ.

29 » Ν° 3............................... 725 —

» * * 8 » Ν° 4............................... — . -----

» 1.036 Φωτ. Δελτ. «Boissonas*.................. 3.108 — 118.647,— Μ. Έθν.
V 14 910 » » Μουσ. Άκροπόλεως . . 59.640 —
» 1.730 Φωτογραφ. Ν° 1............................... 13.840 —

49 » Ν° 2............................... 735 —

» 1.684 Φωτ. Δελτ. «Boissonas».................. 5.052 —

80.081,50 Μ. Άκρ.108 Δελτ. «Ανάγλυφα»........................... 814 50
» * 733 Φωτ. Δελτ. Μουσ. Βυζαντινού. . . * 2.630 — 2.630,— Μ. Βυζ.
» 3.242 » » Μουσ. Ελευσΐνος - . . 12.968 —

97 Φωτογραφ. Ν° 1............................... 776 —
187 Φωτ. Δελτ. «Boissonas».................. 561 — 14.305,— Μ.Έλευ.

215.663 50
1 Άπό 10 Φωτ. Διλέρνια Ν° 1 124 —

Είσπρ. Γραφείου { » 5 Φωτ. Καλογερ. Ν° 2 60 —
1 » Όφειλόμ. Βοστυτσάνου * 240 —

Σύνολον .................. 216.077 50

4 Τά 733 φωτ. δελτ. Βυζ. Μουσ. αντιπροσωπεύουν ποσόν δρχ. 2.931, έξ ών 
δραχ. 2.630 έμετρήθησαν υπό τοΰ Βυζ. Μουσ., δράχ. 240 υπό τοΰ πρώην φύλ. 
Βοστυτσάνου καί 62 όφειλόμεναι ακόμη ύπό τοΰ ίδιου.

* * Τό άντίτιμον 8 φωτ. Ν° 4 φέρεται εις τάς εισπράξεις τοΰ 1932 (ίδ. Βιβ. Καθ.).

Άθήναι tfj 31-12-1933, Ό Διευ&νντής τον Γραφείου 

Μ, I. ΑΣΠΙΩΤΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:07 EEST - 54.226.8.97



ΚΙ
Ν

Η
ΣΙ

Σ Α
Π

Ο
Θ

Η
ΚΗ

Σ Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡ

ΑΦ
ΙΩ

Ν
 ΚΑΙ

 ΦΩ
ΤΟ

ΓΡ
ΑΦ

ΙΚ
Ω

Ν
 ΔΕ

ΛΤ
ΑΡ

ΙΩ
Ν

 ΤΗ
ι 31 

12
/1

93
3

ΕΝ
 ΤΟ

ΙΣ
 ΜΟ

ΥΣ
ΕΙ

Ο
ΙΣ

 ΚΑ
Ι ΤΩ

ι ΓΡ
ΑΦ

ΕΙ
Ω

ι ΤΗ
Σ Ε

ΤΑ
ΙΡ

ΕΙ
ΑΣ

θ*
8

Ο
Μ
3

·θ«

QJ

«■X

Qi

3
■a

cq

cq

sc*ίοQl
8

S>
ί.oOj
<0

&

GO CMο τϋ
CO lQ

GO CM 
iO

CO GO

05 go 
GO TT1 
1-t GO

tO GO 
CO CO
© 05
Tfi CM

CM tO 
CO tO 
CO

tree
CO

oo
O It- O O

O
OCM

O
O
CM

O to 
to CM 
C— CM

tO CM 
C-
05 CM

CO GO 
05 05O l—

Qt
X

GO O 
CO
go —;
CO 05

tO to 
05 —

05 05
tO i-i 
tH GO

05
05
o

CO
CO

oo

>o
05
CM

O

tO
05

L— CM 
t* tOO to

t—
00
CO

O CO 
O 05 
Tt« CO

oo
CM

05
GO GO 
rH tO

CM CO 
GO
CO 05

GO GO 
— O 
05 CO

o o
CM CM 
GO 05 
tO CO

O

-o
K
!*

'ST
=Lo
Of

C

S=*

3
C

a
κ
o

«x
*0

ί»

> °‘3 xΗ O
X Q/

W "P 'Τ' m

ω
Θ-a
Of

5=X
<Poe«a
«?=

05
05o

o
o
CM

CM
CM

O

to
05

&·
8

S?

o

£I

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:07 EEST - 54.226.8.97



124 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1933

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
[18 37 - 1933)

Δραχμα'ι
1. Αρχαιολογική Έφημερίς 1887 - 1931 (ΑΕ 1-69: πρβλ. πινάκιον παρά 

(Β. Λεονάρδω), ’Αρχαιολογικής έφημερίδος λεύκωμα, σ. 1-3). Σχήμα 4°ν.
(Περίοδος Α'): τόμος 1-16 (1837 -1860).

1837 - 1843: τεύχη α' - ιβ', ιγ' (καί ιδ'), ιε’ (τεύχος iF' ίδιον δέν έξεδόΟη), 
ιζ' - κθ'· 1852-1860: τεύχη λ' - νέ· πωλοϋνται τάδε τα τεύχη : α', β', γ', δ',
έκαστον τεύχος...................................................................................................... 45.—

Περίοδος Β’: τόμος 17-21 (1862-1874).
1862: τεύχη α'-ιβ' (τά τεύχη Ο'-ιβ' έξεδόθησαν τφ 1863)· έ'καστον τεύχος . 45.—
1869: τεύχος ιγ'· 1870: τεύχος ιδ’· 1872: τεύχη ιε' καί iF' (τό iF' έξεδόΟη

τφ 1873)· 1874: τεύχος ιζ'. έ'καστον τεύχος................................................. 45.—
Περίοδος Γ': τόμος 22-62 (1883-1923).

1883-1923 : εις 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 (εις ένα τόμον). 1929, 1930,

1931 είς τόμος κατ’ έτος μετά μονοστήλου κειμένου· έκαστος τόμος . 500.—

2. Εΰρετήριον τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος τής τρίτης περιόδου υπό ’Αλε
ξάνδρου Λαμπροττούλον τόμος 1«5: 1883-1887. Σχήμα 4ον, σελίδες 
η'+ στήλαι 550. 1902 ........................................................................................ 80.—

3. Πρακτικά ’Αρχαιολογικής εταιρείας 1837 -1933 (ΠΑΕ 1-84: πρβλ. πινά- 
κιον έν ΠΑΕ 1921, σ. 77-79).

(Περίοδος Α'): τόμος 1 -13 (1837 -1848/9).
1-3 (1837,183718, 1838/9) : Σύνοψις των πρακτικών (τής Α'—Γ' συνεδριά- 

σεως) τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας τών ’Αθηνών. (Έκδοσις 1η). 
Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 16ον, σελίδες 93.1840. (Δέν πωλείται).

4 (1839/40): Πρακτικά τής Δ' συνεδριάσεως τής έν ΆΟήναις ’Αρχαιολο
γικής εταιρείας. (Έκδοσις 1η). Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 16°ν, 
σελίδες 77. 1840. (Δέν πωλείται)..........................................................................

5 (1840/1) Πρακτικά τής Ε' Γενικής συνεδριάσεως τής έν ΆΟήναις
’Αρχαιολογικής εταιρείας. ("Εκδοσις 1η). Ελληνιστί καί γαλλιστί. 
Σχήμα 16ον, σελίδες 87. 1841. (Δέν πωλείται). ...................... ......................

6 (1841/2): Πρακτικά τής Ζ' (γράφε: F) Γενικής συνεδριάσεως τής έν
ΆΟήναις ’Αρχαιολογικής εταιρείας. (Έκδοσις 1η). Ελληνιστί καί 
γαλλιστί. Σχήμα 16°ν, σελίδες 31. 1842 .....................................................

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

δριάσεως) τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας τών ’Αθηνών. Έκδοσις 2α. 
Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα δνν, σελίδες 325, πίναξ 1. 1846 
(γράφε: 1847). (Δέν πωλείται)
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Δημοσιεύματα τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας

12 (1847/8)·' Πρακτικά τής ΙΒ' Γενικής συνεδριάσεως τής Ελληνικής
’Αρχαιολογικής εταιρείας. Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8°ν, σελί
δες 31. 1848 ..........................................................................................................

13 (1848/9): Πρακτικά τής ΙΓ’ Γενικής συνεδριάσεως τής Ελληνικής
’Αρχαιολογικής εταιρείας. Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8ον, σελί
δες 37. 1849 ......................................................................................................

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’Αρχαιο
λογικής εταιρείας· 1859/60, 1860/1, 1861/2, 1862/3 (έξεδόθη τφ 1864). 
1863/4, 1864/5 (δέν πωλείται), 1865/6, 1866/7, 1867/8, 1868,9, 1869/70. 
Σχήμα 8ον' έκαστον τεύχος...........................................................................

Περίοδος Γ : τόμος 26 κέ. (1870/71 κέ.).

26-74 (1870/71-1919): Πρακτικά ’Αρχαιολογικής εταιρείας 1870/71 (δέν πω
λείται), 1871/2, 1872/3, 1873/4, 1874/5, 1876, 1877 κέ—1902, 1903 
κέ. —1909 (δέν πωλοΰνται), 1907 κέ.—1915, 1916/9 (εις ένα τόμον).
Σχήμα 8°ν· έκαστος τόμος................................................................................

75-88 (1920-1933): Πρακτικά ’Αρχαιολογικής έταιρείας 1920, 1921, 1922/4 
(εις ένα τόμον), 1925/6 (εις ένα τόμον), 1927,1928,1929,1930,1931,1932
καί 1933. Σχήμα 8°ν· έκαστος τόμος..........................................................

3Α. 'Οργανισμός τής εν Άθήναις 'Αρχαιολογικής εταιρείας. (Τεύχος 1ον), σχήμα 
16°ν,σελίδες 16.1848. (Τεύχος 2°ν), σχήμα Ιβον, σελίδες 8. 1876. (Τεύχος 
3°ν), σχήμα 8°ν, σελίδες 24.1894. (Τεύχος 4°ν), σχήμα 8ον, σελίδες 48. 
1896. (Τεύχος 5ον), σχήμα 8°ν, σελίδες 24. 1899. (Τεύχος 6°ν), σχήμα 
8°ν, σελίδες 41. 1912. (Δέν πωλοΰνται).............................................................

4. Έπιγραφαί ανέκδοτοι, άνακαλυφβεΐσαι καί έκδοθεΐσαι ύπό τού ’Αρχαιολο
γικού συλλόγου. Φυλλάδιον 1°ν: 1851 (σελίδες 12, πίνακες 15· δέν 
πωλείται), 2°ν; 1852 (σελίδες ια' 22 5, πίνακες 8), 3°ν: 1855 (σελί
δες 60, πίνακες 4). Σχήμα 4ον’ τό φυλλάδιον έκάτερον...........................

5. Πρακτικά τής επί τον Έρεχθείον επιτροπείας ή αναγραφή τής αληθούς κατα-
στάσεως τού Έρεχθείου, γενομένη κατ’ εντολήν τού ’Αρχαιολογικού 
συλλόγου. Σχήμα 4ον, σελίδες 21, πίνακες 8. 1853. (Δέν πωλείται) . .

6. Έπιγραφαί Έλληνικαί, κατά τό πλεΐστον ανέκδοτοι. Φυλλάδιον α' (άλλο δέν
έξεδόθη). Σχήμα 4°ν, σελίδες β' + 34, πίνακες 9. 1860 ...........................

7. Evilνμιας Καστόρχης· Ιστορική έκθεσις των πράξεων τής εν 'Αϋήναις
'Αρχαιολογικής εταιρείας άπδ τής ίδρναεως αυτής τω 1837 μέχρι τον 1879

τελεντώντος. Σχήμα 8ον, σελίδες F + 130. 1879 ........................................
7Α. Κατάλογο; τής Βιβλιοθήκης τής 'Αρχαιολογικής εταιρείας. Τεύχος 1ον, σχήμα 

8°ν, σελίδες 124. 1887. Τεύχος 2°ν, σχήμα 8ον, σελίδες 126. 1906. (Δέν 
πωλοΰνται).................................................................................................................

8. Η Ο. Lolling· Κατάλ.ογος τον έν ’Αϋήναις ’Επιγραφικόν μονσείον τόμος 1°? :
Έπιγραφαί έκ τής Άκροπόλεως, τεύχος α': Άρχαϊκαί αναθηματικοί 
έπιγραφαί. Σχήμα 4°ν, σελίδες η' + στήλαι 152 + η’, πίναξ 1. 1899 .
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126 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1933

9. 77. Καββαδίας' Τό ιερόν τον ’Ασκληπιόν εν Έπιδανρω καί ή θεραπεία των Δραχμαι

ασθενών. Σχήμα 8ον, σελίδες 304, εικόνες 9, πίνακες 10, ών είς τοπο
γραφικός. 1900. (Δεν πωλείται).......................................................................

10. 77. Καββαδίας· 'Ιστορία της °Αρχαιολογικής εταιρείας από της εν έ'τει 1837
ιδρύαεως αυτής μέχρι τον 1900. Σχήμα 8°ν, σελίδες 115. 1900 .... 45.—

10Α. (Βαλέριος Στάης)· Τα ευρήματα τον ναυαγίου των ’Αντικυθήρων· (έκ τής ΑΕ
1902: στήλη 145-173/4), εικόνες 21, πίνακες 8 (παρένθετοι) + 11 . . . 75.—

11. Comptes rendus dn congres international d'archeo logic, Iere session: Athenes

1905. Σχήμα 8°v, σελίδες 400, μετ’ εικόνων. 1905 .................................... 90.—
12. Μνημεία τής Ελλάδος· τόμος 1°?: Γλυπτά έκ τοϋ Μουσείου τής Άκροπό-

λεως (συντάκται: Καββαδίας, Καατριώτης, Κονρουνιώτης, Lechat, 
Λεονάρδος, Schrader, Schroeder, Στάης, Σωτηριάδης, Wo/ters).

Σχήμα 4°ν, σελίδες β' + στήλαι 118, πίνακες 36 (άρ. 1-33). 1906 . . . 400. -
13. Ρ. Cavvadias + Ο. Kawo raw Die Ausgrabung der Akropolis vom Jahre 1885

bis zum Jahre 1890. — 11. Καββαδίας -f- Γ. Καβεράον Άναακαψή τής 

Άκροπόλεως από τον 1885 μέχρι τον 1890. “Ελληνιστί και γερμανιστί.
Σχήμα φύλλου, στήλαι 150-)- σελίδες 2, εικόνες 14, πίνακες 13. 1906/7 600.—

14. Χρηστός Τσούντας· Αί προϊστορικοί άκροπόλεις Αιμηνίου καί Σέσκλου.
Σχήμα 4«ν; στήλαι iF +432, εικόνες 312, πίνακες 47. 1908 .................. 600.—

15. Γεώργιος Α. Παπαβασιλείον Περί των εν Εύβοια αρχαίων τάφων μετά

παραρτήματος Εύβοϊκών επιγραφών. Σχήμα 4ον, στήλαι β' +108, εικό
νες 53, πίνακες 21. 1910.................................................................................... 150.—

16. Κωνσταντίνος Κουροννιώτης· Κατάλογος τον μουσείου Λνκοαούρας. Σχήμα
8°ν, σελίδες 72, εικόνες 74. 1911 ....................................................................... 60.—

16Α. (Βασίλειος Λεονάρδος)· ’Αρχαιολογικής έφημερίδος λεύκωμα. Σχήμα 4°ν, 
σελίδες 8. 1912. (Δέν πωλείται)...........................................................................

17. Γεώργιος Π. Οικονόμος· Έπιγραφαί τής Μακεδονίας· τεύχος 1ον. Σχήμα
4»ν| σελίδες 40, εικόνες 29. 1915 .................................................................. 60.—

18. Γεώργιος Κ. Γαρδίκας· Μελετήματα αρχαιολογικά. Σχήμα 8ον; σελίδες
48. 1915................................................................................................................... 15.-

19. ‘Αντώνιος Δ. Κεραμόπονλλος· Τοπογραφία των Δελφών τεύχος 1°ν. 2χήμα
8°ν, σελίδες 113, εικόνες (παρένθετοι) 11, πίνακες 3. 1912-1917 . . . 50.—

20. .Βαλέριο; Στάης· Τό Σούνιον καί οί ναοί Ποαειδώνος καί Άθηνάς. Σχήμα
8°ν, σελίδες 55, εικόνες 14, πίνακες 5. 1920 ................................................. 50.—

21. Georgius Ρ. Oeconomus· De profusionum receptaculis sepulcralibus inde ab

antiquissimis temporibus usque ad nos tram fere aetatem usitatis. Σχήμα
8»v, σελίδες 63, εικόνες 17. 1921 ....................................................................... 60.—

* 22. ’Αντώνιος Δ. Κεραμόηονλλος· Ό άποτν μπάνιο μάς, συμβολή αρχαιολογική 
είς τήν ιστορίαν τοϋ ποινικού δικαίου καί την λαογραφίαν. Σχήμα 80ν, 
σελίδες 144, εικόνες 21, ών 7 παρένθετοι. 1923 ........................................ 80.—

23. Απόστολος Σ. 'Αρβανιτύπουλος· Γραπτοί στήλαι Δημητριάδος—Παγααών.

Σχήμα 2°ν; σελίδες 179, εικόνες 203, πίνακες παρένθετοι 7, πίνακες έν 
• τελεί έγχρωμοι 10. 1928 .................................................................................... 1200.—

24. Γεώργιος Ε. Μυλωνάς· Ή νεολιθική εποχή έν Έλλάδι. Σχήμα 80ν, σελίδες
174, εικόνες 86, πίνακες 2, γεωγραφικοί χάρται 3. 1928 ........................... 225 —
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Δημοσιεύματα τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 127

26. ’Ιωάννης Γ. Γεννάδιος· Ό Λόρδος ”Ελγιν και οί πρό αυτόν άνά τήν ■*Ελλάδα Δοα/μαΙ
καί τάς 1 Αθήνας ιδίως άρχαιολογήσαντες επιδρομείς 1440-1837. Σχήμα
8ον, σελίδες a-:<F -f- 257, πίνακες 5. 1930 ..................................................... 250.—

26. Ιωσήφ Χατζιδάκης. Ιστορία τοΰ Κρητικού Μουσείου καί τών αρχαιολο
γικών ερευνών έν Κρήτη. Σχήμα 8°ν, σελίδες 74. 1931 ........................... 60 —

26Α. Γ. Σωτηρίου· Χριστιανικοί Θήβαι. (— ΑΕ 1929). Σχήμα 40ν, σ. 256,
εικ. 270 πίν. 5. 1931 ............................................................................................. 500. —

Ύπό τής Αρχαιολογικής Εταιρείας πωλούνται και τα εξής συγγράμματα: 

1. Βασιλείου Λεονάρδου: Ή ’Ολυμπία. Σχήμα 8°ν, σελίδες 352, πίνακες 2.
1901............................................................................................. δραχμαί 100 —

Αντωνίου Δ. Κεραμοπούλλου: Θηβαϊκά (— Άρχαιολογ. Δελτίον 1917).
Σχήμα 4ον, σελίδες 503, εικόνες 212, πίνακες 1..................λίραι άγγλ. 6.—

ΑΙ ανωτέρω τιμαί των δημοσιευμάτων τής 'Εταιρείας ίσχυουσι διά τήν πώλησιν 

αυτών εν τω μεγάρω αυτής (Λεωφόρος Πανεπιστημίου 20). Περί δε τής έκτος του 
μεγάρου τής Εταιρείας αποστολής τών άγοραζομένων παρακαλοννται νά φροντίζω- 
σιν οί ενδιαφερόμενοι.

ΈξεδόΦη ό παρών (88°s) τόμος τή 31. 8. 34.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ “ΕΣΤΙΑ,, ΜΑΪΣΝΕΡ & ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 6686

ΚΛΙΣΕ· ΕΥΑΓΓ. ΧΑΛΚΙΟΤΤΟΥΛΟΥ, ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ 14- ΑΘΗΝΑΙ
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