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EYE ΡΓΕΤΑI

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΘΩΝ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΑΝΕΓΤΙΣΤΗΜΙΟΝ 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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΦΑΙΣΤΙΔΗΣ

DUC DE LUYNES ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ

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 ΚΟΝΤΟΓΙ ΑΝ ΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GEORGES CLEMENCEAU

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ A. Ε. Η. GOEKOOP

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

HILARION ROUX

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑΝ 1933-1935

0 ΑΝΤΙΤΤΡΟΕΔΡΟΣ 0 ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΜΓΓΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΒΕΛΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ

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

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

(ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΑΡ. ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ τ 4/3/34) (ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ i 27/6/33)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ ΦΙΛΩΤΑΣ ΠΑΠΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΓΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΧΑΤΖΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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ΕΠΙΤΙΜΟΙ Ε Τ A I ΡΟΙ

'Η Α.Μ. ό Βασιλεύς τής Ρουμανίας Κάρολος·
ΉΑ Β.Υ. ό ττρΐγκί'ψ Διάδοχος τής Σουηδίας Γουσταΰος Άδόλφος. 
Έλευύ’ε'ριος 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. II. ’Αμερικής.
Rhys Carpenter. — Bryn Mawr, Penna U. S. A.
J. Chamonard.—Paris, 3, square du Croisic, XVe.
’Ιωσήφ Χατζιδάπης.—Ηράκλειον (Κρήτης)—Μήλος- 
Paul Collinet.—Faculte de Droit de Paris 26 Vavin, VI°.
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 XVIIe.
Wilhelm Dorpfeld. — Berlin - Lichterfelde I. Hortensienstr. 49.

Άθήναι - Φειδίου 1.
Βίκτωρ Δούσμανης.—’Αθήναι, Μενάνδρου 35.
Hans Dragendorff. — 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,
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η' Πρακτικά τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1934

Percy Gardner. — Oxford. Canterbury Road 12.
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. — Άθήναι, οδός Πλουτάρχου if
Fr. Hiller von Gaertringen. — Berlin-Westend, Eberesclienallee 11. 
Andre Joubin. — Paris, 11 Berryer, VIII1·.
Walter Judeich. —Jena, Beetliovenstr. 30.
Georg Karo.—’Αθήναι-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. — Άθήναι, Όδός Ήρφδου Άττικοϋ.
Philippe Legrand. — Lyon, 1 δ r. de la Chappe, Bourges.
Emanuel Loewy. — Wien II/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. Άθήναι. Όδός Βησσαρίωνος 10.
Gabriel Millet. -- Paris. 34 Rue Halle XIV®.
John Myres.—Oxford, New College.
Charles Nizet. — Paris. 7 Avenue de Breteuil.
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, VI° 16 Av. de l’Observatoire.
Νικόλαος Πολίτης.—ΙΙαρίσιοι, 17, rue Aug. Vacquerie XVI6.
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’Επίτιμοι εταίροι θ'

Edmond Pottier. — Paris. VIIe (f 4*7- 1934).
Camillo Praschniker.— Wien I, Universitat.
A. von Premerstein. — Marburg a. d. Lahn, Deutschhausstr. 28. 
Karl Purgfold. — Gotha. Reinhardtsbrunnenstr 43.
G. Radet. — Bordeaux. 9bls Rue de Cheverus.
Sir W. M. Ramsay. — Edimburgh, Greenhill Terrace 13.
C. Ricci.— Roma. I Piazza Venezia 11. (f 16-6-1934).
La Comtesse de Riencourt.—Άθηναι. Λεωφόρος ’Αμαλίας 34. 
Giulio Rizzo.—Roma. 6, Via Ludovisi 46.
David Moore Robinson.— Baltimore. Ήν. Πολιτεΐαι ’Αμερικής. 
Gerhart Rodenwaldt. — Berlin W 8, Wilhelmst. 92/93.
Al. Rostowitz-bey.—Le Caire.
Pierre Roussel. — Γαλλική ’Αρχαιολογική Σχολή. Άθηναι·
Gaetano de Sanctis. — Universita, Roma, Via Santa Cliiara 61. 
Rev. A. H. Sayce. — Edinburgh 8, Chalmers Crescent.
Hans Schrader. — Frankfurt a. M. Taunusplatz 18 1.
Alessandro Della Seta. — ’Ιταλική ’Αρχαιολογική Σχολή. Άθηναι.
Sir Cecil Smith· — London.
Antonio Sogliano·— Napoli. Via Carlo Altobelli 25.
Vittorio Spinazzola· — Napoli. Museo San Martino.
MrsE· Arthur Strong· — Roma 22. Via Balbo 35.
Josef Strzygowski. — Wien. XIII 10, Wiirzburggasse 29. 
Hidenaka Tanaka. — Κυότον ’Ιαπωνίας. Πανεπιστήμιον.
Hermann Thiersch.—Gottingen, Merckelstr. 9/0.
Albert Trapman. — England.
Παναγής Τσαλδάρης—-Άθηναι.
Percy Ure. — Reading England. University.
A. I. B. Wace. — London. S. W. 7, Victoria and Albert Museum. 
OttoWalter.—Oesterr. Arehaolog. Institut. Athen. Λ. Αλεξάνδρας 18. 
Carl Watzinger.— Tubingen, Melanchthonstr. 26.
Th. Wiegand .— Berlin - Dahlem, Peter -Lennestr. 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—Munchen 13-Teng-Strasse 20/o links.
Arthur Woodward. — Sheffield, 395 Fulwood Road.
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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Σημ.— Οί δι1 αστερίσκου σημειούμενοι εταίροι είναι ισόβιοι.

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

10. Άλιβιζάτος Άμίλκας.
11. Άναγνωστόπουλος Γεώργιος.
12. Άναγνωστόπουλος ’Ιωάννης.
13. Άναστασιάδης ’Αναστάσιος.
14. Άξελός ’Ιωάννης.
15. * Άποστολάκη Άννα.
16. Άποστολάκης Δημήτριος.
17. Άποστολίδης Χρηστός.
18. * Άρβανιτόπουλος Απόστολος.
19. Βαλάσης Θωμάς.
20. Βαρούχα Χριστοδουλοπούλου Είρ.
21. Βέλτσος Γεώργιος Νικολ.
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. Γοΰσιος Κωνσταντίνος.
37. Γροϋνδμαν Άχιλλευς.
38. Δέγλερης ’Αλέξανδρος.
39. * Δεμερτζής ’Αλέξανδρος.
40. Δέφνερ Μιχαήλ (f 15-10-34).
41. * Δηλιγιάννης Επαμεινώνδας.
42. Δημητριάδης Δημήτριος.
43. * Δημητριάδης Χρίστος.
44. Διαμαντοποΰλου Αγνή.
45. Διαμαντόπουλος Άνδρέας.
46. Διαμαντόπουλος Διονύσιος.
47. Διαμαντόπουλος Ηρακλής.
48. Δόσιος Κωνσταντίνος.
49. * Dorpfeld Wilhelm.
50. Δουκάκη Ευανθία.
51. Δραγάτσης ’Αθανάσιος Ί.
52. * Δραγάτσης’Ιάκωβος X. (f4-3-34)
53. Δραγοΰμης Φίλιππος Στ.
54. Δρόσος ’Ιωάννης.
55. * Δυοβουνιώτης Γεώργιος.
56. * Δυοβουνιώτης Κωνσταντίνος.
57. Εμπεδοκλής Γρηγόριος.
58. * Εμπειρικός Μιχαήλ.
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>β· Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1934

59. * Έξαρχόπουλος Νικόλαος.
60. ’Έξαρχος Νικόλαος.
61. Εΰαγγελίδης Δημήτριος.
62. Εΰαγγελίδης 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. * Καξάζης 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. Καραθανάσης Δημήτριος.
94. * Καραθεοδαιρή Κωνσταντίνος.
95. Καράκαλος Νικόλαος.
96. Καρανδρέας ’Απόστολος.
97. Καραχάλιος Θεμιστοκλής.

98. * Καρκουλιας Ηρακλής.
99. Καρόλου Νικόλαος.

100. Καροΰζος Χρίστος.
101. * Καστόρχης Δημήτριος.
102. Κάτσανος Νικόλαος.
103. Καψάλης ’Ιωάννης.
104. * Κεραμόπουλλος ’Αντώνιος.
105. Κοκόλης Σπυρίδων.
106. Κολλινιάτης Ήλίας.
107. Κολλινιάτης Σπυρίδων.
108. Κολοκοτσάς Ευάγγελος.
109. Κοσμόπουλλος Δημήτριος.
110. Κοτζιάς Νικόλαος.
111. Κουγέας Σαικράτης.
112. Κούζης ’Αριστοτέλης.
113. Κουκούλες Φαίδων.
114. * Κουμανοΰδης Πέτρος.
115. * Κουρουνιώτης Κωνσιαντΐνος,
116. Κρανιώτης ’Ιωάννης.
117. Κρητικός Ευάγγελος.
118. Κριεζής ’Αλέξανδρος.
119. Κριεζής Άνδρέας.
120. * Κριεζής ’Εμμανουήλ.
121. Κριμπά; ’Αθανάσιος.
122. Κριμπάς Βασίλειος.
123. Κριμπας Ήλίας.
124. Κτένας Κωνσταντίνος.
125. * Κυπαρίσσης Νικόλαος.
126. * Κύρης Μιχαήλ.
127. * Κυριαζής Σπυρίδων.
128. Κυριάκός ’Ιωάννης Π.
129. Κωττάκης Λεωνίδας.
130. Λαμπίκης Βασίλειος.
131. Λάππας Γεώργιος.
132. Λιβαδάς Νικόλαος.
133. Λιβιεράιος Σπυρίδων.
134. Λιμπερόπουλος Παναγιώτης.
135. * Λοβέρδος Σπυρίδων.
136. Λογοθέτης Κωνσταντίνος.
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137. Λώ Πειρουνάκη Αικατερίνη.
138. Μαγιάσης Σωτήριος.
139. Μακαρόνας Χαράλαμπος.
140. Μακκά Ξανθίππη Π.
141. * Μακκάς Δημήτριος.
142. * Μακκάς Νικόλαος.
143. Μακρής Γεράσιμος.
144. * Μακρόπουλος Ιωάννης.
145. * Μανέτας Ιωάννης.
146. * Μαλτέζος Κωνσταντίνος.
147. * Μαντζουφας Άνδρέας.
148. Μαντζουφας Γεώργιος.
149. Μαντοΰδης Μιχαήλ.
150. * Μανωλίδης Σωκράτης.
151. Μαργαρίτης Σπυρίδων.
152. Μαριδάκης Γεώργιος.
153. Μαρινάτος Σπυρίδων.
154. * Μακρόπουλος Βασίλειος.
155. Μαυρουλιας ’Ιωάννης.
156. Μέγας Γεώργιος.
157. * Μερκουρης Σπυρίδων.
158. Μέρμηγκας Κωνσταντίνος.
159. * Μεσολωράς ’Ιωάννης.
160. Μεσολωράς Παναγιώτης.
161. Μηλιάδης ’Ιωάννης.
162. * Μητσόπουλος Χρίστος.
163. Μιχαηλίδης Μιχαήλ.
164. Μπαβαβέας ’Αδαμάντιος.
165. Μπαλάνος Νικόλαος.
166. * Μπάρτ Γουλιέλμος.
167. Μπαχαρίας Στυλιανός.
168. * Μπενάκης ’Αντώνιος.
169. Μπένσης Βλαδίμηρος.
170. Μπέρτος Νικόλαος.
171. Μπουρνιάς ’Αντώνιος.
172. Μυλωνάς Γεώργιος.
173. Νατσούλης Βασίλειος.
174. * Νεγρεπόντης Μιλτιάδης.
175. Νικητόπουλος Άνδρέας.

176. * Νικολαΐδης Λουδοβίκος.
177. Νομικός Δημήτριος.
178. Νομικός Μάρκος.
179. Ξυγγόπουλος Άνδρέας.
180. Οικονόμος Αλέξανδρος.
181. * Οικονόμος Γεώργιος Π.
182. Οικονόμου Άγγελος.
183. Οικονόμου ’Ιωάννης.
184. Οικονόμου Μιχαήλ.
185. Όρλάνδος Αναστάσιος Κ.
186. * Παλαμάς Κωστής.
187. Πάλλας Δημήτριος.
188. Παμπουκας Απόστολος.
189. * ΙΙαναγιωτόπουλος Άνδρέας.
190. Παναγιωτόπουλος Κων/τϊνος.
191. Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ.
192. ΙΙανταζής 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. Παπακωνσταντίνου Κ. Δ.
208. Παπαμιχαήλ Γρηγόριος.
209. * Παπαναστασίου Αλέξανδρος.
210. Παπαναστασίου Σπυρίδων.
211. * Παπανδρέου Γεώργιος.
212. Παπανδρέου Πάνος.
213. Παπαντωνίου Απόστολος.
214. Παπαντωνόπουλος Νικόλαος.
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215. Παπασπυρίδου Καρούζου Σέμνη.
216. * Παπαστράτος Επαμεινώνδας.
217. * Παπαστράτος ’Ιωάννης.
218. * Παπαστράτος Σωτήριος.
219. Παπαφλέσσας Γρηγόριος.
220. Παπαφλέσσας ’Ιωάννης.
221. Παπαφλέσσας Κωνσταντίνος.
222. * Παπαφράγκος Στάμος.
223. Παράσχος Γεώργιος.
224. * Πατσουράκος ’Ιωάννης.
225. ΙΙαχνός ’Αλέξανδρος.
226. Πεζόπουλος Εμμανουήλ.
227. Πελεκίδης Ευστράτιος.
228. Πεσματζόγλου Γεώργιος.
229. ΙΙετιμεζάς Θρασύβουλος.
230. Πετρακόπουλος Θεόδωρος.
231. Πετροκόκκινος Δημήτριος.
232. Πετρόπουλος Γεώργιος.
233. Πίστης Νικόλαος.
234. Πιτίδης Μιχαήλ.
235. Πλυτάς ’Αμβρόσιος.
236. * Πολίτης Νικόλαος.
237. * Πολυγένης Κωνσταντίνος.
238. Πολυχρονιάδης Κωνσταντίνος
239. Πορτοκάλης ’Αλέξανδρος.
240. Πουλίτσας Παναγιώτης.
241. Πουλόπουλος ’Απόστολος.
242. * Πουρής Μιλτιάδης.
243. Πρινάρης Κίμων.
244. * ΙΙώπ Γεώργιος.
245. * Ραγκαβής ’Αλέξανδρος.
246. * Ρακτιβάν Κωνσταντίνος.
247. * Ράλλης Γεώργιος.
248. * Ράλλης Κωνσταντίνος.
249. * Ρεδιάδης Περικλής.
250. Ρίζος Σταμάτιος.
251. Ρινόπουλος Μιχαήλ.
252. Ροζάκης Σταμάτιος.
253. Ρουμπάνης Γεώργιος.

254. Ροΰνιος Κωνσταντίνος.
255. Ροϋφος Κανακάρης Λουκάς.
256. Ρωμαΐδης ’Ιωάννης.
257. * Ρωμαίος Κωνσταντίνος.
258. * Ρωμανός ’Άθως.
259. Σαδούκας Χρίστος.
260. Σακελλαρίου Γεώργιος.
261. Σαρσέντης Λυκούργος.
262. Σάρρος Δημήτριος.
263. Σάρρου Αιμιλία.
264. Σεργόπουλος ’Ιωάννης.
265. Σκάσσης Ερρίκος.
266. Σκάσσης Θωμάς.
267. * Σκλαβοΰνος Γεώργιος.
268. Σκοτίδας Ευάγγελος.
269. * Σκουζές ’Αλέξανδρος.
270. * Σκούφος Θεόδωρος.
271. Σούλης Γεώργιος.
272. * Σοφούλης Θεμιστοκλής.
273. Σπυρόπουλος Παναγιώτης.
274. Σταθακόπουλος Παναγιώτης.
275. Σταθάτος ’Αντώνιος.
276. * Σταμελλάτος Γεώργιος.
277. Στάμος ’Ιωάννης.
278. * Σταμούλης Άναστ.Ιί. Π. (f 20-11-34).
279. Σταυρόπουλος’Άγγελος.
280. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος.
281. Σταυρόπουλος Σπυρίδων.
282. Σταυρόπουλος Φοίβος.
283. * Στεργιόπουλος Δημήτριος.
284. Στεργιόπουλος Παναγιώτης.
285. * Στεφανόπουλος Άνδρέας.
286. * Στρέϊτ Γεώργιος.
287. Συκουτρής ’Ιωάννης.
288. Σφήκας Δημήτριος.
289. * Σωτηριάδης Γεώργιος.
290. Σωτηρίου Γεώργιος Α.
291. Τεγόπουλος Στυλιανός.
292. Τζηρός Κωνσταντίνος.
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293. Τραυλός Ιωάννης.
294. * Τριανταφυλλάκος Νικόλαος.
295. Τριανταφυλλίδης Περικλής.
296. * Τρικούπης Σπυρίδων Κ.
297. Τσακαλώτος ’Αθανάσιος.
298. Τσακαλώτος Πολύβιος.
299. Τσιπούρας Δημήτριος.
300. Τσουκλείδης Σπυρίδων.
301. * Τσούντας Χρίστος (f9-6-3
302. Τσόχας Γεώργιος.
303. * Fabricius Ernst.
304. * Φιλαδελφεύς ’Αλέξανδρος.
305. Φιλιππίδης Λεωνίδας.
306. * Φίλων ’Αλέξανδρος.
307. Φιξ Ιωάννης Καρόλου.
308. Φουντούλης Δημήτριος.

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

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:14 EEST - 54.226.8.97



ΕΚΘΕΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1934 

ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ ΕΝ ΤΗ. ΓΕΝΙΚΗ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙ ΙΏΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΤΗ. 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1935

ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κύριοι Εταίροι,

Τό μνημόσυνον ημών εφέτος περιλαμβάνει κορυφαίους συνερ- 
γάτας εν τε τφ διεθνεί καί εν τφ έθνικφ στίβφ, προπέμπομεν δε 
αυτούς μετά βαθείας εύλαβείας εισερχόμενους εις τό περίλαμπρον 
ήρώον τοΰ πνεύματος κα'ι τής επιστήμης.

Ό Corrado Ricci ό επιφανέστατος ’Ιταλός ιστορικός τής 
τέχνης και οργανωτής των μουσείων κα'ι τής υπηρεσίας των εθνι
κών μνημείων τής πατρίδος αυτού ΰπήρξεν από πολλών απόψεων 
έμψυχω,τής τώγ σχετικών σπουδών εν ’Ιταλία κα'ι ιδρυτής σπου
δαίων σειρών καλλιτεχνικών δημοσιευμάτων, τών όποιων ή έμφά- 
νισις αποτελεί τίτλον τιμής διά τό έ'θνος αυτού και αφετηρίαν 
σημαντικωτάτης προόδου καί τελειώσεως τών γραφικών τεχνών, 
έπελθοΰσης διά τής αέναου συμβολής τού αξιοθαύμαστου όντως 
εθνικού καθιδρΰματος γραφικών τεχνών τού Bergamo.

Ό Έδμόνδος Pottier υπήρξε μία δόξα τής Γαλλικής κλασ
σικής αρχαιολογίας και επιφανέστατος παράγων τής παγκοσμίου 
επιστήμης.

ι
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Έν τφ προσώπω αύτοΰ είχε συνενώσει ή φΰσις τρεις θαυμα
στός ιδιότητας την τοΰ βαθέος έπιστήμονος, την τοϋ κομψότατου 
συγγραψέως καί την τοϋ εξαίρετου ανθρώπου, τοΰ οποίου ή ολύμ
πια γαλήνη καί ή όντως αριστοκρατική ευγένεια τής ψυχής έχαρα- 
κτήριζον τον άνδρα ώς μέγαν ανθρωπιστήν καί άνέδειξαν αυτόν 
μέγαν προστάτην καί εύεργέτην των αρχαιολογικών σπουδών έν 
Γαλλία. Τοΰτο δε ούχί μόνον διά τούς Γάλλους άλλα καί διά 
πάντα άλλον όπωςδήποτε σχετισθέντα προς τήν πολύτιμον αύτοΰ 
διδασκαλίαν καί τήν έκ τοΰ σύνεγγυς αναστροφήν.

Ή υπέροχος αυτή ψυχική σύνθεσις καί ή μειλίχιος, άλλ’εδραία 
δικαιοσύνη τοΰ Έδμόνδου Pottier ύπήρξεν τό υψηλόν βάθρον, 
από τοΰ οποίου ή εύρεΐα αύτοΰ επιστήμη ήδυνήθη νά άκτινοβο- 
λήση μακράν καί νά άσκήση βαθεΐαν όντως έπίδρασιν. Ή επιστη
μονική πανοπλία τοΰ έπιφανοΰς άνδρός ήδη άπό πρωίμου ηλικίας 
άρξαμένη κατηρτίσθη βαθμιαίως καί άθορύβως, στηριζομένη δέ εις 
τό έμφυτον πολυμερές ενδιαφέρον τής διανοίας του, άπέβη συν τώ 
χρόνω σημαντικώτατον οργανικόν σύστημα έδραζόμενον επί τής 
έμβριθεστάτης γνώσεως συμπάσης τής αρχαίας μεσογειακής καί 
ανατολικής τέχνης. Διότι ό Έδμόνδος Pottier υπήρξε μεν κατ’ 
έξοχήν επιφανής διδάσκαλος τής Ελληνικής αγγειογραφίας, διά 
τήν οποίαν θά ήρκει ή πρώτη αύτοΰ εργασία περί τών ’Αττικών 
λευκών ληκύθων, καινοτόμος κατά τούς χρόνους αύτής, καί ό ακόμη 
καί σήμερον υποδειγματικός περιγραφικός κατάλογος τών αγγείων 
τοΰ Λούβρου, ΐνα άνακηρυχθή εξαίρετος εύεργέτης — αλλά παρά 
τάς περί τήν Ελληνικήν αγγειογραφίαν εργασίας αύτοΰ παρέσχε 
σημαντικωτάτας επιστημονικός συμβολάς καί εις πλεΐστα άλλα 
κεφάλαια τοΰ αρχαίου πολιτισμοΰ, ούχί δέ μόνον τοΰ Έλληνικοΰ, 
αλλά καί τοΰ ’Ανατολικού καί ιδία τοΰ Χετταϊκοΰ καί τοΰ Περσικοΰ, 
διδάξας καί αύτούς τούς ειδικούς εις τούς κλάδους τούτους-—ώστε 
δικαίως θαυμάζεται ή ασυνήθης αύτοΰ εύρυμάθεια, ή οποία συνο- 
δευομένη καί ύπό τοΰ άλανθάστου γνώμονος τής γνήσιας επιστήμης, 
τής αρετής τής άξιοπρεποΰς μετριοφροσύνης, κατέστησεν αύτόνούχί 
μόνον αγλάισμα τής επιστήμης τής πατρίδος του, αλλά καί επίζηλον

Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1934
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3Γενική εκθεσις τού Γραμματέως

και καρποφόρον συνεργάτην είς όμαδικάς επιστημονικός εργασίας.
Εις την αρετήν ταΰτην Οφείλεται ή μακρά του συνεργασία εν 

τη Revue Archeologique, έν τοΐς Monuments Piot, εν τώ μεγάλω 
Λεξικφ τών Ελληνικών και 'Ρωμαϊκών ’Αρχαιοτήτων, τό όποιον 
φέρει την σφραγίδα τής διευθΰνσεώς του, και τέλος ή μεγάλη διε
θνής σειρά τοΰ Corpus vasorum antiquorum, τό όποιον έκδίδεται 
υπό τήν αιγίδα τής Διεθνούς Ένώσεως τών Άκαδημιών, ίδρυθέν 
τή προτάσει αύτοΰ καί περιλαβόν μέχρι τοΰδε πλείστους τόμους 
πινάκων κα'ι βραχέος κειμένου περιγραφικού τών αγγείων πλειό- 
νων μουσείων. Τό έ'ργον είναι, και θά άποθή ακόμη περισσότερον, 
πολύτιμον βοήθημα παντός περί τήν Ελληνικήν αγγειογραφίαν 
άσχολουμένου, είναι δε αντάξιον διεθνές επιστέγασμα τοΰ όλου 
άγγειολογικοΰ έ'ργου τοΰ Έδμόνδου Pottier.

Είς ημάς τούς Έλληνας ή απώλεια τοΰ επιφανούς άνδρός ήτο 
βαθΰτερον αισθητή, διότι έξέλιπε μετ’ αύτοΰ ό τελευταίος εκπρό
σωπος τής παρελθοΰσης γενεάς τών «’Αθηναίων», οί όποιοι δεν 
ήσαν απλώς εμβριθείς μελετηταί τής αρχαίας Ελλάδος, αλλά καί 
ειλικρινείς φίλοι καί δίκαιοι έκτιμηταί τοΰ έργου τής νεωτέρας 
ημών πατρίδος, ύψώσαντες έπανειλημμένως τήν σημαντικήν αυτών 
φωνήν υπέρ τών δικαίων αυτής.

Έκ τών ήμετέρων ισοβίων καί τακτικών εταίρων άπέθανον: 
Ό Μιχαήλ Δέφνερ ό γνωστός γλωσσολόγος καί ερευνητής 

τής Τσακωνικής διαλέκτου, τελευταΐον δέ διευθυντής τής ’Ανακτο
ρικής καί μετέπειτα Προεδρικής βιβλιοθήκης. Έκτος άλλων αύτοΰ 
μελετών ό Μιχαήλ Δέφνερ καταλ,είπει χρησιμώτατον Λεξικόν τής 
Τσακωνικής διαλέκτου καί πλείονας αρχαιολογικός έρεύνας άνα- 
φερομένας είς τήν άρχαίαν Σκΰρον καί τήν άρχαίαν Τροιζήνα καί 
είς τήν Ελληνικήν αγγειογραφίαν, αξιόλογα δείγματα καί τής 
παρατηρητικότητος καί τής φιλοπονίας τοΰ μέχρι τέλους άόκνως 
έργασθέντος άνδρός.

Μεταξύ τών έκλιπόντων φιλάρχαιων έξέχουσαν καταλαμβάνει
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4 Πρακτικά τής "Αρχαιολογικής Εταιρείας 1934

θέσιν ό ισόβιος ημών εταίρος και εθνικός όντως άνήρ ’Αναστά
σιος Κ. Π. Σταμούλης, ό έκ Σηλυβρίας θερμός πατριώτης, 
δστις άρρήκτως συνέδεσε τό όνομα αύτοΰ μετά των αρχαιολογι
κών ημών πραγμάτων.

’Ήδη παιδιόθεν ό αείμνηστος Σταμούλης, τυχών καλής εγκυ
κλίου παιδείας, έφέρετο μετά θερμού διαψέροντος προς την γνώ- 
σιν τής αρχαίας ημών και μεσαιωνικής ιστορίας και προς τον θαυ
μασμόν τών αρχαιολογικών μνημείων, ακολουθών και εσωτερικήν 
αύτοΰ κλίσιν.

"Οτε άνδρωθε'ις έτράπη προς κερδοψόρον πρακτικόν επάγγελμα 
καί ηύπόρησεν άπ’ αύτοΰ, παρά την ύλικήν τροψήν, την οποίαν 
παρεσκεΰαζεν, ούδέποτε έλησμόνησε την πνευματικήν τροφήν, ή 
οποία είναι τοΰ ανθρώπου ή τελείωσις, καί έξηκολούθησεν ερασιτε
χνικούς μεν, αλλά μετ’ ακάθεκτου ζήλου μελετών τήν ιστορίαν τής 
πατρίδος του Θράκης καί από παντοίων πηγών πολυπληθείς συλ
λόγων καί κατατάσσων σημειώσεις, καταρτίσας οΰτω ογκώδες 
Θρακικόν άρχείον, δυνάμενον ν’ άποβή ποτέ ίσως πολύτιμον βοή
θημα είς ειδικούς έρευνητάς.

’Από τής φιλίστορος ταύτης πατριωτικής σκέψεως όρμώμένος 
ό Σταμούλης έτράπη καί είς τήν συλλογήν μνημείων προερχόμε
νων έκ Θράκης, αποτέλεσμα δε τής φωτεινής ταύτης κατευθύνσεως 
τής πατριωτικής του στοργής καί τοΰ πλούτου αύτοΰ ύπήρξεν ό 
καταρτισμός σημαντικωτάτης νομισματικής συλλογής καί αξίας 
λόγου συγκεντρώσεως πολυτίμων Θρακικών αρχαιοτήτων, αί όποΐαι 
έσώθησαν άπό τής αποδημίας καί τής καταστροφής.

Ότε ή άναστάτωσις τών Ελληνικών πληθυσμών έφερε καί 
τον αείμνηστον άνδρα είς τάς ’Αθήνας ή πρώτη αύτοΰ σκέψις 
ύπήρξεν, όπως χαρίση τήν νομισματικήν του συλλογήν είς τό έθνος. 
Καί έξετέλεσε τούτο ταχέως, οΰτω δε από τοΰ έτους 1924 τό ’Εθνι
κόν Νομισματικόν Μουσεΐον παρά τά πλείονα ονόματα άλλων 
ύπερόχων Ελλήνων αναφέρει καί τό όνομα τοΰ μεγάλου αύτοΰ 
δωρητοΰ καί ευεργέτου ’Αναστασίου Σταμούλη. ’Αλλά καί τό 
Εθνικόν ’Αρχαιολογικόν Μουσεΐον θά διατηρή εύγνώμονα άνά-
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μνησιν τοΰ άνδρός, διότι από τινων ετών επιδεικνύει τό ίδρυμα 
έν έξεχούση θέσει ώραίαν χαλκήν κεφαλήν υπερφυσικού μεγέθους, 
άλλο τούτο άντίγραφον γνωστού πλαστικού τύπου φερομένου υπό 
τό παρέμβλητον όνομα τής Βερενίκης.

Είναι δέ χαρακτηριστικόν τό γεγονός ότι και ό πατήρ και τά 
τέκνα αυτού ένέμειναν είς τήν αρχικήν αυτών άπόφασιν περ'ι δω
ρεάς τής κεφαλής είς τό Μουσεΐον και δτε έγένετο άξιολογωτάτη 
προσφορά προς αγοράν αύτής διά τό έξωτερικόν.

Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία είναι υπερήφανος, διότι δ έκλι- 
πών αύτής εταίρος προβάλλεται διά τών πράξεων αυτού ώς υπό
δειγμα έξαιρέτου εθνικού άνδρός.

Ό ’Ιάκωβος Δραγάτσης, εταίρος ήμών άπό τού 1881, επί 
μακρόν σύμβουλος τής Εταιρείας καί επί τριετίαν γραμματεύς τού 
συμβουλίοτ), ύπήρξεν άφωσιωμένος καί πολύτιμος ήμών συνεργά
της, ώς εθελοντής δέ αρχαιολογικός υπάλληλος έν Πειραιεΐ προσή- 
νεγκεν εξαιρετικός υπηρεσίας προς διάσωσιν καί συγκέντρωσιν 
πλείστων αρχαίων μνημείων καί προς προαγωγήν τής ΓΙειραϊκής 
αρχαιολογίας δι’ ιδίων μελετών. Μή δυνηθείς νά άφοσιωθή εξ 
δλοκλήρου είς τήν αρχαιολογίαν, προς τήν οποίαν τον έ'φερεν 
έμφυτος κλίσις, κατώρθωσε νά διατηρήση δι’ όλης αυτού τής ζωής 
τον αρχαιολογικόν του ζήλον παρά τά εκ τού εκπαιδευτικού αυτού 
επαγγέλματος άπορρέοντα πολλαπλά καθήκοντα. Ή μακρά αύτού 
παραμονή έν Πειραιεΐ ώς καθηγητοΰ καί γυμνασιάρχου άπέβη 
ευεργετική διά τά αρχαία τής πόλεως καί τής περιοχής αύτής, 
συνετέλεσε δέ, ώστε ή συνεχής περί αύτά ασχολία νά άναδείξη τον 
’Ιάκωβον Δραγάτσην ειδικόν περί τά ζητήματα τής Πειραϊκής 
τοπογραφίας. Έκ τής ασχολίας δέ ταύτης άπέρρευσαν καί ή περί 
τού Θεμιστοκλείου καί ή περί τού Σηραγγείου μελέτη καί άλλαι έπι- 
γραφικαί έργασίαι έγκατεσπαρμέναι είς τά αρχαιολογικά περιοδικά.

Άλλ’ αν τό έκπαιδευτικόν έπάγγελμα δέν έπέτρετ[)εν είς τον 
αείμνηστον συνεργάτην νά άποβή άποκλειστικώς αρχαιολόγος, ήδυ- 
νήθη όμως νά ώφεληθή τούτο πλεΐστον έκ τής τοιαύτης έκείνου
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αρχαιολογικής κλίσεως καί νά άποβή όντως εθνωφελές διά τού 
καταρτισμού τροφίμων άρτιας ιστορικής εγκυκλίου παιδεύσεως. 
Άλλα παρά ταΰτα ό Ιάκωβος Δραγάτσης διέπρεψεν ως δημόσιος 
εκπαιδευτικός λειτουργός και ως διευθυντής ίδιου εκπαιδευτηρίου 
και διά τό αγαστόν αΰτοΰ ήθος και διά την αγνήν του εθνικήν 
πίστιν—ή οποία θεωρείται υπό τινων σήμερον ως τι έκτος συρ
μού είδος καί περιττός παράγων πολιτικής άγωγής. Διά τούτο ή 
πατρίς είναι ευγνώμων προς τήν μακράν άναμφισβητήτως εθνικήν 
παιδαγωγικήν δράσιν τού άειμνήστου συνεργάτου καί άγαπητού 
φίλου καί συναγωνιστού Ιακώβου Δραγάτση.

’Αλλά βαθύτατα έπληξε τήν άρχαιολογικήν οικογένειαν ό 
θάνατος διαπρεπέστατου άρχαιολόγου, επί μακρόν συμβούλου καί 
γραμματέως τής Εταιρείας, τοΰ Καθηγητοΰ Χρήστου Τσούντα.

Διά τού θανάτου τού Χρήστου Τσούντα εκλείπει εις των τελευ
ταίων εκπροσώπων τής παρελθούσης άρχαιολογικής γενεάς, ή 
οποία προήγαγε τάς εν Έλλάδι άρχαιολογικάς σπουδάς καί έτί- 
μησε διεθνώς τήν πατρίδα.

Ό Τσούντας μετά τάς εν Γερμανία άρχαιολογικάς αυτού σπου
δάς καί βραχεΐαν διδασκαλίαν εν Φιλιππουπόλει, έλθών εις τήν 
Ελλάδα εν έ'τει 1883, δτε καί διωρίσθη Έφορος ’Αρχαιοτήτων, 
εΰρέθη εντός άτμοσφαίρας όργώσης προς προϊστορικήν έρευναν 
καί προς μελέτην τού Μυκηναϊκού κόσμου, τον όποιον διήνοιξεν ή 
μεγαλεπήβολος σκαπάνη τού Ερρίκου Σλήμαν. Ή εκ μέρους τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας άνάθεσις έκτελέσεως άνασκαφών εις 
Μυκήνας εις τον Χρήστον Τσούνταν τφ 1886, παρέσχεν εις τον 
νεαρόν τότε επιστήμονα τήν ευκαιρίαν νά έπιδείξη όλα τά εκ τής 
ιδιοφυίας αυτού άπορρέοντα καί διά των σπουδών αυτού κτηθέντα 
πλεονεκτήματα, ώστε ό καρπός τών εργασιών εκείνων νά άποβή 
διεθνώς ώφελιμώτατος. Ήσαν δέ αί άρεταί τοΰ άνδρός άσφαλής 
παρατήρησις κατά τήν άνασκαφήν καί εύσυνείδητος συγκέντρωσις 
τών δεδομένων τής εργασίας, ψύχραιμος καί άπροκατάληπτος επε
ξεργασία τών ευρημάτων καθ’ έκαστον, συστηματική μετά ταΰτα
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καί επί τή βάσει αύστηράς επιστημονικής μεθόδου συντεταγμένη 
εξαγωγή πορισμάτων γενικωτέρων καί προ παντός σεμνή καί με- 
τριόφρων διατΰπωσις, μακράν παντός κόμπου κα'ι αλαζονείας κα'ι 
οίασδήποτε ύπερβολής, όπως έμπρέπει εις αληθείς επιστήμονας.

Διά τοιοΰτων εφοδίων πεπροικισμένος ό Τσοΰντας ήτο φυσι
κόν νά συντάξη κα'ι τό πρώτον αύτοΰ περ'ι τών Μυκηνών καί τοΰ 
Μυκηναίου πολιτισμού σύγγραμμα άρτιον καί τά μετά ταΰτα περί 
άλλων θεμάτων δημοσιευθέντα αξίαν εκείνου συνέχειαν.

Καί περί τών Μυκηνών ήδυνήθη πολλά νέα νά διδάξη ό 
Τσοΰντας, δι’ αυτό δε καί τό σΰγραμμα αύτοΰ ταχέως μετεφράσθη 
εΐς τήν ’Αγγλικήν, έκτοτε δέ χρησιμοποιείται ώς βοηθητικόν βιβλίον 
υπό τών περί τούτου άσχολουμένων.

Έξαίρετον σημασίαν ωσαύτως διά τήν προϊστορικήν έρευναν 
τής Ελλάδος έ'χουσιν αί εις τάς Κυκλάδας έκτελεσθεΐσαι υπό τοΰ 
άνδρός έρευναι, αί δέ εν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι δημοσιευ- 
θείσαι σχετικαί αύτοΰ πραγματείαι ένέχουσιν αυτόχρημα προγραμ
ματικήν καί θεμελιώδη σημασίαν διά τάς περί τοΰ Κυκλαδικού 
πολιτισμού μελέτας.

Τήν αρχαιολογικήν έπιστήμην έποδηγέτησεν ό αείμνηστος 
συνάδελφος καί διά τών ύποδειγματικών έν Θεσσαλία ερευνών 
του, περί ών έν τή βιβλιοθήκη τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας έδη- 
μοσίευσε τό σημαντικόν βιβλίον τό έπιγραφόμενον «Αί προϊστορι
κοί άκροπόλεις τοΰ Διμηνίου καί τοΰ Σέσκλου». Διά τοΰ συγγράμ
ματος τούτου αί περί τήν νεολιθικήν περίοδον τής Θεσσαλίας καί 
τής Ελλάδος καθόλου μελέται ένεκαινίζοντο κατά τρόπον όντως 
διαυγή καί συστηματικόν, έποδηγετοΰντο δέ καί πάλιν αί νεώτε- 
ραι αρχαιολογικοί γενεαί προς ορθήν καί ασφαλή κατεύθυνσιν 
κατά τήν κοινήν καί άνεπιφύλακτον τών αρμοδίων περί ταΰτα 
ομολογίαν.

Καί αί έν Έρετρίρ καί αί έν Τανάγρα έργασίαι, αλλά ιδία αί 
έν Λακωνική καί δή αί έν Βαφειώ μετά τής αύτής διεξήχθησαν 
ευστοχίας καί μετά τής αυτής ήρμηνεύθησαν έπιστήμης.

’Αλλά καί αί προς εύρύτερον κύκλον απευθυνόμενοι έργασίαι,
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οΐαι είναι π. χ. ή Άκρόπολις καί ή Ιστορία τής αρχαίας Ελληνικής 
Τέχνης φέρουσι την σψραγΐδα τής αυτής επιστήμης καί τής αυτής 
διαύγειας.

Έκ τής βραχείας ταύτης έπισκοπήσεως καθίσταται έκδηλος ή 
σπουδαιότης τοϋ έργου τοΰ αοιδίμου συναδέλφου καί φίλου, διά 
τον όποιον ή Ελληνική ’Αρχαιολογία δικαιούται νά είναι υπε
ρήφανος.

Προς την δράσιν των ζώντων στρέφοντες νΰν τον λόγον χαι- 
ρετίζομεν καί από τής θέσεως ταΰτης δΰο επιφανείς ξένους συνα
δέλφους τον έν Βιέννη επιγραφικόν κ. Άδόλφον Wilhelm έορ- 
τάσαντα την έβδομηκονταετηρίδα ζωής επιστημονικής καρποφόρου 
μετ’ έξαιρέτου διεθνούς άναγνωρίσεως καί τον έν 'Ρώμη διευθυν
τήν τής Γερμαν. ’Αρχαιολογικής Σχολής κ. Λουδοβίκον Cur- 
tius, έορτάσαντα τήν εξηκοστήν επέτειον τής γεννήσεώς του καί 
δυνάμενον νά άποβλέπη είς τό μέχρι τοϋδε συντελεσθέν ύπ’ αυτού 
αρχαιολογικόν έργον μετά άναμφισβητήτου ίκανοποιήσεως διά τε 
τήν σπουδαίαν συμβολήν είς τήν ιστορίαν τής αρχαίας τέχνης καί 
ιδία τής πλαστικής καί διά τήν διδακτικήν του έπίδρασιν. Ωσαύ
τως χαίρομεν διά τήν εβδομηκοστήν επέτειον τού επιφανούς επι
γραφικού καί ίδρυτοΰ τού Μουσείου τής Θήρας καί πατρός τής 
Θηραϊκής ’Αρχαιολογίας κ. Φρειδερίκου Βαρώνου Χίλλερ 
φόν Γκα ίρτρ ιγγεν, τού οποίου ή πρός τε τήν άρχαίαν καί τήν 
νέαν Ελλάδα εύγενής άφοσίωσις προκαλεϊ παρ’ήμϊν καί συμπά
θειαν καί ευγνωμοσύνην.

Τό άνασκαφικόν έργον τής Εταιρείας κατά τό 1934 υπήρξε 
τό ακόλουθον:

1. Έν Μαραθώνι έσυνεχίσθησαν αί έργασίαι διά τού Καθη- 
γητού κ. Γ. Σωτηριάδου.

’Από των άνασκαφών τού έτους 1933 είχε μείνει πρός έρευναν 
διά τήν περίοδον τού 1934 ό τε θολωτός Μυκηναϊκός τάφος καί 
τό Ηράκλειον, πρός δέ τούτοις καί εκτεταμένη νεκρόπολις έκτει-
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νομένη από των γεωμετρικών χρόνων μέχρι τοΰ 4ου π. X. αίώνος.
Εξαιρετικήν σημασίαν ειχεν ή έξερεύνησις τοΰ Μυκηναϊκού 

τάφου και ή ευχάριστος άπόδειξις ότι ούτος ήτο ασύλητος.
Εντός τής κυψέλης άνευρέθησαν δύο λακκοειδεΐς τάφοι εις 

βάθος 0,40 από τής επιφάνειας τοΰ εδάφους αύτής, άνήκοντες, 
πιθανώς, εις τό βασιλικόν ζεύγος τού τόπου.

Εντός τοΰ ετέρου τών τάφων εΰρέθη ώς κτέρισμα χαλκούν τι 
μικρόν σκεύος ή κόσμημα, άδιάγνωστον διά την έκ τού χρόνου 
φθοράν.

Εντός τού άλλου όμως τάφου εύρέθη χρυσούν κύπελλον ήμι- 
σφαιρικόν περίπου και έχον μίαν κρικοειδή λαβήν, άριστα διατη
ρούμενοι Τό άξιον πολλής προσοχής εύρημα τούτο είναι χαρακτη
ριστικόν τού γένους τού νεκρού καί άποτελεϊ σύμβολον τής έν τή 
ζωή ειρηνικής αύτού δράσεως.

'Ολόκληρον τό δάπεδον τής κυψέλης εύρέθη καλύπτον στρώμα 
τέφρας, πάχους 0,10, άνάμικτον μετ’ άπηνθρακωμένων τεμαχίων 
ξύλων καί πλήθους οστών ζφων, βοών, χοίρων, αιγών, προβάτων 
καί πτηνών ακόμη, προς δε τούτοις μετά τεμαχίων μυκηναϊκών 
αγγείων, χαρακτηριζόντων τούς χρόνους τού μνημείου καί τούς 
ταφέντας εις αυτό Μαραθωνίους άνακτας.

Ή έν τώ είκαζομένω Ήρακλείω τού Μαραθώνος έρευνα 
προσεπόρισε, κατά την γνώμην τού άνασκάπτοντος, νέα στηρίγματα 
τής ταυτότητος τών παρά τον ναΐσκον τού 'Αγίου Δημητρίου λει
ψάνων προς τό ζητούμενον ιερόν.

Ή έρευνα τής πέρυσιν άνακα?^,υφθείσης νεκροπόλεως έχει 
ιδιαιτέραν σημασίαν, διότι συγκομίζει ικανά ευρήματα έκ τών 
άσυλήτων τάφων μακροτάτης, ώς εΐπον, περιόδου, καταλαμβανόν- 
των δε ικανήν έκτασιν. "Αξιόν σημειώσεως είναι ότι έπεσημάνθη 
διά τής σκαφής ιδιαίτερον τμήμα τού νεκροταφείου άποκ?ιειστικώς 
άφιερωμένον εις τήν ταφήν παιδιών μέχρις οκτώ ή δέκα ετών ηλι
κίας, ίσως έν έπιδημία τινί άθρόων κατά τον 9ΟΛ' ή 8ον π. X. αιώνα 
άποθανόντων, όπως εικάζεται υπό τοΰ άνασκάπτοντος.
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10 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1934

Οί τάφοι αποτελούνται έκ πλακών εις τε τάς παρειάς καί τό 
πώμα. Τα κτερίσματα ήσαν μικρά αγγεία τεθειμένα παρά την κεφα
λήν ή παρά τούς πόδας.

’Άλλοι τάφοι είναι πίθοι διαφόρων μεγεθών, τινές δέ πολύ 
μικρών διαστάσεων πάντες έ'χοντες ως πώμα πλάκα. Κτερίσματα 
ήσαν πάλιν μικρά αγγεία παιδικής χρήσεως, εντός τών πίθων ή 
έξωθεν παρ’ αυτούς κείμενα. Παρά την ταφήν έχομεν καί το έθιμον 
τής καύσεως τού νεκρού εις πάσαν ηλικίαν κατά την προτίμησιν, 
ώς φαίνεται, τής οικογένειας. Μεταξύ τών κτερισμάτων τής πυράς 
ήσαν αγγεία ώς έπΐ τό πλεΐστον και σποράδην πήλινα αγάλματα.

Ή συνέχεια τής άνασκαφής τής νεκροπόλεως μέλλει ασφαλώς 
νά παράσχη πλούσια κα'ι ένδιαφέροντα λείψανα, μάλιστα κεραμικά, 
τού Μαραθωνίου βίου, άξια τής σπουδαιότητος τής όλης εν Μαρα- 
θώνι συντελουμένης αρχαιολογικής εργασίας.

2. ’Άλλην άνασκαφικήν εργασίαν, δοκιμαστικήν ταύτην έξετέ- 
λεσεν ή Εταιρεία εν Μεγάροις διά τού Έπιμελητού Αρχαιο
τήτων κ. Ίω. Θρεψιάδου εν συνεργασία μετά τοΰ άρχιτέκτονος 
κ. Γ. Τραυλού. Ή έ'ρευνα αύτη ένετοπίσθη εις τρία σημεία τής 
περιοχής τής αρχαίας πόλεως.

α) Κατά τήν είσοδον τής σημερινής πόλεως Μεγάρων και 
απέναντι τού έκκλησιδίου τής Θεοτόκου άνεσκάφησαν τά θεμέλια 
μεγάλου οικοδομήματος, άποτελουμένου έκ πλειόνων εύρέων δια
μερισμάτων κα'ι παρέχοντος συνολικόν αρχιτεκτονικόν διάγραμμα 
παρεμφερέστατον προς τά διαγράμματα τών οικιών τών ελληνι
στικών λεγομένων και τών μετέπειτα 'Ρωμαϊκών χρόνων.

Τινά τών διαμερισμάτων φαίνονται^προσθήκαι νεώτεραι.
Ή είσοδος συνετελεϊτο διά τριβήλου, τού οποίου αί βάσεις 

τών κιόνων καί τά κιονόκρανα μετ’ επιθημάτων είναι ιωνικού 
ρυθμού, επί δέ τού επιθήματος ύπήρχεν ανισοσκελής σταυρός.

Κινητά ευρήματα άλλα δεν έγένοντο πλήν τινων τεμαχίων 
άχρωμάτων μετ’ αυλακωτής διακοσμήσεως συνήθους εις τούς υστέ
ρους 'Ρωμαϊκούς καί μετέπειτα χρόνους.
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Γενική έ'κϋεσις τοΰ Γραμματέως 11

Κατά ταϋτα έκ των μέχρι τοΰδε ευρημάτων δΰναται μετ’ασφα
λείας να έξαχθή τό συμπέρασμα δτι ή τελευταία χρήσις ή διασκευή 
τοΰ οικοδομήματος είναι άναμφισβητήτως χριστιανική, άναγομένη 
εις τούς χρόνους τοΰ Δου ή τοΰ Ε' μ. X. αιώνος. Ή περαιτέρω 
έρευνα θά δείξη αν καί ή ΐδρυσις τοΰ οικοδομήματος ανήκει εις 
τούς χριστιανούς.

Ούχί μακράν τοΰ τόπου τής έρεύνης ταύτης άπεκαλύφθη μέχρι 
μήκους 14 μ τμήμα τοΰ τείχους τής αρχαίας πόλεως, συγκείμενον 
εκ μεγάλων ίσοδομικών πωρολίθων.

β) Έπί τοΰ λόφου τών Μεγάρων, Άλκάθου, κατά το άρχαΐον 
αύτοΰ όνομα, σώζεται λαξευτόν έν τω βράχω ολόκληρον σχεδόν τό 
διάγραμμα αρχαίου ναοΰ, έχοντος κατεΰθυνσιν από Α προς Δ μετά 
μικρός παρεκκλίσεως. Αί διαστάσεις τοΰ περιπτέρου τούτου ναοΰ 
κατά τάς μετρήσεις τοΰ Τραυλοΰ είναι διά μεν τον σηκόν μέτρα 
11,50X6, διά δέ την περίστασιν, μετρουμένην κατά τό λάξευμα 
είτε την κοίτην τής κρηπΐδος, μέτρα 14,50X35,50.

Κινητά ευρήματα έπί μεν τοΰ πεδίου τοΰ ναοΰ βεβαίως δεν 
έγένοντο διά την άπογύμνωσιν τοΰ τόπου από παντός χώματος 
άλλ’έν τή έπιχώσει, ή οποία έσχηματίσθη περαιτέρω έν κατωφε
ρείς έκ χωμάτων αύτοΰ τοΰ ναοΰ, άνευρέθησαν όστρακα καί ειδώ
λια τοΰ 7ου π.X. αιώνος, στηριζόμενοι δέ εις τε τό σχήμα τοΰ ναοΰ 
καί εις την ηλικίαν τών κινητών ευρημάτων όρθώς οί άνασκάπτον- 
τες άνάγουσι την οίκοδομίαν τοΰ ίεροΰ εις τον 7ον π. X. αιώνα. 
Είκάζουσιν ότι ένταΰθα ήτο ό υπό τοΰ Παυσανίου I. 42. 4 άναφε- 
ρόμενος ναός τής Άθηνάς. (Ώκοδόμηται δέ έπί τή κορυφή 
τής άκροπόλεως ναός ’Αθήνας, άγαλμα δέ έστιν έπί- 
χρυσον πλήν χειρών καί άκρων ποδών ταΰτα δέ καί 
τό πρόσωπόν έστιν έλέφαντος). Έν τω αύτώ χωρίω άναφέ- 
ρονται καί άλλα δύο ιερά Άθηνάς μετά τών έπικλήσεων Νίκης 
καί Αίαντίδος.

γ) Τρίτον σημεϊον τών Μεγαρικών έρευνών είναι 6 λόφος τοΰ
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12 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1934

μεσαιωνικοΰ κάστρου. Ή δοκιμαστική σκάφη άπέδωκεν ενταύθα 
πλήθος τεμαχίων αγγείων πάσης περιόδου ήτοι Πρωτοελλαδικά, 
Μεσοελλαδικά (Μινΰεια κα'ι άμαυρόχρωμα), Ύστερομυκηναϊκά, 
γεωμετρικά, Πρωτοαττικά μελανόγραφα, έρυθρόγραφα, Ελληνι
στικά, Τωμαΐκά καί Βυζαντινά, μαρτύρια άδιακόπου ιστορίας τού 
τόπου από τής τρίτης π. X. χιλιετηρίδος.

Δυστυχώς τά λείψανα ταΰτα είναι τεταραγμένα, μόνον δε έν 
μια τάφρω προς Δ τού λόφου εύρέθη στρώμα Μεσοελλαδικόν αμιγές 
καί εντός αυτού μικρός κιβωτιόσχημος τάφος παιδιού (0,40X0,37 
Χ0,26) καί περαιτέρω άλλος τάφος, παιδιού καί αύτός (0,42X 
0,25x0,20), άποτελοΰμενος έξ άδρομερώς πελεκημενών πλακών. 
Ό τάφος ούτος περιεΐχεν οστά τινα, παρά δε τά οστά τής κεφαλής 
εύρέθη καλόν σφηνοειδές γεωμετρικόν άγγεΐον, τό όποιον καί 
χρονολογεί τούς τάφους. Περαιτέρω άπεκαλύφθη τμήμα πώρινου 
τείχους.

Τό σημεΐον τούτο τών ερευνών είναι μάλιστα ενδιαφέρον καί 
εύοίωνον διά την έπιβαλλομένην συνέχειαν τών εργασιών.

3. Έν Ν έα Άγχιάλω ή Εταιρεία έξηκολούθησε τάς άπό 
ετών εκεί έκτελουμένας διά τού Καθηγητοΰ κ. Γ. Σωτηρίου σημαν
τικός εργασίας.

Σκοπός τής έρεΰνης τού 1934 ήτο ή περαιτέρω άποκάλυψις 
τής μεγάλης βασιλικής Γ, όπου αί γενόμεναι απαλλοτριώσεις έπι- 
τρέπουσι τούτο.

Ή άνασκαφή έξεκαθάρισε καί άλλο τμήμα τού αίθριου εις 
έ'κτασιν 6μ,65, άνεφάνη δε ή αρχή τής δεξιάς κιονοστοιχίας τού 
αίθριου καί μέρος τού ψηφιδωτού δαπέδου τής δεξιάς στοάς μετά 
μέρους τού ύπαίθρου χώρου τού άντιστοιχούντος εις τό μεσαΐον 
κλιτός τού ναού, έ'χοντος κατεστραμμένην σχεδόν τήν εκ μαρμά
ρων έπίστρωσιν. Έκ τών ενδείξεων τής άνασκαφής συνάγεται 
ασφαλώς ότι τό αϊθριον τούτο έχρησιμοποιήθη μεταγενεστέρως είς 
οικήσεις, τών οποίων ή κατασκευή κατέστρεψε πολλαχοΰ τό παλαιόν
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Γενική εκθεσις τού Γραμματέως 13

σχέδιον. Εις πυρκαϊάν άποτεφριοσασαν τό μεταγενέστερον τοΰτο 
οίκημα οφείλεται και ή καταστροφή τοΰ αρχαιότερου τ^ηφιδωτοΰ, 
τοϋ όποιου μόνον μέρη έσώθησαν. Τό ψηφιδωτόν τοΰτο ανήκει εις 
τα ώραιότερα τής Ν. Άγχιάλου καί ανάγεται εις τον 50ν μ.Χ. αιώνα.

Προς έξακρίβωσιν τοΰ άρχικοΰ οικοδομήματος, επί τοΰ οποίου 
ίδρΰθη ή βασιλική, ό κ. Σωτηρίου ήρεΰνησε κατά την νοτίαν πλευ
ράν διά δοκιμαστικού τάφρου. Τό πόρισμα υπήρξε διαφωτιστικόν, 
διότι άνεφάνη προς άλλοις καί τοίχος πάχ. 0,65, ό εξωτερικός τοί
χος τοΰ παλαιοτέρου κτίσματος, τό όποιον διεσκευάσθη είς βασιλι
κήν περί τά τέλη τοΰ 6ου ή τάς άρχάς τοΰ 7ου αίώνος. Παρά ιαΰτα 
ή πλήρης έξακρίβωσις τοΰ διαγράμματος τοΰ πρώτου τούτου κτί
σματος δεν έπήλθεν ακόμη. Ώς προς τήν χρονολογίαν μόνον δυνά- 
μεθα νά είπωμεν ότι πρόκειται πιθανώς περί παλαιοτέρας βασι
λικής τοΰ 5ου αίώνος, άνακαινισθείσης μετά τους χρόνους τοΰ 
Ιουστινιανού — έχούσης δέ κοινόν τό τε αϊθριον καί τον νάρθηκα 
μετά τινων διασκευών προς τήν δευτέραν βασιλικήν.

β) Παρά τάς εργασίας ταΰτας ό κ. Σωτηρίου προέβη εν Ν. 
Άγχιάλω καί είς έπέκτασιν τής άποκαλύψεως τής βασιλικής Δ.

Ή τετάρτη αυτή βασιλική, κειμένη κατά ΝΔ άκρον τής Ν. 
Άγχιάλου είς άπόστασιν 300 μ. από τοΰ τείχους τής αρχαίας 
πόλεως καί επί λόφου δεσπόζοντος τής πεδιάδος τής παρά τον 
Παγασιτικόν κόλπον, δεν διαφέρει κατά τό διάγραμμα τών λοιπών 
τρικλίτων βασιλικών τοΰ τόπου. Κατά τήν άνασκαφήν τοΰ 1934 
άπεκαλύφθη τό ιερόν βήμα καί μέρος τοΰ δεξιού κλιτούς. Δυστυ
χώς άψίς τοΰ ναού καί τό σΰνθρονον, ίκανώς σωζόμενα μέχρι τοΰ 
1908, έχρησιμοποιήθησαν κατά τό έ'τος εκείνο είς τήν ιδιωτικήν 
οίκοδομίαν, οΰτω δέ τή έπισήμω συγκαταθέσει κατεστράφη τό 
είρημένον μνημείο ν.

Κατά τάς έργασίας τοΰ 1934 άνευρέθη ό στυλοβάτης τής δεξιάς 
κιονοστοιχίας καί κατά χώραν δύο βάσεις κιόνων. Παρά τον στυ- 

. λοβάτην εύρέθησαν μαρμάριναι βάσεις τοΰ τέμπλου κοσμούμενοι 
διά γλυφών καί αστραγάλου. Ωσαύτως τμήματα τοΰ μαρμαροθέ-
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14 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1934

του δαπέδου καί μ.έγα τμήμα τοΰ ψηφιδωτού δαπέδου τού δεξιού 
κλιτούς μετά αξιόλογων γεωμετρικών διακοσμήσεων. Παρά ταύτα 
άνευρέθησαν τεμάχια διατρήτων μαρμάρινων θωρακίων και μικρά 
τεμάχια τού άμβωνος συμπληρούντα τό πέρυσιν άνευρεθέν τεμά- 
χιον μέ κογχΰλας και αετούς. Μολονότι δεν άνεφάνη ακόμη ή 
βάσις τού άμβωνος, εν τούτοις εκ τών άνακαλυφθέντων τεμαχίων 
δυνάμεθα νά σχηματίσωμεν οπωσδήποτε σαφή εικόνα τοΰ άξιο- 
λόγου τούτου κατασκευάσματος ως πολυγωνικού μετά κογχών 
άμβωνος έ'χοντος συμφυείς κιονίσκους, άνω δε άλλους κιονίσκους 
στηρίζοντας τον ούρανόν τού άμβωνος καί φέροντας χαρακτηρι
στικήν έξεργασίαν τής ακάνθου τού κιονοκράνου.

’Έξω τού ναού καμαρωτοί τάφοι χριστιανικοί εύρέθησαν πλή
ρεις τεμαχίων αρχιτεκτονικών μελών.

Ωσαύτως περισυνελέγησαν εκ τών πέριξ πλείονες επιτάφιοι 
έπιγραφαί.

Έκ τής όλης άνασκαφής τής βασιλικής Δ ό κ. Σωτηρίου συνά
γει ασφαλώς τό συμπέρασμα, ότι πρόκειται περί τής εκκλησίας τού 
κοιμητηρίου τής αρχαίας χριστιανικής πόλεως, είναι δέ εύλογον νά 
άποδοθή έξαιρετική σημασία εις τούτο καί νά στηρίζωμεν εις την 
συνέχειαν τής άνασκαφής κατά τό σημεΐον τούτο πολλάς ελπίδας 
διαφωτισμού τής ιστορίας τής πόλεως,

4. Τάς εν Δυτική Μακεδονία τοπογραφικάς έρεύνας καί 
σκαφάς έξηκολούθησεν ή Εταιρεία διά τοΰ Καθηγητού κ. Κερα- 
μοπούλλου, βοηθουμένου εν Φλωρίνη καί υπό τού Έπιμελητού 
κ. Μπακαλάκη.

Τάς περιηγήσεις ταύτας ήρχισεν ό κ. Κεραμόπουλλος άπό τής 
Άλμωπίας, όπου έξήτασεν ιδιαιτέρως τό Βυζαντιακόν φρούριον 
τής Ζλάτινας καί έμελέτησε έπιγραφάς τινας καί ερείπια εκκλη
σίας εις τό χωρίον Πρόδρομος.

Παρά τό χωρίον Μαργαρίτα, άλλοτε Πότσεπ, έμελετήθη · 
άρχαΐον τείχος μέγα, άνευ άσβεστου έκτισμένον, όμοιον προς πολλά
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άλλα παλαιά τείχη τής Μακεδονίας. Σποραδικώς εύρέθησαν έν 
σκαφή κέραμοι ελληνικών χρόνων.

Κατά τά περίχωρα τής Φλωρίνης είς τα χωρία Παλαίστρα 
και ’Ιτέα έσημειώθησαν κώμαι ιστορικών χρόνων, είς δέ τον 
"Αγιον Ήλίαν τής Παλαίστρας καί προϊστορική κώμη. Ή ΰπαρ- 
ξις πολλών αρχαίων σκωριών εκεί μαρτυρεί περί παλαιάς μεταλ- 
λωρυχίας.

Έπί τής παρά την Φλώριναν υψηλής κορυφής Κούλας διεπι- 
στώθη Βυζαντιακόν Φροΰριον, πιθανώς τοΰ ’Ιουστινιανού. Μετά 
ταΰτα είς άπόστασιν ήμισείας ώρας από τοΰ Τσοτυλίου ήρευνήθη 
ή τοπογραφία πόλεως τών χρόνων τοΰ Φιλίππου τοΰ Β'.

Ή πόλις αυτή άποτελεΐται εκ τριών οχυρών γηλόφων, μεταξύ 
τών όποιων ύπάρχουσι κενοί χώροι προς ασφάλειαν τών κτηνών. 
Εκατέρωθεν τοΰ συγκροτήματος τούτου ό χώρος είναι επικλινής, 
προς άνατολάς δέ έποιήθη διά σκαφής απότομος καί παραλλήλως 
προς τούς γηλόφους έσχηματίσθη επιμήκης ταινία με δυσαναβά- 
τους τάς κλιτΰς, ώστε νά ένισχυθή ή όχυρότης τοΰ τόπου.

Καί ή πόλις αΰτη, ώς καί άλλαι, οφείλονται είς σύστημα 
πολεοδομικόν, αντίθετον προς την κρατούσαν είς τάς πεδιάδας 
άφρακτον κατά κώμας ή άγροικίας διασποράν μέ καταφύγια τά 
υψηλά φρούρια. Τό πολεοδομικόν τούτο σύστημα άποδίδει ό Άρ- 
ριανός διά στόματος τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου είς τον Φίλιππον. Ή 
τοπογραφική έρευνα τής Μακεδονίας θά διαφωτίστ] τάς δύο ταύ- 
τας διαφόρους περιόδους πολιτισμού.

Ή έξερεύνησις τάφων τινών έδειξεν έκεΐ κρατούν τό έθιμον 
τής ταφής όπλων μετά τοΰ νεκρού, έξ ου βεβαιοΰται ή έξ άλλων 
εύρημάτωνπροκληθεΐσα γνώμη τοΰ κ. Κεραμοπούλλου ότι τό έθιμον 
τοΰτο ήτο κοινόν είς πάντας τούς Έλληνας έν παναρχαίοις χρόνοις, 
ότι δέ οί Μυκηναΐοι έκόμισαν τήν συνήθειαν προς νότον—έν φ δέ 
μετέπειτα οί νότιοι Έλληνες άπέβαλον τήν συνήθειαν, διετήρησαν 
αυτήν οί Μακεδόνες.

'Ωσαύτως εύρέθησαν οί πρώτοι άρχαϊκοί τάφοι έν Μακεδονίςμ
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Ευρήματα χαρακτηριστικά τρία χαλκά αγγεία, τών οποίων εν μετά 
προτομής γυναικός καί ραμφοειδούς στόματος, εν ραβδωτόν καί 
εν τηγάνιον μετά κεφαλής χηνός εις τό άκρον τής λαβής. Επίσης 
εν ΰάλινον τών λεγομένων «φοινικικών» καί δυο πήλινα αγγεία 
ήτοι εν ληκΰθιον μετ’ έκτυπων αρχαϊκών γοργονείων καί μία ραμ- 
φόστομος πρόχους μελαμβαφής κ. ά., ών τά πλεϊστα επείσακτα 
Ελληνικά. Πάντα ταΰτα είναι τεκμήρια οΰχί μόνον όμοιου βίου, 
αλλά καί στενής επικοινωνίας τών Μακεδόνων προς τούς νοτιωτέ- 
ρους "Ελληνας καί δη κατά τούς χρόνους τού ’Αλεξάνδρου τού 
φιλέλληνος, τού οποίου την Ελληνικότητα ήθέλησάν τινες νά 
αμφισβητήσουν.

’Άλλοι τάφοι εύρέθησαν παρά τά χωρία Βουδουρίτσα (νΰν 
Νέα Σπάρτη) καί Λουκόμι νεωτέρων χρόνων, έκ δε τοι'ιτων δυο 
περιεΐχον εργαλεία τεκτόνων άριστα διατηρούμενα, τρίτος δέ λέ
βητα καί κοχλιάριον χαλκά μετά πήλινων αγγείων.

Καθ’δλου παρατηρεϊται καί νΰν έ'τι ή κατά κώμας πατροπα
ράδοτος οϊκησις. "Ενεκα δέ τούτου ήσαν καί κατά την αρχαιότητα 
διεσπαρμένα τά νεκροταφεία, ώστε ή άναζήτησις τούτων σήμερον 
νά άποβαίνη δυσχερής καί έκτεταμένη. Ώς προς τον τρόπον τού 
ενταφιασμού παρατηρεϊται μικτή συνήθεια καί ταφής τού σώματος 
καί καύσεως. ’Αλλά περί πάντων τών πορισμάτων τών ένδιαφε- 
ρουσών τούτων ερευνών θέλει διαλάβει λεπτομερώς ό κ. Κεραμό- 
πουλλος. Ό δέ κ. Μπακαλάκης θέλει εκθέσει τά τής άνασκαφής 
Φλωρίνης.

5. Έν ’Αρχαία Άχαΐα ή Εταιρεία έξηκολούθησε τάς 
άρχαιολογικάς εργασίας διά τοΰ ’Εφόρου κ. Κυπαρίσση.

Ήρευνήθησαν συμπληρωματικώς τά νεκροταφεία τοΰ Μποτιά, 
έγένετο δοκιμαστική σκαφή άνευ αποτελέσματος εις Καμάρας, 
καί τέλος διά μικρών σκαφών έβεβαιώθη ή μεγάλη έ'κτασις τοΰ 
πέρυσιν άνακαλυφθέντος παρά τάς Πάτρας Μυκηναϊκού νεκρο
ταφείου.

Εις τό παρά τάς Πάτρας χωρίον Τσαπλανέϊκα καί ΙΙαυλόκα-
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στρον και εις τούς ΝΑ γηλόφους τοΰ Παναχαϊκοΰ ορούς εύρέθη- 
οαν ύστερομυκηναϊκά αγγεία καί χάνδραι έξ αχάτου.

Τάφοι λαξευτοί δεν εύρέθησαν, άλλα μόνον κιβωτιόσχημα χτί
σματα κατεσκευασμένα διά μικρών ποταμίων λίθων. Τα χτίσματα 
όμως ταΰτα ήσαν εντελώς κενά, τα δε ευρήματα, ήτοι αγγεία καί 
χάνδραι, ήσαν εκτός αυτών.

Κατά τό έπιόν έτος θά είναι ανάγκη νά έξακριβωθή σαφέστε- 
ρον ό τρόπος οΰτος τής ταφής.

6. Έν Σικυώνι έξηκολούθησε τάς εργασίας τής Εταιρείας 
ό Καθηγητής κ. Όρλάνδος. Κατά τό 1934 ή ερευνά έστράφη προς 
την άποκάλυψιν τοΰ οικοδομήματος τοΰ άνήκοντος εις τό άλλοτε 
εύρεθέν πρόπυλον.

Προς Α τοΰ πρόπυλου τούτου άνεσκάφη όντως ή εύθυντηρία 
τοίχου εις μήκος δέκα οκτώ μέτρων παραλλήλως προς μέγα έκ 
κυφωτών λίθων ανάλημμα μήκους μέτρων 36,40, άνέχον τά χώματα 
τοΰ κατωτέρω ανδήρου.

Μεταξύ τής εΰθυντηρίας καί τοΰ αναλήμματος άπεκαλΰφθησαν 
κατά την βορείαν πλευράν τοΰ ανδήρου πλείονα διαμερίσματα 
κατά σειράν, προ τών οποίων υπήρχε στοά, ώς συνάγεται έκ τών 
άνευρεθέντων λίθων τοΰ στυλοβάτου ταύτης.

’’Αλλη μακρά στοά έξετείνετο καθέτως προς την σειράν τών 
δωματίων τής βόρειας πλευράς, είχε δε αυτή πώρινον στυλοβάτην, 
όστις άπεκαλΰφθη είς μήκος 45 μέτρων. ’Όπισθεν τοΰ στυλόβατου 
τούτου καί είς άπόστασιν 3μ·, 80 άπ’ αύτοΰ εύρέθησαν λείψανα σει
ράς δωματίων, έξού συνάγεται ότι καί κατά την ανατολικήν πλευράν 
τοΰ ανδήρου έ'χομεν στοάν, βλέπουσαν προς ορθογώνιον αυλήν τοΰ 
κάτω ανδήρου. Έξ εύρεθέντος κιονοκράνου πώρινου μετά κονιά
ματος συνάγεται ότι ή στοά ήτο ιωνική, τής οποίας ή πυκνότης 
ορίζεται ακριβώς έκ τών σφζομένων τόρμων. Ή πρόοδος τών έργα- 
σιών θά παράσχη πιθανώς καί άλλα αρχιτεκτονικά μέλη προς άνα- 
παράστασιν πλήρη τής στοάς.

Έκ τινων αρχιτεκτονικών μελών (σπονδύλου δωρικού κίονος,
2

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:14 EEST - 54.226.8.97



18 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1934

δωρικού κιονόκρανου καί γείσου μετά προμόχθων) εύρεθέντων 
παρά την δυτικήν πλευράν τής αυλής τού άνω ανδήρου συνάγομεν 
δτι ή στοά τού άνω άνδηρου ήτο δωρική. Εις την στοάν ταΰτην 
άνήκουσι και τά προπέρυσιν εύρεθέντα πήλινα αρχιτεκτονικά μέλη 
ήτοι σίμη κα'ι λεοντοκεφαλαί και κέραμοι, παρέχοντες κα'ι ιδιόρρυ
θμον τρόπον προσηλώσεως των καλυπτήρων.

Κατά τό 1934 άνευρέθη παρά την στοάν ταΰτην κα'ι τέταρτον 
άγαλμα γυναικός πολύ ελλιπές.

Αί κατά τό σημεΐον τούτο γενόμεναι έργασίαι άπεκάλυψαν και 
δευτέραν κρήνην συμμετρικώς μέν κειμένην προς την πρότερον 
εύρεθεΐσαν καί εν σχέσει προς την εν τφ μέσω κλίμακα, αλλά 
ούσιωδώς διαφέρουσαν εκείνης έν τή αρχιτεκτονική διαμορφώσει. 
Τά άνευρεθέντα τεμάχια ταΰτης έπιτρέπουσιν ασφαλή γραφικήν 
αυτής άναπαράστασιν καί άναστήλωσιν.

Είς τήν νέαν ταΰτην κρήνην τό ύδωρ εισρέει διά μιας στρογ- 
γύλης οπής κειμένης κατά τον άξονα τού οικοδομήματος κα'ι είς 
ύψους 18,50 από τού δαπέδου. ’Αποθηκεύεται δε τό ύδωρ είς 
τρεις δεξαμενάς, ών ή μία παράλληλος προς τήν πρόσοψιν, αί δέ 
άλλαι δΰο κάθετοι προς ταΰτην καί έχουσαι θολωτήν τήν οροφήν.

Οί τοίχοι καί ή οροφή των δύο καθέτων δεξαμενών ως καί οι 
τοίχοι τής κρήνης είχον παχύ καί σκληρόν μαρμαροκονίαμα, έφ’ ου 
διακρίνονται λείψανα έγχρωμου διακοσμήσεως άδιαγνώστων νύν 
θεμάτων.

Έπί τού τοίχου τού βάθους καί ύπεράνω τού κρουνού τής 
εισροής εύρέθη ορθογώνιος κόγχη, έ'χουσα εκατέρωθεν μικράς 
παραστάδας, άνεχούσας ποτέ τον εντός τής δεξαμενής εύρεθέντα 
μικρόν δωρικόν θριγκόν. Ή κόγχη αύτη θά έχρησίμευε πιθανώς 
προς άνίδρυσιν άγαλματίου τίνος κρηναίας νύμφης ή άλλου προ
σώπου. Εί καί ή έξακρίβωσις τού προορισμού τού έν μέρει άποκα- 
λυφθέντος οικοδομήματος θά έπέλθη οριστική μετά τήν ολοκλη
ρωτικήν αυτού σκαφήν, όμως άποβλέποντες εις τε τό μέγεθος 
(35X65 μ) καί τήν διάταξιν καί τήν θέσιν, δΰναται εύλόγως νά 
είκάση ότι πρόκειται περί γυμνασίου. ’Από δέ τής άφετηρίας ταΰ-
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της ό άνασκάπτων εικάζει περαιτέρω δτι τό εν τφ μέσω τής ανα
τολικής πλευράς εύρύχωρον διαμέρισμα (11,50X5,00) μετά τής 
πολυτελούς εισόδου θά είναι τό Έφηβεΐον.

Ή εικασία περί γυμνασίου ένισχΰεται κα'ι έκ τής φράσεως τού 
Παυσανίου II, 10,6 λέγοντος: άνιοΰσιν εις τό γυμνάσιον, 
διότι όντως ανέρχεται τις καί σήμερον προς τό άνευρεθέν οικοδό
μημα κείμενον εις την κλιτύν τής Άκροπόλεως. Εις τούς Ελλη
νιστικούς χρόνους ανάγεται καί ή τέχνη τών αρχιτεκτονικών μελών 
τού άνασκαφέντος κτίσματος.

Δεν υπάρχει αμφιβολία δτι ή συνέχεια τής άνασκαφής τής 
Σικυώνος θά άμείψη δαι|ηλέστερον τον άνασκάπτοντα καί την 
έπιστή μην.

7. Έν Σπάρτη έξηκολούθησαν αί έργασίαι διά τού Καθη- 
γητοΰ κ. ’Αδαμάντιου.

Κατά τό θέρος τού 1934 ό κ. Άδαμαντίου έπεξέτεινε τάς έρευ
νας του περί τό Ελληνιστικόν Ήρώον τού ποιητοΰ, τον κατά τό 
1931 δηλαδή άποκαλυφθέντα ύπ’ αυτού ώραΐον έζωγραφημένον 
τάφον, τού οποίου αί τοιχογραφίαι (Μουσών καί ’Απόλλωνος) άνα- 
μιμνήσκουσι πολλάς άλλας όμοιας, έν Ιταλία κυρίως, διασωθείσας.

Κατά την κλιτΰν, ή οποία εύρίσκεται όπισθεν τού ηρώου, άνε- 
φάνησαν τάφοι κατά συστοιχίας. Έκάστη συστοιχία άποτελουμένη 
έκ τεσσάρων έως έννέα τάφων περιεκλείετο εις δωμάτιον θολωτόν 
τού οποίου άνευρέθησαν οί τοίχοι εις χαμηλά λείψανα. Κατά τάς 
γενομένας παρατηρήσεις έν τή πρώτη σειρά καί οί νεκρικοί ούτοι 
θάλαμοι ήσαν ομοίως διακεκοσμημένοι προς τον προηγουμένως 
εύρεθέντα.

Ύπεράνω τής πρώτης ταΰτης σειράς τών νεκρικών θαλάμων 
ύπήρχον καί άλλαι σειραί κλιμακηδόν διατεταγμένοι. Άλλ’ αί 
σειραί αύται δεν ήσαν τόσον έπιμεμελημέναι, δπως ή πρώτη, δεν 
υπάρχει δε αμφιβολία δτι τούτο έξηρτάτο έκ τής ευπορίας τών 
οικογενειών, εις τάς οποίας άνήκον οί οικογενειακοί ούτοι τάφοι.
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Έξηρευνήθησαν έν δλω περί τά δέκα τοιαΰτα νεκρικά δωμάτια 
περιέχοντα όγδοήκοντα περίπου τάφους. Οί θάλαμοι ήσαν καμα
ρωτοί, οί δέ τάφοι εύρίσκονται έσκαμμένοι κατά σειράν καί κατά 
πλάτος τοΰ θαλάμου, ούτως ώστε ό τελευταίος τάφος ευρισκόμενος 
κάτωθεν τής καμάρας σχη ματίζει είδος άρκοσολίου γνωστού εκ των 
χριστιανικών κατακομβών. Καί ή λεπτομέρεια αυτή ώς καί άλλα 
τεκμήρια άνάγουσι τούς τάφους, κατά τον κ. ’Αδαμάντιου, εις τούς 
πρώτους χριστιανικούς αιώνας.

Ό μέγας νεκρικός θάλαμος έχει μήκος 7 μ., πλάτος 2 μ., καί 
ύψος 2η·,80. Ή τοιχοδομία έκτελεϊται διά μεγάλων οπτών πλίν
θων κατά τό σύστημα τής 'Ρωμαϊκής περιόδου, ή δέ στερεότης 
είναι ανάλογος προς την καταβληθεϊσαν επιμέλειαν.

Οί τάφοι εύρέθησαν σεσυλημένοι. Εντός αυτών ύπήρχον διε- 
σκορπισμένα ανθρώπινα οστά, τεμάχια αγγείων καί λύχνοι τινές 
μη χριστιανικοί φέροντες έκτος τής απλής διακοσμήσεως καί .παρα
στάσεις σατύρων καί άλλων μορφών εικονικών, όπως παρατηρεί ό 
άνασκάψας.

Μικρά επιτύμβιος επιγραφή λέγει: Φ ιλουμένης τό κάλλος 
ήρπάγθη τάχος|ζήσασα βιότου|ΚΒ' έτη.

Παρά την έρευναν ταύτην έν τώ νεκροταφεία) τούτω τών υστά
των Ελληνικών χρόνων, ό κ. ’Αδαμάντιου έπανέλαθε παλαιός του 
άνασκαφικάς έργασίας έπί τής Άκροπόλεως τής Σπάρτης καί έντός 
τοΰ χώρου τοΰ περί την βασιλικήν τοΰ Όσιου Νίκωνος, ένθα ήτο 
μέγα μοναστήριον έχον ώς καθολικόν τήν βασιλικήν.

Τά περί τήν βασιλικήν βαθμηδόν άποκαλυπτόμενα κτίσματα 
φαίνεται ότι ανήκουν εις τούς χρόνους τούς μεταξύ τοΰ 11ου καί 
τοΰ 14ου αίώνος. Κατά τον τόπον τοΰτον εύρίσκονται καί άφθονα 
ανθρώπινα οστά, τεμάχια αγγείων καί γλυπτών αρχαίων καί 
βυζαντινών.

Διά τήν σπουδαιότητα, τήν οποίαν ένέχει ή περί τον Όσιον 
Νίκωνα τον Μετανοείτε άνασκαφή, είναι εύκταϊον, όπως συντόμως 
γίνη σχεδιογραφική άποτύπωσις τής γενομένης μέχρι τοΰδε έργα-
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σίας, ή οποία άφορά σημαντικήν περίοδον τής Βυζαντινής αρχαιο
λογίας έν περιφανεΐ τόπω τής καθόλου Ελληνικής Ιστορίας.

8. Αί έν Άμνισώ τής Κρήτης έργασίαι έξηκολούθησαν 
διά τοΰ Έφορου κ. Σπ. Μαρινάτου.

Κατά τό 1934 ή έρευνα ένετοπίσθη εις τό κατά τό παρελθόν 
έτος άνευρεθέν Ελληνικόν ιερόν τό έπ'ι παλαιοτέρου Μινωϊκοΰ 
οικοδομήματος.

Ή σκάφη προέβη ενταύθα προς νότον κα'ι άπεκαλύφθη νέον 
τμήμα τοΰ ιερού, κατά τούτο έχον μεγαλητέραν σημασίαν, καθ’ όσον 
τά στρώματα έν αύτώ φαίνονται όλιγώτερον τεταραγμένα. Τό 
βαθΰτατον στρώμα τής τελευταίας έρεύνης περιειχεν ολίγα πρω
τογεωμετρικά, γεωμετρικά και άνατολίζοντα όστρακα, οΰτω δέ 
έχομεν συνεχή την λατρείαν έν τώ ίερω τούτφ από τής πρωτογεω
μετρικής μέχρι τής υστέρας ’Ρωμαϊκής έποχής. "Οτι όμοια γεωμε
τρικά όστρακα ύπάρχουσι και έντός τοΰ άνωτάτου ’Ρωμαϊκού 
στρώματος, τούτο οφείλεται εις την διαταραχήν τήν έπελθοΰσαν 
έκ λαθραίων σκαφών.

Παρά ταΰτα έχομεν ενταύθα δύο μεγάλα στρώματα καλώς δια- 
κρινόμενα ήτοι τό Μινωϊκόν και τό αρχαϊκόν, μεταξύ τών οποίων 
υπάρχει στρώμα άμμου.

Τό αρχαϊκόν Ελληνικόν στρώμα έν τώ νέω τούτω άνασκα- 
φέντι τμήματι εισχωρεί έντός τού Μινωϊκοΰ οικοδομήματος, έξ ου 
δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν ότι οί τοίχοι τού οικοδομήματος τού
του έχρησιμοποιήθησαν διά τό Ελληνικόν ιερόν.

Τό αρχαϊκόν Ελληνικόν στρώμα, τό όποιον χαρακτηρίζεται 
διά τής μελανής γής, παρέσχε πλήθος άδιαγνώστων χαλκών τεμα
χίων, δύο χαλκά ειδώλια βοών, χαλκούν δακτύλιον φέροντα έν τή 
σφενδόνη έγγλυφον καθήμενον τετράποδον, λεοντόποδα σκεύους, 
έλλιπή διπλούν πέλεκυν, έλλιπές είδώλιον γυμνής γυναικός και 
χαλκούν νόμισμα.

Τά έξ Αιγυπτιακής πορσελάνης ευρήματα είναι δύο μικραί 
έλλιπεΐς καθήμεναι μορφαϊ έχουσαι αιγυπτιακά γράμματα κατά τά
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βάθρα. Τεμάχια ίσταμένων μορφών, κεφαλαί θεών, το άνω ήμισυ 
λεοντοκεφάλου μορφής, ίσως τής μεμφιτικής θεότητος Σεχμέτ, 
μικρόν δισκάριον χρυσοΰν, ποικίλοι "ψήφοι εκ διάφορων υλών και 
άλλα μικρά ευρήματα.

Τά Αιγυπτιακά ταΰτα ευρήματα μαρτυροΰσι περί τής στενής 
επικοινωνίας τοϋ Ίεροΰ τοϋ Άμνισοΰ μετά τής Αίγΰπτου.

’Αλλά περί τής σχέσεως ταύτης παρέχει τεκμήρια καί τό 'Ρω
μαϊκόν στρώμα, εντός τοΰ όποιου άφθονοΰσι τά λίθινα αντικείμενα.

Μεταξύ τούτων άξια λόγου είναι ελλιπής υπερφυσικός πώρινος 
ιέραξ, άλλου ίέρακος τεμάχιον κεφαλής με ενθέτους οφθαλμούς, 
πώρινα ώτα βοός καί κέρατα βοός, πόδες πτηνών καί λεόντων συμ
φυείς προς πώρινα ’Ιωνικά κιονόκρανα, μικρά μαρμάρινη κεφαλή, 
ίσως Πλούτωνος-Όσίριδος. Καί ό ιέραξ ως ιερόν πτηνόν τοΰ 
"Ορου καί ό βοΰς ως ιερός Άπις καί τά άλλα φέρουσι προς την 
Αίγυπτον.

Μαρμάρινου αγγείου τρία συναπτόμενα τεμάχια παρέχουσι τό 
πέρας δίστιχου επιγραφής — έλπίζεται δε ότι κατά την έπα-
νάληψιν τών εργασιών θά εύρεθή καί τό υπόλοιπον μέρος.

’Άφθονοι ωσαύτως άνευρέθησαν πήλινοι λύχνοι, τών οποίων 
εις φέρει την υπογραφήν «Κλάρου». Αι ποικίλαι παραστάσεις 
τών λύχνων τούτων άναμιμνήσκουσι ζωηρώς τούς Μινωϊκούς 
σφραγιδόλιθους, εικάζεται δε ότι ό μεταγενέστερος εκείνος λυχνο- 
ποιός ειχεν ύπ’ όψει τοιούτους σφραγιδόλιθους, τυχαίως καί τότε, 
όπως καί σήμερον, άνευρισκομένους.

Καί τά κατά τό 1934 γενόμενα ευρήματα έξαίρουσι τήν σημα
σίαν τών άνασκαφών τοΰ Άμνισοΰ, έλπίξομεν δε ότι ή συνέχεια 
αυτών θέλει διαφωτίσει περισσότερον τήν ιστορίαν τοΰ άξιολογω- 
τάτου τούτου μνημείου τής Μινωϊκής αρχαιολογίας.

Τοιαΰται υπήρξαν αι ανασκαφικαί έργασίαι τής Αρχαιολο
γικής Εταιρείας κατα το 1934 εκ περιωρισμένων όλως πόρων 
εκτελεσθεΐσαι, διευκολυνθεΐσαι δε οπωσδήποτε δι’ αρωγής τοΰ
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Υπουργείου τής Παιδείας, καταβαλόντος τάς αποζημιώσεις και 
τα οδοιπορικά τών μετακινηθέντων προς τοΰτο ύπαλλή?ιων.

Οί δλοι πόροι τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας είναι, ώς γνω
στόν, μηδαμινοί εν σχέσει προς τό κολοσσιαΐον μέγεθος τών υπο
χρεώσεων, τάς οποίας ή Ελλάς έχει νά αντιμετώπιση απέναντι τών 
επί τής γής ευρισκομένων καί τών υπό τής γής κρυπτομένων ακόμη 
μνημείων τής ιστορίας αυτής. Είναι δέ ήναγκασμένη ή Εταιρεία 
νά άποβλέπη άποκλειστικώς εις τούς πόρους τής μικρας αυτής 
περιουσίας, όσην έσχημάτισε συν τφ χρόνω διά μικρών φιλότιμων 
δωρεών, διά τών εισπράξεων τοΰ άλλοτε λειτουργήσαντος ίδιου 
αυτής λαχείου καί διά τής χρηστής καί ανιδιοτελούς διοικήσεως 
τών κυβερνησάντων αυτήν. Ό κυριώτερος τών πόρων υπήρξαν αί 
εκ τοΰ λαχείου εισπράξεις. ’Αλλά τό έσοδον τοΰτο, όπως άλλοτε 
είχε την ευκαιρίαν νά έκθεση ή λογοδοσία τοΰ Συμβουλίου, προ 
είκοσι πέντε περίπου ετών άπεκόπη σχεδόν έξ ολοκλήρου καί ή 
Εταιρεία έγκατελείφθη εις τούς άλ?ωυς μετριωτάτους αυτής πόρους 
προς έξακολούθησιν τοΰ έθνικοΰ αυτής έργου. Έπανειλημμένως 
διεμαρτυρήθη τό Συμβούλων προς τάς έκάστοτε Κυβερνήσεις διά 
την άπόσπασιν καί στέρησιν τών έκ τών εισπράξεων τοΰ λαχείου 
τοΰ στόλου καί τών αρχαιοτήτων δικαιωμάτων αυτής, αλλά δεν είχε 
τΰχει οΰδεμιάς ίκανοποιήσεως, εί καί είχέ ποτέ, έν τφ μεταξύ, δια
φανή ελπίς τις διευθετήσεως τής καταστρεπτικής διά τό έργον τής 
Εταιρείας αδικίας.

Έπί τέλους τό έτος 1934 δύναται νά κληθή έτος δικαιοσύνης 
διά την ιστορίαν τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας. Ό τρώσας καί 
ίάσατο! Τά υπομνήματα καί τά προφορικά διαβήματα τής Εται
ρείας, στηριζόμενα εις τό άναμφισβήτητον αυτής δίκαιον, εύρον 
εύήκοα ώτα ούχί μόνον εις τον φυσικόν προστάτην Υπουργόν, 
αλλά καί είς τον Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως κ. Τσαλδάρην καί 
εις τον τότε Υπουργόν τών Οικονομικών κ. Σπυρίδωνα Λοβέρδον, 
οί όποιοι πάντες έσκέφθησαν ώς δίκαιοι άνθρωποι καί ώς πονοΰν- 
τες την ιστορίαν τοΰ τόπου γνήσιοι "Ελληνες. ’Αποτέλεσμα ύπήρξεν
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ό νόμος 6079, ό όποιος έρρύθμισεν έκ νέου τά των εισπράξεων 
τοΰ λαχείου τοΰ στόλου καί των ’Αρχαιοτήτων. Βεβαίως διά τής 
νέας ταύτης ρυθμίσεως δεν άπεδόθησαν τά έπΐ μίαν είκοσιπεντα- 
ετίαν κρατηθέντα δικαιώματα τής Εταιρείας, ουδέ θά χορηγώνται 
έτησίως εφεξής εις αυτήν πλείονα τών 10/ιοο τών καθαρών εισπρά
ξεων τοΰ λαχείου τοΰ στόλου — άλλ’ επί τέλους και τά δέκα ταΰτα 
εκατοστά μετά μακροχρόνιον στέρησιν καί αναγκαστικήν απεργίαν 
άποτελοΰσι φωτεινήν πράξιν τής Κυβερνήσεως. Τό Συμβούλων 
βαθέως αίσθανόμενον τήν αξίαν τής δικαίας ταύτης πράξεως ένό- 
μισε καθήκον αύτοΰ, δπως διαδηλώση ζωηροτέραν τήν ευγνωμο
σύνην τής Εταιρείας καί κατά τήν συνεδρίαν τής 28 Δεκεμβρίου 
1934 έξέλεξε τον μεν Πρωθυπουργόν κ. Τσαλδάρην επίτιμον έταΐ- 
ρον, τούς δέ Υπουργούς κ.κ. Λοβέρδον καί Μακρόπουλον ’ισοβίους 
τακτικούς εταίρους.

Εύχόμεθα όπως ή απαρχή αυτή δικαιοσύνης άποβή και εις 
τό μέλλον οδηγός τών έκάστοτε Κυβερνήσεων προς ορθήν έκτίμη- 
σιν τοΰ έργου καί τών αναγκών τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, 
αλλά και προς σεβασμόν τών δικαιωμάτων αυτής.

Συμπληροΰσα τό επιστημονικόν αυτής έργον ή Εταιρεία έδη- 
μοσίευσε κατάτό έτος 1934 ένα ακόμη τόμον τής ’Αρχαιολογικής 
Έφημερίδος, περιέχοντα επτά επιστημονικός πραγματείας μετά 
πλούσιας είκονογραφήσεως, δαπανήσασα περί τάς 110 χιλιάδας 
δραχμών.

Ωσαύτως έδημοσιεύθη εις τόμος Πρακτικών διά τό έτος 
1933, περιέχων τάς εργασίας τής Εταιρείας.

Δια τον πλουτισμόν τής πολυτίμου αρχαιολογικής αυτής 
βιβλιοθήκης ή Εταιρεία έδαπάνησεν 79.470,25 δραχμών, έδέχθη 
δέ εύγνωμόνως καί πλείονας δωρεάς ήμετέρων τε καί αλλοδαπών 
βιβλίων.

Εκ τής διαχειρισεως τών εν τοΐς Μουσείοις πωλουμένων 
φωτογραφιών καί δελταρίων, τών δυνάμει τοΰ νόμου 4823 άνα-
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τεθειμένων εις την φροντίδα τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, προέ- 
κυψε κέρδος δρ. 77.494,10 διανεμηθησόμενον κατά τάς διατάξεις 
τοΰ νόμου.

Βεβαίως τό ποσόν δεν είναι υπερβολικόν, άλλ’ έλπίζομεν ότι 
έπεκτεινομένης τής όργανώσεως θέλει αυτή αποδώσει περισσότερα, 
εύρυνομένου οΰτω μάλλον καί τοΰ κύκλου των δελταρίων ποιότητος.

Είργάσθημεν, Κυρίαι και Κύριοι, καί κατά τό έτος τούτο μετά 
τής αυτής πίστεως προς την μεγάλην ήμών παράδοσιν καί μετά τής 
αυτής καρτερικότητος απέναντι τών γλίσχρων μέσων, τά όποια 
έχομεν εις την διάθεσιν ήμών.

Ή δικαιοσύνη τοΰ νόμου 6079 περί τοΰ λαχείου τοΰ στόλου 
θά μάς έπιτρέψη νά συντάξωμεν εύρύτερον τον προϋπολογισμόν 
τών έργων τής Εταιρείας διά τό έτος 1935. ’Άλλ’ απέχει, φοβού- 
μεθα, ακόμη πολύ ό χρόνος, καθ’ όν ή Ελληνική ’Αρχαιολογία θά 
είναι ικανή νά πράξη πλήρως τό καθήκον αυτής προς τά μνημεία 
τής πατρίου ιστορίας. Τούτο δέ, διότι τά παρεχόμενα εις αΰτήν 
μέσα είναι ανάλογα προς τήν έπικρατοΰσαν παρά πολλοίς άντίλη- 
ψιν ότι ή ασχολία περί τήν ιστορίαν τής οικογένειας ήμών είναι 
είδος πολυτελείας, αμφιβόλου χρησιμότητας, δυνάμενον ευκόλως 
νά θυσιασθή εις τον βωμόν τής ανερμάτιστου συγχρόνου βιοτικής 
φιλοσοφίας.

’Αλλά καί άν ώφείλομεν νά άφορμηθώμεν από τών σκέψεων 
τής απλής πρακτικής χρησιμότητος τής κατ’ εξοχήν Ελληνικής 
ταύτης επιστήμης, πάλιν παρατηροΰμεν ότι οί δήθεν φιλοσοφοΰν- 
τες δεν έχουν ακριβή καί σαφή έννοιαν ουδέ τής πρακτικής ώφε- 
λείας τής ’Αρχαιολογίας έν τή όλη εθνική οικονομία.

Είναι δέ στοιχειωδώς σαφές ότι έπιδιώκοντες νά καταστήσωμεν 
τήν ήμετέραν χώραν ένα τών σημαντικωτέρων στόχων τών ξένων 
περιηγήσεων, είμεθα, τουλάχιστον επί τοΰ παρόντος, ήναγκασμένοι 
νά στηρίξωμεν πάσαν ήμών τήν όντως εθνικήν ταύτην προσπά
θειαν επί τής αρχαιολογικής καί μνημειακής καθ’ όλου πραγματι- 
κότητος. ΓΙρωτίστη ά'ρα μέριμνα οφείλει νά είναι ή ένίσχυσις τής
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ειδικής υπηρεσίας τοϋ Κράτους προς άντιμετώπισιν τών ποικίλων 
αυτής αναγκών και τών επιβαλλόμενων εις αυτήν καθηκόντων 
προς τα αρχαία μνημεία. Είναι δέ τά καθήκοντα ταϋτα κυριώτατα 
διπλά ήτοι καθαρώς επιστημονικά καί διοικητικά ή πρακτικά επι
στημονικά.

Τά κυρίως επιστημονικά έργα είναι ή άνασκαψική ερευνά καί 
ή μελέτη τών ευρημάτων καί ή επιστημονική αύτών δημοσίευσις. 
Ή άνασκαφή είς ούδέν ωφελεί άνευ τής επιστημονικής επεξερ
γασίας.

Μέγα μέρος τής εργασίας ταΰτης έκτελεΐ ή Αρχαιολογική 
Εταιρεία. Εύκταΐον δέ θά ήτο αν συνεκέντρου είς τό εξής ακόμη 
περισσότερον, αύστηρώς περιοριζομένη, όπως καί σήμερον, είς τήν 
επιστημονικήν ασχολίαν, τήν όποιαν εύστοχώτατα από ετών ασκεί.

Άλλ’ίσης σημασίας είναι τά λεγόμενα διοικητικά ή πρακτικά 
επιστημονικά καθήκοντα τής αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Αί διοικητικοί αΰται υποχρεώσεις περιλαμβάνουσι τήν συντή- 
ρησιν τών μνημείων, κινητών τε καί ακινήτων, έν τή γενικωτάτη 
τής λέξεως σημασία.

Ή συντήρησις τών μνημείων καί ή παράστασις αύτών είτε έν 
κλειστώ είτε έν ύπαίθρω χώρω είναι τοσαΰτης σπουδαιότητος ώστε, 
όταν τό Κράτος δεν έ'χη τήν ικανότητα νά διεξαγάγη αποτελεσμα
τικούς τό έ'ργον τούτο, οφείλει μετά πάσης ειλικρίνειας νά μή αύξάνη 
τάς τοιαύτας αυτού υποχρεώσεις καί νά άναστέλλη νέας άνασκα- 
φάς. Βεβαίως διά χώραν, όπως ή Ελλάς, τής οποίας ή ιστορία 
είναι παγκόσμιον κτήμα καί θέμα γενικής μελέτης, τοιαΰτη άπό- 
φασις θά ήτο ήκιστα τιμητική. Άλλ’ έάν μετά τήν εΰρεσιν τών 
μνημείων δεν αίσθανώμεθα τήν δύναμιν νά τά συντηρήσωμεν είναι 
μυριάκις προτιμότερον νά άναβάλλωμεν τήν εΰρεσιν.

Άλλ’είναι άρά γε ανέφικτος ή οικονομική ίκανότης, διότι περί 
ταύτης πρόκειται, όπως παρουσιάσωμεν άξίως αυτών τά ιστορικά 
ημών μνημεία;

Ή μέχρι τούδε πείρα διδάσκει ότι δεν απαιτούνται υπέρογκα 
ποσά προς τούτο. ’Απαιτείται μόνον συστηματική έργασία έπί
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μακρότερον χρονικόν διάστημα καί μείζων έπίγνωσις παρά τοΐς 
μή άρχαιολ,όγοις περί τής σημασίας τοΰ έργου, ώστε ή παρεχόμενη 
οικονομική επικουρία να μή παρίσταται ώς ρωμαντική ματαιοδοξία.

Ή κατά τά τελευταία ετη τηρηθεΐσα αρχαιολογική τακτική 
από οικονομικής άπόψεως παρουσιάζει εύοίωνά τινα σημεία περί 
τής όρθοτέρας έν τφ μέλλοντι κατευθυνσεως εκ μέρους τοΰ οικο
νομικού παράγοντος.

Τήν προς τήν συστηματικήν οικονομικήν ένίσχυσιν τής Ελλη
νικής αρχαιολογίας καθ’όλου ώς και τής ’Αρχαιολογικής υπηρε
σίας ιδία κατεΰθυνσιν οφείλει νά καταστήση τό Κράτος έντονωτέ- 
ραν, όχι απλώς προς έκπλήρωσιν στοιχειώδους καθήκοντος, αλλά 
και διά λόγους άμεσου δημοσιονομικού συμφέροντος.

Δεν είναι πιστευτόν ότι ή Ελλάς είναι ανίκανος νά αίσθανθή 
τό καθήκον αυτής και νά διακρίνη τό συμφέρον της. Έχομεν δέ 
πλήρη πεποίθησιν ότι μάλιστα μετά τον τελευταΐον ήθικόν εθνικόν 
συγκλονισμόν έ'τι μάλλον θά άποβλέψωμεν εις τήν καλλιέργειαν 
τοΰ ιστορικού παράγοντος προς άνακαίνισιν. Αί μεγάλαι συγ
κινήσεις θεραπεύουν από μεγάλων νόσων!
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1934

1. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Εις τον Μαραθώνα τό παρελθόν έτος παρέδωκεν εις τό προ μικροΰ 
λήξαν δυο σπουδαίας εργασίας, τον θολωτόν Μυκηναϊκόν τάφον καί τό Ηρά
κλειον, τό ιερόν ή τέμενος άλλως τοϋ Ήρακλέους. Εις ταϋτα πέρυσι προσε- 
τέθη και μία εκτεταμένη νεκρόπολις, ή πρώτη έμφανιζομένη εις τό πλούσιον 
καί ώραΐον, ιερόν δέ διά την ιστορικήν του σημασίαν διαμέρισμα εκείνο τής

Εΐκ. 1. Κΰπελλον χρυσοϋν εύρεθέν έν τφ Μυκηναϊκφ τάφω Μαραθώνος.

’Αττικής, την Τετράπολιν αυτής. Καί εις τά τρία ταϋτα σημεία ή επί εξ 
σχεδόν μήνας τοΰ παρελθόντος έτους διαρκέσασα εργασία δύναται νά θεω- 
ρηθή έν μέρει τουλάχιστον καί ώς περατωθεΐσα σχεδόν, άλλα πλήρης συν- 
ετελέσθη κυρίως μόνον ώς προς τον Μυκηναϊκόν τάφον. Εις τό Ηράκλειον 
μένουν πιθανώς πράγματά τινα ακόμη νά έρευνηθώσι. Προήχθη δμως ίκα- 
νώς καί εις αυτό πέρυσιν ή ζήτησις καί παρέσχεν αυτή νέα τινά στηρίγματα 
εις την πεποίθησίν μου περί τής προς τό ζητούμενου ιερόν ταυτότητος ταύτης 
τοΰ περιτειχισμένου χώρου τοΰ παρά τό έκκλησίδιον τοΰ 'Αγίου Δημητρίου 
καί εις την βορείαν υπώρειαν τοΰ βουνοΰ Άγριελίκι παρά τά ερείπια τοΰ 
Μετοχιού Βρανά.
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Ή εντός τοϋ περιβόλου τοΰ Ήρακλέους ερευνά μου κατά τό παρελθόν 
έτος συνεδυάσθη με μίαν άνασκαφήν κατ’ άρχάς εις τό έδαφος τό αμέσως 
κείμενον έξω τοΰ νοτίου (κυρίως νοτιοδυτικού) σκέλους τοΰ τείχους τοΰ περι
βόλου, όπου μεταξύ των πυκνών θάμνων μόλις διεφαίνοντο τότε τοίχοι τινες. 
Οι τοίχοι λοιπόν οΰτοι άπεδείχθησαν μετά τον καθαρισμόν των ό'χι μόνον 
αρχαϊκοί, όποιοι εινε και οί τοΰ περιβόλου τοΰ ιερού — είς τον ένατον προ Χρ. 
αιώνα αυτοί δυνάμενοι νά άναχθώσι — αλλά καί έτι άρχαϊκώτεροι. Αυτοί

Είκ. 2. Εξωτερική κάτω οψις Είκ. 3. ’Εσωτερική όψις
τοΰ χρυσοϋ κυπέλλου. τοϋ χρυσοϋ κυπέλλου.

πρέπει νά είνε κτίσματα τοΰ εβδόμου αίώνος. Οί δυο εξ αυτών πλάτους μέν 
ακαθορίστου έτι μετά πλήρους ακρίβειας, μήκους όμως τριάκοντα δυο μέτρων, 
συναπαρτίζουσιν έπίμηκες οικοδόμημα, τό όποιον καί ως προς άνατολάς βλέ- 
πον δεν δΰναται άλλως νά νοηθή παρά ως στενόμακρος ναός τών παλαιο- 
τέρων εκείνων χρόνων. Οί λίθοι αυτού εινε βραχώδεις όγκοι καί τόσον 
λαξευμένοι, όσον διά νά σχηματίζουν τελείως κανονικόν τοίχον, αλλά προφα
νώς κατά τρόπον τής οικοδομής άρχαϊκώτερον τών τοίχων τοΰ περιβόλου. 
Επειδή δέ καί άλλου ναού ίχνη εντός τοΰ περιβόλου τοΰ 'Ηρακλείου ούδαμοΰ 
εύρέθησαν, ό εκτός αυτού ναός πρέπει νά θεωρηθή ότι άνήκεν είς τό παλαιό- 
τατον ιερόν τοΰ ημιθέου, τοΰ οποίου πάλιν ή λατρεία εν Μαραθώνι ανέρ
χεται είς τούς μυθικούς τής χώρας ταυτης χρόνους. Τοιουτοτρόπως τό 
Ηράκλειον, τό όποιον καί ίστορικώς ήδη ως σχετιζόμενον στενώς με τά 
γεγονότα τοΰ 490 προ Χρ. πρέπει νά θεωρηθή ύπάρχον τον έ'κτον ήδη 
αιώνα —διότι δεν είναι δυνατόν βέβαια νά ύποτεθή ότι πρωταρχικώς εκεί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:14 EEST - 54.226.8.97



Γ. Σωτηριάδου: Άνασκαφή Μαραθώ-νος 31

* % V ·
:-'f{ W

την πρώτην μόνον κατά τό τέλος τοϋ έκτου αιώνος δεκαετίαν — τίθεται εις 
τό χρονολογικόν εκείνο πλαισίου, τό όποιον υπό τής πολιάς ήδη άρχαιότητος 
δι’ αυτό καθορίζεται. Μένει δμως πάντως έτι νά έρευνηθή τό έδαφος περί 
τοΰτο τό οίκοδόμημα, μήπως αγγείων τυχόν 
θραύσματα μάς διδάξωσί τι άκριβέστερον 
περί αυτοϋ. Τό αυτό Ιννοεΐται πρέπει νά 
γίνη καί περί τον άλλον μνημονευθέντα 
λίαν αρχαϊκόν επίσης τοίχον, δπου πυκνό
τατοι ομοίως θάμνοι βλαστάνουσι καί παρά 
τούς οποίους κοινών τουλάχιστον ελληνικών 
πήλινων αγγείων θραύσματα εδώ κ’ εκεί 
παρουσιάζονται. ’Αλλά καί τούτου τοϋ τοί
χου ή οικοδομική αναβιβάζει τήν ηλικίαν 
εις τον έβδομον μάλλον παρά εις τον έκτον 
αιώνα. Δεν έγινε μόνον αντιληπτόν ακόμη 
εις όποιον οίκοδόμημα καί αυτός ανήκει εκ 
τών περιλαμβανομένων εις τήν εξαιρετικήν 
ταύτην θέσιν διά τά παλαιότατα, ως φαί
νεται, μνημεία τοϋ ίεροΰ. Άλλ’ή περαιτέρω 
άνασκαφή καί ένταϋθα θά διαλευκάνη πι
θανώς τό ζήτημα.

’Αμέσως δέ εδώ πλησίον πάλιν, άλλ’ 
εντός τώρα τοϋ τεμένους κεΐται ή γνωστή 
εύρεΐα, επίπεδος καί ομαλή πλατεία τών 
ασκήσεων τών εφήβων, περί ής τά είκότα 
έλέχθησαν (πρβ. Archaologischer Anzei- 
ger παρελθόντος έτους).

Όφθαλμοφανώς δμως άπ’ αυτής δια- 
κρίνεται, διότι καί ως υψηλότερου επίπεδον 
άπ’ αυτής άποχωρίζεται, τό τμήμα εκείνο 
τοϋ αυτοϋ περιτειχίστου χώρου, τό όποιον

Είκ. 4. Ληκύθων έκ τών ευρημά
των τής νεκροπόλεως Μαραθώνος.

έτι μάλλον κατόπιν προς δυσμάς όλοέν εκτει
νόμενου συνεχίζει μετά τήν πλατείαν τό λοιπόν δλον εσωτερικόν τοϋ τεμένους, 
μέχρι τών παρά τό φρέαρ καί τήν πλάτανον άλλων εύρέων χώρων.

Έπί τοϋ κρασπέδου λοιπόν ήδη τοϋ επιπέδου τούτου φαίνονται δια
σκορπισμένα επί τοϋ εδάφους ή μόλις κρύπτονται υπό τήν επιφάνειαν αυτοϋ 
μάρμαρα ώς οικοδομήσιμοι λίθοι Ικ κτίσματός τίνος αρχαίου προερχόμενα, 
ενώ εδώ άλλως εκλείπει πάν ίχνος πλέον θραυσμάτων έκ τών κοινών εκείνων 
πήλινων αγγείων, τά όποια καλύπτουν τήν επιφάνειαν τής πλατείας άπ’ άκρου
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εις άκρον, ώς τελευταία λείψανα των σιτιοδόχων καί ύδροδόχων αγγείων τών 
εκγυμναζόμενων ποτέ επ’ αυτής εφήβων.

Έξ εναντίας εδώ άπήντησα αμέσως παρά την ρίζαν τοΰ υψηλότερου
τοΰτου επιπέδου αριθμόν 
τινα θραυσμάτων αγγείων 
πολυτελών τοΰ πέμπτου προ 
Χρ. αίώνος έκ τών φερόν- 
των τό γνωστόν στιλπνότα- 
τον μέλαν μεταλλικόν επί
χρισμα τών ωραίων αγγείων 
τών λαμπρών εν γένει τής 
Ελλάδος χρόνων. Μετ’ αυ
τών δέ και τεμάχια κεράμων 
στέγης τών αυτών χρόνων 
—ίσως καί τοΰ έκτου ήδη 
προ Χρ. αίώνος — μέ τό 
λεπτόν αυτών καστανόχρουν 
επίχρισμα. Ουτω εκ τών 
ευρημάτων τούτων προήλ- 
θον εις τό συμπέρασμα δτι 
επί τοΰ εν λόγω υπέρ την 
πλατείαν ύψουμένου επιπέ
δου, παρά τό κράσπεδον 
αΰτοΰ τουλάχιστον, ως είπα, 
ήγείροντο κτίσματά τινα 
πολυτελέστερα μάλιστα, αν 
καί μικρά πάντως, ώς εγί- 
νετο τοΰτο δήλον εκ τών 
μικρών κεράμων στέγης. 

Είκ. 5. Πρόχους μελανόμορφος Άλλα τόσον εντελώς παρα-
μετά τριφύλλου στομίου έκ Μαραθώνος. πλεΰρως τής πλατείας τών

ασκήσεων τών εφήβων καί 
στίβου άμα τών αγώνων άλλων αθλητών — κατά τά προειρημένα περί τής 
μαρτυρίας τοΰ Πινδάρου — δεν ήδυνάμην εδώ άλλο τι νά δεχθώ ύπάρξαν 
ποτέ, εί μη τον βωμόν καί τό άγαλμα τοΰ ημιθέου, εις δν τό ιερόν ήτο άφιε- 
ρωμένον, πιθανώτατα δέ καί τής έδρας τών Ελλανοδικών καί άλλων επισή
μων προσώπων. Εις την ζήτησιν διά τοΰτο λειψάνων ή σημείων τινών 
αυτών οπωσδήποτε, καί προέβην αμέσως ένταΰθα.

Καί δέν εύρήκα μέν ταΰτα ακριβώς τά ζητούμενα εδώ, τά όποια εις
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άλλο καταλληλότερον έδαφος διόλου δεν θά ήτο «πιθανόν και να εύρισκα 
ίσως σφζόμενα ετι. Διότι εδώ πάντες οί προς τοΰτο αναγκαίοι δροι λείπουσι. 
Τό φυτικόν τοΰ εδάφους χώμα είνε λεπτόν γης στρώμα, από πολλών αιώνων 
— από τών αρχαιότερων ίσως ετι χριστιανικών —υπό τοΰ αρότρου κα'ι τής 
σκαπάνης τοΰ καλλιεργητοΰ άνασκαλευόμενον. 'Υπόκειται δέ εις τό στρώμα 
τοΰτο τό κατά τό πλεΐστον σκληρόν καί πετρώδες φυσικόν, τό όποιον δεν 
φαίνεται ότι εψαυσε καν ή άρχαιότης, εφόσον τουλάχιστον ήδυνήθην νά ερευ
νήσω μέρος αΰτοΰ έπαρκώς. Ποΰ λοιπόν ήδΰνατο νά μένη ετι κεκρυμμένον 
άρχαΐόν τι όγκωδέστερον ή εύδηλότερον λείψανον ένταΰθα; Εύρήματά τινα

Είκ. G. Σκΰφος μελανόμορφος έκ Μαραθώνος.

έν τούτοις δεν έλειψαν οΰτε εδώ τελείως, ως πιστεύω, δικαιολογοΰντα την ύπό- 
θεσίν μου περί τής αναπόφευκτου εις την θέσιν ταύτης ύπάρξεως όχι βεβαίως 
πλέον αύτοΰ τοΰ βωμοΰ και τοΰ αγάλματος τοΰ ημιθέου καί τών άλλων περί 
αυτό ιδρυμάτων, άλλ’ ενδεικτικών τινων τουλάχιστον σημείων αυτών.

Τά σημεία λοιπόν ταΰτα είναι συντρίμματα μεγάλων μαρμάρων, τά 
οποία περιεσώθησαν μεν μέχρι σήμερον ως οικοδομήσιμοι απλώς λίθοι εις 
εύτελέστατον νεωτάτων χριστιανικών χρόνων εκκλησίδιον εις την θέσιν ταΰτην, 
κατά τον αρχικόν των όμως προορισμόν με τό πρώτον βλέμμα ευθύς διακρί- 
νονται ως άνήκοντα εις τι αυτόθι πάλιν κείμενον ελληνιστικών χρόνων 
μνημεΐον.

’Αλλά τό Ιλληνιστικών χρόνων τοΰτο μνημεΐον, έν τή συναφεία του 
προς τά εις την αυτήν θέσιν υπό τών θραυσμάτων τών πολυτελεστέρων 
αγγείων καί τών λοιπών μετ’ αυτών ευρημάτων διαπιστούμενα κτίσματα 
τής κλασσικής καί αρχαϊκής άρχαιότητος, διδάσκει ημάς την συνέχειαν τής

3
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μνημειακής παραδόσεως από των παλαιοτέρων εκείνων τής Ελλάδος χρόνων 
μέχρι τοϋ τέλους αυτών κατά τούς ελληνιστικούς.

Τοιουτοτρόπως τά συντρίμματα τών μαρμάρων αυτών λαμβάνουσι διά 
την έρευναν τοϋ εσωτερικού τοΰ Ηρακλείου, ευθύς παρά τό δριον τής μεγάλης 
αυτού πλατείας, την ιδιαιτέραν των σημασίαν. Διότι είναι τά μόνα ασφαλή 
σημεία περί τών μόνων αναμενομένων ενταύθα λειψάνων κτισμάτων τοΰ 
ιερού. Ή πλήρης δμως αυτών σημασία θά καταδειχθή, δταν άποσπώμενα 
από τής νϋν θέσεως καί ακριβώς Ιξεταζόμενα ως μνημείου τίνος μέλη, δια- 
φωτίσωσιν ημάς περί τής φύσεως τοΰ μνημείου τούτου.

Καί ή τοιαύτη μεν διάγνωσις αυτών θ’ άκολουθήση ευθύς ως καταστή 
δυνατή ή έπανάληψις τής άποτόμως πέρυσι διακοπείσης εργασίας ενταύθα.

Είκ. 7. Φιάλαι μελανόμορφοι έκ Μαραθώνος.

Άλλ’ ή μερική συνέχισις τής ερεύνης, πέρυσιν ήδη καί μικρόν προ τής 
διακοπής της, είς τούς έτι περαιτέρω τής ύπ’ οψει μας θέσεως άλλήλους δια- 
δεχομένους προς δυσμάς χώρους τοΰ εσωτερικού τοΰ Ηρακλείου παρέσχον 
καί άλλο εύρημα σαφώς δηλωτικόν τής άρχαιότητος τών μνημείων, τά όποια 
είς τό εσωτερικόν τούτο τοΰ τεμένους τήν θέσιν την ποτέ εύρον.

Είς ένα άτείχιστον χώρον, παραπλεύρως κείμενον προς ένα άλλον κυκλι
κόν περίφρακτόν ποτέ υπό ερειπωμένου νϋν τείχους (μόνον ένα ακριβές 
σχεδιογράφημα σύμπαντος τοΰ εσωτερικού μέχρις εγγύτατα τοϋ Βρανά εκτει-
νομένου τεμένους δύναται εναργή νά καταστήσή τά πράγματα ταϋτα)__είς
ένα άτείχιστον, λέγω, τοιοϋτον χώρον άπεκαλύφθη τό δάπεδον δωματίου υστέ
ρων χρόνων, καλυπτόμενον υπό πλακών πήλινων. Τό έδαφος είνε καί εδώ 
αγρός σήμερον μέ ολίγον φυσικόν χώμα καί τό δάπεδον τούτο καλύπτον. 
Παρά τό δάπεδον, είς τό καλλιεργούμενον έδαφος εύρέθη πήλινου αγάλματος 
λείψανον δηλοϋν τό όστοΰν τής κνήμης αυτού. Παρ’ αυτό δε καί τεμάχιον 
πηλίνης πλίνθου μέ εγχάρακτα δύο γράμματα τής αρχαίας αλφαβήτου Π Ε 
μέ κυρτάς δμως τάς κεραίας τοϋ Ε τού σχήματος ακριβώς τών περί Μιλτιάδην 
καί Θεμιστοκλέα χρόνων (Γ£Γ). Καί τί μέν δύναται νά εϊκάση τις περί τοΰ σκο
πού τών εγχαράκτων τούτων γραμμάτων (άρά γε ΠΕΡΙΚΛΕί; ή ΠΕΡΙΚΛΕΟί;),
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εγώ τουλάχιστον δεν ήξεΰρω. Άλλ’ ή προφανής δι’ ημάς σημασία των εινε 
δτι την ΰπαρξιν εδώ κα'ι ταϋτα μαρτυροϋσι μνημείων αρχαίων, τά όποια εις 
τούς αυτούς χρόνους ανέρχονται τών αρχών τοϋ πέμπτου αίώνος καί τη 
μεσολαβήσει αυτών εις τούς τοϋ έκτου ακόμη καί τοϋ εβδόμου, κατά τά ανω
τέρω προ μικροΰ μνημονευθέντα. Μεγαλήτεροι ένταΰθα περίφρακτοι χώροι 
υπό ερειπωμένων νΰν κυκλικών τειχών δεικνΰουσιν ά'λλως καί καθαρά τά 
λείψανα διαμέσων μαρμάρινων τοίχων τών εντός ποτέ διαμερισμάτων αυτών. 
Τά μάρμαρα τών βαθέως εις τά 
εδάφη εΐσχωρούντων τοίχων εινε 
ογκώδη. ’Άλλων σψζονται σήμε
ρον τά συντρίμματα μόνον. Αλλά 
καί αυτά εξαφανίζονται όσημέραι 
υπό τών καλλιεργητών.

Είς την νεκρόπολιν προήχθη 
τουλάχιστον μεγάλως ή εργασία 
διά τής άνακαλύψεως παμπόλ- 
λων αυτής τάφων, άθικτων πα- 
ραμεινάντων από τών παλαιο- 
τέρων τής γεωμετρικής εποχής 
χρόνων μέχρι τοϋ τετάρτου προ 
Χρ. αίώνος. ’Αλλά μένει καί Ικεΐ 
εργασία τις ακόμη νά γίνη,διά νά 
ερευνηθή ό τόπος προς άνακάλυ- 
ψιν καί ά'λλων, ασφαλώς ακόμη υπαρχόντων εκεί τάφων. Τόσον πλούσια 
άπεδείχθη διά τά εΰρήματά της ή παρά πάσαν προσδοκίαν είς τό φώς εσχά
τως ελθοϋσα νεκρόπολις αυτή.

Αλλά παρά πάσαν προσδοκίαν άσΰλητον, ά'θικτον εντελώς διετήρησε τό 
εσωτερικόν του κατά τάς τρεις καί επέκεινα χιλιάδας τών ετών τής ύπάρξεώς 
του καί ό Μυκηναϊκός τάφος καί προ πάντων αυτός. Δύο τάφους οΰτος βασι
λικούς, άπαραλλάκτους μέ τούς σημερινούς οριζοντίους εντός τής κυψέλης του 
παρουσίασε, τεσσαράκοντα εκατοστά τοϋ μέτρου υπό τό έδαφος αυτής εξαί
ρετα έξησφαλισμένους, τον ένα εξάπαντος τοϋ βασιλέως τοϋ τόπου, τον άλλον 
τής βασιλίσσης πιθανώς. Ή βασίλισσα είχε παραλάβει μαζί της ως κτέρισμα, 
νεκρικόν δηλονότι δώρον, ένα χάλκινον, σκεΰος ίσως μικρόν ή κόσμημα, τό 
όποιον είς τό υπό τών βροχών επί αιώνας ποτισθέν χώμα τοϋ τάφου δεν ήτο 
δυνατόν εί μη εντελώς εφθαρμένον νά διασωθή μέχρι σήμερον. Άλλ’ ό 
βασιλεύς εύρέθη πιστώς εις τάς χεΐράς του κρατήσας τό χρυσοΰν κύπελλον, 
τελείως καλά διατηρούμενον, μέ τό όποιον ποτέ είχεν ήδονικώτατα πιθανώς

Εικ. 8. Σκΰφος γεωμετρικής εποχής 
έκ Μαραθώνος.
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γευθή πολλάκις τον οίνον του εις το επί τής άκροπόλεως τής αρχαίας πόλεως 
Μαραθώνος μέγαρόν του μετά των λοιπών τής χώρας άνάκτων. Εντός τής 
κυψέλης εύρέθησαν και τά λείψανα τής πυράς, άπηνθρακωμένα τεμάχια ξύλων, 
πολλή τέφρα, ολόκληρον τό δάπεδον τής κυψέλης καλύπτουσα εις πάχος 
δέκα εκατοστών και μέγα πλήθος προ πάντων οστών ζώων, βοών τό πλεΐ- 
στον καί χοίρων, αλλά καί αιγών, προβάτων καί πτηνών ακόμη, τά όποια εν 
θυσία προσεφέρθησαν εις τον νεκρόν τοΰ κυρίου τής χώρας, άποτελέσαντα

Είκ. 9. Πρόχοι γεωμετρικής εποχής έκ Μαραθώνος.

στρώμα ολόκληρον, ΰψους δυο μέτρων, επί διαμέτρου επτά μέτρων εις τό 
βάθος τής κυψέλης, πολλά δέ καί θραύσματα μυκηναϊκών, εγχρώμων αγγείων, 
τά όποια υπέρ παν άλλο μαρτυροϋσι καί τούς χρόνους, εις τούς οποίους τό 
μεγαλειώδες τούτο μνημεΐον άνηγέρθη, διά νά δεχθή είς την αίωνίαν του 
κατοικίαν τον Μαραθώνιον μονάρχην, μικρόν βέβαια καί ό'χι κατά τούς 
’Ατρείδας εκείνους τών Μυκηνών καί τών Άμυκλών ή τούς Νηλείδας τής 
Πύλου, άλλ’ όμότιμον καθ’ όλα τά άλλα προς εκείνους καί ίσως ύμνηθέντα 
καί αυτόν εις έπος τι έκ τών κύκλιων, τά όποια τίς οίδε πόσοι πολυαριθμό- 
τεροί ποτέ τών 'Ομηρικών έψαλαν οί άοιδοί τής δευτέρας προ Χρ. χιλιετη- 
ρίδος είς δλην την Ελλάδα τών ’Αχαιών, τών Άργείων, τών Δαναών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:14 EEST - 54.226.8.97



Γ. Σωτηριάδου: Άνασκαφή Μαραθώνος 37

Ό Μυκηναϊκός δμως θολωτός τάφος εΐνε και δι’ άλλα του χαρακτη
ριστικά αξιοσημείωτος, αλλά καί διά τά ευρήματα αύτοϋ (είκ. ], 2, 3). Έδώ 
θά περιορισθώ ε’ις εικόνων τινων μόνον περί των ευρημάτων τοΰ πολυτίμου 
τοΰτου μνημείου έπίδειξιν, έν συγ- 
κρίσει μάλιστα καί προς άλλα δμοια 
αύτοΰ μνημεία προς καλλιτέραν καί 
τοΰ ήμετέρου Μαραθωνίου κατανόη- 
σιν. Διά των εικόνων δε κατ’ ανάγκην 
καταληπτά θά έχουν νά γίνουν σή
μερον καί τής νεκροπόλεως τοΰ Μα- 
ραθώνος τά ευρήματα, αγγεία ταΰτα 
αποκλειστικούς ως δώρα επίσης εις 
τούς κοιμηθέντας των μεγάλων καί 
ωραίων τής αρχαίας Ελλάδος χρό
νων, των αμέσως τούς Μυκηναϊκούς 
ακόλουθη σάντων ή καί των συγχρό
νων προς τά Μηδικά καί ή προηγη-
θέντων αυτών ή άκολουθησάντων αυτούς κλασσικών. Άλλ’ έν σχέσει προς τούς 
τάφους τούτους πρέπει εν τι ακόμη ν’ αναφέρω, ότι εις ιδιαίτερόν τι τμήμα 
τής λίαν έκτεταμένης, ως είπα, νεκροπόλεως εύρέθη αποκλειστικούς μικρών

Είκ. 10. Σκυφος μελανόμορφος 
έκ Μαραθώνος.

Είκ. 11. Πρόχοι γεωμετρικής εποχής έκ Μαραθοόνος.
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παιδιών κοιμητήριον, νηπίων και άλλων, ολίγα τής νηπιότητός των έτη ύπερ- 
βάντων, οκτώ ή δέκα ίσως μόνον. Συγκινεΐ δε και σήμερον ακόμη την ψυχήν 
βαθέως ή διάταξις τών τάφων τούτων τών νηπίων και μειρακυλλίων. Ώς 
φαίνεται, επιδημία τις κατά τον δγδοον προ Χρ. αιώνα ήρπασεν από τάς 
άγκάλας τών γονέων των τους μικρούς τοΰτους. Οί τάφοι εΐνε κομψότατοι, 
μέ πλάκας κατά τάς τέσσαρας αυτών πλευράς, μέ μίαν δέ μεγάλην πλάκα 
συνήθως σκεπαζόμενοι. Παρά την κεφαλήν τών νεκρών, αλλά και παρά 
τούς πόδας εύρέθησαν τά νεκρικά των δώρα, μικρά τής τραπέζης τών παι
διών πήλινα γεωμετρικά αγγεία. ’Αλλά τάφοι πολλάκις εΐνε και πίθοι ολό
κληροι, άλλοι μεγάλοι καί μέ πλάκας πάλιν ώς πώματα, εις τό όποιον ολόκλη
ρον τοΰ νεκρού τό σώμα εχώρει. ’Άλλοι δέ καί πολύ μικρότεροι ή τόσον 
μικροί ώστε ού'τε έ'μβρυον νά χωρούν, πάντοτε δμως μέ μικρότατά τινα 
αγγεία τής χρήσεως βέβαια τών μικρών πάλιν, ή εντός τών μικρών τούτων 
πήλινων δοχείων ή περί αυτά. Ώς φαίνεται, πολλοί νεαρών παιδιών νεκροί 
ουδέ είς τάφους κατετέθησαν άλλ’ επί πυράς έκαύθησαν. Ηλικιωμένοι πολλοί 
καί είς άλλας θέσεις τής νεκροπόλεως άναμφιβόλως καί αυτοί δέν έτάφησαν, 
άλλ’ εκάησαν μόνον διότι έκδηλος εΐνε αμέσως υπό τό νύν έδαφος παρου- 
σιασθεΐσα μία πολύ μεγάλη τυμβοειδής πυρά, είς τήν οποίαν πολλοί νεκροί 
άναμφιβόλως πρέπει νά έκαύθησαν καί ούχί εφ” άπαξ, άλλά κατά τήν διάρ
κειαν μάλιστα καί πολύ μακρών ετών. ’Αγγεία ριφθέντα υπό τών παριστα- 
μένων οικείων καί φίλων είς αυτήν άφήκαν μέχρι σήμερον τά θραύσματά 
των τουλάχιστον εις τό κατάμαυρον στρώμα τής πυράς. "Εν πήλινον άγαλμά- 
τιον γυμνής γυναικείας μορφής, θεάς ίσως, εκπάγλου ώραιότητος, κατάμαυρον 
δμως, εύρέθη επίσης επί τής κορυφής τής πυράς μετά πολλών θραυσμάτων 
εύ μεγέθους άμφορέως.

Ταύτα καί τοιαύτα εΐνε, τά όποια είς φώς έφερε τής νεκροπόλεως τού 
Μαραθώνος ή άνασκαφή. Ώς λίαν άξιοσημείωτον εν τούτοις πρέπει εδώ 
επίσης νά μνημονευθή καί τό άναμφισβήτητον λείψανον ενός άρχαίου 
Ελληνικού υδραγωγείου, δι’ ου τό πόσιμον τής κρήνης τού Ηρακλείου ύδωρ 
εις αυτό διωχετεύετο.

Γ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
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2. ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΜΕΓΑΡΟΙΣ

Κατά τον παρελθόντα Σεπτέμβριον ένηργήθησαν, χορηγούσης τής 
Αρχαιολογικής Εταιρείαςή δοκιμαστικά! άνασκαφαι εις τα Μέγαρα.

Αί δοκιμαστικά! αΰτα! έρευναι έγένοντο εις τα εξής σημεία. Κατά την 
είσοδον τής πόλεως και εντεύθεν τοϋ παρά την σημερινήν δημοσίαν οδόν 
’Αθηνών - Μεγάρων έκκλησιδίου τής Θεοτόκου καί τών Σχολείων, έπι τοϋ 
λόφου τοϋ Άλκάθου, τοϋ δευτέρου λόφου επί τοϋ οποίου ήτο κατά την 
αρχαιότητα καί είνε καί σήμερον έκτισμένον μέρος τής πόλεως, καί τέλος παρά 
τον άρχαΐον λιμένα, την Νίσαιαν, τήν σημερινήν Πάχην, καί επί τοϋ παρ’ αυτόν 
λόφου επί τοϋ οποίου σοίζεται εις ερείπια έν Μεσαιωνικόν κάστρον.

Εις τό πρώτον σημεΐον άνεσκάψαμεν ολόκληρον συγκρότημα κτηρίου, 
ευρισκομένου εις τά κτήματα Κανέλλου Παπασταμάτη καί Γ. Πέγκου. Τό 
κτήριον τοϋτο συνίσταται εξ ενός ορθογωνίου χώρου Α (είκ. 1) ό όποιος 
λόγφ τών μεγάλων του διαστάσεων, 7.65X10.20 φαίνεται δτι ήτο ύπαιθρος, 
πέριξ δέ τούτου ανοίγονται καθ’ δλας τάς διευθύνσεις του οκτώ δωμάτια 
σημειούμενα έν τώ σχεδίφ διά τών γραμμάτων Β Γ Δ Ε. To Β διαστάσεων 
15.60X4.65 καταλαμβάνει ολόκληρον τό πλάτος τοϋ κτηρίου, τοϋ οποίου 
αί κατά τήν ΝΑ στενήν πλευράν του καλοκτισμέναι παραστάδες, αί εις 
αρκετόν ύψος διατηρηθεΐσαι, σχηματίζουν είσοδον μεγάλην πλάτους 3.80 μ.

Εις τό σημεΐον τοϋτο ή σκαφή διεκόπη λόγοι άρνήσεως τοϋ ιδιοκτήτου 
Κανέλλου Παπασταμάτη, μή καταστάντος δυνατοΰ νά Ιξακριβωθή αν αί 
προεκτάσεις τών μακρών πλευρών τοϋ Β σχηματίζουν πρόπυλον ή συνδέονται 
μέ άλλο κτήριον.

Βέβαιον είνε μόνον δτι καθ’ δλην τήν ΝΑ πλευράν τοϋ κτηρίου, εις 
δσον βάθος άνεσκάφη τοϋτο, δεν άνεφάνη άλλος τοίχος συνδεόμενος πως 
μετ’ αυτής' τοϋτο ύποδηλοΐ καί τό ώραΐον κονίαμα μέ τό οποίον είνε έπικε- 
χρισμένη αϋτη. Κατά τήν νοτιωτάτην μόνον γωνίαν τής πλευράς ταύτης 
υπάρχουν δυο μικρά δωμάτια, τά Ζ - Ζ, τά όποια δμως εκ τοϋ τρόπου τής 
συνδέσεώς των μετά τοϋ κτηρίου, φαίνεται δτι είνε μεταγενεστέρα προσθήκη·

Τά δωμάτια Ε Γ Ε καταλαμβάνουν συμμετρικόν χώρον άντιστοίχως τού Β. 
Έκ τούτων τό μεσαΐον Γ διαστάσεων 6,50 X 4.35 συνεκοινώνει μετά τοϋ 1

1 Τήν σκέψιν διά τακτικός άνασκαφάς όφείλομεν εις τόν διδάσκαλόν μας κ. Κ. Κου- 
ρουνιώτην, ό όποιος παρηκολούθησε τό έργον μας επανειλημμένος έπισκεφθείς τάς 
άνασκαφάς μας. Τήν πραγματοποίησιν αυτών όφείλομεν εις τό ένδιαφέρον τοΰ Συμβου
λίου τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας καί τόν καθηγητήν κ. Γ. Οίκονόμον. Όθεν εΰχαρι- 
στοϋμεν θερμότατα καί ενταύθα τόν κ. Κ. Κουρουνιώτην, τόν κ.Γ. Οίκονόμον καί τό 
Συμβούλων τής Εταιρείας.
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ΜΕΓΑΡΑ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΟΙΚΙΑ

£'... ................. .... .......... Μ,,ϊ
ψ3ΚΚΜ-. ' —'4

Είκ. 1. Γενικόν διάγραμμα τής άνασκαφείσης οικίας.
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υπαίθρου χώρου Α διά τριβήλου σχηματιζομένου έκ δυο κιόνων έκ μαρ
μάρου, των οποίων έσώθησαν κατά χώραν α! μετά πλίνθου ίωνικα'ι βάσεις, 
άπέχουσαι τοΰ μέν γειτονικού πεσσού 1.35 απ’ άλλήλων δέ 1.85. Αύται 
είχον την κάτω έδραν τής πλίνθου πολύ άνωμάλως έπεξειργασμένην και ήσαν 
έστερεωμέναι επί τοΰ στυλοβάτου διά παχέος κονιάματος εξ άσβεστου. 
Παρ’ αύτάς καί εντός τοΰ δωματίου Γ εΰρέθησαν ό κορμός τοΰ ενός κίονος 
μετά τοΰ ιωνικού κιονοκράνου καί τοΰ επιθήματος. Ό κορμός έκ μαρμάρου 
ύποκυανίζοντος, άρράβδωτος, ύψους 2.593 έχει μικράν μείωσιν, καί κάτω μέν 
φέρει ελαφράν άπόθεσιν, άνω δέ πλήν τής άποθέσεως απολήγει εις μικράν 
σπείραν. Έπί τής βάσεως έστερεοΰτο διά σιδηρού γόμφου, δ όποιος έστερεοΰτο

Είκ. 2. ’Αρχιτεκτονικά μέλη έκ της παλαιοχριστιανικής οικίας.

διά μόλυβδου, ως συμπεραίνεται έκ τών διασωθέντων τόρμων και τής αΰλα- 
κος μολυβδοχοίας, τομής κυκλικής. Τό κιονόκρανου διαστάσεων 0.115 ύψους 
καί πλάτους 0.44 (είκ. 2 καί 3) ήτο άπλοΰν ιωνικόν μετ’ έχίνου καί ελίκων 
μέ μεγάλην δέ έπιμέλειαν είργασμένον. Εις τούς οφθαλμούς τών ελίκων είχε 
διακόσμησιν εκ πέντε μικρών οπών λαξευθεισών δι’ αιχμηρού οργάνου, τών 
οποίων ή μία έδήλου τό κέντρον τοΰ όφθαλμοΰ, πέριξ δέ αυτής έσχημάτιζον 
αί άλλαι τέσσαρες μικρόν τετράγωνον.

Έπί τοΰ χαμηλού άβακος τοΰ κιονοκράνου ύψους 0.02 έβαινε τό έπί- 
θημα ύψους 0.145, τοΰ οποίου ή μικρά βάσις διαστάσεων 0.335x0.335 
έλάχιστον εξείχε τοΰ άβακος τοΰ κιονοκράνου, έπί δέ τής μεγάλης του βάσεως 
διαστάσεων 0.584x0.434 έστηρίζοντο αί τοξοστοιχίαι αί γεφυροΰσαι τά 
μεταξύ τών κιόνων κενά1. Τό έπίθημα έφερε έπί τής μιας στενής πλευράς 
του άπλοΰν ανισοσκελή έγγλυπτον σταυρόν, ό όποιος θά ήτο πιθανώς έστραμ-

1 Κατά τήν σκαφήν εύρέθησαν πλησίον τών δυο κιόνων πλίνθοι όπταί, τών οποίων 
τό ως συνδετική ύλη χρησιμεΰον κονίαμα είχε σχήμα σφηνός μέ διαφοράν πάχους 
εϊς τά δύο άκρα 0.02.
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μένος προς τό μέρος τής αυλής, ώς δύναται νά ύποτεθή εκ τοΰ τόπου καί
τρόπου τής εύρέσεως του.

"Ενθεν και ένθεν τοΰ δωματίου Γ εύρί- 
σκονται τά δωμάτια Ε Ε διαστάσεων 3.90X4.35 
επικοινωνοΰντα μετά τοΰτου διά θυρών πλά
τους 1.35 ώς δΰναταί τις νά συμπεράνη εκ 
τών παραστάδων, αί όποΐαι διεσώθησαν κατά 
την ΝΑ πλευράν τοΰ Γ. Είσοδος άλλη κατά 
την ΝΔ πλευράν τοΰ κτηρίου αποκλείεται, διότι 
κατά ταΰτην ό τοίχος σφζόμενος εις αρκετόν 
ύψος 0.30 δεν μάς φανερώνει τοιοϋτόν τι.

Τό δλον ορθογώνιον σχήμα συμπληρώνουν 
τά δωμάτια Δ-Δ διαστάσεων 5.30X3.30.

Τά θεμέλιά του πάχους 0.67 - 0.68 είνε 
έκτισμένα δι’ αργών λίθων μέτριου μεγέθους 
μετ' ασβεστοκονιάματος συνδεομένων. Οί επί 
τούτων τοίχοι τής άνωδομίας είνε λεπτότεροι, 
πάχους 0.62, με περισσοτέραν δέ επιμέλειαν 
έκτισμένοι. 'Αλλά καί ενταύθα χρησιμοποιούν
ται κοινοί λίθοι μετ’ ασβεστοκονιάματος, πλήν 
τών παραστάδων καί σταθμών τών θυρών, εκτι- 
σμένων δι’ οπτών πλίνθων ή καί πελεκημένων 
πώρων λίθων, ώς συμβαίνει εις τούς σταθμούς 
τής εισόδου τοΰ χώρου Β. Αί όψεις τών θεμε
λίων είνε ανώμαλοι, ενώ άντιθέτως τής άνωδο- 
μής ώμαλισμέναι διά μιστρίσματος επί τοΰ 
οποίου εχαράχθησαν γραμμαί προς στερέωσιν 
τοΰ κονιάματος. Αί όπταί πλίνθοι είνε τετραγω
νικοί (είκ. 4) εξ ερυθρωποΰ ή καί κίτρινου 
πηλοΰ με διαστάσεις 0.28x0.28x0.032 -0.034, 
έφ’ έκάστης δέ τών επιφανειών των φέρουν γραμ- 
μάς χαραχθείσας κατά την κατασκευήν των. Καί 
αύται συνεδέοντο δι’ ασβεστοκονιάματος πάχους 
0.04. Κατά τήν άνασκαφήν άνεΰρομεν καθ’δλην 
την έκτασιν τών τοίχων τεμάχια άποσπασθέντων 
μερών τούτων εξ οπτών πλίνθων.

, , Μεταξύ τούτων τεμάχιον πλίνθου διαστάσεωνΕικ. ά. Ο εκ των σωθεντων κιο- , , „
νων του τρφήλου τής παλαω- 0.23X0.17 ανευρεθεν παρα την μεγαλην είσο- 

χριστιανικής οικίας. δον μέ τά εξής επ’ αύτοΰ γράμματα ΟΙΚλ (είκ. 4).
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Ή άνασκαφή τοϋ κτηρίου τοΰτου, ώς έλέχθη ήδη, ήτο εντελώς περιο
ρισμένη άποβλέπουσα εις την έξακρίβωσιν τοϋ γενικού διαγράμματος έξηκρι- 
βώθη ό'μως τό δάπεδόν του, τό οποίον ήρχιζε από τοϋ.στυλοβάτου τοϋ τρι- 
βήλου και από τοϋ σημείου, από τοϋ οποίου άρχεται ή άνωδομία. Ή ΰπεράνω 
τοϋ δαπέδου έπίχωσις ήτο πάχους 0.50 — 0.90, οί δέ τοίχοι τής άνωδομίας

Εικ. 4. Όπταΐ πλίνθοι έκ τής παλαιοχριστιανικής Βασιλικής.

έξεΐχον τούτου κατά 0.30 — 0.40 εις πολλά μάλιστα σημεία, ίδια κατά τό ΝΑ 
μέρος τοϋ κτηρίου, οι τοίχοι έσώζοντο βαθύτερον τού δαπέδου. Αί γενικαί 
εξωτερικά! διαστάσεις του εινε 21.75 X 16.75.

Ή έπίχωσις γενικώτερον ήτο έκ χώματος πλήρους λίθων, οπτών πλίνθων 
κα'ι ά'λλων υλικών οικοδομικών, τά όποια ειχον άποσπασθή τοϋ κτηρίου. 
Εντός αυτής εΰρέθησαν τεμάχια μεγάλων ύστερορωμαϊκών αγγείων, φέροντα 
την συνήθη είς τούς χρόνους τούτους και τούς πρωτοχριστιανικούς έξ αυλα
κωτών γραμμών διακόσμησιν έπι τής έκ χονδρού πηλοΰ έπιφανείας των. 
Μεταξύ τών αγγείων αυτών υπάρχουν μερικά μελαμβαφή, υστέρων πιθανώς 
και αυτά 'Ρωμαϊκών χρόνων, τεμάχια ληκυθίων μελαμβαφών, έν μικρόν 
τεμάχιον μελανογράφου σκύφου σώζον παράστασιν μορφής έστεφανωμένης, 
πολλά μικρά τεμάχια έκ ληκυθίων άτρακτοειδών κ.ά.

Λόγψ τοϋ περιωρισμένου τής άνασκαφής δεν έξηκριβώσαμεν, αν τό κτή-
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44 Πρακτικά τής ‘Αρχαιολογικής Εταιρείας 1934

ριον κείΐαι πλησίον ναού τινός ως προσάρτημά του ή είνε εντελώς ανεξάρ
τητον έλπίζομεν δτι τοϋτο θά γίνη εις τάς προσεχείς μας εργασίας.

Διά την χρονολόγησιν θ’ άποβλέψωμεν εις την αρχιτεκτονικήν του διά- 
ταξιν καί τά διασωθέντα αρχιτεκτονικά λείψανα, διότι έκ τής έπιχώσεως δεν 
δυνάμεθα νά εΐπωμεν τίποτε τό σαφές.

Τό δλον συγκρότημα παρουσιάζει κάτοψιν οικίας τών Ελληνιστικών 
χρόνων, όπως αί εις την Πριήνην σκαφεΐσαι, ομοιάζει μάλιστα περισσότερον 
προς την άποκαλυφθεϊσαν οικίαν πλησίον τοϋ ναοΰ τής Άθηνάς κατά την 
οδόν τοΰ θεάτρου (Wiegand und Schrader Priene σελ. 285 είκ. 298 καί 
Β. Rider, The Greek House, σελ. 241 - 242 είκ. 42).

Ό τύπος ούτος φαίνεται δτι εξηκολούθησε κρατών καί κατά τήν 'Ρω
μαϊκήν εποχήν καί τήν μετ’ αυτήν Χριστιανικήν τήν μέχρι τοΰ 5ου μ. X. αί., 
εις τήν οποίαν πρέπει νά τεθή ή οικία τών Μεγάρων δτι δε άνήκει εις τήν 
μέχρι τοϋ 5ου μ.Χ. αί. εποχήν φανερώνει τό επίθημα μέ τον άπλοϋν εγγλυπτον 
σταυρόν, τό χαρακτηριστικόν αυτό αρχιτεκτονικόν μέλος τοϋ 4ου καί 5ου μ.Χ. 
αί. τό όποιον κατά τούς αιώνας τούτους είνε κεχωρισμένον τοϋ κιονοκράνου 
(Laurent Delphes chretien Bull. Corr. Hell. XXIII 1899 σ. 250, 
K. Κωνσταντοπούλου 'Ιστορία τής Βυζαντιακής τέχνης σελ. 124, Α. Όρλάνδου 
Ή παλαιοχριστιανική βασιλική τών Δαφνουσίων τής Λοκρίδος, Πρακτικά 
’Ακαδημίας 4, 1929 σ. 226). Έκ τούτου, δηλ. τής επί τόσους αιώνας δια- 
τηρήσεως τοϋ ελληνιστικού τύπου οικίας, καί έκ φιλολογικών πληροφοριών 
δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι καί αί γενικώτεραι εκδηλώσεις τοΰ βίου καί 
μετά τήν σχεδόν οριστικήν διά τούς χρόνους τούτους έπικράτησιν τοΰ Χρι
στιανισμού εξακολουθούν νά είνε αί αρχαιότεροι Έλληνικαί. (Hertzberg.—■ 
Καρολίδου 'Ιστορία τής Ελλάδος τόμ. Β'. Ε. Άντωνιάδου Ή κατάστασις 
τών ’Αθηνών επί τής εποχής τοΰ ’Αποστόλου Παύλου).

Έκτος δμως τής σπουδαιότητος ταύτης ή οικία τών Μεγάρων άναγο- 
μένη εΐς τούς μέχρι τοΰ 5ου αί. πρώτους χρόνους τοΰ πολυταράχου καί έν 
Έλλάδι χριστιανικού βίου δεικνύει, δτι είς τήν πόλιν ταύτην οί πιστοί 
τής νέας θρησκείας είχον άρκούνταις πληθυνθή. Δέν είνε δε αυτή τό μόνον 
δείγμα τοΰ εντόνου Χριστιανικού βίου' πληθύς δλη αρχιτεκτονικών μελών, 
κιονοκράνων, επιθημάτων, κιόνων κ.λ.π. λειψάνων συναντάται σήμερον είς 
τάς οικίας τών Μεγαρέων 1.

Αί φιλολογικαί έξ ά'λλου μαρτυρίαι μάς πληροφορούν δτι ήδη κατά τά 
μέσα τοΰ 4ου μ. X. αί. έ'χομεν εις τά Μέγαρα επισκοπήν (Migne. Πατρολογία 
τομ. 26 σελ. 1335). Ό Harnack (Die Mission und Ausbreitung des

1 Είς τήν οικίαν π. χ. τοΰ Θωμά Σκλαβούνου κειμένην παρά τό έκκλησίδιον Άγ’ 
Σωτήρας υπάρχουν κιονόκρανα, βάσεις κιόνων, κ.λ.π. παλαιοχριστιανικών χρόνων.
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46 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1934

Christentums in den ersten drei Jahrhunderten τομ. 2 σελ. 786-787) όμι
λε! περί χριστιανικής εστίας ήδη προ τοϋ 325 μ. X. "Ωστε ήδη εις τάς άρχάς 
τοΰ 4»υ αί. έχομεν εστίαν χριστιανικήν και, τό σπουδαιότερον, πιθανώς και 
επισκοπήν. Βεβαιότατον δε είνε δτι επισκοπή ύφίσταται από τοϋ 5°υ αί. μ. X. ι.

"Ωστε καί εκ τών φιλολογικών μαρτυριών καί εκ τών άνασκαφών μας, 
αν καί αύται δεν έγιναν εις εϋρεΐαν κλίμακα ώς ελέχθη, τά Μέγαρα ενωρίς

Είκ. 6. Έκ τοΰ ναοϋ τής Άθηνάς επί τοΰ ΆλκάΟου.

ανέπτυξαν Χριστιανικόν βίον, εις τοΰτο δε θά συνετέλεσε πρωτίστως καί ή 
γειτονική των πόλις Κόρινθος ή οποία κατά τούς χρόνους τούτους εινε 
σπουδαΐον χριστιανικόν κέντρον, εν άντιθέσει προς τάς ’Αθήνας είς τάς 
οποίας ή άντίδρασις τής αρχαίας θρησκείας καί εν γένει αί αναμνήσεις τοΰ 
αρχαίου βίου ήμπόδιζον τήν εξάπλωσιν τοΰ Χριστιανισμοΰ.

Είς σχετικώς όλίγην άπόστασιν από τής Χριστιανικής οικίας — περί τά 
170 περίπου μέτρα — νοτιοδυτικώς ταΰτης καί παρά τήν όπισθίαν ό'ψιν 
τοΰ εργοστασίου Λάγγη (δρόμος τοΰ Βλιχοΰ) Ιξηκολουθήσαμεν τήν έρευναν 
τοΰ άποκαλυφθέντος άλλοτε τείχους (I. Θρεψιάδης Μεγαρικά ΑΕ 1933 1

1 Τόν συνάδελφον κ. Γ. Κονιδάρην εΰχαριστοΰμεν και ένταΰθα διά τάς φιλολο
γικός πληροφορίας, τάς οποίας μάς παρέσχεν έν σχέσει πρός τά Χριστιανικά Μέγαρα, 
μερικός τών όποιων θά χρησιμοποιήσωμεν καί είς άλλην μας μελέτην.
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I. Θρεψιάδου-Ι. Τραυλού: Άνασκαφικαι έρευναι έν Μεγάροις 47

σελ. 124). Τούτο έχει πάχος \ όσον νϋν έξηκριβώθη, 3.80, σώζεται δε εις δύο 
επαλλήλους σειράς δόμων έκ σκληρού πωρολίθου ύψους 0.70 περίπου' αί 
δυο του όψεις είνε μέ μεγαλυτέραν επιμέλειαν κατασκευασμένοι, τά δέ 
μεταξύ τούτων κενά πληρούνται διά μικροτέρων πώρων. Οί δόμοι τού τεί
χους έχουν ίχνη προγενεστέρας χρήσεως. Τό τείχος άνεσκάφη ήδη εις μήκος 
περί τά 14 μέτρα περίπου, έχει δέ κατεύθυνσιν έκ ΒΑ προς ΝΔ. Κατά

ΕΙκ. 7. Έκ της άνασκαφής εις τον ναόν τής ’Αθήνας έπί τού Άλκάθου 
καί τοΰ λόφου τοΰ Μεσαιωνικού κάστρου.

την κατεύθυνσιν ταύτην έκ τών γενομένων έρευνών μας διεπιστώσαμεν την 
ύπαρξιν τής συνεχείας του, δπως τούτο συμβαίνει εις την δοκιμαστικήν τάφρον 
την έντός τού κτήματος Γαρουφάλη σκαφεϊσαν, κειμένου παρά την οδόν 
Μεγάρων-Πάχης. Δύναται νά ύποτεθή δτι τούτο θά ενοΰται μετά τών 
σκελών τών μακρών τειχών τών ένούντων την πόλιν τών Μεγάρων μετά τοΰ 

1 επινείου αυτής Νισαίας. Ή χρονολόγησις του είνε ακόμη δύσκολος, διότι 
ούτε τά ολίγα μελαμβαφή όστρακα ούτε ή κατασκευή τών θεμελίων του 
υποδηλώνουν αυτήν. 1

1 Τό τείχος τούτο δεν είχε σκάφη κατά τήν πρώτην του ερευνάν εις αρκετόν 
μήκος, δι’ αυτό δέν ήτο δυνατόν νά έξακριβώσωμεν τότε ασφαλώς τό πλάτος του, διότι 
εις τό άνασκαφέν τμήμα τό τείχος δέν έσφζετο καύ’δλον τό πλάτος του. “Ηδη ή νεω- 
τέρα έρευνα εδρε τούτο.
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48 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1934

Τό δεύτερον σημεΐον εις τό όποιον εγένετο δοκιμαστική ερευνά εινε ό 
λόφος τοϋ Άλκάθου (Παυσ. I. 42,: «έστι δε και άλλη Μεγαρεΰσιν άκρόπολις 
από Άλκάθου τό δνομα έχουσα». Highbarger The History and Civiliza
tion of Ancient Megara σελ. 9 κ.εξ).

To σημεΐον τοϋτο εινε τό υψηλότερου τοΰ λόφου, ό όποιος επίσης εινε 
υψηλότερος τοϋ τής Καρίας, ή δε θέα άπ’ αυτού εινε προς δλας τάς κατευ
θύνσεις, είτε προς τον βορράν, δπου άπλοΰται ό περίφημος πυκνοφυτευμένος 
έλαιών είτε προς τον νότον, δπου τό ήρειπωμένον Μεσαιωνικόν κάστρον 
και ή θάλασσα πολύ υποβλητική.

Έπ'ι τής κορυφής ταύτης φαίνονται ακόμη και σήμερον, παρ’ δλην την

mm.
LsT*- ι^νΓ .*Γ. i ? - is

•.ft·· - ^ \ , >1. . ^ * . , ..>· ; 5 ■·.. v - :: ' · ‘

Είκ. 8. Ό παρά τήν Νίσαιαν (νΰν Πάχη) λόφος μετά τοϋ Μεσαιωνικού κάστρου.

καταστροφήν τού μέρους έκ λατομήσεως και έκ κατασκευής οίκίσκων πτωχικών, 
διάφορα επί τοΰ γυμνού βράχου λαξεύματα λ

Ταΰτα εινε κανονικά και καθορίζουν έπίμηκες όρθογωνικόν οικοδόμημα, 
τού οποίου ή κατεύθυνσις εινε μέ μικράν παρέκκλισιν έξ Α προς Δ. Λεπτο- 
μερεστέρα μελέτη τούτων καθώς και ό προσανατολισμός των δεικνύουν 
οτι εύρισκόμεθα προ ναού (εικ. 5), τού οποίου ό σηκός διαστάσεων 
11.50X6 περίπου ευκόλως αναγνωρίζεται εκ των λαξευμάτων και τού 
δαπέδου του, ευρισκομένου εις ύψος 0.90 από τής λαξευμένης επιφάνειας. 
Αυτή περιβάλλει τον ναόν και ύποθέτομεν δτι αποτελεί τήν θέσιν τοΰ πτερού. 1

1 Τά λαξεύματα ταΰτα παρετηρήθησαν καί υπό των Γερμανών κ.κ. Schefold καί 
Johannes (Anzeiger 1934 σελ. 149 -150). Εϊς τήν είκ. 5 σημειοΰνται τά επί τοΰ βράχου 
τοϋ λόφου φαινόμενα λείψανα. Διά τοϋ α σημειοΰνται τά υπολείμματα τοΰ κονιάματος 
τοϋ προερχόμενου έκ τοΰ Μεσαιωνικού πύργου, διά δέ τοϋ β αί διάφοροι θέσεις έπί τοΰ 
βράχου τής κρηπϊδος καί τών τοίχων τοΰ σηκοϋ.
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I. Θρεψιάδου-1. Τραυλοί: Άνασκαφικαί έρευναι έν Μεγάροις 49

Προς Α καί Δ τού σηκού υπάρχουν λαξεύματα παράλληλα προς τάς στενάς 
πλευράς, τα όποια ένούμενα πιθανώς μετά τών λαξευμάτων των παραλλήλων 
των μακρών πλευρών τού σηκοί σχηματίζουν τον πρόδομον και τον οπισθό
δομον. 5 Αν καί τά λείψανα 
ταϋτα δεν άρκοΰν νά βεβαι- 
(ϋθή ακριβώς ό τύπος τού 
ναού, διότι ή εν γένει τού 
μέρους άλλοίωσις, ώς ελέχθη, 
ήφάνισε τά πλεΐστα, δμως 
δυνάμεθα νά εΐπωμεν μετά 
πιθανότητος δτι εχομεν ναόν 
περίπτερον τού οποίου τά 
λαξεύματα τών κρηπίδων τών 
μακρών πλευρών μετά βε- 
βαιότητος αναγνωρίζονται, 
ενώ τών στενών ελάχιστα δια
γράφονται. Ό ναός ούτος, 
αν ενθυμηθώμεν τον Παυσα
νίαν, εινε ό τής Άθηνάς.
(Παυσανίας I. 42. 4. «φκοδό- 
μηται δέ επί τή κορυφή τής 
άκροπόλεως ναός Άθηνάς, 
άγαλμα δέ έστιν έπίχρυσον 
πλήν χειρών καί άκρων πο- 
δών ταϋτα δέ καί τό πρόσω- 
πόν έστιν έλέφαντος» ').

Ό ναός δυστυχώς, ώς 
καί ανωτέρω ελέχθη, σφζεται 
μόνον εις λαξεύματα, εις μερικά δέ τούτων διακρίνονται καί σήμερον υπο
λείμματα ασβεστοκονιάματος. Τά ίχνη ταϋτα συνδυαζόμενα μέ τάς μαρτυρίας 
τών πρεσβυτέρων την ηλικίαν κατοίκων τού μέρους, δέν είνε άπίθανον νά προέρ- 
χωνται εκ τού επί τού αυτού σημείου τού λόφου, ένθα ό ναός, Μεσαιωνικοί 
πύργου, καταστραφέντος κατά τάς αύτάς μαρτυρίας μόλις προ πεντήκοντα ετών.

Εκ τής περί τον ναόν σκαφής κατά την βορείαν πλαγιάν τού λόφου 1

Είκ. 9. Τάφρος Α.

1 Ό Highbarger ένθ’ άνιοτ. σελ. 13 καί 43-44 ακολουθών παλαιοτέρους θεωρεί 
δτι ό ναός ήτο αφιερωμένος εις τήν ’Αθήναν Πολιάδα. Τούτο στηρίζουν φυσικά πάντες 
εις τό χωρίον τού Παυσανίου τό ανωτέρω μνημονευθέν. Ή άνασκαφή μας ενταύθα 
δέν έβεβαίωσεν έπί τού παρόντος τίποτε περί τούτου.

4
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προέρχονται πλεΐστα ειδώλια1 γεωμετρικά, αρχαϊκά, κ.λ.π. όστρακα από 
τοϋ τέλους τοΰ 7ου αί. αρχών τοϋ 6ου μέχρι και τών Βυζαντιακών προερχόμενα 
πάντα ταΰτα εκ τοϋ ναοΰ καί τοΰ επ’ αϋτοΰ ίδρυθέντος Μεσαιωνικού κάστρου.

Μετά την καταστροφήν τοϋ 
τε ναοΰ καί τοϋ κάστρου τά 
έν αϋτοΐς παντοϊα αφιερώματα 
και σκευή έκυλίσθησαν προς 
την κατωφερή βορείαν πλευράν 
τοϋ λόφου εις την έπίχωσιν, 
τής οποίας ήδη από πολλών 
ετών εΰρίσκονται (είκ. 6 - 7)1 2.

'Η πληθύς τών ειδωλίων 
και οστράκων τής αρχαϊκής επο
χής υποδηλώνει πιθανώς την 
αρχήν τοϋ ιερού τής Άθηνάς.

Τό τρίτον τέλος σημεΐον 
τών ερευνών μας ήτο ό λόφος, 
επί τοϋ οποίου ΰψοϋται καί 
σήμερον εισέτι τό Μεσαιωνι
κόν κάστρον (είκ. 8). Οϋτος 
κεΐται παρά τον λιμένα τών 
Μεγάρων, τήν άρχαίαν Νί
σα Lav, νϋν Πάχη, έχει δέ 
σχήμα κώνου.

Έπί τοΰ ά'νω σημείου 

Είκ. 10. Τάφρος Β. του «πι τοΰ οποίου σχηματί
ζεται κατωφερής πως πλατεία 

καί έπί τών πλαγιών του ήνοίξαμεν τέσσαρας τάφρους Α, Β, Γ, Δ, κληθείσας.
Τάφρος Α. (Είκ. 9). Έσκάφη κατά τήν βορείαν πλευράν τοϋ κάστρου καί 

από ταϋτης μέχρι μήκους 25 περίπου μέτρων πλάτους δέ περί τό 1 μ. Εΐς 
άπόστασιν από τής πλευράς τοΰ κάστρου 7 μ. είς βάθος 0.25—0.30 άνεφάνη- 
σαν δυο τοίχοι, οί όποιοι καί έκ τών πέριξ ευρημάτων, ό'στρακα άβαφή εκ 
χονδροΰ πηλού με αύλακωτάς γραμμάς, καί έκ τής κατασκευής των, φαίνεται

1 Οί κ. κ. Κ. Κουρουνιώτης καί Δ. Κεραμόπουλλος μάς εΐπον δτι πολλάκις είς τήν 
πλαγιάν τοΰ λόφου άνεύρισκον πρό ετών τοιαϋτα ειδώλια.

2 Τά έν ττ) είκ. 7 ύπ’ άριθ. 1, 2, 3, 5, 6, ειδώλια καί 10, 11, Πρωτοκορινδιακά 
ληκύθια προέρχονται έκ τής έπί τοϋ Άλκάθου σκαφής’ τά λοιπά έκ τοΰ Μεσαιωνικού 
κάστρου. Έκ τούτων χαρακτηριστικόν είνε τό ύπ’ άριθ. 3 Γεωμετρικών χρόνων ειδώλων.
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I. Θρεψιάδου-1. Τραυλού: Άνασκαφικαί έρευναι έν Μεγάροις 51

ότι εινε Βυζαντιακών χρόνων. Περαιτέρω ταιπης εις δσον βάθος έσκάψαμεν, 
0,80—1 μ. ούδέν άλλο λείψανον συνηντήσαμεν. Ή επίχωσις των 0.80 εινε

Ε’ικ. 11. Έκ τής άνασκαφής εις τόν λόφον τοϋ Μεσαιωνικού κάστρου,

πολύ τεταραγμένη, περιέχει δε όστρακα παντοίων χρόνων, (εικ. II)1 ήτοι:

1 Ή είκ. 11 περιέχει όστρακα πρωτοελλαδικά καί μεσοελλαδικά, (Μινύεια - άμαυ- 
ρόχρωμα) ένα τριπτήρα, έν μικρόν σφονδύλιον καί τεμάχια όψιανών λίθων, ευρήματα 
άπαντώντα εις προϊστορικούς συνοικισμούς. Έκ τούτων χαρακτηριστικά εινε τό ύπ’ άριθ. 
6 τεμάχιον προερχόμενον έκ προχοής πρωτοελλαδικής, χαρακτηριστικού σχήματος 
αγγείου άπαντώντος εις πρωτοελλαδικούς συνοικισμούς (G. Mylonas Excavations 
at Hagios Kosmas, AJA. 1934 τόμ. 38 σελ. 265 κέξ.). ’Επίσης χαρακτηριστικόν είνε 
τόύπ’άριθ. 3 δστρακον Μινυείου σκοτεινού χρώματος αγγείου, τό όποιον προέρχεται 
έκ ποδός υψηλού κυπέλλου, (δμοιον έν Έλευσϊνι Α. Σκιάς ΑΕ 1912 είκ. 12), ό όποιος 
φέρει τάς συνήθεις δακτυλιοσχήμους άναγλύφους ταινίας. (Κ. Κουρουνιώτη Έλευσι- 
νιακά, Γ. Μυλωνάς Προϊστορική Έλευσίς σελ. 66 είκ. 40. Η. Goldman Excavations 
at Eutresis in Boetia σελ. 136 είκ. 183. Ή είκ. 12 περιλαμβάνει YE. II καί III καί 
γεωμετρικών χρόνων όστρακα. Έκ τούτων χαρακτηριστικά είνε τά ύπ' άριθ. 3 καί 8 
προερχόμενα έκ τού αυτού ποτηριού, «τύπου Βαφειοΰ», χαρακτηριστικού σχήματος καί 
διακοσμήσεως Υ, Ε. II χρόνων (δμοιον έν Έλευσϊνι. Γ. Μυλωνάς ένθ’ άνωτ. σελ. 129 
είκ. 99 άριθ. 9 -13). Επίσης χαρακτηριστικά είνε τεμάχια ποδών κυλικών ώς π.χ. τό 
ύπ’ άριθ. 13 (βλ. Η. Goldmann ένθ. άνωτ. σελ. 186 είκ. 258 άρ. 4 καί 6).
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Μεσοελλαδικά (Μινύεια - άμαυρόχρωμα) 'Υστεροελλαδικά, Γεωμετρικά, μελα- 
νόγραφα, ερυθρόγραφα, μελαμβαφή τοΰ 4ου π.Χ. αί. Ελληνιστικά, Ρωμαϊκά 
και Βυζαντιακά. Μεταξύ τούτων υπάρχουν και άλλα έκ χονδρού πηλού ι. Ή εις 
τόσον βάθος άνατάραξις των στρωμάτων οφείλεται κατά μέγα μέρος εις την 
επί τοΰ αυτού σημείου διαδοχήν τών πολιτισμών, και τών άνωτέρων προς την 
επιφάνειαν, ιδία εις την συχνήν διά τοΰ αρότρου καί σκαπάνης άνασκάλευσιν 
τοΰ εδάφους διά τήν σποράν σίτου ή τήν φυτείαν άλλων καρπών.

Είκ. 12. Έκ τής άνασκαφής εις τον λόφον τοΰ Μεσαιωνικού κάστρου.

Τάφρος Β. (είκ. 10). Έσκάφη κατά τήν δυτικήν πλευράν τού κάστρου 
και από ταύτης μέχρι μήκους 33.40 πλάτους 0.80' Κατά τήν επιφάνειαν της, 
δπως καί καθ ’ δλην τήν επιφάνειαν τοΰ λόφου, υπάρχουν ό'στρακα τών εποχών 
τών οποίων ανωτέρω εγένετο μνεία. Ή άνατάραξις τών στρωμάτων είνε καί 
ενταύθα καταφανής μέχρι αρκετού βάθους, τά δέ χώματα είνε ανάμεικτα μετά 
μεγάλων λίθων, προφανώς άποσπασθέντων εκ τών τοίχων τοΰ κάστρου. 
Βαθύτερου δμως καί εις ώρισμένα σημεία της έπετύχομεν άδιατάρακτα 
στρώματα. Οΰτω εις μήκος 27.20 από τής δυτικής πλευράς τοΰ κάστρου καί 1

1 Οί Bolte καί Weicker (Nisaia und Minoa. Ath. Mitt. XXIX 1904 σελ. 79-100) 
έκαμαν έρευνας εις τόν λόφον τοΰ Μεσαιωνικού κάστρου άνευρόντες καί αΰτο'ι όστρακα 
κ-λ.π. τών ανωτέρω αημειωθεισών εποχών.
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βάθους 0.98 από τής νϋν επιφάνειας τοϋ εδάφους άνεύρομεν λείψανα λιθο
στρώτου, πλάτους, δσον τοΰτο άνεσκάφη, 1.20 άποτελουμένου έκ μεγάλων 
άκατεργάστων λίθων, οί όποιοι επί τής άνω επιφάνειας των έχουν καταφανή 
έκ τής χρήσεως λείανσιν. Τό 
λιθόστρωτον έχει κατεύθυν- 
σιν από βορρά προς νότον, 
κεΐται §έ εις στρώμα μεσοελ- 
λαδικόν. Ή ύπεράνω τούτου 
έπίχωσις μέχρις 0.30 — 0.35 
περιέχει ό'στρακα, μινύεια καί 
άμαυρόχρωμα,υπέρ δετήν έπί- 
χωσιν αυτήν έχομεν ένα στρώ
μα τοΰ ίδιου πάχους, περί τά 
0.30, τό όποιον περιέχει ΥΕ.
III όστρακα καί υπέρ τούτου 
ένα άλλο τοϋ αύτοΰ πάχους 
τεταραγμένον. Βαθύτερον τοΰ 
λιθοστρώτου εξακολουθεί ή 
μεσοελλαδική έπίχωσις έχουσα 
πάχος περί 0.50 εις βάθος δέ 
από τής επιφάνειας τούτου, 
περί τά 0.35, άνευρομεν κατε- 
στραμμένον αρκούντως τά
φον μικροϋ παιδιού. Ό τά
φος οΰτος σχήματος όρθογω- 
νικοΰ έχει κατεύθυνσιν έκ 1 
ΒΑ προς ΝΔ, είνε δέ κατε- 
σκευασμένος έκ κοινών με
λανών λίθων ολίγων πεπλα
τυσμένων. Σφζονται μόνον αί δύο μακραί πλευραί του, αί όποϊαι έξωτερικώς 
στηρίζονται διά μικροτέρων λίθων καί τό έπ’ αυτών πώμα, τό όποιον άποτε- 
λεΐται έκ δύο πεπλατυσμένων λίθων. Αί έσωτερικαί διαστάσεις του είνε 
0.38X0.39X0.24, πώματος 0.55X0.43. Ό τάφος έσωτερικώς ήτο πλήρης 
λεπτοΰ αμμώδους χώματος, καί είχε έπί τοϋ δαπέδου του, τό όποιον ήτο τό 
φυσικόν έ'δαφος, όλίγα οστά καί παρ’ αυτά μικρά τεμάχια μεσοελλαδικών 
αγγείων. Ή στάσις τοΰ νεκροϋ δέν κατέστη δυνατόν νά γνωσθή, διότι όλίγι- 
στα ήσαν τά σωθέντα λεπτά οστά, εΐκάζομεν όμως δτι θά ήτο ή συνήθης 
κατά τούς χρόνους τούτους, τοϋ μέ ίσχυρώς συνεσταλμένα τά κάτω άκρα. 
(Γ. Μυλωνάς, ένθ. άνωτ. σελ. 152). Έκ τής περαιτέρω έρεύνης θά δειχθή, αν

Εϊκ. 13. Τάφος μικρού παιδιού γεωμετρικών 
χρόνων. Τάφρου Β.
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τό λιθόστρωτου είνε οικίας ή δρόμου. Έάν συμβαίνη τό πρώτον, τότε θά 
έ'χομεν τον συνήθη τρόπον ταφής νηπίων ή καί μικρών παιδιών υπό τα 
δάπεδα οικιών (Γ. Μυλωνάς, ένθ. άνωτ. σελ. 36-43).

Μακρότερον τοϋ σημείου
τούτου καί περί τό τέλος 
τής τάφρου (μήκος από 
τής αρχής της 33.40) εις 
βάθος από τής σημερινής 
επιφάνειας τοΰ εδάφους 
0.75 άνευρέθη άλλος τάφος 
μικρού παιδιού. Ό τάφος 
(είκ. 13 καί 14) έκειτο εντός 
τής φυσικής τού εδάφους 
έπιχώσεως, ήτις εινε αρκετά 
τεταραγμένη, ό λάκκος δέ, 
ό όποιος έσκάφη διά νά 
τεθή,εΐνε μεγαλύτερων δια
στάσεων τών τού τάφου 
κατά 0.09-0.10. Ούτος εινε 
κατασκευασμένος έκ πώρου 
λίθου σκληρού, τεμάχια τού 
οποίου εύρέθησαν εις τήν 
πέριξ αυτού έπίχωσιν, δει- 
κνύοντα δτι ή αδρά κατερ
γασία τών πλευρών του 
έγινε κατά χώραν. Έχει 
σχήμα ορθογώνιον με εσω
τερικός διαστάσεις 0.42 X 
0.25X 0.20 ή 0.38 καί 
κατεύθυνσιν έκ ΒΑ προς 
ΝΔ. Ενδιαφέρουσα είνε ή 

δλη διάταξις τών πλευρών του. Οΰτω ή δυσμική άπτεται τής ολίγον έξεχοΰσης 
βόρειας μακράς, ένφ έπικάθηται τρόπον τινά τής είσεχούσης νοτίας μακράς. 
’Αντιθέτως συμβαίνει εις τήν ανατολικήν στενήν πλευράν (είκ. 14). ’Άνω 
έκλείετο διά μιας εκ πώρου λίθου πλακός διαστάσεων 0.60 X 0.41 X 0.09 1.

Είκ. 14. Κάτοψις καί τομή γεωμετρικού τάφου 
τάφρου Β.

1 Ή τοιαΰτη διάταξις τών πλευρών τοϋ τάφου είνε γνωστή ήδη έκ τάφων, μικρών 
παιδιών, μεσοελλαδικών δμως χρόνων, τούς οποίους άνέσκαψεν ό κ. Κουρουνιώτης είς 
τήν Ελευσίνα.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:14 EEST - 54.226.8.97



I. Θρεψιάδου-Ι. Τραυλοΰ: Άνασκαφικα'ι έρευναι έν Μεγάροις 5δ

Εΐκ. 15. Ιίΰαθος γεωμετρικού τάφου τάφρου Β.

Τό εσωτερικόν τοϋ τάφου ήτο πλήρες εκ λεπτού αμμώδους χώματος, μετά 
την άφαίρεσιν τοΰ οποίου άνεφάνησαν δλίγιστα οστά κρανίου καί πλευρών 
άτάκτως πως κείμενα 
επί τοΰ εκ πώρου λίθου, 
όμοιου μέ τάς πλευράς 
τοΰ τάφου δαπέδου. Ή 
στάσις τοΰ σκελετοΰ, αν 
καί δεν έξηκριβώθη, 
δυνάμεθα να ύποθέ- 
σωμεν δτι θά εΐνε ή 
ιδία μέ τοΰ προηγουμέ
νου. Έκ των παρά την 
βορειανατολικήν στενήν 
πλευράν εΰρεθέντων ο
στών κρανίου συμπεραί- 
νομεν, δτιό νεκρός έβλεπε 
νοτιοανατολικώς. Παρ’ 
αυτά εύρέθη καί τό δη
μοσιευόμενου Ινταΰθα άγγείον (είκ. 15). Τοΰτο εινε μικρός κύαθος σφζόμενος 
εξ ολοκλήρου πηλοΰ λεπτοΰ καλώς ωπτημένου χρώματος κιτρινωποΰ. ’Έχει

διαστάσεις: ύψος 0.07, 
διάμετρος στομίου 0.08, 
βάσεως 0.03-0.035, έχει 
δέ ώς έξης διακοσμηθή. 
’Από τής βάσεως μέχρι 
μέρους τής κοιλίας έχει 
βαφή διά μελανοΰ χρώ
ματος, διακοπτομένης 
τής βαφής ολίγον κατά 
την κοιλίαν καί σχημα- 
τιζομένου, Ικ τοΰ άβά- 
πτου μένοντοςτμήματος, 
δακτυλίου. ’Ολίγον άνω- 

Είκ. 16. Τμήμα τείχους εις τό τέρμα της τάφρου Β. θεν κατα ΤΟ κεντρον τής
κοιλίας υπάρχουν έξ δα

κτύλιοι' Ή υπέρ αυτούς επιφάνεια έχει διαιρεθή υπό καθέτων πρός τούς 
δακτυλίους γραμμών εις μετόπας κοσμουμένας τό μέν διά τεσσάρων φύλλων 
συναπτομένων κατά τό έν ά'κρον των καί σχηματιζόντων τό γράμμα X τό 
δέ διά δύο τριγώνων συναπτομένων κατά τάς κορυφάς των (triangles
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hachures)1. Έκ τοΰ κτερίσματος τούτου δεικνύεται, δ'τι ό τάφος ανήκει 
εις την εποχήν των μεταβατικών από των γεωμετρικών αγγείων εις τά πρώιμα 
πρωτοκορινθιακά. ’Έξωθι τοΰ τάφου κατά την βορειοανατολικήν στενήν 
πλευράν του εΰρέθησαν οστά τινα κείμενα επί τοΰ φυσικού βράχου τού 
λόφου, πιθανώς άποτελοΰντα ταφήν. Προς δυσμάς τοΰ τάφου καί είς

Είκ. 17. Έκ τής άνασκαφής είς τόν λόφον τοΰ Μεσαιωνικού κάστρου.

άπόστασιν 5.50 από τούτου, δπου ό φυσικός βράχος τοΰ λόφου είνε σχεδόν 
ορατός, εΰρέθησαν λείψανα μικρών τάφων οί όποιοι δεν διέσωζον τίποτε. 
Δυστυχώς οΰτοι εΐχον καταστραφή υπό τοΰ αρότρου. Κατά τό τέλος τής

1 Τό τετράφυλλον είνε συχνότατον κόσμημα αγγείων των γεωμετρικών χρόνων 
όπως καί τά συναπτόμενα τρίγωνα, τά όποια είνε άνάμνησις τοΰ διπλοΰ πελέκεως. Οΰτος 
ώς διακοσμητικόν στοιχείου άπαντά ήδη είς τήν νεολιθικήν εποχήν (Σωτηριάδης ΑΕ 
1908 σελ. 87 είκ. 13, τοΰ ίδιου Revue des etudes grecques XXV, 1912, σελ. 259 είκ. 6, 
Wace Thompson, Prehistoric Thessaly, σελ. 204 - 205, JHS. 1906 σελ.ίί 246, 4), είτα 
εμφανίζεται είς τήν Μ, Μ. I. εποχήν (A. Evans The Palace of Minos at Knossos. I. 
είκ. 923“ II σελ. 253-254), είνε δέ συνηθέστατον ίδίρ κατά τήν YE. III εποχήν (G. Karo 
Die Schachtgraber von Mykenai σελ. 66-67 πιν. CLX VIII, άριθ. 191-192 καί 195". Γ. Μυ
λωνά, ένθ. άνωτ. σελ. 116 είκ. 94 άρ. 356), κατά τήν γεωμετρικήν τέλος εποχήν μέχρι καί τής 
μεταβατικής εποχής είς τά πρώιμα πρωτοκορινθιακά άπαντά συχνότατα. (A. Roes Creek 
Geometric Art σελ. 73, Schweitzer Ath. Mitt. τομ. XLIII 1918 σελ. 307. Johansen. 
Les vases Sicyoniens σελ. 23-26 πιν. IX είκ. 3 κ.λ.π.).
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τάφρου ταύτης και εις βάθος από τής επιφάνειας τοϋ εδάφους 0.30 εύρέθη 
τμήμα τείχους (εικ. 16). Τούτου σώζονται τρεις σειραί δόμων εκ πώρου λίθου, 
έ'χει δέ διαστάσεις 3.52X1.34X0.55. Κατά τάς δύο όψεις του έχει κατα- 
σκευασθή καλώς, τά μεταξύ δέ τούτων πληροΰνται διά μικρότερων πώρων' 
οί δόμοι τέλος τοϋ τοίχου φέρουν ίχνη προηγουμένης χρήσεως. Έπί τοϋ 
παρόντος δεν δυνάμεθα νά τό χρονολογήσωμεν, διότι ή πέριξ επίχωσις εϊνε 
λίαν τεταραγμένη.

Τάφρος Γ. Έσκάφη κατά την ΒΔ πλευράν τοϋ κάστρου καί εις τούς 
πρόποδας τούτου. ’Έχει τό σχήμα τοϋ γράμματος διά τοϋ οποίου εκλήθη 
με διαστάσεις μέσου πλάτους 1 περίπου μέτρου μήκους περί τά 10 μέτρα δι’ 
έ'καστον των σκελών αυτής καί βάθους 0.90 από τής επιφάνειας τοϋ εδάφους· 
Ή τάφρος αυτή κειμένη εις την κατωφέρειαν τοϋ λόφου καί μάλιστα, ως 
ελέχθη, εις τούς πρόποδας αύτοΰ είνε φυσικόν κατά τά πρώτα της στρώματα 
νά εινε τεταραγμένη, διότι ταϋτα θά έσχηματίσθησαν εκ τών χωμάτων τά 
όποια διά διαφόρους λόγους έκύλισαν έκ τών ΰψηλοτέρων μερών τοϋ λόφου 
προς τά χαμηλότερα. Πράγματι ή αφθονία καί ή ποικιλία τών ευρημάτων 
διαφορετικών εποχών λύχνοι, όστρακα, ειδώλια, χαλκά επιβεβαιώνει τοϋτο· 
’Ήρκει νά σκαλίση τις διά μαχαιριδίου διά νά έκθάψη πλήθος τών λεχθέντων 
ευρημάτων. Μεταξύ τών ευρημάτων τούτων έχομεν Πρωτοκορινθιακά ληκύθια 
άφθονώτατα, άνατολιζόντων αγγείων ό'στρακα, μελανόγραφα, έρυθρόγραφα1 
(εικ. 17 καί τής εικ. 7 τά ΰπ’ άριθ. 4, 7, 8, 9) λύχνους, όστρακα τοϋ 4ου αι. 
Ρωμαϊκά, Βυζαντιακά, όλα ταϋτα ανάμεικτα.

Τάφρος Δ. Έσκάφη κατά την ανατολικήν πλευράν τοϋ κάστρου, αλλά 
δεν έδωσε πολλά ευρήματα ού'τε καθαρόν στρώμα, διότι εις αυτήν δεν έπρο- 
φθάσαμεν νά προχωρήσωμεν εις αρκετόν βάθος.

Αί δοκιμαστικοί αΰται τάφροι απέδειξαν ήδη ότι επί τοϋ λόφου τούτου 
συνεχής καί αδιάλειπτος ύπήρξεν ή ζωή από τών Μεσοελλαδικών χρόνων 
(2000 π. X.) άν μή καί παλαιότερον, μέχρι καί τών τελευταίων Βυζαντιακών. 
Αί μέλλουσαι άνασκαφαί μας έλπίζομεν ότι θά διαφωτίσουν πληρέστερον 
ωρισμένας τών εποχών τούτων.

I. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ - I. ΤΡΑΥΛΟΣ

1 Ή είκ. 17 περιέχει ολίγα ιών χαρακτηριστικωτέρων μελανογράφων καί έρυθρο- 
γράφων οστράκων, τών συλλεγέντων εις την τάφρον ταΰτην-

Αί φωτογραφίαι ΰπ’ άριθ. 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17 οφείλονται εις τον φωτο
γράφον τής Γερμανικής ’Αρχαιολογικής Σχολής κ. Wagner.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:14 EEST - 54.226.8.97



3. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Κατά τάς άνασκαφάς τής Ν. Άγχιάλου έν έτει 1934 έζήτησα άφ’ ενός 
μέν νά συμπληρώσω την ερευνάν τοΰ διαθεσίμου χώρου τής τρίτης μεγάλης 
βασιλικής τής άνευρεθείσης εις τό άπαλλοτριωθέν οικόπεδον Ζορμπά και τό 
ελεύθερον οικόπεδον Ευλογημένου — άφ’ου ή συνέχισις τής άποχωματώσεως

Είκ. 1. Τμήμα μωσαϊκού δαπέδου άνευρεθέν κάτωθεν των θεμελίων 
τής βασιλικής Γ.

Είκ. 2. Τό δεξιόν τμήμα τοΰ άνασκαφέντος αίθριου τής βασιλικής Γ, έπεστρω- 
μένον διά ψηφιδωτού δαπέδου, μέρη τοΰ όποιου διασφζονται. Εις τό βάθος 
διακρίνεται ή εντοιχισμένη εις μεταγενεστέρους χρόνους κιονοστοιχία τοΰ αίθριου.
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Α' Άναακαφή μερών τής 
βασιλικής Γ.

τών κλιτών τοΰ ναοΰ των εκτεινόμενων εις τα μή άπαλλοτριωθέντα είσέτι 
οικόπεδα Βοΐνόγλου καί Ζώτου αποκλείεται — καί άφ’ ετέρου προέβην εις 
συστηματικήν, άλλα περιωρισμένην, άνασκαφήν τής πέρυσι διά δοκιμαστικής 
ερευνης άναφανείσης βασι
λικής Δ τής κειμένης έξω τών 
τειχών τής αρχαίας πόλεως 
επί λόφου φέροντος ανέκα
θεν το όνομα «"Αγιος Δη-
μήτριος». ____________ _____ _____________ _______________

1. Εις τήν βασιλικήν Γ 
έγένετο σννέχιαις τής έκκα- 
θαρίσεως τον αίθριου τοΰ ναοΰ 
εις έκτασιν 6.65 μ. Άνεφάνη 
μετά την έκκαθάρισιν τών 
όγκων τών χωμάτων (βάθους 
3 μέτρων εις τά μέρη μάλι
στα όπου ήτο ή κατεδαφι- 
σθεΐσα οικία Ευλογημένου) ή 
αρχή τής δεξιάς κιονοστοιχίας 
τοΰ αίθριου καί μέγα μέρος 
τοΰ ψηφιδωτοΰ δαπέδου τής 
δεξιάς στοάς, ως καί τμήμα 
τοΰ υπαίθρου χώρου τοΰ αντί
στοιχου ντος εις τό μεσαίον 
κλιτός τοΰ ναοΰ, έπεστρω-
μένον διά μαρμάρων, μικρά μόνον τμήματα τών οποίων διασώζονται. Ή 
εφετινή έρευνα άπέδειξεν ότι τό αΐθριον τοΰτο έχρησιμοποιήθη εις χρόνους 
ίσως καταστροφής τοΰ μνημείου πιθανώτατα διά οικήσεις' άνευρέθη ή κιο- 
νοστοιχία εντοιχισμένη — τάς βάσεις τών κιόνων καλύπτουν μεταγενέστεροι 
τοίχοι έπικεκολλημένοι επί τών αρχικών παραστάδων τής δυτικής πλευράς — 
άνεφάνησαν δε εις τό έκκαθαρισθέν τμήμα τής κιονοστοιχίας καί επί τοΰ 
νοτίου τοίχου τοΰ αίθριου έτεραι μεταγενέστεροι παραστάδες, εφ’ ών έβαινε 
πιθανώτατα τόξον (βλ. εϊκ. 2). Τό οίκημα δέ τοΰτο φαίνεται ότι κατεσιράφη 
εις χρόνους έρημώσεως τής πόλεως έκ πυρκαϊάς, ή ξυλεία δέ αΰτοΰ καυθεϊσα 
επί τοΰ μωσαϊκοΰ δαπέδου τό άπηνθράκωσε καί οΰτω σήμερον ελάχιστα

Είκ. 3. Τμήμα τοΰ διασωζομένου ψηφιδωτού δαπέ
δου τοΰ αίθριου τής βασιλικής Γ.
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τμήματα αύτοΰ δΰνανται νά διακριθώσι (είκ. 3). Τό ψηφιδωτόν τούτο — εκ 
των καλυτέρων μωσαϊκών δαπέδων τών άνευρεθέντων έν Νέα Άγχιάλω και 
περί τοΰ οποίου ώμίλησα ήδη εις την περυσινήν μου έκθεσιν επ’ ευκαιρία

τής έμφανίσεως τμήματος 
αυτού κατά τό παρελθόν έτος 
— έχει άξιολογωτάτην τέχνην 
δυναμένην νά χρονολογήση 
τούτο εις τον 5ον αιώνα (βλ. 
περιγραφήν του έν ΠΑΕ 
1933 σ. 51).

2. Πλήν τής έκκαθαρί- 
σεως τών ανωτέρω τμημάτων 
τού αίθριου έζήτησα νά προσ
διορίσω εφέτος καί τό Αρχι
κόν κτίαμα ίφ' ον ιδρνθη 
ή άνασκαπτομένη βασιλική. 
Προς τούτο ήνοιξα επί μέ
ρους τής νοτίας πλευράς — 
έχοντος σχετικώςχα μηλοτέραν 
Ιπίχωσιν (2.30 μ.) — τάφρον 
πλάτους 3 μ. εις έκτασιν 7.30 
μ. Άνεύρον πρώτον εις άπό- 
στασιν 1.30 μ. τον τοίχον 
ένθα τελευτά τό άναφανέν 
πέρυσι κάτωθεν τών θεμελίων 
τής εξωτερικής πλευράς τού 

Είκ. 4. Τά άνευρεθέντα δεξιά τής βασιλικής Γ δεξιού κλιτούς μωσαίκον (βλ.
παλαιότερα κτίσματα είκ. 41 πρβλ. καί είκ. 1), είτα

δέ εις όμοίαν άπόστασιν 
άλλ’ ύι|>ηλότερον τοΰ τοίχου τούτου κατά 0.40μ. μικράν κιονοστοιχίαν — άνε- 
φάνησαν τρεις κορμοί κυλινδρικών κιόνων μήκ. 1.35 μ. καί μία τών βάσεων 
αυτών κατά χώραν (είκ. 4Π) — καί τέλος εις άπόστασιν από τής κιονοστοι- 
χίας ταύτης 3.72 μ. έτερον τοίχον (πάχ. 0.65 μ.), παρά τό όποιον εύρέθη πλα- 
γίως κορμός κίονος εκ γρανίτου μήκους 3 μ. δμοιος προς τούς άνευρεθέντας 
κατά την θεμελίωσιν τής οικίας Ζορμπά (είκ. 4ΙΠ). Είναι προφανές, ότι ό 
τελευταίος ούτος τοίχος είναι ό εξωτερικός τοίχος τού παλαιοτέρου κτίσματος, 
ή δ’ έν τφ μέσω άναφανείσα μικρά κιονοστοιχία έτέδη εις τούς χρόνους τής 
μετασκευής τούτου εις χριστιανικήν βασιλικήν, ήτοι κατά τά τέλη τού 6ου ή
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τάς άρχάς τοΰ 7°” αιώνος, ως ή τέχνη τών άνευρεθέντων γλυπτών και μωσαϊ
κών δαπέδων, περί ών διέλαβον εις τάς προηγουμένας εκθέσεις μου, άπο- 
δεικνΰει. Έν τοΰτοις και πάλιν έκ τής εφετινής ερευνης δεν προσδιορίζεται 
σαφώς τό αρχικόν κτίσμα' τα άνευρεθέντα γλυπτά καί μωσαϊκά ανάγουν τούτο 
εις τον 5ον αιώνα, πιθανώτατα δέ έχομεν προ ημών παλαιοτέραν βασιλικήν 
άνακαινισθεΐσαν μετά τούς χρόνους τοΰ ’Ιουστινιανού, αν λάβη τις ύπ’ δψιν 
δτι οί νάρθηκες και τό αιθριον είναι μέρη τοΰ αρχικού χτίσματος ύποστάντα 
έλαφράς μόνον τροποποιήσεις.

Ή έρευνα τού διαθεσίμου χώρου έχει περατωθή πλέον εις τά κύρια 
αυτού σημεία, είναι δέ απόλυτος ανάγκη προς συνέχισιν τής άνασκαφής τού 
άξιολογωτάτου τούτου μνημείου τών θεσσαλικών Θηβών νά γίνη δσον το δυνα
τόν ταχύτερον ή άπαλλοτρίωσις τών. δύο οικοπέδων Βοϊνόγλου και Ζώτου.

Είκ. 5. Τά άνασκαφέντα τμήματα τής βασιλικής Δ.

Β' Άνασκαφή βασιλικής Δ.

Μετά την συμπλήρωσιν τής έρεύνης τού διαθεσίμου χώρου τής βασιλι
κής Γ ένήργησα συστηματικήν άναακαψην τής τετάρτης κατά σειράν εν Νεα 
, Αγχιάλω και έπΐ αρχαιολογικοί) χώρον άναφανείσης βασιλικής, ένθα πέρυσιν 
είχον προβή εις δοκιμαστικός έρεύνας και είχον άνεύρει μικρόν τεμάχιον μαρ
μάρινου ά'μβωνος (βλ. ΠΑΕ 1933 σ. 56). Ή βασιλική αύτη απέχει τού 
τείχους τής αρχαίας πόλεως περί τά 300 μέτρα καί εύρίσκεται εις τό ΝΔ 
άκρον τής σημερινής κωμοπόλεως επί λόφου δεσπόζοντος τής έκτεινομένης 
παρά τήν παραλίαν τοΰ Παγασητικού πεδιάδος. Τής βασιλικής ταύτης, ήτις
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Είκ. 6. ΆνευρεΟέντα τμήματα τοΰ άνω μαρμάρινου δαπέδου τοΰ πολυγωνικού 
άμβωνος τής βασιλικής Δ κοσμούμενου μέ κογχύλας καί αετούς.

δέν διαφέρει κατά το σχήμα και την διάταξιν τών λοιπών τρικλίτων βασι
λικών τής Ν. Άγχιάλου, άνέσκαψα εφέτος τό Ιερόν βήμα και τμήμα τον 
δεξιόν αυτής κλιτούς’ άιυχώς ή άψίς τοΰ ναοΰ και τό σΰνθρονον άνευρέθησαν

τελείως σχεδόν κατεστραμ
μένα’ κατά την μαρτυρίαν 
τοΰ έπιμελητοΰ Ν. Γιαν- 
νοπούλου και προυχόντων 
αξιόπιστων τής κωμοπό- 
λεως ή άψίς έσωζετο είσέτι 
κατά τό 1908 εις ύψος 3 
μέτρων, επετράπη δέ κατά 
τάς αΰτάς μαρτυρίας εις τύν 
εργολήπτην Καραΐσκον υπό 
τοΰ τότε εφόρου Θεσσαλίας 
νά κατεδαφισθή διά νά 
ληφθώσι λίθοι διά την 
οικοδομήν τών πέριξ οικι
ακών εννοείται, ότι δέν 
έλήφθησαν μόνον οι επί τής 
επιφάνειας λίθοι, άλλ’ άνε- 
σκάφησαν εις βάθος όλοι 

οί τοίχοι τοΰ μνημείου καί ύπέστησαν σημαντικήν βλάβην τά διακοσμη- 
τικά μέλη αυτοΰ.

Είκ. 7. Άνευρεθέντα τμήματα μαρμάρινων κογχών 
μέ ήνωμένους κιονίσκους (έκ τών κοσμοΰντων τά 
κάτω μέρη τοΰ άμβωνος τής άνασκαπτομένης 

βασιλικής Δ).
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Κατά τήν εφετινήν άνα- 
σκαφήν τοϋ μνημείου άνευρέθη 
6 στυλοβάτης τής δεξιάς κιονο- 
στοιχίας καί δυο βάσεις κατά 
χώραν βαίνουσαι επί τραχυτών 
ερυθρωπών λίθων, παρ’ αυτόν 
δέ αί μαρμάρινοι βάσεις τοΰ 
τέμπλου κοσμούμενοι διά γλυ
φών καί αστραγάλου (είκ. 5).
'Ομοίως άνεφάνησαν τμήματα 
τοϋ έκ μαρμαροθετημάτων συγ
κειμένου δαπέδου καί μέγα 
τμήμα τοΰ ψηφιδωτού δαπέδου 
τοΰ δεξιού κλιτούς μετά γεωμε
τρικών διακοσμήσεων.Πλήν τού
των άνευρέθησαν τμήματα δια- 
τρήτων μαρμάρινων θωρακίων 
καί μικρόν τμήμα τού ά'μβωνος 
δπερ συμπληροΐ το πέρυσιν άνευ- 
ρεθέν μέ κογχύλας καί άναγλύ- 
φους αετούς τμήμα (είκ. 6). Τοϋ 
άμβωνος τούτου ούτινος δεν 
άνεφάνη είσέτι ή βάσις, άνευρέθησαν προσέτι τμήματα κογχών μέ ηνωμένους 
κιονίσκους (είκ. 7) προερχόμενα προφανώς έκ τών κοσμούντων τά κάτω αυτού 
μέρη, καί μικρόν κιονόκρανον χαρακτηριστικόν διά την τεχνικήν τής κοσμούσης 
αυτό ακάνθου (είκ. 8), πιθανώς έκ τών στηριζόντων τον ουρανόν κιονίσκων, 
τών βαινόντων επί τού άνω δαπέδου τού πολυγωνικού μετά κογχών άμβω
νος, τμήματα τού οποίου είναι τά άνευρεθέντα μεγάλα τεμάχια μέ τούς αετούς. 
’Έξω τού ναού άνεφάνησαν θολωτοί τάφοι πεπληρωμένοι διά τεμαχίων γλυ
πτών μελών (θωρακίων, γείσων, μερών έξ ιωνικών κιονοκράνων κ.ά.), τινά 
τών όποιων παριστα ή είκ. 9.

Ή σημασία τού άνασκαπτομένου μνημείου είναι μεγάλη, καθόσον έκ τής 
άνασκαφής άπεδείχθη, ότι πρόκειται περί της εκκλησίας τον κοιμητηρίου της 
αρχαίας πόλεως, ή προσεχής δέ άνασκαφή τού χώρου τούτου έλπίζω ν' άπο- 
δώση εις ημάς καί έπιγραφάς διαφωτιστικάς τής σημασίας τής μεγάλης ταύ- 
της χριστιανικής πόλεως τής Θεσσαλίας. Έκ τής βασιλικής ταύτης προέρχονται 
καί αί κατωτέρω παρατιθέμεναι έπιγραφαί περισυλλεγεΐσαι υπό τοΰ φύλακος 
έκ τών πέριξ τής άνασκαπτομένης έκκλησίας οίκίσκων.

Είκ. 8. Άνευρεθέν μικρόν κιονόκρανον άνήκον 
εις τούς στηρίζοντας τόν ουρανόν τοϋ άμ

βωνος κιονίσκους.
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Ε’ικ. 9. Τμήματα θωρακίων τής βασιλικής Δ άνευρεθέντα κατά τάς άνασκαφάς.

1) Στήλη εγχωρίου ύποφαίου λίθου (0,50x0,40, πάχ. 0,07, ΰψ. γραμμ, 
0,04 μ.), (βλ. είκ. 10).

Τ

Μνημΐον Θωμά 

νοταρίου της άγιωτ(άτης) 

Έκ(κληαίας) Θηδ( ών).Ένθά(·δε) 

κϊτε Θεοσέβι- 

ος Κνζίκις.

Είκ. 10. Επιτύμβιος στήλη Θωμά 
νοταρίου Θηβών.
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'Η επιγραφή αυτή είνε σπουδαιότατη και διά την μνείαν τής Ικκλησίας 
Θηβών και διά τό αξίωμα τοϋ νοταρίου Θωμά καί διά την χρήσιν τοϋ μνη
μείου τοΰτου τοΰ νοταρίου καί ύπ’ ά'λλων (τοϋ Θεοσεβίου), ως εν τή τελική 
περιγραφή των άνασκαφών θά ερμηνευθή.

2) Στήλη όμοιου λίθου (0,70x0,35 πάχ. 0,05 ΰψ. 0,04 - 5 μ.) ( βλ. είκ. 11).

(εις κα)τοχην(;) Σα-

δβατίου δθ-

ονιακον κ

at Άλεξάν

δρας τής

αννβίον αν

τοΰ

Είκ. 11. ’Επιτύμβιος στήλη 
Σαββατίου όθονιακοΰ

Καί ή επιγραφή αΰτη είνε αξιόλογος διά τήν δήλωσιν τοΰ επαγγέλμα
τος των θανόντων ήτοι οικογένειας υφαντουργών, δΰναται δέ αΰτη καί διά 
τήν μελέτην τής άεαπτΰξεως τής βιομηχανίας τών θεσσαλικών Θηβών νά 

χρησιμεΰση.

3) Πλάξ εκ λευκού μαρμάρου τεθραυσμένη εις άμφοτέρας τάς πλαγίας 
πλευράς (0,40χ0,40, πάχ. 0,05, ΰψ. γραμμ. 0,04μ.). Τέλος παραθέτω έν τή 
εφετινή εκθέσει μου καί επιγραφήν παλαιοτέραν, πολλαχώς ελλιπή χρησιμο- 
ποιηθεισαν πιθανώτατα υπό τον χριστιανών ως οίκοδομήσιμον υλικόν, άνευ- 
ρεθεΐσαν δέ εσχάτως υπό τοΰ φΰλακος εις μάνδραν οίκίσκου τής Ν. Άγχιά
λου (είκ. 12). Ή άνάγνωσις καί ερμηνεία τής επιγραφής ταΰτης εγένετο 
κατά παρακλησίν μου υπό τοΰ συναδέλφου Άντ. Χατζή.
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Είκ. 12.

3 [ 
[ 
[

6 [

9 [

Στίχ. 3: Επειδή to οντος είναι to τέλος στίχου δακτυλικού, εξέπεσαν προ 
αύτοΰ 10 -15 συλλαβαί.

» 4: όππόσα: επικός τύπος τοϋ όπόοα.
» 5: σφάλμα τοΰ χαράκτου, αντί κΰδιμα.
» 5-6: Πβ. Όμηρ. ΰμν. XV 6 ε'ρεξεν— άνέτλη.
» 5: ρέξε: τέλος στίχου δακτυλικού.
» 6 [άν] έτλη: ίχνος τοϋ ν διακρίνεται.
» 6 eco: έοό[δονς] ΐ) I; ο [___];
» 7 M6NCYC ή Μ 6 ν ε Υ c : μάλλον [Ίδο]μενενς.
» 8 όππόο [a]: ίχνος τοϋ α διακρίνεται.

A [·]
τύμβος
_____] οΰτος, || δστις μ [__________ ,_____________ ]
__κ ] ενεήν, ούδ’ όππόσα [.................... ......... .. ]
_____] κύδ<ε)ιμα ρέξε, || ούδ’ όσ[α__________ ]
__άν ] έτλη μαθέειν eco [___________________]
_____] M6NCYC έ θ έ λ ω ν [_ _  ]
_____] ό π π ό σ [ α [______________________________ ]

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
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4. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,

Αλμωπία

Κατά τό ίμερος τού 1934 άπησχολήθην εν ’Αλμωπία (Καρατζόβα), 
Λύγκω (Φλώρινα) καί Έλιμεία (Τσοτύλιον) παρά τόν 'Αλιάκμονα.

Έν τώ Έπαρχείω τής Άρδέας (πρψην Σούμποσκον) πρωτευούσης τής 
Άλμωπίας εΰρον έγγραφα τής 6. IV. 1913, καθ’ α ύπάρχουσιν είς τά χωρία 
Δραγομάντσι, Ροΰδινο, Πό- 
λιανη καί ’Όσσιανη λείψανα 
ελληνικά καί βυζαντιακά, είς 
τό χωρίον Πρόδρομος τείχος 
καί ελληνικά όστρακα, είς 
Μπάχοβον καί Τρέσινο νομί
σματα βυζαντιακά, είς Ζλά- 
τινο φροΰριον καί έπιγραφαί 
βυζαντιακαί επί μαρμάρινων 
πλακών, είς Νώτιαν διάφορα 
νομίσματα καί όστρακα καί 
λείψανα τειχών, τεμάχια αγαλ
μάτων καί άνάγλυπτοι πλά
κες (γράφει ό τότε διοικητικός 
επίτροπος Λουδάρης).Επειδή 
δ Παππαδάκις (Άθηνά 1913,
453 εξ.) έπεσκέφθη κατά τό 
αυτό έτος την Άλμωπίαν καί 
πολλά σημεία αρχαιολογικά 
Ισημείωσε, δεν έκρινα άναγ- 
καΐον νά ακολουθήσω πάντα 
τά ίχνη του, άλλ’ άφ’ ου δι’ 
ά'λλον σκοπόν εΰρέθην έν τώ τόπφ, δεν έμεινα άλλως αδρανής. Διά τούτο 
θά εΐπω τινάς παρατηρήσεις μου.

1) Έν τφ έπαρχείφ τής Άρδέας ευρον ανάγλυφον μαρμάρινον ρωμαϊκών 
χρόνων (είκ. 1) είς σχήμα δίσκου διαμ. 0.54 φέρον κάτω έμβολον ύψ. 0,08 
καί πλ. 0,10. Τό ανάγλυφον εΐνε έν πεδίψ έγκοίλφ περιθεωμένφ υπό άνέ- 
χοντος περιθωρίου πλ. 0,03. Είκονίζονται τέσσαρες προτομαί, δυο άνω 
καί δύο κάτω. Άνω αριστερά είνε άνήρ πωγωνοφόρος, δεξιά δε γυνή κρηδε- 
μνοφόρος. Κάτω αριστερά νέος καί δεξιά έπίσης νέος αλλά γενειοφορών.

Είκ. 1. ’Ανάγλυφον μαρμάρινον επιτάφιον 
έξ Άλμωπίας.
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Β

Λέγεται, δτι προέρχεται έξ Ένωτίας. 'Όρα παρόμοια και Άρχ. Δελτ. 1930 
Παράρτ. σελ. 40.

2) Τό φροΰριον Ζλάτινο (νϋν Χρυσή)—Struck, Makedonische Fahrten 
II, 1908 σ. 74. ’Αθήνα ε. α. 453 εξ. —νομίζω δτι είνε ή έδρα τής επισκοπής 
Διοκληττανουπόλεως (τοΰ 8 αι.), ήτις ύπήγετο υπό την Μητρόπολιν τής Θεσσα
λονίκης καί ήτο άλλη ή ή Διοκλητιανοΰπουλις ή υπαγομένη υπό την Μητρό- 
πολιν τής Λαρίσης. Περί τής δευτέρας έγραψα ήδη εν Byzantiniscli - neu- 
griechische Jahrbuclier 1932, 55 εξ., δτι έκειτο κατά την σημερινήν 
Χρούπισταν παρά την λίμνην τής Καστοριάς. “Ορα νΰν Κονιδάρη, Αϊ μητρο- 
πόλεις καί αρχιεπίσκοποί κλπ. 1934 σ. 94 άριθ. 236 καί πβλ. σ. 101 άριθ. 
612. Ή Άλμωπική Διοκλητιανοΰπουλις μετωνομάσθη ίσως έπειτα Μογλενά 

καί συνδέεται οΰτω προς τον κυριεΰσαντα αυτήν τψ 
1905 Βασίλειον τόν Βουλγαροκτόνον.

3. Έκ των άλλων φρουρίων, άτινα αναφέρει 
ό Παππαδάκις Ιν Άλμωπία χωρίς νά διακρίνη πάντα 
όξέως κατά τόν οικοδομικόν τρόπον, έπεσκέφθην τύ 
τοΰ Πότσεπ (νϋν Μαργαρίτα). Τοϋτο είνε δμοιον προς 
τά παλαιό, ας εΐπωμεν απλώς τά αρχαϊκά μακεδονικά 
φρούρια, άτινα περιέγραψα έν τή ΔΕ 1932, 80 έξ. 
Τό φροΰριον κειται προς Β τοΰ νΰν χωρίου καί εινε 
ορατόν από τής Άρδέας έν εύδία. Εκτείνεται επί 
βραχώδους κορυφής αποτόμου προς δυσμάς καί απρο

σίτου, κατ’ ακολουθίαν δ’ ατείχιστου (είκ. 2). Τό τείχος αναχωρεί από τοΰ 
νοτίου άκρου τοΰ βρόχου πρός άνατολάς καί περιλαμβόνον έκτασιν τής 
αυτόθι κλιτυος κάμπτεται είτα πρός δυσμάς καί καταλήγει εις τό βόρειον 
άκρον τοΰ βρόχου. Τό πάχος του υπερβαίνει τά 2 μέτρα. Οί λίθοι δεν είνε 
πολύ μεγάλοι, άλλ’ ίσως τοΰτο συμβαίνει, διότι, καταρρυέντων των χωμάτων, 
σώζεται νΰν μόνον τό αόρατόν ποτέ θεμέλιον. Τό ύψηλότερον κατά την 
κορυφήν τοΰ βράχου μέρος περιβάλλεται διά μικροτέρου περιβόλου άπο- 
τελοΰν άκρόπολιν. Εντός των περιβόλων ερείπια, ών πολλά μέρη ήφανίσθη- 
σαν μετά τών χωμάτων. Ένιαχοΰ οί αρχαίου έλληνικοΰ σχήματος κέραμοι τών 
στεγών είνε σωρηδόν επάλληλοι ώς εκ καταρρεύσεως τών οικοδομημάτων. 
Φαίνεται, δτι τό πόλισμα κατφκεϊτο καί έν έλληνιστικοΐς χρόνοις ή ρωμαϊκοΐς 
(’Ιουστινιανός;), διότι οί κέραμοι είνε καλώς ωπτημένοι καί μετ’ αυτών 
εύρίσκονται καί δ'στρακα όξυπυθμένων αμφορέων.’Όστρακα δμως ελληνιστικά 
δεν εύρον, ώστε ή κατάστασις είνε προσομοία πρός την τοΰ φρουρίου τής 
Άναρράχης (ΑΕ 1932, 96. ΠΑΕ 1933, 63), άφ’ ου ύπάρχουσι καί τινα έπι- 
κτίσματα άσβεστόκτιστα.

Ύπό τόν βράχον πρός Δ είνε μέγα σπήλαιον. Πρός Ν δε έξω τοΰ

Είκ. 2. Σχήμα τοΰ φρουρίου 
Μαργαρίτας (Πότσεπ) 

έν Άλμωπία.
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τείχους πλησίον ύπόκειται μέγα κοίλωμα ως εκ λατομίας. Ό πυθμήν του εινε 
νΰν κεκαλυμμένος υπό χωμάτων καταρρεόντων εκ τοϋ βραχώδους λόφου, 
άλλ’ είνε ακόμη βαθύτερος τοΰ πέριξ χώρου.

Εντός τοΰ χωρίου καί τοΰ σχολικοΰ κήπου εύρηνται παλαιά θεμέλια 
οικιών. Προς Α δέ εις τό άκρον τοΰ χωρίου ερείπια εκκλησίας μικράς καί 
πολλά μάρμαρα άλλοδεν ειλημμένα, ών τινα ώς υπέρθυρα, τινά φέροντα 
γεισίποδας, τινά βάθρα κιόνων κυβικά έχοντα συναφή την βάσιν τοΰ κίονος 
έξέχουσαν επάνω καί άλλα. Τό μάρμαρον ύποκύανον ή λευκόν εγχώριον. 
ΙΙέριξ τάφοι φανεροί παλαιοί.

Ή νΰν εκκλησία των Ταξιαρχών εινε εκτισμένη κατά τό διερρωγός 
παλαιόν μέρος διά πωρίνων ύδατογενών πλίνθων μετά παρεμβολής οπτών 
κατά δόμους. Ή αριστερά παραστάς τής εισόδου φέρει χρονολογίαν 1673 
αλλά τό 6 διωρθώδη εις 8 καί τό 7 προσέλαβε την τέμνουσαν τό μέγα σκέλος 
οριζόντιον, ήν συνηθίζει νΰν ό χειρόγραφος χαρακτήρ.

Την επιγραφήν τοΰ αριστερά τής εισόδου έντετειχισμένου αναγλύφου, 
ήν ό Παπαδάκις έ'.ά. σ. 455 άνέγνωσε «’Αντίγονον Ήούλιων καί Όνοριονόν», 
εν φ τό άνάγλυφον είκονίζει τον γνωστόν Θράκιον ιππέα (δρα Kazarow, The 
Cambr. Ancient History VIII, 550 εξ. Pauly-Wissowa RE άρθρ. Tlirake 
σ. 478 έξ.) καί είνε λατρευτικόν, δτε ή αιτιατική τριών μάλιστα ονομάτων 
είνε απροσάρμοστος, άνέγνωσα άλλως, άφ’ οΰ εκαθάρισά πως την έπικαλύ- 
πτουσαν άσβεστον:

ANTITONOC ’Αντίγονος 
ΗΟΥΛίωΝ ΚΑΤ (Ί)ονλίων κατ’
ΟΝΑΡΤΟΝ Θ δναρ τον Θ[εάν.

Υπέρ την εκκλησίαν ταύτην είχον θεμελιωθή οίκίαι προσφυγικαί μη 
άποτελειωθεΐσαι, εύρέθησαν δέ κατά τάς εργασίας ταύτας μεγάλα μάρμαρα 
λαξευτά καί ερείπια. Έξ ευρήματος νομισματικού μοι έπεδείχθη σκυφωτόν 
χαλκοΰν βυζαντιακόν ίσοπεδωθέν δι’ έπικρούσεως καί ούτω άδιάγνωστον 
γενόμενον.

3. Τό χωρίον Πρόδρομος ΒΑ τής Άρδέας ήτο καθαρώς Τουρκικόν 
μέχρι τής ανταλλαγής τών πληθυσμών μετά την συνθήκην τής Λωζάννης.

Καί όμως καί τό δνομά του εινε χριστιανικόν καί παρά την πλατεΐάν του 
άπεκαλύφθησαν ερείπια εκκλησίας έστρωμένης διά τετραγώνων πλακών εγχω
ρίου μαρμάρου καί κίονες (Παππαδάκις ε.ά. 459) καί κιονόκρανα (έν ιωνικόν 
καί δύό βυζαντιακά) καί μαρμάρινη πλάξ (ύψ. 0.825, πλ. 0,715, πάχ. 0,12). 
Αύτη έ'φερέ ποτέ μικρογράμματον επιγραφήν ϊσως τοΰ 4 αί. π. X., έπειτα 
κατά τούς υστέρους αυτοκρατορικούς χρόνους έπεγράφη άλλη καί τελευταΐον
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καταλειφθείσης κατά τάς πλευράς ταινίας οριζόμενης ένδοτέρω δι* αΰλακος, 
έσκάφη μικρόν περαιτέρω δλος δ χώρος, καταληφθέντος έν μέσφ σταυρού 
έξέχοντος καί έχοντος βάσιν ενα κύκλον μείζονα, άνά δύο δέ εϊς τά άλλα τρία 
άκρα τού σταυρού. Ή διάταξις είνε ούτω, ώστε δταν δώσωμεν την ορθήν 
θέσιν προς άνάγνωσιν των λειψάνων τών επιγραφών, ή βάσις τού σταυρού 
είνε προς τά δεξιά. Έκ τής πρώτης επιγραφής σφζονται ελάχιστα λείψανα 
επί τού σταυρού καί ύπεράνω τών επί τής ταινίας λειψάνων τής δευτέρας. 
Έκ τής δευτέρας επιγραφής άνω επί τής ταινίας άναγινώσκονται

11 Γ Ο Ν Η C ... Άντ]ιγόνης 
ΗΟΛΙΜΠΙΑΔΙΤΗ .. .η Όλυμπιαδι τη ...

Εις τό αριστερόν περιθώριον ύπελείφθησαν άνά εν ή δύο γράμματα 
είς 8 στίχους I—υ—ca—ΥΡ(=Η)-λλ—in—τι-(=η)-ν 
εις δέ τό κάτω περιθώριον (joCKAiTOiCMeTA-eeN.

Είς την νέαν πρόχειρον εκκλησίαν τών έν τώ χωρίω έγκατασταθέντων 
νΰν προσφύγων έλλήνων είνε έντετειχισμένον κατά την νοτίαν μέν πλευράν 
δεξιόν μέρος επιτύμβιας στήλης δεικνύον άνάγλνπτον άνδρα ένδεδυμένον 
ποδήρες ίμάτιον μετά στενών πτυχών ως έν ζύμη διά γραμμικών πιέσεων 
γενομένων. Ή αριστερά χειρ καθειμένη, ή δέ δεξιά έν τώ ίματίω προ τού 
στήθους. Δεξιά τής προς δυσμάς κειμένης εισόδου τής έκκλησίας τεμάχιον 
στήλης έκ τής βάσεως τού αετώματος πιθανώς, μεταξύ ταινιών όριζομένων 
διά κυματίων λέγον-

ΙΜΟΣΣΤΡΑΤΕΥΣΑΜΕΝΟΝ ... ιμος οτρατευσάμενον 
ο ι I Δ I ο I Η ρ ο Α ...οι ’ίδιοι ήρ(ω)α

Έκ τών αγρών συλλεχθέντα υπό τών χωρικών μοι έπεδείχθησαν νομί
σματα χαλκά βυζαντιακά πρώιμα (Κωνσταντίνου) καί όψιμα μετά μεγάλου 
σταυρού καί σκυφωτά (βαθοΰλες) καί έν άργυρούν δηνάριον Άντωνίνου 
Αύγούστου — ponxif — TR ρ ιιι.

Λνγκος

Μεταβάς είς Φλώριναν έ'τυχον καί πάλιν τής εύνοιας τού Δήμου, ούτινος 
ό δήμαρχος κ. Χάσος καί τό δημοτικόν συμβούλων, συνεχίζοντες την σχημα- 
τισθεΐσαν ήδη πατριωτικήν παράδοσιν, έι(ιήφισαν τή αιτήσει μου Ιό χιλ. 
δραχμών κυρωθεΐσαν καί υπό τού Νομάρχου κ. Σολιώτου προς έξακολούθησιν 
τών άνασκαφών. Προς τούτο έζήτησα παρά τού Υπουργείου τήν παρ’ έμοί 
άπρσπασιν πάλιν τού έπιμελητοϋ τών ’Αρχαιοτήτων Καβάλας κ. Μπακαλάκη.
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Εις τοΰτον άφιχθέντα παρέδωκα to έργον, τό όποιον έξετελέσθη μετά τής 
αυτής πάλιν έπιμελείας κα'ι προσέτι μετά τής πέρυσιν κτηθείβης πείρας. Τήν 
έκθεσιν τής άνασκαφής ταυτής συνάπτω τή έμή.

Έν ω δέ εγώ ήσχολούμην περί τήν παραλιακμόνιον κατά τό Τσοτΰλιον 
χώραν, μοι άνήγγειλεν ό Μπακαλάκης τήν εΰρεσιν πλήν άλλων πραγμάτων 
και κεράμων στρωτήρων φερόντων όπισθεν σφραγίδας, αϊτινες έ'δωκαν 
αφορμήν νά έξετασθώσι προσεκτικώτερον καί τά θραύσματα κεράμων τά 
πρότερον άνασκαφέντα, εν οίς εΰρέθησαν επίσης τινά έσφραγισμένα. 'Όλαι 
αί εύρεθεΐσαι σφραγίδες είνε 6, άναγινώσκονται δέ εκ δεξιών προς αριστερά, 
επειδή οί τύποι είχον χαραχθή όρθώς ήτοι επί δεξιά άναγινωσκόμενοι. 
Πασαι άναγράφουσιν έν δυο στίχοις μάλλον ή ήττον άρτίοις τήν επιγραφήν 
βασιλέως \ Φιλίππου.

Επειδή από ετών είχον τήν γνώμην, ότι ή άνασκαπτομένη πόλις είνε 
ή Ηράκλεια, ήν είχε κτίσει ό Φίλιππος II ό πατήρ τοΰ Μεγάλου Αλε
ξάνδρου, είχον δέ διατυπώσει καί έγγράφως τους συλλογισμούς μου προς τήν 
Εταιρείαν καί έν μελέτη μου καί είχον εξαγγείλει αυτήν καί διά δημοσίων 
διαλέξεών μου έν Άθήναις έν τή Παντείφ σχολή καί έν Φλωρίνη καί Καστό
ρια προ τής έπαναλήψεως τής τελευταίας άνασκαφής, [δρα τήν έμήν «έπί- 
τομον ιστορίαν Φιλίππου τοΰ Β' τής Μακεδονίας 1935 σ. 13], υπήρξε μεγάλη 
ή χαρά μου διά τήν βεβαίωσιν τής γνώμης έκείνης, καθ’ ήν έ'χομεν πρό 
ημών πόλιν κτισθείσαν υπό τοΰ Φιλίππου. Καί τά μέν άλλα τεκμήρια τής 
γνώμης μου ταΰτης παρεδόθησαν ήδη υπό τής Εταιρείας είς τό τυπογρα- 
φεΐον καί τυποϋνται είς τήν ΑΕ τοΰ 1933 [έτυπώθησαν ήδη αΰτ. σ. 25 εξ.). 
Θά εΐπω δμως ολίγα περί τών σφραγίδων, αν καί ή έ'κθεσις τοΰ Μπακαλάκη, 
ήτις έπακολουθεΐ ένταΰθα, έκθέτει λεπτομερώς τά τε άλλα ευρήματα κινητά 
καί ακίνητα καί τάς σφραγίδας, ας ΰπέβαλεν είς τήν προσήκουσαν έπιμελή 
μελέτην.

Αί μορφαί τών γραμμάτων τών σφραγίδων οΰδαμώς είνε άσΰμφωνοι 
προς τούς χρόνους τοΰ Φιλίππου II. To p είνε ανισοσκελές, τό ο μικρότερον 
τών άλλων γραμμάτων τό σ είνε ή ως τρισκελές αρχαϊκόν ή τετρασκελές ή ως 
γωνία αμβλεία (παράδειγμα τοιοΰτον, παλαιότερον τοΰ 361 π.X. δρα έν 
Sitz. Ber. der Preuss. Akad. Phil - Hist. Klasse 1934 XXXIII σελ. 8) 
ή μηνοειδές- τό ε μηνοειδές. Πάσαι αί μορφαί αύται εύρηνται κατά τον 4ον 
αί. π. X., ώστε, αν ή Ηράκλεια έκτίσθη υπό τοΰ Φιλίππου τφ 352 (Beloch3 
IIIι 4903 καί III ιι 282), κερδαίνομεν ώρισμένην χρονολογίαν, καθ’ήν αί 
μορφαί αύται τών εϊρημένων γραμμάτων άπαντώσι. ’Αξιοσημείωτος είνε ή 
μορφή τοΰ ω, ήτις είνε μεταβατική έκ τοΰ ω προς τό ω. Εις τήν πρώτην 
δηλ. μορφήν ανακάμπτονται υψηλά τά άκρα τής έλισσομένης ενιαίας γραμ
μής καί συστέλλεται κατά πλάτος ή καί ύψος τό καμπΰλον κέντρον, ώστε
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παράγεται νέα μορφή μή άνήκουσα μήτε είς την πρώτην μήτε εις την δευ- 
τέραν ακόμη μορφήν, άλλ’ ευρισκόμενη εν μέσω. Προφανώς αί μορφαί αΰται 
τοϋ σ, τοϋ ε και τοΰ ω, είνε αποτέλεσμα τής συνειρμένης γραφής τοΰ καθ’ 
ημέραν βίου, άδιαφοροΰσης προς τάς έπισήμως οΰτως είπεΐν συνηιθισμένας 
λαξευτός επί λίθου μορφάς. Οι κεραμείς οί κατασκευάζοντες τάς κεράμους 
κατεσκεύαζον καί τάς εκ πηλού πιθανώς σφραγίδας, πλείονας τής μιας, ϊνα 
ύπάρχη επάρκεια κατά την εργασίαν. Τοϋ πηλοΰ δέ δντος μαλακού προ τής 
όπτήσεως, ή χειρ τοϋ γράφοντος έκαμνεν οικονομίαν κινήσεων οϊαν επί τοΰ 
παπύρου, τής μεμβράνης ή τοϋ λελευκωμένου γραμματείου καί τής σανίδος.

Επειδή δέ αί κέραμοι δεν εύρέθησαν στεγάζουσαι δημόσιόν τι οικο
δόμημα ή ιερόν άλλ’ ιδιωτικός οικίας, δηλοϋται οϋτω ούχί στενόν τι ενδια
φέρον τοΰ διατάξαντος τήν κατασκευήν τών κεράμων βασιλέως άλλ’ ευρύ 
υπέρ τής δλης πόλεως. Ή σπάνις τών έσφραγισμένων κεράμων, δηλοΐ μακρόν 
τον παρελθόντα χρόνον, άφ’ δτου είχε ληφθή ή μέριμνα αϋτη, καί μεγάλην 
φθοράν τών πρώτων κεράμων, άντικατασταθεισών είτα διά νεωτέρων άσφρα- 
γίστων κατά τάς μετοικοδομήσεις εν τώ χρόνω μεταξύ τοΰ 352 καί τοϋ 
48 π. Χρ., δτε έπυρπολήθη ή πόλις. "Ωστε δχι μόνον περί τών τειχών έμερί- 
μνησεν ό κτίστης βασιλεύς (Στέφ. Βυζ. λ. Ηράκλεια + Beloch έ. ά. Δημ. Φιλ· 
1,48 «φασί Φίλιππον . . . έν Ίλλυριοΐς πόλεις τειχίζειν» πρβλ. Όλυνθ. 1,13), 
άλλά καί περί τών οικιών, αΐτινες τόιε έκτίσθησαν, ΐνα στεγάσωσι πλήθος 
ανθρώπων συνοικισθέντων προς άποτέλεσιν αύτάρκους καί εις έμψυχον 
υλικόν πόλειος. Αϋτη λοιπόν εγένετο πολυανθρωποτέρα τής κατά τινα όστρακα 
(Πρακτ. 1930, 76 έξ.) προϋπαρχούσης πιθανώς κώμης.

Καί ή εκλογή δέ τοϋ τόπου τής πόλεως ταύτης προσαρμόζεται προς τον 
πολιοδομικόν τρόπον τοϋ Φιλίππου II' διότι ή θέσις δεν είναι βράχος 
άγριος καί άπρόσβατος καί άπρόσφορος προς κατοικίαν, ώς είς τά παλαιά 
φρούρια, περί ών έπραγματεύθην ήδη έν ΑΕ 1932, 80 έξ., άλλ’ είνε γήλοφος 
εύφορος καί δχι άνυδρος, είνε δηλ. ώς πάντες οί γήλοφοι, έφ’ ών ήγέρθησαν 
αί πόλεις τών χρόνων τοϋ Φιλίππου, τών οποίων τήν ΐδρυσιν άπαιτοϋσιν 
οί λόγοι τοϋ ’Αλεξάνδρου (Άρριαν. 7, 9,2). Τοιοϋτον δέ γεγονός τειχίσεως 
πόλεως παρά τήν Ιλλυρίαν, ένθα καί έπολέμησεν 6 Φίλιππος II έπανειλημ- 
μένως, δύναται μέν εύλόγως νά άποδοθή είς αύτόν, άλλ’ ούχί καί είς τον 
Φίλιππον V, δστις πολύ μακράν τής Ιλλυρίας, παρά τήν Άντιγόνειαν ώχύ- 
ρωσέ ποτέ θέσιν τινά επί τοϋ ’Αώου (Tit. Liv. 35,5).

2) Χωρίον Παλαίστρα (πρφην Μπορέσνιτσα) έν τή πεδιάδι τής 
Λύγκου πρός Α τής Φλωρίνης καί τοϋ ’Αρμενοχωρίου, έν ω άνέσκαψεν 
ό Heurtley (Amer. Journ. of Archeol. 1932, 61). Είς τον τοίχον τής 
οικίας τοΰ Τριανταφύλλου (Τρέντου) Μπανιτσιώτη είνε έντετειχισμένον im- 
τνμβιον άνάγλυφον, πάχους 0,25 περίπου, ϋψ. δέ καί πλ. 0,50 περίπου, άπο-
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λήγον άνω πυραμιδοειδώς πως, ήτοι έμπροσθεν άετωματωδώς. Έν τφ 
βεβαθυσμένω πεδίω άνάγλυπτος άνήρ δρθιος φορών βραχύν χιτώνα πτυχωτόν 
μετά βραχειών χειριδών, ίμάτιον και έπίβλημα. Ή δεξιά καθειμένη στηρίζε
ται εις ράβδον, ή δ’ αριστερά κρατεί ξίφος. Δεξιά καί αριστερά άνά δυο 
ύπεράλληλοι κεφαλαί: άνω αριστερά τώ όρώντι γυνή κρηδεμνοφόρος, ύπ’ 
αυτήν δ’ άλλη γυνή πιθανώς, άνευ κρηδέμνου. Αί δεξιά εϊνε πιθανώς ανδρι
κοί. Εύρέθη εις τήν θέσιν Νηστικός κάμπος εν τοΐς άγροΐς, ένθα καί πίθος 
μέγας εύρέδη.

’Έξω τοϋ χωρίου εινε ή εκκλησία τοΰ Προφήτου Ήλία επί τεχνητού 
λοφίσκου, ού τά χώματα πλήρη προϊστορικών οστράκων, ώστε καί ό λοφί
σκος δλος έσχηματίσθη έκ τής διαλΰσεως τών καλυβών προϊστορικής κώμης 
ώς ή τοΰ ’Αρμενοχωρίου.

Περαιτέρω εινε ή θέσις «Φράγκοι» μεταξύ δ’ αυτής καί τής εκκλησίας 
τοΰ Προφ. Ήλία ώς καί προς άνατολάς τής εκκλησίας έν τοΐς άγροΐς εινε 
κατεσκεδασμέναι άπειροι σκωρίαι εκ τής τήξεως ποτέ μετάλλων, (πρβλ. Casson, 
Macedonia Thrace and Illyria 32 έξ. κ. ά.) κατά δέ τήν θέσιν «λατινική 
εκκλησία» ερείπια άσβεστά κτιστά, κέραμοι, όστρακα αγγείων, πέτραι μύλων 
χειροκινήτων, ύδραγωγεΐον πήλινων σωλήνων καί νομίσματα.

3) Χωρίσν ’Ιτέα (πρώην Βέρμπιανη). Έν τή θέσει Σίκλοβες εύρίσκονται 
κέραμοι, θεμέλια άνευ άσβεστου, πίθοι μεγάλοι, σωλήνες πήλινοι υδραγωγείου. 
Έν τή θέσει Κουρί λέγεται δτι ακούεται υπόγειος βοή ώς ρέοντος ΰδατος 
φύονται δέ υδροχαρή φυτά. Τό έδαφος τοΰ ήμίσεος χωρίου άναδίδει υπόξεινον 
νδωρ πεπτικώτατον ώς τό τοΰ νοτιωτέρου χωρίου Ξεινοϋ νερού (Έξι - σοΰ) 
τής Έορδίας πρβλ. Θεόπ. παρ’Άθηναίφ 2, 19 «Θεόπομπος δέ φησι περί τον 
Έριγώνα ποταμόν οξύ είναι ύδωρ καί τούς πίνοντας μεθύσκεσθαι καθά καί 
τούς τον οίνον». Άριστοτ. Μετεωρολ. 2, 3 «είσί δέ πολλαχοΰ καί κρήναι καί 
ρεύματα ποταμών παντοδαπούς έχοντα χυμούς, ών πάντων αίτιατέον τήν 
ένοΰσαν ή έγγιγνομένην δύναμιν πυρός. Καιομένη γάρ ή γή τώ μάλλον καί 
ήττον παντοδαπούς λαμβάνει μορφάς καί χρόας χυμών. Στυπτηρίας γάρ καί 
κονίας καί τών άλλων τών τοιούτων γίνεται πλήρης δυνάμεων, δι’ ών τά 
ήθούμενα ΰδατα, ό'ντα γλυκέα, μεταβάλλει καί τά μέν οξέα γίνεται καί χρώνται 
καθάπερ δξει προς ένια τών εδεσμάτων αύτώ' έστι δέ καί περί Λύγκον κρήνη 
τις ΰδατος οξέος». Ή κρήνη αΰιη δύναται νά εινε τις τής πεδιάδος Λύγκου 
περί τό νΰν χωρίον ’Ιτέα, αλλά πιστεύω μάλλον, δτι πρόκειται περί τής 
πλούσιας κρήνης τοΰ χωρίου Έξι - σοΰ (Ξεινό νερό), τό όποιον κεΐται αμέσως 
νοτιώτερον τής Λύγκου έν τή Έορδία. Λέγων δέ καί «ρεύματα ποταμών» 
ό ’Αριστοτέλης, ’ίσως υπονοεί καί τήν μεταλλικήν πηγήν τοΰ κατά τά δυτικά 
μέρη τής Άλμωπίας ρεύματος Πόζαρ (Άθηνά, 1913 455), ένθα καί λουτρά 
έκτίσθησαν τώρα καί ξενοδοχεία, δνομασθέντος τοΰ λουτρού «Ήπιόνη». Περί
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τού παρά τον Έριγώνα «μεθυστικού» ύδατος δρα καί Ovid. Metamor. 
15, 329 «Huic fluit effectu dispar Lyncestius amnis, quem quicuraque 
parum moderato gutture traxit, haud aliter titubat, quam si mera 
vina bibisset». Senec. Natur. quaest. Ill, 20 «similem babent vim 
mero, sed vehementiorem (nam quemadmodum ebrietem, donee exsic- 
cetur, dementia est et nimia gravitate defertur in somnum, sic hujus 
aquae sulfurea vis habens quodam acrius ex aere noxio virus mentem 
aut furore movet aut sopore opprimit) hoc habet mali

Lynceus amnis
quem quicumque parum moderato gutture traxit, 
haud aliter titubat, quam si mera vina bibisset».

(Πρβλ. Δήμιτσα, Μακεδονικών II σ. 108 έξ.).
Παρά την εκκλησίαν τού χωρίου (της Παναγίας) εύρίσκονται εις τούς 

αγρούς σκωρίαι εκ τήξεως μετάλλων. Πέριξ τής εκκλησίας εύρέθησαν πίθοι. 
Μάρμαρα εις δευτέραν χρήσιν ένεκτίσθησαν εις τήν εκκλησίαν καί μάρμαρον 
παλαιόν σχηματίζει τήν αγίαν τράπεζαν. Ύπεράνωθεν δέ τής θΰρας αφη- 
ρέθη, λέγουσιν, υπό αξιωματικού άνάγλυφον μέγα (ύψ. 1 μ. περίπου).

Εις τήν κρήνην τής θέσεως Σακολέφσκα εύρίσκονται νομίσματα (πρβλ. 
ΑΕ 1932, σ. 54).

Ό μεταξύ Παλαίστρας καί Ιτέας ποταμός ό διασχίζων άλλουβιακάς 
προσχώσεις λέγεται Χρνσόρρεμμα καί ενθυμούνται οί κάτοικοι δτι άλλοτέ 
ποτέ έμπειροί τινες χωρικοί κατώρθωνον νά κερδαίνωσι χρυσόν έκ τής ίλύος 
διά πλύσεως (πρβλ. Casson έ. ά. σ. 60 έξ. Kazarow, Beitr. z. Kulturgesch. 
der Thraker 57 έξ. A. Βαρβαρέσσου «ό χρυσός τής Ελλάδος» εν Τεχν. 
Χρονικ. 1933, άριθ. 47 - 48 σελ. 1202 έξ.).

Ελίμεια (Τσοτνλιον)

Έγκαταστήσας εν Φλωρίνη τον άφικόμενον εκεί Μπακαλάκην άπήλθον 
διά Καστοριάς εις Τσοτύλιον, ϊνα ερευνήσω πάλιν τήν πέριξ χώραν.

Ενταύθα έτυχον επίσης εξαιρέτου ύποστηρίξεως υπό πάντων τών πολι
τών, μάλιστα δέ υπό τού προέδρου τής κοινότητος κ. Ν. Γιαννοΰση ιατρού 
καί τού Γυμνασιάρχου κ. Γ. Εμμανουήλ, τή συμβουλή καί προτροπή τών 
οποίων ως καί τού εφόρου κ. Κοτζιά ή κοινότης καί ά'λλας μέν δαπάνας 
επροθυμοποιήθη νά άναλάβη, έψήφισε δέ καί ικανόν κονδύλιον προς θεμε- 
λίωσιν μουσείου, τό όποιον φιλοδοξεί νά άναδείξη δχι μόνον ως αρχαιο
λογικόν, αλλά καί ως λαογραφικόν. Προς πάντας εκφράζω δημοσίφ τήν ευγνω
μοσύνην μου, ως καί πρός τον έν ταΐς έργασίαις παραστάτην μου διδάσκαλον 
κ. Κ. Τσιούμην. Αί εργασίαι μου ενταύθα εγένοντο εις διαφόρους θέσεις;
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Σιανίσ τι

Τάφος 1. Εις την εγγύς τοΰ Τσοτυλίου θέσιν Σιανίστι εύρον έπιπόλαιον 
τάφον άνδρός, οΰ ή κεφαλή ΝΑ. Καταρρυείσης τής χλιτύος έ'λειπον τά κάτω 
μέρη τοΰ σώματος. Παρά την άριστεράν πλευράν τής κεφαλής δΰο λόγχαι 
σιδηραϊ ώς φέρουσιν οί πολεμισταί Μακεδόνες έπί τών νομισμάτων τοΰ 
6ου και τοΰ 5ου αί. π. Χρ. Παρά την κεφαλήν τό ήμισυ χρυσού διαδήματος. 
Περαιτέρω άτάκτως τεμάχια μαχαίρας σιδηράς, ής ή λεπίς είχε παχεΐαν τήν 
ράχιν. Ή λαβή σφζει κνώδακας και ά'λλα ελάσματα προσηλωμένα δι’ ήλων 
καί ενισχΰοντα τήν ξυλίνην ποτέ κώπην.

Τάφος 2. Ή κεφαλή προς Ν, παρ’ αυτήν δέ περόνη χαλκή στρογγυλο- 
κέφαλος. Δΰο αγγεία παρά τούς πόδας. Μικρός ό σκελετός, εν τω χώματι.

Τάφος 3. Πλησίον τοΰ τάφου, έν ω εύρέθη προπέρυσιν ό χαλκούς 
άμφορεύς ό έχων δελφϊνας ως [λαβάς, (ΠΑΕ 1933, 68) εΰρον καύτραν 
άρχομένην υψηλά και καταλήγουσαν είς τάφον βαθύν έσκαμμένον έν τω 
μαλακώ βράχω πλήρη δέ ανθράκων τέφρας και οστών κεκαυμένων. ’Έβαινεν 
από ΒΑ προς ΝΑ. Έσκάφη εν τω βράχφ 0.2δ (ύψηλότερον είνε χώματα). 
Εντός έν νόμισμα ελληνικόν τελείως έφθαρμένον, άλλ’ άναγόμενον κατά τον 
Κωνσταντόπουλον εις τον 30ν αι. π. Χρ. Κατά τό ΝΑ μέρος τού τάφου δΰο 
αγγεία. Ό πυθμήν τοΰ τάφου επίπεδος ως και τά χείλη αυτού, άτινα έχουσι 
πλάτος δεξ. και άρ. 0.40, ΒΑ 0.50 καί ΝΑ 0.25. At πλευραί τού τάφου καί 
τής καύτρας μέχρις ΰψ. 0.60 από τοΰ πυθμένος είνε έσκληρυμμέναι υπό τοΰ 
πυρός. Τά υψηλότερα χώματα 30-40 εκ. μ. είνε άκαυτα καί προέρχονται έκ 
προσχώσεων είς τό επικλινές έδαφος.

Τάφος 4. Έν τω αύτώ καί ό ταφ. 1 άγρώ επί κορυφής λόφου.—Πλησίον 
νοτιώτερον εύρέθησαν δεξιά τής σχεδόν επί κορυφής οδού ερείπια οικίας, 
όπταί πλίνθοι, ό'στρακα αγγείων, άγνΰθες· μία έχει τό γράμμα Ν επί νωπού 
τού πηλού γεγραμμένον δι’ οξέος οργάνου καί έχον τά άκρα τών εκατέρωθεν 
σκελών άποκλίνοντα καμπΰλως, ως τά καλλιγραφικά κεφαλαία τής σήμερον, 
ώστε ή οικία είνε ό'χι παλαιοτέρα τοΰ 4ου αί., μάλλον δέ νεωτέρα—.

Ό τάφος 4 επιπόλαιος ών ανήκει πιθανώς (ως καί ό 1) είς το α' ήμισυ 
τοΰ 5ου αί. Ό νεκρός έν τοΐς χώμασιν. Ή κεφαλή προς Δ. Ό τάφος περιείχε 
μίαν συντετριμμένην στλεγγίδα σιδηράν καί μίαν άρΰταιναν χαλκήν, αγγεία 
δέ 1) έν ύάλινον ληκΰθιον δίωτον millefiori, 2-3) δΰο «άλατοθήκας» μελαμ- 
βαφεΐς (πρβλ. Άρχ. Δελτ. 1917, 22ο 1927- 8, 78), ών ή έτέρα μείζων, 4) 
οίονεί «τορευτόν» μόνωτον μέλαν, δ) ληκΰθιον μόνωτον μέ άνάπλασιον 
γοργόνειον καί έλικοειδές πρόσφυμα μετά πλαστού ρόδακος έπί τής ράχεως 
ή τής κοιλίας καί γραπτά κοσμήματα διά στιλπνού βερνικιού έπί ερυθρού 
τοΰ εδάφους, ως φαίνεται τό άγγεΐον ακαθάριστον δν, 6) χονδροειδή Selina-
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belkanne πηλίνην, πιθανώτατα εγχώριον έργον δμοιον τό σχήμα προς έτερον 
χαλκοΰν, φέρον κατά την ά'νω σΰμφυσιν τής λαβής κεφαλήν γυναικός άνή- 
κουσαν τεχνικώς εΐς τό α' ήμισυ τοϋ 5ου αί. π. X. 7) πήλινον ασκοειδές μέ 
έκτυπον πρόσωπον επάνω, 8) την εν άριθ. 6 χαλκήν ραμφόστομον οϊνοχόην,
9) τηγάνιον χαλκοΰν μετά λαβής άποληγούσης εις κεφαλήν πτηνού (εύρέθη 
παρά τούς πόδας τού νεκρού), 10) ληκύθιον χαλκούν ραβδωτόν στιλπνόν.

Τάφος 5· Έν τφ αύτφ άγρφ- κεκινημένος εν μέρει. Ή κεφαλή προς Α, 
άλλ’ έσώζετο μικρόν μόνον μέρος τό κατά τάς σιαγόνας, ένθα λεπτότατον 
και λίαν μικρόν έλασμάτιον χρυσούν. Τά οστά εν μεγάλη αταξία καί ό'χι 
πολλά. ’Όστρακα συνελέχθησαν κανθάρου μικρού καί ά'λλου τινός «μακεδο
νικού», καί χονδρόν ραμφόστομον ως τό τού τάφου 4. Προσέτι εύρέθη καί 
σπείρα καί δακτύλιος χαλκά. "Ολα άνω κάτω. Είχα τήν έντύπωσιν, δτι ό 
τάφος έκινήθη ή δτι ίσως δύο ταφαί εγένοντο ενταύθα καί δτι ή δευτέρα, 
ήν ορίζει νόμισμα χαλκοΰν, έβλαψε τήν πρώτην, βλαβεΐσα καί αυτή έπειτά 
ποτέ υπό τού αρότρου πιθανώς. Τό νόμισμα εΐνε τού Φιλίππου τού πέμπτου 
(220-178 π. X.) δεικνύον κεφαλήν μέ κράνος πτερωτόν προς δεξιά, όπισθεν δέ 
έν στεφάνφ δρυός Φ καί ρόπαλον (;). Ή γνώμη περί δύο ταφών θά σταθή 
ή θά πέση, δταν συγκολληθώσι τά αγγεία καί δυνηθώμεν νά κρίνωμεν 
κατ’ αυτά.

Τάφος 6 προς Β τού 5 κατά τήν κλιτύν τού αγρού. Διεύθυνσις ΑΔ 
Ήτο ελλιπής καταρρυέντων τών χωμάτων. Εύρέθη έν αύτφ πηλίνη ραμφό- 
στομος οίνοχόη μέ άποκεκολλημένην τήν διφυή λαβήν. Τό χείλος έλλιπές. 
Προσέτι εύρέθη ήμισυ χαλκούν «άμφιπέλεκκον» ή ξυράφιον καί συρμάτινος 
δακτύλιος χαλκούς.

Τάφος 7. Διεύθυνσις από ΝΑ προς ΒΔ, ένθα ή κεφαλή, Κτέρισμα 
ψέλιον χαλκούν έλασμάτινον εις δύο τεθραυσμένον.

Τάφος 8. Όμοια διεύθυνσις. Φανερά βεβλαμμένη ή κοιλία διώτου 
ΰδρίας έπρόδωκε τον τάφον, έν φ εύρομεν προσέτι «άλατοθήκην» μεθ’ ύδα- 
ροΰς βαφής (ταύτα παρά τον αριστερόν βραχίονα), καί μεγαρικόν έκτυπον 
σκύφον (δεξιά τής κοιλίας).

Πλήν τών τάφων τούτων κατά τήν αυτήν θέσιν Σιανίστι έπιστώθησαν 
καί άλλοι τάφοι κατεστραμμένοι, έξ ών συνελέχθησαν σποράδην έν τοΐς 
άγροΐς: α) μικρόν ελικτόν ψέλιον, β) πίθος, γ) κάλυμμα αγγείου άποκεκολλη- 
μένον καί φέρον έν έκτύπτο ρόδακι γοργόνειον, δ) μαρμάρινη ή λιθίνη 
μίμησις σκαραβαίου καί τεμάχια οπτού πηλού φέροντος κοιλότητας, ας 
κατεΐχον πρότερον ξύλινοι κλάδοι ή κάλαμοι έκλιπόντες, ε) σιδηρά αιχμή 
δόρατος, στ) μικρόν κοτύλιον «τορευτόν» άωτον θραυσθέν κατά τήν εύρεσιν. 
’Όπισθεν τού λόφου τών τάφων πρός Α ή γεωργουμένη κλιτύς είνε πλήρης
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θραυσμάτων αγγείων, έν οίς γεωμετρικά, with bone handles (πρβλ. Annual 
of the P>. Sc. 1926-7, σ. 179 εξ. Proceedings of the first internat. con
gress of prehist. and protohist. sciences 1932, σ. 187), οπτού πηλοΰ τεμά
χια ώς τα προερχόμενα έκ κλιβάνων ή πιθανώς φραγμών ή παλαιών καλυ
βών, άγνϋθες, «μακεδονικά» όστρακα και παντοΐα άλλα και πόρπη χαλκή μέ 
διατμήτους όγκους, άνευ βελόνης.

Μικρά κώμη.

Προς Δ τής κορυφογραμμής καί τής κλιτΰος τών τάφων είς τό βάθος 
τής μικράς κοιλάδος (2 λεπτών άπόστασις παρά τό βαθύ ρεύμα καί υπέρ την 
αυτόθι πηγήν Κρυονέρι είνε τό άρχαϊον πόλισμα (είκ. 3), ένθα κατωκει ποτέ 
τό γένος τό δεσπόζον τών πέριξ αγρών (πρβλ.
ΑΕ 1932, 105). Διά νά έ'χη ασφάλειαν τό συγ
κρότημα προσέλαβε τεχνητήν τάφρον πρός Α. 
ήτις, αν καί ήνοίχθη είς τήν ανηφορικήν πλευ
ράν τής κλιτύος καί αν καί από αιώνων καταρ- 
ρέουσιν είς αυτήν χώματα, δέν κατωρθώθη 
όμως ακόμη νά πληρωθή τελείως. Πρός πάσας 
όμως τάς πλευράς τό πόλισμα είχε συνεχείς τούς 
τοίχους του ώς τοίχους μοναστηριού σημερινού, 
μέτριου μάλιστα μεγέθους. Πρόκειται περί κώμης μακεδονικής, έν ή κατωκει 
μόλις έν γένος. Ό τρόπος οΰτος γίνεται ήμΐν όσημέραι σαφέστερος, διότι 
εΰρίσκομεν αυτόν σφζόμενον καί σήμερον υπό τινα μορφήν. Ούτω π. χ. θεώ- 
μενος μακρόθεν τό μικρόν χωρίον Βουδουρίνα εξεπλάγην βλέπων έν αύτώ 
μεγάλα καί σύνθετα οικοδομικά συγκροτήματα ασυνήθη καί ασυμβίβαστα 
πρός τήν σμικρότητα τού χωρίου· έ'μαθον δέ, ότι είς πολλά χωρία οί οΐκογε- 
νειάρχαι δέν αποχωρίζονται από τών νυμφευομένων τέκνων, αλλά προσκτί- 
ζουσιν εις τάς οικίας των άλλας, ώστε όλον τό γένος κατοικεί έντός ενός οϊκου 
συνθέτου έκ πλειόνων κατά διαφόρους χρόνους κτισθέντων άξιολόγων μερών. 
Τό έθιμον τούτο τής παραλιακμονίου χώρας ένταύθα καθώς καί ή έπαγγελμα- 
τική ροπή τών ανθρώπων σήμερον πρός τήν κτιστικήν καί τάς συναφείς 
ασχολίας (ξυλουργική, έργολαβία οικοδομών, αρχιτεκτονική) κατάγονται έκ 
παμπαλαίων χρόνων (όρα καί κατωτ.). Επειδή τώρα ήτοι είς τούς νεωτέρους 
χρόνους οί άνθρωποι δέν έξαρτώνται έκ μόνης τής γεωργίας, διά τούτο δέν 
κτίζουν τάς «συνοικίας» ταύτας χωριστά είς ιδίαν κώμην παρά τούς αγρούς 
των είς τούς λόφους ή τάς κοιλάδας τής πολυπτύχου χώρας, αλλά πλησίον 
άλλήλων, ώστε νά άποτελώνται κώμαι ώς ή τής Βουδουρίνας ήτοι εύρύτεραι 
τών παλαιών, ών μία είνε ή τού Σιανιστιού. "Ακριβής έ'ρευνα θά δείξη, ότι 
καί αί μείζονες κώμαι, αΐ «πόλεις» τού Φιλίππου, ήσαν σύνθετοι έκ τοιούτων

27 μ.

Είκ. 3. Μέρος του πολίσματος 
κατά τήν θέσιν Σιανίστι του 
Τσοτυλίου τής Δ. Μακεδονίας.
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συνοικιών ώς νΰν ή Βουδουρίνα. Ή κώμη τοΰ Σανιστιοΰ εΐνε ό άπλοϋς τύπος 
τών πόλεων τοΰ Φιλίππου, περί ών κατωτέρω έσται ό λόγος. Άλλ’ Ιν γένει 
ή κατά κώμας, έγκατάστασις διετηρήθη έκπαλαι κυρίως εις την μεταξύ Άλιά- 
κμονος και Βοΐου χώραν καί διά τούτο οί κάτοικοι, διψώντες παιδείαν καί μη 
δυνάμενοι εις τά μικρά χωρία νά έχωσιν ανώτερα σχολεία, είχαν συ μπήξει 
ήδη επί Τουρκοκρατίας αδελφότητα έν Κωνσταντινουπόλει, ήτις ίδρυσε τό καί 
νΰν άκμάζον Γυμνάσιου μετ’ οικοτροφείου, χρήσιμα άμφότερα εις δλην την 
περίχωρον καί εύρΰτερον εις τάς εκπαιδευτικός άνάγκας τής Ελλάδος.

Αί κώμαι ήσαν μικραί καί επομένως ασήμαντοι καί διά τούτο δεν έσώ- 
θησαν τά όνόματά των, ώστε νά μη γνωρίζωμεν νΰν τοπωνύμια τών παλαιών 
χρόνων. ’Ανάλογα προς την μικρότητα τών κωμών εΐνε τά νεκροταφεία· 
Άφ’ ού άνασκάψη τις τάφους τινάς, πρέπει νά μή έλπίζη, δτι -θά εύρη πολλώ 
πλείονας.

Ή κώμη τοΰ Σιανιστιοΰ έζησε μέχρι τών Βυζαντιακών χρόνων, επειδή 
εύρέθη μικρόν χαλκοΰν νόμισμα τοΰ Άρκαδίου (Sabatier άρ. 47).

Μικρά άνασκαφή εις τό έξαρμα τό σχηματιζόμενον υπό τών γεωργου
μένων ερειπίων τής κώμης άπεκάλυψε συνεχή τον ΒΑ τοίχον αυτής (είκ. 3) 
τον πρός τό άναντες καί προς την τεχνητήν τάφρον επί μήκος 27 μ. (παντός 
τοίχου πάχ. 0.75). Πρός ΝΔ εΐνε δωμάτιον (4.80X2.00 μ. άνευ τοΰ πάχους 
τών τοίχων) καί έτερον παράλληλον αύτοΰ, μεθ’ δ (είς άπόστασιν 6.30 από 
τοΰ μακροΰ τοίχου εινε διακριτή θύρα ετέρου δωματίου τερματιζομένου εις 
άπόστασιν 10.60 από τοΰ μακροΰ τοίχου. Τό πρώτον δωμάτιον, έφ’ δσον 
άνεσκάφη, ήτο έπικεχρισμένον διά στρώματος ασβέστου πάχ. μέχρι 0.07, 
έφ’ ου ήτο λεπτότατον επίστρωμα κεραμοκονιάματος ερυθρωπού λείου. Τό 
γειτνιάζον δωμάτιον δεν έφερε τοιοΰτον επίχρισμα. Άμφότερα δμως ήσαν 
έστεγασμένα διά κεράμων στρωτήρων μεγάλων ελληνικού τύπου καί δΤ ήμι- 
κυλινδρικών καλυπτήρων. Εντός τοΰ πρώτου εύρομεν τό ήμισυ σιδηράς 
ψαλίδος καί αμφιβληστροειδές πιόσχημον (Π) σιδηροΰν μέρος κλείθρου έκ 
θύρας τίνος πιθανώς. Μεταξύ τών ερειπίων εύρέθησαν καί όπταί πλίνθοι 
στεναί ως έν Φλωρίνη (δρα ΑΕ 1932, σελ. 72 είκ. 33,4).

Επειδή οί δύο έκεινοι μικροί έστεγασμένοι χώροι ήσαν κλειστά δωμάτια, 
συνάγεται πιθανώς, δτι ό χώρος 10.60 ήτο αυλή, άφ’ οΰ μάλιστα έν αύτώ 
ούδείς κέραμος μακράν τών τοίχων εύρέθη. Έπί τοΰ χώρου τών έρειπίων 
τούτων πρός τήν ΝΔ πλευράν εύρον πέρυσι τοίχον άσβεστόκτιστον καί ψηφι
δωτόν δάπεδον καί λείψανα κλιβάνου [;] (ΙΙΑΕ 1933,67). ’Αλλά πέρυσιν 
δεν εΐχον άντιληφθή τόν δλον έρειπιώνα καί τήν σημασίαν του.

Είς τόν έρειπιώνα τούτον εύρέθη υπό τίνος μικρόν τεμάχιον μαρμάρου 
λίαν άποτετριμμένου φέροντος ίχνη γραμμάτων δχι παλαιοτέρων τοΰ 4ου αί. 
Άπετέθη τούτο εις τό Οικοτροφείου τοΰ Τσοτυλίου.
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Χωρίον Βονδονρίνα (νΰν Νέα Σπάρτη).

Περί τοΰ χωρίου τούτου γράφω τινά ανωτέρω, έγραψα δέ καί πέρυσι 
(ΠΑΕ 1933, 69). Εφέτος ήρευνήσαμεν λοφίσκον τινά ΝΑ πλησίον τής 
Βουδουρίνας, έφ’ ου εύρομεν τάφους.

Τάφος 9. Διεύθυνσις ΑΔ. Τό κρανίον προς Α. Μήκος τοΰ τάφου 0.75. 
’Άνευ κτερισμάτων. Μόνον τό κρανίον τοΰ τεθαμμένου παιδιού έσφζετο. 
Ό τάφος ήτο δι’ όρθιων πλακών πεποιημένος, δύο εις έκατέραν πλευράν καί 
άνά μίαν εις τήν κεφαλήν καί τούς πόδας.

Τάφος 10■ "Ητο τάφος άνδρός τεχνίτου. Τό περιθώριόν του ήτο 
ερυθρόν. Έν αύτω εύρέθησαν δύο αγγεία «άλατοθήκαι» πήλιναι, έν ΰάλινον, 
εις πρίων, μία σμίλη πλατεία μετά κρίκου κατά την λαβήν, περισφίγγοντός 
ποτέ την έπενδύουσαν τήν λαβήν 
ξυλίνην κώπην, ήφανισμένην νΰν,
Ιτέρα σμίλη καί έ'τερος κρίκος χωρι
στά εύρεθείς άλλα πιθανώς συνα- 
πτέος τή σμίλη, στάθμη πηλίνη διά
τρητος καί έξ ήλοι, μεγάλοι τινές 
καί λυγισμένοι, τούς οποίους θά 
ήθελα να αποδώσω εις ξυλίνην λάρνακα, αλλά μοι φαίνονται ολίγοι. ’Αν δέ 
τά μέρη τής λάρνακος συνεδέοντο δ Is δδόντων όργανικώς προς άλλη λα, τότε 
έπρεπε νομίζω νά λείπουν εντελώς οί ήλοι, διότι ευρίσκω άπίθανον τήν μικτήν 
συνάρθρωσιν τοΰ σαρκοφάγου (πρβλ. ΑΕ 1910, 1994 εξ.).

Επειδή εις τον αυτόν λόφον εύρομεν έτερον τάφον τεχνίτου τον ύπ’ άριθ. 
16 (δρα κατωτ.), έτερον δέ κατεστραμμένον δηλοϊ τεμάχιον πρίονος εύρεθέν 
μόνον έπιπολαίως καί έτερος εύρέθη τυχαίως έν Σιανίστι υπό χωρικών 
περιέχων σμίλην, σκέπαρνον καί διπλήν σκαπάνην (κασμάν), προκύπτει αυτό
ματος ή εξής παρατήρησις τοΰ γινώσκοντος τον τόπον καί τούς ανθρώπους 
παρατηρητοϋ:

Σήμερον καί πρφην, δσον ενθυμούνται οί άνθρωποι, οί κάτοικοι τής 
πέραν τοΰ 'Αλιάκμονος επαρχίας Βοΐου επαγγέλλονται τό επάγγελμα τοΰ 
κτίστου καί τό συναφές τοΰ ξυλουργού. Επειδή 4 τάφοι τοιούτων τεχνιτών 
μεταξύ 20 περίπου άνασκαφέντων είνε ισχυρά μοίρα, συνάγομεν, ότι καί οί 
παλαιοί κάτοικοι ήσχολοΰντο ομοίως είς τά αυτά επαγγέλματα καί άγόμεθα 
εις τό προφανές πόρισμα, δτι αϊ επαγγελματικοί άσχολίαι τών σημερινών 
κατοίκων εΐνε πατροπαράδοτοι έκ παλαιών χρόνων. Τό πόρισμα τοΰτο δει
κνύει τήν συντηρητικότητα τοΰ ορεινού τούτου λαού μαρτυρουμένην καί έκ 
τής άλλης παρατηρήσεως περί τής κατά κώμας οίκήσεως έκπαλαι. Ή συντη- 
ρητικότης αύτη, έξ ής δέν άπεμακρύνθη ό λαός οΰτος ουδέποτε, ούτε έν

Είκ. 4. Τομή σχηματική κατά μήκος 
τής τριπλής «πόλεως» τοΰ Μπουφαριοΰ 

(από Β πρός Ν).
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εύτυχίαις ούτε εν δυστυχίαις, προσδίδει εις πάσας τάς παραδόσεις αύτοϋ 
έξαίρετον σημασίαν και διά τοϋτο είνε ανάγκη νά μελετηθώσι συνιόνως και 
τα γλωσσικά καί τά λαογραφικά μνημεΐά του.

Τάφος 11. Διεύθυνσις ΑΔ. Ή κεφαλή προς Δ και ώς κεφαλάρι τοΰ 
τάφου λίθος. Δεν υπάρχουν άλλα οστά πλήν τής κεφαλής. Προς το μέρος, 
δπου έ'πρεπε νά κεΐνται οί πόδες, άλλ’ υψηλά εύρέθησαν δυο αγγεία, ων το 
ετερον στρογγυλοπύθμενον καί με λαβάς ύπερεχούσας. Ταΰτα άνήκουσιν εις 
άλλον τάφον, οΰτινος εύρέθησαν τά οστά εις τό ύψος τής θέσεως των αγγείων.

Τάφος 12. Κεκαυμένος. Μέ
ρος αύτοϋ είχε καταστροφή. Εντός 
εύρέθη εύρυγάστερον ληκΰθιον μό- 
νωτον, εν σιδηροϋν μαχαίριον καί 
έν έφθαρμένον χαλκοϋν νόμισμα 
(διαμ. 15) ως ρωμωμαϊκών αύτο- 
κρατορικών χρόνων. Έπί τής μιας 
όψεως κεφαλή κρανοφόρος προς 
δεξιά. Ή έτέρα τελείως έφθαρμένη.

Τάφος 13. Κεκαυμένος έπί τόπου. Μήκος καυστρας 1.50 περίπου, πλ. 
0.80. Εντός οινοχόη στενόλαιμος μόνωτος στρογγυλοπΰθμενος.

Τάφος 14. Κεκαυμένος, επιμήκης ΑΛ. Εντός λύχνος ελλιπής, οινοχόη 
μικρά τεθραυσμένη, πινάκων ερυθρόν μικρόν ομοίως τεθραυσμένον, άλλα 
πολλά θραύσματα αγγείων, έν οίς καί ύάλινα. "Εν νόμισμα τής Ηπείρου 
δεικνύει κεφαλήν Διός δαφνοστεφή πρός άρ. - δπ. [ ] Μονογράφημα, Πτε
ρωτός κεραυνός· τό δλον έν στεφάνω δρυός· (BMC Thessaly to Aetolia 
PL XVII, 3 (3<" αί. π. Χρ.).

Τάφος 15. ’Άκαυστος. Ή κεφαλή πρός Δ. Δύο αργυρά ένώτια κρι
κοειδή με μικρόν πρόσφυμα κάτω καί δύο ψηφίδες ήλέκτρου.

Τάφος 16. Κεκαυμένος, έπιμήκης- διεύθυνσις ΑΔ. ’Εντός εύρέθη 1) τρύ- 
πανον σιδηροϋν μετά δύο αιχμών, διαφόρων διαστάσεων, κατά τά άκρα 
(ματονκάπι κοινώς λεγόμενον), 2) «σκαρπέλλο» σιδηροϋν μέ κεκαμμένην 
κόψιν καί κρίκον εις τήν λαβήν, δι’ού συνεσφίγγετο ή άφανισθεΐσα νΰν ξυλίνη 
κώπη, 3) πλατεία σμίλη καί 4) τεθραυσμένον άγγειον μέ έντυπα κοσμήματα. 
Προφανώς είνε τάφος τεχνίτου περί ού δρα ανωτέρω.

Xωρίον Λουκόμι.

Τό χωρίον Λουκόμι κεΐται ΒΔ τοϋ Τσοτυλίου εις άπόστασιν ήμισείας 
ώρας. Έπί κορυφής αύτοϋ είνε ό “Αγ. ’Αθανάσιος καί τό νεκροταφείων. 
Πρός ΒΔ έξω τοϋ νεκροταφείου αμέσως λείψανα συνοικισμοϋ. Αυτόθι δ’ έπί 
τής όδοϋ πρός Τσοτύλιον μικραί καϋστραι (0 80 διαμ. περίπου)’άνευ οστών ή

Είκ. 5. Σχηματική τομή άπό Α πρός Δ 
τοΰ νοτίου μέρους τής «πόλεως» τοΰ 

Μπουφαριοΰ.
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έλαχίστων. Ευρηνται καί άκαυστα οστά άλλα πάντα συντρίμματα. Λαβαί 
αρχαϊκών ή προϊστορικών αγγείων. Εις «τάφος» έκαλΰπτετο υπό τής κοιλίας 
μεγάλου πίθου περιέχοντος ρητίνην, έξ ής φυλάττομεν έν Τσοτυλίω δείγμα.

'Υπόκειται τοϋ χωρίου κοιλάς, έν ή υπάρχει κρήνη. Έπί τής ατραπού, 
ήτις άγει έκ τής κρήνης ευθύ προς την μεταξύ Τσοτυλίου καί Νεαπόλεως 
αμαξιτόν, εΰρέθησαν τρεις τάφοι έν τώ τόπφ, δστις έχει τά πρώτα προς τον 
ανήφορον νεροφαγώματα.

Τάφος 17. Διευθυνσις ΑΔ. Ή κεφαλή προς Δ. Εντός εΰρέθησαν μέγα

Είκ. 6. Δύο τεμάχια κεράμων φέροντα τήν επιγραφήν ΜΟΥ[ΜΗΝ]ΙΟΥ 
έκ Μπουφαριοΰ τοϋ Τσοτυ?άου

πινάκιον συντετριμμένου, εΰρΰστομον δίωτον, έ'τερα δυο τεθραυσμένα έρυ- 
θρομέλανος πηλού καί χαλκοΰν κοχλιάριον. Χαλκή κακκάβη μετά σιδηράς 
λαβής καί τριποδικοϋ άποκεκολλημένου πυθμένος. Μετά τών οσταρίων τών 
ποδών εΰρέθησαν περί τούς 30 μικροί ήλοι προερχόμενοι προφανώς έκ τών 
υποδημάτων. Καί δεν γνωρίζω μέν ελληνικών χρόνων υποδήματα μεθ’ ήλων 
υποκάτω, άλλ’ αν τά αγγεία δεν άνάγωνται εις χρόνους προρρωμαϊκούς (δπερ 
θά φανή μετά τήν πλυσιν καί συγκόλλησιν), τότε δυνάμεθα νά δεχθώ μεν 
έπίδρασιν τής ρωμαϊκής caliga έξ ής έσχηματίσαμεν καί ημείς ρήμα τό καλι
γώνω == καρφώνω, καθηλώνω τά πέταλα τών ίππων καί έπίθετα ως τό Καλι- 
γάς. Τά ανωτέρω κτερίσματα εΰρέθησαν παρά τούς πόδας δλα μαζί. ’Αλλά 
καί παρά τήν κεφαλήν υψηλά εΰρέθη μέγα άγγεΐον έρυθροϋ πηλού καί άλλα 
μαζί ούτως υψηλά, ώστε νά είκάζηται, δτι ό νεκρός είχε κατατεθή είς τον

6
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τάφον εντός ξύλινης λάρνακος, έξω δέ αυτής εΐχον τεθή τά αγγεία και ούτως 
ειχον στερεωθή εν τοίς χώμασιν, ώς εύρέθησαν. Διά τούτο το κρανίον εύρέθη 
πεπτωκός επί τού στέρνου' ή πτώσις εγένετο μετά την διάλυσιν των σαρκών 
εντός τής κενής λάρνακος άντεχούσης τότε ακόμη, ήτοι μήπω σεσηπυίας.

Τάφος 18. Διεύθυνσις Α Δ. Ή κεφαλή προς Δ. Εύρέθησαν εντός 
μόνον χαλκά θρύψαλα.

Τάφος 19. Ελάχιστα οστά άντεΐχον. Κτέρισμα οίνοχόη στρογγυλόστομος.

Μπουφάρι.

Περί τής θέσεως τούτης καί των ερειπίων της έγραψά τινα εν τοΐς 
ΠΑΕ 1933 σ. 67.

Κατά τό θέρος τού 1934 μετέβην πάλιν εκεί καί έπεχείρησα σκαφικήν 
έρευναν. Τά ερείπια εκτείνονται επί τής τελευταίας προβολής λόφου μεταξύ

δύο ρευμάτων, ών τό δυτικόν είνε 
τό Λεμπίνι, έφ’ οΰ τό χωρίον 
Λόπες υπό τό Μπουφάρι.

Ό ερείπιών άποτελεΐται εκ 
τριών επιπέδων κορυφών α, γ, ε 
καί δύο επιπέδων λαιμών β, δ 
συνδεόντων αύτάς (είκ. 4). Είς 
άμφότερα τά είδη τών επιπέδων 
ύπάρχουσι κτίσματα. Τό σύνολον 
δμως δεν είνε μέγα, έκαστος δέ 
χώρος θά ήδύνατο νά καλυφθή 
υπό τής συνοικίας ενός γένους 
μόνου. Προς άνατολάς τού πρώ
του (Ν) επιπέδου χώρου ή κλιτύς 
εγένετο τεχνητώς διά σκαφής άπο- 

τομωτέρα ή όσον θά ήτο φύσει. Έσχηματίσθη δ’ οΰτω βαθμίς πλατεία 
χρησιμοποιουμένη νΰν ώς αγρός, ύφ’ ον είνε όίλλη κλιτύς επίσης απότομος 
μέχρι τής κοίτης τού υποκειμένου χειμάρρου. Τό σχήμα έχει ώς εν τή είκ. 5, 
ένθα β είνε ή κορυφή, γ ή κλιτύς, δ ή βαθμίς ή ταινία, ε ή δευιέρα κλιτύς, ζ 
ή κοίτη καί η ή απέναντι δ'χθη τού χειμάρρου. Ό λαιμός είνε είς τό μέσον τής 
κλιτύος γ· α είνε οδός είς τήν άλλην πλευράν.

Είς τον βόρειον προς τον λαιμόν ό'χθον τού πρώτου ήτοι νοτίου λόφου 
έσκάψαμεν καί εύρομεν τοίχον περιθέοντα τον λόφον. Οί λίθοι τού τοίχου 
είνε μέτριου μεγέθους, ώς συμβαίνει είς οικοδομάς ϊδιωτικάς (τινές έχουσι 
μήκος μέχρι 0.8Θ).

Είκ. 7. Σχηματική κάτοψις καί τομή τής <πό- 
λεως» Γραδίστας παρά τό χωρίον Πέτρες 

(Πέτερσκο) τής Έορδίας.
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Έπί τοϋ δευτέρου (μεσαίου) λόφου ήνοίξαμεν μακράν τομήν καί εΰρομεν 
πολλάς κεράμους καί όστρακα αγγείων μεγάλων καί μικρών εντός καθαρών 
χωμάτων ως έκ διαλυθεισών πλίνθων. "Εν δστρακον έφερε κοσμήματα έκ 
λευκών διά χρώματος καί χαρακτών άμα γραμμών (Hadra). Άλλ’ ουδείς 
τοίχος καί ουδέν θεμέλιον έν μέσω. Επειδή δέ αί κέραμοι έζήτουν κτίσματα, 
άνεζήτησα αυτά κατά τήν περιφέρειαν, δπου εΰρον τοίχον περιθέοντα τήν

Είκ. 8. Χαλκοϋν κράνος έξ ’Ακρινής Είκ. 9.
(Ίνοβασί) τής Έορδίας. Πλαγία όψις τοϋ κράνους τής είκ. 8.

κορυφήν ταΰτην ως συνέβαινε καί μέ τήν προηγουμένην κορυφήν. Εις τον 
τοίχον τούτον έστηρίζοντο τά πλίνθινα κτίσματα. Εύρέθησαν προσέτι τεμάχια 
οπτής γής εκ καλυβών άλλα μέν έκ τών παρειών αυτών, άλλα δ’ έκ τοϋ 
δαπέδου' εκείνα ή σαν επάνω έπίπεδα, υποκάτω δέ έφερον τούς κοίλους τύπους 
ξύλων ή κλάδων καί Ιδίδασκον, δτι προς κτίσιν καλύβης έσχηματίζετο πρώτον 
πλέγμα Ικ λεπτών κλώνων, έφ’ ών ήπλοΰτο πηλός, σκληρυνθείς κατά τήν 
πυρπόλησιν τών καλυβών, αϊτινες καί επί Φιλίππου Β' εκτίζοντο οϋτω έν 
ταΐς «πόλεσιν», ας ό βασιλεύς οΰτος έκτισεν (δρα κατωτ.).

Προς ΒΑ τής μεσαίας κορυφής καί πολύ πλησίον εις τήν κλιτύν εύρον 
■ψηφιδωτόν έκ ποταμοχαλίκων δάπεδον διαστάσεων 3X4 μ. περίπου καί έκτει- 
νόμενον ακόμη. Επ’αύτοΰ έν τοΐς χώμασιν εύρον τεμάχια ασβεστοκονιάματος 
φέροντα ερυθρόν «πομπηϊανόν» χρώμα. Εύρον προσέτι καί δύο τεμάχια 
κεράμων φέροντα σφραγίδα νου[μηνι]ου (δρα είκ. 6).
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Ό τύπος τής πολίχνης τοϋ Μπουφαριοΰ εύρίσκεται άπλούστερος εις 
τον Παλαιογλάν παρά τό χωρίον Παλαωκόπρια (ΠΑΕ 1933, 69)· διότι 
εκεί εινε δύο κορυφαί όχυραί (ή μία πολύ μικρά και οξεία) και μεταξύ

λαιμός ομαλός. Έκατέρωύι έχομεν 
γηλόφους καί ούχί βραχώδεις σχημα
τισμούς, ώς εις τά προϊστορικά φρού
ρια, περί ών έγραψα έν ΑΕ 1932 
σ. 80 έξ. Αί κλιτύες καί εκεί φαίνον
ται διά σκαφής γενόμεναι άποτομώτε- 
ραι ή δσον ήσαν φύσει. Οι μεταξύ 
των κορυφών λαιμοί ίσως εχρησί- 
μευον προς φύλαξιν των ζφων άπο- 
φρασσόμενοι ή διά τείχους τίνος ή 
διά ξύλινων φρακτών.

’Έντεχνος κατ’ άλλον τρόπον ήτο 
ή όχύρωσις τής Γραδίστας παρά τό χωρίον Πέτρες (Πέτρεσκο έν τή Έορδία 
ΠΑΕ 1933, 62 έξ). Έδώ τό μαλακόν πέτρωμα τοϋ γηλόφου διεμορφώθη 
διά σκαφής ούτως, ώστε υπό την εύρεϊαν ίσόπεδον κορυφήν έσχηματίσθησαν 
τρία προσέτι υπάλληλα επίπεδα 
(είκ. 7) με κατακορύφους σχεδόν 
παρειάς μέχρι τής ύποκειμένης 
βαθείας χαράδρας. Πάντα ήσαν 
κατφκημένα. Ή όχύρωσις αϋτη 
εΐνε όμοιοτάτη προς την τής 
Ήρακλείας τής Λύγκου ήτοι 
τής πυρπολημένης πόλεως, ήν 
ανασκάπτω παρά τήν Φλώριναν 
καί ής σχήμα έδωκα έν ΠΑΕ 
1930 σ. 75.

Ή κώμη Μοναστηράκι 
παρά τό χωρίον ’Άνω Κλειναί 
(Κλέσταινα) προς Β τής Φλωρί- 
νης, τό Σιανίστι τοϋ Τσοτυλίου, 
ίσως δε καί ό έρειπιών παρά τήν 
Βουδουρίναν (ΠΑΕ 1933, 69) 
εινε ό άπλούστατος τύπος τών Είκ U- Μελαμβαφές πινάκων έκ Κοζάνης, 

οχυρών Μακεδονικών κωμών.
Άλλ’ εις τό Μοναστηράκι εϋρομεν νόμισμα τοϋ Κασσάνδρου, ή δε πυρ- 

πολημένη πόλις τής Φλωρίνης άποφαίνεται, ώς εΐπομεν ανωτέρω καί ώς

Είκ. 10. Χαλκά ψέλια έκ τοϋ χωρίου 
Ρυάκι (Μορανλή) τής Έορδίας.
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γράφομεν Γέκτενέστερον εν ΑΕ 1933, σ. 60 εξ., χτίσμα τοΰ Φιλίππου' 
περί τοΰ Φιλίππου δέ λέγει ό υίός του ’Αλέξανδρος (Άρριαν. 7, 9, 2), δτι 
παραλαβών τούς Μακεδόνας «πλανήτας κα'ι απόρους, έν διφθέραις τούς 
πολλούς νέμοντας άνά τα όρη πρόβατα ολίγα καί υπέρ τούτων κακώς μαχο
μένους Ίλλυριοΐς καί Τριβαλλοϊς καί τοίς όμόροις Θραξίν, χλαμύδας μέν ... 
αντί τών διφθερών φορεϊν έδωκεν, κατήγαγε δέ έκ τών ορών ές τά πεδία, 
αξιόμαχους καταστήσας τοϊς προσχώροις τών βαρβάρων, ως μή χωρίων έτι 
όχυρότητι πιστεύοντας μάλλον ή τή οικεία αρετή σφζεσθαι, πόλεων τε οίκή- 
τορας άπέφηνε κα'ι νόμοις κα'ι εθεσι χρηστοΐς εκόαμησε».

ΤΟΜΗ

Είκ. 12. Τομή τοΰ πινακίου είκ. 10.

Τούς λόγους τούτους περί τοΰ Φιλίππου δέν έτίμησαν, νομίζω, προση- 
κόντως ούδ’ οΐ θαυμασταί αύτοΰ ιστορικοί, ει καί δηλοΰσιν ανατροπήν εις 
τούς μέχρι τότε όρους τοΰ βίου, επειδή οί μέχρι τότε πλανήτες γίνονται αστοί, 
οί ποιμένες τών δρέων κατέρχονται εις τάς πεδιάδας, όπου κτίζονται πόλεις 
ανύπαρκτοι πρότερον (πλήν τών παραλίων καί ίσως καί τών μεθορίων προς 
τούς περίοικους λαούς πρβλ. ΑΕ 1932, 106 εξ.), αί δέ πόλεις αύται ήσαν 
τοιαΰται, ώστε αντί νά άποτελέσωσιν αδυναμίαν τοΰ κράτους κατέστησαν τούς 
Μακεδόνας άξιομάχους τοϊς προσχώροις τών βαρβάρων. ΓΙρός δικαίαν έκτί- 
μησιν τών λόγων τούτων, έχρειάζετο βεβαίως καί αρχαιολογική έρευνα, 
επειδή ή εύρεσις τών Φιλιππείων τούτων πόλεων έν τή άνερευνήτφ μέχρι 
τοΰδε χώρα ήτο έργον τοΰ αρχαιολόγου.

Νομίζω λοιπόν, ότι ή οχυρωτική μορφή τής Ήρακλείας εν Φλωρίνη καί 
τής Γραδίστας έν Έορδία άνάγουσιν αύτάς εις τον αυτόν ιδρυτήν, δν 
γινώσκομεν έκ τής Ήρακλείας. Επειδή δέ ή διά σκαψής άποτομή τών κλι- 
τύων τής τε Ήρακλείας καί τής Γραδίστας συνάπτει αύτάς προς τήν κώμην 
τοΰ Παλαιογουλά, τήν τοΰ Μπουφαριοΰ καί τήν τής Καισαρείας (πρβλ. ΑΕ 
1933, 38 εξ.), έ'πεται έκ τούτου, ότι εις πάσας ταύτας έχομεν «πόλεις» ίδρυ- 
θείσας ή διαμορφωθείσας υπό τοΰ Φιλίππου.

Αί πόλεις αύται έλέγοντο ούτω, διότι είχον τό κύριον χαρακτηριστικόν 
τών πόλεων τής νοτίου Ελλάδος, δηλ. τά τείχη, δέν ήσαν όμως αυτόνομοι,
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δέν άπετέλουν κράτη ή την καρδίαν κράτους τινός. Ήσαν τόσον όχυραί, 
δσον ήτο ανάγκη προς άπόκρουσιν ληστρικών επιδρομών τών ’Ιλλυριών 
ή συγκράτησιν τούτων έξω τών τειχών μέχρις άφίξεως επικουριών, πλήν τών 
παραμεθορίων, αΐτινες ήσαν ίσχυρότεραι, ως ή Ηράκλεια. Όποιος εφιάλτης 
ήσαν και είνε ακόμη καί σήμερον ό φόβος καί ή άνάμνησις τών ιλλυρικών 
ή αλβανικών επιδρομών έν Δυτική Μακεδονία, γινώσκει πας δστις εζησεν 
εκεί. Σχεδόν εις πάσαν κώμην υπάρχουσι παραδόσεις περί επιδρομής αλβα
νικής. ’Ιδού τί γράφει προς την «Βόρειον Ελλάδα» τής Κοζάνης (16 Δεκ. 
1934 σελ. 2) έκ του 5 χλμ. παρά τον Πεντάλοφον (Ζουπάνι) χωρίου 'Αγ.

Είκ. 13. ’Αγγεία έκ Κοζάνης.

Σωτήρα (Σβόλιανη) ό ανταποκριτής I. Λώλλας: «...ή καταγωγή τής Σβό- 
λιανης, νΰν 'Αγ. Σωτήρα, είνε εκ τοΰ χωρίου Τσέρος κειμένου άνωθεν τοΰ 
Διλόφου, δπου καί νΰν υπάρχουν Ιρείπια σπιτιών, ή δε κάθοδος τών κατοί
κων έγινε κατά τήν εποχήν τής Τουρκαλβανικής τρομοκρατίας. Μή δυνάμενοι 
οί πατέρες μας νά άνθέξωσιν εις τάς συνεχείς έπιδρομάς τών ’Αλβανών, 
ήναγκάσθησαν νά άφήσουν τά σπίτια των καί νά φύγουν καί νά εγκαταστα
θούν εις τήν Σβόλιανην, δπου τάς πρώτας οικίας έκτισαν εντός τοΰ δάσους, 
ϊνα μή διατρέχουν τόσον κίνδυνον από τούς ληστάς τής εποχής εκείνης. 
Ό πληθυσμός υπήρξε πάντοτε χριστιανικός καί διετήρησε τήν γλώσσαν καί 
τον πολιτισμόν του πάντοτε αγνόν από άπόψεως ιδία ήθους καί Ιθίμων...».

’Ίσως θά ύπάρξωσι πολλοί αρχαιολόγοι, οΐτινες θά ζητήσωσι πλείονα 
τεκμήρια περί τής έκ τού Φιλίππου καταγωγής τού οχυρωτικού τούτου τρόπου,
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άφ’ ού μάλιστα κώμαί τινες ούτως ωχυρωμέναι δίδουσι και προϊστορικά 
όστρακα, ώς συμβαίνει αληθώς καί εις τό Μπουφάρι.

Άλλ’ επειδή εις την προϊστορικήν κώμην τοΰ Μπουμπουστιοΰ (νΰν 
ΙΙλατανιά) τοΰ 'Αλιάκμονος ό Heurtley (Annual of the British School 
at Athens 1926- 7, 163 έξ.) δεν εΰρε τείχος, παρά τήν μονότητα τοΰ παρα
δείγματος τούτου πιστεύω, δτι άλλος ήτο ό τρόπος τής περί τούτου σκέψεως 
τών ανθρώπων εις τούς προϊστο
ρικούς χρόνους καί άλλος επειτα 
επί Φιλίππου, δτε οί Μακεδόνες 
συνφκίσθησαν ρητώς εις «πόλεις».

Το Μ α I
Είκ. 14. Τομή τών άγείων εΐκ. 13 β καί α.

Έοοδία

Μετά τό τέλος τών εργασιών 
περί τό Τσοτυλιον μετέβην εις Κο
ζάνην, δθεν έξέδραμον εις τήν νό
τιον Έορδίαν συνοδεία τοΰ κ. Τέρ- 
που Δημάρχου Κοζάνης καί άλλων 
φίλων, ών ή εμπιστοσύνη καί αγάπη 
προκαλεΐ ζωηράν τήν ευγνωμοσύ
νην μου. Επειδή ή εκδρομή αΰτη 
έγένετο μετά σπουδής, δέν ήτο 
δυνατόν νά δώση πολλά αποτελέ
σματα. Mot επεδείχθησαν δμως δύο νομίσματα εύρεθέντα, ως έλέγετο, εις τά 
άσβεστόκτιστα ερείπια τά ύπεράνω τοΰ Τεκέ τοΰ Τοπτσιλάρ' τών νομισμάτων 
τό μέν ήτο τοΰ Φιλίππου Γ', τό δέ τοΰ Τουστινιανοΰ.

ΕΙς τό χωρίον ’Ακρινή (Ίνοβασι) ό I. Λαζ. Μερτζανίδης σκάπτων εντός 
τοΰ κήπου του εύρε τάφον παλαιόν καί έν αύτώ κράνος χαλκοΰν (είκ. 8,' 9), 
τό όποιον παραλαβών κατέθηκα μετ’ άλλων αρχαίων εις τήν έν τφ Δημαρ
χεία» αρχαιολογικήν συλλογήν Κοζάνης. Ή κατωτέρω περιγραφή πάντων 
τών άκολουθούντων αρχαίων Κοζάνης έγένετο και έκθεσιν τοΰ έπιμελητοΰ 
Μακαρόνα, δστις προς χάριν μου έφωτογράφησε και έσχεδίασεν αυτά. Παρά 
τήν ’Ακρινήν είνε καί ερείπια έρευνητέα.

λΑρι#. εύρετηρίον συλλογής Κοζάνης 23. είκ. 8. 9. Χαλκοΰν χυτόν 
κράνος ελληνικόν μέ συμφυείς παραγναθίδας, άποληγουσας εϊς οξύ καί 
καμπύλως τετμημένος προς τά όπίσω, ένθα κατά τά ώτα, συναντώσαι τά 
άκρα τοΰ καταυχενίου, σχηματίζουσι γωνίαν. ’Εμπρός διά τό πρόσωπον 
υπάρχει πιοειδής τομή, ΰπερθεν δέ (0 011 μ.) μικρόν άγκιστρον, διευθυνό- 
μενον προς τά εμπρός. Τοΰτο άφ’ ενός, άφ’ ετέρου δέ δύο μικραί όπαί
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άντιστοίχως κατά τό καταυχένιον ήνεωγμέναι, έχρησίμευον διά την στερέωσιν 
τοΰ λόφου. Όλίγφ ύπερθεν τής τομής τοΰ προσώπου (0,028 μ.) διήκουσιν 
εκ των έμπροσθεν προς όπισθεν δύο παράλληλοι, κατά 0,041 μ. άφιστάμεναι, 
γραμμικαί εξάρσεις μέχρι 0,19 μ. από τοΰ άκρου τοΰ καταυχενίου. Καθ’ δλας 
τάς έξωτερικάς παρυφάς έφερε κανονικώς διατεθειμένα εν μια γραμμή πλεΐστα 
ήλίδια, διαμ. +0,004, (σώζονται νΰν αρκετά), τά όποια έχρησίμευον προς 
στερέωσιν τοΰ πιλήματος, δπερ φαίνεται, δτι έδιπλοΰτο προς τά έξω, εΰθΰς 
δ’ άμέσο)ς σύρμα πεπλατυσμένον πως, διαμ. + 0,003, προσηλωμένον διά 
μικρών πηκτών καί μόλις ορατών ήλιδίων καί χρησιμεΰον προς κάλυψιν τών

άκρων τοΰ πιλήματος ούτως, ώστε 
ταΰτα νά μη φαίνωνται.

Βεβλαμμένον ολίγον κατά την 
μετωπικήν χώραν καί ένιαχοΰ πεπιε- 
σμένον. Πάχος χαλκών τοιχωμάτων 
+ 0.0017. Ύψ. μέγ. 0.233». Πρβλ. 
τά άλλα δύο εξ Έλιμείας κράνη εν 
ΑΕ 1932, σ. 131, 132.

Έκ τοΰ χωρίου Ρυάκι (Μο- 
ρανλή) έκομίσθησαν ήμίν δύο ψέλια 
καί ήγοράσθησαν τή συστάσει μου 

υπό τοΰ Δήμου' κατετέθησαν δε εις την συλλογήν. Τούτων τό παχύτερον 
(είκ. 10“) είνε δμοιον προς έτερα δύο προερχόμενα έκ τοΰ παρά τό Μπου- 
φάρι χωρίου Λόπες (ΠΑΕ 1933 σ. 67).

Άριθ. εύρ. 24. Είκ. 10 “. Ψέλιον χαλκοΰν τριγωνικής τομής. Κατά τά 
άκρα δγκοΰται ως πέλμα. Πλ. 0.02-0.025. μεγ. διάστ. 0.10.

Άριθ. εύρ. 25 (είκ. ΙΟ8). Ψέλιον τομής ρομβοειδούς μετά λεπτοτέρων τών 
άκρων, ένθα χαρακταΐ γραμμαί. Μικρά διάμετρος 0.01, μεγάλη δέ 0.075.

Τά επόμενα πήλινα εύρέθησαν έν αυτή τή Κοζάνη όπισθεν τής νέας 
οικίας Τσιτσελίκη (θέσις Τριπόταμος) υπό Ίω. Γκουσγκούνη καί ήγοράσθησαν 
τή συστάσει μου υπό τοΰ Δήμου χάριν τής Συλλογής, είς ήν καί κατετέθησαν.

Άριθ. εύρ. 25 (είκ. 11.12). ΆγγεΤον μελαμβαφές σχήματος πινακίου 
μετά βάσεως. Γάνωμα ένιαχοΰ έξηλειμμένον. Διάμ. 0,26, ύψ. 0,03 μ. Πηλός 
έρυθρός.

Άριθ. εύρ. 27 είκ. 13®, 146. ΓΙινάκιον μετά βάσεως μελαμβαφές, άποκε- 
κρουμένον κατά τά χείλη. Κατά τόν πυθμένα πιεστά κοσμήματα (κύκλοι και 
πέριξ 4 ανθέμια). Πηλός έρυθρός. Διάμ. χειλ. 0.088, ύψ. 0.025 μ.

Αριθ. εύρ. 28. "Ομοιον (είκ. 13“. 14°) άνευ πιεστών κοσμημάτων. 
Διάμ. χειλ. 0.075, ύψ. 0.03 μ. Πηλός έρυθρός, διατήρησις καλή.

Άριθ. εύρ. 29 είκ. 13 ν Μικρά ύδρία μελαμβαφής. Γάνωμα αμαυρόν,
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πολλαχοϋ έξηλειμμένον. Ελλείπει μέρος τής έτέρας κατά την κοιλίαν οριζόν
τιας λαβής. Ύψ. 0.145. Μεγ. διάμ. κοιλίας 0.095. Πηλός τεφρόχρους.

Άριθ. εύρ. 30. Κάτω μέρος κοιλίας μετά τής βάσεως υδρίας ίσως ή 
οϊνοχόης μελαμβαφοϋς (εϊκ. 13δ. 15). Μεγ. διάστ. 0.063. Μέγ. υψ. 0.04. 

Δΰνανται νά άνέλθωσιν εις τον 4ον αι. π. Χρ.

Είκ. 16. Πλαγγόνες εξ Άμφιπόλεως.

Πλαγγόνες έξ Άμφιπόλεως.

Έκ τοΰ περυσινοΰ μου ταξιδιού ε’ις ανατολικήν Μακεδονίαν δεν έμνη- 
μονεύθησαν 1ν τή περυσινή μου εκθέσει έν ΑΕ 1932 άρχαιολ. χρονικ. σελ. 1 έξ. 
πλαγγόνες τινές των ευρισκομένων έπιπολαίως έν τινι σημείω των ερειπίων 
τής Άμφιπόλεως, ας έκόμισα εις τό Έθν. Άρχαιολ. Μουσεΐον.

Περ'ι τοιούτων πλαγγόνων έ'γραψεν ό Perdrizet έν BCH 1897 πρβλ. 
Winter die ant. Terrakotten I σ. XXXVIII έξ. II σ. 371.

1) Εϊκ. 16 “. Κόρη πηλίνη κοίλη έλλιπής την κεφαλήν καί τους πόδας. 
Είνε ένδεδυμένη χιτώνα έζωσμένον υψηλά και κατερχόμενον είς μακράς
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ευθείας διευρυνομένας κάτω πτυχάς. Έπίκειται όπισθεν έπίβλημα ίμάτιον 
καλΰπτον τον αριστερόν ώμον καί την δλην χείρα, ήτις άναστρεφομένη επί 
τοϋ ισχίου συνθλίβει τό ίμάτιον κατερχόμενον δεξιά εις εύρείας πτυχάς. Έκ 
τών δ'πισθεν ερχόμενον τό έπίβλημα καλΰπτει την συλλαμβάνουσαν αυτό 
δεξιάν χείρα καί κατέρχεται έπτυχωμένον.’Ίχνη λευκοϋ χρώματος. Ύψ. 0.095.

Είκ. 17. Πλαγγόνες εξ Άφιπόλεως.

2) Είκ. 166. Κεφαλή έξ όμοιας πιθανώς πλαγγόνος κόρης, φερούσης 
όπισθεν τής κεφαλής έπίβλημα. 'Ύψ. 0.03. ’Ίχνη λευκοϋ καί έρυθροΰ 
χρώματος.

3) Είκ. 166. Κεφαλή γυναικεία μετά λαιμού σφζουσα ίχνη λευκοϋ χρώ
ματος. Ή κόμη πλαισιώνει τό πρόσωπον, ύπεράνω δέ αυτής έπίβλημα. 
Μεγ. διάστ. 0.06.

4) Είκ. 176. Τό από τής κοιλίας άνω μέρος νέου ένδεδυμένου καθημένου. 
Ό δεξιός βραχίων φορών μέχρι τοϋ καρποΰ χειρίδα κρατεί έπί τοϋ κάτω 
χείλους προσκεκολλημένην σύριγγα τετραγώνου σχήματος πεπλατυσμένην. Ό 
αριστερός βραχίων καθειμένος. Υπέρ τήν κεφαλήν φρύγιος πίλος. Μεγ. 
διάστ. 0.095. Ό τύπος έπαναλαμβανόμενος πλειστάκις μέ μικράς διαφοράς
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δεν δόναται νά σημαίνη θνητόν τινα. Ό Perdrizet ερμηνεύει αυτόν ώς 
Αττιν, άλλ’ ό Gruppe, Griech. Mythol. 153, δεν ευρίσκει τήν γνώμην πιθα 

νήν. Διερωτώμαι όμως, πώς έν τη χώρα τής λατρείας τοΰ Όρφέως δεν 
ευρέθησαν εικόνες αύτοΰ. Καί δεν μνημονεύεται μέν υπό τής γραπτής 
παραδόσεως ή σΰριγξ ως μουσικόν δ'ργανον τοΰ Όρφέως, άλλ’ ή παράδοσις 
αΰτη προέρχεται έκ τής νοτίου Ελλάδος. Δεν δΰνανται άρά γε αί τοιαΰται 
πλαγγόνες νά έχωσι μαρτυρικήν δυναμιν οΐαν ή γραπτή παράδοσις;

5) Είκ. 166. Κεφαλή μετά φρυγίου πίλου ή κουκκουλας καί τοΰ άνω 
άκρου τής συριγγος υπό τό κάτω χείλος. Έξ άλλου τόπου. "Υψ. 0.05.

6) Είκ. 16υ. Όμοια παιδικοΰ χαρακτήρος πλαγγών από τοΰ στήθους καί 
άνω. Ό πίλος διακριτός καλόπτων τά ώτα καί κατερχόμενος μέχρι κάτω τοΰ 
άριστεροΰ ώμου. Ή σΰριγξ κρατείται υπό τήν σιαγόνα. Ζώνη περί τήν 
όσφόν. "Υψ. 0.085.

7) Είκ. 17ε. Όμοιον βεβλαμμένον τήν επιφάνειαν. "Υψ. 0.085.
8) Είκ. 17γ. Ή κεφαλή μετά φρυγίου πίλου, ή δε δεξιά κρατοΰσα επί 

τοΰ στόματος τήν σύριγγα. Ή κουκκοόλα χαμηλή. Μεγ. διάστασις 0.087.
9) Είκ. 17Τό άνω μέρος όμοιου τόπου μετά συμπεπιεσμένης προς τά 

πρόσω κουκκουλας. Ή άκρα δεξιά σώζεται μετά τής συριγγος εις τό στόμα. 
Μεγ. διάστ. 0.077.

10) Είκ. 17α. Έκ καθημένης λευκώ άληλιμμένης όμοιας πλαγγόνος τό 
από τής κοιλίας μέχρι τοΰ λαιμοΰ μέρος. Ή σΰριγξ επί τοΰ στήθους. Μεγ. 
διάστ. 0.087.

11) Είκ. 17δ. Τό δεξιόν μέρος τοΰ στήθους άνευ κεφαλής. Ή δεξιά 
κρατεί τήν σύριγγα προς τό στόμα. Μεγ. διάστ. 0.073.

ΑΝΤ. Δ. ΚΕΡΑΜΟΤΤΟΥΛΛΟΣ 4

4Α. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΦΛΩΡΙΝΗι ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ψηφίσαντος καί εφέτος τοΰ Δήμου Φλωρίνης τό ποσόν τών δέκα πέντε 
χιλιάδων δραχμών, έπανελήφθη καθ’ όλον τον Αύγουστον μήνα καί μέρος 
τοΰ Σεπτεμβρίου ή άνασκαφή τής επί τοΰ λόφου Φλωρίνης αρχαίας πόλεως, 
ή οποία προώρως μέν ίσως ό'χι όμως καί άνεπιτυχώς έταυτίσθη με τήν 
Άρχαίαν Ήράκλειαν επί Λυκου (Λόγκου), μαρτυρουμένην υπό επιγραφής 
καί τινων μεταγενεστέρων συγγραφέων Όφείλω καί ένταΰθα νά ευχαριστήσω 
θερμώς τον κ. Κεραμόπουλλον, διότι άνέθεσεν εϊς εμέ τήν έποπτείαν τής 
εργασίας καί μοι επέτρεψε τήν δημοσίευσιν τών ευρημάτων.

1 Βλ. ΠΑΕ 19315 σ. 08, ΑΕ. 1932 σ. 50 Άνασκαφαί καί έρευναι έν τή Άνω Μακε- 
δονίφ Ά. Κεραμοπούλλου.
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Αι εφετινά! έργασίαι τής τέταρτης 1 έστω και όλιγοχρονίου κατ’ έτος 
άνασκαφικής περιόδου διέκριναν αρκούντως τό σύνολον των ερειπίων τής 
πόλεως, διά τής εκσκαφής δέ κα! δευτέρου δρόμου παραλλήλους βαίνοντος 
προς τον πρώτον πέρυσιν άνακαλυφθέντα δίδουν τό παραστατικόν διά
γραμμα τοΰ συνολικώς εκσκαφέντος τμήματός της μέχρι τοϋδε (βλ. σχεδιο
γράφημα 1).

Οί ίδιοι λόγοι οί έκτεθέντες εις τα Πρακτικά τοΰ παρελθόντος έτους έπέ- 
βαλον καί εφέτος την κατά μήκος τής μέχρι τοΰδε σκαφείσης λωρίδος έπέ- 
κτασιν τής άνασκαφής, άνατολικώς εκείνης καί από Ν-Β πάντοτε. Τοιουτο
τρόπως δέ δ'χι μόνον ωλοκληρώθη ή άποκάλυψις τής οικίας κα, αλλά και διά 
τής επιτυχίας τοΰ β' δρόμου διεκρίθησαν σαφώς αί μεταξύ τών δυο δρόμων 
επίσης κείμεναι οίκίαι ζ, Μ, καί ω τοΰ σχεδιογραφήματος 1.

1. Οίκημα κα.
Καθώς ύπεθέσαμεν (ΠΑΕ 1933 σ. 79), διά την όλοκλήρωσιν τοΰ σχε

δίου κατόψεως τοΰ οικήματος τούτου έπρεπε νά εΰρεθώσιν δ'χι μόνον άλλα 
διάφορα διαμερίσματα του κρυπτόμενα υπό τό άσκαπτον ανατολικόν τμήμα 
του, αλλά καί ή είσοδος αύτοϋ, ή οποία δεν ήτο δυνατόν νά κεΐται επί τοΰ 
δρόμου α' ή επί τής νοτίου πλευράς τοΰ οικήματος τούτου, μόνον δέ ούτω 
θά έπηλήθευε τό χαρακτηρισθέν ως σχεδιάγραμμα τών οικημάτων τής πόλεως, 
τό εκ μιας τετραπλεύρου κεντρικής υπαίθρου αυλής καί πέριξ αυτής παρατε- 
ταγμένων μικρών δωματίων άποτελούμενον. ’Όντως ή εφετινή σκάφη άπε- 
κάλυψεν εις τό ανατολικόν ήμισύ του, τά δωμάτια κδ, κξ, κη καί την είσο
δόν του, κε επί τοΰ δρόμου β

Έκ τοΰ κδ δωματίου (4,85χ3,40μ.) έπικοινωνοΰντος μετά τής εισόδου 
κε διά θύρας πλάτους 1,20 μ. σχηματιζομένης διά σαφών παραστάδων, προέρ
χονται έκτος άλλων θραυσμάτων κοινών αγγείων, αρκετά όστρακα μεγαρικών 
σκύφων καί μέγα μέρος ενός τοιούτου ενεπιγράφου αγγείου μετ’ αναγλύφων 
αισχρών παραστάσεων, πέλεκυς αμφίστομου τύπου σιδηροΰς, κυκλικός οδον
τωτός χαλκούς όλμος, στήριγμα τής περιστρεφομένης ποτέ επί ξύλινης δοκού 
θύρας (όμοιοι έκ Θάσου καί Δήλου), πήλινου ειδωλίου μέρος παριστάνον 
γυμνόν στήθος γυναικός, καί τά έν τώ φακέλφ Β, 13 τον αριθμόν χαλκά 
νομίσματα, ών τά πλεϊστα Πέλλης, εύρεθέντα κατά την ΝΑ γωνίαν καί έπί 
τοΰ δαπέδου του1 2. Τό δάπεδον τοΰ δωματίου είναι επικλινές ακολουθούν τον

1 Βλ. ΠΑΕ 1930 σ. 74 κέξ. 1931 σ. 55 κέξ. 1933 σ. 70 κέξ.
2 Παραθέτω ολόκληρον τήν μελέτην τών νομισμάτων τής εφετινής σκαφής τοΰ 

Διευθυντοΰ τοΰ Νομισματικού Μουσείου κ. Κωνσταντοποΰλου, τόν όποιον θερμώς ευχα
ριστώ καί ένταΰθα διά τό ενδιαφέρον του.

Νομίσματα άνασκαφών Φλωρίνης 1934.
Φάκελος Α'.
1. A 20 χιλ.— Έφθαρμένον δευτέρου ή πρώτου π.Χ. αϊώνος, πιθανώς Πέλλης.
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επικλινή φυσικόν βράχον, Ιπίχωσις δέ προσθετή καί γή πεπατημένη θά

Φάκελος Β'.
' Αμφίπολις. Δεύτερος ή πρώτος π.Χ. αιών.

1. A 20 χιλ.— Κεφαλή Ποσειδώνος πρός δεξιά.
Όπ. ΑΜΦΙΠΟ— ΛΙΤΩΝ 'Ρόπαλον άνω καί κάτω δύο μονογραφήματα (βλ. σχέδιον 

άριΦ. 1.-2). Τό δλον έν στεφάνιο δρυός.
Πέλλα. Δεύτερος ή πρώτος π.Χ. αιών.

2. A 20 χιλ.— Κεφαλή Παλλάδος πρός δεξιά.
"Οπ. ΠΕΛ-ΛΗΣ Ταύρος βοσκόμενος πρός δεξιά.
3. A 20 χιλ.— Όμοίως. 'Υπό τήν γαστέρα τού ταύρου μονογράφημα (βλ. σχέδιον

άριΦ. 3).
4. A 22 χιλ. — ‘Ομοίως. Μονογράφημα (βλ. σχέδιον άριΦ. 4).
5. A 23 χιλ. — Όμοίως. Μονογραφήματα (βλ. σχέδιον άριΦ. 5-6).
6. A 21 χιλ. — Όμοίως.
7. A 20 χιλ. — Όμοίως. "Ανευ μονογραφημάτων.
8. A 20 χιλ.— Όμοίως. Μονογραφήματα (βλ. σχέδιον άριΦ. 7 -8).
9. A 19 χιλ. — Όμοίως άλλ’ άνευ μονογραφημάτων

10. A 20 χιλ. — Όμοίως άλλ' ό ταύρος ίστάμενος. ΈφΦαρμένον.
Μακεδονία ώς 'Ρωμαϊκή επαρχία 148-146 π.Χ.

Νομίσματα κοπέντα έν Πέλλη.
11. A 22 χιλ. — Κεφαλή Παλλάδος πρός δεξιά.
"Οπ. ΓΑΙΟΥ-ΤΑΜΙΟΥ. Ταύρος βοσκόμενος πρός δεξιά. Μονογράφημα (βλ. σχέδιον 

άριΦ. 9.
12. A 21 χιλ.— Όμοίως. 

θεοσαλονίκη. Δεύτερος ή πρώτος π.Χ. αιών.
13. A 18 χιλ.— Κεφαλή νεαρού Διονύσου πρός δεξιά.
Όπ. Θ]ΕΣΣΑΛΟ-ΝΙΚΕΩΝ. Τράγος Ιστάμενος πρός δεξιά.
Φάκελος Γ\
1. A 17 χιλ.— Όλως έφΦαρμένον δευτέρου ή πρώτου π.Χ. αΐώνος, πιθανώς Θεσσα

λονίκης.
Φάκελος Δ".

Φίλιππος Ε' βασιλεύς Μακεδονίας 220 179 π.Χ.
1. A 22 χιλ.— Κεφαλή Ήρακλέους πωγωνοφόρος πρός δεξιά.
Όπ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ— ΦΙΛΙΠΠΟΥ. "Αρπη. (βλ. σχέδιον άριΦ. 10). Τό δλον έν σιεφάνφ δρυός. 
Φάκελος Ε’.
1. A 17 χιλ.— Όλως έφΦαρμένον δευτέρου ή πρώτου π X. αΐώνος.
2. A 17 χιλ.— Όμοίως δλως έφΦαρμένον.
Φάκελος Τ'.

Περαενς βασιλεύς Μακεδονίας 178-168 π.Χ.
1. A 19 χιλ. — Κεφαλή ήρωος Περσέως πρός δεξιά.
"Οπ. Β —Α— (βλ. σχέδιον άριΦ. 11). ’Αετός έπί κεραυνού.
Φάκελος Ζ'. — Βενετία.
1. 4? 20 χιλ— γρόσσον δεκάτου τρίτου μ.Χ. αΐώνος. Πιθανώς τού δόγη J. Tiepolo 

(1228-1249).
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καθίστα τούτο επίπεδον σχετικώς. Παρά την προς τό κε είσοδον του υπάρ
χει πίθος έοφηνωμένος εν τη θέσει του.

Φάκελος Η'.
’Αντίγονος Γονατας βασιλεύς Μακεδονίας 277 - 239 π.Χ.

1. Ά 19 χιλ. — Κεφαλή Αθήνας πρός δεξιά.
Όπ. [Β—Α] —(βλ. σχέδιον άριθ. 12). Σάτυρος έγείρων 

τρόπαιον.
Φάκελος Θ'.
1. A 23 χιλ. — Όλως έφθαρμένον δευτέρου ή πρώτου π. X.

αίώνος πιθανώς Θεσσαλονίκης.
Φάκελος I'.

'Αντίγονος Γονατας. 277-239 π.Χ.
1· A 20 χιλ. — Κεφαλή Αθήνας πρός δεξιά.
Όπ. [Β—Α]— (βλ. σχέδιον άριθ. 12). Σάτυρος έγείρων 

τρόπαιον.
Φάκελος ΙΑ’.
1. Α 14 χιλ. — Όλως έφθαρμένον δευτέρου ή πρώτου π.Χ. 

αίώνος.
Φάκελος ΙΒ'. — Όμοίως.
Φάκελος ΙΓ'. — Όμοίως.
Φάκελος ΙΔ'.

Περαενς βασιλεύς Μακεδονίας 178-168 π.Χ.
1. Α 21 χιλ. — Κεφαλή ήρωος Περσέως πρός δεξιά.
“Οπ. [Β] — Α. . . ’Αετός έπί κεραυνού.
Φάκελ. ΙΚ'.
1. Α 19 χιλ.—Όλως έφθαρμένον. ’Ίσως ρωμαϊκόν τετάρτου 

μ. X. αίώνος.
Φάκελος IT'.

Δυρράχιον 229 -100 π. X.
1. Λ* 20 χιλ. ΕΥΝΟΥΣ Δάμαλις θηλάζουσα μόσχον. “Ανω μι

κρός αετός έπί κεραυνού.
Όπ. ΔΥΡ — ΔΑΜΑ — ΓΕΟΣ Διπλούν άστεροκόσμητον τετρά

γωνον.
Φάκελος ΙΖ'.

Άΰήναι τετράδραχμον 229 - 30 π. X.
1. Α* 31 χιλ. — Κεφαλή Άθηνάς Παρθένου πρός δεξιά.
Όπ. Α—0Ε —ΚΑ—ΡΑΙ—ΕΡΓΟΚΛΕ—ΤΙΜΟ. γλαΰξ έπί άμφο- 

ρέως πλαγίως κειμένου. Έπί τού άμφορέως γράμμα έφθαρ
μένον, ΰπ’ αυτόν ·Ι·Σ (=ΣΦ;).—

Φάκελος ΙΗ'.
Άμφίπολις δεύτερος ή πρώτος π. X. αιών.

1. Α 23 χιλ. — Κεφαλή Άρτέμιδος πρός δεξιά.
“Οπ. [Α]ΜΦ —ΙΠ[ΟΛ] — ΙΤΩΝ δύο τράγοι άνορθούμενοι αντιμέτωποι. 
Φάκελος ΙΘ'.

Θεσσαλονίκη δεύτερος ή πρώτος π.Χ. αιών.

1

2 ±

3 (5p

4 $Γ

5 ΛΕ

6 ■ϊ
7 ΛΕ

8 ΔΡ

9 φ

10 ΔΙ

11 ΓΈ

12 ΔΤ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:14 EEST - 54.226.8.97



96 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1934

Στενόμακρου δωμάτων εισόδου το χε διαστάσεων 2χ4μ. είναι συγκέν- 
τρωσις των προς τά άλλα διάφορα δωμάτια και την αυλήν όδηγουσών θυρών, 
έφ’δσον ή ανατολική πλευρά του διά τοΰ μεγάλου ανοίγματος της 1.60μ. 
και τοΰ Ικεΐ πλακοστρώτου, είναι ή κεντρική τοΰ οικήματος είσοδος. Τό χε 
είναι τό vestibulum, χωρίς βεβαίως να συγκρίνεται καί προς τήν πολυτέ- * 1 2 3

1. A 27 χιλ. — Κεφαλή νεαρού Διονύσου πρός δεξιά.
Όπ. ΘΕΣΣΑΛΟ-[ΝΙ-ΚΗΣ], Δύο μονογραφήματα έφθαρμένα. Σταφυλή. Τό δλον έν 

στεφάνω κισσού.
Φάκελος Κ\
1. A 17 χιλ. — Όλως έφθαρμένον δευτέρου ή πρώτου π.Χ. αίώνος.
Φάκελος ΚΑ'.

’ Α μφίπολις Δεύτερος ή πρώτος π.Χ. αιών.
1. A 21 χιλ.— Κεφαλή Ποοειδώνος πρός δεξιά.
"Οπ. ΑΜ]ΦΙ[ΠΟ]—ΛΙΤΩΝ. "Ιππος καλπάζων πρός δεξιά.
Φάκελος ΚΒ'.

Φίλιππος Ε'. βασιλεύς Μακεδονίας 220-179 π. X.
1. A 26 χιλ.— Κεφαλή Ήρακλέους πωγωνοφόρου πρός δεξιά.
’Όπ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ—ΦΙΛΙΠΠΟΥ "Αρπη. Τό δλον έν στεφάνφ δρυός.
Φάκελος ΚΓ'.

'Ρώμη. Άσσάριον δευτέρου ή πρώτου π.Χ. αίώνος.
1. A 35 χιλ.— Κεφαλή Ίανοΰ.
Όπ. πρφρα πρός δεξιά. ’Επιγραφή έφθαρμένη.
Φάκελος ΚΔ'.

Θεοσαλονίκη Δευτέρου ή πρώτου π.Χ. αίώνος.
1. A 25 χιλ.— Κεφαλή Διός πρός δεξιά.
Όπ. Ταύρος τρέχων πρός δεξιά. ’Επιγραφή έφθαρμένη.
Φάκελος ΚΕ'.

Πέλλα. Δεύτερος ή πρώτος π.Χ. αιών.
1. A 21 χιλ— Κεφαλή Ποσειδώνος πρός δεξιά.
Όπ. ΡΕΑ—[ΛΗΣ]. Ταύρος ίστάμενος πρός δεξιά. Μονογράφημα ΚΕ καί έτερον 

έφθαρμένον.
2. A 21 χιλ.— Όλως έφθαρμένον. Δευτέρου ή πρώτου π.Χ. αίώνος, πιθανώς Θεσσα

λονίκης.
3. A 21 χιλ. — Όμοίως.
Φάκελος KC'.

'Ρώμη. Άσσάριον δευτέρου ή πρώτου π.Χ. αίώνος.
1. A 31 χιλ.— Κεφαλή Ίανού.
Όπ. πρώρα πρός δεξιά. ’Επιγραφή έφθαρμένη. Τεθραυσμένον εις δύο τεμάχια. 
Φάκελος ΚΖ'.
1. A 22 χιλ.— Έφθαρμένον δευτέρου ή πρώτου π.Χ. αίώνος πιθανώς Θεσσαλονίκης.
2. A 17 χιλ. Όμοίως.

Πέλλα. Δεύτερος ή πρώτος π.Χ. αιών.
3. A 20 χιλ.— Κεφαλή Ποσειδώνος πρός δεξιά.
Όπ. ΠΕΛ— [ΛΗΣ] Ταύρος ίστάμενος πρός δεξιά.
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λείαν εκείνην, τοΰ όμοιου μεν άλλα πλουσιωτάτου τύπου των οικημάτων 
Πέλλης, Όλύνθου, Πριήνης, Δήλου. Έκ τούτου προέρχονται τά χαλκά νομί
σματα φακέλων Γ' καί Δ' και χάλκινον έπίσπαστρον θύρας. Πίθος έσφηνω- 
μένος εις την θέσιν του κεΐται παρά την προς τό κζ είσοδον.

Κατά τον καθαρισμόν τής έπιχώσεως εις τό σημεΐον τής θύρας τοΰ κε 
προς την αυλήν κα, δπου κατά την περυσινήν σκαφήν εύρέθησαν τόσαι 
ά'λλαι λεπτομέρειαι των λειψάνων τής θύρας, εύρέθη εφέτος καί ολόκληρον 
τό κατώφλιόν της άπηνθρακωμένον εις τήν θέσιν του. (1 μ. X 0,15x0,25).

Έκ τοΰ κζ (2χ4μ.) δωματίου έπικοινωνοϋντος μετά τής εισόδου κε διά 
θύρας ανοίγματος 0,90 προέρχονται 2 χαλκαϊ πόρπαι άρίστης διατηρήσεως, 
σωζομένων καί τών περονών αυτών ακόμη, ξυραφόμορφον σιδηροΰν μαχαί- 
ριον καί διάφοροι σίδηροί ήλοι. Έκ τούτου καί μεταξύ τής έπιχώσεως καί 
λίθων έκ τοίχων προφανώς καταπεσόντων προέρχονται δύο τεμάχια στρωτή
ρων πήλινων κεράμων ένεπιγράφων (βλ. κατωτέρω άριθ. 1 καί 2): βασιλέως 
Φιλίππου. Έκ τοΰ εύμεγέθους δωματίου κη (4,50x5 μ.), τοΰ έπικοινωνοϋντος 
μετά τοΰ κβ διά θύρας ανοίγματος 1 μ. μετά δέ τοΰ κζ ύποθετικώς, διότι 
ό χωρίζων αυτά τά δωμάτια τοίχος είναι κατεστραμμένος καί μόνον μίαν σει
ράν τών λίθων του σώζει εις τήν θέσιν των, προέρχονται: τό τεμάχιον στρωτήρος 
ένεπιγράφου (άριθ. 3), τά χαλκά νομίσματα φακέλου Ε', χαλκοΰν όβελόσχη- 
μον εργαλεΐον φερόμενόν ποτέ επί ξυλίνου άκρου, οπτόπλινθος έπίπεδος τετρά
πλευρος, εξ ου έχοντες τάς άρχικάς διαστάσεις πολλών τεμαχίων τοιούτων, 
(0,27x0,26x0,04) συμπεραίνομεν δτι έχρησίμευον εις στρώσεις δαπέδων, 
2 λίθιναι εξ έρυθρωποΰ πώρου τής Βεύης (Μπανίτσης) παραστάδες, μιάς 
τών εισόδων προφανώς τοΰ οικήματος, καταπεσοΰσαι εκεί μετά τών λίθων 
τοΰ νοτίου τοίχου του, ών ή μία έθραυσμένη εις 2 τεμάχια1, μέγα μέρος 
πινακίου, πηλίνη κουβαρίστρα, 2 χονδρά άγγεία μαγειρικής χρήσεως, λοπά- 
δος μέγα μέρος μετά μιάς τών λαβών καί προχοής, όμοιας προς έξ άλλων 
τόπων μαρμαρίνας τοιαύτας γνωστάς, χαλκή κεφαλή τορευτή ήλου 0,035 
διαμέτρου, καί έπιμύλιον λίθινον δ'χι έκ τών στρεφομένων άλλά τών έπισυ- 
ρομένων επί τοΰ κάτω τετραπλεύρου ωσαύτως τμήματός του. Έκ τοΰ κη

' Αί διαστάσεις των 0,62X0,41X0,17 βλ. καί σχεδιογρ. 2 Α καί Δ'. Αί παραστάδες 
αύταί είναι οί μόνοι εφέτος εύρεθέντες πελεκημένοι λίθοι τής σκαφής έκ τοΰ επιχωρίου 
πάντοτε τούτου πώρου. Καλύβη,παρακείμενης τή σκάφη αμπέλου μή ύπάρχουσατό 1933, 
έκτίσθη δι’ ωραίων γωνιωδών δόμων όμοιου υλικού, άποτελούντων ασφαλώς ποτέ τοί
χον κτιρίου τινός δχι ιδιωτικού ίσως προορισμού. Τούτο συμπεραίνομεν έκ τοΰ δτι οί 
τοίχοι τών μέχρι τούδε σκαφέντων οικημάτων ήμών αποτελούνται έκ κοινών λίθων κει
μένων έν πηλφ (είκ. 1). "Ισως λοιπόν υπό τήν καλύβην τής άμπέλου, έξ ής θέσεως έξή- 
χθησαν οί δόμοι, νά κρύπτεται κτίριόν τι τής πόλεως, έμφανίσεως δχι ιδιωτικής, ίσως 
ιερόν τι (;).

7
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προέρχεται καί μικρόν ό'στρακον άρίστου βερνικιού μαύρου επί ερυθρού 
δαπέδου, τού χρώματος δηλ. τού πηλού κατά τήν τεχνικήν τών ερυθρομόρμων, 
άνήκον εις άβαθές σκυφόμορφον άγγεΐον καί φέρον εξωτερικούς Ιπί τού 
πυθμένος του εγχάρακτον σύμπλεγμα τών γραμμάτων |ν£ (ΜΕ ή ΝΕ), κατά
λοιπον μιας επιγραφής, καί έτερον μελαμβαφές, έκ τού δαπέδου του άμφό- 
τερα καί παρά τον εκεί υπάρχοντα έσφηνωμένον εις τό έδαφος πίθον, 
δυνάμενα νά φθάσουν χρονικώς μέχρι τού Δ' π.Χ. τουλάχιστον αίώνος, τά 
χαλκά νομίσματα φακελ. Η '.Αντιγόνου Γόνατά (277-239π.Χ.) καί Θ' Θεσσαλο

νίκης. Ό βόρειος τοίχος τών 
δωματίων κη καί κβ είναι 
καί τοίχος ολοκλήρου τού 
οικήματος κα καί χωρίζει 
αυτό από τά παρακείμενα 
διαμερίσματα άνήκοντα εις 
τό οίκημα ζ, επικαθήμενον 
έπ’ αυτού.

Έάν ρίψωμεν έν βλέμμα 
επί τού σχεδίου 1 πειθόμεθα 
αμέσως περί τού υποθετικού 
μέν τέως περί μίαν τετρά
πλευρου αυλήν διαγράμ
ματος τών οικημάτων τής 
πόλεως ημών, βεβαιουμένου 
όμως πλέον σήμερον διά τής 

άποκαλύψεως ολοκλήρου τού οικήματος κα. ’Ακόμη εφέτος διά γενομένης 
εκεί μικράς εργασίας εβεβαιώθημεν ότι, καί ή αυλή κα ήτο άρχικώς τετρά
πλευρος, ή έπέκτασις δέ τού δωματίου κ, ώστε νά δίδη εις τήν αυλήν τό 
γωνιώδες σχήμά της, οφείλεται εις μεταγενεστέραν τινά τού κτιρίου μετα- 
σκευήν ή έπιδιόρθωσιν. Φαίνεται δηλ. ότι άρχικώς τά δωμάτια κ καί κγ 
έ'βαινον παραλλήλως προς τό έναντι των κβ, μετά δέ εγένετο ή προεκβολή τού 
κ επί τής αυλής, διότι ό τοίχος αα τού σχεδ. 1 προεκτείνεται υπό τό δάπεδον 
τού κ μέχρι τού δυτικού μακροΰ τού οικήματος τοίχου.

Ενταύθα νομίζομεν αναγκαίου νά σημειώσωμεν πάλιν, ότι επειδή δεν 
παρετηρήθησαν εις τούς ώς αύλάς υπαίθρους ερμηνευομένους μεγάλους τετρα- 
πλεύρους χώρους (5 X 6,50μ.) τών οικημάτων τούτων, όπου είναι βέβαιον ότι 
υπάρχουν καί εις τό κέντρον των περίπου έστίαι, έστω καί πρόχειροι εγκα
ταστάσεις διοχετεύσεως όμβριων ύδάτων—χωρίς βεβαίως νά αποκλείεται καί 
όλως πρόχειρος διοχέτευσίς των εις τούς δρόμους — ότι δυνατόν αί αύλαί 
αύται νά ήσαν αν ό'χι τελείως ύπαιθροι, τουλάχιστον ήμιστέγαστοι διά τών
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πέριξ εξοχών τών γείσων των διαφόρων δωματίων των, όπως συμβαίνει 
και σήμερον ακόμη εις πολλά βόρεια μέρη τής Ελλάδος. Πάντως πέριξ τών 
εστιών και εις αρκετήν άπ’ αυτών άπόστασιν και τών τοίχων τών πλαγίων 
δωματίων δεν παρουσιάζονται Ιπί τοΰ δαπέδου των ίχνη καταπεσοΰσης στέ
γης, δπως συμβαίνει τοΰτο εις τά διάφορα άλλα μικρότερα δωμάτια τών 
αυτών οικημάτων ή κα'ι εις τά άκρα τών αυλών αυτών, δπου δεχόμεθα δτι 
κατέπεσαν αί προεξοχα! τών δοκών τών γείσων. Ή ιδέα και πάλιν επομένως 
τής αρχιτεκτονικής μορφής τών οικημάτων τής πόλεως δεν διαφέρει διόλου 
τής ιδέας τών οικημάτων 
τών προαναφερθεισών αρ
χαίων πόλεων, άλλα μόνον 
κατά την ευτέλειαν και τό 
προχειρότερον τών υλικών 
των.

2. Οίκημα ζ.
Τοΰτο άποτελεΐται έκ 

τής αυλής ζ (5χ5μ.) δπου 
ή εστία ε (είκ. 2) και τών 
παρακειμένων αυτή δωμα
τίων ζα και ζβ, ζγ καί ζδ 
ίσως δε και ζε. Είναι φανε
ρόν δτι ή είσοδος τοΰ οική
ματος είναι τό ζγ, οί τοίχοι 
δέ τών δωματίων ζβ και 
ζα μόλις σώζονται εις τό ΰψος τής πρώτης σειράς τών λίθων των, και είναι 
δύσκολον νά δρισθοΰν τά ανοίγματα τών θυρών των, ακόμη δέ κατά πάσαν 
πιθανότητα είχον μόνον την πρώτην σειράν ταύτην λιθίνην εκ μικρών σχε- 
τικώς λίθων (λιθολόγημα) τής εΰθυντηρίας των, την δέ άνωδομίαν πλινθίνην, 
μαρτυρουμένην καί έκ τοΰ παχυτάτου στρώματος τής έπιχώσεως έκ συντε
τριμμένων πλίνθων.

Έπί τής εστίας ε τής αυλής ζ εύρέθη συντετριμμένος τελείως ό χαλκοΰς 
λέβης (δμοιος έκ τής κα ΠΑΕ 1933). Τό άγγείον είναι τελείως κατεστραμ- 
μένον σώζονται δέ μόνον αί δύο λαβαί του, παριστάνουσαι έκάστη πτηνόν 
έκ τοΰ ράμφους τοΰ οποίου διήρχετο χαλκοΰς κρίκος, αί κυριολεκτικώς λαβαί 
τοΰ αγγείου. Αί λαβαί, ελάσματα χαλκά χονδρότερα καί κοίλα κάτωθεν, συνε- 
κρατοΰντο έπί τών πλευρών τοΰ αγγείου διά τριών χαλκών ήλων. Περί τον 
λέβητα καί έπί τοΰ πεπατημένου καί πυρακτωμένου δαπέδου της έκειντο διά
φορα τεμάχια, πινακίου μέγα μέρος, 2 μεγαρικοι σκύφοι, 2 χαλκά κοχλιάρια, 
καταλήγοντα εις κεφαλήν κυνός κατά τήν λαβήν των, άγγείον ηθμώδες (σου

Είκ. 2. ζ αυλή, ε - εστία- πη = πίθοι ζα καί ζβ 
οί τοίχοι τών παρακειμένων τή αυλή δωματίων.
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ρωτήρι), εις άπόστασιν δέ τινα άπ’ αυτής τά χαλκά νομίσματα φακέλων ΙΒ'καί 
ΙΓ', 2 ειδώλια άποτελούμενα έκ πολλών τεμαχίων και κεκαυμένα, (πολοφόρου 
Κυβέλης ένθρόνου, κρατοΰσης διά τής άριστεράς κύμβαλον και διά τής έτέρας 
στηριζοΰσης επί τής κεφαλής τοΰ παρά τούς πόδας τοϋ θρόνου ύπάρχοντος 
λέοντος φιάλην, καί ’Αφροδίτης επί δελφίνος καθημένης καί στηριζομένης 
διά τής άριστεράς επί τής κεφαλής τοϋ δελφίνος, διά δέ τής δεξιάς κρατού- 
σης τον άνεμιζόμενον πέπλον της)1 δρέπανον σιδηροΰν διατηρούν ακόμη 
καί τά ίχνη τής ξύλινης λαβής του, 2 λαβαί χαλκαί αγγείου καταλήγουσαι 
εις κόμβον ρόδου καί κεφαλήν ό'φεως, δυο μάχαιραι μήκους ολικού τής μιας 
0,73 μ. καί τής άλλης 0,33, όστρακον άρίστης τεχνοτροπίας τών ερυθρόμορ
φων αγγείων παριστάνον ίσως κεφαλήν δελφίνος, των διαφόρων λεπτομε
ρειών της δηλουμένων δι’ έξηρημένων μελανών γραμμών, καί όστρακα μεγα- 
ρικοΰ σκύφου παριστάνοντα πολεμιστάς. Τό εν τη ζ κάτω ήμίτομον πίθου 
έσφηνωμένου έν τώ βράχφ, ίσως νά έχρησίμευε καί διά τήν μερικήν καί 
πρόχειρον τών όμβριων ΰδάτων συγκέντρωσήν.

Έκ τού ζα προέρχονται καί έκ τού εκεί κατά χώρον ύπάρχοντος ακε
ραίου καί έσφηνωμένου έν τφ δαπέδω του πίθου (είκ. 2 π) φωλεά ολό
κληρος άγνύθων, λίθινος πέλεκυς προϊστορικός μή σχετιζόμενος προφανώς 
μετά τής ηλικίας τής πόλεως, μέγα σιδηροΰν κλεΐθρον, διάφοροι ήλοι σίδη
ροι, χαλκή κεφαλή τορευτή καί τόξον στεφάνης στομίου πίθου φέρον σφρά
γισμα μονογράμματος πλρ ή ΠΑΡ, ίσως τοΰ ονόματος παραμονου εύρεθέντος 
άλλοτε (ΠΑΕ 1932 σελ. 59), ένταύθα δέ έν τώ σχεδίφ 2 είκονιζόμενον καί 
εις τό φυσικόν μέγεθος του.

Τό ζβ διατηρεί μέρος τοΰ πυρακτωθέντος δαπέδου του (είκ. 2 ε), θά 
συνήχετο δέ μετά τοΰ ζγ τής εισόδου δηλ. διά θυρας εις τό σημεΐον δπου ό 
τοίχος δέν σώζεται καλώς. Χαλκοΰν πλήρες έπίσπαστρον, πτερά πήλινου 
ειδωλίου Νίκης τίνος προφανώς καί πινάκιον μετ’ έντυπων ανθεμίων προέρ
χονται έκ τούτου.

Έκ τών μικρών δωματίων ζγ, εισόδου προφανώς τοΰ οικήματος, καί 
τοΰ παρακειμένου ζδ, έκτος τών διαφόρων οστράκων τών γενικώς έκ τής 
άνασκαφής γνωστών, δέν έ'χομεν ιδιαιτέρως τι ενδιαφέρον εύρημα.

Τό δωμάτιον ζε πρέπει νά άνήκη εις τό ζ καί νά έπικοινωνή μετά τού 
ζα διά θυρας, μή καθοριζομένου τοΰ ανοίγματος της έν τώ κατεστραμμένφ 
τοίχω του, αλλά έχει καί άλλην είσοδον εις τον δρόμον Α' καί καθόλου παρά
δοξον νά άπετέλει καί μονοθάλαμόν τι εξάρτημα τής ιδίας ιδιοκτησίας ή

1 Τό Μουσεϊον Θάσου κατέχει ωραΐον ελληνιστικών χρόνων γλυπτόν έργον καί 
μέρος παλαιοτέρου αναγλύφου έκ τών προτύπων προφανώς τής μήτρας τοΰ τύπου τοϋ 
ειδωλίου ημών (BCH 1927, 490 είκ. 7).
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καί νά έχρησιμοποιεΐτο ποτέ ως κατάστημά τι. Έξ αύτοΰ πλήν βάσεως 
μικροϋ φιαλιδίου-ληκύιθου, δυναμένης νά συγκριθή προς τά τελευταία μελα
νόμορφα, τά καί πέραν ακόμη τών ερυθρόμορφων συγχρόνως προς εκείνα 
υπάρχοντα, έχομεν καί περίπου ακέραιον καλυπτήρα στέγης (0,50X0,20 μ.), 
χωρίς νά διατηρη τό ολικόν μήκος του, δυνάμενον νά φθάνη καί μέχρι 0,60 μ. 
μήκους, καί μέρος προσώπου πήλινου ειδωλίου γυναικός ή θεάς τίνος.

Τοΰ δωματίου τοΰτου έπεκάθητο τοίχος μεταγενέστερος φθάνων μέχρι 
τοΰ επί τοΰ έναντι δωματίου ε τής σκαφής 1933 ύπάρχοντος. Ύπό τον τοί
χον τούτον κρημνισθέντα εύρέθη τό χαλκοϋν ρωμαϊκόν νόμισμα φακέλου ΙΕ', 
τεμάχια ύαλίνων αγγείων καί δ'στρακα άρητινά. Ό τοίχος προφανώς άνήκεν 
εις μεταγενέστερον οίκημα έκ τής πιθανής καί μετά τό 48 π. X. καταστρο
φής τής πόλεως, πάντοτε ΰπολειφθείσης έστω καί άραιάς τίνος κατοικίας της· 

3. Οίκημα M2.
Τοΰτο άποτελείται έκ τής ΰπερμεγέθους αυλής Μ 2 (6,50 X 5 μ.) καί τών 

δωματίων Ml, M3, Μ 4 καί Μ 5, έχει δέ δύο εισόδους είς τον δρόμον β', 
έκ τού Μ 1 καί M3.

Έκ τής αυλής Μ 2 προέρχονται 2 χαλκαΐ πόρπαι καλής διατηρήσεως, 
κλειδίον σιδηροΰν μέγα, μεγαρικός σκΰφος, μέρος στρωτήρος ένεπιγράφου 
(άριθ. 6), άκεραία ξύστρα σιδηρά ζυμώματος καί τό άργυροϋν τετράδραχμον 
τών αρχόντων φακελ. ΙΖ'. Είς τό μέσον τής Μ 2 υπάρχει ή εστία καί ένφ 
περί αυτήν δεν έχει καθόλου κεκαυμένας τάς τρεις πλευράς της, καί τό μέσον 
τοΰ πλάτους της, προς τον τοίχον, ό όποιος τήν χωρίζει Ικ τοΰ Ml, ήτο πλή
ρης έπιχώσεως κεκαυμένης καί ανθράκων. ’Ίσως ή στέγη τοΰ Μ 1 νά έξετεί- 
νετο ως ύπόστεγον και τό ά'νοιγμα τής αυλής νά περιωρίζετο' υπό τό οΰτω 
σχηματιζόμενον ύπόστεγον πίθος έσφηνωμένος έν τώ βράχφ. Είς τήν ΝΑ 
γωνίαν της πολλαί άγνΰθες εύρέθησαν καί άκόνι καί τό θραύσμα κεράμου 
ένεπιγράφου άριθ. 6.

Τό δάπεδον τής Μ 2 ή μάλλον ό φυσικός βράχος βαίνει κατωφερώς προς 
τά ΒΔ του, λόγφ εκεί ύπάρχοντος κοιλώματος τίνος. Έκτος τοΰ κοιλώματος 
αύτοΰ εύρέθησαν μεταξύ συντριμμάτων πλίνθων καταπεσουσών προφανώς 
έκ παρακειμένων τοίχων, πολλά τεμάχια πηλοΰ έπιφανείας άφ’ ενός μέν έπι- 
πέδου καί λείας, άφ’ ετέρου δέ κυματοειδούς καί διατηροΰσης τούς τύπους 
καί τό σχέδιον τών παραλλήλως τοποθετημένων ποτέ κλάδων, έφ ούς ήλεί- 
φετο ό πηλός. Αί επαλείψεις αύταί έγένοντο είτε εις όροφάς έσωτερικώς είτε 
είς διαφόρους μεσοτοίχους τών χωρικών τούτων οικιών, κατά τρόπον έπιζώντα 
είσέτι από τών προϊστορικών χρόνων μέχρι σήμερον. Μεταξύ αυτών διετηρή- 
θησαν καί ξύλινων δοκών τοιαΰται έπενδύσεις, όχι όμως παχυτέρων τών 
0,10 μ., αί όποΐαι πυρακτωθεΐσαι κατά τήν πυρκαϊάν διετηρήθησαν μέν, δέν 
είναι όμως δυνατόν νά έρμηνευθώσι βεβαιότατα. Αύταί ακριβώς αί πήλιναι
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Ιπαλείψεις μάς Ιπιβάλλουν και την εκδοχήν, μήπως αί αύλαί αύταί αί εστιο- 
φόροι είχον μόνον άνοιγμά τι άνωθεν τής εστίας, (πρβλ. όπαΐον Μυκηναϊκών 
χρόνων), τό προς αΰτάς δέ μέρος τής οροφής ή και τών απλώς εκτεινόμενων 
γείσων τών πέριξ δωματίων είχον ανάγκην πηλίνης επαλείψεως, ής λείψανα 
ίσως τα εν τώ κοιλώματι εύρεθέντα τεμάχια, τά όποια δυνατόν βεβαίως να 
προέρχωνται και από άλλα διάφορα ανοίγματα τών μεσότοιχων τοϋ οικήμα
τος καταπεσόντα έκεϊ. Μεταξύ τών συντριμμάτων τούτων εύρέθη μικρόν 
σφαιρικότερον τών μακρόστενων δακρυδόχων άγγεΐον, μετά γραμμωτού τίνος

Εΐκ. 3. Κόκκοι σίτου άπηνάρακιομένοι

διακόσμου έπ'ι τών ώμων του καϊ στιγμών εκ κεκαυμένου λευκού ποτέ βερ
νικιού, οιον τών ελληνιστικών λαγύνων.

Έκ τού Μ 1 (3,50 X 5 μ.) προέρχονται: λεπτοτάτη χαλκή βελόνη ραψί
ματος άρίστης διατηρήσεως, κακοτέχνου ειδωλίου γυναικός πρόσθιον μέρος, 
κοχλιαρίου χαλκού μέγα μέρος, 2 σιδηραΐ λόγχαι μήκους 0,50 μ., ακμή σιδηρά 
ακοντίου, θραύσμα πίθου φέρον εγχάρακτον πλοιόσχημον κόσμημα, μυλό
λιθος, σφονδύλιον πήλινον, άκόνι, ήλοι σίδηροί, σιδηρούν περιέργου μορφής 
έργαλεΐον γεωργικής χρήσεως, οιος ό λίσγος, δμοιον προς τό εν τώ κγ εύρε- 
θέν τώ 1933, πυθμήν ληκυθίου βερνικιού καλής εποχής κα'ι κεραμίδες 
φέρουσαι τόξον κυκλικών οπών. Παρά τον βόρειον τοίχον τού Μ 1 μεταξύ 
ανθράκων, έκ δοκών άπηνθρακωμένων καί θραυσμάτων πίθου, εύρέθη 
αρκετή ποσότης σίτου άπηνθρακωμένου εν κλειστφ χώρφ (πίθψ πριν κατα- 
θραυσθή), άριστα διατηρουμένων τών κόκκων (εικ. 3) ακόμη καί τής όλιγί- 
στης ποσότητος τής ύπαρχούσης κριθής διακρινομένης. Ό πίθος οπού έφυ- 
λάσσετο ό σίτος ήτο συγκεκολλημένος κατά τήν αρχαιότητα διά διαφόρων
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μολυβδίνων συνδέσμων κατατακέντων, μετατραπείς οΰτω εις σκεΰος ξηρών 
καρπών μετά την συγκόλλησίν του. Έκ τούτου και μέρος έπαλείψεως οροφής, 
χωρίς δμως νά φέρη ίχνη ασβέστου, άλλα δυο διαφόρου λεπτότητος στρώ
ματα πηλοϋ.

Έκ τοΰ M3 τετράπλευρου δωματίου (3,50X3,50μ.) προέρχονται τά 
νομίσματα φακέλου ΙΔ', περόνη χαλκή κομμώσεως, μυλολίθου τμήμα, πίθος 
δέ ευρίσκεται έσφηνωμένος έν τώ δαπέδω του. To M3 έχει είσοδον εις τον 
δρόμον β', καί επικοινωνεί 
καί μετά τοΰ Μ 4 έκ τοΰ 
οποίου δεν έ'χομεν ένδιαφέ- 
ρον τι εύρημα. Μ 5. Έκ τού
του έχομεν μέρος στρωτήρος 
ένεπιγράφου άρ. 5 καί τό άρ- 
γυροϋν νόμισμα Δυρραχίου.

4. Οίκημα ω.
Τό τελευταίου τοΰτο τής 

έφετινής σκαφής οίκημα έν 
μέρει μόνον σκαφέν φαίνε
ται ότι άποτελεΐται έκ τοΰ 
κεντρικοΰ πάλιν πυρήνος ή 
αυλής του ω, ω1, δπου ίσως 
καί ή είσοδος του, ω3, ω3
καί ω4 μόλις φαινομένου έν τώ σχεδίή) 1, δπου οί 2 πίθοι καί ά'λλων ϊσως 
ακόμη άσκάπτων.

Έκ τής αυλής ω προέρχονται τά νομίσματα φακέλων ΚΑ - ΚΖ καί παρά 
την ΝΔ γωνίαν της πίθος έσφηνωμένος έν τή θέσει του, έκ τών ω·2 καί 
ω 3 δεν έχομέν τι τό έξαιρετικόν ως εύρημα.

Έκ τοΰ ω1 έχομεν τά νομίσματα φακέλων ΙΙΙ,ΙΘ, Κ, δυο τεμάχια λαβών 
χαλκών προχοών, ήλους σιδηροΰς αρκετούς, τών οποίων τό όξΰ άκρον είναι 
εις ΐσην είς δλους από τής κεφαλής άπόστασιν λυγισμένον, δπερ σημαίνει δτι 
διήρχετο ολόκληρον τό πάχος τοΰ ξύλου καί μετά έλυγίζετο επί τής οπίσθιας 
έπιφανείας του, άρα έχομεν έμμέσως δι’ αυτών καί τό πάχος τοΰ ξύλου, είς δ 
ήσαν καρφωμένοι, άνερχόμενον είς 0,08 μ., διότι τόση είναι ή άπόστασις 
τής κεφαλής τοΰ ήλου από τοΰ λυγισμένου άκρου του, καί χαλκοΰν κρίκον 
κοσμούμενου διά κεφαλής πνηνοΰ.

Δρόμος Β'.
Έκ τοΰ νοτιωτάτου σημείου τής σκαφής καί έκ τής γωνίας τοΰ κδ δωμα

τίου αρχίζει 6 β' δρόμος τής πόλεως, παραλλήλως βαίνων προς τον α', τοΰ 
αΰτοΰ μήκους αλλά κατά τι πλατύτερος έκείνου (εΐκ. 4). Δεν παρουσιάζει καί

Εΐκ. 4 « = ό δρόμος α', β=ό δρόμος β'■
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αυτός στρώσίν τινα, άλλα χρησιμοποιεί τον φυσικόν βράχον τοΰ λόφου χωρίς 
νά είχε ποτέ, καθώς φαίνεται, υπόνομόν τινα ή άλλο μέσον εκροής τών 
όμβριων ύδάτων. Κατά την εκσκαφήν τοΰ δρόμου β' εΰρέθησαν: τα νομί
σματα φακέλων AΤ', Ζ', I', ΙΑ', χαλκοϋ λέβητος χονδροειδής λαβή, μέγα 
μέρος σκΰφου μεγαρικοϋ έκ πολλών τεμαχίων, φέροντος υπό τον πλοχμόν 
τον κοσμοϋντα την στεφάνην του σειράν μορφών έκτυπων, άνωθεν δε δυο 
άναγινώσκονται αί έπιγραφαί «Μίμνερμος, Ναννώ»—φαίνεται δτι ό σκύ- 
φος έφερε σειράν ολόκληρον ποιητών 1—πηλίνη προχοή αγγείου καταλήγουσα 
εις λεοντοκεφαλήν καί ό κέραμος άριθ. 4 6 φέρων δυο σφραγίδας.

Καθοός φαίνεται καί έκ τοΰ σχεδίου 1 αί είσοδοι τών οικημάτων δεν 
κεινται έπ’ άμφοτέρων τών πλευρών ενός καί τοΰ αύτοΰ δρόμου, ώστε νά 
είναι έναντι άλλήλων αί δνο διαφόρων οικημάτων αυταί είσοδοι, άλλα Ικάστη 
σειρά οικημάτων έχει έπί ενός τών δυο δρόμων τάς εισόδους της, ύπαγο- 
ρευομένου τοΰτου υπό τής στενότητας τοΰ δρόμου καί τοΰ χώρου ίσως.

Στρωτήρες κέραμοι ένεπίγραφοι.

Εΐπομεν άνωτέρω δτι έκ τής έφετινής σκαφής προήλθον 6 θραύσματα 
πήλινων κεράμων στρωτήρων, φέροντα πάντα τήν σφραγίδα: «βασιλέως Φιλίπ
που», καί έκ τών δεξιών προς τά άριστερά «έπί τά λαιά» εις δυο σειράς γραμ
μάτων, χωρίς νά διατηρούν δε οΰδαμοΰ ύπάρχουσαν άσφαλώς ποτέ επάλειψιν 
βερνικιού τινός. Τά θραύσματα ταϋτα μετά τινων ετέρων εύρεθέντων κατόπιν 
έπισταμένης έξετάσεως δλων τών σειρών τών χονδρών κεράμων τής σκαφής 
άπό τοΰ 1930 κ.έξ. είναι τά εξής:

’Αριθ. 1. (είκ. δ). Έκ τοΰ κζ. Διαστάσεις σωζομένου τμήματος στρωτήρος 
0,31x0,20μ. πάχος 0,04-0,02μ. Πηίιός καθαρός καί καλώς ώπτημένος. Δια
στάσεις γραμμάτων 0,010-0,012μ. Διαστάσεις κοίλου σφραγΐδος σφζομένου 
0,070X0,035 μ.

μ?λι>αΖ Ί '
ΥοηηίΛΗ: ■ J

1 Περί τών αγγείων τούτων, καθώς καί τών άλλοτε εύρεθέντων ομηρικών σκύφων τής 
σκαφής, έκτος τής θεμελιώδους μελέτης τοΰ Carl Robert, Homerische Becher, Fiinfzig- 
stes Programra zum Winckelmannsfeste 1890, καλήν βιβλιογραφίαν έχει καί ό Κυπα- 
ρίσσης ΑΕ 1914 σ. 210 κέξ.
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Άριθ. 2. 'Ομοίως εκ τοΰ κζ κεκαυμένος. Διαστάσεις θραύσματος 0,25 X 
0,11, εκ δυο συγκολλουμενών θραυσμάτων πάχος 0,02 μ. Διαστάσεις σφραγΐ- 
δος 0,085 X 0,035 μ. (άκεραίας): ύψος γραμμάτων τό αυτό προς τό τοΰ άριθ. 1.

Ο · 3 Λ I 3 A [a] 2
ΥοΡΡΙΛΙίφ]

Άριθ. 3 α. Διαστάσεις 
κεράμου σφζομένου 0,17 X 
0,25, πηλός ακάθαρτος χον
δρόκοκκος. Ή σφραγις επί 
τής κυρτής τοΰ στρωτήρος 
(κάτω) επιφάνειας, τής σχετι- 
κώς ανωμάλου, διό και άμε- 
λώς άποτυπωθεΐσα.

. . 3 Λ I 2 A a
ΥΟΡΡΙΛΙΦ

Άριθ. 3. Έκ τοΰ Μη. Διαστάσεις σωζομένου θραύσματος 0,18 X0,14 μ. 
Πηλός καθαρός, ό'χι καλής
σκληρότητος λόγιο υγρασίας 
τής έπιχώσεως. Διαστάσεις 
σφραγΐδος 0,085 X 0,035 μ. 
Ύψ. γραμμάτων τό αυτό πε
ρίπου πρός τά προηγούμενα.

3 Ω 3 Λ I ^ A 8 3 
ΥΟΡΡΙΛΙΦ

Είκ. 5. Σφραγις κεράμου άριθ. 1.

Άριθ. 3β. (είκιόν 6 καί 
7). Διαστάσεις θραύσματος 
0,16 X 0,19, πηλός χονδρό
κοκκος. Διαστάσεις σφραγΐ
δος 0,070 X 0,035 μ.

[θ ϊ Ω 3 Λ I ^ A 3 _ Είκ. 6. Σφραγις κεράμου άριθ. οθ.

[ Υ] Ο Ρ Ρ I Λ I Φ
Άριθ. 3γ. Διαστάσεις θραύσματος 0,15X0,10 μ. μόλις διατηρούνται τά 

τελευταία γράμματα τών λέξεων.

3 Ω [3 Λ I ^ A a] 6 
ΥθΡ[ΡΙΛΙφ]

Σφραγίδες 2-3-4-5-6-7. Ή άνάγνωσις αυτών έξ αριστερών. Ό τύπος τών γραμμά
των όμοιος τοΰ τής σφραγΐδος 1.
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Άριθ. 3 δ καί 3 ε. Δυο μικρότατα τεμάχια διατηροΰντα τό γράμμα Β 
μόνον καί τάς καταλήξεις-ου καί-ως. Τά τεμάχια άριθ. 3α-οε προέρχονται 
εκ τών σειρών τών προηγουμένων σκαφών καί δή τοϋ 1930-31.

Άριθ. 4 (εικ. 8). Έκ τοΰ 
βορείου τμήματος τοϋ δρό
μου Β'· πηλός καθαρός. Δια
στάσεις θραύσματος 0,14 X 
0,08 μ. Διαστάσεις σφραγΐ- 
δος 0,08δ X 0,035 μ.

Ο Ω 3 Λ I ^ A g 7 
ΥοΡΡ I Λ[|φ]

ΓΙαρά την σφραγΐδα τατί- 
την υπάρχει καί έτέρα ής τά 
γράμματα... ινο .... μόνον 
άναγινώσκονται. ’Ίσως νά 
έγραφε κάμ]ινο[ς δεινός], 
κατ’ επιτυχή εικασίαν τοΰ κα- 
θηγητοΰ κ. Κουγέα, ή έν γέ- 
νει περί τοΰ ονόματος τοΰ 
εργοστασίου νά ωμίλει.

Άριθ. 5. Έκ τοΰ Μ5 
θραΰσμα 0,18X0,09.

Άριθ. 6. Έκ τοΰ Μ 2 
μικρόν θραΰσμα μόνον τό 
όνομα Φιλίππ[ου] διασώζον 
καί ίχνη τών κάτω άκρων 
γραμμάτων τής λέξεως Βα- 
σιλέως.

Μεταξύ απειραρίθμων 
θραυσμάτων στρωτήρων καί 
καλυπτήρων κεράμων, εύρε- 
θέντων καθ’ δλας τάς μέχρι 
τοΰδε περιόδους τής σκαφής, 
τΰπου άμφικΰρτου ελαφρώς 
στρωτήρος καί ήμικυκλικοΰ 
καλυπτήρος, καί εκ τών 

οποίων έχομεν τάς πιθανάς διαστάσεις στρωτήρων μεν 0,40X0,60 μ. καλυπτή
ρων δέ 0,60x0,20μ., εύρέθησαν μόνον τά άναηέρω άριθμηθέντα έ'νδεκα 
τεμάχια ενεπίγραφα. Δεν είναι δέ μόνον αϊ άναλογίαι τών σφζομέτων ενεπι-

Είκ. 7. Κάτω σχέδιον τής σφραγΐδος άριθ. 31λ 
Άνω τής ιδίας άντεστραμμένον, τοΰ κ. Ζιλλιερόν.

Εΐκ. 8. 2φραγΐδες κεράμου άριθ. 4.
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γραφών θραυσμάτων μικραί έν σχέσει προς to πλήθος τών μή ενεπίγραφων, 
άλλα και αί διαστάσεις τών τεμαχίων τούτων έν σχέσει προς τό συμπεραινό- 
μενον μέγεθος 0,40X0,60, εξαγόμενον εκ μεγάλων θραυσμάτων μέχρι 0,58μ. 
μήκους. Μήπως λοιπόν οί ενεπίγραφοι κέραμοι είναι υλικόν προτέρας χρή- 
σεως και όχι σύγχρονον προς τά τελευταία Υχνη τής ζωής τής πόλεως;

Έάν ρίψωμεν έν βλέμμα επί τών εικόνων 5, 6, 7 καί 8, βλέπομεν ότι 
γράμματά τινα τών σφραγισμάτων τούτων διαφέρουν αρκετά τών επί σκληρός 
ύλης, μαρμάρου π. χ. χαραττομένων επιγραφών, καί επομένως δεν θά είναι 
δικαία ή τελεία σΰγκρισις τών τύπων των προς τούς γνωστούς κατά και
ρούς τύπους τών ελληνικών γραμμάτων τών επιγραφών. Τούτο έτόνισεν ήδη 
ό Dumont1 εΐπών ότι αΐ ίδιορρυθμίαι τών επί κεράμων εντύπων επιγραφών 
καί οί τύποι τών γραμμάτων των μάλλον την παλαιογραφίαν ενδιαφέρουν 
καί εις αυτήν ανήκει ή ερευνά των, διετήρησαν δέ τύπους γραμμάτων μή 
διασωθέντας διά τών επί μαρμάρων επιγραφών καί είναι δείγματα γραφής 
δφειλόμενα είς απλούς έργάτας καί τεχνίτας.

Τά γράμματα τών σφραγισμάτων Φλωρίνης, όντα έκτυπα ανάγλυφα1 2 επί 
προστύπου κοίλου τετραπλεύρου βάθους, μαρτυρούν την επί πηλού κατα- 
σκευασθεΐσαν μήτραν των καί εξ αριστερών προς τά δεξιά χάραξιν επ’ αυτής 
τών γραμμάτων, ένφ θά έπρεπεν άντιστρόφως, ώστε τό σφράγισμα νά μή 
βαίνη άντιστρόφως άναγινωσκόμενον σήμερον. Αί διαστάσεις αί μέσαι τών 
σφραγίδων είναι 0,085x0,035 μ. χωρίς βεβαίως δλαι αί σφραγίδες αί σφζό- 
μεναι νά είναι διά τής αυτής μήτρας πιεσμέναι' άναμφιβόλως θά ήσαν πολ- 
λαί μέν, άλλ’ ολίγον διαφέρουσαι μεταξύ των (πρβλ. είκ. 6 καί 8).

Αν καί είναι πολλοί οί μέχρι τούδε έν άνασκαφαίς εύρεθέντες ένεπί- 
γραφοι κέραμοι3, δυστυχώς είναι άδύνατον νά συγκριθώσιν προς έκείνους οί 
ήμέτεροι, τελείως διότι καί διά τήν χρονολογικήν ερμηνείαν καί καθαρισμόν 
όλων αυτών τών ευρημάτων μάλλον ιστορικοί συνδυασμοί καί γεγονότα

1 Dumont, Inscriptions Ceramiques, Arch. Miss. Scient, VI, o. 37.
2 ”Ενθ’ άν. σ. 55.
8 Μακράν βιβλιογραφίαν περί τών ευρημάτων τούτων μοι παρεχώρησεν ό κ. Α. 

Όρλάνδος. Ευχαριστών καί ένταϋθα θερμώς τόν κ. Όρλάνδον παραθέτω τήν κυριω- 
τέραν σειράν. ‘Αβών, JHS 1896. σ. 298. ’Αθηνών, BCH 1888. σ. 356. ’Αμυκλών, Van 
Hook BPW 1904, 1470. Δωδώνης, Carapanos p. Ill, pi. LXI, 11, 12. Έλατείας, Paris 
Elatee, 110-118. Έλευσϊνος, AE 1896 σ. 251. ’Επίδαυρου, Cavvadias Fouilles I, 107, 
247. Έρετρείας, παρά Richardson Argire Heraeum σ. 217. 'Ηραίου ’Άργους, τοϋ 
ίδιου Stampeld Tiles from Argire Heraeum, AJA 1894 no 3. Λυκοσούρας, ΑΔ 1889) 
σ. 160. Μαντινείας, Fougeres Mantinee, 539. Μεγαλοπόλεως, Gardner Excav. at 
Megalopolis 140, 4 καί JHS 1893, 336. Οίνιαδών, B. Powell AJA 1904, 170. Πειραιώς, 
BCH XII, 351, 352. Περγάμου, Frankel, Inschriften von Pergamos II, σ. 394 κέξ. 
Σπάρτης, BSA XII, 346. Mus, Catal. 712, BSA XIII, 56,39,41, 14. Τανάγρας, Paris έ.ά.
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έχρησιμοποιήθησαν, παρά οϊ τύποι των γραμμάτων. Διά τοϋτο καί σύγκρισις 
τών επιγραφών ημών προς τούς καθιερωμένους τύπους τών γραμμάτων τών 
επί σκληρών υλών επιγραφών, αλλά καί κυρίως προς τούς τύπους τών παλαιο- 
γραφικώς άρχαιοτάτων μνημείων τής έπισεσυρμένης (cursive) γραφής, τών 
παπύρων δηλ. νομίζομεν δτι μάλλον επιβάλλεται. Τούτο επιβάλλει ίσως καί 
ή όχι άδικος ύπόθεσις, δτι ή χάραξις τής μήτρας τών τοιούτων επιγραφών 
οφείλεται δχι εις λιθοξόον γνώστην τών τύπων τών επί μαρμάρων συγχρό
νων επιγραφών, αλλά εις άπλοϋν εργάτην τινά τού πλινθοποιείου, δπου εγέ- 
νετο ή παραγγελία τών κεράμων τούτων.

Τά γράμματα βαρ ή καί πολφ τών σφραγίδων τούτων , δεν άπέχουσι 
καί πολύ τών τύπων τών ελληνικών γραμμάτων τών επιγραφών τού α' ήμί- 
σεος τού Δ' ακόμη π.Χ. αίώνος ή εάν μάλιστα λάβωμεν ύπ’δψιν την φθο
ράν τής επιφάνειας τού πηλού τών κεράμαιν έκ διαφόρων καιρικών καί άλλων 
επιδράσεων ή αιτίων.

Ό τύπος τού γράμματος $ = ς είναι περίεργος, διότι, ενώ εις τό μέσον 
τής λέξεως είναι μία αμβλεία γωνία μέ ολίγον άνεστραμμένον τό άνω άκρον 
της, ώστε να φαίνεται κάτι παρόμοιον προς τό αρχαϊκόν ί, άσχετον ίσως, εις 
τό τέλος καθώς καί εις τό μέσον τής επιγραφής άριθ. 2. είναι μηνοειδές c. 
Εις την επιγραφήν άριθ. 3α φαίνεται νά ήτο τετρασκελές Σ. Εις τον πάπυ
ρον τής ’Αρτεμίσιας 2 τον άρχαιότερον (Γ' π.Χ. αιών) μετά τον πάπυρον τού 
Τιμοθέου (Δ'π.Χ. αιών), τό σ παρίσταται δΤ απλής γωνίας αμβλείας όμοια- 
ζούσης προς τό ήμέτερον γωνιώδες σίγμα, χωρίς δμως τό ολίγον άναστρε- 
φόμενον άκρον του, περίπου δηλ. ). 'Ως απλή γωνία τό ) = Σ άπαντα εις 
μολυβδίνους καταδέσμους παλαιοτέρους τού έτους 361 π.Χ.3.

To e είναι μηνοειδές. Ό τύπος δμως ούτος τού e καί τού ο = Σ είναι 
ήδη γνωστός εις άττικάς έπιγραφάς δρων καί υποθηκών τού Δ' π.Χ. αίώνος 4, 1 2

1 Λν. Larfeld, Handb. griech. Epigr. II σ. 457.
2 Gardthausen, Griech. Palaeographie II, σ. 106. Thompson - Λάμπρου σ. 215. 

Wilamowitz, Der Timotheos Papyrus, Wissensehaftliche Veroffentlichungen der dent. 
Orient. Gesellschaft, Heft 3, taf. Ill κέξ.

8 Ziebarth, Sitz. - Ber. d. Berl. Akad. Philos. - Hist. Klasse 1934, XXX III o. 8. καί 
A. Κεραμοποΰλλου AE 1933 o. 66 προσθήκη, δπου έξαίρεται ή σημασία τών κεραμικών 
ευρημάτων.

1 W. Larfeld, Griech. Epigr. 1914 σ. 271, διά τό 6 τό όποιον άπαντα εις μίαν διόρ- 
θωσιν τής επιγραφής IG II1 17α, 4S τοΰ έτους 378-7 π.Χ. επιγραφήν τής β' ήγεμονίας 
τών ’Αθηνών συμμαχικόν πίνακα επί Ναυσινίκου άρχοντος, εις δρον IG II2 1137, Β τοΰ 
έτους 305-4 ή 304-3 π.Χ. εις επιγραφήν μάλιστα IG II1 236. , τοΰ έ'τους 313 π.Χ. γρά
φεται 6=C αντί δηλ. τοΰ μηνοειδούς σίγμα' έ. ά. σ. 273 διά τό C άσιγμα, εις δρον άττι- 
κόν IG II1 1152 έν συγκρίσει πρός II2 1077, 1079, 1139, 1140, 1152. Kohler Ath. Mitt. 
II, 281. IG II2 834 c, 93 έτους 325 π.Χ.
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καί εις άλλας κεραμικάς έπιγραφάς, αμφορέων ώτα π.χ., πέραν τών χρόνων 
τοΰ Μεγ. ’Αλεξάνδρου άνερχομένας’Άλλως τε ή χειρόγραφος (cursive) ή 
έπισεσυρμένη γραφή, αδιάφορου αν ήτο δΰσκολον νά παραδοθή, δπως ή 
παραδεδομένη επί επιγραφών, είναι πάντοτε παλαιά, παλαιοτέρα τών αραιών 
πως διατηρουσών χαρακτηριστικά αυτής σημεία επιγραφών επί λίθων, δπως 
είναι αί μνημονευόμενοι έν τή ανωτέρω υποσημειώσει. Αυτή ήτο ή γραφή 
δλου τοΰ τότε γράφοντος κόσμου, εκτός βεβαίως τών χαραττόντων επί λίθων 
έπαγγελματικώς ειδικών καί πειθόμεθα περί τούτων έξ όσων δ Larfeld1 2 
λέγει, επικαλούμενος ακόμη καί τήν παρομοίωσιν τοϋ ίαμβοποιοΰ Αίσχρίω- 
νος 3 λέγοντος «ουρανού σίγμα> τό c.

Τό ω, μόνον έν τή ύπ’ άριθ. 1. επιγραφή σφζόμενον καλύτερον, είναι 
τύπου ενδιαμέσου μεταξύ τοϋ ω τών επιγραφών καί τοϋ ω τών μεταγενε
στέρων χειρογράφων καί επιγραφών. Είναι μετάβασις εκ τοΰ ω προς τό ω, 
διότι ή μεσαία κορυφή του δχι μόνον είναι ύψηλοτέρα τών δύο ακραίων 
(βλ. είκ. 5), αλλά καί καμπύλη 4, συγκρινόμενον δέ προς τό α) τών χειρογρά
φων, είναι δμοιον προς τό τών παπύρων Ελεφάντινης τοϋ έτους 311-310 π.Χ. 
καί δεν διαφέρει πολύ τοΰ τής Αρτεμίσιας καί Τιμοθέου. Αί επί κεράμων άνα- 
φερθεΐσαι έπιγραφαί, αί έξ δλης περίπου τής Ελλάδος γνωσταί, αναφέρουν 
είτε τό όνομα άρχοντος ή άρχιτέκτονος υπό τού οποίου έγένετο ή κεράμωσις 
ίεροΰ τίνος ή άλλου κτιρίου, δπου μάλιστα πολλάκις καί τό εργοστάσιου τοϋ 
κεραμοποιοϋ άναφέρεται (Σπάρτης καί Έλατείας - έργώνου Δαματρίου), είτε 
απλώς τό όνομα τής λατρευομένης εκεί θεάς (Δέσποινας, Λυκοσούρας), είτε 
τήν αποστολήν τοϋ κτιρίου, δ έκάλυπτεν ό κέραμος (τειχών, ιερών, ιερέων 
(οικήματος], βασιλείων, βασιλικής [στοάς] Περγάμου), είτε απλώς τήν λέξιν 
δαμοσία [κέραμος] (Πειραιώς), είτε μονόγραμμά τι π. χ. τοϋ βασιλέως Άττά- 
λου έν Περγάμφ ή άπλοΰν όνομα, δπως Φιλίπ[που] έξ Οίνιαδών άνασκαφής, 
ή Άντωνείνου (Έπιδαύρου) κλπ., έξ ών φαίνεται δτι υπό τών προσώπων 
αυτών έγένετο ή δαπάνη τής κεραμώσεως ή φροντίδι καί έπιμελεία αυτών, 
έφ’ δσον δέ πρόκειται καί περί βασιλέων, ίσως καί χρονολογικήν τινα απο
στολήν νά έχωσιν αί σφραγίδες (πβ. Περγάμου), αλλά διά δημόσια κτίρια ή 
ιερά κλπ., δχι δέ διά στέγασιν οικιών ιδιωτικών.

Μεταξύ τών άναφερθέντων κεραμικών ανωτέρω τούτων ευρημάτων

1 Dumont έ. ά. σ. 37.
2 έ. ά. σ. 265. Α. Κεραμοποΰλλου ΑΕ 1914 σ. 137 σημ. 1.
* Αίσχρίων Ιαμβοποιός σύγχρονος Άριστοτέλους περί τό 330 π.Χ. βλ Pauly-Wissowa 

έν λ. Αίσχρίων 7.
4 Larfeld έ. ά. σ. 273 έπιγραφαί IG II1 573 (350 π.Χ.) καί 721 (328 π.Χ.) όπου ήδη 

αρχίζει καί έπί λίθων τό φαινόμενον, Λάμπρου έ. ά. σ. 216 καί Gardthausen έ. ά. σ. 107 
καί πίν. III.
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ιδιαιτέραν σημασίαν έχουν δυο θραύσματα των Οίνιαδών (AJA 1904 
σ. 170) φέροντα την λέξιν Φιλίπ[που]. Ό μελετήσας αυτά Β. Powell λέγει δτι 
είναι το δνομα Φιλίππου Ε' βασιλέως τής Μακεδονίας, είσβαλόντος εις Ακαρ
νανίαν τω 219 π.Χ. (Πολύβιος IV, 65) και καταστρέψαντος το Παιάνιον, 
επανοικοδομήσαντος δέ προφανώς εκ των υλικών του τούς πΰργους Οίνιαδών, 
χρησιμοποιήσαντος δμως διά την στέγασίν των κεράμους φεροΰσας το δνομά 
του, αν καί φαίνεται εκ τής παρατεθειμένης έν τη μελέτη είκόνος, δτι μόνον 
την λέξιν Φιλίπ[που] καί δχι καί βασιλέως συγχρόνως νά έφερον οι κέραμοι. 
'Η ιστορική μάλλον επομένως μαρτυρία ήγαγεν εις την συσχέτισιν αυτών προς 
τον Φίλιππον Ε', τον καί άλλους Γ'.

Οί ήμέτεροι κέραμοι δεικνύουν δχι μόνον δτι υπό Φιλίππου τίνος τών 
Βασιλέων Μακεδονίας έγένετο ή παραγγελία των, άλλα καί τό δνομα τοΰ 
εργοστασίου εις δ έγένετο ή κατασκευή των έφερον, διότι ή β' επιγραφή τοΰ 
ύπ’ άριθ. 4 (είκ. 8) κεράμου καί εάν ακόμη δεν έφερε τήν λέξιν κάμ]ινο[ς 
δεινός], πάντως περί τοΰ εργοστασίου θά ώμίλει.

Έκ τών μέχρι τοΰδε τμημάτων τής άνασκαφής, δπου εύρέθησαν τά 
παλαιότερα, δπως ύπεθέσαμεν ανωτέρω υλικά ταΰτα, δεν έχομεν κανένα δημο
σίας έμφανίσεως κτίριον (ή εν τη υποσημειώσει σελ. 97 άναφερομένη άμπελος 
απέχει τουλάχιστον 400 μ. μακράν τοΰ σκαψέντος σημείου) καί επομένως 
άγόμεθα νά πιστεύσωμεν δτι τάς οικίας τής πόλεως καί δχι άλλα κτίριά της 
έπρόκειτο νά στεγάσουν οί κέραμοι ούτοι, οί υπό τοΰ βασιλέως Φιλίππου 
παραγγελθέντες. Τοΰτο τουλάχιστον ισχύει μέχρι νεωτέρου ευρήματος δημο
σίου τίνος κτιρίου ή ίεροΰ μεταξύ τών οικημάτων.

’Αλλά διά νά φέρουν οί παραγγελθέντες κέραμοι, οί προοριζόμενοι διά 
τήν στέγασίν ιδιωτικών οικημάτων πόλεως τίνος, τό δνομα τοΰ βασιλέως, 
ίσως νά σημαίνη δτι πρόκειται περί συγχρόνου είς τό μέρος εκείνο στεγά- 
σεως καί συνοικισμοΰ τίνος πολιτών, βασιλική διαταγή καί θελήσει γενομένου.

Επομένως υπό Φιλίππου τίνος τών βασιλέων τής Μακεδονίας έκτίσθη 
ή συνωκίσθη ή πόλις ημών, άφ’ ού δεν δυνάμεθα νά άναγάγωμεν τήν χρήσιν 
τών κεράμων τούτων πρός τό παρόν εις άλλην χρήσιν, διότι καί τών τειχών 
ακόμη καλύμματα άν ήσαν, είναι τό αυτό, άφοΰ τούς οπισθίους τοίχους τούς 
τυφλούς τών ακραίων οικημάτων ό καθηγητής Α. Κεραμόπουλλος 1 δέχεται σχη
ματίζοντας τά τείχη. Καί τώρα εύλόγως προβάλλεται τό ερώτημα, ποιος είναι 
ό βασιλεύς Φίλιππος ό κτίσας τήν πόλιν ;

Άποβλέπων τις είς τά τής τελευταίας στιγμής τής ζωής τής πόλεως ημών 
ευρήματα, αμέσως θά ήθελε ίσως δεχθή δτι ό Φίλιππος αυτός είναι ό Ε' 
(Γ'κατ’άλλους) βασιλεύσας από 221-179 π.Χ. (Beloch IV 2 σελ. 138). Ή

ΠΑΕ 1933 σ. 59.
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κάλυψις δμως διά κεράμων ενεπίγραφων και ό συνοικισμός πόλεως επί 
Φιλίππου τοΰ Ε' ήδη είς τον β' π.Χ. αιώνα δεν είναι δύσκολος καί καθυστε
ρημένος κατόπιν τής τοσαύτης ακμής τής Μακεδονίας είς εκπολιτιστικήν 
κίνησιν επί των προ αΰτοΰ βασιλέων καί δή επί Φιλίππου τοΰ Άμΰντα; 
Ή ανωτέρω προσπάθεια χρονολογίας τοΰ τύπου των γραμμάτων των επι
γραφών, λαμβανομένου ύπ’ δψιν πάντοτε έκτος τής φθοράς τοΰ πηλοΰ καί 
τής μήτρας καί τοΰ δτι ή χάραξις τής μήτρας οφείλεται δχι εις λιθοξόου την 
έξησκημένην, άλλα άπλοΰ 
πλινθοποιού τίνος ή τεχνίτου 
την γραφικήν ικανότητα, δύ- 
ναται νά άναβιβάση τά γράμ
ματα ταΰτα μέχρι τοΰ Δ' π.Χ. 
αίώνος καί επομένως δυνα
τόν ό Φίλιππος νά είναι ό Β 
ό πατήρ τοΰ Μεγ. ’Αλεξάν
δρου βασιλεΰσας 359 - 336 
π.Χ. (Beloch IIP σ. 60-62), 
ό όποιος καί άναφέρεται ως 
κατ’ εξοχήν διαμορφωτής καί 
έκπολιτιστής τοΰ Μακεδονι
κού Κράτους καί κυρίως ιδρυ
τής πόλεων *.

Φίλιππος λοιπόν ό Ά- 
μύντα, ό Β'πρέπει νά είναι, 
ό όποιος «από πλανήτας καί 
απόρους νέμοντας άνά τά 
δρη ... κατήγαγε τους Μακε- 
δόνας, πόλεών τε οίκήτορας άπέφηνεν αυτούς καί νόμους καί ε'θεσι χρηστούς 
έκόσμησεν» κατά τον Άρριανόν Ζ', 9,2, καί ό όποιος τειχίζων «έν Ίλλυριοΐς 
κατά τον Δημοσθένη πόλεις» έτείχιζε ταύτας έν τή παρά τά σύνορα τών 
’Ιλλυριών Μακεδονική ακραία χώρα του Λυγκηστίδι, προπύργια τής έπικρα- 
τείας του ταύτης είς τούς κατά τών ’Ιλλυριών πολέμους του 2.

Ουδόλως λοιπόν άπροσδόκητον αν τών ιστορικών αυτών μαρτυριών ή

1 Α. Κεραμοπούλλοιι ΑΕ 1932 σ. 105. Τοΰ ίδιου, Επίτομος Ιστορία Φιλίππου Β' τής 
Μακεδονίας Άθήναι 1935, σ. 13. Δημοσθένης Φιλιπ. Α', 48 «έν Ίλλυριοΐς τόν Φίλιππον 
πόλεις τειχίζειν».

! Περί τών εναντίων τών Ιλλυριών πολέμων τοΰ Φιλίππου παρά τά σύνορα τής 
Λυγκηστίδος καί Όρεστίδος κειμένων βλ. Beloch III1 σ. 226 καί The Cambridge 
Ancient History VI, σ. 205, Macedon, 401-301 π.Χ. Διόδωρον XVI, 4, 3.

Είκ. 9. Ή πρόσοψις καί ό δρόμος τοΰ τάφου.
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αλήθεια καί όχι μόνον ή διοργάνωσις τής Λυγκηστίδος υπό τοϋ Φιλίππου Β', 
αλλά και ή άνασκαφή μιας εις τών υπ’ αυτού ίδρυθεισών πόλεων εκεί έπι- 
βεβαιούται διά τών ενεπίγραφων τούτων στρωτήρων, ή δέ ηλικία τής πόλεως 
ημών ανέρχεται, καθώς δι’ ιστορικούς λόγους έφρόνει καί προ τής εύρέσεως 
τών κεράμων ό καθηγητής κ. Κεραμόπουλλος, εις τον Φίλιππον Β', εις τον 4ον 
δηλ. π.Χ. αιώνα.

Τούτο βεβαίως θά δείξη ακόμη περισσότερον επιβεβαιούμενον έπέκτασις 
μελλοντική τής σκαφής καί άλλων 
ευρημάτων Μακεδονικών όμοιας ή 
άλλης φύσεως έν Μακεδονία καθόλου, 
προς τό παρόν δέ εκτός τής ύποθέ- , 
σεως τού ταυτισμού τής πόλεως προς 
την Ήράκλειαν Λύγκου έρχεται καί 
δεύτερα τοιαύτη, δτι επί Φιλίππου Β' 
έκτίσθη αυτή, κάπως νομίζομεν βε
βαιότερα τής πρώτης.

Είκ. 10. Ή έν τφ τάφψ ευρεβεΤσα κλαγ
γών κατά φωτογραφίαν τοΰ Σεβ. Μητρο

πολίτου Βερροίας.

Τάφος.

Παρά τήν ανατολικήν κλίσιν τού 
λόφου τής Φλωρίνης έφ’ ού κεΐται ή 
Ηράκλεια καί ΒΔ τοΰ Νεκροταφείου 
τής σημερινής πόλεως Φλωρίνης ύπήρ- 
χον αρχαίοι τάφοι λαξευτοί έν τώ 
βράχφ, τουλάχιστον τρεις ό'ντες ποτέ, 
καθώς μαρτυρούν ίχνη τών δυο κατα- 
στραφέντων έκ τών αυτόθι γενομένων 
ποτέ εκβραχισμών. Ό εις διασωθείς 
κατωρθώθη εφέτος νά καθαρισθή καί νά καταμετρηθή. (βλ. Σχεδιογρ. 2 Α, 
Β, Γ, καί εϊκ. 9). Ό τάφος άποτελεΐται έκ τοΰ δρόμου του (2,50 μ. X 2 μ. X 
2,50) λαξευθέντος έν τώ φυσικώ λίθφ (σχεδ. 2. Β). Ή είσοδός του (1,35 
ύψους X 0,68 — 0,75 πλάτους) κατέρχεται ολίγον χαμηλότερον τού έπιπέδου 
δρόμου, έσωτερικώς δέ καί κατά μέσον τού δαπέδου του εκτείνεται έν τώ 
βράχφ λαξευμένη μακρόστενος λάρναξ (3,40x0,65 πλ. Χ0,40). Έσωτερικώς 
τό δάπεδόν του κατέχει τετράπλευρον περίπου διαστάσεων 3,70 X 2,85 μ., ή 
δέ στέγη τοΰ σχηματίζεται διά τής εκφοράς τών μακρών πλευρών του προς 
τήν κορυφήν, επομένως στεγάζεται ό τάφος διά καμαρωτής στέγης, αί δέ δύο 
άλλαι πλευραί του άνω καταλήγουν εις ήμίτομα έλλείψεως ύψους 1,55 μ. από 
τού χείλους τής λάρνακας ή 1,95 μ. από τού πυθμένος της. (Σχεδ. 2 Α καί Γ).

8
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Ό τάφος δυστυχώς ήνοίχθη κατά τον μεγάλον πόλεμον, διάφοροι δέ 
πληροφορίαι (πρβλ. ΑΕ 1932, 53) περί των έν αΰτφ γενομένων ευρημά
των μέ παρεκίνησαν νά καταφυγω και εις τον γνωρίζοντα περί αυτών 
Σεβ. Μητροπολίτην Βερροίας - Ναούσσης, τότε Φλωρίνης κ. Πολύκαρπον. 
Κατά τάς προθύμους πληροφορίας τοΰ Σεβασμιωτάτου, διά τάς οποίας και 
ενταύθα τον ευχάριστου μεν, ευρέθη εν τώ τάφφ εκτός διαφόρων ά'λλων δακρυ- 
δόχων κα'ι πήλινων αγγείων εκ τών συνήθων εν τάφοις ευρισκομένων, και 
πλαγγών πηλίνη, τής οποίας ευτυχώς διέσωσε τήν ενταύθα παραθετο- 
μένην εικόνα (10) της. Τό άρχαίον άνεζητήσαμεν και εις τήν Μητρόπολιν 
Φλωρίνης και εις τήν Νομαρχίαν, δπου έπρεπε νά εύρίσκωνται κατά τάς 
σημερινός πληροφορίας τά τεμάχιά του, καταθραυσθέντος κατά τάς αύτάς 
πληροφορίας.

Ή παραθετομένη τουλάχιστον φωτογραφία δεν είναι ά'σχετος και άχρη
στος διά τήν τελειωτικήν τής πόλεως ταυτης μελέτην, εις τήν οποίαν πόλιν 
προφανώς άνήκον οί τάφοι οΰτοι.

Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ

5. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΧΑΪΑ

Κατά τούς μήνας ‘Οκτώβριον καί Νοέμβριον 1934 εξηκολοΰθησα τάς 
έρευνας μου Μυκηναϊκών νεκροταφείων έν αρχαία Άχαΐα διά τής εύρέσεως 
και Ιξερευνήσεως τών ύστερομυκηναϊκών νεκροταφείων καθ’ ολην τήν έκτα- 
σιν τής αρχαίας Άχαΐας.

Είκ. 1. ’Αγγεία 'Υστερο μυκηναϊκά.

ΊΙρεΰνησα συμπληρωματικώς τά νεκροταφεία τού Μποτιά, άνέσκαψα 
είς Καμάρας, δπου ούδέν εύρον σχετικόν, έμελέτησα τό μέγιστον παρά τάς 
Πάτρας νεκροταφεΐον, δπερ κατά τό παρελθόν έτος άνεκάλυψα καί διά 
μικρών αυτόθι σκαφών έφερον είς φώς καί άλλας ενδείξεις περί τής αυτόθι
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ύπάρξεως νεκροταφείου εκτεταμένου, τοϋ οποίου ή άνασκαφή θά άπαιτήση 
μεγάλην δαπάνην εις τό προσεχές μέλλον.

Εξαιρετικήν σημασίαν έλαβεν ή άνασκαφή εις τό χωρίον τοϋ τέως 
δήμου Πατρέων Τσαπλατέϊκα και Παυλόκαστρον εις τούς ΝΑ γηλόφους

Είκ. 2.^’Αγγεία Ύστερομυκηναϊκά.

τοΰ Παναχαϊκοΰ όρους, οπού εύρέθησαν Μυκηναϊκά ευρήματα, αγγεία ύστε- 
ρομυκηναϊκά (είκ. 1 καί 2), χάνδραι έξ αχάτου μεταξύ των οποίων μία 
ευμεγέθης (είκ. 3).

Ή άνασκαφή αυτή έφερεν εις φως ίσως νέον τρόπον ταφής, δν ή 
μέλλουσα έρευνα μέλλει νά πιστοποιήση σαφώς.

Είκ. 3. Χάνδραι έξ αχάτου.

Δηλαδή εϊς τούς έξ εύθρυπτου ύλης λόφους έξ άσβεστοβριθοϋς συστάσεως 
δεν συνήντησα λαξευτούς τάφους, ως συνήθως, άλλά κιβωτοειδή κτίσματα 
διά μικρών λίθων ποταμίων, έντός τών οποίων ούδέν εύρημα ύπήρχεν, ουδέ 
δστοΰν νεκρού, άλλ’ έξω τών κτισμάτων αυτών ύπήρχον τά ευρήματα, άγγεΐα 
καί χάνδραι.

Ή έρευνα κατά τό έπιόν έτος λεπτόμερεστέρα καί εις σημεία, ένθα ή έκ 
τοΰ χρόνου καταστροφή υπήρξε μικροτέρα, θέλει καθορίσει σαφώς τό ζήτημα 
τούτο τής ταφής τών χρόνων έκείνων.

Ν ΚΥΤΤΑΡΙΣΣΗΣ
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6. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΙΚΥΩΝΟΣ

Ή γενομένη προπέρυσιν εν Σικυώνι ΝΑ. τοΰ θεάτρου άνασκαφή 
(ΙΙΑΕ. 1932, 63) είχεν άποκαλύψει, παρά τούς πρόποδας τής άκροπόλεως, 
μέγα πειόμορφον στωικόν κτήριον ίδρυμένον επί ανδήρου, οΰτινος τά χώματα 
ύπεστήριζον προς Β καί προς Α ισχυρά εκ κυφωτών λίθων αναλήμματα.

Είκ. 1. Κάτσψις τοΰ γυμνασίου τής Σικυώνος.

Εύρεΐα τάφρος, άνοιχθεΐσα κατά μήκος τοΰ ανατολικού αναλήμματος, είχε 
τότε φέρει εις φώς πλήν τριών ρωμαϊκών ανδριάντων καί τά εξής κτίσματα. 
1) Έπικαμπή κλίμακα άνάγουσαν από κατωτέρου ανδήρου εις τό ά'νω στωι
κόν κτήριον. 2) Κρήνην, τού τύπου τών εν παραστάσι, μετ’ εσωτερικών στη
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ριγμάτων, ής ή προσπέλασις έγίνετο από τοΰ κατωτέρου άνδηρου καί 3) 
πρόπυλον παρά την ΒΑ γωνίαν τοΰ αναλήμματος έχον καί αυτό τό δάπεδον 
επί τοΰ χαμηλότερου άνδηρου. Ή κατά την εϊρημένην θέσιν εΰρεσις πρό
πυλου ύπεδήλου σαφώς την ΰπαρξιν μεγάλου τίνος οικοδομήματος, ιδρυμένου 
επί τοΰ κατωτέρου άνδήρου, ουτινος τό πρόπυλον θ’ άπετέλει την είσοδον. 
Εις τουτου τοΰ οικοδομήμα
τος την άποκάλυψιν έστράφη 
ή εφετεινή σκαφή. ’Όντως 
εΰθΰς προς άνατολάς τοΰ 
πρόπυλου άπεκαλύφθη ή εΰ- 
θυντηρία μακροΰ τοίχου διή- 
κοντος άπό άνατολών προς 
δυσμάς εις μήκος 18μ., (είκ. 1).
Ό τοίχος οΰτος βαίνει παρ- 
αλλήλως προς τό έκ κυφωτών 
λίθων άνάλημμα, δπερ, συν- 
εχίζον εις μήκος 36,40 τό 
βόρειον άνάλημμα τοΰ άνω- 
τέρου άνδήρου, άνεϊχε τά 
χώματα τοΰ κατωτέρου, καμ- 
πτόμενον κατ’ ορθήν γωνίαν 
προς νότον. Μεταξύ τής ευ- 
θυντηρίας τοΰ έσωτερικοΰ 
τοίχου καί τοΰ βορείου άνα- 
λήμματος ύπήρχον κατ’ άπο- 
στάσεις εγκάρσιοι τοίχοι, ών 
άπεκαλυφθησαν τά θεμέλια 
ενός, τά δέ των άλλων εΰρί- 
σκονται πιθανώτατα εν τή 
μήπω σκαφείση έπιχώσει.

Υπήρχε λοιπόν κατά τήν 
βόρειον πλευράν τοΰ κατω
τέρου άνδήρου μία σειρά δωματίων, προ των οποίων έξετείνετο στοά, ής 
ευρέθησαν λίθοι τινές τοΰ στυλοβάτου κατά τό δυσμικόν καί τό άνατολικόν 
τέρμα. Τό προς δυσμάς τέρμα τής στοάς ταύτης άπετέλει ή προπέρυσιν άπο- 
καλυφθεΐσα ελαφρά ιωνική παραστάς λαξευμένη επί τοΰ άνατολικοΰ άναλήμ- 
ματος τοΰ ύψηλοτέρου άνδήρου (είκ. 2).

Καθέτως προς τήν σειράν των δωματίων τής βορείου πλευράς έξετείνετο 
μακρά στοά, ής άπεκαλΰφθη εις μήκος 45 μ. ό έκ κανονικών πωρολίθων

Είκ. 2. Ό σιυλοβάχης καί ό τοιχοβάτης 
της Β. πλευράς τοΰ γυμνασίου.
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στυλοβάτης (εικ. 1). ’Όπισθεν τοΰ στυλοβάτου τούτου και εις άπόσχασιν 3,80 μ. 
άπ’ αυτού άπεκαλύφθησαν τμήματα τοΰ θεμελίου καί τής άνωδομής τοίχου 
βαίνοντος παραλλήλως προς τον μνημονευθέντα στυλό βάτην καί προς τό 
ανατολικόν ανάλημμα, εύρέθησαν δ’ ωσαύτως καί τμήματα εγκαρσίων δια- 
χωριστικών τοίχων, ως εν τώ συνημμένφ σχεδίφ έμφαίνεται. Τα δωμάτια

έχουσι μήκος κυμαινόμενον περί 
τά 8 μέτρα, πλήν τοΰ μεσαίου, 
δπερ είναι μεγαλύτερον(11,50μ.), 
καί τοΰ άκρου νοτίου δπερ είναι 
μικρότερον (4.15). Συγκοινω
νούν δε τά διαμερίσματα προς 
την προ αυτών στοάν διά θυρών, 
ών εύρέθησαν τινών τά κατώ
φλια. Τό δε μέγα διαμέρισμα 
αντί θύρας έφερε προς την στοάν 
πρόπυλον έκ δύο ιωνικών κιό
νων εν παραστάσιν, ών διεσώ- 
θησαν κατά χώραν αί βάσεις 
μετά τών συναφών τμημάτων 
τοΰ ραβδωτού κορμού (είκ. ο). 
Κατά ταΰτα υπήρχε καί κατά 
την ανατολικήν πλευράν τοΰ 
κατωτέρου ανδήρου σειρά δωμα
τίων μετά στοάς βλεποΰσης προς 
ορθογώνιον αυλήν έκτεινομένην 
επί τού κατωτέρου ανδήρου. Ή 

Είκ. 3. Τό πρόπυλον τοΰ έφηβείου. στοά ήτο ρυθμού ιωνικού, ώς
άποδεικνΰουν πολλά τεμάχια 

βάσεων, ραβδωτών κορμών καί ωραΐον εκ πώρου λίθου κεκονιαμένου ιωνικόν 
κιονόκρανον εύρεθέν επί τοΰ στυλοβάτου, (είκ. 4). 'Η θέσις καί ή άπ’ άξονος 
εϊς άξονα άπόστασις τών κιόνων τής στοάς (2.12 μ.), ορίζονται ακριβέστατα διά 
τών επί τοΰ στυλοβάτου σφζομένων τετραγώνων τόρμων, δι’ ών προσηλοΰντο 
αί βάσεις τών κιόνων. Δυστυχώς δεν εύρέθη μέχρι τούδε αρχιτεκτονικόν τι 
μέλος έκ τού θριγκού τής στοάς ταύτης, υπάρχει όμως πιθανότης εύρέσεως, 
καθόσον υπολείπεται είσέτι άσκαφος μεγάλη έ'κτασις τής στοάς καί τής αυλής.

Κατά ταΰτα τά εύρεθέντα θεμέλια μαρτυροΰσι περί ύπάρξεως καί έν τώ 
κάτω άνδήρφ μεγάλου οικοδομήματος, συνεχίζοντος τό άνω έν ταπεινοτέρω 
έπιπέδφ καί διατεταγμένου πέριξ μιάς ορθογωνίου αυλής, ής τήν δυτικήν 
πλευράν άπετέλει ό προπέρυσιν έν μέρει άποκαλυφθείς ωραίος άναλημματικός
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τοίχος τοΰ άνω άνδηρου. Τοϋ τοίχου τοΰτου την άποκάλυψιν προεχώρησα 
έφέτος συνεχίσας προς νότον τήν τάφρον, ήν είχον κατά μήκος διανοίξει. 
Δυστυχώς τό έφέτος άποκαλυφθέν τμήμα δεν διασώζεται έν οϊα καταστάσει 
τό προπερυσινόν. Μιας μόνον στρώσεως οί λίθοι διατηρούνται άρτιοι. Κατά 
τήν εκσκαφήν τής σχετικής τάφρου έγένοντο τά εξής κινητά ευρήματα:
1) σφόνδυλος δωρικού κίονος φέρων είκοσι ραβδώσεις, 2) κιονόκρανον δωρι
κόν ακέραιον καί 3) γεΐσον μετά προμόχθων τεθραυσμένον. Τά αρχιτεκτονικά 
ταϋτα μέλη προέρχονται άναμφιβόλως εκ τοΰ στωικοΰ κτηρίου τοϋ άνω ανδή
ρου, δπερ κατά ταϋτα ήτο δωρικοϋ ρυθμοϋ. Τοϋ αύτοΰ κτηρίου είχον άνευρει 
προπέρυσιν τεμάχια τής πηλίνης σίμης και λεοντοκεφαλών, ώς καί κεράμους

Εΐκ. 4. Πώρινον κιονόκρανον έκ της κάτω στοάς τοΰ γυμνασίου.

μέ Ιδιόρρυθμον τρόπον προσηλώσεως τών καλυπτήρων. Πλήν δέ τών είρη- 
μένων αρχιτεκτονικών μελών άνευρέθη εντός τής τάφρου καί νέος (τέταρτος 
οΰτος) μαρμάρινος, ακέφαλος άνδριάς γυναικός, τόπου όμοιου προς τον προ- 
πέρυσιν έν γειτονική θέσει εύρεθέντα. (ΠΑΕ 1932 σ. 74 είκ. 13). Τοΰ αγάλ
ματος έλλείπουσι πλήν τής κεφαλής καί αί πρόσθετοι χεϊρες ως καί τμήμα τής 
πλίνθου έφ’ ής έβαινε.

Ή περαιτέρω άποκάλυψις τοΰ αυτού άνάλήμματος έφερεν εις φώς, εις 
συμμετρικήν από τής έπικαμποΰς κλίμακος άπόστασιν (8,35 μ) δευτεραν κρηνην 
(Β), ήτις κατά μεν τάς διαστάσεις καί τήν γενικήν διάταξιν είναι όμοια προς 
τήν προπέρυσιν εύρεθεΐσαν (Α), διαφέρει δμως έκείνης κατά ουσιώδεις λεπτο
μέρειας (είκ. 1 καί 6). Τής νέας κρήνης εύρέθησαν κατά τήν άνασκαφήν πολύ 
περισσότερα αρχιτεκτονικά μέλη από τά εύρεθέντα έν τή πρώτη, εις τρόπον 
ώστε νά καθίσταται έφικτή ού μόνον ή ασφαλής γραφική άναπαράστασις 
αυτής αλλά καί αυτή ή άναστήλωσις, ήν καί προχείρως έπεχείρησα έν μέρει, 
άνασυγκροτήσας προσωρινώς τούς κορμούς άμφοτέρων τών έσωτερικών στη
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ριγμάτων, ών σώζονται καί τά κιονόκρανα καί τά επ’ αυτών βαίνοντα επι
στύλια (είκ. 7) ταϋτα πάντα σκοπώ νά τοποθετήσω όριστικώς είς τάς οικείας 
θέσεις, έν πρόσεχε! μέλλοντι, αρωγή τοΰ Υπουργείου τής Παιδείας. Τής νέας 
κρήνης διεσώθη επίσης είς ύψος 1,60 καί ό είκοσάπλευρος κορμός τοΰ ετέρου 
τών κιόνων τής προστάσεως, υπάρχει δ3 ελπίς ότι, διανοιγομένης εύρύτερον 
τής τάφρου, θά εύρεθώσι καί άλλα τής εξωτερικής προστάσεως αρχιτεκτονικά

μέλη, ώστε νά καταστή δυνατή ή ολοκληρω
τική τής κρήνης άναστήλωσις, άνευ προσθή
κης νέων τεμαχίων. Ή νέα κρήνη διαφέρει 
τής παλαιάς 1) κατά τον τρόπον τής εισροής 
τοΰ ΰδατος, δπερ αντί νά έκχέεται διά γριών 
λεοντοκεφαλών, ως έν τή άλλη, εισρέει είς 
τήν κρήνην διά μιας καί μόνης κατά τον 
άξονα τοΰ κτηρίου κείμενης στρογγυλής οπής, 
εύρισκομένης εις ύψος 1.50 μ., από τοΰ δαπέ
δου, 2) κατά τον τρόπον τής συλλογής τοΰ 
ΰδατος, δπερ δεν αποθηκεύεται μόνον εν τή 
όπισθεν τών θωρακίων δρθογωνίφ δεξαμενή 
άλλά καί εντός δύο άλλων καθέτως προς τήν 
εϊρημένην διηκουσών δεξαμενών (1,85X2,72). 
ών ή θολωτή οροφή εμφανίζεται είς τήν 
πρόσσψιν ώς ήμικυκλικόν τόξον (είκ. 7).

Οί τοίχοι καί ή οροφή τών είρημένων 
δύο δεξαμενών έκαλύπτοντο, ώς καί αί εσω
τερικοί έπιφάνειαι τών τοίχων τής κρήνης, 
διά παχέος καί σκληροΰ Ικ μαρμαροκονίας 
επιχρίσματος, έφ’οΰ διακρίνονται καί λείψανα 
εγχρώμου διακοσμήσεως, σαφή ίδίφ επί τοΰ 
τοίχου τοΰ βάθους τής βορείου δεξαμενής. 
Ή παρουσία τών θολωτών ανοιγμάτων δεν 

πρέπει νά ξενίση ημάς ένθυμουμένους δτι κατά τούς ελληνικούς χρόνους έγί- 
νετο χρήσις κυλινδρικών θόλων διά κρυπτά μέρη ώς π.χ. υδραγωγεία, τάφους, 
διόδους κλπ. Έν αυτή τή Σικυώνι ή δίοδος, δι’ ής είσήρχοντο έξωθεν είς τό 
άνω διάζωμα τοΰ θεάτρου είναι ελληνικών χρόνων έργον (Mac Murtry, 
Papers Am. School 1886-90, 12), 3). Τελευταία δέ τις πρωτοτυπία τής 
νέας κρήνης συνίσταται εις τήν Ιπί τοΰ τοίχου τοΰ βάθους καί ύπεράνω τοΰ 
κρουνοΰ εισροής ΰπαρξιν ορθογωνίου κόγχης φερούσης εκατέρωθεν παρα- 
στάδια, άτινα άναμφιβόλως θά άνεΐχον τον εντός τής δεξαμενής εύρεθέντα 
μικρογλάφυρον δωρικόν τθριγκόν, ούτινος αί διαστάσεις συμφωνοΰσιν άπο-

Είκ. 5. Γυναικείος άνδριάς 
ρωμαϊκών χρόνων.
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Είκ. 6· “Αττοψις τοΰ γυμνασίου άκό ΝΑ. Κάιω δεξιά ή άποκαλυφθεϊσα κρήνη 13.

Είκ. 7. Άποψις τής κρήνης Β.
Μέ τούς εσωτερικούς κιονίσκους προχείρως άνεστηλωμένους.
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λΰτως προς τάς τής κόγχης, Εις τί έχρησίμευεν ή τόσον υψηλά τοποθετημένη 
κόγχη αυτή δεν δύναμαι ακριβώς νά εΐπω. Ίσως νά άπετέλει πλούσιον πλαί- 
σιον δι’ αγαλμάτων τι κρηναίας νΰμφης ή ά'λλου προσώπου.

"Οσον αφόρα τόν προορισμόν τοΰ άποκαλυφθέντος κτηρίου παρατηρώ) 
δτι άφ’ ενός μέν τό μέγεθος τοΰ οικοδομήματος άφ’ ετέρου δ’ ή πέριξ μιας 
ορθογωνίου αυλής διάταξις τοΰ χώρου του μέ την χαρακτηριστικήν ΰπαρξιν 
ενός μεγάλου καί πλουσίου διαμερίσματος εν τώ κέντρα), ύποδηλοΰσιν δτι 
πρόκειται περί τοΰ γυμνασίου, οπότε ό μέγας χώρος εν τώ μέσω τής ανατο
λικής σειράς τών δωματίων αντιστοιχεί προς τό έφηβεΐον. Τό συμπέρασμα 
τοΰτο ενισχύει καί ή θέσις εν ή είναι ίδρυμένον τό κτήριον, ήτις συμφωνεί 
προς τό κείμενον τοΰ ΙΙαυσανίου. Πράγματι ό περιηγητής όμιλήσας περί τών 
εν τή πεδιάδι οικοδομημάτων τής Σικυώνος καί προτιθέμενος νά τραπή προς 
τό γυμνάσιον μεταχειρίζεται τήν έκφρασιν «άνιοΰσιν εις τό γυμνάσιον1» ήτις 
δηλοΐ σαφώς δτι τό κτήριον τοΰτο εΰρίσκετο ΰψηλότερον τών άλλων ά'ρα επί 
τής κλιτύος τής άκροπόλεως, ένθα καί πράγματι είναι ίδρυμένον τό άποκα- 
λυφθέν κτήριον. Τό δέ γυμνάσιον τοΰτο ίδρυμένον «ου μακράν τής αγοράς -* 
φκοδόμησε, κατά Παυσανίαν 1 2 3, ό πατήρ τοΰ Άράτου Κλεινίας. "Ωστε ως χρό
νους κατασκευής αΰτοΰ πρέπει νά δεχθώμεν τούς περί τό 300 π. X, προς ούς 
άριστα συμφωνεί καί ή τέχνη τών εύρεθέντων αρχιτεκτονικών μελών τοΰ κτη
ρίου καί τά γενόμενα νομισματικά ευρήματα, ως τθέλω εκθέσει λεπτομερώς έν 
ειδική περί τοΰ γυμνασίου τής Σικυώνος πραγματεία μου.

Ή ταΰτισις τοΰ εύρεθέντος κτηρίου προς τό γυμνάσιον είναι σπουδαία· 
διότι μάς παρέχει τήν κλείδα προς ταΰτισιν καί τών λοιπών κτηρίων τής 
Σικυώνος, περί ών λεπτομερή ποιείται λόγον ό Παυσανίας.

ΑΝΑΣΤ. Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ

1 Παυσαν. II, χ, 6 «από τούτων δέ άνιοΰσιν εις τό γυμνάσιον έστιν έν δεξιά 
Φεραίας ιερόν Άρτέμιδος*.

2 Παυσαν. II, χ, 1.
3 Παυσαν. II, χ, 6 «τό δέ σφίσι γυμνάσιον τοΰτο Κλεινίας οικοδόμησε καί παι- 

δεύουσιν ενταύθα ετι τούς έφηβους».
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7. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΣΠΑΡΤΗι

Αί κατά τό ίμερος τοΰ 1934 συνεχισδεΐσαι άνασκαφαί εν Σπάρτη 
άπέβλεπον άφ’ ενός εις την λεπτομερεστέραν άνασκαφήν της βασιλικής τοΰ 
Όσιου Νίκωνος, άφ’ ετέρου εις την ερευνάν προς άνακάλυψιν καί άλλων 
άρχαίων τάφων παρά τό Ελληνιστικόν Ήρφον των Μουσών. ’Ονομάζω 
δ’οΰτω τό κατά τό φθινόπωρον τοΰ 1931 άνακαλυφθέν νεκρικόν δωμάτιον,

Είκ. 1. Τό Ήρφον τών Μουσών καί ή άνω αύιοϋ σειρά τάφων.

τό όποιον διακοσμείται μέ τοιχογραφίας παριστανοΰσας τάς Μούσας και έν 
μέσω αυτών τον ’Απόλλωνα. Τό Ήρφον τούτο κεΐται πέραν τής λεγομένης 
άρχαίας άκροπόλεως, δπου είναι τά ερείπια τοΰ ναοΰ τής Χαλκιοίκου ’Αδη- 
νάς καί τοΰ ναοΰ τοΰ Όσιου Νίκωνος, εις τό Β. άκρον τής άρχαίας πόλεως. 
Τό νεκρικόν τοΰτο δωμάτιον τών Μουσών, δπως και αί εις τους τοίχους 
αύτοΰ έζωγραφημέναι τοιχογραφίαι, άνήκουσαι άναμφισβητήτως εις την 
Ελληνιστικήν τέχνην καί εις την Έλληνορρωμαϊκήν εποχήν, είναι όμοιώτα- 
τον μέ τά άποκαλυφδέντα είς την Όστίαν τής Ρώμης καί έν γένει την Ν. Ιτα
λίαν νεκρικά δωμάτια. Τό εύρημα έχει μεγάλην σημασίαν, διότι διά πρώτην 
φοράν άνεκαλυφδησαν είς κυρίως Ελληνικήν χώραν τοιχογραφίαι παρόμοιαι
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μέ τάς άφθονους Έλληνικάς τοιχογραφίας, τάς εις την ’Ιταλίαν διασωθείσας.
Περί τό Ήρώον τοϋτο τών Μουσών ειχον εξακριβώσει δτι υπάρχουν 

καί άλλα ίχνη αρχαίων τοίχων, τοποθετημένων κατά συμμετρικήν τάξιν. 
Έθεώρησα δέ τοϋτο σημεΐον αναμφισβήτητου δτι ύπήρχον περί τό Ήρφον 
καί άλλα νεκρικά δωμάτια, καί ειχον την ελπίδα δτι πιθανόν νά ύπήρχεν 
εκεί άρχαϊον νεκροταφείου καί νά έσφζοντο καί άλλαι τοιχογραφίαι. Αί 
έφετιναί άνασκαφαί ειχον σκοπόν την έξερεύνησιν τοϋ περί τό Ήρφον 
χώρου καί την ελπίδα τής εύρέσεως αρχαίου νεκροταφείου. Έξετελέσθησαν 
δμως περιωρισμέναι άνασκαφαί ένεκα τών ολίγων μέσων, καί ή ελπίς τής 
εύρέσεως αρχαίου νεκροταφείου έν μέρει μόνον έπραγματοποιήθη. ’Αλλά καί 
δσα κατωρθώθη νά εύρεθοΰν είναι αξιόλογα διά τε την ιστορίαν καί την 
τοπογραφίαν τής αρχαίας Σπάρτης.

Τό Ήρφον, τό όποιον έχει κάλλιστα άνακτισθή καί τού οποίου αί τοι- 
χογραφίαι έχουν συντηρηθή υπό τοϋ δεξιωτάτου καλλιτέχνου κ. Φ. Κόντογλου, 
κείται εις την Β παρειάν χαράδρας, ή οποία χωρίζει τούς λόφους τής άκρο- 
πόλεως από τον λόφον τοϋ Προφήτου Ήλιοϋ προς τον Ταΰγετον. ’Αμέσως 
άνω τοϋ άνακαλυφθέντος νεκρικοϋ δωματίου αρχίζει ή άνάντης κλιτύς τοϋ 
λόφου, υπό την οποίαν ήλπιζον δτι θά ειχον καλυφθή καί άλλα νεκρικά δωμά
τια. Πραγματικώς εις την άνωφερικήν κλιτύν ήρχισαν άναφαινόμενοι τάφοι, 
κατά συστοιχίαν καί κατά σειράς ανιούσας προς τήν ανωφέρειαν τοϋ λόφου· 
Έκαστη συστοιχία τάφων, συγκειμένη έκ τεσσάρων έως εννέα τάφων, περιε- 
κλείετο εις δωμάτων θολωτόν, τοϋ οποίου εύρέθησαν τά λείψανα τών τοίχων. 
Τά νεκρικά ταϋτα δωμάτια ήσαν, ως άποδεικνύουν τά σφζόμενα τοιχία καί 
ίχνη γραμμάτων, παρόμοια μέ τό άποκαλυφθέν, ήσαν δέ κεκοσμημένα διά 
τοιχογραφιών. Εις τούς πόδας λοιπόν τοϋ λόφου τοϋ Προφήτου Ήλιοϋ 
υπήρχε σειρά νεκρικών δωματίων, εκ τών οποίων δέν διεσώθη παρά μόνον 
έν, τό Ήρφον τών Μουσών. ’Άνω τής κατωτάτης ταΰτης σειράς τών νεκρι
κών δωματίων ήρχιζεν άλλη σειρά καί υπέρ ταύτην πάλιν άλλη. Τά υπέρ 
τό Ήρφον ταϋτα νεκρικά δωμάτια, εντελώς κεχωσμένα έκ τών χωμάτων, 
τά όποια ένεκα τών βροχών καταπίπτουν από τήν κορυφήν τοϋ λόφου, άπε- 
καλύφθησαν διά τών εφετινών άνασκαφών.

Αί άνο:> τοϋ Ήρφου σειραί νεκρικών δωματίων δέν είναι κανονικαί, 
δπως ή κατωτάτη. Τά νεκρικά δωμάτια κατεσκευάζοντο, ως φαίνεται, άναλό- 
γως τής ανάγκης καί τοϋ άριθμοΰ τών έν αύτοϊς θαπτομένων νεκρών. Δέν 
υπάρχει αμφιβολία δτι έκαστον νεκρικόν δωμάτων περιελάμβανε τούς 
Βχφους μιας οικογένειας. Έκ τούτου δέ προέρχεται τό γεγονός δτι εύρίσκομεν 
εν δωμάτων περιλαμβάνον πέντε, άλλο επτά, εδρέθη μάλιστα καί έν μέγα 
περιέχον εννέα τάφους. Έν δλφ εύρέθησαν περί τά δέκα νεκρικά δωμάτια 
καί περί τού; όγδοήκοντα τάφοι. Πιθανόν νά ήτο ενταύθα μικρόν νεκροτα-
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φεϊον πάτριάς ή συντεχνίας. Τά δωμάτια ήσαν, ως φαίνεται εκ τών σψζομέ- 
νων λειψάνων, θολωτά, μονοκάμαρα, ως πρέπει νά εϊπωμεν άκριβέστερον. 
Οί τάφοι είναι εσκαμμένοι κατά σειράν, ό εις παραπλεΰρως τοΰ άλλου, κατά 
πλάτος προς τό εσωτερικόν τοΰ δωματίου. Ό τελευταίος τάφος, απέναντι τής 
εισόδου, ήτο κατεσκευασμένος κάτωθεν τοΰ τόξου τής καμάρας, ούτως, ώστε 
σχηματίζεται άνευ αυτοΰ τΰμπανον έχον αψιδωτόν περίγραμμα, όμοιότατον 
με τά γνωστά arcosolia τών χριστιανικών τάφων τών κατακομβών. Ή 
τοιαΰτη αρχιτεκτονική διάταξις, προστιθεμένη καί εις άλλα τεκμήρια, δεικνύει

Είκ. 2. Οί άνω τοΰ Ηρώου τάφοι.

δτι οί τάφοι οΰτοι είναι τής ιδίας εποχής μέ τους χρόνους τών κατακομβών, 
ήτοι τών πρώτων αιώνων μετά Χριστόν. Τά άλλα τεκμήρια είναι ή οΐκοδομία 
τών τάφων διά μεγάλων πλίνθων κατά τον τρόπον τής Ρωμαϊκής εποχής. 
Τό μέγα νεκρικόν δωμάτιον έχει μήκος 7 μ. X πλάτος 2.00 μ. X ύψος 2 μ. 80. 
Ή κατά τον τρόπον τών Έλληνορρωμαϊκών χρόνων τοιχοδομία έχει γίνει 
μέ μεγάλην επιμέλειαν καί στερεότητα, ως καί ή δλη κατασκευή τών μονο
καμάρων δωματίων. ’Έχουν διασωθή τά επιχρίσματα τών τοίχων καί ίχνη 
τοιχογραφιών εις δλα τά νεκρικά δωμάτια.

Οί τάφοι δλοι ήσαν σεσυλημένοι από παλαιάς εποχής. Δεν εΰρέθησαν 
εντός αυτιών ή πλησίον αυτιών, έκτος εννοείται οστών ανθρωπίνων άτάκτως
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έσκορπισμένων, είμή τεμάχια αγγείων καί λύχνοι τινές ειδωλολατρικοί, κεκο- 
σμημένοι με διακοσμήσεις καί με μορφάς σατύρων, άλλοι μέ είκονογραφικάς 
μορφάς, ίσως τοΰ Ιργοστασιάρχου, ίσως τοΰ τεθαμμένου. Εις μικράν δέ 
στήλην, ΰψους 0.70 καί πλάτους 0.17, είναι άμελώς γεγραμμένη ή εξής 
συγκινητική εν τή βραχυλογία αυτής Ιπιγραφή:

ΦΙΛΟΥΜΕΝΗΣ 
ΤΟ ΚΑΛΛΟΣ 

ΗΡΠΑΓΘΗ ΤΑΧΟΣ 
ΖΗΣΑΣΑ ΒΙΟΤΟΥ 

ΚΒ ΕΤΗ.

Τα ευρήματα ταϋτα είναι υπό πολλάς επόψεις άξια λόγου. Είναι δέ καί

Είκ. 3. Εις τό μέσον τό μέγα νεκρικόν δωμάτων μέ εννέα τάφους.

κατά την εποψιν ταυτην έξαιρετικώς σπουδαία, δτι δεικνύουν την έξακολού- 
Φησιν τοΰ ειδωλολατρικοΰ βίου καί μετά την διάδοσιν τοΰ Χριστιανισμού, 
εξακολούθησιν ιδιαζόντως επίμονον εις τά μεμακρυσμένα κέντρα τοΰ αρχαίου 
βίου καί δη είς την Λακωνικήν.

Συγχρόνως επανελήφθη ή άνασκαφή είς τον επί τής άκροπόλεως 
χώρον, δπου ήτο ήπλωμένη ή μεγάλη μονή τοΰ Όσιου Νίκωνος. Ή συνέ- 
χισις τής έρεύνης άποδεικνύει αναμφισβήτητου τήν παλαιάν γνώμην μου δτι
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εχομεν είς δλην σχεδόν την εκτασιν τής άκροπόλεως, τουλάχιστον μέχρι τοΰ 
ναοΰ τής Χαλκιοίκου Άθηνάς, μέγα μοναστήριον, τοΰ οποίου καθολικόν ήτο

ο
CQ-

-!=·

'S
οα

ή άνακαλυφθεΐσα βασιλική τοΰ Όσιου Νίκωνος. ’Έμπροσθεν τής εισόδου 
τής βασιλικής, προς τό ΒΑ μέρος, αποκαλύπτονται τα λείψανα ποικίλων κτι-
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σμάτων, τά όποια ήσαν παρεκκλήσια, κελλία, τράπεζαι των μοναχών, των 
οποίων όμως δύσκολος είναι ή έξακρίβωσις πριν άνακαλυφθή ωρισμένη τις 
ένδειξις εκ τίνος ευρήματος. Τά μόνα ευρήματα είναι άφθονα ανθρώπινα 
οστά, τεμάχια μικρά αγγείων και γλυπτών αρχαίων, είτε βυζαντινών. Πάντως 
δυνάμεθα νά εΐμεθα βέβαιοι περί τής επί αιώνάς τινας, μεταξύ τοϋ 11συ καί 
14ου αίώνος, ύπάρξεως επί τής αρχαίας Σπαρτιατικής άκροπόλεως μεγάλης 
μονής κτισθείσης περί την λαμπράν βασιλικήν, την οποίαν είχεν ανεγείρει 
κατά τά τέλη τοϋ 10ου αίώνος ό προστάτης τής Λακεδαίμονος "Οσιος Νίκων 
ό Μετανοείτε. Έπιβεβαίωσις περί τοϋ χρόνου τής ίδρύσεως καί τοϋ κτίτορος 
είναι επιγραφή κεχαραγμένη άμελώς επί πλακός εις τό μέσον τοϋ δαπέδου 
τοϋ ναοϋ, κατά την οποίαν Ιτάφησαν εκεί δυο «μακάριοι επίσκοποι» τό 
,ζ’ΦΜΑ', ήτοι 1033.

Ή ευρεσις τής βασιλικής τοϋ Όσιου Νίκωνος καί τοϋ παρά την χαρά
δραν νεκροταφείου έχουν, πλήν τής άλλης σημασίας, καί τήν μεγάλην σπου- 
δαιότητα ότι αποκαλύπτουν χρόνους ιστορικούς σκοτεινούς ή καί αγνώστους 
έως τώρα καί μηκύνουν τήν ιστορίαν τής Σπάρτης κατά τούς τελευταίους 
Ελληνιστικούς χρόνους καί κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ Μεσαίωνος.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ

8. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΑΜΝΙΣΩι ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ή άνασκαφή τού 1934 εν λΑμνισώ έσυνεχίσθη εκ μόνων τών πόρων 
τής Αρχαιολογικής Εταιρείας καί διεξήχθη τμηματικώς εις δύο περιόδους, 
από 12-21 Ιουλίου καί από 1-4 Νοεμβρίου. Λόγφ τοϋ μικρού χρηματικού 
ποσού περιωρίσθημεν άποκλειστικώς είς τήν έρευναν τοϋ πέρυσιν άποκαλυ- 
φθέντος έλληνικοΰ ιερού επί παλαιοτέρου μινωϊκοϋ οικοδομήματος (ΠΑΕ 
1933, 93 κ.έξ.). Τά αποτελέσματα εμφανίζουν διαρκώς μεγαλυτέραν επιστη
μονικήν σπουδαιότητα, αλλά συγχρόνως φανερώνουν πόσον δύσκολος καί 
ασύμφορος είναι ή διεξαγωγή τοιούτου είδους άνασκαφών διά περιωρισμέ- 
νων χρηματικών μέσων. Διότι ό άνασκαφεύς, αναγκαζόμενος νά περιορίζεται 
έκάστοτε είς ένα μικρόν άνασκαπτέον χώρον, δυσκολεύεται πολύ νά παρακο
λούθηση επακριβώς τά αλλεπάλληλα στρώματα τών διαφόρων εποχών. 
Ή επαφή προς τάς παρατηρήσεις προγενεστέρων άνασκαφικών περιόδων 
άποκαθίσταται μετά χαλαρότητος καί ενίοτε φαίνονται τά αποτελέσματα ώς 
αντιφατικά. Ή επομένη άνασκαφή τοϋ σπουδαιοτάτου εκείνου χώρου πρέπει
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νά είναι τελειωτική, έπιχειρουμένης τής έξερευνήσεως δλης τής περιοχής τοΰ 
ίεροΰ συγχρόνως.

Τά εφετινά αποτελέσματα είναι έν συνάψει τά επόμενα: Άπεκαλΰφθη 
έν νέον τμήμα τοΰ ίεροϋ προς Νότον τοΰ ήδη άνασκαφέντος πέρυσιν. 
Ένταΰθα αί παρατηρήσεις ημών ήσαν σαφέστεραι και μεγαλυτέρας επιστη
μονικής σπουδαιότητος, διότι τά στρώματα έν τω τμήματι τοότω φαίνονται

Είκ. 1. Χαλκά ευρήματα έξ Άμνισοΰ.

δλιγώτερον τεταραγμένα. Εις τό βαθΰτατον στρώμα εις τό όποιον έπροχωρή- 
σαμεν, έφάνησαν εις έν σημεΐον μερικά πρωτογεωμετρικά, γεωμετρικά και 
άνατολίζοντα όστρακα. Τοιουτοτρόπως άποκαθίσταται πλήρης ή συνέχεια τής 
λατρείας έντός τοΰ ίεροΰ τοΰτου από τής πρωτογεωμετρικής μέχρι τής ύστε- 
ρωτέρας ρωμαϊκής έποχής. 'Όμοια γεωμετρικά όστρακα ύπάρχουσιν έν τούτοις 
καί εις τά ανώτατα στρώματα όμοΰ μετά ρωμαϊκών λύχνων.

"Οπως δήποτε, παρά την διαταραχήν ταΰτην έκ μεταγενεστέρων σκαφών, 
πιθανώτατα υπό θησαυροθηρών, διακρίνονται καθαρώς δυο μεγάλα στρώ
ματα εις τον άνασκαφέντα χώρον: Τό βαθυτερον κείμενον Μινωϊκόν οικοδό
μημα (ΠΑΕ 1933 σ. 94-95 είκ. 1-2) άνεκαλυφθη καί ένταΰθα βαΐνον 
περαιτέρω προς Νότον καί έκτισμένον διά τών αυτών ωραίων πελεκητών 
πωρόλιθων. Διατηρείται όμως ένταΰθα μέχρις ΰψηλοτέρου σημείου, εις τρό-

9
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jtov ώστε ήδη εις βάθος 1 μ. υπό τό έδαφος συναντάται ή ανώτατη σειρά των 
λίθων του. ’Ακριβώς λοιπόν εις τό σημεΐον τούτο υπάρχει τό πρώτον στρώμα 
τού ιερού, τό ρωμαϊκόν, χαρακτηριζόμενον υπό άφθονων πήλινων λύχνων 
και άφθονων πωρίνων γλυπτών περ'ι ών θά διαλάβωμεν αμέσως κατωτέρω.

Τό δεύτερον στρώμα, τό άρχαϊκόν, χαρακτηριζόμενον υπό τής μελανής 
γής τής βριθούσης χαλκών ευρημάτων καϊ άντικειμένων έξ αιγυπτιακής

ί ·-

Είκ. 2. Ευρήματα αιγυπτιακής φαγεντιανής έξ Άμνισοΰ.

φαγεντιανής (ΠΑΕ έ.ά. 97), εύρίσκεται εν μέτρον βαθύτερον. Μεταξύ τών δύο 
στρωμάτων μεσολαβεί στρώσις ά'μμου (ούχί τόσον εμφανής δσον εις τον 
περυσινόν τομέα, ε.ά. 97) καί στρώμα λίθων μετά γής κενόν παντός άλλου 
ευρήματος, πλήν άσημάντων άραιοτάτων οστράκων. ’Ιδιαιτέρως σπουδαΐον 
είναι τό γεγονός, δτι τό αρχαϊκόν στρώμα εύρίσκεται ενταύθα βαθέως εντός 
τού Μινωϊκοΰ οικοδομήματος. Τούτον άρα οι τοίχοι εχρηοιμοποιήθηααν εις τό 
ελληνικόν ιερόν τής αρχαϊκής εποχής.

Τά κινητά ευρήματα τής έφετεινής άνασκαφικής περιόδου παρουσιάζουν 
δλως ιδιαίτερον ενδιαφέρον: Τό μελανόν στρώμα παρουσίασε πλήθος χαλκών 
άμορφων τεμαχίων, δύο χαλκά ειδώλια βοών (είκ. 1, 1 και 3), χαλκοΰν δακτύ
λιον μέ πλατείαν ελλειψοειδή σφενδόνην φέρουσαν γλυφήν δκλάζοντος τετρα
πόδου (είκ. 1, 5), πόδα σκεύους εν σχήματι πέλματος λέοντος (είκ. 1,2), κολοβόν
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διπλούν πέλεκυν (είκ. 1, 6) κολοβόν εϊδώλιον γυμνής γυναικείας μορφής 
(κουροτρόφου; είκ. 1, 4) τέλος δε χαλκοΰν νόμισμα, το όποιον δμως (τελείως 
δν έφθαρμένον) έκυλίσθη έως έκεΐ έκ των άνωτέρων στρωμάτων.

Τά εξ αιγυπτιακής φαγεντιανής ευρήματα είναι πρωτίστως δύο μικραί 
καθήμεναι μορφαί κολοβαί, ά)ν τά βάθρα φέρουσιν αιγυπτιακά κοσμήματα 
(είκ. 2, 6 καί 8). Τεμάχια μάλλον ή ήττον κολοβά ίσταμένων μορφών (είκ. 2,1-2). 
Κεφαλαί θεοτήτων (είκ. 2, 4-5). Τό άνω ήμισυ λεοντοκεφάλου μορφής, πιθα
νώς τής μεμφιτικής θεότητας Σεχμέτ (πρβλ. A. Ermann, Die agypt. Reli
gion 16) καί διάφορα άλλα τεμάχια καί εξαρτήματα. Εύρέθη τέλος μικρό- 
τατον λεπτόν δισκάριον χρυσοΰν, πλήθος ψήφων έκ διαφόρων υλικών, έπιπε- 
δόκυρτον φακοειδές εξάρτημα όρείας κρυστάλλου καί έτερα μικροευρήματα.

Είκ. 3. Πώρινα γλυπτά έξ Άμνισοΰ.

Ή στενή άρα σχέσις τοΰ ίεροΰ προς την Αίγυπτον καθίσταται επί 
μάλλον καί μάλλον προφανής, τοσούτφ μάλλον, καθ’ δσον πιστοποιοϋσι 
ταύτην καί τά ευρήματα τοΰ ύπερκειμένου ρωμαϊκού στρώματος. Ενταύθα 
έλλείπουσιν αί αρχαιότητες έκ χαλκού καί φαγεντιανής, άφθονούσι δε τά 
λίθινα αντικείμενα. Εΰρέθησαν: ’Οπίσθιον μέρος πελωρίου πώρινου πτηνού, 
προς τό όποιον αντιστοιχεί άνευ αμφιβολίας ή όλίγας ημέρας βραδύτερον 
εύρεθεΐσα υπερφυσικού μεγέθους κεφαλή ίέρακος, είκ. 3, 2 καί 4. Τεμάχιον 
έκ κεφαλής άλλου ίέρακος έ'φερεν ένθέτους οφθαλμούς έξ άποπεσούσης ύλης. 
Ούδεμία αμφιβολία, δτι πρόκειται περί τού ιερού πτηνού τής αιγυπτιακής 
ηλιακής θεότητος, τού "Ωρου. Δύο πώρινα βόεια ώτα καί δύο κέρατα τού 
αυτού υλικού ανήκουν πιθανώτατα εις τον ιερόν ’Απιν. Τό έν τών ώτων 
διατηρεί έσωτερικώς λείψανα έρυθροΰ χρωματισμού. Επίσης εύρέθησαν
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Ισως ή πρόοδος των άνασκαφών αποκάλυψη και τά υπόλοιπα τοΰ αγγείου 
τεμάχια, οΰτω δε μάς διαφώτιση περί τής φυσεως τοΰ ίεροΰ καί των λατρευο- 
μένων θεοτήτων.

Έκ των άφθόνως εύρεθέντων λύχνων εις φέρει την υπογραφήν Κλάρου.

πόδες πτηνών καί λεόντων συμφυείς μετά πωρίνων ιωνικών κιονόκρανων, 
έφ’ ών έπεκάθηντο (είκ. 3, 1 καί 3). Έν άλλο πτηνόν, πιθανώτατα αετός, 
ελλιπές την κεφαλήν, σΰγκειται έκ χονδροκόκκου νησιωτικού μαρμάρου. Έκ 
τοΰ αΰτοΰ υλικού είναι μικρά, καλώς διατηρούμενη μαρμάρινη κεφαλή,

(εικ. 4). Επειδή επί τοΰ άνω 
μέρους τοΰ κρανίου υπάρ
χει οπή καί πέριξ ταύτης 
τό μάρμαρον φέρει κυκλο
τερή λείαν επιφάνειαν, ίσως 
έπεκάθητο ενταύθα πόλος 
εξ άλλου τεμαχίου. Έν τοι- 
αυτη περιπτώσει πρόκειται 
περί Πλοΰτωνος-Όσίριδος. 
Μνημονευτέα έτι είναι άνω 
μέρος έφθαρμένης μικράς 
μαρμάρινης καρυάτιδος καί 
δυο κορμοί κολοβών μαρ
μάρινων άγαλματίων. ’Άν 
έν θραύσμα κατειργασμένου 
μαρμάρου είναι πράγματι 
τεμάχιον μηρού, τότε υπάρ
ξει ελπίς να άνευρωμεν καί 
τό υπόλοιπον άγαλμα πλέον 
ή φυσικοΰ μεγέθους.

’Ιδιαιτέρας σπουδαιό- 
τητος είναι τρία συναπτό- 
μενα τεμάχια εξ ευ μεγέθους 
μαρμάρινου αγγείου (πλεω- 

Εικ. 4. Μαρμάρινη κεφαλή Πλούτωνος-Όσίριδος. νων τοιοΰτων αγγείων τά

τεμάχια εύρέθησαν, ών με
ρικά φέρουν καί πλαστικόν διάκοσμον κλάδων, καρπών κλπ.).Τό άγγεΐον τούτο 
έ'φερεν επιγραφήν δίστιχον, ής διεσώθη τό δυστυχώς άκατάληπτον τέλος:

------- ΘΕΝATA
--------  ΜΕΡΩΣ
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Τινές δεικνύουν παραστάσεις, ήτοι γοργόνεια, κρατήρα έξ οΰ συμμετρικούς 
εκφύονται δύο σταφυλαί, Έρωτίσκον, άλεκτρυονομαχίαν. Περίεργοι είναι δύο 
παραστάσεις σκιρτώντος αιγάγρου καί ετέρου καλπάζοντος, ετι δέ περιεργο- 
τέρα μία τρίτη άπεικονίζουσα ταύρον υπέρ τον όποιον έν όριζοντία στάσει 
αίωρεΐται ανθρώπινη μορφή. Πασαι αί παραστάσεις αύται ενθυμίζουν ζωη- 
ρώς τούς μινωϊκούς σφραγιδολίθους. Δεδομένου δτι τοιοϋτοι θά εύρίσκοντο 
πάντοτε τυχαίως, δπως εύρίσκονται καί σήμερον, να ΰποθέσωμεν αρά γε δτι 
έκεϊθεν άντέγραψεν ό λυχνοποιός τάς παραστάσεις του καί δτι ή τρίτη τοιαύτη 
δεν είναι τίποτε όλιγώτερον από μίαν μινωϊκήν ταυροπαιδιάν;

Ή άνασκαφή τού ιερού Άμνισοϋ αποβαίνει ούτω λίαν ενδιαφέρουσα, 
ιδίως μετά την πιστοποίησιν τού γεγονότος δτι οί 'Έλληνες έχρησιμοποίησαν 
αυτουσίους τούς τοίχους τού μινωϊκού κτηρίου, δτε έγκατέστησαν τό ιερόν 
των. Ούτως αποβαίνει πιθανωτέρα ή ύπόθεσις, δτι πρόκειται περί μιας συνε
χούς λατρείας από τής μινωϊκής μέχρι τής ρωμαϊκής εποχής. Είναι γνωστόν, 
δτι τό αυτό γεγονός παρετηρήθη καί εις τό άνάκτορον τής Τίρυνθος, δπου ό 
ανατολικός τούτου τοίχος (ως καί ενταύθα περί τού ανατολικού πρόκειται) 
έχρησιμοποιήθη εις τον ελληνικόν ναόν. 'Η έξακρίβωσις τού πράγματος 
τούτου καί εν τή μινωϊκή Κρήτη, δπου διάφοροι λαοί καί διάφοροι θεοί 
διεδέχθησαν άλλήλους, τθά είχε την μεγαλυτέραν δυνατήν σπουδαιότητα διά 
την ιστορίαν τής θρησκείας.

ΣΤΤ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ
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Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δωρεαί. Ευχαρίστως άναγράφοντες κατωτέρω τάς προς τήν βιβλιοθήκην 
τής Εταιρείας είτε ΰπ’ αυτών τών συγγραφέων είτε ύπ’ άλλων φίλων τής 
Εταιρείας άποσταλέντα κατά τό έτος 1934 βιβλία, καθήκον ημών θεωροΰμεν 
νά έκφράσωμεν κα'ι ενταύθα προς πάντας τούς φιλόφρονας δωρητάς τήν 
ευγνωμοσύνην τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

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

1. Aberg, Ν.: Bronzezeitliche und friiheisenzeitliche Chronologie. T. 4:
Stockholm 1933.

2. Άραποπούλου, K. ©.:'0 Δημοσθένης ώς πολιτικός και ρήτωρ. Άθήναι 1931.
3. ’Αρβανιτάκη, Γ. Λ.: Chronometrie musulmane. Ρ. 1-2: Athenes 1934.
4. Άριστοφρονος, Παν.: Πλάτωνος Άκαδήμεια. Έν ’Οξφόρδη 1933.
5. Babinger, Pr.: J. Η. Mordtmann zum Gedachtnis. Berlin 1933.
6. Βαλέτα, Γ.: Ό έπιστημολόγος Γ. Γαρδίκας. ’Αθήνα 1934.
7. Banerji, R. D.: Eastern indian School of mediaeval Sculpture. Delhi 1933.
8. Βελανιδιώτη, ’Ιεζεκιήλ.: Τροποποιήσεις τών εκκλησιαστικών νόμων. Έν Άθή-

ναις 1934.
9. Benecke, Η.: Die Seepolitik der Aitoler. In. Diss. Hamburg 1934.

10. Ελληνική Βιβλιογραφία. Άρ. 1:1931. Έν Άθήναις 1934 (Εθνική Βιβλιοθήκη
Ελλάδος).

11. Bollettino dell’ Associazione Internazionale degli Studi Mediterranei.
Anno 5, 1934. Roma (Γ. Π. Οικονόμος).

12. Βολονάκηξ Μ. Δ.: Αί Άθήναι τό αιώνιον Ελληνικόν άστυ. Λόγος . . Έν Άθή-
ναις 1934 (Πανεπιστήμιον ’Αθηνών).

13. » » Ή Ελληνική έπανάστασις απαύγασμα τοΰ αθανάτου Ελλη
νικού πνεύματος. Λόγος . . . Έν Άθήναις 1934 (Πανεπι- 
στήμιον Αθηνών).

14. Burr, Dorothy: Terra - cottas from Myrina in the Museum of Fine Arts,
Boston 1934.

15. Caputo G.: Σικελία presso Atene. Roma 1933. Άπ.: Rendiconti d. Cl. d.
Scienzi morali... d. Real. Accad. Naz. d. Lincei, s. 6. v. 9.

16. Χατζή, Άντ. X.: Ε’ις τήν Ευσταθίου Μακρεμβολίτου Άκριτηΐδα. Άθήναι 1933.
Άπ.: «Byz.-Neugr. Jahrb.» 10.

17. » » Μακεδονικής επιγραφής έκδοσις νέα. Άπ.: «Εις μνήμην Σπυ
ρίδωνος Λάμπρου ». Έν Άθ. 1935.

18. Χατζιδάκι, Γ. Ν.: Άκαδημεικά άναγνώσματα. Τ. 2: Έν Άθήναις 1931 (Πανε-
πιστήμιον Θεσσαλονίκης).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:14 EEST - 54.226.8.97



Ή βιβλιοθήκη τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 135

19. Χατζιδάκη, I.: Tylissos. Paris 1934 (Γαλλική ’Αρχαιολογική Σχολή).
20. ’Αντώνιος Άν. Χρηστομάνος <f 25 Άπριλ. 1933). Λόγοι έκφωνηθέντες κατά

τό τελεσθέν τή 8ΐ1 Νοεμβρ. 1933 είς μνήμην αύτοΰ έπιστημ. μνημόσυνον έν τή 
Αιθούση τών τελετών τοΰ Πανεπιστημίου (Πανεπιστήμιον ’Αθηνών).

21. Κυπριακά Χρονικά. Έτ. 10,1934, ΈνΛάρνακι (Κύπρου), (Εκδοτική Επιτροπή)·
22. ©εσσαλικά Χρονικά, ϊ. 2-3. Άθήναι 1931 -’33 (Ιστορική καί Λαυγραφική

Εταιρεία Θεσσαλών).
23. Compte Rendu de la Societe Hellenique d’Anthropologie (1931 -’32). Άπ.:

«Rev. Anthropol.» Ann. 44, 1934 (Ελληνική Άνθριοπολογική Εταιρεία).
24. Cronaca dei ristauri, dei progetti e dell’ azione tutta dell’ Ufficio Regio-

nale ora Soprintendenza dei Monumenti di Venezia. Venezia 1912.
25. W. Doerpfeld. Als Sie am 26. Dezember 1933 Ihr achtzigstes Lebensjahr,..

[Gratulationsschreiben an Wilhelm Dorpfeld]. A. τ. [1934].
26. Drerup, Eng.: Kulturprobleme des Klass. Griechentums. 2: Der Huma-

nismus. Baderborn 1934.
27. ΈκΘεσίς τών πεπραγμένων (Έθνικ[οΰ] καί Καποδιστριακ[οΰ] Πανεπιστημίου]

’Αθηνών κατά τό πανεπιστημιακόν έτος 1931- ’32 επί Πρύτανεως Κ. Δυοβου- 
νιώτου. ’Εν Άθήναις 1933 (Πανεπιστή μιον ’Αθηνών).

28. ’Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τ. 2: Έν Θεσσαλονίκη 1932 (Πανεπιστή μιον Θεσσαλονίκης).

29. Etnolog. Τ. 5 (-6) Ljubljana 1933 (Ά. Όρλάνδος).
30. Ή έξελλήνισις τοΰ ’Αρχαίου κόσμου [L’hellenisation du monde antique]. Δια

λέξεις γενόμεναι είς την Σχολήν τών Άνωτέρων Κοινωνικών Σπουδών τών 
Παρισίων υπό Ad. Reinach [κ. ά.] Μετάφρ. Ξανθίππης Π. Μακκά. Τ. 1 
(Ή μεταφράστρια).

31. Friedrich, Joh.: Ras Schamra. Leipzig 1933.
32. Γεδεών, Μ. I.: Πέντε συγγενείς έκ Λερού ’Αρχιερείς Ήρακλείας (1714-1830).

Έν Άθήναις 1934.
33. Γιαννοπούλου, Ν. I.: Έπιγραφαί έκ Θεσσαλίας. 1934. Άπ.: ΑΕ 1932.
34. » » Τά Μετέωρα. Βόλος 1926.
35. » » Ή Ιερά Μονή Ξενίας έν Θεσσαλία. Άθήναι 1934. Άπ.:

Θεσσαλικά Χρονικά, Τ. 4.
36. Goldston, Ed.: Illustrated catalogue of objects of art. London.
37. Μεσαιωνικά Γράμματα: Τ. 2: Άθ. 1934 (Σύλλογος Μεσαιωνικών Γραμμάτων).
38. La Grdce d’aujourd’ hui (Alexandrie 1933). Άπ.: «La Gazettte d’Orient».

Ann. 7, N. S., Decembre 1933 (Γ. Π. Οικονόμος).
39. Τουριστική 'Ελλάς. Έτ. 5: 1934 (Τουρισμός).
40. 'Ελληνικά. Έτ. 7: Έν Άθήναις 1934 (Σύλλογος ’Ωφελίμων Βιβλίων).
41. Ή Εταιρεία τοΰ «Ελληνισμού» . . . πρός τούς Έλληνας διανοουμένους . . .

10 Άπριλ. 1934.
42. Εύρετήριον τών μνημείων τής Ελλάδος. Α', τχ. Γ' υπό Ά. Κ. Όρλάνδου

Έν Άθήναις 1933 (‘Υπουργεΐον Θρησκευμάτων κ. Παιδείας).
43. Περί ίδρύσεως έν Κέρκυρά τής Ίονίου 'Εταιρείας. Κέρκυρα 1934 (I. Παπα-

δη μητριού).
44. Hiller ν. Gartringen, F.: Nocli einmal das Archilochosdenkmal von

Paros. Berlin 1934. Άπ.: Nachrichten v. d. Gesellsch. d. Wiss. z. Gottin
gen Philol. - hist. Kl. 1. N. F., Bd 1, Nr. 2.
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45. Hitt, I/. W.: The Parthenon ( Carnegie Magazine» V. 7, Nr. 1, Pittsburgh,
PA, April 1933).·

46. Die Griechischen Horizonte, Jg. 1, N° P Mai 1934 (Τουρισμός).
47. Καββαδά, Στεφ.: Ή έν Χίφ βιβλιοθήκη Κοραή. Έν Άθήναις 1933 (Εφορεία

Σχολικού Ταμείου Δήμου Χίου).
48. Κανόνες του αλφαβητικού καταλόγου τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βρετταν. Μου

σείου (Rules for compiling the catalogues .. .). Μετάφρ. Νικίου Βέρτη. Πρό
λογος Γ. Χαριτάτη. Έν Άθήναις 1934 (Γεν. Συμβ. Βιβλιοθ. Ελλάδος).

49. Κανόνες τοΰ αλφαβητικού καταλόγου τών ’Ιταλικών δημοσίων βιβλιοθηκών
(Regole per compilazione del catalogo alfabetico). Μετάφρ. Νικίου Βέρτη. 
Πρόλογος Γ. Χαριτάκη. Έν Άθήναις 1934 (Γενικόν Συμβούλιον Βιβλιοθηκών 
τής Ελλάδος).

50. Καρδαμάτπ, I. Π.: Νάρκη φυλετική (Άθήναι) 1934.
51. Karo, G.: Fiihrer durch Tiryns. Aufl. 2. Athen 1934.
52. Kaye, G. R.: Baklishali manuscript. P. 3 Delhi 1933.
53. Κατσαρα, K. Μ.: Γύρω από τήν διάνοιαν καί τό σώμα [Άθήναι] 1934.
54. Κεραμοπούλλου, Α.: Άνασκαφαί καί ερευναι έν τή Άνω Μακεδονία. 1933.

Άπ.: ΑΕ 1932.
55. » » Αρχαία έξ Άμφιπόλεως. Αίγινητικά. 1934. Άπ.: ΑΕ 1932.
56. » Έρευναι καί άνασκαφαί έν Δυτική Μακεδονία. Έν Άθή-

ναις 1934. Άπ.: ΠΑΕ 1933.
57. » » Όδηγός τών Δελφών. Έν Άθήναις 1908.
58. Κοραη, Άδ.: Ανέκδοτοι λεξιλογικά! σημειώσεις καί έπιστολαί. Έν Άθήναις

1934. (Εφορεία τοΰ Σχολικού Ταμείου Δήμου Χίου).
59. » « Σημειιόσεις ε’ις τό προσωρινόν πολίτευμα τής Ελλάδος τοΰ 1822

έτους. Έκδίδ .... υπό Θωμ. Π. Βολίδου. Έν Άθήναις 1933. 
(Θ. Π. Βολίδης).

60. Κουρουνιώτη, Κ.: Έλευσίς. Έν Άθήναις 1934.
61. Κουρτίδου, Κ. Γ. : Τά αρχαία ελληνικά μυστήρια. . . Έν Άθήναις 1934.
62. Kunze, Ε.: Orchomenos. 4; Miinchen 1934.
63. Κυιταρίσση, Ν.: Άνασκαφή Μυκην. Νεκροταφείου Άρχ. Άχαΐας. Έν Άθήναις

1934. Άπ.: ΠΑΕ 1933.
64. » » Κατάλογος τών μνημείων τής αρχαίας ’Ολυμπίας καί τοΰ μου

σείου αυτής. Έν Άθήναις 1934.
65. Λεβίδου, Ν. Δ.: Βασιλεία συνταγματική μετά κοινοβουλευτισμού. Άθήναι 1934.
66. » » Πίναξ τινών τών δημοσιευθέντων έργων, βιογραφικαί τινες

σημειώσεις περί αυτού. Έν Άθήναις 1934.
67. Leider, Er.: Der Handel of Alexandreia (Hamburg 1933).
68. Λογοδοσία τεσσαρακονταετίας (1894-1934) Εταιρείας «Ό Ελληνισμός». Έν

Άθήναις 1934 (Εταιρεία Ελληνισμός).
69. Λυκούργος. Κ. Θ. Άραποπούλου : Λυκούργου Λόγος κατά Λεωκράτους μετάφρ.

εις τήν νέαν ελληνικήν γλώσσαν μετά εισαγωγής. . . Έν Άθήναις 1933.
70. Μαλτέζου, Κ.: Contribution a la recherche des dimensions des clepsydres... 

Άπ.: «ΠΑΑ 8, 1933.
» Les subdivisions du doigt chez les Grecs. Άπ.: «ΠΑΑ», 

8, 1933.
71.
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72. Mapyeepn, A. Κ.: Ό αλφαβητικός κατάλογος των βιβλιοθηκών. Έν Άθήναις
1934. (Γεν. Συμβ. Βιβλιοθ. Ελλάδος).

73. Μαρινάτοι), Σπ. Ν.: Άνασκαφαί Άμνισοϋ Κρήτης. Έν Άθήναις 1934. Άπ.:
ΠΑΒ 1933.

74.

75.

76.
77.

78.

79.

80. 

81.

82.

83.

84.
85.

» » Zur Orientierung der Minoischen Architektur. Άπ.:
«Proceed, of the 1st Intern. Congr. of Prehist. and 
Protohist. Sc., London Aug. 1-6, 1932.

Meritt, B. D.-West, A. B.: The Athenian assesment of 425 B. C. An 
Arbor 1934.

Μινω'ίδης, Μηνάς: Calliope .. . Paris 1825 (Δωρ. άγν.).
Μπακαλάκχ, Γ.: Άνασκαφή έν Φλωρίνη τής 'Άνω Μακεδονίας. Έν Άθήναις 

1934. Άπ.: ΠΑΕ, 1933.
Οικονόμου, Γ. Π.: Έκθεσις περί τών κατά τό έτος 1933 υπό τής Αρχαιολογι

κής Εταιρείας πεπραγμένων. Έν Άθήναις 1934.
» » Έκ τοΰ εργαστηρίου τών Τράλλεων [Έν Άθήναις] 1925.

Άπ: ΑΕ, 1923, σ. 59-101.
> » Γένεσις καί έξέλιξις τών Μουσείων (Βραδυνή, Άρ. 3362-’63:

11-12 Ιουνίου 1934).
» » Μίνδη-Μένδη, ή πατρίς τοΰ Παιωνίου [Έν Άθήναις] 1926.

Άπ: ΑΕ 1924, σ. 27-40.
» Ναοποιοί καί Έσσήνες [Έν Άθήναις 1924). Άπ.: Άρχ. 

Δελτ. 1922, σ. 258-346.
Όρλάνδου,'Αν. Κ.: Αί άνασκαφαί τής Άλιφείρας. Έν Άθήναις 1934. Άπ.: 

«Όλυμπ. Άρχεΐον».
» » Άνασκαφή Σικυώνος. Έν Άθήναις 1934. Άπ.: ΠΑΕ 1933.
» » Ή αρχιτεκτονική τοΰ τζαμιού Όσμάν Σάχ τών Τρικκάλων.

Άπ.: ΠΑΑ, 4, 1929.
86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.
95.

Άνατολίζουσαι Βασιλικαί τής Λακωνίας. Έν Άθήναις 
1927. Άπ.: «Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ.» Τ. 4.

L’eglise byzantine des Saints Apotres a Leondari, 
Paris (1921). Άπ.: «Rev. Et. Gr.·· T. 34, 1921.

» Ό Επιτάφιος τοΰ Πέτα. Έν Ίωαννίνοις 1929. Άπ.: «Ήπειρ. 
Χρον.» 1929.

^ Νεώτεραι έρευναι έν Άγίφ Τίτφ τής Γορτύνης. Έν Άθή- 
ναις 1926. Άπ.: «Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ.». Τ. 3.

» Eine unbeachtete Kuppelfom. Άπ.: «Byz. Zeitschr.», 
30, 1930.

» Ό Μεδρεσές τοΰ κάστρου τής Μυτιλήνης. Άπ.: «Ήμερολ. 
Μεγ. Έλλ.» 1929.

Μνημεία τοΰ Δεσποτάτου τής ‘Ηπείρου. Ή Κόκκινη Έκκλη- 
σιά (Παναγία Βελλάς). Άπ.: «Ήπειρ. Χρον.» Τ. 2, 1927. 

» . Μεσαιωνικά μνημεία Όρωποΰ καί Συκάμινου. Άθ. 1927.
Άπ. : Δελτ. Χριστ. Άρχ. Έτ., Τ. 4.

» Ή Μονή Βαρνάκοβας, Άθήναι 1922.
» Δυο ανέκδοτοι ναοί τών Αθηναίων Μπενιζέλων. Έν Άθή- 

ναις 1931. Άπ.: «Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ.». Τ. 8.
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96. Όρλάνδου, Άν, Κ.:Ναοί των Καλυβιών Κουβαρά. Έν Άθήναις 1923. Άπ.:
«Άθηνα» Τ. 35.

97. » » Συμπληρωματικά περί τής Βασιλικής τών Καλυβιών Κου
βαρά. Έν ΆΟήναις 1932. «Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ.». Τ. 9.

98. » » Προστομιαΐον τοΰ Μουσείου Ηρακλείου. Φραγκική σφρα-
γίς έκ Δαφνιού. Άπ.: «Άρχ. Δελ.» Τ. 9, 1924-’25.

99. » » Τεμάχια τραπεζών τοΰ Μουσείου Ηρακλείου Κρήτης.
Άπ.: «Byz.-Neugr. Jahrb.*. 6, 1928.

100. Παχνοΰ, Άλ. Ν.: Χίος. Άθήναι 1934. Άπ.: «Μεγ. Έλλ. Έγκυκλ.» Τ. 24,
σ. 604 - 622.

101. Παπαδημητρίου, I.: Προϊστορικός συνοικισμός παρά τήν λίμνην Λικέρι τής
Βοιωτίας. 1931. Άπ.: ΠΑΑ 6, 1931.

102. Παρασκευαϊ'δου, Σ. Γ.: Έπιγραφαί έκ Μυτιλήνης. 1934. Άπ.: ΑΕ 1932.
103. Peirce, Η.-Tyler, R.: L'art byzantin. Τ.2. Paris 1934(Άντ.Έμ. Μπενάκης).
104. Πρακτικά Συνεδριών (Έλλην. Άνθρωπολ. Εταιρείας) τοΰ έτους 1932 -’33.

Άθήναι (Έλλ. Άνθρωπολ. Έτ.).
105. Proceedings of the Cambridge Antiquarian Society. V. 34: Cambridge

1934 (Cambr. Antiqu. Soc.).
106. Report ([of the] Prince of Wales Museum of western India) for the year

1932 - ’33. Bombay 1933 (Διεύθυνσις Μουσείου).
107. Robinson, D. M.: A new greek inscription from Macedonia. Άπ.: «Amer.

Journ. of Archaeology,». V. 37, 1933, No 4, σ. 602-604.
108. Roehlig, Jos.: Der Handel von Milet. Hamburg 1933. Diss. In.
109. Saeflund, G.: Le mura di Roma republicana. Uppsala 1932.
110. Sahni, D. R.: Guide of the Buddhist ruins of Sarnath. Delhi 1933.
111. Schneider, G.: Θεωρία καί ιστορία τής βιβλιογραφίας. Μετάφρ. υπό Γ. X. καί

Στέλλας Πέππα. Έν ΆΟήναις 1933 (Γενικόν Συμβούλιον Βιβλιοθηκών τής 
Ελλάδος).

112. Siemienski, Jos.: Les symboles graphiques dans les editions critiques
de textes. Projet d’unification. Varsovie 1927.

113. Σωτηριάδμς, Γ.; Άνασκαφή Μαραθώνος. Έν Άθήναις 1934. Άπ.: ΠΑΕ 1933.
114. Σωτηρίου, Γ.: Άνασκαφή Νέας Άγχιάλου. Έν Άθήναις 1934. Άπ.: ΠΑΕ 1933.
115. Staehlin, Fr. - Meyer, Ε. - Heidner, A.‘. Pagasai und Demetrias. Berlin.

Leipzig 1934.
116. Στατιστική βιβλιοθηκών δημοσίου χαρακτήρος κατά τό έτος 1927. Άθήναι

1933 (Ύπουργεΐον Εθνικής Οικονομίας).
117. Στατιστική τοΰ Ελληνικού Περιοδικού Τόπου κατά τό έτος 1927. Άθήναις

1931 (Ύπουργεΐον Εθνικής Οικονομίας).
118. Statuts de la Societe Royale Egyptienne de Papyrologie. Le Caire 1930.
119. Σταυροιτοώλλου, Φ. Δ.: Τιμητικόν ψήφισμα Αλών τών Άραφηνίδων. 1934.

Άπ.: ΑΕ 1932.
120. Στεφανίδου, Β. Κ.: Ό Οόγγροβλαχίας ’Ιγνάτιος ό Λέσβιος. Έν Άθήναις

1934 (Πανεπιστήμιον Αθηνών).
121. Sydacoff, Β. ν.: Das Balkanproblem und die Balkandynastien. Leipzig

(1908).
122. Symbolae Osloenses. Fasc. 13: Osloae 1934 (Γ. Π. Οικονόμος).
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Ή βιβλιοθήκη τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 139

123. Εθνικόν Συνέδριον πρός καταπολέμησιν τών εχθρών καί διαφθορέων τής
Θρησκείας . . . Έν Άθήναις 1925 (Παλ. δωρ.).

124. Εθνικόν Συνέδριον. Τχ. 1: Πρακτικά γεν. συνελεύσεων. Άθήνησι 1925 (ΓΙαλ.
δωρ.).

125. Tanaka. Hidenaka:'Ιστορία τής ελληνικής λογοτεχνίας 1933 (Ίαπωνιστί).
126. ©ρακικά. Τ. 5. Έν Άθήναις 1934 (Θρακικόν Κέντρον).
127. ©ρεψιάδου, I.: Μικρά σκαφή παρά την Άγ. Παρασκευήν. 1934. Άπ.: ΑΕ 1932.
128. Valmin, Ν.ι Die Zeus-Stoa in der Agora von Athen, Lund 1934 (Bull. d.

la Soc. R. d. Lettres de Lund, 1933 - ’34, I).
129. Wace, A. J. B.: Chamber tombs at Mycenae. Oxford 1932.
130. Weiss, J.: Bericht iiber die Lander-und Volkerkunde Siidosteuropas ...

Άπ.: «Geogr. Jahrb.» 48.
131. Wrede, W.: Attika. Athen 1934.
132. » » Attiscbe Mauern. Athen 1933.
133. Ξυγγοπούλου, A.: Τά ψηφιδωτά τού ναού των Άγ. Αποστόλων έν Θεσσαλο

νίκη 1934. Άπ.: ΑΕ 1932.
134. Ζαχοπούλου, Κ. Α.: Ιστορικοί σελίδες περί τής έν Κασαμπα ’Ορθοδόξου

Ελληνικής Κοινότητος (1625-1922). Έν Άθήναις 1934.
135. Ziebarth, Ε.: Der griechische Kaufmann im Altertum. Miinchen: 1934.
136. ’Aycpai καί άνταλλαγαί· Είσήχθησαν είς τήν βιβλιοθήκην τής Εταιρείας

κατά τό 1934 έξ αγοράς 102 νέοι τόμοι καί έξ ανταλλαγής 81.
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ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1934

Τή 4n Μαρτίου 1934 ήμερα Κυριακή και ώρρ 5 1/2 μ. μ. συνήλθον 
οί εταίροι εις τακτικήν συνέλευσιν ΐνα συμφώνως προς τό άρθρον 32 τοϋ 
’Οργανισμού έκλέξωσι τό τε Προεδρεΐον τής Συνελεύσεως και την πενταμελή 
Ιπί τού προϋπολογισμού Επιτροπείαν διά τό έτος 1934, άκοΰσωσι δέ την 
έκθεσιν τής εξελεγκτικής Επιτροπείας περί τής οικονομικής διαχειρίσεως τού 
1933, ως καί την έκθεσιν τού Γραμματέως τού Συμβουλίου περί τών πεπραγ
μένων τού 1933.

Παρήσαν εταίροι τριάκοντα τρεις. Γενομένης φανεράς ψηφοφορίας 
Ιξελέγησαν: Πρόεδρος τής Συνελεύσεως ό κ. Π. Πουλίτσας, ’Αντιπρόεδρος 
ό κ. Γκίκας Χρυσοΰλης, Α' Γραμματεύς ό κ. Γ Μέγας καί Β'Γραμματεύς 
ό κ. I. Θρεψιάδης.

Ό Γραμματεύς τής Συνελεύσεως κ. Γ. Μέγας άνέγνωσε τήν έ'κθεσιν τής 
εξελεγκτικής Επιτροπείας περί τής οικονομικής διαχειρίσεως κατά τό έτος 
1933 ή δέ Συνέλευσις όμοφώνως ένέκρινε τήν διαχείρισιν ταύτην. Ειτα διά 
μυστικής ψηφοφορίας έξελέγησαν μέλη τής εξελεγκτικής ’Επιτροπείας επί 
τού Προϋπολογισμού διά τό έτος 1934 οί κ. κ. Βασ. Αίγινήτης, Ευάγγελος 
Κρητικός, Γεώργιος ΙΙαπαϊωάννου, Μιλτ. Πουρής καί ’Άγγελ. Σταυρόπουλος.

Διακοπείσης μετά ταύτα τής συνεδρίας καί Ιπαναληφθείσης τήν 6 ι/2 
δ Γραμματεύς τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Εταιρείας κ. Γεώργιος Π. 
Οικονόμος άνεκοίνωσε τήν ύπ’ αυτού συνταχθεΐσαν έκθεσιν περί τών πεπρα
γμένων τής Εταιρείας κατά τό λήξαν έτος 1933 μετά προβολών φωτεινών 
εικόνων εκ τών υπό τής Εταιρείας γενομένων άνασκαφών.
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ΕΚΘΕΣΙΣ
ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1934

ΤΤΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ 

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Οί υπογεγραμμένοι άποτελούντες την εξελεγκτικήν Επιτροπείαν τής 
Εταιρείας διά το έτος 1935 προσκληθέντες διά τού ύπ’ άριθ. 11 τής 23 
Φεβρουάριου 1935 εγγράφου τοΰ κ. Προέδρου έπελήφθημεν τοΰ ελέγχου τής 
οικονομικής διαχειρίσεως τής Εταιρείας τοΰ λήξαντος έτους 1934, εκ τών 
λογιστικών καί ταμιακών βιβλίων τής οποίας εξάγονται τά εξής αποτελέσματα:

• Α' Χρηματικόν.

Ταμείου.
α) Χρέωσις:

1) 'Υπόλοιπον μετρητών εύρεθέν εν τώ Ταμείω τή 31 ’Ια
νουάριου 1934........................................................................Δρχ. 47742.05

2) Εισπράξεις από έσοδα γενικού Προϋπολογισμού ...» 1133633.—
3) ’Αναλήψεις έκ τών έπ’ανοικτό» λογαριασμό) καταθέσεων

τής Εταιρείας παρά τή Εθνική Τραπέζη................... » 278408.90
4) Έπιστροφαί χρημάτων έκ προκαταβολών δΓάνασκαφάς. 10.—
5) Προϊόν 5 ομολογιών ΔαΥ. 1922, 6 1/2°/ο> κληρωθεισών

εις τό άρτιον....................................................................... 500.—

Σύνολον . . . Δρχ. 1460293.95

β) Πίστωοις :

1) Πληρωμαί εις έξοδα γενικού Προϋπολογισμού . . . Δρχ. 640309.35
2) Καταθέσεις έπ’ άνοικτφ λογαριασμό» παρά τή Εθνική

Τραπέζη...................................................................................... » 796734.50
3) Προκαταβολαί δΓ άνασκαφάς έπιστραφεϊσαι .... » 10.—
4) Υπόλοιπον μετρητών έν τφ Ταμείφ τή 31 Δεκεμ. 1934 » 23240.10

Σύνολον . . Δρχ. 1460293.95
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142 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1934

1) ’Από
2) »
3) »
4) »
5) »
6) »

7)

1) Εις
2) *
3) »
4) »
5) »
6) »
7) »
8) » 
9) >

10) » 
11) » 
12) » 
13) »

Άνάλυοις 'Εσόδων καί Εξόδων.

a) ’Έσοδα :

μερίσματα και τόκους.................................................. Δρχ. 356256.—
μισθώματα.  » 22700.—
αντίτιμου δημοσιευμάτων................................................ » 42210.—
εισφοράς εταίρων .   » 3375.—
φωτογραφικά δελτάρια.....................................................» 216516.—
πώλησις αχρήστου υλικού καί άλλα απρόβλεπτα

έσοδα..................................................................................» 377597.50
κεκλεισμένας χρήσεις..........................................................» 114978.50

Σύνολον . . . Δρχ. 1133633.—

β) ’Έξοδα :

μισθούς κλπ.......................................................................Δρχ. 139480.—
έξοδα γραφείων...................................................................» 51874.10

» βιβλιοθήκης......................................................... » 79470.25
επισκευάς καί επιπλώσεις................................................» 4817.—
άνασκαφάς........................................................................» 60990.—
δημοσιεύματα...................................................................» · 122573.70
συνδρομάς εις περιοδικά κα'ι βιβλία αρχαιολογικά » 3500.—
διδασκαλίαν........................................................................» 430.—
φωτογραφικά δελτάρια.....................................................» 139021.90
φύλακας Μουσείων......................................................... » 7748.60
διάφορα έξοδα...................................................................» 29666.80
αρχαιολογικός σπουδάς εν Έσπερίρι ....,» —
έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων...................................... » 737.—
Περίσσευμα χρήσεως 1934 ........................................... » 493323.65

Σύνολον . . . Δρχ. 1133633.—

Γ' Γενικός Ίσολογιαμός.

α) ’Ενεργητικόν.

Τό Ενεργητικόν τής Εταιρείας τή 31 Δεκεμβρίου 
1934 άνήρχετο εις....................................................................... Δρχ. 2986185.45

άποτελούμενον έκ των εξής :
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Έκθεσις τής ’Εξελεγκτικής 'Επιτροπής 143

1) ’Από μετρητά εν τφ Ταμείω................................................Δρχ. 23240.10
2) » τό μέγαρον τής Εταιρείας............................................ » 259863.80
3) » ακίνητα κτήματα............................................................... » 17847.50
4) » 70 μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης.............................. » 157190.25
5) » 405 ομολογίας Έθνικοΰ Δανείου 1889, 4 % . . » 88154.25
6) » 75 » » » 1890,5% Σιδηρ. » 20193.75
7) » 121 » » » 1907,5°/ο’Αμΰνης » 8315.20
8) » 135 » » » 1914,5% ...» 167467.65
9) » 1 όμολ. Έθν. Δανείου 1893, 5% Κεφαλαιώσεως

και μιας άποδείξεως φρ. 140.................................. » 640.—
10) » 30 ομολογίας Έθν. Πατριωτικού Δανείου ...» 25.—
11) » 25 όμολ. Έθν. Προσφυγικοϋ Δανείου 7 % 1924 » 183047.50
12) » 3998 όμολ. Έθν. ’Αναγκαστ. Δαν. 6 % %, 1922, »

κληροδοτήματος Ί. Μαρκοποΰλου ...» 328814.15
13) » Καταθέσεις επ’ άνοικτφ παρά τή Έθν. Τραπέζη » 948777.—
14) » προκαταβολάς.................................................................... * 1932.—
15) » 180 μετοχάς τής Κτηματικής Τραπέζης . . . . » 180000.—
16) » 110 μετοχάς τής Τραπέζης τής Ελλάδος .... » 547943.70
17) » 150 ομολογίας Δαν. Έλληνοβουλγαρικής μετανα-

στεύσεως 6 %, 1923 ................................................ » 52733.60

Σΰνολον . . . Δρχ. 2986185.45 

β) Παθητικόν.

Τό Παθητικόν τής Εταιρείας τή 31 Δεκεμβρίου 1934
άνήρχετο εις................................................................................. Δρχ. 2986185.45
άποτελοΰμενον:
1) εκ τοΰ κεφαλαίου τής Εταιρείας Δρχ. 2.908.733.55
2) εκ τής μερίδος υπέρ των Μουσείων » 77.451.90 2986185.45

Δ') Περιουσία της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Ή Περιουσία τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τή 31
Δεκεμβρίου 1934 άνήρχετο εις................................................Δρχ. 2986185.45
άποτελουμένη εκ των εξής:

1) ’Από μετρητά εν τω Ταμείφ........................................... Δρχ. 23240.10
2) » τό μέγαρον τής Εταιρείας.............................................» 259863.80
3) > ακίνητα κτήματα................................................................ » 17847.50
4) » 70 μετοχάς τής Εθνικής Τραπέζης.......................... » 157190.25

Εις μεταφοράν . . . Δρχ. 458141.65
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144 Πρακτικά τής’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1934

Έκ μεταφοράς . . . Δρχ.
5) ’Από 40δ ομολογίας Έθν. Δαν. 1889,4%................... »
6) » 75 » » » 1890,5% Σιδηροδρ.
7) » 121 » » » 1907,5°/ο Άμΰνης
8) » 135 » » » 1914,5% ....
9) » 1 όμολογ. Έθν. Δαν. 1893, 5 °/ο, Κεφαλαιώσεως

και μιας άποδείξεως φρ. 140.............................»
10) » 30 ομολογίας Έθν. Πατριωτ. Δαν................................»
11) » 25 » » Προσφυγικοΰ Δαν. 7%, 1924 »
12) » 3998 » Έθν.’Αναγκ. 6 % %, 1922, κληρο

δοτήματος Ίω. Μαρκοποΰλου . . »
13) » Καταθέσεις παρά τή Εθνική Τραπέζη .... »
14) » ΙΊροκαταβολάς .............................................................. »
15) » 180 μετοχάς τής Κτηματικής Τραπέζης .... »
16) » 110 μετοχάς τής Τραπέζης τής Ελλάδος ...»
17) * 150 ομολογίας Δαν. Έλληνοβουλγαρικής μετανα-

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

Συνολον . . . Δρχ.

458141.65 
88154.25 
20193.75
8315.20

167467.65

640.—
25.—

183047.50

328814.15 
948777.— 

1932.— 
180000.— 
547943.70

52733.60

2986185.45

Περαίνουσα την παρούσαν έ'κθεσιν ή Επιτροπεία προτείνει εις την 
Συνέλευσιν, δπως έγκρίνη την προκειμένην διαχείρισιν ώς όρθώς έ'χουσαν και 
έπικυρώση τόν τε Ισολογισμόν και ’Απολογισμόν τοΰ λήξαντος έτους 1934.

’ Εν ’ Αθήναις rfj 25 Φεβρουάριου 1935.

Ή ’Εξελεγκτική ’Επιτροπεία

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΟΥΡΗΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1934

to
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146 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1934

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟΥ

Είδος έσόδων
Προνπο

λογισθέν

-

τα

Είσπρα

χϋ'έντα

Διαφορά

Κε
φά

λ. Οι
Qj 3 Ετά πλέον 'Επί έλαττον

Α' 1 Μερίσματα κα! τόκοι . . . 314617 356256 41639
» 2 Μισθώματα............................... 15000 — 22700 — 7700 — — __
» 3 ’Αντίτιμον δημοσιευμάτων . 75000 — 42210 - — 32790 —
Β' 1 Εισφορά! εταίρων.................. 3500 — 3375 - — 125
» 2 Συνδρομή Δημοσίου .... 40000 — — 40000
Γ’ 1 Φωτογραφίαι καί Φωτογρα-

φικά δελτάρια.................. 180000 — 216516 — 36516 — —
» 1-2 Έκ πωλήσ. φωτ. δελτ. καθα-

ρόν κέρδος Ν° 4823 . . . 30000 — — — 30000 —
>> 2 Έκ πωλήσεως άχρηστου ύλι-

κοϋ, κα! άλλων άπροβλέ-
πτων έσόδων ...................... 1000 — 377597 50 376597 50 —

» 3-1 Έκ κεκλεισμένων χρήσεων:
Συνδρομή Δημοσίου 1933 40000 — 50000 — 10000 — —

» 3-2 Έκ καθυστερουμένων τόκων
Έθν. Δανείων...................... 40000 — 64978 50 24978 50

Σύνολον .................. 739117 - 1133633 - 497431 — 102915 -

Άνάλυσις τοΰ κεφαλαίου Α', άρθρου 3.
Αντίτιμον δημοσιευμάτων.»

1) ’Αρχαιολογική Έφημερίς......................................................Δραχ. 84750.—
2) Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας........................... » 1840.—
3) Βασιλείου Λεονάρδου: "Η’Ολυμπία. 1901........................... » 100.—
4) X. Τσούντα. Προϊστορικά! Άκροπόλεις Διμηνίου κα!

Σέσκλου. 1908 ....................................................................... » 600.—
5) Άντων. Κεραμοπούλλου. Τοπογραφία Δελφών. 1912-1917 » 50.—
6) » » ’Αποτυμπανισμός 1923 .... » 320.—
7) Ά. Άρβανιτοπούλου. Γραπταί Στήλαι Δημητριάδος - Πα-

γασών. 1928 ........................................................................... » 1200.—
8) Γ. Μυλωνά. Ή Νεολιθική έποχή εν Έλλάδι. 1928 . . » 1575.—
9) Γ. Σωτηρίου. Χριστιανικά! Θήβαι. 1931........................... » 1700.—

10) (Βαλέριος Στάης).Τά ευρήματα τοΰ ναυαγίου των’Αντι
κυθήρων .................................................................................... » 75.—

Σύνολον . . . Δραχ. 42210.—
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‘Απολογισμός εσόδων και εξόδων τής Άρχαιολ. 'Εταιρείας τοΰ έτους 1934 147

ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1934

ΠΡΟ
ΛΟΓ

'α
δ-

ΥΠΟ-
ΣΙΥΙΟΥ

ώ
Οι

Είδος έξόδων
ΙΙρονπο-

λογιοθέντα

Δαπανη-

θέντα

Διάφορά j 

επί ελαττον

A' 1 Μισθοί καί επιδόματα............................... 147840 139480 8360
» 2 Έξοδα γραφείων........................................ 52000 — 51874 10 125 90
» 3 "Εξοδα βιβλιοθήκής................................... 80000 - 79470 25 529 75

4 Έπισκευαί καί επιπλώσεις.......................... 20000 — 4817 — 15183 —

Β' 1-1 Άνασκαφαί..................................................... 70000 — 60990 — 9010 —

12 » κλπ. Ίω. Μαρκοπούλου . . . 19500 — — 19500 —
» 2 Δημοσιεύματα................................................. 123000 - 122573 70 426 30

3 Συνδρομαί εις περιοδικά καί βιβλία άρ-
χαιολογικά................................................. 7000 — 3500 — 3500 —

» 4 Διδασκαλία..................................................... 3072 15 430 — 2642 15
Γ' 1-1 Φοιτογραφίαι καί φωτογραφικά δελτάρια 140000 — 139021 90 978 10
» 1-2 Άμοιβαί φυλάκων Μουσείων.................. 10000 — 7748 60 2251 40
» 13 Πρός σύστασιν καί πλουτισμόν Βιβλίο-

θήκης Μουσείων κλπ............................... 38704 85 — 38704 85
>, 2 Διάφορα έξοδα............................................ 30000 — 29666 80 333 20
» 3 "Εξοδα δΤ άρχαιολ. σπουδάς έν Εσπερία 15000 — ~ 15000 —
» 4 "Εξοδα κεκλεισμένων χρήσεων.................. 5000 — 737 — 4263 —

Σύνολον .................. 761117 - 640309 35 120807 65

Άνάλυσις τοΰ κεφ.
« Άνασπαφ>αί».

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

μόνιας ..........................
8) Άμνισοϋ Κρήτης . . ·
9) Μεγάρων......................

Σύνολον

Β\ άρθρου 1.

Π ιστώσεις

ΔιατεΦεΙσαι ’Αδιάθετοι

8000 _
9000 —

9000 —

8000 —

9000 —
9000 -

7000 _
7000 —

4000

61000 - 9000 -

Σύγκρισις πραγματοποιηθέντων 
εσόδων και εξόδων.

Α'
Β'

Έσοδα .
Έξοδα ... »

Περίσσευμα Δρ

Δρ. 1133633.— 
=> 640309.35

493323.65

Διαχείρησις Φωτογρ. Δελταρίων 
δυνάμει τοϋ Νόμου 4823.

Προκύψαν καΦ. κέρδος Δρ. 77494.10 
Έξ αύτου :

υπέρ των φ.Μουσ. 7748.60 
υπέρ των Μουσ. 38747.05 
υπέρ τήςΈταιρ. 30998.45 Δρ. 77494.10

Έν Άθήναις τί] 31 Δεκεμβρίου 1934.

ο ΤΑΜΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΤΓΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΓΑΝΤΑΖΟΤΤΟΥΛΟΥ
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148 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1934

ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α ΕΚΔΟΘΕΝΤA

1) ’Αρχαιολογική Έφημερίς 1932 .......................................................... εις σώματα 500

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

Β. ΠΩΛΗΘΕΝΤ A

1) ’Αρχαιολογική Έφημερίς 2) Πρακτικά ’Αρχαιολογικής Εταιρείας

i S'
Σειρά φ 45- Τιμή Ειοπραχϋεν Σειρά

»· δ
Τιμή Ειοπραγϋεν

τόμων 3 ο.bi £
τόμου ποοόν τευχών 3 ' 

fci 2
τεύχους ποοόν

1914 1 500 500 1922-1924 1 80 80
1915 1 500 — 500 — 1925-1926 1 80 — 80 _
1916 1 500 — 500 — 1927 1 80 ___ 80 ___

1917 1 500 — 500 — 1928 2 80 — 160 ___

1918 1 500 — 500 — 1929 3 80 — 240 —

1919 1 500 — 500 — 1930 3 80 — 240 ___

1920 1 500 — 500 — 1931 4 80 ___ 320 _
1921 1 500 — 500 — 1932 5 80 _ 400 _
1922 1 500 — 500 — 1933 3 80 _ 240 _
1923 1 500 — 500 —

1924 1 500 — 500 —

1927 1928 2 500 — 1000 —

1929 3 500 — 1500 —

1930 6 500 — 3000 —

1931 38 500 — 19000 —

1932 1 250 — 250 —

1932 9 500 — 4 500 —

"Αθροισμα 70 34 750 — "Αθροισμα 23 1840 —
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Κίνησις τών δημοσιευμάτων «ατά τό 1934 149

3) Διάφορα δημοσιεύματα ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας.

Αν
ξω

ν
αρ

ιθ
μό

ς

5Επιγραφή Συγγράμματος
Πωληθέντα

οώματα

Τιμή

σώματος

Είσπραχθεν

ποσόν

1 Β. Λεονάρδου : Ή ’Ολυμπία. 1901 . . . 1 100 100
2 Βαλ. Στάη: Τά ευρήματα τοϋ ναυαγίου 

τών ’Αντικυθήρων. 1902 ...................... 1 75 75
3 Άντ. Κεραμοπούλλου: Τοπογραφία τών 

Δελφών. 1912-1917............................... 1 50 50
4 Χρ. Τσούντα: Αί προϊστορικοί Άκρο- 

πόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου. 1908 1 600 600
5 Άντ. Κεραμοπούλλου: Άποτυμπανισμόε. 

1923 ...................................................... 4 80 320
5 Ά. Άρβανιτοπούλου: Γραπταί Στήλαι 

Δημητριάδος-Παγασών. 1928 . . . 1 1200 _ 1200
6 Γεωργ. Μυλωνά: Ή νεολιθική εποχή έν 

Έλλάδι. 1928 ........................................ >71 225 1575
7 Γ. Σωτηρίου: Χριστιανικοί Θήβαι. 1931. 3 400 — 1200 —

» * * * * 1 500 500 —

Άθροισμα 20 5620 —

Ανακεφαλαίωσις.
1) ’Αρχαιολογική Έφημερ'ις................................................................................Δρ. 34750.—
2) Πρακτικά της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας.................................................8 1840.—
3) Διάφορα δημοσιεύματα τής Εταιρείας..........................................................» 5620.—

Σύνολον . . . Δρ. 42210.—

Γ . Δ I A Ν Ε Μ Η Θ ε Ν ΤΑ

1) Αρχαιολογική ’Εφημερίς. 2) Πρακτικά Αρχαιολ. 'Εταιρείας

Σειρά ετών ΆριΌ·. τόμων Σειρά ετών ΆριΦ. τόμων

1918........... 1 1910................... 1
1927-1928 . . 1 1915   1
1929 ........... 1 1928   1
1930 ........... 1 1932   1
1931 ........... 2 1933   133
1932 ........... 131

Σύνολον 137 Σύνολον 137
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150 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1934

3) Διάφορα δημοσιεύματα της 'Εταιρείας.

ο Ό 3 3,-UJ1 ’Επιγραφή Συγγράμματος .3-

Π. Καββαδία: Ιστορία τής Άρχαιολογ. Εταιρείας από 1837-1900. 1

Άντ. Κεραμοποΰλλου: Τοπογραφία Δελφών. 1912-1917................. 3

Άντ. Κεραμοποΰλλου: Άποτυμπανισμός. 1923 ................................... 5

Ίω. Γ. Γενναδίου: Ό Λόρδος "Ελγιν καί οι προ αΰτοϋ άνά τήν
Ελλάδα καί τάς ’Αθήνας άρχαιολογήσαντες επιδρομείς. 1930 . 1

Σΰνολον .... 10

Έν Άθήναις τή 31Τ1 Δεκεμβρίου 1934.

ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΊΤΑΝΤΑΖΟΤΤΟΥΛΟΥ
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ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤ. ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ
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ΕΤΗΣΙΑ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ - ΦΩΤ. ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ

ΕΝ ΤΟΙΣ

ΕΘΝΙΚΟΝ - ΑΚΡΟπΟΛΕΩΣ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ

Α\ Δαπανηθέντα (1 ‘Ιανουάριου-31 Δεκεμβρίου 1934). Δραχ. Λ.

@ 1.85 Εις 18650 Φωτ. Δελτ. Μουσείου ’Εθνικού . . . 34502 50
» 1.85 » 16950 » » » Άκροπόλεως . . 31357 50 j
» 1.85 » 1800 » » > Βυζαντινού . . 3330 —
» 1.85 » 3200 » » » Έλευσινος . . 5920 —
» 1.85 » 2025 » » » Δαφνιού . . . 3746 25
* 1.85 » 100 » » » Βόλου .... 185 —
» 5.— » 2731 Φωτογραφίας Ν° 1.................................... 13655 —
. 9.— . 957 . Ν° 2.................................... 8613 —

» 212 Δελτ. ’Ανάγλυφα Ν° 1........................... 795 —
. 1099 » . Ν° 2........................... 7312 65
> 100 . Ν» 3........................... 1000 —
» 44 » » Κορνιζαρισμένα. . . 1133 —

» 1.— » 650 » «Boissonas»................................... 650 —
» 1.50 » 300 » «Zilleron»........................................ 450 _
» 15.— » 51 Φωτοτυπ. μεγ. Ζωγράφου...................... 765 —
» 30.— » 270 Album ’Αθηνών........................................ 8100 —
» 50.— » 7 Φωτογρ. Πλάκας........................................ 350 —
» 0.20 . 42725 Φωτ. Δελ. — Έκτυπωτ. τίτλ...................... 8545 _

Είς Διάφορα έξοδα — (Βιβλ. Καθολικ.) .... 8612 — 139021.90
Πρός έξίσωσιν — Κέρδος καθαρόν............................... 77494.10

Νόμος 4823 ύπέρ τών Μουσείων 50°/0 Δρχ. 38747.05
» τής Άρχ. Έταιρ. 40 u/0 » 30997.65
» τών Φυλάκ. τών Μ. 10°/0 » 7749.40

Σύνολο ν.................. 216516.—
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ΚΑΤΑΣΤΑΣIΣ

-ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΛΠ.

ΜΟΥΣΕΙΟΙΣ

- ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ - ΒΟΛΟΥ - Μ. ΔΑΦΝΙΟΥ

Β' . Είσπραχθέντα (1 Ίαν.-31 Δ βρίου 1934). Δραχ. Λ.

@ 4.— "Από 17.776 Φωτ. Δελ. Μουσ. Εθνικόν .... 71104
» 8.- • 643 Φωτογραφ. Ν° 1................................... 5144 —
» 15.— » 660 » Ν° 2................................... 9900 —
» 3.— » 580 Φωτ. Δελτ. «Boissonas»...................... 1740 —
» 50.— » 52 Album ’Αθηνών................................... 2600 —
» 25.— » 4 Φωτοτυπ, μεγ. Ζωγράφου.................. 100 — 90588.-

» 4. - » 15.915 Φωτ. Δελ. Μουσ. Άκροπόλεως . . . 63660 —
» 8.— » 1.674 Φωτογραφ. Ν° 1................................... 13392 —
» 15.- » 70 . Ν° 2.................................... 1050 —
» 6.- » 212 Δελτ. .’Ανάγλυφα» Ν° 1.................. 1272 -

1

ονΗ » 1.006 » » Ν° 2.................. 10060 —
» 15.— » 76 » Ν° 3.................. 1140 —
» 31.15 » 28 » » Κορνιζαρισμένα . 872 —
» 30.— » 47 Φωτοτυπ, μεγ. Ζωγράφου.................. 1410 —
» 50.— » 197 Album ’Αθηνών................................... 9850 —
» 3.- » 1.534 Φωτ. Δελτ. «Boissonas»...................... 4602 — 107308.-
» 4 — » 888 Φωτ. Δελτ. Μουσ. Βυζαντινού . . . 3552 —
» 15. - » 8 Φωτογραφ. Ν° 2.................................... 120 — 3672.-

» 4.- » 170 Φωτ. Δελ. Μον. Δαφνιού...................... 680 —
» 8.- 30 Φωτογραφ. Ν° 1.................................... 240 —
> 15.- . 20 » No 2.................................... 300 — 1220.-
» 4.— » 110 Φωτ. Δελ Μουσ. Βόλου...................... 440 — 440.-
» 4.— > 3.116 » » Μουσ. Έλευσΐνος .... 12464 —
« 8.- • 81 Φωτογραφ. Ν° 1.................................... 648 —
» 3.— » 38 Δελτ. «Boissonas»............................... 114 — 13226.-

’Από Φύλακα Βοστυτσάνον (όφειλόμενα) .... 62 — 62.-

Σύνολον .................. 216516.-

3ΑΘήναι zfj 31-12-1934. 'Ο Διευθυντής του Γραφείου 

Μ. I. ΑΣΠΙΩΤΗΣ
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Ο Διευθυντής τον Γραφείου
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Σύνολον 
........................................

Π
ω

ληθέντα
..............................................................

'Υπόλοιπα τή 31/12/1934 
. 

. 
.

Έκ τώ
ν ώ

ς ανω υπολοίπω
ν 

α') έν tfj άποθήκχι τοΰ Γραφείου 
β') έν τοΐς Μ

ουσείοις
...............................

1
o

“s

s'
a
O

S'
<*>

ΕΝ ΤΟ
ΙΣ Μ

Ο
ΥΣΕΙΟ

ιΣ ΚΑΙ ΤΩ
ι ΓΡΑΦ

ΕΙΩ
ι ΤΗ

Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

4 

>

5

5
0
4

10414

5644
4770

10414

28190
17776

9540
18650 Μ.’Εθν.

Φ
ω

τογρ. δελτάρια

6259

3868
2391

6259

22174
16915

5224
16950 Λί.Άκρ.

3207

1270

1937

3207

4095
888

2295
1800 Μ. Βυζ.

817

-Ο
-Π *»■
CO Φ*

CO

-Τ

3933
3116

733

3200 Μ. Έλεν

cd
Ο

—1 >-*
GO ΙΟ

k—ιk 
COο

300
110

200
100

Μ. Βόλ.
1855

1350
505

1855

2025
170

to , 
O
CO 1 
O'

Μ. Δαφν.

291 to
h-4 -Π 
05 Ol

to
cd

2443
2152

1793
650

Boissonas

1402

712

690

1402

3830
2428

1099

2731 Ν° 1

ε
ο

*■*
Π5
Β

■§
S'

395 47

348

395

1153
758

196

957 Ν° 2

Οι d | O' 1 c 1 No 3.

1 Η- - 1 - 1 - Ν° 4

394 1 03
1 CD

Φ-

394

394

3877

Φωτ.

Πλάκες

tO
05 θ' to

270
249

270 Album.

1 ! 1 1

212
212

212 No 1 η
>>
ft

«s.>e
<5

ο03

6924 CD
03

1099

1006

1099 No 2

toΦ* to
03 >-* toΦ*·

100
76

100 No 3

Οϊ 05 1 05
K- tO 
CD Oi S 1 No 1

Κορνιζ.ο 1 5 ©

199

CD 1 No 2

ΚΙΝ
Η

ΣΙΣ ΑΠ
Ο

Θ
Η

ΚΗ
Σ Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡΑΦ
ΙΩ

Ν 
ΚΑΙ 

Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡΑΦ

ΙΚΩ
Ν 

ΔΕΛΤΑΡΙΩ
Ν 

ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΕΤΟ

Σ 
1934

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:14 EEST - 54.226.8.97



Δημοσιεύματα τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 155

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(183 7- 1935)

ΔραχμαΙ

1. Αρχαιολογική Έφημερΐς 1837 - 1933 (ΑΕ 1 - 72: πρβλ. πινάκων παρά 
(Β. Λεονάρδω), ’Αρχαιολογικής έφημερίδος λεύκωμα, σ. 1-3). Σχήμα 4°ν.

(Περίοδος Α') : τόμος 1-16 (1837 -1860).
1-7 (1837 - 1843): τεύχη α'- ιβ', ιγ’ (καί ιδ'), ιε’ (τεύχος iF’ ίδιον δέν έξε- 

δόθη), ιζ' - κθ'· 1852-1860: τεύχη λ'-νέ· πωλοΰνται τάδε τά τεύχη: α',
β > Υι δ', έκαστον τεύχος..................................................................................... 45.—

Περίοδος Β': τόμος 17-21 (1862-1874).
17 (1862): τεύχη α'-ιβ' (τά τεύχη θ'-ιβ' έξεδόθησαν τφ 1863)· έκαστον τεύχος. 45.—
18 (1869): τεύχος ιγ'· 19 (1870): τεύχος ιδ'· 20 (1872): τεύχη ιε' καί iF'

(τό iF' έξεδόθητώ 1873)· 21 (1874): τεύχος ιζ'. έκαστον τεύχος . . . 45.—
Περίοδος Γ': τόμος 22-62 (1883-1923).

22-62 (1883-1923): εις τόμος κατ’ έτος, έκ τεσσάρων τευχών συγκείμενος·
έκαστος τόμος........................................................................................................... 500.—

Περίοδος Δ': τόμος 63 κέ. (1924 κέ.).
63-72 (1924-1933): 1924, 1925-1926 (εις ένα τόμον), 1927-1928 (εις ένα

τόμον). 1929, 1930, 1931, 1932, 1933 είς τόμος κατ’ έτος μετά μονο
στήλου κειμένου- έκαστος τόμος....................................................................... 500.—

2. Ενρετήριον τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος τής τρίτης περιόδου ΰπό ’Αλε
ξάνδρου Λαμττροπούλον τόμος 1°5: 1883-1887. Σχήμα 4ον, σελίδες 
η' στήλαι 550. 1902 ......................................................................................... 80.—

3. Πρακτικά ’Αρχαιολογικής εταιρείας 1837 -1934 (ΠΑΕ 1-89: πρβλ. πινά
κων έν ΠΑΕ 1921, σ. 77-79).

(Περίοδος Α'): τόμος 1 -13 (1837 -1848/9).
7-5 (1837,1837/8, 1838/9) : Σύνοψις τών 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 Άθήναις ’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 Άθήναις
’Αρχαιολογικής εταιρείας. (Έκδοσις 1υ). Ελληνιστί καί γαλλιστί. 
Σχήμα 16ον, σελίδες 87. 1841. (Δέν πωλείται).......................... ......................

6 (1841/2): Πρακτικά τής 71 (γράφε: F) Γενικής συνεδριάσεως τής έν
Άθήναις Αρχαιολογικής εταιρείας. ("Εκδοσις 1η). Ελληνιστί καί 
γαλλιστί. Σχήμα 16°ν, σελίδες 31. 1842 .......................■............................

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

δριάσεως) τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας τών Αθηνών. Έκδοσις 2«. 
Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8“ν, σελίδες 325, πίναξ 1. 1846 
(1847). (Δέν πωλείται).........................................................................................
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12 (184718): Πρακτικά τής ΙΒ’ Γενικής συνεδριάσειος τής Ελληνικής Δραχμαι
Αρχαιολογικής εταιρείας. Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8°ν, σελί
δες 31. 1848 ........................................................................................................... 50—

13 (1848(9): Πρακτικά τής ΙΓ’ Γενικής συνεδριάσειος τής Ελληνικής
’Αρχαιολογικής έταιρείας. Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8ον, σελί
δες 37. 1849 ........................................................................................................... 50—

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

14 (1858(9:) Συνοπτική έκθεσις τών πράξεων τής ’Αρχαιολογικής
εταιρείας. Σχήμα 8ον, σελίδες a'+ 43. 1859 ............................................ 50.—

15-25 (1859,60-1869(70): Γενικαί συνελεύσεις τών εταίρων τής’Αρχαιο
λογικής έταιρείας· 1859/60, 1860/1, 1861/2, 1862/3 (έξεδόθη τω 1S64).
1863/4, 1864/5 (δέν πωλείται), 1865/6, 1866/7, 1867,8,1868/9, 1869/70.
Σχήμα 8°ν έκαστον τεύχος.......................................................................... 50—

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

26-74 (1870(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 πωλοϋνται), 1907 κέ—1915, 1916/9 (είς ένα τόμον).
Σχήμα 80ν· έκαστος τόμος............................................................................... 80.—

75-89 (1920-1984): Πρακτικά ’Αρχαιολογικής έταιρείας 1920, 1921, 1922/4 
(είς ένα τόμον), 1925,6 (είς ένα τόμον), 1927,1928,1929,1930,1931,1932 
1933 καί 1934. Σχήμα 8°ν· έκαστος τόμος................................................ 80.—

3Α. ’Οργανισμός τής εν Άθήναι; 'Αρχαιολογικής εταιρείας. (Τεύχος 1ον), σχήμα
160ν,σελίδες 16.1848. (Τεύχος 2°ν),σχήμα 16«ν) σελίδες 8. 1876. (Τεύχος 
3°ν), σχήμα 8ον, σελίδες 24.1894. (Τεύχος 4ον), σχήμα 8ον, σελίδες 48.
1896. (Τεύχος 50ν), σχήμα 8ον, σελίδες 24. 1899. (Τεύχος 6ον), σχήμα 
8»ν, σελίδες 41. 1912. (Δέν πιολούνται).............................................................

4. Έπιγραφαι ανέκδοτοι, άνακαλυφθεΐσαι καί έκδοθεΐσαι υπό 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........................... 50.—

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

6. Έπιγραφαι Ελληνικοί, κατά τό πλείστον ανέκδοτοι. Φυλλάδιον α' (άλλο δέν
έξεδόθη). Σχήμα 4«ν, σελίδες β’+ 34, πίνακες 9. 1860 ........................... 50.—

7. ΕνΌ-νμιος Καοτόρχης' ’Ιστορική έκΟεαις τών πράξεων τής εν ’ Αϋήναις 

’Αρχαιολογικής εταιρείας από τής ίδρύοεως αυτής τω 1837 μέχρι τοϋ 1879 

τελευτώντος. Σχήμα 80ν, σελίδες F'+ 130. 1879 ........................................ 45—
7Α. Κατάλογος τής Βιβλιοθήκης τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας. Τεΰχος 10ν, σχήμα 

8°ν, σελίδες 124. 1887. Τεΰχος 2*^ σχήμα 8°ν, σελίδες 126. 1906. (Δέν
πωλοϋνται)..................................................................................................................

8. H. G. Lolling- Κατάλ.ογος τοϋ έν ’ Α&ήναις’ Επιγραφικόν μονοείον τόμος 1°5 : 
Έπιγραφαι έκ τής Άκροπόλεως, τεΰχος α': Άρχαϊκαί αναθηματικοί 
έπιγραφαι. Σχήμα 40ν, σελίδες η' + στήλαι 152 +η', πίναξ 1. 1899 . 180—
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9. Π. Καββαδίας' Τδ ιερόν τον Ασκληπιόν εν Έπιδανρφ και η θεραπεία των Δραχμαΐ

ασθενών. Σχήμα 8ον, σελίδες 304, εικόνες 9, πίνακες 10, ών εΧς τοπο
γραφικός. 1900. (Δέν πωλείται)....................................................................... —

10. Π. Καββαδίας' 'Ιστορία τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας από τής εν έ'τει 1837
ίδρύσεως αυτής μέχρι τον 1900. Σχήμα 80ν, σελίδες 115. 1900 .... 45.—

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

11. Comptes rendus du congres international d’ archeologie, I^re session: Athenes

1905. Σχήμα δον, σελίδες 400, μετ’ εικόνων. 1905 .................................... 90.—
12. Μνημεία τής Ελλάδος■ τόμος 1°5: Γλυπτά έκ τοΰ Μουσείου τής Άκροπό-

λεως (συντάκται: Καββαδίας, Καατριώτης, Κουρουνιώτης, Lechat, 
Λεονάρδος, Schrader, Schroeder, Στάης, Σωτηριάδης, Wolters).

Σχήμα 4°ν, σελίδες β' + στήλαι 118, πίνακες 36 (άρ. 1-33). 1906 . . . 400. -
13. Ρ. Cavvadias -|- G. Kaweraw Die Ausgrabttng der Akropolis vom fahrc 1885 

bis zum Jahre 1890. — Π. Καββαδίας + T. Καβεράον Άνασκαφή τής 

’Ακροπόλεως από τον 1885 μέχρι τοΰ 1890. Ελληνιστί καί γερμανιστί.
Σχήμα φύλλου, στήλαι 150-)- σελίδες 2, εικόνες 14, πίνακες 13. 1906/7 600.—

14. Χρηστός Τσούντας' Αί προϊστορικοί άκροπόλεις Αιμηνίον καί Σέσκλου.

Σχήμα 4ον, στήλαι iF +432, εικόνες 312, πίνακες 47. 1908 .................. 600.—
15. Γεώργιος Α. Παπαβασιλείου' Περί των εν Εύβοια αρχαίων τάφων μετά

παραρτήματος Ενβοϊκών επιγραφών. Σχήμα 40ν, στήλαι β’ + 108, εικό
νες 53, πίνακες 21. 1910.................................................................................... 150.—

16. Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης' Κατάλογος τον μουσείου Λνκοσούρας. Σχήμα
8°ν, σελίδες 72, εικόνες 74. 1911 ....................................................................... 60.—

16 Α. (Βασίλειος Λεονάρδος)· ’Αρχαιολογικής εφημερίδας αναγραφή. Σχήμα 4°ν;
σελίδες 4. 1912. (Δέν πωλείται)............................................................................

16Β. (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. Κεραμόπουλλος' Τοπογραφία τών Δελφών τεύχος 10ν. Σχήμα
8°ν, σελίδες 113, εικόνες (παρένθετοι) 11, πίνακες 3. 1912-1917 . . . 50.—

20. Βαλέριος Στάης' Τό Σούνιον καί οί ναοί Ποαειδώνος καί ’Αθήνας, 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 nostram fere aetatem usitatis. Σχήμα
8°v, σελίδες 63, εικόνες 17. 1921 ....................................................................... 60.—

22. Αντώνιος Δ. Κεραμόπονλλος' Ό άποτν μπάνιά μάς, συμβολή αρχαιολογική
εις τήν ιστορίαν τού ποινικού δικαίου καί τήν λαογραφίαν. Σχήμα 80ν, 
σελίδες 144, εικόνες 21, ών 7 παρένθετοι. 1923 ........................................ 80.—

23. Απόστολος Σ. ’Αρβανιτόπονλος' Γραπταί στήλαι Δημητριάδος—Παγασών.

Σχήμα 2»ν; σελίδες 179, εικόνες 203, πίνακες παρένθετοι 7, πίνακες έν 
τέλει έγχρωμοι 10. 1928 ..................................................................................... 1200.—
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24. Γεώργιος Ε. Μυλωνάς' 'Η νεολιθική εποχή εν Έλλάδί. Σχήμα 80ν, σελίδες Λραχμαΐ

174, εικόνες 86, πίνακες 2, γεωγραφικοί χάρται 3. 1928 ........................... 225. —
25. ’Ιωάννης Γ. Γεννάδιος' Ό Λόρδος ” Ελγιν καί οι προ ανιόν άνά την 'Ελλάδα

καί τάς ' Αθήνας ιδίως άρχαιολογήσαντες επιδρομείς 1440 - IS37. Σχήμα
8ον, σελίδες α-κε + 257, πίνακες 5. 1930 ..................................................... 250.—

26. ’Ιωσήφ Χατζιδάκης. 'Ιστορία τοϋ Κρητικοί) Μουσείου καί των αρχαιολο
γικών ερευνών έν Κρήτη. Σχήμα 8ον, σελίδες 74. 1931 ........................... 60.—

26Α. Γ. Σωτήριον Χριστιανικοί Θήβαι. (=ΑΕ 1929). Σχήμα 40ν, σ. 256,
είκ. 270 πίν. 5. 1931 ............................................ ........................................ 500.

Νέα σειρά εκδόσεων τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας ΰπό τόν τίτλον: 
’Αρχαίοι τόποι καί μουσεία τής Ελλάδος.

Άριθ. 1. Α. Κεραμόηουλλος: 'Οδηγός τών Δελφών σελ. 144 είκ. 100 Χάρται 3
Σχήμα 16°ν 1935 ....................................................................................................... 50.—

“Υπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας πωλοϋνται καί τά εξής συγγράμματα:

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

2. ’Αντωνίου Δ. Κέραμοττούλλου : Θηβαϊκά (= Άρχαιολογ. Δελτίον 1917).
Σχήμα 4°ν, σελίδες 503, εικόνες 212, πίνακες 1...................λίραι άγγλ. 6.—

Αί ανωτέρω τιμαί τών δημοσιευμάτων τής 'Εταιρείας ίσχΰουσι διά την ηώλησιν 
αυτών έν τώ μεγάρω αυτής (Λεωφόρος Πανεπιστημίου 20). Περί δέ τής εκτός τοϋ 
μεγάρου τής 'Εταιρείας άττοστολής τών αγοραζόμενων τταρακαλοϋνται νά φροντίζω* 
σιν οι ενδιαφερόμενοι.

Έξεδόθη ό παρών (89°ί) νόμος τη 30. 10. 35.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ U ΕΣΤΙΑ,, ΜΑΪΣΝΕΡ & ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ 7191

ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΕΥΑΓΓ. ΧΑΛΚΙΟΤΤΟΥΛΟΥ, ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ 14 - ΑΘΗΝΑΙ
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