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ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΘΟΝ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΝΕΓΡΟΠΟΝΤΗΣ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ Π Α ΝΕΠΙΣΤΗ Μ ΙΟΝ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΝΕΓΡΟΠΟΝΤΗΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΦΙΛΑΡΧΑΙΩΝ HEINRICH SCHLIEMANN

Η ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩι ΕΛΛ. ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΒΑΛΛΙΕΡΗΣ

0 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΦΕ1ΡΟΠΟΥΛΟΣ

0 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΕΩΝ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

0 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ 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
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡ. ΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΙΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ GEORGES CLEMENCEAU

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ A. Ε. Η. GOEKOOP

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

HILARION ROUX ΦΟΙΒΟΣ ΦΑΡΜΑΣ

ΔΩΡΗΤΑΙ ΒΙ ΒΛΙΟΘΗ ΚΩΝ

WILLIAM ΡΑΤΟΝ 

ΜΙΧΑΗΛ Π. ΒΛΑΣΤΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ ΣΤ. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑΝ 1948 -1950

ΤΤΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜ. ΜΤΤΕΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ

ς:υμ βουλοι

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΓΙΝΗΤΜΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΒΕΛΤΣΟΣ 

t ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΑΣ 

ΔΗ Μ ΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΤΟΥΛΛΟΣ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΥΓΕΑΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΥΖΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 

t ΦΙΛΩΤΑΣ ΠΑΠΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΧΑΤΖΗΣ
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ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ

Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΠΑΥΛΟΣ Ο Λ'

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

Charles Picard.—16 Αν. de 1’Observatoire, Paris VIC, France.

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

'PI A. Μ. ό Βασιλεύς τής Σουηδίας Γουσταΰος Άδόλφος.
Edward Capps.— Princeton, Ν. J., U.S.A.
Robert Demangel.— Faculte des Lettres, Montepellier. France. 
Waldemar Deonna. — 3 pi. de Cliampel, Geneve, Suisse.
Charles Dugas.— 72 rue Pasteur, Lyon I, France.
Sam Eitrem.— Gimle Terrasse 3, Oslo, Norvege.
Georg Karo.— Pomona College, Pomona, California.
Sir Frederic Kenyon.— Kirkstead, Goldstone, Surrey, England. 
Pierre de La Coste—Messeli&re.— Ecole des Hautes Etudes, Sor-

bonne. Paris.
A. Merlin.—5, rue de Villiers, Neuilly s/Seine.
Gabriel Millet. — 6, Av. Paul Appell, Paris XIVe, France.
Biagio Pace. — Via Aterno 9, Roma, Italia.
Roberto Paribeni.—Via dei Prefetti 22, Roma, Italia.
Axel W. Persson.— Vasagatan 13, Uppsala, Suede.
Frederik Poulsen.— Hambroes Alle 12, Hellerup, Danemark. 
f Camillo Praschniker.
Gaetano De Sanctis.— Via Santa Chiara 61, Roma, Italia.
Rene Vallois. — 43, rue Ausone, Bordeaux (Gironde), France.
Otto Walter.— Universitat, Innsbruck, Osterreich.
Adolph Wilhelm.— 18, Bischof - Faber - Platz 15/1. Wien IX.

Osteri'eich,
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ΕΠΙΤΙ Μ Ο I ΕΤΑΙ ΡΟΙ

Carlo Anti.— R. Universita, Padova, Italia.
Sir John Davidson Beazley.—100 Holywell, Oxford, England. 
Helmuth Berve.— 60 Herzogstr., Munchen 23, Deutschland. 
Robert de Billy— 56, rue de Boulainvilliers France.
Friedrich Wilhelm Frhr von Bissing- — Oberaudorf am Inn

(Bayern), Deutschland.
Carl William Blegen.— University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio,

U.S.A.—- Πλουτάρχου 9, Άθήναι.
Eberhard Bruck.— Niedenau 49 II, Frankfurt a. M. Deutschland. 
Ernst Buschor.—Archaol. Seminar d. Universitat, Munchen,

Deutschland.
Veselin CaikanoviC. — Gledstonova 22, Belgrade, Yougoslavie. 
Rhys Carpenter.— Bryn Mawr College, Bryn Mawr, Penna, U.S.A. 
Fernand Chapouthier.— Ecole Normale Supre, 45, rue d’Ulm,

Paris. Ve, France.
f Ό Μακαριώτατος ’Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος.
H. Lamar Crosby.— Philadelphia, U. S.A.
Ludwig Curtius.— Via Flaminia 318, Roma 25, Italia.
R. M. Dawkins—Plas Dulas, Llandulas, N. Wales.
Leopold Dor.— 39 rue Scheffer, Paris XVIe, France, 
f Βίκτωρ Δουσμανης.— οδός Μενάνδρου 35, Άθηναι.
Engelbert Drerup. — St. Annastraat 149, Nijmegen, Holland. 
George W. Elderkin.— II Haslet Ave. Princeton N. J., U.S.A. 
Ernst Fiechter.— Freiestr. 20 II Zurich VII, Schweiz.
Sir John Forsdyke.— K.C.B., British Museum, W.C. I. England.
Stanislaw J. de Gasiorowski.—Ul. Jozefa Pilsudskiego 6, Cracovie,

Pologne.
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η' Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1949

Ό Παναγ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος.
Henri Gregoire.— 45 rue des Bollandistes, Bruxelles, Belgique. 
Edouard Herriot.—Chambre des deputes, Paris, France.
Bert Hodge Hill. — οδός Πλουτάρχου 9, ΆΟήνο,ι.
Hamit Zubeyr Kosay. — T. C. Kiiltiir Bakanligi, Ankara, Turquie· 
Paul Koschaker. — 764 Walchensee, Oberbayern, Deutschland (νΰν

Ankara Universite).

f Hubert Knackfuss.
Scarlat Lambrino.— Universita di Coimbra, Portogallo.
Philippe Ernest Legrand. -Chateau de Culan (Cher).
Louis E. Lord.— Bureau of University Travel, n Boyd St., Newton-

Mass., U.S.A.

Benjamin Dean Meritt.— Institute for Advanced Study, Princeton,
New Jersey, U.S.A.

Ernst Meyer.— Universitat, Zurich, Schweiz.
Kazimierz Michalowski.— Brzozowa 12, Varsovie, Pologne.
Mrs William Moore.— 4East 54th St., New York City, U.S.A.
Kurt Muller.— Dahlmannstr. 10 1, Gottingen, Deutschland.
Sir John L. Myres.—13 Canterbury Road, Oxford, England. 
Martin Persson Nilsson. — Bredgatan 25, Lund, Suede.
Alfred Philippson. — Dezenbergstrasse 53, Bonn, Deutschland, 
f Giulio Emmanuele Rizzo.
David Moore Robinson.—University, Mississippi, U.S.A.
John D. Rockefeller Jr.— Rockefeller Center, New York City,

N.Y., U.S.A.

Otto Rubensohn.— Dufourstrasse 42. Dufourhaus Basel, Schweiz. 
Henri-Arnold Seyrig. — Institut frangais Beyrouth (Syrie).
Ό Μακαριώτατος 'Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πόσης Ελλάδος

κύριος Σπυρίδων.

Gorham Phillips Stevens. — Όδός Τσακάλωφ 6, Άθήναι.

Hidenaka Tanaka. — Imperial University, Kyoto, Japan.
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'Επίτιμοι εταίροι ft'

Percy Nevill Ure.— i, Upper Redlands Road, Reading·, Berkshire 
Lincoln Mac Veagh.— American Embassy, Lisbon, Portugal.
Alan John Bayard Wace.—University of Alexandria, Egypt.
Carl Weickert. — Deutsches Archaologisches Institut, W. 30., Maien-

stasse 1, Berlin, Deutschland.
Arthur Maurice Woodward.— 21 Byng Road, Tunbridge Wells>

Sussex.
Walther Wrede.
Gerard Mackworth-Young·.—Burleigh Court, Stroud, Glos., Eng

land.
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ΑΝΤΕΓΤΙΣΤΕΛΛΟΝΤΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ

Pierre Amandry.— Faculte des Lettres, Strasbourg France. 
Richard David Barnett.— British Museum London, W. C. 1. 
Oscar Broneer.— University of Chicago, Chicago, Illinois U. S. A. 
Henri Ducoux.— 37 avenue de Versailles, Paris, France.
Thomas J. Dunbabin.— 4 All Souls’College, Oxford, England. 
Karl Kiibler.— Tubingen, Deutschland.
Paul Lemerle.— Ecole des Hautes Etudes, Sorbonne, Paris, France. 
Ibraim Noshy.— Egyptian University of Cairo, Egypt.
Iwan Velkoff.— Musee National, Sofia, Bulgarie.
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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 
(1949)

Σημ.— Οί δι’ αστερίσκου

1. * Άγγελόπουλος Θεόδωρος
2. * Άθανασάκης ’Ιωάννης
3. * Αίγινήτης Βασίλειος
4. Άλεξόπουλος Θεοφάνης
5. Άλεξόπουλος Νικόλαος
6. * Άλιβιζάτας Άμίλκας
7. * Άναγνωστόπουλος ’Ιωάννης
8. * Άναστασιάδης Αναστάσιος
9. Άντωνιάδης ’Ιωάννης

10. * Άποστολάκη Άννα
11. * Άποστολάκης Δημήτριος ("|Ί949)
12. * Άποστολίδης Χρηστός
13. * Βαλάσης Θωμάς
14. Βάλληνδας Πέτρος Γ.
15. Βαρουχα Χριστοδουλοπούλου ΕΙρ.
16. Βασσενχόβεν Λουδοβίκος
17. Βελουδίου Μαρία
18. * Βέλτσος Γεώργιος Νικολ.
19. Βερδελής Νικόλαος
20. * Βερναρδάκης Κωνσταντίνος
21. * Βιζουκίδης Περικλής
22. Βογιατζής Νέστωρ
23. * Βολονάκης Μιχαήλ
24. * Βορέας Θεόφιλος
25. * Γαλανός Σπυρίδων
26. * Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος
27. * Γεωργόπουλος Μελέτιος
28. * Γιαννακόπουλος Γ. Π.
29. Γιαννόπουλος Δημήτριος

ειοόμενοι εταίροι είναι Ισόβιοι.

30. Γιαννουλάτου Αρτεμίσια
31. * Δέγλερης ’Αλέξανδρος
32. * Δηλιγιάννης Έπαμεινιόνδας
33. Δημητρακάκης Δ. Κωνστ.
34. * Δημητριάδης Χρίστος
35. * Διαμαντόπουλος Άνδρέας
36. * Διαμαντόπουλος Διονύσιος
37. Διαμαντόπουλος Ηρακλής
38. Διαμαντοπούλου Αγνή
39. * Δόσιος Κωνσταντίνος
40. * Δουκάκη Ευανθία
41. Δραβυλλας Γ. Θ.
42. * Δραγάτσης ’Αθανάσιος Ίακ.
43. Δραγοΰμης Φίλιππος Στεφ.
44. * Εμπεδοκλής Γρηγόριος
45. *Έξαρχόπουλος Νικόλαος
46. * ’Έξαρχος Νικόλαος
47. * Ευαγγελίδης Δημήτριος
48. * Ζέγγελης Κωνσταντίνος 
49 Ζυγαδινός Νικόλ. Ε.
50. * Ζωγράφος Κωνσταντίνος
51. Θανασουλόπουλος ’Ιωάννης
52. Θανασουλοπούλου Αικατερίνη
53. * Θεοδωράκης Γεώργιος Α.
54. Θεοφανείδης Βασίλειος
55. Θεοχάρης Δημήτριος
56. Θρεψιάδης ’Ιωάννης
57. Ίγγλέσης Σωτήριος
58. * Ίωαννίδης ’Ιωάννης Γ.
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Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1949ιβ'

59. * Καβαλλιεράτος ’Άννινος Μιλτ.
60. * Καλιτσουνάκης Δημήτριος
61. * Καλιτσουνάκης’Ιωάννης
62. Καλλιπολίτης Βασίλειος
63. Καλκάνης Μιχαήλ I.
64. Καλλιγάς Μαρίνος
65. * Καλογερόπουλος Διονύσιος
66. * Κανελλόπουλος Παναγιώτης
67. * Καντάς Ήλίας
68. * Καντιάνης Νικόλαος
69. * Καπερώνης Νικόλαος
70. * Καπρουλάς Γεώργιος
71. Καραβίας'Ιπποκράτης
72. Καραγιαννόπουλος Γεώργιος
73. * Καραθεοδωρή Κωνσταντίνος
74. * Καρανδρέας ’Απόστολος
75. * Καροϋζος Χρίστος
76. * Καροΰζου Σέμνη Παπασπυρίδου
77. * Καστόρχης Δημήτριος
78. * Κάτσανος Νικόλαος
79. * Καψάλης ’Ιωάννης
80. * Κεραμόπουλλος ’Αντώνιος
81. Κόλλας Περικλής
82. Κάλλιας Γεώργιος
83. * Κολλινιάτης Ήλίας
84. Κοντολέων Γεώργιος
85. Κοντολέων Νικόλαος
86. Κορρές Στυλιανός
87. Κοσμόπουλλος Δημήτριος
88. * Κοτζιάς Νικόλαος
89. * Κουγέας Σωκράτης
90. Κοΰζης ’Αριστοτέλης
91. * Κουκούλες Φαίδων
92. Κουρμοΰλης Γεώργιος
93. * Κρανιώτης ’Ιωάννης
94. * Κρητικός Ευάγγελος
95. * Κριεζής Άνδρέας
96. * Κριεζής Εμμανουήλ
97. * Κριμπάς ’Αθανάσιος

98. * Κριμπάς Βασίλειος
99. Κριμπάς Ήλίας

100. Κτιστόπουλος Κωνσταντίνος
101. * Κυριαζής Σπυρίδων
102. * Κυριάκός ’Ιωάννης Π.
103. Κωνσταντίνου ’Ιωάννα
104. * Κωττάκης Λεωνίδας
105. Λάππας Γεώργιος
106. Λεβεντέρης Νικόλαος
107. * Λιβιεράτος Σπυρίδων
108. * Λιμπερόπουλος Παναγιώτης
109. * Λογοθέτης Κωνσταντίνος 
1 ΙΟ. * Μαγιάσης Σωτήριος
111. Μακαρόνας Χαράλαμπος
112. * Μακρόπουλος ’Ιωάννης
113. * Μαλτέζος Κωνσταντίνος
114. Μαντζοΰνης Παναγιώτης Δ.
115. Μαντζοΰφας Γεώργιος
116. * Μαντούδης Μιχαήλ
117. Μαριδάκης Γεώργιος
118. * Μαρινάτος Σπυρίδων
119. Μαρκεζίνης Σπυρίδων
120. * Μαρκόπουλος Βασίλειος
121. Μαυρομμάτης Κ. Γ.
122. * Μαυροΰλιας ’Ιωάννης
123. Μέγας Γεώργιος
124. Μελάς Κωνσταντίνος
125. * Μεσολωράς Παναγιώτης
126. * Μηλιάδης ’Ιωάννης
127. * Μητσόπουλος Χρίστος
128. Μιράσγετζης Δημοσθένης
129. Μιτσός Μάρκελλος
130. * Μιχαηλίδης Μιχαήλ
131. * Μπαβαβέας ’Αδαμάντιος
132. Μπακαλάκης Γεώργιος
133. * Μπαχαρίας Στυλιανός (f 1949)
134. * Μπενάκης ’Αντώνιος 
135 * Μπένσης Βλαδίμηρος
136. * Μπέρτος Νικόλαος (f 1949)
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Τακτικοί Έταΐροι ιγ

137. Μυλωνάς Παύλος
138. * Νεγρεπόντης Μιλτιάδης
139. * Νικολαΐδης Λουδοβίκος
140. * Νομικός Μάρκος
141. * Ξυγγόπουλος Άνδρέας
142. Οικονόμος ’Αλέξανδρος Άρ.
143. * ΟΙκονόμος Γεώργιος Π.
144. Οικονόμου ’Άγγελος. Ήρ.
145. * Οικονόμου ’Ιωάννης (f 1949)
146. * Όρλάνδος ’Αναστάσιος Κ.
147. Πάλλας Δημήτριος
148. Παμποΰκας ’Απόστολος
149. Πανοϋτσος Γεώργιος
150. Πανταζόπουλος Ν. Γ.
151. * Παντελίδης Εμμανουήλ
152. * Παπαδάκης Κωνσταντίνος
153. * Παπαδημητρίου ’Ιωάννης
154. * ΙΊαπαδόπουλος Θωμάς
155. * Παπαηλιοϋ Χαράλαμπος
156. * Παπαθανασίου Πάνος
157. * Παπαϊωάννου Γεώργιος
158. * Παπαϊωάννου ’Ιωάννης
159. * Παπαϊωάννου Κωνσταντίνο
ι 60. * Παπαϊωάννου Πάνος
161. Παπακωνσταντίνου Κωνστ. Δ.
162. * ΓΙαπαμιχαήλ Γρηγόριος
163. * Παπαντωνίου ’Απόστολος
164. * Παπαντωνόπουλος Νικόλαος
165. * Παπαστράτος Επαμεινώνδας
166. * Παπαστράτος Ευάγγελος
167. * Παπαστράτος ’Ιωάννης
168. * Παπαφλέσσας Γρηγόριος
169. * Παπαφλέσσας ’Ιωάννης
170. * Παπαφλέσσας Κωνσταντίνος
171. Πελεκανίδης Στυλιανός
172. * Πελεκίδης Ευστράτιος
173. * Πέππας ’Αριστοτέλης
174. * Πεσματζόγλου Γεώργιος
175. * Πετρακόπουλος Θεόδωρος

176. * Πετρόπουλος Γεώργιος
177. * Πίστης Νικόλαος
178. * Πλυτάς ’Αμβρόσιος
179. Πολίτης Λίνος Ν.
180. Πολυγένης ’Ιωάννης Κ.
181. * Πορτοκαλής ’Αλέξανδρος
182. * Πουλίτσας Παναγιώτης
183. * Πουλόπουλος ’Απόστολος
184. * Πουρής Μιλτιάδης
185. * Πρινάρης Κίμων
186. * Ράλλης Γεώργιος Δ.
187. Ράλλης Γεώργιος Μιλτ.
188. * Ρινόπουλος Μιχαήλ
189. * Ροζάκης Σταμάτιος
190. Ρουμπάνης Γεώργιος
191. * Ροΰνιος Κωνσταντίνος
1 92. * Ροΰψος Κανακάρης Λουκάς (f 1949)
193. * Ρωμαΐδης ’Ιωάννης
194. * Ρωμαίος Κωνσταντίνος
195. * Σαδουκας Χρίστος
196. * Σακελλαρίου Γεώργιος
197. Σάρρου Αιμιλία
198. * Σεργόπουλος ’Ιωάννης 
199 * Σκάσσης Ερρίκος 
200. * Σκλαβοΰνος Γεώργιος 
201 * Σκοτίδας Ευάγγελος
202. * Σοόλης Γεώργιος
203. * Σοφουλης Θεμιστοκλής (f 1949)
204. Σπυριδάκις Γεώργιος
205. * Σπυρόπουλος Παναγιώτης
206. Σταθάκης Καλλέργης Ν. Γ.
207 * Σταθακόπουλος Παναγιώτης
208. * Σταθάτος ’Αντώνιος
209. * Σταμελλάτος Γεώργιος
210. * Στάμος ’Ιωάννης
211. * Σταμοΰλης Μιλτιάδης
212. Σταυρόπουλος Κωνστ. Άγγ.
213. * Σταυρόπουλος Σπυρίδων
214. Σταυρόπουλλος Φοίβος
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ιδ' Πρακτικά τής Αρχαιολογικής Εταιρείας 1949

215. * Στεργιόπουλος Δημήτριος
216. Στίκας Ευστάθιος
217. * Στρέϊτ Γεώργιος (f 1949)
218. Συνοδινός Ελευθέριος
219. * Σφήκας Δημήτρως
220. * Σωτηρίου Γεώργιος Α.
221. Σωτηρίου Μαρία
222. * Τεγόπουλος Στυλιανός
223. * Τεγοπούλου Ήλιου Άλεξάν
224. Τζαννετάκης Χαρ.
225. Τραυλός Ιωάννης. Μ.
226. * Τριανταφυλλίδης Περικλής
227. * Τσακαλώτος ’Αθανάσιος

228. Τσακαλώτος Πολύβιος
229. * Τσιπούρας Δημήτριος
230. * Φιλαδελφεύς ’Αλέξανδρος
231. * Φουντούλης Δημήτριος
232. * Χαβιαράς Νικήτας
233. * Χαρίτος ’Ιωάννης
234. Χατζηδάκης Εμμανουήλ
235. Χατζηκακίδης ’Αθανάσιος Δ. 

α 236. * Χατζής ’Αντώνιος X.
237. * Χόνδρος Δημήτριος
238. * Χριστίδης Δημήτριος
239. * Χριστόπουλος Μιχαήλ
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ΕΚΘΕΣΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1Q49 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΘΕΙΣΑ 

ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

ΤΗι 4” ΙΟΥΝΙΟΥ 1950

Φίλοι 'Εταίροι,
Κνρίαι και Κύριοι,

Προ πάσης λογοδοσίας περί χοΰ επιστημονικού έργου τής 
Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό παρελθόν έτος 1949 στρέφο- 
μεν εύγνώμονα την μνήμην προς τούς υπέρ πατρίδος πεσόντας 
κατά τον σκληρόν αγώνα τού έθνους υπέρ τής άκεραιότητος και 
τής ανεξαρτησίας τής χώρας. ’Αλλά και προς τούς έπιζώντας άγω- 
νιστάς τής ιδέας τής ελευθερίας, είτε αναπήρους εϊτε άλωβήτους 
έξελθόντας τού άγώνος, άποβλέποντες μετ’ εύγνώμονος θαυμα
σμού έπικαλοΰμεθα την βοήθειαν τού Θεού, όπως ενίσχυση ημάς, 
ϊνα φανώ μεν άξιοι συνεχιστα! τού έθνικού βίου, μνή μονές τών 
μεγάλων θυσιών είς αιμα και σωφρόνως επιεικείς προς στερέωσιν 
τής διά τών θυσιών εκείνων κτηθείσης ασφαλείας τής πατρίδος, 
μοναδικής προϋποθέσεως τής πολιτιστικής σταδιοδρομίας τής χώ
ρας ημών, άνταξίας τής ιστορίας αυτής, τής τε άπωτέρας καί τής 
συγχρόνου.
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2 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1949

Εις τον πένθιμον κατάλογον τών έκλιπόντων αλλοδαπών επι
στημόνων και συνεργατών εν τη αρχαιολογική έρεΰνη προσετέθη- 
σαν και άλλα ονόματα διαπρεπών άνδρών και έπιτίμων ήμών εταί
ρων: τοϋ Hans Schrader (ή- 6. 9. 48), άλλοτε διευθυντοΰ τής 
εν Άθήναις Γερμανικής ’Αρχαιολογικής Σχολής και Καθηγητοϋ 
τής ’Αρχαιολογίας εν τώ Πανεπιστημίω τής Φραγκψούρτης, επι
φανούς δέ μελετητοΰ τής αρχαϊκής πλαστικής τής Άκροπόλεως και 
τής τέχνης τοϋ Φειδίου, τού Καρόλου Watziuger (j· 8. 12. 48) 
Κάθηγητού τής ’Αρχαιολογίας εν τώ Πανεπιστημίω τής Τυβίγγης 
καϊ συγγραφέως άξιολογωτάτων αρχαιολογικών έργων περί τών 
Ελληνικών πλαστικών μνημείων τής Νοτίου Έωσσίας. περί 
τών άνασκαφών Ε. Sieglin εν ’Αλεξάνδρειά, περί τών έν Τυβίγγη 
Ελληνικών αγγείων, περ'ι τών Άρρετινών αναγλύφων αγγείων, 
περ'ι μνημείων τής Συρίας καί τής Παλαιστίνης, περί τών ξύλινων 
σαρκοφάγων τών χρόνων τού Μ. Αλεξάνδρου και άλλων πολλών 
αρχαιολογικών θεμάτων.

Τού κορυφαίου Γάλλου παπυρολόγου και ιστορικού Pierre 
Jouguet διατηρείται ζωηρά ή άνάμνησις έκ τών εορτών τής έκα- 
τονταετηρίδος τής εδώ Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής τφ 1947, 
ότε προήδρευσεν ούτος ώς άρχαιότατον επιζών μέλος τής Σχολής 
και κατέκτησε πάντων τον θαυμασμόν διά τε την βαθεϊαν αυτού 
επιστήμην και την προσήνειαν τών τρόπων ώς και διά τον άκρατον 
αυτού φιλελληνισμόν.

Τό επιστημονικόν έ'ργον τοϋ αειμνήστου άνδρός ΰπήρξεν εΰρΰ- 
τατον καί. ήσκησε σημαντικήν έπίδρασιν επί την άνάπτυξιν τών 
σπουδών τών οστράκων καί τών παπύρων, οί όποιοι έθεμελίωσαν 
επί νέων βάσεων την δλην ιστορίαν τών Ελληνιστικών χρόνων υπό 
την εύρυτάτην αύτής έννοιαν. Διά τής έκδόσεως σειράς οστράκων 
καί παπύρων προπαρεσκεύασε τό πολύτιμον αυτού σύγγραμμα 
La vie municipale dans l’l£gypte romaine (1911), εις τό όποιον 
ήκολούθησε μετά τινα έτη άλλο σπουδαΐον έ'ργον, L’imperialisme 
inacedonien et l’hellenisation de l’Orient (1926), έν ω συγχρόνως 
έδημοσιεύοντο πολλαί αύτοϋ πραγματεΐαι είς τά ειδικά έπιστημο-
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Γενική εκθεσις τοϋ Γραμματέως 3

νικά περιοδικά, χήν τε Revue egyptologique καί την Revue de 
philologie, συνειργάσθη δέ και έν τω μεγάλω δημοσιεΰμαχι: Les 
premieres civilisations.

Ό Jouguet παρά ταΰτα ηύτΰχησε νά σχηματίση άξιόλογον 
χορείαν μαθητών διδάξας εις τα Πανεπιστήμια τής Λίλλης κα'ι τών 
Παρισίων, έπειτα δέ και ώς διευθυντής τοϋ Γαλλικού ’Ινστιτούτου 
’Ανατολικής ’Αρχαιολογίας έν Καΐ'ρω, τελευταίον δέ και ώς καθη
γητής τοϋ Αιγυπτιακού Πανεπιστημίου Fouad τοϋ Α' έν Καί'ραη 
ωσαύτως δέ και ώς μορφωτικός σύμβουλος τής έν Αιγύπτιο Γαλλι
κής Πρεσβείας. Προσφάτως είχεν ιδρύσει έν ’Αλεξάνδρειά «Διεθνές 
Ίνστιτοΰτον Ελληνιστικών έρευνών», τοϋ οποίου, παρ’ δλον τό 
βάρος τών έτών, είχεν άναλάβει τήν προεδρίαν παραμείνας οΰτω 
πιστός μέχρι θανάτου εις τήν έπιστήμην και είς τον υπέρ αυτής 
αγώνα, ώς άξιος εκπρόσωπος τής αποστολής τοϋ πνεύματος. 
Ή πατρις του είχε προ πολλού καταλέξει αυτόν είς τα τακτικά 
μέλη τού ’Ινστιτούτου τής Γαλλίας, ή δέ ’Αρχαιολογική Εταιρεία 
είχεν ονομάσει αυτόν έπίτιμον σύμβουλον τιμώσα κα'ι τον έπιφανή 
άνδρα καί έαυτήν.

Έκ τών Ελλήνων εταίρων άπέθανον κατά τό παρελθόν έ'τος:
1. Ό Πρωθυπουργός Θεμιστοκλής Σοφούλης μετ’εύ- 

ρείας έν Γερμανία σπουδάς έν τή κλασσική αρχαιολογία, είς τήν 
οποίαν έποδηγετήθη υπό τοϋ έπιφανοϋς αρχαιολόγου καθηγητοϋ 
τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Μονάχου Ερρίκου Brunu, άναγορευθείς 
καί διδάκτωρ δΓ άρχαιο?ωγικής πραγματείας περί τής παραστάσεως 
τοϋ "Αδου έν τή τέχνη (Hades in der Kunst), έπανήλθεν είς τήν 
Ελλάδα καί έγένετο υφηγητής τής αρχαιολογίας έν τω Πανεπι- 
στημίφ τών ’Αθηνών. Ένεκαίνισε δέ τότε τάς άνασκαφάς τής 
Μεσσήνης καί έγραψε μακράν πραγματείαν περί τοϋ ’Αττικού 
αρχαϊκού έργαστηρίου. Μετά τινα έτη μεταβάς είς τήν ιδιαιτέραν 
αυτού πατρίδα Σάμον άπεμακρύνθη τών αρχαιολογικών του μελε
τών καί άναμιχθείς είς τά δημόσια πράγματα μετέστη έκτοτε όρι- 
στικώς είς τήν πολιτικήν τής Σάμου πρώτον καί έπειτα τής Ελλά
δος, όπου έπανήλθε διωκόμενος υπό τής Τουρκικής Κυβερνήσεως
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4 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1949

διά την πατριωτικήν του έν τή ηγεμονία τής Σάμου δράσιν, διά 
την όποιαν μάλιστα κατεδικάσθη επειτα ερήμην εις θάνατον. Πολι- 
τευθείς έν Άθήναις καί μετά την έ'νωσιν τής Σάμου καί έν Σάμφ 
ό Θεμιστοκλής Σοφούλης άνήλθεν είς τά ΰπατα του κοινοβουλευ
τικού βίου αξιώματα άναδειχθείς καί υπουργός καί γενικός διοι
κητής Μακεδονίας καί πρόεδρος τής βουλής καί πρωθυπουργός, 
διακριθείς δέ προς άλλοις καί διά τής καλλιεπούς αυτού ευφρά
δειάς, προς ήν έ'φερεν αυτόν ή βαθεϊα φιλολογική του μόρφωσις 
καί ή άρτια άρχαιολογική του προπαιδεία ως καί ό καθ’ όλου 
ανθρωπιστικός του εξοπλισμός.

Έν τή δίνη τού πολιτικού βίου καί των πολιτικών αντιθέ
σεων είναι φυσικόν, όπως τά πολιτικά πρόσωπα ύφίστανται τον 
αντίκτυπον τών περιστάσεων καί των έθνικών γεγονότων είτε 
ευτυχών είτε δυσμενών. Ό θάνατος διαλύει την άχλύν τών συναι
σθηματικών κρίσεων καί-έπιτρέπει την ψύχραιμον ιστορικήν έκτί- 
μησιν τών πράξεων τών πολιτικών άνδρών. "Αν καί εΐμεθα δέ 
ακόμη χρονικώς πολύ πλησίον προς τον έκλιπόντα πολιτικόν, τούτο 
τουλάχιστον δυνάμεθα νά διαστώσωμεν ότι ό Θεμιστοκλής Σοφού- 
λης ύπήρξεν έθνικός καί πατριωτικώτατος άνήρ.

10. Ό Γεώργιος Στρέϊτ άνήκων καί αυτός είς τήν 
χορείαν τών από τής επιστήμης άφορμηθέντων πολιτικών άνδρών, 
προσήνεγκεν ύψίστας υπηρεσίας καί προς τήν έπιστήμην καί προς 
τον δημόσιον βίον τής πατρίδος ήμών.

Διατελέσας έπί μακρόν Καθηγητής τού Διεθνούς Δικαίου έν 
τώ Πανεπιστήμια) τών Αθηνών ό Γεώργιος Στρέϊτ έλάμπρυνε τήν 
ειδικότητα ταύτην καί διά τής διδασκαλίας του καί τής έρεύνης του, 
ταχέως δέ τό έπιστημονικόν αυτού κύρος έξήλθε τών ορίων τής 
ήμετέρας χώρας καί προσεπόρισεν είς αυτόν έξέχουσαν θέσιν έν τή 
παγκοσμίω επιστήμη. Παρ’ ήμϊν ό αείμνηστος άνήρ ύπήρξεν 
ό θεμελιωτής τού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, τού όποιου άφήκε 
καί έμβριθέστατον σύγγραμμα. Τά προς τιμήν αυτού δημοσιευ- 
θέντα «Σύμμικτα Γ. Στρέϊτ» εις δύο τόμους, περιέχοντα έπιστημο-
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Γενική έκθεσις τοΰ Γραμματέως 5

νικάς πραγματείας τών πλείστων κορυφαίων ξένων διεθνολόγων, 
μαρτυροΰσι περ'ι τής παγκοσμίου άναγνωρίσεσεως τής επιφανούς 
δέσεως τοΰ άνδρός.

Τήν ευρύτητα τοΰ εθνικού ενδιαφέροντος τοΰ Γεωργίου 
Στρέϊτ μαρτυρεί και ή επί σειράν ετών ενεργός άνάμιξις αΰτοΰ εις 
τά πράγματα τής Εταιρείας ημών ως μέλους τοΰ Συμβουλίου.

Μέ τοιοΰτον επιστημονικόν καί ηθικόν οπλισμόν 5 Γεοόργιος 
Στρέϊτ είσήλδεν εις τον δημόσιον βίον τής χώρας καί έγένετο καί 
πρεσβευτής καί υπουργός τών έξωτερικών έν περιστάσει έξαιρέτως 
κινδυνώδει διά τά εθνικά ημών πράγματα, έπέδειξε δε καί έν τή 
περιπτώσει ταύτη άκλόνητον πατριωτισμόν καί νομιμοφροσΰνην, 
άνταξίαν απόρροιαν τής άνωτέρας αύτοϋ παιδείας καί τοΰ υπέ
ροχου έπιστημονικοΰ του ήθους. Μετά διπλήν έξορίαν καί μετά τήν 
άποκατάστασιν τής ηρεμίας τοΰ έθνικοΰ βίου ό αείμνηστος άνήρ 
έγκατεστάθη καί πάλιν εις τήν πατρίδα καί διήγαγεν ήσυχος τον 
υπόλοιπον χρόνον τής ζωής του, άπέχων πάσης άναμίξεως εις τά 
πολιτικά πράγματα καί άφωσιωμένος εις τήν επιστήμην, παρά τής 
όποιας μόνον τιμάς συνεκόμισεν, ούδεμίαν δ’ άπεκόμισε πικρίαν. 
Οΰτω δέ έσβέσθη ήρέμα εξαίρετος εθνικός άνήρ, κατά δέ τούς 
τρόπους ά?α]θής ευπατρίδης, εχων ήσυχον τήν συνείδησιν ότι έπε- 
τέλεσε πλήρως τό πατριωτικόν αύτοΰ καθήκον.

3. Ό Λουκάς Κανακάρης 'Ροΰφος ό μειλίχιος πολι
τικός καί ευσυνείδητος πατριώτης, ζήσας καί αυτός κατά τήν 
παρωχημένην εκείνην πολιτικήν ταραχήν τής πατρίδας, κατώρθωσε 
διά τής ψυχραιμίας καί τής ήμερότητος τοΰ ήθους νά άμβλύνη 
έκάστοτε τάς αντιθέσεις καί τάς οξύτητας, έν τέλει δέ διά τής δρα
στικής αύτοΰ παρεμβάσεως νά άφανίση έθνοφθόρους παρεξη
γήσεις καί νά άποκαταστήση τήν εθνικήν γαλήνην.

Καί ώς βουλευτής καί ως ύπουργός τών έξωτερικών καί τής 
παιδείας καί ώς άλλων ύπουργείων προϊστάμενος ό 'Ροΰφος 
έδειξεν δλην τήν αξίαν τοΰ ήπιου του χαρακτήρος έπ’ ώφελεία 
τής πατρίδος καί έδίδαξε τήν ώφελιμότητα τής μετριοπάθειας κατά
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τάς περιπτώσεις τής όξύτητος τών πολιτικών παθών καί τών άτεγ
κτων αντιθέσεων. Διά τοϋτο ό μακαρίτης ΊΡοΰφος έπεζητεΐτο 
συχνότατα ως πρόεδρος σωματείων καί συλλόγων, τών οποίων 
ή αποστολή είχε γενικώτερον εθνικόν χαρακτήρα. Καί εν τή ’Αρχαιο
λογική Εταιρεία ό 'Ροΰψος έχρημάτισε πρόεδρος τών γενικών 
συνελεύσεων τών εταίρων, κατέλιπε δε αγαστήν άνάμνησιν τών 
αρετών του.

4 Τα κενά τοΰ καταλόγου τών εταίρων έπληθύνθησαν καί 
διά τοΰ θανάτου τοΰ Νικολάου Μπέρτου, άλλοτε Εφόρου 
’Αρχαιοτήτων καί τελευταΐον Διευθυντοΰ τής Εθνικής Πινακο
θήκης, συγγραφέως μονογραφίας περί τοΰ Giotto καί άλλων μικρό
τερων έργασιών.

5. Καί ό προώρως άποθανών ’Αντιπρόεδρος τοΰ Νομικοΰ 
Συμβουλίου τοΰ Κράτους Δημήτριος Άποστολάκης (ή22.6. 
49) ύπήρξεν εκ τών πιστών καί άφωσιωμένων φίλων τοΰ έ'ργου 
τής Εταιρείας ώς καί

6. ό Γενικός Διευθυντής τών Δημοσίων Έργων ’Ιωάννης 
Οικονόμου (ή 28.8.49), άμφότεροι μετά ζήλου ένισχύσαντες τήν 
εθνικήν αποστολήν τοΰ ήμετέρου ιδρύματος.

7. Τον πένθιμον κατάλογον κλείει ό γνωστός βιομήχανος 
Στυλιανός Μπαχαρίας, άνήρ φιλοπρόοδος καί φιλόπατρις.

Ή ποικίλη σύνθεσις τοΰ καταλόγου τών άποτελούντων τήν 
Εταιρείαν δεικνύει πόσον είναι αισθητή ώς εθνική ή αποστολή 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, ώστε πάντες οί παράγοντες τοΰ 
τοΰ έθνικοΰ βίου νά άντιπροσωπεύωνται εν αυτή.

Άναπληροΰν τά κενά τό Συμβούλων εξέλεξε τακτικούς εταί
ρους τή αιτήσει των τούς κκ. Β. Καλλιπολίτην, Χαρ. Τζαννετάκην, 
Δημ. Θεοχάρην, Δ. Δημητρακάκην, καί Κ. Κτιστόπουλον.

Ή βιβλιοθήκη τής Εταιρείας έπλουτίσθη κατά τό διαρ- 
ρεΰσαν έτος 1949 διά 454 νέων τόμων προερχομένων έξ αγοράς 
(154), έξ ανταλλαγής (194) καί εκ δωρεάς (106). Ό ευρύτερος
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πλουτισμός τής μοναδικής ταΰτης Ελληνικής αρχαιολογικής βιβλιο
θήκης προσκρούει, επί τοΰ παρόντος, είς τούς υφισταμένους συναλ
λαγματικούς περιορισμούς, οί όποιοι επιβραδύνουν τον ρυθμόν 
τών έκ τού εξωτερικού αγορών.

Ίκανώς προήχθησαν τα δημοσιεύματα τής Εταιρείας, 
ουτιο δε έξεδόθησαν:

α) Είς τόμος τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος διά τα 
έτη 1945- 1947.

β) Εις τόμος Πρακτικών διά τά έτη 1945 - 1948.
γ) Δύο τόμοι εν τή σειρά τών αυτοτελών δημοσιευμάτων τής 

Εταιρείας περιέχοντες πραγματείαν τοΰ Εφόρου κ. Νικ. Κοντο- 
?ιέοντος περί τοΰ Έρεχθείου ως οικοδομήματος χθονίας λατρείας 
καί πραγματείαν τοΰ Εφόρου κ. Φοίβου Σταυροπούλλου περί τής 
άσπίδος τής ’Αθήνας Παρθένου τοΰ Φειδίου επί τή βάσει τών έκ 
τοΰ λιμένος τοΰ Πειραιώς άνελκυσθέντων αναγλύφων.

Έν προπαρασκευή δε εύρίσκονται επόμενοι τόμοι τής ’Αρ
χαιολογικής Έφημερίδος καί άλλα δημοσιεύματα

Εύρισκομένη έν ποια τινι οικονομική εΰχερεία ή ’Αρχαιολο
γική Εταιρεία δύναται νά άποβλέπη αίσιοδοξότερον προς συνέ- 
χισιν έπιστημονικοΰ βίου ανταξίου προς τά διαρρεύσαντα εκατόν 
δέκα τρία έτη, τά όποια αποτελούν επίζηλον τίτλον διά την επι
στήμην τής χοόρας ήμών. Επειδή δε τό υφιστάμενον οικοδόμημα 
τής Εταιρείας καί ιδία ή βιβλιοθήκη καί ή αίθουσα καί άλλα 
βοηθητικά διαμερίσματα αποβαίνουν όσημέραι ανεπαρκέστερα 
προς πλήρη άνταπόκρισιν είς τάς άνάγκας τοΰ ιδρύματος τό Συμ
βούλων νομίζει ότι έπέστη ό καιρός εύρυτέρου μεγάρου, προπαρα
σκευάζει δέ μετά περιεσκεμμένης μελέτης τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου.

Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία αντλούσα, ως άλλος ’Ανταίος, 
τήν δύναμιν αυτής έκ τής γής, αποβλέπει προς τάς άνασκαφάς τοΰ 
πατρίου έδάφους ώς προς θεμελιώδη προΰπόθεσιν τής έκτελέσεως 
τής αποστολής αυτής. Ή άποκάλυψις τών κρυπτομένων άρχαιολο-
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γικών μνημείων αποτελεί εθνικόν καθήκον, τό δε καθήκον τοΰτο 
οΰδέποτε παρέλιπεν ή Εταιρεία δι’ όλου τοΰ μακροΰ αυτής βίου. 
Την θλιβεράν διακοπήν, ή οποία έπήλθε διά τάς αντίξοους έθνικάς 
περιστάσεις, προσπαθεί ή Εταιρεία βαθμιαίως νά άναπληρώση. 
Κατά τό διαρρεϋσαν έτος 1949 ή Εταιρεία ήδυνήθη νά έργασθή 
εύρΰτερον άνασκαφικώς, τοΰτο δε οφείλεται ε’ις την διά τής γεν
ναίας πολεμικής προσπάθειας τοΰ έθνους έπιτευχθεΐσαν είρήνευσιν 
τής χώρας.

Αί γενόμεναι άνασκαφαί είναι αί έπόμεναι:

1. Έν Αθήναις ό άρχιτέκτων κ. Ίω. Τραυλός έξετέλεσε 
καρποφόρους άνασκαφικάς έρευνας παρά τό Όλυμπιεΐον κα'ι 
αμέσως προς Β τοΰ περιβόλου αύτοΰ.

’Ήδη κατά τάς άνασκαφάς τής Άρχ. Εταιρείας τοΰ έτους 
1886 κα'ι 1888 εϊχον άποκαλυφθή τά λείψανα ενός 'Ρωμαϊκοΰ 
βαλανείου καί μιας παλαιοχριστιανικής βασιλικής, τά όποια συνε- 
τέλεσαν τότε, όπως ή χαρασσομένη λεωφόρος Βασιλίσσης ’Όλγας 
λάβη ταΰτα ΰπ’ όψιν καί τεθή βορειότερον. Άλλ’ ή ακριβέστερα 
άνασκαφική έρευνα των λειψάνων καί ή επιστημονική τούτων 
μελέτη δεν έπεχειρήθη έκτοτε, ώστε τό έργον τοΰτο άνελήφθη υπό 
τοΰ κ. Τραυλοΰ μόλις κατά τό έτος 1949. Συμπληροΰσα τάς εργα
σίας τοΰ 1886 ή άνασκαφή τοΰ παρελθόντος έτους διεπίστωσεν 
όριστικώς την ΰπαρξιν μεγάλης τρικλίτου βασιλικής, τής οποίας 
ή άψίς καί τό ανατολικόν τμήμα ήδΰνατο νά άναγνωρισθή καί έν 
τφ σχεδίφ τοΰ 1886. ’Αλλά καί τά ερείπια τοΰ πλησίον τής βασι
λικής άποκαλυφθέντος τώ 1888 έκτεταμένου 'Ρωμαϊκοΰ βαλανείου, 
ελάχιστα δέ γνωστοΰ μέχρι σήμερον, διηκρίβωσεν άνασκαφικώς 
ή νέα άνασκαφή, οΰτω δέ δυνάμεθα σήμερον νά έχωμεν πλήρη 
εικόνα αύτοΰ.

Τό Βαλανεΐον. Τοΰ βαλανείου είναι σήμερον ορατά καί 
προσιτά εις την σχεδίασιν καί μελέτην μόνον τέσσαρα (Α.Β.Δ 
καί Ε), των λοιπών δέ τεσσάρων (Γ.Ζ.Η. καί Θ), κατακα?*,υφθέντων 
πάλιν μετά την πρώτην άνασκαφήν, είναι μέν γνωστόν τό διά
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γραμμα, αλλά δεν είναι δυνατή ή ακριβής γνώσις τών λεπτομερειών 
και δή των ψηφιδωτών, διότι ή εκεί ΰπαρξις μεγάλων δένδρων 
καθιστά αδύνατον τήν εκ νέου άποκάλυψιν. Παρά ταΰτα είναι 
δυνατή ή γραφική άναπαράστασις τοϋ όλου διαγράμματος και 
ή ταΰτισις των διαφόρων αύτοΰ μερών, οϋτω δέ τό παρά τό Όλυμ- 
πιεΐον βαλανεΐον αποβαίνει σπουδαϊον μαρτύριον περί τών έν 
Έλλάδι βαλανείων κατά τούς 'Ρωμαϊκούς χρόνους, διότι είναι τό 
καλλίτερον παράδειγμα τών μέχρι σήμερον γνωστών όμοειδών 
οικοδομημάτων τής Ελλάδος.

Γενικώς τό βαλανεΐον τούτο είναι άρίστης κατασκευής πλου- 
σιωτάτη δέ ή διά ψηφιδωτών καί πολύχρωμων πλακών έπίστρωσις 
τών δαπέδων αύτοΰ. Παρά τήν άπό τής πρώτης άνασκαφής έπελ- 
θοϋσαν φθοράν καί ενίοτε ολοσχερή καταστροφήν μερών τινων τών 
ψηφιδωτών, τά περισωθέντα μαρτυροΰσι τήν αρχικήν ?ιαμπρότητα.

Τά ωραία σχέδια, τά όποια συνοδεύουσι τήν έκθεσιν τοϋ 
κ. Τραυλού, παρέχουσι πλήρη τήν καλλιτεχνικήν έντύπωσιν τού 
οικοδομήματος καί έπιτρέπουσιν, όπως σχηματίσωμεν άρτίαν εικόνα 
τής εσωτερικής αύτοϋ διαιρέσεως άπό τής εισόδου μέχρι τοϋ 
πέρατος τού βαλανείου.

Ή έκθεσις τοϋ κ. Τραυλού περιγράφει καί ταυτίζει τά διά
φορα διαμερίσματα. Ώς προς τον χρόνον τής κατασκευής τοϋ βαλα
νείου ό μελετήσας αυτό καταλήγει γενικώς μέν εις τον 2ον μ. X. 
αιώνα, άκριβέστερον δέ εις τά έτη μεταξύ τοϋ 124 καί 131 μ. X. 
ήτοι μεταξύ τής πρώτης καί τής τελευταίας έπισκέψεως ή επιδημίας 
τού αύτοκράτορος Άδριανοϋ εις ’Αθήνας.

• Ή βασιλική. Ή έξακρίβωσις τού διαγράμματος τής βασι
λικής προσέκρουσεν εις μεγάλας δυσχερείας διά τήν πυκνήν έκεϊ 
δενδροφυτείαν καί διά τήν εις τούς μεταξύ έλευθέρους χώρους 
άνόρυξιν καταφυγίων τάφρων μέχρι τού βράχου. Επίσης τό νότιον 
κλιτός τής βασιλικής ήτο αδύνατον νά έπανευρεθή, άτε ευρισκό
μενον κάτωθεν τής όδοϋ. ’Αλλά καί τό βόρειον πέρας τού ναού 
κατεστράφη προσφάτως κατά τήν τοποθέτησιν καλωδαον τής ήλεκ- 
τρικής Εταιρείας.
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Παρά τάς εκτεταμένος ταΰτας καταστροφάς ό κ. Τραυλός 
ήδυνήθη διά δοκιμαστικών τάφρων νά άποκαταστήση τό διά
γραμμα και τάς διαστάσεις τής βασιλικής.

Τό σχήμα αυτής είναι κανονικόν ορθογώνιον μήκους 28 μ. 
καί πλάτους 13μ,20, διαιροΰμενον διά τοίχου εγκαρσίου εις τον 
νάρθηκα, π?ιάτους 2μ.60, κα'ι εις τον έκ τοΰ υπολοίπου χώρου άπο- 
τελούμενον κυρίως ναόν. Ό κυρίως ναός διαιρείται διά κιονοστοι- 
χιών εις τρία κλίτη, των οποίων τό μεσαΐον είναι πλατύτερον καί 
καταλήγει προς Α εις ίσοπλατή αψίδα. Τό ασυνήθες μέγεθος τής 
άψϊδος δικαιολογείται έκ τοΰ σχηματισμού τοΰ λεγομένου θριαμ
βευτικού τόξου κατά τήν χορδήν αυτής.

Ή τοιαΰτη κατασκευή τής άψΐδος δεν άπαντα εις τάς μέχρι 
σήμερον γνωστάς βασιλικάς τής υπολοίπου Ελλάδος, αλλά μόνον 
είς τάς ’Αθηναϊκός, τών οποίων είναι πρόχειρα 4-5 παραδείγματα. 
Κατά τά άλλα ή βασιλική τοΰ Όλυμπιείου ακολουθεί τον τύπον 
τών άπλών Ελληνιστικών βασιλικών.

Οι τοίχοι τής βασιλικής είναι κατεσκευασμένοι εξ αργών 
λίθων, οπτόπλινθων καί μεγάλων αρχιτεκτονικών μελών τοΰ κατε
στραμμένου ήδη τότε Όλυμπιείου, ώς καί πολλών ένεπιγράφων 
βάθρων, πάντων συγκεκρατημένων δι’ άφθονου κονιάματος ασβέ
στου καί άμμου.

Έκ τών αρχιτεκτονικών μελών τοΰ Όλυμπιείου ιδίως τά 
τεμάχια μεγάλων φατνωμάτων καί τά τεμάχια μεγάλων μαρμά
ρινων δοκών παρέχουν μεγάλην βοήθειαν προς έξακρίβωσιν τής 
φατνωματικής διατάξεως τοΰ ναοΰ τοΰ Διός.

Τό δάπεδον τής βασιλικής υπολογίζεται πολύ ύψηλότερον τής 
σημερινής όδοΰ.

Τό μνημονευθέν πρότερον βαλανεϊον φαίνεται ότι έξηκολού- 
θησε λειτουργούν καί κατά τούς χρόνους τής βασιλικής, σχετισθέν 
μάλιστα προς ταύτην καί μετατραπέν είς άγιασμα έν τώ ήμικυκλικώ 
αΰτοΰ νυμφαίφ, πιθανώς δε είς βαπτιστήριον έν τώ όκταγώνω 
αυτού διαμερίσματι.

Τοΰ αρχιτεκτονικού καί γλυπτού διακόσμου τής βασιλικής
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ούδέν σχεδόν δείγμα διεσώθη πλήν έλαχίστων τινών μελών μετά 
πιθανότητος άπονεμομένων είς την βασιλικήν.

Κατά ταϋτα ή χρονολογία τοΰ ναοΰ οφείλει νά βασισθή είς 
άλλας ένδείξεις. Τεμάχιά τινα αγγείων, εύρεθέντα είς άβαθή λάκκον 
ανάγονται είς τον 5ον μ.Χ. αιώνα και δή περί τό τέλος αύτοϋ. 
Τότε άρα ή κατά τάς άρχάς τοΰ 6ου αίώνος οφείλει νά τεθή ή άνέ- 
γερσις τοΰ ναοΰ. Τάφοι εύρεθέντες εντός τοΰ ναοΰ άνήκουσιν είς 
τούς πρώτους βυζαντινούς χρόνους, δτε καθιερώθη τό έ'θιμον τής 
ταφής εντός τών ναών. Μέχρι τότε έπομένως έσώζετο ή βασιλική· 
Έξ άλλων ενδείξεων εικάζεται υπό τοΰ κ. Τραυλού ότι ό ναός 
κατεστράφη πολύ προ τοΰ 14ου αίώνος.

'Ως προς τον έν αυτή τιμώμενον άγιον ό κ. Τραυλός συν
δυάζουν την επιστολήν τοΰ Πάπα Ίννοκεντίου τοΰ Γ' (1209) προς 
τον Λατίνον αρχιεπίσκοπον 'Αθηνών Βεράρδον, ένθα άναφέρεται 
ναός Beati Niccolai de Columnis, προς τον έν έ'τει 1178 έκφωνη- 
θέντα λόγον τοΰ Μητροπολίτου 'Αθηνών Μιχαήλ Άκομινάτου 
είς τον άγιον ιερομάρτυρα Λεωνίδην, καταλήγει είς τό συμπέρασμα 
δτι ό ναός τοΰ 'Αγίου Νικολάου τών στύλων είναι ή βασιλική 
τοΰ 'Ολύμπιείου.

2· Κατά τήν παλαιοχριστιανικήν βασιλικήν τοΰ Ίλισσοΰ 
ό'Έφορος κ. Έμμ. Χατζηδάκης προέβη είς έρευνας λεπτο
μερειών τινων προς συμπλήρωσιν τοΰ σχεδίου.

3. Έν τή Μονή Καισαριανής ό 'Έφορος κ. Χατζηδά
κης κατά τήν διάρκειαν έργασιών συντηρήσεως άπεκάλυψεν ευμε
γέθη υπόγειον καμαροσκέπαστον αίθουσαν (5μ,30Χ3μ, ύψους 2μ,30), 
έ'χουσαν προ τής τοξοτής εισόδου (πλ. 1μ,20 καί ύψ. 2μ.) αυλήν 
έκτεταμένην είς βάθος 3μ,85 υπό τήν στάθμην τοΰ σημερινοΰ περί 
τον ναόν χώρου. Ή αμελής κατασκευή τοΰ χτίσματος τάσσει αυτό 
είς τούς μετά τήν ά?ωοσιν χρόνους, ή δέ άνεύρεσις άφθονων οστών 
κατά τό κατώτατον στρώμα τής γομώσεως πείθει δτι πρόκειται 
περί παλαιού όστοφυλακίου, τό όποιον έπειτα έχρησιμοποιήθη καί
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προς άπόρριψιν παντός άχρηστου πράγματος διά τίνος καταπακτής 
ευρισκόμενης έν τφ δαπέδω τοΰ ναοΰ.

Β· Κατά τάς εργασίας άποχωματώσεως τοΰ έ'ξωθεν τοΰ Ίεροΰ 
Βήματος χώρου τοΰ ναοΰ εύρέθη τοίχος έκ μεγάλων άργών λίθων, 
τοΰ οποίου ή παρακολούθησις άπεκάλυψε συγκρότημα τοίχων άπο- 
τελούντων τά θεμέλια οικοδομήματος προηγηθέντος τοΰ ναοΰ τοΰ 
11ου αίώνος. Τίνος άκριβώς χρονολογίας είναι τό οικοδόμημα 
τοΰτο είναι πρόωρον άκόμη να καθορισθή διά την άνεπάρκειαν 
των μέχρι τοΰδε άνευρεθέντων στοιχείων, δεν άποκλείεται δε νά 
είναι τοΰτο παλαιοχριστιανικόν. Ή διαπίστωσις αυτή έπαψίεται 
είς την μέλλουσαν συνέχειαν τής έρεΰνης, θά είναι δέ σημαντικόν 
κέρδος έπιστημονικόν, εάν βεβαιωθή ή ΰπαρξις παλαιοχριστιανικής 
Καισαριανής.

4. Κατά την άνατολικήν κλιτΰν τοΰ Κεντρικοΰ Ύμηττοΰ 
καί έπί τοΰ λόφου τοΰ Προφήτου Ή λ ία δ Έφορος κ. Ν. Κο- 
τζιάς διεξήγαγεν άνασκαφικην έ'ρευναν προς άνεύρεσιν τοΰ υπό 
Παυσανίου (I, 32,2) άναφερομένου ίεροΰ τοΰ ’Απόλλωνος ΓΙροο- 
ψίου. Εντός μεγάλου περιβόλου έκ μεγάλων άργών λίθων, περι- 
κλείοντος κοιλάδα έκτάσεως 35 περίπου στρεμμάτων, σφζομένου 
δέ κατά διαστήματα καί παρεμφεροΰς προς πελασγικόν τείχος, 
άνεκαλΰφθησαν τά λείψανα άρχαίου ναοΰ. Τά άνευρεθέντα στοι
χεία τοΰ ναοΰ τούτου άποδίδουσι κτίσμα πλάτους 7 μ. καί μήκους 
16 μ. Ό ναός ήτο δωρικός άμφιπρόστυ?ως τετράστυλος, τοΰ οποίου 
τέσσαρες σπόνδυλοι, ών ό είς κατά χώραν, εύρέθησαν κατά την 
άνατολικήν πλευράν. Οί σπόνδυλοι τών κιόνων είναι άνισοϋψεΐς, 
ήμιειργασμένοι, τινές έ'χοντες περί τό μέσον άγκώνας, πάντες δέ έξ 
επιχωρίου λίθου καί, κατά την έ'κθεσιν τοΰ άνασκάτ|ιαντος, άλλοι 
μέν τετράγωνοι, άλλοι δέ ορθογώνιοι. Οί μέν τετράγωνοι άνήκον 
είς την δυτικήν πλευράν, οί δέ ορθογώνιοι είς τήν άνατολικήν. 
Κιονόκρανα άναλόγου σχήματος δωρικά εύρίσκονται ένωκοδομη- 
μένα είς τήν εκκλησίαν τοΰ Προφήτου Ήλία. Ωσαύτως ένφκο- 
δομημένα εύρέθησαν μία τρίγλυφος καί πήλινα τεμάχια γείσου
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μετ’ έγχρωμου διακοσμήσεως, ώς και κεραμίδες διαφόρου διαμορ- 
φώσεως. Έκ τών μέχρι ιοΰδε γενομένων ευρημάτων συνάγεται δτι 
δ μεν περίβολος ανήκει είς τούς προϊστορικούς χρόνους, ό δε Ελλη
νικός ναός άνηγέρθη, κατά την γνώμην τού άνασκάψαντος, περϊ 
τό τέλος τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος, άλλ’ ύπέστη έπισκευάς μέχρι τών 
ΊΡωμ. χρόνων. Κατά τούς χριστιανικούς χρόνους δ ναός μετετράπη 
είς εκκλησίαν, ή οποία έπειτα κατεστράφη, παρ’ αυτήν δε άρχο- 
μένου τού 16ου αίώνος άνηγέρθη ή νϋν σφζομένη εκκλησία τοΰ 
Προφήτου Ήλία ώς καθολικόν μοναστηριού.

Ούδεμία αρχαία έπιγραφή άνευρέθη προς έξακρίβωσιν τής 
λατρευομένης ποτέ έκεΐ θεότητος, εν φ εύρέθησαν ικανά όστρακα 
αγγείων μέχρι καί τών 'Ρωμ. χρόνων, άλλ’ ούδέν προϊστορικόν.

5· Είς την Βραυρώνα τής ’Αττικής έξηκολούθησετην άνα- 
σκαφίκήν έρευναν τής Εταιρείας ό ’Έφορος κ. Ίω. Παπαδη μη
τριού καί προήγαγεν αίσθητώς την άποκάλυψιν τοΰ σημαντικού 
ιερού τής Βραυρωνίας Άρτέμιδος.

Δυστυχώς ολόκληρος ή άνωδομία τοΰ ναοΰ πλήν μικρού 
μέρους τοΰ ανατολικού καί τοΰ νοτίου κρηπιδώματος έχει κατα
στροφή, ώστε εϊμεθα ήναγκασμένοι νά άνακτήσωμεν τό διάγραμμα 
τοΰ ναοΰ επί τή βάσει τής θεμελιώσεως έκ μικρών αργών λίθων.

Διά τών υπολογισμών τούτων καθωρίσθη μετά πιθανότητος 
ό σηκός έχων πλάτος μεν 10μ,35, μήκος δέ 19μ,90. Ό ναός εικάζε
ται δτι ήτο πρόστυλος περιελάμβανε δέ πρόναον, κυρίως σηκόν καί 
άδυτον, χωριζόμενον από τοΰ κυρίως σηκού διά παχυτάτου τοίχους 
πλ. 1,40. Ό σηκός διηρεΐτο διά κιονοστοιχιών ή τοίχων είς τρία 
κλίτη, τών οποίων τό μεσαΐον ήτο διπλάσιου πλάτους (2,80) τών 
πλαγίων. Δύο έφθαρμένοι σπόνδυλοι δωρικοί, εύρεθέντες άνατο- 
λικώς τοΰ ναοΰ, καθορίζουσι τον ρυθμόν αυτού, αλλά περισσότεραι 
λεπτομέρειαι δέν είναι ακόμη γνωσταί.

ΙΤαρά τον ναόν έξηρευνήθη περαιτέρω τό βόρειον ανάλημμα 
μέχρι τής τετάρτης είς βάθος βαθμίδος ήτοι δσον έπέτρεπον τά 
έκεΐ άναβλύζοντα ΰδατα.
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Τό προς άνατολάς τμήμα τοΰ αναλήμματος άνεσκάφη μέχρι 
μήκους 27 περίπου μέτρων, δπου τοΰτο τερματίζεται, διότι τό 
υπόλοιπον μέρος έχει άφαιρεθή υπό τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ άγροΰ. 
Δύναται όμως να υπολογίσιμη τό αρχικόν μήκος έξ άλλων ενδεί
ξεων, εξ ών συμπεραίνεται ότι πάντα τα αναλήμματα ταΰτα καθώ- 
ριζον την έκτασιν τοΰ όλου τεμένους τής Βραυρωνίας Άρτέμιδος, 
τό όποιον είχε, πιθανώς, μήκος εκατόν ’Αττικών ποδών (0μ.296)·

Παρά την ΝΔ γωνίαν τοΰ ναοΰ εΰρέθη χώρος περίφρακτος 
διά μεγάλων πωρίνων λίθων, ό όποιος ανασκαφείς άπέδωκεν απο
θέτην περιέχοντα πλήθος οστράκων αγγείων γεωμετρικών, μικρών 
αναθημάτων δακτυλίων χαλκών καί επίχρυσων, δακτυλιόλιθων κ.ά. 
σκοπίμως, προφανώς, εκεί συγκεντρωθέντων ως λειψάνων παλαιο- 
τάτης λατρείας.

Εις άπόστασιν 8μ,70 άπό τής ΝΑ ταύτης γωνίας, άπεκαλΰφθη 
λαξευτή ανωφέρεια τοΰ βράχου, άποτελοΰσα την είσοδον εις τον 
κεκλιμένον δρόμον τής παναρχαίας άκροπόλεως τον όδηγοΰντα προς 
τήν κορυφήν τοΰ λόφου. Μετά την κοπιώδη άπομάκρυνσιν κατα- 
πεσόντων βράχων άνεσκάφη ύπ’ αΰτοΰς ιερά οικία ή θησαυρός, 
μήκους έσωτ. 7μ,75 καί πλάτους 4μ,45, τοΰ οποίου σώζονται οι 
όρθοστάται έκ πώρου (μήκους 1μ,25 καί πλ. 0,48). Τό εσωτερικόν 
εΰρέθη πλήρες έκ χώματος έρυθρωποΰ, προερχομένου έκ τών δια- 
λυθεισών πλίνθων τής άνωδομίας τοΰ κτίσματος. Τό κτίσμα άπο- 
τελεΐται έκ δυο άνίσων διαμερισμάτων. Τό έσώτερον τό καί μεγα- 
λήτερον, κατά τό κέντρον περίπου αύτοΰ (2,35x 1,25) παρέσχε 
χώματα μελανά έκ καύσεως, προερχόμενα έκ τής εστίας τοΰ οικο
δομήματος.

Εις άπόστασιν 25 περίπου μέτρων προς Β τοΰ αναλήμματος 
ή άνασκαφή διεπίστωσε τήν ΰπαρξιν κιονοστοιχίας στωικοΰ οικο
δομήματος μετά μαρμάρινου στυλοβάτου, διατηροΰντος μάλιστα 
εις τό άποκαλυφθέν μέρος άνεπάφους τους κίονας κατά χώραν, 
διότι κατεχώσθησαν οΰτοι υπό τοΰ πλημμυρήσαντος Έρασίνου 
ποταμοΰ. Οί σπόνδυλοι είναι πώρινοι, τά δέ κιονόκρανα μαρμάρινα 
τοΰ τέλους, πιθανώς, τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος. Κινητά ευρήματα ήσαν
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πολλά, γλυπτά τε και πήλινα καί τεμάχια ένεπιγράφων στηλών, 
μεταξύ δέ τούτων έξαίρονται μικρά άναθηματικά άγαλμάτια, 
κεφαλή γυναικδς τοΰ Φειδιακού κύκλου, λύχνος μαρμάρινος μετά 
τριών λεοντοκεφαλών, ίσως ανατολικής προελεύσεως, τοΰ 6ου π.Χ. 
αίώνος. Έκ τών επιγραφών αί πλεϊσται είναι κατάλογοι αναθη
μάτων γυναικείων ενδυμάτων και κοσμημάτων είς την ’Άρτεμιν, 
τά όποια μετακομιζόμενα προς φύλαξιν είς την Άκρόπολιν τών 
’Αθηνών κατεγράφοντο καί εκεί είς στήλας κατά την αυτήν σειράν, 
ώς άποδεικνύεται διά τών εύρεθεισών σχετικών επιγραφών.

Ωσαύτως εύρέΟησαν πλείονα όστρακα αγγείων καί δή τοΰ 
έρυθρομόρφου ρυθμοΰ τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος 
φέροντα τήν άναθηματικήν επιγραφήν ιερόν ή ιερά, Άρτέ- 
μιδος. Έπί τεμαχίου λευκής κύλικος άναγινώσκεται τό όνομα 
τοΰ άγγειογράφου Έρμώνακτος.

6· Έν τώ Άσκληπιείω τής’Επιδαύρου έξηκολούθησεν 
ό ’Έφορος κ. Ίω. Παπαδημητρίου τήν άνασκαφήν τοΰ Ίεροΰ 
τοΰ ’Απόλλωνος Μαλεάτα.

Κατά τάς εργασίας ταύτας έξεκαθαρίσθη ολόκληρος ό προς 
βορράν τοΰ ναοΰ χώρος ήτοι ολόκληρος ή επίπεδος επιφάνεια τοΰ 
λόφου από τοΰ αναλήμματος μέχρι 10 μέτρων προς δυσμάς, οπού 
πλήν τής βαθείας έπιχώσεως εΐχον συσσωρευθή καί τά χώματα 
τών άνασκαφών τοΰ 1896. Εύρέθησαν δέ εκεί καί άλλα μέλη τοΰ 
ναοΰ καί δή τοΰ θριγκοΰ αύτοΰ, τό κατώτερον μέρος μαρμάρινου 
γυναικείου αγάλματος, έ'χοντος ήνεμωμένον τό ίμάτιον, προερχο- 
μένου δέ, πιθανώς, έκ τών ακρωτηρίων, τής αυτής τεχνοτροπίας 
προς τήν πέρυσιν εΰρεθεΐσαν κεφαλήν, ίσως άνήκουσαν είς αυτό.

Επίσης άνεσκάφη τό «ανάλημμα» μέχρι καί τής ΒΔ αύτοΰ 
γωνίας είς μήκος 10 μέτρων. Τό πάχος τοΰ άνα?ιήμματος είναι 
2μ, 30, ή δέ οίκοδομία ίσοδομική άποτελουμένη έκ μεγάλων πώρι
νων δόμων, έχόντων τήν έξωτερικήν έπιφάνειαν έπιμελώς έξειργα- 
σμένην μετά περιτενείας κατά τούς άρμούς. Τό μέγιστον ύι[)ος τοΰ 
αναλήμματος είναι επτά μέτρων. Μολονότι δέ τό πάχος τών τοίχων
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δεικνύει τον άναλημματικόν αύτοΰ χαρακτήρα, δεν αποκλείεται δτι 
εντός τοΰ ύπ’ αύτοΰ ανεχόμενου χώρου ύπήρχον αί αρχαιότεροι 
κατοικίαι τών ιερέων, τά υπό τών επιγραφών λεγάμενα «επί τοΰ 
Κυνός (Κυνορτίου) σκανάματα».

Σκοπός προς τούτοις τοΰ αναλήμματος τούτου ήτο δπως συγ- 
κρατήση την τέφραν τοΰ άρχαιοτέρου μεγάλου βωμοΰ τοΰ άνα- 
φερομένου υπό τοΰ Ίσύλλου έν τώ εις ’Ασκληπιόν Ύμνω (IG 
IV I2, 128,28), διότι άθρόα τέφρα εύρέθη καί έσωθεν και έξωθεν 
και κάτωθεν τοΰ αναλήμματος. Εντός δέ τών μελανών χωμάτων 
εύρέθησαν πλεΐστα αγγεία, περί τούς χιλίους κοτυλίσκοι, αλάβαστρα 
καί άλλα αγγεία κατά τό πλεϊστον Κορινθιακά, άλλα καί ’Αττικά 
καί άλλων τύπων καί τεμάχια δύο μεγάλων ερυθρόμορφων κρα
τήρων τών μέσων τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος. Σημαντικόν είναι δτι 
εύρέθησαν καί τεμάχιά τινα Μυκηναϊκών αγγείων μαρτυροΰντα 
την αρχαιότητα τής λατρείας τοΰ Μαλεάτα, ή οποία συνδεθεϊσα 
ύστερον προς την λατρείαν τοΰ ’Απόλλωνος, έπεσκιάσθη βραδύ- 
τερον ύπό τής λατρείας τοΰ Άσκληπιοΰ.

Ό ακριβής καθορισμός τοΰ ναοΰ τοΰ ’Απόλλωνος έσωτερικώς 
είναι δυσχερής διά τήν αποσάθρωσιν τών λίθων τών πωρίνων, 
συνηθεστάτην έν Έπιδαύρω. Έκ τών ενδείξεων δμως τής θεμε- 
λιώσεως φαίνεται δτι ό ναός ήτο τρίκλιτος, ως καί οι ναοί τής 
Θέμιδος, τής Άρτέμιδος καί τής ’Αφροδίτης, αλλά κατά τι μεγα- 
λήτερος τούτων μετρών 15μ X 8,40, άνήκων δέ, ως έκ τής κατα
σκευής συνάγεται, εις τήν περίοδον μεταξύ 370 καί 330 π.Χ.

Κατά τάς έργασίας ταύτας ό κ. Παπαδημητρίου έξήιασε τά 
φαινόμενα λείψανα τής 3 περ. χιλιόμετρα άπεχούσης τοΰ ’Ασκλη
πιείου καί επί λόφου κειμένης αρχαίας πόλεως Λήσσης (Παυς. II, 
25,9), τήν οποίαν θεωρεί αφετηρίαν τής λατρείας τοΰ Μαλεάτα 
καί αξίαν δπως τύχη άνασκαφικής έρεύνης.

7· Έν Κρήτη έν τη περιοχή τής Κνωσού καί 4 χιλιόμετρα 
νοτίως τής κώμης Αρχανών παρά τό χωρίον Βαϋύπετρο 
ή Εταιρεία άνέλαβεν άνασκαφήν, τήν οποίαν διεξήγαγεν ό Καθη
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γητής κ. Μαρινάτος έν συνεργασία μετά τοϋ Έφορου Κρήτης 
κ. Πλάτωνος.

Α. Κατά τήν θέσιν Πίσω Λιβάδια άνεκαλύφθησαν τά λεί
ψανα μεγάλου Μινωϊκοΰ μεγάρου, ’ίσως τοΰ μεγίστου τών μέχρι 
τοΰδε γνωστών, διαστάσεων τουλάχιστον 45μΧ35μ. Οι εξωτερικοί 
αύτοϋ τοίχοι είναι ψευδισοδομικώς κατεσκευασμένοι έκ μεγάλων 
πελεκητών ορθογωνίων λίθων. Βιαία αρχική καταστροφή καί διολί- 
σθησις τοΰ άργιλλώδους εδάφους έπεσώρευσε πολλούς δόμους καί 
έσωτερικώς καί έξωτερικώς τοΰ μεγάρου.

Ή άνασκαφή περιωρίσθη κατά τήν πρώτην ταΰτην περίοδον 
εις τό δυτικόν τμήμα τοΰ οικοδομήματος, ένθα ήτο ή πρόσοψις 
αύτοΰ καί προ αυτής πλακόστρωτος, πιθανώς, αυλή, τής οποίας 
διατηρείται μικρόν τμήμα καί επ’ αυτής έγκατάστασις έκθλίψεως 
γλεύκους ή ελαίου, συγκείμενη εξ έλλειψοειδοΰς πλακός μετά κοιλό- 
τητος καί εκροής καί έκ λεκανίδος υπό τήν εκροήν προς συλλογήν 
τοΰ ύγροΰ. Παρά τήν έγκατάστασιν εύρέθη μέγας τριπτήρ λίθος.

Έν τώ τοίχφ τής προσόψεως υπάρχει ορθογώνιος κόγχη, 
είς τό βάθος τής οποίας υπάρχουν λείψανα κτιστοΰ θρανίου· κατά 
τήν γνώμην τοΰ κ. Μαρινάτου πρόκειται περί σκοπιάς τοΰ έπόπτου 
τής συγκομιδής. Όντως δε παραπλεΰρως άνεσκάφη μέγα δωμάτων 
ύποστηριζόμενον υπό δύο πεσσών καί περιέχον δέκα έξ πίθους, 
ύψους ανθρώπου, εύρεθέντας κατά χώραν, τινάς δέ άθικτους. Είς 
έξ αυτών εύρέθη περιέχων πληθώραν μικρών αγγείων, οΐα εύρέ- 
θησαν καθ’ ομάδας καί είς άλλα σημεία τής αποθήκης ταύτης.

Δοκιμαί είς άλλα σημεία τοΰ μεγάρου διεπίστωσαν τήν ύπαρ- 
ξιν καί δευτέρου ορόφου έξ ώμών πλίνθων. Ωραία κονιάματα 
χρώματος έρυθροΰ, μέλανος, κυανοΰ, κίτρινου, πρασίνου καί λευκοΰ, 
άλλ’ άνευ ακόμη ίχνους τοιχογραφιών, έκάλυπτον τούς τοίχους.

Έκ τών κινητών ευρημάτων μνημονευτέα είναι χαλκοΰν 
έγχειρίδιον, λίθινοι λύχνοι, μεταξύ δέ τούτων εις τάσσεται μεταξύ 
τών ώραιοτάτων γνωστών, πήλιναι άγνΰθες καί άφθονα τεμάχια 
Μινωϊκών αγγείων έκ τών οποίων συνάγεται δτι τό μέγαρον ανήκει 
είς τούς χρόνους τοΰ λεγομένου ρυθμοΰ τής χλωρίδος τής πρώτης

2
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Ύστερομινωϊκής περιόδου. Φαίνεται, κατά την έκθεσιν, ότι τό 
μέγαρον έκτίσθη περί τό 1600 ή 1550 καί κατεστράφη περ'ι τό 
1500 π.Χ. κατά την συνήθη μοίραν τών Μινωϊκών μεγάρων.

Β. Μείζονα τοπογραφικήν σημασίαν εχει ή υπό τοΰ κ. Μαρι
νάτου διεξαχθεΐσα έρευνα κατά τούς νοτίους πρόποδας τοΰ όρους 
Γιούχτα, τοΰ ίεροΰ Μινωϊκοΰ όρους (Γιοΰχτας - Γιοΰκτας - Ίυκτός- 
Ίυττός) προς άναζήτησιν τής Λυκάστου γνωστής ήδη παρ’ 
Όμήρω (Ίλιάδ. Β), καταστραφείσης δε περί τό 185 π.Χ.

Έν θέσει Καρνάρι Μετόχι υπάρχει έ'κτασις ενός περίπου 
χιλιομέτρου καλυπτομένη υπό κεραμεικής Μινωϊκής, Γεωμετρικής 
καί Έλληνορρωμαϊκής. Μία σαρκοφάγος ΥΜ 3 άνευρέθη άρτια. 
Εντός τών αμπελώνων υπάρχουν διάσπαρτοι πελεκητοί λίθοι έκ 
Μινωϊκών μεγάρων. Τό κέντρον τοΰ συνοικισμού άπετέλει ή καί 
σήμερον σωζομένη αέναος κρήνη μετά γραφικής Ένετικής 
καμάρας. Εις μικράν δε άπόστασιν επί τής αποτόμου κλιτΰος τοΰ 
Γιοΰχτα υπάρχει καί άνευρέθη τό λαβυρινθώδες ιερόν σπήλαιον 
τής πόλεως, σήμερον καλοΰμενον « Σπήλιος τοΰ Στραβομύτη», 
όπου συνελέγησαν όστρακα αγγείων άπό τής Μινωϊκής μέχρι τής 
Έλληνορρωμαϊκής περιόδου.

Έκ πάντων τούτων τών δεδομένων ό κ. Μαρινάτος συνάγει 
ότι τά έρευνηθέντα λείψανα άνήκουσιν εις την Μινωϊκήν καί 'Ομη
ρικήν Λύκαστον, τήν σταθερώς άναφερομένην εις τούς γενεαλο
γικούς μύθους τών βασιλέων τής Κρήτης.

8. Έν Π ανόρμφ Μυλοποταμου Κρήτης ό ’Έφορος 
Χ· Ν'ιχολ(χος II λ άτων συνεπλήρωσε κατά μήνα Φεβρουάριον 
1949 τήν έν έτει 1948 άρξαμένην έρευναν τής παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής.

Διά τοΰ καθαρισμού τών δαπέδων τοΰ αίθριου καί τών 
παραρτημάτων του, διά τής έκκενώσεως τής έν τώ μέσφ τοΰ αίθριου 
άποκαλυφθείσης μεγάλης δεξαμενής καί διά τών έργασιών στερεώ- 
σεως καί άποκαταστάσεως δαπέδων καί τοίχων ως καί διά τής
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περιφράξεως τοΰ δλου μνημείου έτερματίσθη ή ερευνά αύτοϋ και 
συνετελέσθη ή σχεδιογράφησις τής βασιλικής ταύτης τής ΙΊανόρμου 
μετ’ άκριβεστέραν μελέτην των λεπτομερειών, αί όποΐαι παρετηρή- 
θησαν κατά την έκτέλεσιν των τελευταίων τούτων εργασιών και 
περί τών οποίων διεξοδικώς πραγματεύεται ή ύποβληθεΐσα και 
περαιτέρω δημοσιευομένη έκΦεσις τοΰ άνασκάψαντος.

9. ΈνΝάξω καί παρά την πρωτεύουσαν αυτής ενθέσει 
Γκρόττα διεξήγαγεν άνασκαφικήν έ'ρευναν έξ ονόματος τής 
Εταιρείας ό ’Έφορος Κυκλάδων κ. Νικόλαος Κοντολέων.

Ή έρευνα έφερεν εις ψώς προϊστορικόν συνοικισμόν άνή- 
κοντα εις την πρώτην Κυκλαδικήν περίοδον. Έκεΐ πλησίον εΐχεν 
άνεύρει λείψανα προϊστορικά τω 1930 καί ό Γαβριήλ Welter.

Τά νέα ευρήματα αποτελούνται έκ τμημάτων τριών προϊστο
ρικών οικιών, αί όποΐαι τελευτούν εις τήν θάλασσαν, ή οποία και 
έδυσχέρανε πολύ τήν άνασκαφήν.

Οί τοίχοι τών οικιών σώζονται εΐς ύψος 0,30 έως 1μ, 10, είναι 
δε έκτισμένοι διά μικρών αργών λίθων συνδεδεμένων διά πηλού. 
Τό διάγραμμα δεν είναι ακόμη σαφές, οπωσδήποτε όμως κυριαρχεί 
ό τετράπλευρος, άλλ’ ούχί καί αύστηρώς ορθογώνιος τύπος. 
Ή πληρέστερον άνασκαφεΐσα ανατολική οικία έχει δύο άνισα δια
μερίσματα, τών οποίων αί γωνίαι είναι άπεστρογγυλωμέναι. Ή εξω
τερική πλευρά άποτελεΐται έκ δύο λεπτών τοίχων, τό δέ μεταξύ 
τούτων κενόν έχει πληρωθή διά χώματος. Παρετηρήθησαν αμφί
βολα ίχνη κατωφλιού θύρας.

Δυτικώτερον άπεκαλύφθησαν μέρη δύο οικιών χωριζομένων 
διά στενωτάτου διαδρόμου.

Τά κινητά ευρήματα ήσαν αγγεία εγχάρακτα ή μονόχρωμα 
μέλανα ή ερυθρά ποικίλων σχημάτων, πολλά δέ ακέραια. Επίσης 
λεπίδες όψιανοΰ ώς καί μεγα/^ήτερα τεμάχια προς επεξεργασίαν.

Κατά τον άξονα τών τοίχων εύρέθησαν δύο φρέατα, τών 
οποίων τό έν περιείχε πλήθος οστράκων από τής προϊστορικής 
μέχρι τής κλασσικής περιόδου.
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Πέραν τής όμάδος ταΰτης των οικιών άνευρέθη οικοδόμημα 
μέ παχύτερους τοίχους, τοϋ οποίου ή χρονολογία καθορίζεται έκ 
τών τεμαχίων αγγείων ως Μυκηναϊκή. Ή σημασία τής ανασκαφής 
ταύτης τής Νάξου έγκειται, ως τονίζει ό κ. Κοντολέων, εις τό 
γεγονός ότι πρώτην φοράν έρευνάται επί τών Κυκλάδων εκτετα
μένος προϊστορικός συνοικισμός μετά τά ασθενή ϊχνη, τά όποια 
παρετηρήθησαν άλλοτε.

10. Έν Τη νω διεξήγαγεν άνασκαφήν τής Εταιρείας ό αυτός 
’Έφορος κ. Κοντολέων κάτωθεν τοΰ έν τώ μέσω τής νήσου 
ύψουμένου λόφου Ξώμπουργο και κάτωθεν τοΰ χωρίου Τρ ι- 
πόταμος, έν ή θέσει κατά τό έτος 1938 πρόχειρος σκάφη είχε 
διαπιστώσει ένδιαφέροντα αρχαία ίχνη.

Ή έργασία τοΰ 1949 άπεκάλυψε μόνον μέρος σημαντικοΰ 
οικοδομήματος κατά τά θεμέλια σωζομένου, διά τοΰτο δε δεν είναι 
ακόμη δυνατόν νά καθορισθή ή φύσις αύτοΰ. Εις τών άνασκα- 
φέντων τοίχων φθάνει τά 15 μέτρα εϊς μήκος, αλλά δεν περατοΰται. 
'Ωσαύτως άνεφάνησαν τά ίχνη και άλλων οικοδομημάτων, έπεφυ- 
λάχθη δέ νά άνασκάψη ταΰτα ό κ. Κοντολέων έν μελλούση έργασία. 
Έκ τών κινητών ευρημάτων συνάγεται ότι τά οικοδομήματα ταΰτα 
είναι αρχαιότερα τοΰ 4ου αίώνος.

Ή έπίχωσις, ή οποία ένιαχοΰ έφΰανεν εις βάθος πέντε περί
που μέτρων, περιεΐχεν άφθονα τεμάχια αγγείων κατανεμομένων 
εις μακράν περίοδον άπό τών προϊστορικών χρόνων μέχρι τοΰ 
ερυθρόμορφου ρυθμοΰ συμπεριλαμβανομένου, ικανά δέ είναι τά 
τεμάχια μεγάλων αγγείων μετ’ αναγλύφων διακοσμήσεων άπό τοΰ 
λαιμοΰ μέχρι τής κοιλίας, μεταξύ δέ τών θεμάτων τούτων είναι 
Δούρειος ίππος, Λερναία Ύδρα, πομπή θεών πιθανώς, σειρά 
άρμάτοον, πτηνών, πολεμιστών κ.ά.

Σημαντικός ωσαύτως είναι ό αριθμός τών κεράμων τής στέ
γης, τής οποίας αί ακροκέραμοι κοσμούνται διά κεψαλών Σιληνών, 
έναλλασσόμεναι προς άλλας φερούσας ανθέμια.

Τά σημαντικά ταΰτα ευρήματα έπιβάλλουσι την συνέχειαν 
τής ανασκαφής.
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11. Έν Θεσ σαλονίκη έξηκολούθησεν ή Εταιρεία τάς 
άνασκαφικάς έρεΰνας έν xfj περιπύστω βασιλίκι) τοϋ 'Αγίου 
Δημητρίου διά τοϋ Καθηγητοΰ κ. Σωτηρίου, δστις άφωσιώθη 
είς την έξερεύνησιν τοϋ ιστορικού τούτου μνημείου από τής διά 
πυρός καταστροφής αύτοΰ.

Κατά τάς εργασίας τοϋ 1949 έξηρευνήθη τό υπό τά κλίτη 
και τό Ιερόν Βήμα έδαφος κα'ι άνευρέθησαν τά θεμέλια τοϋ 'Ρω
μαϊκού λουτρού, επί. τοϋ οποίου εΐχεν ίδρυθή ή βασιλική κατά τον 
5ον αιώνα, όΰτω δέ καθωρίσθη ή σχέσις αυτών προς την υπό τό 
Ιερόν Βήμα κρύπτην, την άνακαλυφθεΐσαν προηγουμένως.

Ωσαύτως άνευρέθη υπό τό δάπεδον τού 'Ιερού Βήματος τό 
αρχικόν μαρτύρων τοϋ 'Αγίου, τό φερόμενον είς τάς παραδόσεις 
ώς «οίκίσκος» ήτοι τό προηγηθέν τής βασιλικής ιερόν τοϋ 4ου 
αίώνος. Τό μαρτύρων τούτο είναι μονόκλιτον παρεκκλήσων, έχον 
προς Α αψίδα, κατά τό μέσον δέ ταύτης σταυρικόν όρυγμα μετά 
κτιστού όμφαλοΰ, περιέχοντος μαρμάρινον λαρνακίδων μετά φια- 
λιδίου τοϋ αίματος τοϋ μάρτυρος και πιστευομένου ώς τάφου τού 
'Αγίου.

Κατά την ΐδρυσιν τής βασιλικής τοϋ 5ου αί. κατηδαφίσθη 
δ «οίκίσκος», ή δέ άψίς τοϋ ναού έτέθη άνατολικώτερον, αλλά 
διετηρήθη ό τάφος καί ΰπεράνω αυτού έτέθη ή 'Αγία Τράπεζα, 
προσδοθείσης οϋτω είς τον τάφον λειτουργικής έννοιας. Τότε μετε- 
τέθη ή λατρεία τοϋ τάφου τοϋ 'Αγίου είς τό ίδρυθέν « προς τοΐς 
λαιοΐς πλευροΐς» τοϋ μέσου κλιτούς τοϋ ναοΰ περίφημον « έξά- 
γωνον κιβώρων».

Ή σκαφική έρευνα εκατέρωθεν τοϋ Ιερού Βήματος είς τά 
τμήματα έκεϊνα τοϋ έγκαρσίου κλιτούς, τά όποια παραδίδονται 
ώς τά «πτερύγια» τοϋ ναού, άπεκάλυψεν είς βάθος 0μ,57 τά 
θεμέλια μονόκλιτων ναϋδρίων μέ ίχνη τοιχογραφιών αβέβαιου 
ερμηνείας.

Έκτος τοϋ ναού ήρευνήθησαν τά έλάχιστα υπολείμματα τού 
προς Δ καί Ν τής βασιλικής έκτεινομένου αρχαίου σταδίου τής 
Θεσσαλονίκης, διότι, συμφώνως προς τάς ιστορικός πηγάς, ή βασι
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λική τοϋ 'Αγίου Δημητρίου έκτίσθη «μέσον τοϋ δημοσίου 
λουτροϋ και τοϋ σταδίου».

Κατά την βόρειον πλευράν τοΰ ναοΰ άνεψάνησαν διάφορα 
προσκτίσματα, παρεκκλήσια καί τάφοι.

Παρά ταΰτα ό κ. Σωτηρίου συνεκέντρωσεν εις την κρυπτήν 
τοϋ ναοΰ τάς άνευρεθείσας έπιγραφάς, τά διάφορα αρχιτεκτο
νικά γλυπτά και βυζαντινά αγγεία οΰτω δε άπετελέσθη άξιόλογον 
μουσεΐον τοϋ ναοϋ. Μετά τάς τελευταίας ταΰτας εργασίας πρόκειται 
συντετελεσμένη πλέον ή ακριβής γνώσις τής τε αρχιτεκτονικής καί 
λατρευτικής σημασίας τής περιβόητου ταύτης βασιλικής τοϋ Βυ- 
ζαντιακοϋ Έλληνισμοϋ, ή οποία καί διά τον σύγχρονον Ελλη
νισμόν αποτελεί εθνικόν μνημειον έξαιρέτου σπουδαιότητος.

Τό προσεχώς έκδοθησόμενον υπό τής ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας σύγγραμμα τοϋ κ. Σωτηρίου περί τής βασιλικής τοϋ 'Αγίου 
Δημητρίου τής Θεσσαλονίκης, ήτις άναστηλωθεϊσα καί επιστημο
νικούς άνακαινισθεΐσα άπεδόθη εις την Ελληνικήν ορθοδοξίαν, 
θά καταστήση προσιτά εις την επιστημονικήν μελέτην τά αξιόλογα 
πορίσματα τών μακρών τοϋ συναδέλφου ερευνών.

12. Έν Θεσσαλονίκη προς Α τής Πλατείας Συντριβανίου 
καί προς Β τής Λεωφόρου Στρατοϋ έν χώρω, όπου πρόκειται νά 
άνεγερθή τό Μουσεΐον τής πόλεως, έγένοντο άνασκαφαί αρχαίου 
νεκροταφείου υστέρων 'Ρωμαϊκών χρόνων διά τοϋ Εφόρου 
κ. Χαραλάμπους Μακαρόνα.

Αί έ'ρευναι αύται ήρχισαν μεν διά δαπάνης τής Γεν. Διοική- 
σεως Μακεδονίας, έπεξετάθησαν δε έπειτα δαπάναις τής Εται
ρείας.

Κατά τάς εργασίας τοϋ 1949 εύρέθησαν επτά σαρκοφάγοι, 
έκ τών οποίων δύο είναι μαρμάρινοι μετ’ επιγραφών, μία εκ γρα
νίτου μετ’ αναγλύφων γιρλανδών, αί δέ άλλαι κατά τό πλεΐστον 
κατεστραμμένοι, πάσαι άνήκουσαι εις τούς χρόνους μεταξύ τοϋ 2ου 
καί τοϋ 4ου μ.Χ. αίώνος.

Πλήν τών σαρκοφάγων άνευρέθησαν καί πολλοί τάφοι ποι
κίλων σχημάτων ως καί επιτάφια μνημεία: Τό ορατόν τμήμα τών

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:51 EEST - 54.226.8.97



Γενική εκθεσις τοΐι Γραμματέως 23

τάψων ήτο κτιστόν και έκαλΰπτετο υπό κονιάματος. Εις τούτων 
έφερε κτιστόν τετράγωνον αγωγόν διήκοντα μέχρι τού κυρίως 
τάφου προς διοχέτευσιν των επιταφίων χοών.

’Άλλο σχήμα επιτύμβιων κατασκευασμάτων είναι κτιστοί 
βωμοί κατά τό πρότυπον των συνήθων έν Μακεδονία μαρμάρινων 
επιτύμβιων βωμών. Καί οί κτιστοί ούτοι βωμοί έχουσιν εσωτε
ρικούς πήλινον σωλήνα κατακορύφου ή πλαγίας κατευθύνσεως προς 
διοχέτευσιν τών χοών μέχρι τοϋ τάφου, όπως άνευρέθησαν καί έν 
Καρχηδόνι προ πολλών ετών λ

Κινητά ευρήματα είναι ολίγα. ’Άξιον μνείας είναι μέγα έπι- 
τΰμβιον άνάγλυφον νέου κατ’ ενώπιον τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοϋ 
3ου μ. X. αίώνος καί χαλκοΰν αγαλμάτων Ήρακλέους γυμνοϋ 
έχοντος άνηρτημένην έκ τοϋ άριστεροϋ βραχίονος την λεοντήν.

Τό νεκροταφεΐον ανήκει εις τον 20ν, 30ν καί 4ον μ. X. αιώνα, 
ούδεμίαν δέ παρέχει έ'νδειξιν χριστιανικής ταφής.

Τοιοϋτο υπήρξε τό όλον έργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
κατά τό έτος 1949, εϊμεθα δέ ευτυχείς, διότι από τοϋ παρελθόντος 
έτους ήδυνήθη ή Εταιρεία νά έπανέλθη εις την έκτασιν τής προ
πολεμικής αυτής δράσεως τής τε δημοσιευτικής καί τής άνασκα- 
φικής καί νά συνέχιση την εθνικήν αυτής αποστολήν, είς ήν καί 
μόνην είναι άφωσιωμένη άπό 113 ετών.

Ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία άποκαλύπτουσα καί μελετώσα 
τον μνημειακόν πλοϋτον τοϋ ενδόξου Έλληνικοϋ παρε?ιθόντος ήτοι 
σημαντικώτατον μέρος τοϋ όλου πολιτισμοϋ τών μεγάλων εκείνων 
περιόδων, επιδιώκει έν ταύτώ νά διατηρήση άδιάσπαστον τήν ενό
τητα τής Ελληνικής παραδόσεως, άλλα καί άσβεστον τήν πολύ-

1 Βλ. Γ. Π. Οικονομου De profusionum receptaculis sepulcralibus (1921). 
Περί τάφου τής Θεσσαλονίκης σελ. 1 κεξ. Περί των τάφων τής Καρχηδόνος σελ. 38 έ· 
είκ· 9 καί 10.
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πμον εστίαν πνευματικής καί ηθικής έξάρσεως, απαραιτήτου έψο- 
δίου προς όντως υψηλόν και αξιον ανθρώπων βίον. Ή Ελλάς 
κυριώτατα, άλλα καί άλλαι χώραι έχουν αδρά διδάγματα περί τοϋ 
αντιθέτου — ήτοι τής άπομακρΰνσεως από τής Ελληνοχριστια
νικής παραδόσεως, ώστε νά ένισχυώμεθα έν τή πεποιθήσει ημών 
περί τής αξίας τής αποστολής ημών έν τώ άγώνι κατά τών δογμά
των τών ψευδοφιλοσοφοΰντων όνειροπόλων τής ζωής.
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1949

1. ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟ ΟΛΥΜΤΤΙΕΙΟΝ

Ότε προ 63 ακριβώς ετών άπεφασίσθη ή χάραξις τής νϋν λεωφόρου 
Βασιλίσσης ’Όλγας, προεβλέπετο νά διέλΟτ] αΰτη πλησιέστερον τοΰ ναοϋ τοϋ 
’Ολυμπίου Διός. Κατά την γενομένην όμως εκσκαφήν προς διάνοιξιν τής 
όδοΰ άπεκαλΰφθησαν καθ’ όλον τό μήκος έμπροσθεν τοΰ ναοΰ διάφοροι 
τοίχοι, μεταξύ τών οποίων και ό τοίχος τής βορείου πλευράς τοΰ περιβόλου

Είκ. 1. Γενική άποψις τοΰ χώρου τών άνασκαφών.

τοΰ ναοΰ και άπεφασίσθη, λόγφ τής σημασίας τών άποκαλυφθέντων ερειπίων, 
όπως ή μέν οδός μετατεθή ολίγον βορειότερον, εις την θέσιν δηλαδή τήν 
οποίαν κατέχει σήμερον, τό δε έργον τής πλήρους άποκαλΰψεως τών παρου- 
σιασθέντων ερειπίων άναληφθή υπό τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας. Αι έργα- 
σίαι συστηματικών άνασκαφών ήρχισαν τήν 13ην ’Οκτωβρίου 1886 και 
εξηκολοΰθησαν μέχρι τής 14ης ’Ιουνίου 1888, με αποτελέσματα τον προσδιο
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ρισμόν τοϋ σχήματος καί μεγέθους ολοκλήρου τοϋ περιβόλου τοϋ Όλυμπιείου 
καί την άνεΰρεσιν επί τής άποκαλυφθείσης βορείου πλευράς αυτοΰ τής εισό
δου τοϋ τεμένους καί τοϋ πρόπυλου αυτής. Καθ’ δλην την υπόλοιπον έκτασιν 
προ τοϋ περιβόλου άνευρέθησαν διάφοροι τοίχοι άνήκοντες εις μεταγενέστερα 
κτίσματα καί τάφοι των μετά Χριστόν χρόνων, ΠΑΕ 1886, σελ. 13-17 μετά 
σχεδίου αυτών, πίν. Α, παρόμοια δέ περίπου ευρήματα ήλθον εις φώς καί 
κατά τά δυο επόμενα έτη τών άνασκαφών, ΠΑΕ 1887, σελ. 10 καί ΠΑΕ 
1888, ένθα εις την σελίδα 15 περιγράφονται υπό τοϋ έποπτεΰοντος τάς 
άνασκαφάς γραμματέως τής 'Εταιρείας Στεφάνου Κουμανοΰδη τά άποκα- 
λυφθέντα ερείπια ως ακολούθως :
«....... Άνεφαίνοντο δέ, προϊοϋσης τής σκαφής, επί ίκανάς ημέρας εις
μέτριον βάθος καθ’ δλον εκείνον τόν χώρον καί μάλιστα προς τό νοτιανα- 
τολικόν αϋτοϋ μέρος τό πλησιάζον εις τό πρόπυλον τοϋ περιβόλου, θεμέλια 
πολλά κτισμάτων, έκ παντοίων λίθων μεγάλων καί μικρών ως καί πλίνθων 
οπτών καί ασβέστου συγκείμενα καί πάντοσε διευθυνόμενα καί διασταυρού
μενα, οϋδέν δέ κανονικής οικοδομής σχήμα δεικνύοντα, αναμεταξύ δέ αυτών 
καί τάφοι τινές καί υδραγωγείων εκ κεράμου σωλήνες ποικιλόσχημοι, δχι 
μεγάλης διαμέτρου τό πλεΐστον, καί τέλος φρέατά τινα ξηρά. Ταΰτα πάντα 
τά κτισμάτων λείψανα, ως δλως ά'μορφα καί άσημα, ή έφορεύουσα τής άνα- 
σκαφής επιτροπή, ή συγκειμένη εκ τριών τοϋ Συμβουλίου μελών, έκρινε δια- 
λυτέα καί διέλυε, διότι καί έβλεπεν εν αύτοϊς ένφκοδομημένα οΰκ ολίγα 
ογκώδη μάρμαρα, βάθρα μάλιστα ολόκληρα ή βάθρων τεμάχια έπιγεγραμ- 
μένα εις τιμήν τοϋ Άδριανοϋ, αλλά καί άλλοίας έπιγραφάς καί γλυπτά κατά 
τό μάλλον ή ήττον διατηρούμενα, επί πάσι δέ αρχιτεκτονικά μέλη, ιδίως δέ 
φατνώματά τινα μέγιστα, βεβαίως έκ τών τοϋ Όλυμπιείου».

Περί τών κτισμάτων αυτών σήμερον τίποτε πλέον ασφαλές δέν είναι 
δυνατόν νά λεχθή διότι καί τά διαφυγόντα την κατεδάφισιν ερείπια μετά τό 
πέρας τών άνασκαφών έκαλύφθησαν καί πάλιν υπό επιχώσεως προς τόν 
σκοπόν δπως ολόκληρος ή έκτασις φυτευθή (είκ. 1). Είναι δμως πολύ 
πιθανόν δτι οί άνενρεθέντες τοίχοι άνήκον εις οικίας τών τελευταίων Βυζαν
τινών χρόνων καί τών πρώτων χρόνων τής Φραγκοκρατίας, ως θά ίδωμεν.
Η άνεύρεσις Ιξ άλλου μεταξύ τών τοίχων αυτών πολλών χριστιανικών τάφων, 

μάς επιτρέπει νά ύποθέσωμεν δτι εις τόν χώρον αυτόν καί ασφαλώς προ τής 
οικοδομής τών οικιών άιηγέρθη κατά τούς πρώτους αιώνας τής επικρατή- 
σεως τοϋ χριστιανισμοϋ εις τάς ’Αθήνας μέγας Χριστιανικός ναός εις σχήμα 
τρικλίτου βασιλικής. Ή άψίς μεθ’ ολοκλήρου τοϋ πρός Άνατολάς τμήματος 
τής βασιλικής ταύτης ευκόλως αναγνωρίζονται μεταξύ τών άλλων τοίχων τών 
σημειουμένων επί τοϋ δημοσιευθέντος σχεδίου τών πρώτων άνασκαφών 
τοϋ 1886.
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28 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1949

Έπιθυμών νά βεβαιώσω την ορθότητα τής σκέψεώς μου ταΰτης έπεχεί- 
ρησα νέαν άνασκαφήν είς τον χώρον, ένθα άνευρέθησαν τα ερείπια, με τον 
σκοπόν νά προσδιορίσω ακριβέστερου τό διάγραμμα τής βασιλικής. Άλλα 
και άλλον σκοπόν εΐχεν ή εις τό σημεΐον αυτό ερευνά μου. Κατά την διάρ
κειαν των πρώτων άνασκαφών άπεκαλΰφθη μεταξύ των άλλων καί ολόκληρον

Είκ. 3· Άποψις τοΰ βαλανείου άπό ανατολών.

τό διάγραμμα ενός Ρωμαϊκού βαλανείου, διαιηρουμένου μάλιστα είς άρίστην 
κατάστασιν, ΠΑΕ 1888, σελ. 15-19, πίν.Α, τμήμα τοΰ οποίου, περιλαμ- 
βάνον τά βοηθητικά διαμερίσματα τοΰ λουτρού, έστρωμένα διά ωραιοτάτων 
ψηφιδωτών καί μαρμάρινων πλακών, σφζεται μέχρι σήμερον.

Επειδή ελάχιστα είναι γνωστόν τό σημαντικόν τούτο οικοδόμημα, άπε- 
φάσισα νά ερευνήσω τά ερείπια αυτού καί νά δημοσιεύσω έν καιρώ σχετικήν 
περί αυτού μελέτην, συγχρόνως δέ νά σχεδιάσω καί φωτογραφήσω τά προ- 
αναφερθέντα ψηφιδωτά δάπεδα, τά όποια ημέρα τή ημέρα καταστρέφονται.

Τήν άδειαν ευτυχώς τής έρεύνης μου ταύτης καθώς καί τήν απαραί
τητον χρηματικήν ένίσχυσιν προθύμως μοί παρέσχε τό Συμβούλιου τής 
Αρχαιολογικής 'Εταιρείας προς τό όποιον καί ενταύθα εκφράζω τάς εΰχα-
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ριστίας μου. Αί έργασίαι ήρχισαν την 12ην Σεπτεμβρίου διαρκέσασαι επί 
δεκαπενθήμερον, τά αποτελέσματα δε αυτών είναι τά έξης:

ΤΟ ΒΑΛΑΝΕΙΟΝ

Ή ακριβής θέσις τοΰ βαλανείου εν σχέσει προς τον περίβολον τοΰ

Είκ. 4. Άποψις τοΰ βαλανείου από δυσμών.

Όλυμπιείου φαίνεται εις τό γενικόν τοπογραφικόν διάγραμμα τής είκ. 2, 
ένθα τά διάφορα διαμερίσματα αυτού σημειοΰνται διά τών γραμμάτων Α-Θ. 
Έκ τούτων σήμερον είναι ορατά μόνον τά τέσσαρα τό Α.Β.Δ.Ε. (είκ. 3-4) 
τών λοιπών, ως ήδη έλέχθη, καλυφθέντων καί πάλιν ευθύς μετά την άνεύ- 
ρεσίν των. Την εκ νέου άποκάλυψιν τών διαμερισμάτων αυτών έθεώρησα 
εντελώς άσκοπον δεδομένου δτι τό δημοσιευθέν εις τά ΠΑΕ 1888, πίν. Α, 
σχέδιον σαφώς δεικνύει την διάταξιν αυτών. Έπί πλέον ή άνασκαφή εις τό 
μέρος αυτό ήτο καί δύσκολος, διότι ολόκληρον ιόν χώρον καλύπτουσι 
σήμερον μεγάλα δένδρα.

Τό δημοσιευόμενον επομένως ενταύθα σχέδιον άναπαραστάσεως τής 
κατόψεως τοΰ βαλανείου, πίν. Α, έγένετο έπί τή βάσει τοΰ παλαιού σχεδίου
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Είκ. δ. Δάπεδον διαμερίσματος Β (Νυμφαίου).

Είκ. 6. Τμήμα μωσαϊκού διαμερίσματος Α,
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Είκ. 7. Τμήμα μωσαϊκού διαμερίσματος Δ.

Είκ. 8. Τμήμα μωσαϊκού διαμερίσματος Ε.
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και συνεπληρώθη διά τής λεπτόμερεστέρας σχεδιάσεως τών ορατών μερών 
αυτού, ιδίως δέ τών ψηφιδωτών δαπέδων.

Έν κατόψει τό βαλανειον παρουσιάζει σχήμα τελείως άκανόνιστον λόγιο 
τής ασύμμετρου τοποθετήσεως τών διαφόρων μερών αυτοΰ. Είς τό εσωτε
ρικόν όμως δεν παραβλάπτεται ή αρμονία τής συνθέσεως, άντιθέτως δέ, διά 
τής τοιαΰτης διατάξεως, σαφώς δηλοΰται ή οργανική σχέσις τών διαφόρων 
διαμερισμάτων μεταξύ των καθώς επίσης καί ό προορισμός έκάστου έξ 
αυτών. Τό τελευταΐον μάλιστα τούτο καθιστά τό βαλανειον τοϋ Όλυμπιείου 
πολυτιμότατον διά την μελέτην τής διατάξεως τών βαλανείων τής Ελλάδος 
τών Ρωμαϊκών χρόνων καί την ερμηνείαν τών διαμερισμάτων αυτών.

Διά την κατασκευήν τοϋ κτιρίου έγένετο χρήσις διαφόρων λίθων καί 
πλίνθων ώς συνδετική δέ ύλη έχρησιμοποιήθη ισχυρόν κονίαμα ασβέστου 
περιέχον μικρά θραύσματα ερυθρών οστράκων (κορασάνι). ΟΙ τοίχοι διατη
ρούνται εις μικρόν μόνον ύψος, μή ύπερβαΐνον τά 0.45 μ.1 Γενικώς έκ τών 
σφζομένων μερών τοϋ βαλανείου διαπιστοΰται ή άρίστη κατασκευή καί ή 
πλουσιωτάτη διακόσμησις αυτού, διά τήν οποίαν, ως φαίνεται, κατεβλήθη 
δλως ιδιαιτέρα φροντίς. Θαυμάσια ψηφιδωτά καλύπτουσι τά δάπεδα τών 
διαμερισμάτων Α Δ.Ε., ενώ τό τοϋ Β είναι έστρωμένον διά πολύχρωμων 
μαρμάρινων πλακών. Επίσης διά μαρμάρινων πλακών ήσαν έπενδεδυμένοι 
οι τοίχοι, ώς βεβσιοΰιαι έκ τών σφζομένων τμημάτων είς τά διαμερί
σματα Β καί Ε.

Τά δάπεδα τοϋ βαλανείου από τής εποχής τής αποκαλύψεώς των ύπέ- 
στησαν φθορά:, μεγάλα δέ τμήματα αυτών τελείως έξηφανίσθησαν. Έν τού- 
τοις καί έκ τών σφζομένων ακόμη μερών έξάγεται ή γενική διάταξις τοϋ 
σχεδίου έκάστου δαπέδου (πίν. Α). Χαρακτηριστικά δείγματα τών σχεδίων 
τών δαπέδων παρέχομεν εις τάς εικόνας 5-8.

Ή είσοδος είς τό βαλανειον έγίνετο διά τής εις τήν νοτίαν πλευράν τοϋ 
διαμερίσματος Α ευρισκομένης θύρας, ήτις είναι καί ή μοναδική είσοδος τοϋ 
κτιρίου. Ουτω ό χώρος Α, διαστάσεων 3.05 X 7.96 μ., έχρησίμευεν ώς προ
θάλαμος, όμοΰ δέ μετά τών δύο εκατέρωθεν αυτού διαμερισμάτων Δ καί Β, 
έπικοινωνούντων μεταξύ των μέσφ τών κιονοστοιχιών, άπετέλει τρόπον τινά 
Ινιαΐον χώρον προοριζόμενον διά τήν άνετον καί εύχάριστον παραμονήν τών 
προσερχομένων προς λοϋσιν. Καί είδικώτερον τό μικρότερον διαμέρισμα 
έχρησίμευεν ώς αίθουσα Αναμονής, διότι ώς θά ίδωμεν ευθύς μετ’ αυτό 
εύρίσκετο τό αποδυτήριου, 6 δέ μέγας ήμικυκλικός χώρος Β, έ'χων εις τήν 
κορυφήν αυτοΰ τήν μικράν κρήνην, τής οποίας έσώθη ή διά μαρμάρινων

1 "Οπου άνευρέθησαν χαμηλότεροι τοϋ ύφους τούτου, συνεπληρώθησαν μετά τάς 
άνασκαφάς, ΠΑΕ 1888, σελ. 18.
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πλακών έπενδεδυμένη δεξαμενή, και εκατέρωθεν άνά δυο ήμικυκλικά; κόγχας 
προφανώς διά την τοποθέτησιν αγαλμάτων, προωρίζετο διά την αναψυχήν 
τών λουσμένων και πρέπει νά ταυτισθή προς τά καλούμενα Νυμφαία.

Έκ τών κιονοατοιχιών, δΤ ών έχωρίζοντο τά διαμερίσματα μεταξύ των, 
έσώθη κατά χώραν ολόκληρος ό στυλοβάτης τής δυτικής κιονοστοιχίας, δυο

Είκ. 9. "Αποψις τοΰ διαμερίσματος Α μετά τών εκατέρωθεν αύτοΰ κιονοατοιχιών.

μάλιστα γραμμαί επί τών λίθων αύτοΰ δεικνύουσι καί τάς θέσεις τών κιόνων, 
τό μεταξόνιον τών οποίων ήτο 1.90 μ. Τοΰ άλλου στυλοβάτου, τοΰ άνατο- 
λικοΰ, έσώθη μόνον εις λίθος επί τοΰ οποίου εδράζεται ή βορεία παραστάς, 
μετά την άποκάλυψιν δμως τοΰ κτιρίου συνεπληρώθησαν υπό τών εκτελε- 
σάντων τάς άνασκαφάς καί οί έλλείποντες λίθοι, ως δεικνύουσιν αί δημοσιευό
μενοι ένταΰθα εικόνες. Ή δυτική κιονοστοιχία άπετελεΐτο έκ δΰο μόνον 
κιόνων, τών οποίων άνευρέθησαν καί αί ίωνικαί μετά κυκλικής πλίνθου 
βάσεις. Τής έτέρας κιονοστοιχίας, ήτις περιελάμβανε 4 κίονας μέ τό αυτό 
μεταξόνιον, εΰρον έντός τοΰ περιβόλου τοΰ Όλυμπιείου δυο όμοιας βάσεις, 
αλλά ολίγον μεγαλυτέρων διαστάσεων, ως ώφειλε, λόγφ τοΰ μεγαλυτέρου 
πλάτους τοΰ στυλοβάτου, αΐτινες έτοποθετήθησαν τή υποδείξει μου εις τήν 
ύποτιθεμένην αρχικήν θέσιν αυτών (είκ. 9). Τό διαμέρισμα Α διά τής

3
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σφζομένης επί τής βόρειας πλευράς αυτού θύρας συνεκοινώνει επίσης καί 
μετά τού κυκλικού χώρου Γ, τού οποίου δμως τον προορισμόν δεν κατέστη 
δυνατόν να έξακριβώσωμεν. Άντιθέτως διά τό διαμέρισμα Ε, λόγω τής 
άπ’ ευθείας επικοινωνίας αυτού μετά τών διαμερισμάτων τού λουτρού, είναι 
δυνατόν μετά βεβαιότητος νά λεχθή οτι έχρησίμευεν ως άποδυτήριον. Τούτο 
έχει σχήμα επιμήκους ορθογωνίου διαστάσεων 15.95X4.90μ. καί προς 
δυσμάς απολήγει εις ήμικυκλικήν αψίδα, ήτις έξωτερικώς είναι εύθύγραμμος 
παρουσιάζουσα έν κατόψει, ως τελευταίως διεπίστωσα, την σχεδιαζομένην 
ενταύθα (πίν. Α) μορφήν. ’Έχει δηλαδή διάμετρον 3.92 καί τά δυο άκρα 
αυτής άπολήγουσιν εις εύθύγραμμα τμήματα μήκους 1.10 μ. Έπί τού αυτού 
επίσης πίνακος σημειούται καί ή πιθανή συμπλήρωσις τής διακοσμήσεως 
τού δαπέδου τής άψΐδος έπί τή βάσει τών ελάχιστων περισωθέντων τμημάτων 
τού ψηφιδωτού.

Ό μαρμάρινος διπλούς θρόνος εις τήν κορυφήν τής άψΐδος (είκ. 3) 
εύρέθη υπό τού Κουμανοΰδη εις μικράν άπόστασιν από τού βαλανείου καί 
έτοποθετήθη ύπ’ αυτού εις τήν θέσιν αυτήν, όδηγηθέντος έκ τής καμπυλό- 
τητος τήν οποίαν παρουσιάζει, ήτις πράγματι έχει ως ακτίνα τήν αυτήν 
ακριβώς προς τήν τής άψΐδος. Εκατέρωθεν αυτού, ως ύποθέτομεν, θά ΰπήρ- 
χεν άνά έν ζεύγος παρομοίων θρόνων. Τό έν μάλιστα τούτων, άνήκον εις τό 
αριστερόν άκρον τής εντός τής άψΐδος σχηματιζομένης, τρόπον τινά, εξέδρας 
καί άνευρεθέν παλαιότερον ενταύθα, εις τήν περιοχήν τού Όλυμπιείου, 
φυλάσσεται σήμερον εις τήν δυτικήν εξωτερικήν αυλήν τού Εθνικού 
Μουσείου.

Μετά τήν περιγραφήν τών διαφόρων βοηθητικών μερών τού βαλανείου 
υπολείπεται νά έξετάσωμεν καί τούς λοιπούς χώρους αυτού τούς περιλαμβά
νοντας τά κυρίως διαμερίσματα τού λουτρού.

Εις τό μέσον ακριβώς τής νοτίου πλευράς τού αποδυτηρίου υπήρχε 
θύρα οδηγούσα εις τό οκταγωνικόν διαμέρισμα Ζ, τού οποίου έκάστη πλευρά 
έφερεν άνά μίαν κόγχην δρθογωνικήν καί ήμικυκλικήν εναλλάξ. Τών κογχών 
τούτων αί δύο δυτικαί ήμικυκλικαί καί ή έναντι αυτών όρθογαινική εφράσ- 
σοντο διά τοίχου μέχρις ώρισμένου ύψους καί έχρησιμοποιούντο ως λουτήρες 
πληρούμενοι ψυχρού ύδατος, έπί τού παλαιού μάλιστα σχεδίου σαφώς σημει- 
ούται καί τό σύστημα άποχετεύσεως αυτών.

’Αντιστοιχεί επομένως τό διαμέρισμα Ζ προς τό Frigidariuvi τών 
Ρωμαϊκών βαλανείων, ενώ οί δύο συνεχόμενοι προς αυτό χώροι Η καί Θ 
λόγω τής παρουσίας τών ύποκαύστων πρέπει νά ταυτισθώσιν ό μέν Η προς 
τό tepidarium ό δέ Θ προς τό caldarium. Τών ύποκαύστων άνευρέθησαν 
κατά τάς πρώτας άνασκαφάς οί χαρακτηριστικοί έκ κυκλικών δίσκων άποτε- 
λούμενοι κιονίσκοι καθώς έπίσης καί αί θέσεις δπου ήνάπτετο ή πυρά
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ΙΙρακτικα της Αρχαιολογικής Εταιρείας 1949 ΠΑΡΕΝΘΕΤΟΣ ΠίΝΑΞ A

Κάτοψις Ρωμαϊκού βαλανείου τών χρόνων τοΰ αύτοκράτορος Άδριανοΰ: Α προθάλαμος — Β Νυμφαΐον—Γ άπο/ωρηιήριον (;) 
— Δ αίθουσα αναμονής—Ε άποδυτήριον— Ζ frigidarium — Η tepidarium —Θ caldarium.
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prefurnium προς θέρμανσιν τών δυο αυτών διαμερισμάτων καί τοΰ υδατος 
τοΰ τροφοδοτοΰντος τάς δύο δεξαμενάς τοΰ caldarium.

Τέλος, δσον αφορά τον χρόνον τής κατασκευής τοΰ βαλανείου, παρατη- 
ροΰμεν δτι έκ τών άνασκαφών δεν προέκυψαν στοιχεία (αγγεία δτ)λαδη καί 
νομίσματα) προς ακριβή χρονολόγησιν αύτοϋ διότι παντού, δπου έπεχειρή- 
σαμεν δοκιμαστικήν έρευναν, ευρομεν τήν έπίχωσιν μέχρις αύτοϋ τοΰ βράχου 
τεταραγμένην έκ τών προηγηθεισών άνασκαφών.

Ό τύπος δμως τοΰ βαλανείου μέ διαμερίσματα μικρών διαστάσεων 
είναι χαρακτηριστικός, ήρχισε δέ εφαρμοζόμενος από τοΰ 2°υ αίώνος μ. X., 
καί έξηκολούθησε νά είναι έν χρήσει μέχρι καί τών τελευταίων Ρωμαϊκών 
χρόνων. ’Από τα νεώτερα μάλιστα παραδείγματα άναφέρομεν τό βαλανεϊον 
τής ’Αντιόχειας τοΰ τέλους τοΰ 5ου αίώνος μ. X.1 προς τό όποιον πολύ 
ομοιάζει τό ίδικόν μας, αν καί τό τελευταΐον τούτο χρονολογικώς πρέπει νά 
τοποθετηθή πολύ παλαιότερον, εις τον 2οναιώνα μ. X., ώς δεικνύει ή επιμελη
μένη κατασκευή του, ιδίως δέ ή διακόσμησις τών ψηφιδωτών καί ή άρίστη 
έκτέλεσις αυτών.

Ή εποχή έξ ά'λλου αυτή συμπίπτει προς τήν υπό τοΰ αύτοκράτορος 
Άδριανοΰ οΐκοδόμησιν τής ομωνύμου αύτοϋ πόλεως, ήτις καί Νέαι Άθήναι 
εκαλούντο προς διάκρισιν από τής παλαιάς, τής πόλεως τοΰ Θησέως, μεταξύ 
δέ τοΰ πλήθους τών άνεγερθέντων τότε νέων δημοσίων καί ιδιωτικών κτι
ρίων πρέπει νά περιλάβωμεν καί τό περιγραφόμενον ενταύθα βαλανεϊον.

’Αλλά καί άκριβέστερον είναι δυνατόν νά προσδιορίσωμεν τόν χρόνον 
τής κατασκευής αυτού.

Τό βαλανεϊον είναι τοποθετημένον λοξώς πρός τόν περίβολον τοΰ 
Όλυμπιείου (είχ. 2), άκοίωυθοΰν, ως φαίνεται, τήν κατεύθυνσιν υπαρχόντων 
ενταύθα παλαιοτέρων κτισμάτων1 2. Τοΰτο καθ’ ημάς δηλοΐ δτι ή οικοδομή 
τοΰ βαλανείου προηγήθη τής τοΰ περιβόλου, διότι έν έναντία περιπτώσει 
θά έπρεπε λόγφ τής γειτνιάσεως αύτοϋ πρός τόν περίβολον νά άκολουθή 
γραμμήν παράλληλον πρός αύτόν.

Περιορίζεται επομένως ή κατασκευή του μεταξύ τών έτών 124-131 
ήτοι μεταξύ τής πρώτης έπισκέψεως τοΰ αύτοκράτορος Άδριανοΰ εις τάς 
’Αθήνας καί τής τελευταίας, δτε πρέπει νά είχε συμπληρωθή ή οικοδομή 
τοΰ ναοΰ καί τοΰ περιβόλου. Πάντως δχι άργότερον τών μέσων τοΰ αίώνος, 
διότι τότε είχε συντελεσθή οπωσδήποτε ή οικοδομή τοΰ περιβόλου, άφοΰ 
αναφέρει αύτόν ό ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ I, 37, 2.

1 Antioch -on- the -Orontes, III σελ. 19-23, πίν. V.
2 ΠΑΕ 1886, σελ. 16, πίν. Α καί ΠΑΕ 1889 σελ. 12, πίν Α.
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Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ή ερευνά προς εξακρίβωσιν τοΰ διαγράμματος τής βασιλικής παρου
σίασε μεγάλας δυσκολίας, διότι ολόκληρος σχεδόν ό χώρος, ένθα ύπετίθετο δτι 
έκρύπτοντο τά ερείπια αυτής, εκαλύπτετο υπό πυκνών δένδρων (είκ. 10). 
’Αλλά και ό'που ΰπήρχεν ελεύθερος χώρος έδείχθη ότι προσφάτως εΐχον άν-

Είκ. 10. Δοκιμαστικά! τάφροι πρός εξακρίβωσιν τοΰ διαγράμματος τής βασιλικής.

ορυχθή βαθεΐαι τάφροι εΐσχωροΰσαι καί εντός τοΰ βράχου διά την κατα
σκευήν αντιαεροπορικών καταφυγίων πρός προστασίαν τοΰ αμάχου πληθυ
σμού κατά την διάρκειαν τοΰ τελευταίου πολέμου. Επίσης τό νότιον κλιτός 
τής βασιλικής ήτο δύσκολον νά άνασκαφή, ως ευρισκόμενον κάτωθεν τής 
όδοΰ, ήτις, βαίνουσα παραλλήλως πρός τον περίβολον τοΰ Όλυμπιείου, είναι 
πολυσύχναστος καί δεν ήτο έπιτετραμμένον διά τον λόγον αυτόν νά κατα
στροφή. Εις τό πρός βορράν μάλιστα δριον αυτής ολίγους μήνας προ τής 
άνασκαφής μου είχεν άνοιχθή υπό τής Ηλεκτρικής Εταιρείας βαθύς χάνδαξ 
διά την τοποθέτησιν καλωδίων. Ό χάνδαξ ούτος συμπίπτων ακριβώς με την 
γραμμήν τοΰ νοτίου στυλοβάτου τής βασιλικής κατέστρεψεν, δ,τι πιθανιώς 
ίχνος αυτού έσώζετο.
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Παρ’ δλας αυτός τάς δυσκολίας έπεχειρήσαμεν παντού, δπου ήτο ελευ- 
θέρος χώρος, την άνόρυξιν δοκιμαστικών τάφρων, μέ την ελπίδα δτι ήτο 
δυνατόν νά άνεΰρωμεν την συνέχειαν των τοίχων τής βασιλικής. Άλλα καί 
αυτή ή προσπάθεια μάς έπεφΰλασσε την τελευταίαν απογοήτευσήν, διότι 
παντού συνηντήσαμεν τον φυσικόν βράχον σπανιώτατα δέ μόνον τμήματα 
τοίχων και πολλάκις ουδέ τό έλάχιστον ίχνος καί αυτών ακόμη τών τοίχων 
τών σημειουμένων εις τό σχέδιον τού Κουμανούδη, δπερ άποδεικνυει πόσον 
πλήρης ύπήρξεν ή καταστροφή αυτών.

Έν τοΰτοις καί έκ τών ελάχιστων διαφυγόντων την κατεδάφισιν τμη
μάτων τών τοίχων πολλάκις δέ μόνον εκ τού παχυτάτου κονιάματος αυτών, 
τό οποίον παρέμεινε προσκεκολλημένον επί τού βράχου, ήδυνήθημεν νά 
συγκεντρώσωμεν επαρκή στοιχεία προς καθορισμών τού ακριβούς σχήματος 
καί τών διαστάσεων τής βασιλικής.

Έν κατόψει, ως δεικνύει τό σχέδιον τής ε’ικ. 11, τό κτίριον παρουσιάζει 
σχήμα κανονικού όριθογωνίου διαστάσεων 28 00 X 13.20 μ. Ό μέγας δέ άξων 
αυτού έχει διεύδυνσιν ακριβώς εξ ανατολών προς δυσμάς ακολουθών 
γραμμήν παράλληλον προς την τού περιβόλου τού Όλυμπιείου.

Εις τό εσωτερικόν τό ορθογώνιον χωρίζεται δι’ εγκαρσίου τοίχου εις 
δύο χώρους, τον κυρίως ναόν καί τον νάρθηκα, πλάτους 2.G0 μ. Ό κυρίως 
ναός διαιρείται πάλιν διά δύο κατά μήκος τοίχων, επί τών οποίων έ'βαινον 
οί στυλοβάται τής κιονοστοιχίας, εις τρία κλίτη, ών τό μέσον, εύρύτερον τών 
ά'λλων ως συνήθως, έχει πλάτος 4.64 μ. ενώ τό πλάτος τών εκατέρωθεν αυτού 
κλιτών μετρούμενον από τοίχου εις τοίχον είναι 2.70 μ. Τό κεντρικόν κλιτός 
προς άνατολάς απολήγει εις μεγάλην καί έξωτερικώς ήμικυκλικήν αψίδα 
ιερού καταλαμιβάνουσαν δλον τό πλάτος τού κλιτούς. Τό άσύνηθες ενταύθα 
μέγεθος τής άψΐδος δικαιολογείται, διότι κατά την χορδήν αυτής έσχηματί- 
ζετο τό λεγόμενον «Θριαμβευτικόν τόξον».

Ή τοιαύτη κατασκευή τής άψΐδος, μή άπαντώσα εις τάς μέχρι σήμερον 
τουλάχιστον άποκαλυφθείσας παλαιοχριστιανικός βασιλικός τής λοιπής Ελλά
δος, έφηρμόσθη, ως φαίνεται, μόνον εις τάς Αθηναϊκός βασιλικός, 4-5 παρα
δείγματα τών οποίων δυνάμεθα νά άναφέρωμεν λ "Οσον αφορά τήν διάταξιν 
τών άλλων μερών τής βασιλικής τού ’Ολυμπιείου, αύτη ακολουθεί τόν 
γνωστόν τύπον τών απλών 'Ελληνιστικών βασιλικών. 1

1 Θησεΐον, Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ’Αρχεΐον τών Βυζ. Μνημείων τής Ελλάδος, τόμ. Β, 
σελ. 211. Βασιλική *1λισσο0, Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΑΕ 1919, εικ. 3. Παρθενιάν, F. Deichman 
Die Basilika ini Parthenon, Ath. Mitt. 63/64, 1938 39, πίν. 23. ’Ερέχθειον, ώς εξά
γεται έκ τών σφζομένων ιχνών, βλέπε καί ΚΑΒΒΑΔΙΑ - ΚΑΒΕΡΑΟΥ Ή άνασκαφή τής 
Άκροπόλεως, Άθήναι 1906, πίν Γ'. Τέλος ό παλαιότερος Ναός τοΰ "Αγ. Διονυσίου τοΰ 
’Αρεοπαγίτου, τήν ΰπαρξιν τοϋ οποίου υποθέτω έκ διαφόρων ένδείξεων (AJA L,1946, 
σελ. 374), φαίνεται, δτι είχε προ τής άψΐδος του ιερού θριαμβευτικόν τόξον στηριζό- 
μενον έπί κιόνων' τούτο συμπεραίνομεν έκ του άνευρεθέντος ένταυθα χαρακτηριστικού 
ύψηλοϋ βάθρου κιόνος (1,1936 του ευρετηρίου τοΰ Μουσείου τής ’Αρχαίας ’Αγοράς τών 
’Αθηνών).
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Οί τοίχοι τοϋ κτιρίου πανταχοΰ εδράζονται επί τοΰ φυσικού βράχου, 
άλλα εις διάφορον βάθος λόγφ τής κλίσεως τοΰ εδάφους από βορρά προς 
νότον. Πολλάκις, όπου ό βράχος παρουσιάζει βαθείας χαραδρώσεις, ή θεμε- 
λίωσις εγένετο επί ύπαρχούσης παλαιάς (τοϋ τέλους τοΰ 5°υ αίώνος π. X.) 
πολύ σκληράς έπιχώσεως, ως συμβαίνει κατά την ΒΑ γωνίαν καί την 
αντίστοιχον αυτής ΝΑ, όπου μάλιστα ή έπίχωσις, πάχους 1.50 μ., άποτε- 
λεΐται από καθαράν λατύπην μαρμάρου, προερχομένην πιθανώς έκ τής επε
ξεργασίας των αρχιτεκτονικών μελών τοΰ ναοΰ τοΰ Διός. Ό βράχος κατά 
τό σημεΐον τούτο εύρίσκεται εις βάθος 2.40 μ. από τής σημερινής επιφά
νειας τής όδοΰ, ενώ κατά τό μέσον περίπου τής βασιλικής, εις τό σημεΐον ζ, 
τό βάθος είναι 0.70 μ. καί κατά την ΒΔ γωνίαν αυτής μόλις 0.20 μ.

Τό πάχος τών τοίχων φθάνει τά 0.90 μ., εξαιρέσει τών τοίχων τών δυο 
στυλοβατών και τής άψΐδος, τό πάχος τών οποίων είναι 0 75 μ. περίπου. 
Ή κατασκευή αυτής, ως προκύπτει εκ τών σφζομένων μερών, εγένετο 
δι* αργών λίθων καί τεμαχίων δπτοπλίνθαιν μετ’ άφθονου κονιάματος 
άσβέστου καί άμμου. Επίσης έχρησιμοποιήθησαν ως οικοδομικόν υλικόν 
πολλά ογκώδη άρχιτεκτονικά μέλη τοΰ καταστραφέντος ίσως τότε ή καί 
ολίγον πρότερον Όλυμπιείου, καθώς καί πολλά ενεπίγραφα βάθρα.

Ό Κουμανοΰδης εις την εκθεσιν τοΰ 1888 περιγράφων τά άνευρεθέντα 
κατά την κατεδάφισιν τών τοίχων διάφορα άρχιτεκτονικά μέλη δίδει είς τάς 
σελίδας 20-23 καί λεπτομερή κατάλογον αυτών.’ Σήμερον τά πλεΐστα είναι 
τοποθετημένα πλησίον τοΰ πρόπυλου κατά την εσωτερικήν πλευράν τοΰ 
περιβόλου τοΰ Όλυμπιείου (είκ. 12), επ αυτών δέ σαφώς διακρίνονται 
μεγάλα τεμάχια κονιάματος, τοΰ αύτοΰ άκριβώς κονιάματος τών τοίχων τής 
βασιλικής, βεβαιουμένης οΰτω τής χρησιμοποιήσεως τών άρχιτεκτονικών 
τούταιν μελών είς τήν κατασκευήν τών τοίχων αυτής.

Έκ τών προερχομένων έκ τοΰ ναοΰ τοΰ Διός άρχιτεκτονικών μελών 
ιδιαιτέρως άναφέρομεν τά πολλά τεμάχια μεγάλων φατνωμάτων 1 ως καί δύο 
ογκώδη τεμάχια μαρμάρινων δοκών, τά όποια μάς έβοήθησαν είς τήν έξα- 
κρίβωσιν τής όλης φατνωματικής διατάξεως τοΰ ναοΰ.

Τό δάπεδον τής βασιλικής επί τή βάσει τοΰ πιθανού ύψους τών άνευρε- 
θέντων τάφων ύπολογίζομεν ότι έ'κειτο πολύ ΰψηλότερον τής σημερινής 
όδοΰ. Ούτω δικαιολογείται τό άσύνηθες μέγα πάχος τών τοίχων, διότι έχρη- 
σίμευον ούτοι ως θεμέλια.

Αΐθριον φαίνεται ότι δεν υπήρχε προ τής βασιλικής, τά άλλα δέ διά
φορα βοηθητικά προσκτίσματα, τά όποια, ώς συνήθως, είναι προσκεκολλημένα 1

1 Σχέδιον αυτών έδημοσίευσεν ό G. Welter έν Atb.Mitt. 48, 1923, σελ. 185, 
πίν. III 3.
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εκατέρωθεν τοϋ όρθογωνικοϋ πυρήνος τοϋ ναοΰ, καί εάν ύπήρχον, δεν 
κατέστη δυνατόν να προσδιορίσωμεν. Πιθανώς ή μεγάλη δεξαμενή παρά 
τό πρόπυλον έχει σχέσιν προς την βασιλικήν καί τό περιγραφέν ενταύθα 
βαλανεΐον, τό όποιον είναι βέβαιον δτι έξηκολούθησε νά είναι έν χρήσει καί 
μετά τήν οικοδομήν τής βασιλικής, ως εξάγεται εκ των άνευρεθέντων επί τοϋ

Είκ. 12. Άρχιτεκτονικάϊμέλη τοΰ[ναοΰ τοΰ ’Ολυμπίου Διός χρησιμοποιηθέντα ώς οικο
δομικόν υλικόν διά τήν κατασκευήν των τοίχων τής βασιλικής.

δαπέδου αυτού (τοϋ διαμερίσματος Ε) νομισμάτων χρονολογουμένων εις τό 
δεύτερον ήμισυ τοϋ 7ου αιώνος μ. X.* 1 Τοϋτο δεν είναι τι ασυνήθες δεδο-

1 Τά νομίσματα ταϋτα, χαλκά, 5 τόν αριθμόν εύρέθησαν τό έν επί τοΰ άλλου 
εις σημεϊον ένθα τό ψηφιδωτόν δάπεδον ήτο κατεστραμμένον καί έσχηματίζετο μικρά 
κοιλότης. Παρεδόθησαν πάντα είς τό Νομισματικόν Μουσεΐον τήν 14 ’Οκτωβρίου 1949 
ύπ’ άριθ. πρωτ. 8285, ή ακριβής δέ χρονολόγησις αυτών, ώς είχε τήν καλωσύνην νά 
μέ πληροφόρηση ή Διευθύντρια τοΰ Μουσείου Κ“ Ειρήνη Βαρούχα Χριστοδουλο- 
πούλου είναι ή εξής :

1) ΧΑ 20, Κώνσταντος Β'. 651-2 μ.Χ. Τύπος BMC XXXII. 4
2) ΧΑ 19, 655-6 μ.Χ. Τύπος BMC XXXI. 20
3) ΧΑ 19, 665-6 μ.Χ.
4) ΧΑ 24, 665 - 6 μ.Χ.
5) ΧΑ 23, Κωνσταντίνου IV Πωγωνάτου 683-4 μ.Χ. Τύπος BMC XXXVII. 3,
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μενού δη έ'χει διαπιστωθή ή ΰπαρξις λουτρών πλησίον καί άλλων παλαιο
χριστιανικών βασιλικών, εΐδικώς μάλιστα άνεγερθέντων πλησίον αυτών προς 
χρήσιν τών υπηρετών τοΰ ναοΰ και τών πτωχών τής κοινότητος 1. Άλλα καί 
συνένωσις λουτρώνων καί Αγιασμάτων είναι γνωστή έξ ά'λλων περιπτώσεων, 
ως τό άποκαλυφθέν συγκρότημα παρά την βασιλικήν τοΰ Αγίου Μηνά τής

ΕΙκ. 13. Τεμάχια αγγείων, τών μέσων τοΰ 5ου μ.Χ. αί., εκ τής άνασκαφής τής βασιλικής.

Αίγυπτου1 2, είναι δε πολύ πιθανόν, δτι καί τό ίδικόν μας λουτρόν τοΰ 
*Ολυμπιείου μετά τήν οικοδομήν τής βασιλικής είχε τήν διπλήν ταΰτην 
χρησιμοποίησιν μετατραπέντος τοΰ νυμφαίου εις Άγιασμα. Δεν αποκλείεται 
επίσης τό οκταγωνικόν διαμέρισμα Ζ νά είχε χρησιμοποιηθή ως βαπτι- 
στήριον. Τοΰ άρχιτεκτονικοΰ καί γλυπτοΰ διακόσμου τής βασιλικής ούδέν

1 Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Αί Χριστιανικοί Θήβαι τής Θεσσαλίας, ΑΕ 1929, σελ. 49 καί 
ΠΑΕ 1935 σελ. 65 έξ. Α. Μ. Schneider Samos in fruhchristlicher und byzanti- 
nischer Zeit, Ath, Mitt. 54, 1929, σελ. 125, είκ. 14. Ή συνήθεια αΰτη φαίνεται δτι 
διετηρήθη καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ Μοναστηριακή αρχιτε
κτονική σελ. 57 - 65.

2 Γ· ΣΩΤΗΡΙΟΥ Χριστιανική 'Αρχαιολογία, 'Αθήναι 1942, σελ. 228.
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σχεδόν δείγμα περιεσώθη. Oiitco στεροΰμεθα τών χαρακτηριστικών αυτών 
στοιχείων προς ακριβή χρονολόγησιν τοϋ κτιρίου. Μεταξύ τών πολλών παρά 
τό πρόπυλον τοϋ Όλυμπιείου συγκεντρωμένων μαρμάρων, υπάρχει καί μία 
Ιωνική μετά τετραγωνικής πλίνθου βάσις, τών Ρωμαϊκών χρόνων, επί μιας 
τών πλευρών τής οποίας είναι κεχαραγμένα τά τβηφία ζω καί πιστεύομεν, 
ως αλλαχού εΐπομεν, δτι αυτή προέρχεται εκ τών κιονοστοιχιών τής βασιλικής Κ 
Επίσης άνευρέθη έτέρα, παλαιοχριστιανική βάσις διαχωριστικοΰ άμφικίονος 
παραθύρου καί κορμός κίονος έχων επ’ αυτού σταυρόν καί δυσανάγνωστον 
επιγραφήν τών Χριστιανικών χρόνων 1 2. Δυο τέλος επί υψηλού βάθρου ίωνι- 
καί βάσεις τών υστέρων Ρωμαϊκών χρόνων ή καί τών πρώτων χριστιανικών 
ευρισκόμενοι σήμερον κατά τήν ΝΑ γωνίαν τοϋ περιβόλου είναι πιθανόν, 
δτι μετεφέρθησαν ενταύθα έξ άλλου σημείου τής πόλεως 3.

Τον χρόνον τής οικοδομής τής βασιλικής ευτυχώς κατέστη δυνατόν 
άλλως νά προσδιορίσωμεν. Κατά τήν ΒΔ γωνίαν τού κυρίως ναού άνευρέθη 
εντός τού βράχου λαξευμένος άβαθής όρθογωνικός λάκκος (εϊκ. 11, κ) περιέ- 
χων άφθονα τεμάχια αγγείων, δείγματα τών οποίων παρέχομεν εις τήν 
εϊκ. 134. Τά αγγεία ταϋτα, χρονολογούμενα επί τή βάσει τών παρομοίων 
αγγείων τής συλλογής τού Μουσείου τής ’Αρχαίας ’Αγοράς τών ’Αθηνών, 
πρέπει νά τοποθετηθώσιν εις τον 5°ν μ.Χ. αιώνα καί μάλιστα προς τό μέσον 
αυτού. Ή βασιλική επομένως τθά κατεσκευάσθη κατά τήν εποχήν ταύτην 
ή τό άργότερον περί τό τέλος τού αίώνος.

Τήν ιστορίαν τοϋ μνημείου είναι δύσκολον νά παρακολουθήσωμεν, διότι 
στεροΰμεθα επαρκών στοιχείων. Οί άνευρεθέντες εντός τού κυρίως ναού καί 
τοϋ νάρθηκος τάφοι (εϊκ. 11) είναι βεβαίως πολύ μεταγενέστεροι τής βασι
λικής, πιθανώς τών πρώτων βυζαντινών χρόνων, δτε καθιερώθη τό έθιμον 
τής ταφής καί εντός τών εκκλησιών, πρέπει δέ νά πιστεΰσωμεν δτι τουλά
χιστον μέχρι τής εποχής εκείνης έσώζετο ή βασιλική.

Κατά τούς βυζαντινούς επίσης χρόνους μέχρι τού τέλους τού 13ου ή 
τών αρχών τού 14ου αίώνος, ώς δεικνύουσι τά νεώτερα έκ τών άνευρεθέντων 
καθ’ δλην τήν ε'κτασιν τών άνασκαφών αγγείων καί νομισμάτων, πυκνός

1 Ί. ΤΡΑΥΛΟΥ Ή παλαιοχριστιανική βασιλική του ’Ασκληπιείου τών ’Αθηνών 
ΑΕ 1939-1941, σελ. 46 σημ. 1.

* ΑΕ 1862, σελ. 152 μετά σχεδίου.
3 Παρόμοιαι ακριβώς βάσεις καί τών αυτών διαστάσεων άνευρέθησαν εις τήν 

τελείως έξαφανισθεΐσαν βασιλικήν τοϋ Κλιματίου παρά τόν Λυκαβηττόν, Παρνασσός 
Ε, 1881, σελ. 823.

4 Ή είκών αυτή οφείλεται εις τήν ύποχρεωτικότητα τής συναδέλφου μου Δ0? 
Alison Frantz. Αί λοιπαί δημοσιευόμενοι ενταύθα εικόνες οφείλονται εις τόν φωτο
γράφον τοϋ ’Εθνικού Μουσείου κ. Γ. Τσίμαν.
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συνοικισμός εκάλυπτεν ολόκληρον την περιοχήν πέριξ τής βασιλικής, υπολείμ
ματα τοϋ οποίου είναι οί άνευρεθέντες κατά τάς πρώτας άνασκαφάς, τοίχοι, 
πολλά φρέατα και μέγας αριθμός πίθων λ Επειδή όμως ερείπια των οικιών 
άνευρέθησαν και εντός τοΰ εμβαδοΰ τής βασιλικής πρέπει νά ύποθέσωμεν, δ'τι 
αυτή είχε καταστροφή πολύ ένωρίτερον τών αρχών τοϋ 14ου αίώνος.

’Άγνωστον επίσης είναι εις ποιον άγιον ήτο αφιερωμένη ή βασιλική αυτή.
Είς τήν σπουδαιοτάτην διά τήν μελέτην τής τοπογραφίας τών Αθηνών 

γνωστήν επιστολήν τοϋ Πάπα Ίννοκεντίου τοϋ Γ', 1209, προς τον λατΐνον 
αρχιεπίσκοπον τών Αθηνών Βεράρδον, άναφέρονται πολλά ονόματα Αθη
ναϊκών εκκλησιών καϊ τών περιχώρων. Μεταξύ τών ονομάτων αυτών, κατά 
τον καθηγητήν κ. Γ. Σωτηρίου1 2, άναφέρεται και Ναός τοϋ Αγίου Νικολάου 
παρά τούς στύλους τοϋ ’Ολυμπίου Διός, ως ερμηνεύει τό Beati Nicolai de 
Columnis και δ'χι παρά τό Σούνιον, ως υπέθεσαν άλλοι. Ό κ. Σωτηρίου 
ταυτίζει τον ναόν τοϋτον, μετά πιθανότητος, προς τήν άνασκαφεΐσαν 
ύπ’ αύτοϋ μεγάλην παλαιοχριστιανικήν βασιλικήν τοΰ μάρτυρος Λεωνίδη 
παρά τον Ίλισσόν, δεχόμενος, δτι κατά τούς μεταγενεστέρους βυζαντινούς 
χρόνους, δτε είχε λησμονηθή τό δνομα τοϋ μάρτυρος, έτιμάτο αύ'τη έπ’ όνό- 
ματι τοϋ Αγίου Νικολάου.

Ή ύπόθεσις δμως αυτή παρουσιάζει ωρισμένας δυσκολίας, διότι ολίγα 
μόνον έτη πρότερον ό περίφημος Μητροπολίτης τών Αθηνών Μιχαήλ Άκο- 
μινατος εξεφώνησεν ένταϋθα λόγον εις τον "Αγιον ιερομάρτυρα Λεωνίδην 
και τήν συνοδείαν αύτοϋ. Έξ άλλου ή βασιλική τοϋ Λεωνίδη εύρίσκεται είς 
μεγάλην σχετικώς άπόστασιν από τοϋ Όλυμπιείου, ώστε νά ύποθέσωμεν δτι 
αΰτη ύπενοεΐτο εν τή προαναφερθείση φράσει τής επιστολής τοΰ Πάπα 
Ίννοκεντίου. Άντιθέτως νομίζομεν, δτι μετά τήν άνεύρεσιν τής νέας βασι
λικής είς ολίγων μόνον δεκάδων μέτρων άπόστασιν από τών κιόνων τοϋ 
αρχαίου ναοϋ, μετά μεγαλειτέρας πιθανότητος είναι δυνατόν νά ύποστηριχθή 
δτι τήν τελευταίαν ταύτην αφορά ό μνημονευόμενος εν τή επιστολή ναός 
τοϋ Αγίου Νικολάου.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΤΡΑΥΛΟΣ

1 ΑΕ 1862, σελ. 151. ΠΑΕ 1886, σελ. 13-17. ΠΑΕ 1887, σελ. 10. καί ΠΑΕ 1888, 
σελ. 15. Τήν ΰπαρξιν συνοικισμοί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους βεβαιοϋσι και οί 
υπάρχοντες άλλοτε ένταϋθα, πλήν τής βασιλικής μας, έ'τεροι τρεις χριστιανικοί Ναοί: 
ό "Αγ. ’Ιωάννης σ’ τοΐς κολόννες, ό μνημονευόμενος ώς ύπαρχων παρά τήν Πύλην τοϋ 
Άδριανοϋ (Εύρετήριον τών Μνημ. τής 'Ελλάδος, τόμ. Γ, σελ. 150,7 καί 11) καί ό κατά 
τήν ΝΑ γωνίαν τοΰ περιβόλου τοΰ Όλυμπιείου Χριστιανικός Ναός τόν όποιον άπεκά- 
λυψε διά τών άνασκαφών του ό Α. ΣΚΙΑΣ ΠΑΕ 1893, σελ. 130 κε. πίν. Α. Ό τελευταίος 
οΰτος είναι έκτισμένος έπί τών θεμελίων παλαιοτέρου ναοϋ τών Ρωμαϊκών χρόνων.

2 ΑΕ 1919, σελ. 25.
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2. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΤΟΥ ΙΛΙΣΣΟΥ 

Κατά την βασιλικήν τοϋ Ίλιασοϋ έγένοντο εφέτος μικραί εργασίαι 
προς διευκρίνησιν λεπτομερειών διά την άκριβεστέραν άποτύπωσιν της 
κατόψεως (βλ. ΠΑΕ 1948).

3. ΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΤΗι ΜΟΝΗ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

1. Κατά την διάρκειαν εργασιών άποχωματώσεως τοϋ έξωθι τοϋ ίεροΰ 
Βήματος τοΰ ναοΰ χώρου, προς άποκατάστασιν αυτού είς την αρχικήν στά-

Εΐκ. 1. Ό τοίχος Α από βορρά·

θμην, άπεκαλΰφθη τοίχος, πάχους 0,70-0,75 μ. εκ μεγάλων αργών λίθων 
(είκ. 1-3). Ό τοίχος οΰτος, έφαπτόμενος τής βορειοτέρας γωνίας τοϋ διακο
νικού, ως εν τφ σχεδίω (είκ. 2, Α) φαίνεται, εν αρχή μεν βαίνει πλαγίως 
ώ; προς τον άξονα τοϋ ναού, ειτα δε, καμπτόμενος ελαφρώς, λαμβάνει κατεΰ- 
θυνσιν προς άνατολάς, βαίνων παραλλήλως προς τον ως άνω άξονα. ’Έσκαψα 
δοκιμαστικώς περαιτέρω, έκείθεν τοϋ προσφάτως κτισθέντος άναλημματικοϋ 
τοιχίου και πράγματι ήλθεν είς φώς τό σημεΐον, ένθα ό τοίχος οΰτος συναν- 
τάται μέ γωνίαν σχηματιζομένην υπό δΰο τοίχων, ών έκαστος έχει διάφορον 
πάχος (βλ. είκ. 2, Β καί ε’ικ. 4). Οϋτω, ενώ ό προς τον ναόν τοίχος έχει 
πάχος περί τά 0,70 · 0,75 μ., ό προς άνατολάς βαίνων έχει 0,95 μ. καί δ προς 
Ν 0,75-0,80 μ.

Οί τοίχοι οΰτοι σϋγκεινται εκ μεγάλων λίθων άκατεργάστων, ώς προελέ-
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Είκ. 2. Κάχοψις χοϋ χώρου χών ερευνών. Α παλαιοχρισιιανικός χοΐχος, Β ιό σημεΐον 
συνανχήσεως χοΰ χοίχου Α μεχα χής γωνίας κτιρίου, Γ χό υπόγειον 
όσχεοφυλάκιον, Δ ό πρό χοϋ όσχεοφυλακίου άναλημμαχικός χοΐχος.
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ΕΙκ. 3. Ό τοίχος Α άπό νότου.

Εΐκ. 4. Τό σημεΐον συναντήσεως τοΰ τοίχου Α καί τοΰ κτιρίου Β.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:51 EEST - 54.226.8.97



Έμμ. Χατζηδάκη : Σκαφικαί ερευναι έν τη Μονή Καισαριανής 47

χθη, εντός δέ τοΰ παχέος άσβεστοΰχου πηλού διακρίνονται σπάνια τεμάχια 
πλίνθων εξ οπτής γής, άτάκτως τοποθετημένα. Οί τοίχοι οΰτοι βυθίζονται 
εντός τού εδάφους πέραν των 2 μ. είσέτι. ’Ίχνος κονιάματος ή ετέρου επιχρί
σματος καλύπτοντος την επιφάνειαν αυτών δεν άνευρέθη. Συνεπώς, δεδομέ
νης τής στάθμης εις ήν εύρίσκονται, οί άποκαλυφθέντες τοίχοι πρέπει νά

Είκ. 5. Ή οροφή τοΰ οστεοφυλακίου.

αποτελούν τμήμα θεμελίων οικοδομήματος, προϋπάρξαντος τού ναού τού 11ου 
αί., ως φαίνεται έκ τής μεταξύ αυτών σχέσεως.

Θά ήδύνατο, εκ τής μορφής καί τών συστατικών τών τοίχων, νά τοπο- 
θετηθή τό οικοδόμημα τούτο εις τούς παλαιοχριστιανικούς χρόνους. Διά τον 
χαρακτηρισμόν δμως τού κτιρίου τούτου τά άποκαλυφθέντα στοιχεία είναι 
ανεπαρκή. ’Ίσως μέρος τών ως άνω θεμελίων νά εΐχεν ύπ’ ό'ψει του ό Γ. Λαμ- 
πάκης, δτε εσημείωνεν άνευ ετέρου (Έπετηρίς Φιλ Συλλ. « Παρνασσός» Ε' 
1881, σ. 655) δτι «τό οικοδόμημα παρ’ δλην την αρχαιότητα αυτού είναι 
νεώτερον, στηριζόμενον επί ετέρου πολύ άρχαιοτέρου οικοδομήματος», την 
βεβαίωσιν δέ τούτην άκολουθούντες πλεΐστοι τών νεωτέρων, θεωρούσιν 
δτι εις την θέσιν άρχαιοτέρου έκτίσθη ό νύν υπάρχων ναός. Προς τό παρόν 
τό μόνον τό όποιον δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν, είναι δτι ό ναός τού 
11ου αί., διακόπτει τό παλαιόν θεμέλιον, χωρίς νά στηρίζεται έπ’αυτού, καί 
δτι τούτο πάντως δεν δύναται, λόγφ τής τεθλασμένης γραμμής, ήν ακολουθεί, 
ν’ άνήκη εις εκκλησιαστικόν κτϊσμα.

Ό Ί. Ν. Σβορώνος επίσης, άναζητών τό λατρευτικόν κέντρον τών Φλυέων 
έν Καισαριανή, επρόκειτο νά ενεργήση εκεί άνασκαφήν μετά τών κκ. Σωτη
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ρίου και Όρλάνδου (ΔΕΝΑ 18, 1916—17, σ. 81—82), τής οποίας τα απο
τελέσματα, έφ’ δσον γνωρίζω, δεν έδημοσιεΰθησαν ζ

2. Κατά την βάσιν τής εσωτερικής πλευράς τοΰ τοίχου τής Β κεραίας 
τοϋ καθολικού υπάρχει στενόν άνοιγμα, έν εΐδει καταπακτής, χρησιμεϋον διά

την άπόρριψιν άχρηστευομένων 
αντικειμένων τοΰ ναού. Έκ γε- 
νομένης προχείρου έρεΰνης διε- 
πιστώθη δτι τό άνοιγμα ωδήγει 
εις ευμεγέθη υπόγειον αίθουσαν, 
βαίνουσαν παραλλήλως προς τον 
ναόν, υπό τήν Β αυτού εύρισκο- 
μένην αυλήν. Τήν ύπαρξιν τού 
υπογείου τούτου χώρου δεν ήτο 
δυνατόν νά ύποπτευθή τις έξω
θεν καί συνεπώς δεν είχε μέχρι 
τούδε σημειωθή. Επειδή τό 
άνοιγμα μόλις επήρκει διά νά 
διέλθη έρπων παΐς, διηνοίξαμεν 
διά τού δαπέδου τής αυλής οπήν, 
δι’ής κατήλθομεν εντός τής υπο
γείου αιθούσης.

Πρόκειται περί αιθούσης 
μήκους 5,50 μ., πλάτους 3 μ· 
καί μεγίστου ύψους 2,30 μ. (είκ. 
2,Γ), καλυπτομένης δι’ ελαφρώς 
καμπυλουμένης καμάρας έκ σχι

στόλιθων τοποθετημένων κατά τήν στενήν αυτών πλευράν (είκ. 5). 
Άφαιρέσαντες μεγάλους όγκους χωμάτων διηνοίξαμεν τήν εις τήν Α στενήν 
πλευράν τής αιθούσης κατακεχωσμένην τοξωτήν είσοδον, έχουσαν πλάτος μέν 
1,20 μ, ύψος δέ 2 μ. (είκ. 6), άποκαλυφθέντος καί μικρού μέρους τής προ 
αυτής αυλής, ήτις είναι εις βάθος 3,85 μ. από τής στάθμης τού παρ’ αυτήν 
έδάψους. Τό προαύλιον τούτο ώριζε προς Ν τοίχος έξ αργών λίθων, άναλημ- 
ματικός προφανώς, σχηματίζων όξεΐαν γωνίαν προς τήν πρόσοψιν τής υπο
γείου αιθούσης (είκ. 2,Δ, είκ. 7—8). Λόγψ τού μεγάλου βάθους καί τού 
όγκου τοΰ χώματος, 6 όποιος έπρεπε νά μετακινηθή, δεν κατέστη δυνατόν νά 1

Είκ. 6. Ή είσοδος τοϋ οστεοφυλακίου, 
θεωμένη έκ των άνω, από Ν.

1 ’Εκτός εάν πρόκειται περί της άνασκαφής, ήτις έγένετο εις τό Δ τής Μονής 
νεκροταφεΐον, ένθα άπεκαλύφθησαν τά θεμέλια σταυροειδούς βυζαντινού ναοΰ. Βλ. Μ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ό ναός τής Σκριποϋς τής Βοιωτίας, ΑΕ 1931, σ. 135.
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Είκ. 7. Ή εΐαοδος μετά τοϋ παρ’αυτήν άναλημματικοϋ τοίχου Δ 
θεωμένη έκ των άνω, άπό βορειοανατολικά,

έξακριβωθή εφέτος ή έκτασις τής 
προ τής αιθούσης αυλής, ούτε και δ 
τρόπος προσβάσεως προς αυτήν.

Ή τοιχοδομία τής υπογείου 
αιθούσης ώς και τής οροφής αυτής 
είναι αμελής καί ουδέποτε είχε χρι- 
σθή εσωτερικούς. Ακόμη καί αί πα- 
ραστάδες καί τό τόξον τής θυρας 
εχουσιν άτέχνως κτισθή (είκ. 9-10).

Πάντα ταϋτα, συνδυαζόμενα μέ 
τον τρόπον κατασκευής τής καμα
ρωτής στέγης, οδηγούν εις την γνώ
μην δτι πρόκειται περί κτίσματος 
τών μετά την "Αλωσιν χρόνων, πα- 
ρουσιάζοντος αναλογίας προς έ'τερα 
έν τή Μονή καμαροσκέπαστα δια
μερίσματα τής εποχής ταυτης.

Ή αίθουσα εΰρέθη πλήρης 
χωμάτων, λίθων καί ανθρωπίνων 
οστών άτάκτως έρριμένων, άλλα καί

Είκ. 8. Ό άναλημματικός τοίχος Δ.

παντοίων απορριμμάτων νεωτέρας εποχής. 'Η διαπίστωσις δτι τά οστά εΰρί- 
σκονται εις τά χαμηλότερα στρώματα δηλοΐ δτι, έφ5 δσον ήκμαζεν ή Μονή,

4
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ή υπόγειος αυτή αίθουσα εχρησίμευεν ώς οστεοφυλάκιου αυτής. Καθαρισμός 
κα'ι εκκένωσις τής αιθούσης εκ των περιεχομένων υλικών δεν εγένετο εφέτος1.

Χαρακτηριστικόν είναι οτι πάντα τα μετακινηθέντα χώματα καί διά την 
άποκάλυψιντών θεμελίων και διά την διάνοιξιν τής θΰρας τοΰ υπογείου όστεο-

Είκ. 9. Τμήμα τής Νπαραστάδος τοΰόστεο- Είκ. 10. Τό κατώτερον τμήμα τής Ν
φυλακίου, μετά τοΰ ύπερκειμένου τόξου. παραστάδος μετά τοΰ οΰδοΰ τής εισόδου.

φυλακίου προήρχοντο εξ επιχωματώσεων σχετικώς προσφάτων, τό πολύ τού 
παρελθόντος αίώνος, μεταξύ δ* αυτών υπάρχουν μικρά θραύσματα μεταγε
νεστέρων ευτελών βυζαντινών κεραμουργημάτων, ανθρώπινα οστά κλπ.

Διά τών γενομένων εργασιών, πλήν τής άποκαλύψεως τοΰ υπογείου οστεο
φυλακίου, καθωρίσθη έν τινι μέτρφ ή αρχική διαμόρφωσις τοΰ άνατολικώς 
τοΰ ναοΰ χώρου τής Μονής. Κυρίως δμως ή παρουσία τών θεμελίων τοΰ 
παλαιοχριστιανικού κτίσματος θά ήδύνατο νά διαφώτιση, διά περαιτέρω έρεύ- 
νης, τό πρόβλημα τής παλαιοχριστιανικής Καισαριανής.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

1 Δαπάναις τής Διευθόνσεως Άναστηλώσεως τοΰ Ύπ. Παιδείας κατεσκευάσθη 
άναλημματικός τοίχος πρός συγκράτησιν τών χωμάτων τοΰ προαυλίου καί έκτίσθη κλϊ- 
μαξ όδηγοΰσα εις τήν υπόγειον αίθουσαν.
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4. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΠΡΟΦΗΤΗι ΗΛΙΑι ΥΜΗΤΤΟΥ

Ό ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ αναγραφών εν Α, 32, 22 τα δρη τής ’Αττικής λέγει: 
«έν Ύμηττφ δέ βωμοί καί Όμβριου Διός και ’Απόλλωνός είσι Προοψίου». 
Τούτων των βωμών την θέσιν έπιθυμών να προσδιορίσω άνέλαβον μακράς 
και κοπιώδεις επί τοϋ 'Υμηττού έρευνας, αϊτινες δμως άπέβαινον άκαρποι· 
Μία μόνον θέσις παρείχε περισσότερα στοιχεία διά την ύπαρξιν έκεΐ βωμών 
ή τέλεσιν λατρείας, ήτις κεΐται έπί ενός προβούνου τού Υμηττού σημειουμέ- 
νου έν τώ χάρτη τής ’Αττικής τού Kaupert φύλλ. IV υπό τό ό'νομα «Zeza».

To βουνόν τούτο άποσπάται από τής κυρίας οροσειράς κατά τον αυχένα 
τον χωρίζοντα τον μέγαν Υμηττόν από τού μικρού ή άνύδρου τον όνομαζό- 
μενον «Σταυρός ή Κιάφα Ντράσα» καί χωρεΐ μεμονωμένος πρόςΑ. Τό ύψος 
τού βουνού είναι 659,8 μ., τό δέ σχήμα αυτού τραπεζοειδές ή έλλειψοειδές, 
ή φύσις βραχώδης καί ή άνάβασις δύσκολος.

Ή ανατολική πλευρά αυτού διασχίζεται κατά τό μέσον περίπου ύπό 
μεγάλης χαράδρας από δυσμών προς άνατολάς, άρχομένης, από τής κορυφής.

Εις τό μέσον τμήμα τής χαράδρας, τό μεταξύ τών υψομέτρων 503 καί 
523 (Kaupert Karten von Attika φύλλ. IV), ή ιδιότροπος φύσις διέπλασε 
γαιώδη κοιλάδα, άνεμόεσσαν, έκτάσεως τριάκοντα πέντε στρεμμάτων, ήτις 
περιέργως παρέχει εις τό κατώτερον αυτής τμήμα θαυμάσιον ύδωρ έξ άστει- 
ρεύτου φρέατος παναρχαίου.

Τό έκ ταύτης θέαμα είναι μαγευτικόν καί τό ύπό τον διαφανή αττικόν 
ουρανόν φυσικόν κάλλος άπαράμιλλον. Ή προ αυτής δνομαστή πεδιάς τών 
Μεσογείων καλυπτομένη μέ δλας τάς αποχρώσεις τού πρασίνου, ποικιλλομένη 
δέ ύπό τών μικρών καί μεγάλων συνοικισμών τών άνθουσών κοινοτήτων καί 
τών έδώ καί έκεΐ διεσκορπισμένων λευκών ο’ικίσκων καί ναΐσκων πλαισιούται 
γύρωθεν από τό δαντέλλωμα τών ανατολικών ακτών τού Σαρωνικού, τά ορεινά 
ύψώματα τού Λαυρεωτικοΰ Όλύμπου, από τάς έπαλλήλους σειράς τών γηλό
φων τού Σπάτα καί την κατάφυτον Πεντέλην, την θάλασσαν τού νοτίου 
Εύβοϊκού καί τά άντιπέραν Εύβοϊκά έπιβλητικά εις ύψος δρη. Έτι κατω
τέρω διαγράφονται ως μετέωρα έντός άχλύος αί κορυφαί νήσων τινών τών 
Κυκλάδων. Τά περί αυτήν ύψώματα έκάλυπτε προ τής ύπό τών Γερμανών 
πυρπολήσεως αυτού πυκνός καί ευώδης πεύκων μετά ποικιλοχρόων καί πολυ- 
σχήμων θάμνων. 'Υπέροχος πίναξ τού μεγάλου Καλλιτέχνου.

Ή από τής πόλεως Κορωπί άπόστασις δύο ακριβώς ωρών δι’ ύποζυ- 
γίου είναι βατή δι’ αυτοκινήτου μέχρι τών προπόδων τού βουνού. Ή αυτή 
άπόστασις είναι καί από τής Γλυφάδας δι’ ύποζυγίου ή πεζοπορικώς διά τής 
ορεινής ατραπού.
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Πληροφορίας περί των βωμών τοϋ Διός Όμβριου και τοϋ ’Απόλλωνος 
Προοψίου ή τής θέσεως αυτών ούδείς τών αρχαίων συγγραφέων παρέχει. 
Κατά δέ τούς νεωτέρους χρόνους εν μέν RE II σελ. 64 ξηρώς επαναλαμ
βάνεται τόχωρίον τοΰ Παυσανίου. Όδέ L. Rossev Archaol. Aufsatze τόμ. I 
σελ. 217, Leipzig 1855, σημειοΐ μόνον, ότι ό Προφήτης Ήλίας είναι μικρά 
Μονή έπί τοΰ Υμηττού «auf dessen steiler Wand des ostlichen Hymettos 
das kleine Kloster des heiligen Elias steht». Ό Kaupert τέλος παρέχων 
θετικώτερόν τι έν μέν τώ σχετικώ τμήματι τοΰ χάρτου σημειοΐ εν τη κοιλάδι 
έρυθρώ χρώματι παραλλήλους γραμμάς δηλωτικός αρχαίων ιχνών, εν δέ τώ 
κειμένφ (σελ. 32) αναφέρει τά κάτωθι «Das Bergheiligtum des Η. Elias 
welches heute noch in liohem Ansehen steht und namentlich in regen- 
bediirftigen Zeiten von ganzen Pilgerkaravanen aufgesucht wird 
diirfte am ehesten Anspruch darauf erheben die Cultustatte des Zeus 
Όμβριος auf Hymettos ersetzt zu habeu».

Ότι τό βουνόν καλείται Προφήτης Ήλίας έκ τής εκεί ίδρυθείσης ομω
νύμου Μονής είναι προφανές. Ή δέ πληροφορία τοΰ Kaupert στηριζομένη 
εις παράδοσιν ισχύει και τώρα, ότε κατά τάς μεγάλας ανομβρίας τελούνται πάν
δημοι δεήσεις υπό τών έντεΰθεν κα'ι έκεΐθεν τοΰ Υμηττού κατοίκων ειδικώς 
είς τον Προφήτην Ήλίαν τοΰ Υμηττού και ούχί εις ά'λλας ομωνύμους άνά 
την ’Αττικήν εκκλησίας και ως έκ τούτου είναι εύλογον νά δεχθή τις μετά 
τοΰ Kaupert, ότι αΐ είρημέναι δεήσεις έχουν τήν αρχήν έκ τής αρχαίας λα
τρείας τής τελούμενης ενταύθα υπέρ τοΰ Διός Όμβριου.

Διατηρείται όμως και έτέρα παράδοσις διάφορος τής προηγουμένης. 
Κατά ταύτην τήν εσπέραν τής παραμονής τής εορτής τοΰ ’Αγίου άνάπτεται όλο- 
νύκτιος πυρά μέχρι πρωίας διατηρουμένη καί ορατή εις τά απώτατα τής ’Αττι
κής και τής έναντι Εύβοιας. Ή δέ παράδοσις αυτή παρατηρεΐται εις πλεΐστα 
μέρη τής Ελλάδος και δι’ ά'λλας έορτάς κα'ι διά τήν εορτήν τοΰ Προφήτου 
Ήλία, ως έν Μάνη, ένθα άνάλογόν τι συμβαίνει (πρβ. Κ. ΡΩΜΑΙΟΥ Άρχαΐον 
ιερόν παρά τον Ταξιάρχην τής Αιτωλίας ΑΔ (10) 1926 σελ. 25 κέ.). Ή παρά- 
δοσις έλκει βεβαίως τήν καταγωγήν της έκ τής παναρχαίας λατρείας τοΰ πυρός 
προς τιμήν διαφόρων θεών, έν οις και τοΰ ’Απόλλωνος, είς τήν πυρολατρείαν, 
άντίκειται όμως είς τήν έννοιαν τής λατρείας τοΰ Διός Όμβριου.

’Έπειτα καθ’ όλας τάς έποχάς τοΰ έτους αί πρώται ακτίνες τοΰ άνατέλ- 
λοντος Ήλιου προσπίπτουσιν αμέσως είς τήν κοιλάδα, ήν κατέχει ό Προ
φήτης Ήλίας. Ούτος πάλιν καταλαμβάνων τάς ύψηλάς κορυφάς σχετίζεται 
προς τον 'Ήλιον, τό φώς. Πυρολατρεία δέ και φώς πρέπει νά άποδοθώσιν 
είς τον αρμόδιον θεόν τής λαμπρότητος καί τοΰ φωτός,τον ’Απόλλωνα, όν έν- 
ταΰθα ό Παυσανίας άποκαλεΐ Προόψιον καί τό όνομα τοΰτο σχετίζεται προς
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άλλας τοΰ θεού επικλήσεις, Φαναΐος, Θεάριος, Έφος, Έπόψιος (πρβ. RE II 
σελ. 19,22), αϊτινες είναι ταυτόσημοι.

Όπο>ς δέ αι δυο παραδόσεις διατηρούνται εν τφ αΰτφ χώρφ, ούτως 
είναι δυνατόν νά ύπάρχωσι κα'ι οί βωμοί άμφοτέρων των θεών. Τούτο ίσως 
ύποδηλοΐ ή διά τοΰ και-και ισχυρά σΰνδεσις των εννοιών τού περιηγητοΰ.

Εις τά θεωρητικά ταύτα προστίθεται ή ύπαρξις ενταύθα ισχυρού περι
βόλου άσψαλίζοντος παντσχόθεν την κοιλάδα. Ό δέ ερμηνευτής τού χάρτου 
τής ’Αττικής Steffen (Text σ. 32) τον περίβολον τούτον χαρακτηρίζει μεσαιω
νικόν καί σχετίζει προς την τοιχοδομίαν τοΰ παρά τούς νοτίους πρόποδας 
υψουμένου κάστρου τού Χριστού γράφων «einen wichtigen, gleichfalls 
im Mittelalter iiberbauten Punkt bezeiclmet das isolirte steinige 
Hiigelgebiet an dessen Christos Kapelle... war an dieser Stelle (des 
H. Elias) gleichfalls durch mehrfache Mauerlinien gesperrt, deren 
Reste mit den unteren Befestigungen in Verbindung bringt». Ταύτα 
δμως είναι έν μέρει ορθά, διότι τό κάστρον τοΰ Χριστού είναι μέν μεσαιω
νικόν, εις τά κατώτατα δμως μέρη αυτού διατηρούνται τμήματα αρχαίας 
προϊστορικής δχυρώσεως όμοιας τοιχοδομίας προς την τοΰ περιβόλου.

Ό περίβολος ήρχιζεν έκ τής άριστεράς όχθης τής κάτω χαράδρας 
(είκ. 1) καί ακολουθών την γραμμήν τής διαχωρίσεως τών ύδάτων άνήρχετο 
εις τήν κορυφήν τού νοτίου μαστού, έκεΐθεν έστρέφετο προς δυσμάς καί κλείων 
τον αυχένα έφθανεν εις τον πόδα τού κυρίου όγκου τού βουνού, ού τήν πα
ρυφήν ακολουθών διηυθΰνετο προς Β, ειτα προς ΒΔ, είτα προς Δ καί τέλος 
προς Β, ένθα έκλειε τήν μεγάλην άνωθεν έκ τής κορυφής κατερχομένην χαρά
δραν. Ειτα κατερχόμενος οΰτος καί άνερχόμενος ζητοειδώς διά γραμμών άνί- 
σων τό μήκος καί παρά τό κράσπεδον (είκ. 2) έκλειε τήν δυτικήν πλευράν 
μέχρι σημείου τίνος ΒΔ κειμένου (είκ. 3). Όμοίως έφράσσετο καί ή Β πλευρά 
μέχρι σημείου τινός παρά τήν κορυφήν τού έν είκόνι 1 βορείου βραχώδους 
μαστού. Έκεΐθεν κατερχόμενος μέ διεΰθυνσιν ΝΑ καί ειτα νοτίαν έφθανεν 
εις μικράν από τοΰ φρέατος άπόστασιν, όπόθεν κατ’ ορθήν γωνίαν στρεφό
μενος προς Α ήνούτο μέ τό τείχος τής παρά τήν χαράδραν πλευράς (είκ. 4).

Τό τείχος τού περιβόλου στεροΰμενον οίασδήποτε συνδετικής ύλης είναι 
κατεσκευασμένον έκ μεγάλων αργών έπιχωρίων λίθων ψευδοπολυγωνικώς- 
Τά ένδιάμεσα κενά πληρούνται διά μικροτέρων λίθων (είκ. 4 καί 5).

Ή τοιχοδομία τών κατά τήν βορείαν καί δυτικήν πλευράν διασωθέν- 
των τμημάτων (είκ. 2-3) είναι άμελεστέρα' άντιθέτως ή τής ανατολικής μετά 
περισσοτέρας έπιμελείας (είκ. 4 καί 5). Τό ύψος τού περιβόλου εις τά δια- 
σωθέντα τμήματα φθάνει τά 2.50 μ., τό δέ πλάτος 1.25- 1.40 μ. Τά έν ταΐς 
είκ. 4 καί 5 τμήματα τής Α πλευράς μήκους έκάτερον 10 μ. έχουν μετρηθέν 
ύτ[>ος 2 μ. έ'ως 2.30 μ.
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Είκ. 1. Ή προς Α τοΰ ναοΰ χαράδρα, δι’ ής ή άνοδος κατά'τούς παλαιοτέρους 
χρόνους είς τήν κοιλάδα τοΰ Προφήτου Ήλία.

Είκ. 2. Σωζόμενα τμήματα τοΰ περιβόλου^ΰπερθεν τοΰ ΒΔ άκρου τής κοιλάδος
τοΰ Προφήτου Ήλία,
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Είκ.,3. Σφζόμενα τμήματα τοΰ περιβόλου ιίπερθεν τοΰ ΒΔ άκρου τής κοιλάδος
τοϋ Προφήτου Ήλία.

Είκ 4. Τό κατά τήν Α πλευράν τοϋ περιβόλου μέσον τμήμα μετά τήν άνασκαφήν.
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Ό τρόπος τής τοιχοδομίας τοϋ περιβόλου τούτου παραβαλλόμενος προς 
την τοιχοδομίαν των Πελασγικών τειχών τής Άκροπόλεως (πρβ. Ν. Wrede 

Attische Mauern σελ. 5, ένθα κα'ι ή βιβλιογραφία, είκ. 1, Athen 1933) ούδε- 
μίαν άφίνει αμφιβολίαν, δτι είναι σύγχρονος προς αυτά και ούχ'ι μεσαιωνικός, 
ως ισχυρίζεται ό Steffen (ε.ά.). ’Άλλως τε δεν είναι νοητόν να δεχθώμεν,

Είκ. 5. Τμήμα τοΰ περιβόλου τής κοιλάδος τοΰ Προφήτου Ήλία κατά τό Ν Λ άκρον.

δτι δι’ έκτασιν πεντήκοντα στρεμμάτων κειμενην εις ύφος 500 μ. κα'ι μακράν 
παντός συνοικισμού έπεβάλλετο νά ίδρυθή τοιοϋτος περίβολος κατά τούς με
σαιωνικούς χρόνους, διά νά προφύλαξη τον μικρόν καί άγονον αγρόν τής 
μικράς καί πτωχής Μονής τοϋ Προφήτου Ήλία, άφ’ ου τοιοϋτον παρά
δειγμα δεν παρουσιάζουν, εξ όσων γνωρίζω, μεγάλαι καί πλουσιώταται Μοναί, 
αλλά τουναντίον ίδρύθη διά νά περίκλειση χώρον ιερόν, εντός τοϋ οποίου 
ετελεΐτο λατρεία τις αναγόμενη εις παναρχαίαν εποχήν· περιέκλειε δηλ. τέμενος.

Κέντρον δέ τοϋ τεμένους, περί τό όποιον διεξήγοντο τά τής λατρείαςι 
νομίζω, δτι είναι ό εις τό μέσον περίπου τής ανατολικής πλευράς καί περί τά 
20 μ. δυτικώς αυτής ύψούμενος βράχος, δστις διετηρήθη άθικτος μέχρι σήμε
ρον, καίτοι παρέχει αρκετά εμπόδια καί ευκόλως ήδύνατο νά καταστραφή.

Εις τον ιερόν τοΰτον χώρον οί μέν έκεΐθεν τοΰ Ύμηττοΰ οίκοϋντες άνερ-
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χόμενοι διά τής κοίτης τής κάτω χαράδρας είσήρχοντο διά πύλης τίνος κεί
μενης αριστερά τής Α πλευράς, οι δέ εντεύθεν τού Υμηττού άκολουθούντες 
τό άκρον τού ΝΑ κρημνού είσήρχοντο δι’ έτέρας πύλης κατά τον προς νότον 
αυχένα κείμενης. Έκ τού αύχένος εισέρχονται νύν κα'ι οί εκ Μεσογείων άνερ-

Είκ. 6. Ό έν τφ προαυλίφ τού Προφήτου Ήλία τριπλούς βράχος (βωμός;).

χόμενοι την επί των Ν κλιτύων προ ολίγων δεκαετηρίδων κατασκευασθεΐσαν 
έλικοειδή ατραπόν.

Ό δέ βράχος (είκ. 6) είναι διμερής άποτελούμενος έκ τού φυσικού 
βράχου τού άνερχομένου έκ τού έδάφους καί έκ τής ύπερκειμένης μεγάλης 
πέτρας, ήτις δίδει εις τό δλον τριγωνικόν ή πυραμιδοειδές σχήμα. ΙΙλάτος 
έκάστης των τριών πλευρών κατά τήν βάσιν καί τό δλικόν από τού βράχου τού 
έδάφους ύψος 4 μ. Αί πλευραί πανταχόθεν σχεδόν κάθετοι. Εις τό μέσον τού 
φυσικού ύπερέχοντος βράχου κατά τήν ανατολικήν πλευράν καί από τής 
βάσεως μέχρι τού ύπεράνω τέρματος υπάρχει χάσμα πλ. 0.16 -0.30 μ. καί βά
θους περί τό μέτρον (είκ. 6). Εις δέ τήν βορείαν έπικλινή πλευράν τού ύπερ- 
κειμένου λίθου υπάρχει φυσικόν ή τεχνητόν ανώμαλον στενόν αύλάκιον, έν φ 

κατ’ αποστάσεις εύρίσκονται ανώμαλοι όπαί ίκαναί νά έπιτρέψωσιν ή ύπο- 
βοηθήσωσι τήν ά'νοδον μέχρι τής κορυφής. Έπί ταύτης σχηματίζονται δύο

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:51 EEST - 54.226.8.97



58 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1949

όμαλα'ι έπιφάνειαι άνισοι, αϊτινες κείμεναι επί τοΰ αύτοϋ σχεδόν επιπέδου 
χωρίζονται δι* αΰλακος εις δυο μέρη, τό προς άνατολάς μεγαλΰτερον καί τό 
προς δυσμάς. Εις ταΰτας είναι δυνατόν νά άποτεθώσιν ευμεγέθη αντικείμενα 
η νά άναφθώσι πυραί. Έπ’ αυτών άνάπτεται καί ή μεγάλη όλονΰκτιος πυρά 
κατά την νύκτα τής παραμονής τής εορτής τοΰ 'Αγίου, περί ής ανωτέρω ελέχθη. 
Ό βράχος σημειοϋται εν τφ παρενθέτφ πίνακι 1 διά τοΰ στοιχείου Τ.

Καίτοι δε οΰδεμία έτέρα ένδειξις υπάρχει, νομίζω, κατά τά ανωτέρω, δτι 
αί δύο αΰται επίπεδοι έπιφάνειαι έχρησιμοποιήθησαν υπό των άρχαιοτάτων 
ως εις βωμός ή κεχωρισμένως διά την τέλεσιν τής πυρολατρείας (πρβ. Κ. ΡΩ

ΜΑΙΟΙ έ.ά.), ήτις επεχωρίαζε καί εις την ’Αττικήν ι, τούτους δέ άργότερον 
αναφέρει ό Παυσανίας ως ανήκοντας εις τον Όμβριον Δία καί ’Απόλλωνα 
τον Προόψιον.

Μεγαλυτέρας προσοχής άξιον ήτο μικρόν τμήμα κείμενον εις τό ΒΑ 
άκρον τής κοιλάδος καί παρά τό στόμιον τής κάτω χαράδρας, εκτάσεως 30 X 
25 μ. περίπου.

Ό χώρος ούτος προς Α μεν κλείεται δι’ άναλημματικοϋ τοίχου μήκ. 17» 
30 καί μεγ. ΰψ. 4.00 μ. προς Δ δέ υπό τοΰ τοίχου τών ΰποστέγων χρησιμεύ- 
οντος καί ως ανάλημμα τοΰ έξωθεν κατά 2 - 2.50 μ. ύπερκειμένου εδάφους 
τής κοιλάδος, δστις, ως εκ διασωθέντων υπολοίπων εξάγεται, ήκολούθησε την 
γραμμήν τοΰ αρχαίου περιβόλου. ’Εάν τοΰτο είναι αληθές και βέβαιον, τότε 
ό περί οΰ δ λόγος χώρος έμενεν έξω τής περιοχής τοΰ μεγάλου περιβόλου 
ένεκα ίσως τής φύσεως τοΰ εδάφους ή δι’ άλλους λόγους. Την Β πλευράν 
κλείει ό προς βορράν μαστός (είκ. 1) καί την νοτίαν έτερος τοίχος σημειού- 
μενος επί τοΰ εδάφους καί ένούμένος κατ’ ορθήν γωνίαν μετά τοΰ προς A 
αναλήμματος.

Τό μέσον τοΰ χώρου τούτου καταλαμβάνει ή μονόκλιτος μετά τρούλλου 
εκκλησία τοΰ Προφήτου Ήλία, νΰν έιοιμόρροπος, ήτις από μέν τοΰ πυραμι- 
δοειδοΰς βράχου απέχει 35 μέτρα, από δέ τοΰ φρέατος 23 μ. Τοΰτο πάλιν 
εΰρίσκεται εις τήν αυτήν άπόστασιν καί από τοΰ βράχου. Περί τήν εκκλησίαν 
είς τούς τοίχους αύιής εσωτερικούς καί εξωτερικούς καί τάς αντηρίδας άπό- 
κεινται ποικίλα αρχιτεκτονικά μέλη χρήζοντα περαιτέρω έρεύνης προς έξα- 
κρίβωσιν τής προελεύσεως αυτών.

Ή άνασκαφή εξειελέσθη δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, ήρχισε 
τήν 10 Αύγούστου καί έπερατώθη τήν 4 Σεπτεμβρίου π.έ. 1

1 Πολλαί πυραί άνάπτονται εν τοΐς χωρίοις τής ’Αττικής κατά τήν παρα
μονήν τής εορτής τοΰ άγ. Μελετίου συμπίπτουσαν μέ τήν 31 Αύγούστου. Ή ήμερα όμως 
αΰτη είναι ή τελευταία τοΰ εκκλησιαστικού ήμερολογίου καί εορτάζεται διά πυρών ώς 
παραμονή τής 1 Σεπτεμβρίου, ήτις είναι καί ή πρώτη ήμερα τοΰ εκκλησιαστικού έτους.
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Διά τα σχέδια έχρησιμοποίησα τον Μ. Ζαμπατήν, υπομηχανικόν. Ση
μαντικήν βοήθειαν παρέσχον εις εμέ ό Ί. Τραυλός, άρχιτέκτων, και ό Π. 
Κοτζιάς μηχανικός. Τα κατά την διάρκειαν τών εργασιών παρουσιασθέντα 
δυσχερή προβλήματα έτακτοποιήθησαν. 'Η κατάστασις δμως τής εκκλησίας,

Είκ.'.7. Άποκάλυψις τής ΝΑ γωνίας τοΰ ναοΰ.

ήτις κατέχει τό μέσον τοΰ χώρου, απέκλεισε την εντός κα'ι πέριξ αυτής άνα- 
σκαφικήν ερευνάν.

Ή άνασκαφική έρευνα ήρχισε από την ΝΑ γωνίαν τοΰ προς Α ανα
λήμματος (είκ. 7). Τούτο ήτο τό κεντρικόν σημεΐον τής ΰπάρξεως τριών 
διαφόρων οικοδομικών συστημάτων. Ό προς Α άναλημματικός δηλ. τοίχος 
είναι έκτισμένος διά λίθτον ορθογωνίων καί τετραγώνων εις οριζόντιας σειράς 
προερχομένων άλλοθεν ή μεταβληθέντων τό σχήμα, ή προς άλλήλους σΰνδε- 
σις καί συναρμολόγησις τών λίθων ήμελημένη, τό συνολον αυτής διατεταρα- 
γμένον καί δηλωτικόν κατασκευής αυτού εις νεωτέρους χρόνους, έν φ τό τοΰ 
παρακειμένου περιβόλου καί τό σύστημα τής προς δυσμάς από τής αυτής 
γωνίας νοτίας πλευράς ήσαν διάφορα.

Ή έπίχωσις εις τό μέρος τούτο ειχεν έκτασιν ένθεν καί έκεΐθεν 15 
μέτρων, μέγ. πλ. 4.50 μ. καί μέγιστον βάθος 2.50 μ. Οί εις αυτήν κεκαλυμμένοι 
παντοΐοι λίθοι (εΐκ. 1) οι εκατέρωθεν τής γωνίας καταπεσόντες κατέστησαν
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την άποχωμάτωσιν δυσχερή, πολυήμερον καί σημαντικώς πολυδάπανον.
Μετά την απελευθερώστε τοϋ χώρου άπεκαλΰφθη μέχρι τοΰ στερεού βρά

χου ολόκληρος ή γωνία έκτισμένη δι= ορθογωνίων λίθων έχόντων επιφάνειας 
άμελώς είργασμένας καί διδόντων ύψη έκ τών κάτω 0.30+0.49+0.76+0.59 
+0.45+0.50 ( + 0.50) μ. ό τελευταίος άνω λίθος ελλείπει. Τό αμέσως πρός 
βορράν καί παρά την γωνίαν τμήμα ειχεν άνατραπή υπό τών ριζών αιωνόβιου 
συκής· έτι περαιτέρω ειχον έπέλθει ποικίλαι μεταβολαί. Ή πρός Δ ενταύθα 
χωρούσα ετέρα πλευρά καλώς διατηρουμένη εύρέθη άδιατάρακτος. Οί δόμοι 
άνήρχοντο κλιμακηδόν άνά δύο εισέχοντες κατά 0.15 - 0.20 μ. από τώ>ν 
κατωτέρων ως έν Έλευσίνι (πρβ. Ν. Wrede αύτ. είκ. 5 καί 12) καί έν τώ 
κατωτέρω τμήματι τού Πύργου τής Άθηνάς Νίκης.

Διάφορος την κατασκευήν ήτο ή παρά τήν γωνίαν άποκαλυφθεΐσα άντηρίς 
τής νοτίας πλευράς μήκ. 3.00 μ. κα'ι ύψ. 1.60 μ. Έδώ οί τεχνΐται ειχον χρησι
μοποιήσει μεγάλους λίθους αργούς έκ τού περιβόλου, εις τούς αρμούς κερά
μους καί λίθους μικροτέρους με χρήσιν άφθονου ασβέστου έν τώ πηλφ. Τε
κμήρια κατασκευής μεσαιωνικών χρόνων.

Εις τήν έπίχωσιν ταύτην εύρέθησαν μόνον θραύσματα μεσαιωνικών 
κεράμων.

Έξακολουθήσας είτα τήν εργασίαν εντός τού περιβόλου τής έκκλησίας 
καί παρά τήν νοτίαν πλευράν αυτής ώς καί επί τών σημειουμένων έπί τής επι
φάνειας ένδείξεων άπεκάλυψα τον τοίχον τής Ν πλευράς μήκους 14 μ. Ή κατα
σκευή τής πλευράς ταύτης έχει έκτελεσθή μέ πολλήν επιμέλειαν καί είναι πολύ 
διάφορος τής παρατηρηθείσης εις τον πρός Α άναλημματικόν τοίχον. Οί λίθοι, 
τετράγωνοι ή ορθογώνιοι κατά τό πλεΐστον, είναι τοποθετημένοι εις οριζοντίους 
σειράς, αΐτινες συναντώσι τάς κατά τήν γωνίαν σημειωθείσας, πρός ας είναι 
ισοϋψείς. Ή πρός άλλήλους προσαρμογή είναι καλή, στερείται δε συνδετικού 
τίνος μέσου ή μετάλλινων συνδέσμων. Ή έπεξεργασία τών επιφανειών (είκ. 8) 
όμοια είς πάντας. Αί άνά δύο σειράς δόμων έσοχαί είναι σαφείς καί ταυτί
ζονται πρός τάς γωνιαίας. Έπί τού συνόλου, καίτοι άδιαταράκτου, παρουσιά
ζονται μικραί διαταραχαί καί έλαφραί μετακινήσεις λίθων τινών, προερχόμενοι 
έκ σεισμών ή καθιζήσεως. Έκάστη σειρά λίθων συναντώσα πρός δυσμάς τό 
γαιώδες στερεόν διεκόπτετο. Τό δε μέχρι τού στερεού βάθος κατά τό δυτικόν 
άκρον τού τοίχου δεν ύπερέβη τό μέτρον διαρκώς δέ καί άποτόμως αυξανό
μενων κατέληγεν εις τό βραχώδες έδαφος τής γωνίας. Ούτως ή υψομετρική 
διαφορά τών δύο ά'κρονν τοΰ τοίχου άπεχόντων 14 μέτρα άνήρχετο είς 
3 — 3.50μ. Έσχηματίζετο δηλαδή μαστός έχων αποτόμους πρός Ν καί A 
κλίσεις, πρός τακτοποίησιν τών οποίων άνηγέρθησαν άμφότεροι οί άναλημ- 
ματικοί τοίχοι.

Τό έδαφος τοϋ χώρου ειχεν έπανειλημμένως άνατραπή, έντός δέ τής έπι-
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χώσεως εύρέθησαν τεμάχια κεράμων αρχαίου κτηρίου, τμήμα επιστυλίου εξ 
επιχωρίου λίθου και αρκετά όστρακα αγγείων ρωμαϊκής εποχής ανάμεικτα 
μετά βυζαντινών. ’Όστρακα ελληνικής εποχής εύρέθησαν δύο μόνον πολύ 
μικρά μετά γανώσεως μελανός στιλπνού χρώματος. Ενταύθα άπεκαλύφθη και 
ετέρα άντηρις κτισθεΐσα εκ λίθων τού παρακειμένου τοίχου μετά παρενθέτων

Είκ. 8. Τοιχοδομία τής Ν πλευράς τοΰ ναοί.

τεμαχίων Ιξ αρχαίων επίσης κεράμων μετά χρήσεως ασβέστου διά νά στηρίξη 
καί ενίσχυση τό διαταραχ&έν καί άποκλϊναν τμήμα τοΰ τοίχου. Ή άντηρις 
σύγχρονος προς τήν παρά την γωνίαν σημειωθεΐσαν άνήγγελλε κίνδυνον διά 
την παραιτέρω εργασίαν. Διό προχωρήσας είς μικρόν ακόμη βάθος μετά τήν 
άποκάλυψιν τής τέταρτης σειράς εσταμάτησα.

Ή διάταξις τής τοιχοδρομίας έξηκολούθησεν όμοια μέχρι τού εβδόμου 
προς δυσμάς μέτρου. Άπό τοΰ σημείου τούτου ή τοιχοδομία καί ή διεύ- 
θυνσις τού τοίχου μετεβλήθησαν. Οί αρχαίοι λίθοι μετεκινήθησαν νοτιώτερον, 
ά'λλοι τούτων εθραύσθησαν, ή εις τήν νέαν θέσιν τοποθέτησις ήτο διάφορος 
καί ανάμεικτος μετά παρενθέτων μικρών λίθων καί κεράμων, εν οις καί χρήσις 
ασβέστου. Ώς ήτο επόμενον μετά τήν νέαν θέσιν τοΰ οικοδομικού συστήμα
τος ήλλαξε καί ό ά'ξων τής οικοδομής. Είς τό σημεΐον τοΰ χωρισμού τών δύο
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συστημάτων έσχηματίσθη αμβλεία γωνία, κάτωθεν δε ταΰτης προσετέθη ανώ
μαλον καί πλατύ ύπόβαθρον έκ μικρών λίθων μετ’ άφθονου άσβεστου. 
Ό νεώτερος οΰτος τοίχος πέραν τής γωνίας ούδέν ίχνος διετήρησε, προς άνα- 
τολάς, συγχρόνως δε έξηφάνισε καί τα ίχνη τοΰ άρχαίου τοίχου προς δυσμάς.

ΙΤαραλλήλως προς την εξωτερικήν εργασίαν παρά τάς εκ τής στενό- 
τητος τοΰ χώρου δυσκολίας άπεκαλΰπτετο καί ή εσωτερική πλευρά τοΰ τοί
χου. Έκ ταΰτης άπεκαλΰφθη τό πάχος τοΰ τοίχου ον 0.50 μ. Οί κατά τήν 
πλευράν ταΰτην δόμοι ήσαν άκατέργαστοι καί εν επαφή προς επαλλήλους 
σειράς μεγάλων άνωμάλων λίθων ά'νευ παρένθετων μικρών καί συνδε
τικής τίνος ΰλης,ΐνα πληρώσωσι τό εκ τής υψομετρικής διαφοράς προκΰψαν 
κενόν έσωτερικώς τών δυο τοίχων καί κατά τρόπον ύπενθυμίζοντα τήν πλή- 
ρωσιν τοΰ κενοΰ τοΰ δημιουργηθέντος εκ τής αυτής αιτίας εν τφ Πυργψ τής 
Άθηνάς Νίκης. Άπετέλουν δηλαδή τό γέμισμα ή άλλως τήν στοράν, ήτις διε- 
τηρήθη άμετάβλητος καθ’ δλον τό μήκος τής νοτίας πλευράς καί περί τό μέ- 
τρον πέραν τής άμβλείας γωνίας. Εις τήν γενομένην τομήν καί εις άπόστασιν 
3 μ. άπό τοΰ προς Α τοίχου παρουσιάζετο 0.30-40 μ. κάτωθεν τής επιφά
νειας τοΰ εδάφους στρώμα άμμου καί άσβέστου πάχους 0.10-0.15 μ., δπερ έξε- 
τείνετο καθ’ δλον τό μήκος τής τομής. Μεταξύ δε ταΰτης καί τοΰ γεμίσματος 
κατειργασμένη πλάξ μήκ. 0.70 μ , πλ. 1.00 μ. καί πάχους 0.30 μ., ήτις τοποθε
τημένη επί τοΰ γεμίσματος εστηρίζετο επί τής νοτίας πλευράς σχηματίζουσα 
ορθήν γωνίαν μετ’ αυτής καί άποτελοΰσα τό άκρον τοίχου βαίνοντος προς βορ- 
ράν. Ή περί τούτων έξακρίβωσις δεν ήτο δυνατή άνευ άνατροπής τοΰ τάφου 
τοΰ εσχάτως τεθαμμένου νεκροΰ. Έβεβαιώθη δμως έκ τής περαιτέρω έκτελου- 
μένης εργασίας, δτι τό εξ άσβέστου καί άμμου στρώμα προήρχετο έκ τοΰ δα
πέδου τοΰ νεωτέρου κτηρίου, ούτινος ό τοίχος τής νοτίας πλευράς, ό έξαφα- 
νισθείς, διήρχετο διά τοΰ μέρους τούτου. Έν συνεχεία δέ άναζητήσας τήν προς 
δυσμάς προέκτασιν τοΰ άδιαταράκτου τοίχου τής νοτίας πλευράς ^προσέκρουσα 
εις έ'τερον τοίχον, πάχ. 0.90 μ. έκτισμένον έκ θραυσμάτων μεγαλύτερων λίθων 
φερόντων άναθυρώσεις, έκ τεμαχίων άρχαίων κεράμων διά πηλοΰ μετ’,άσβέ
στου καί έκ τμήματος σπονδύλου οκταπλεύρου κίονος έ'χοντος μήκος τό αυτό 
μέ τό πάχος τοΰ τοίχου, άνωμάλως τεθραυσμένου κατά τό έν άκρον, φέροντος 
δέ άναθύρωσιν κατά τήν διατηρηθεΐσαν έδραν (είκ. 9). Προχωρήσας δυτι- 
κώτερον περί τά τέσσαρα μέτρα ούδαμοΰ άνεΰρον τό άναζητούμενον, διότι 
ό χώρος καί ένταΰθα είχεν άνατραπή έκ τής νεωτέρας οικοδομής καί έκ τής 
πέραν τούτου δενδροφυτείας.

Άπεκάλυψα είτα ολόκληρον τον άναφανέντα τοίχον καί συνήντησα άμφο- 
τέρας τάς γωνίας αύτοΰ. Ή μία τούτων έσχηματίζετο έκ τοΰ τοίχου τούτου 
καί τοΰ μετατοπισθέντος νοτιώτερον καί κατελάμβανε τό ΝΔ άκρον, δπεράπεΐ- 
χεν άπό τοΰ ετέρου άκρου, ένθα ή ΒΔ γωνία 10.20 μ. Τό έσωτερικόν μέρος

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:51 EEST - 54.226.8.97



Ν. Κοτξιά: Άνασκαφή έν Προφήτη Ήλίφ 'Υμηττού 63

τοϋ τοίχου, τό περιοριζόμενον μεταξύ τούτου και τοϋ δυτικού τοίχου τής 
εκκλησίας, ειχεν έπανειλημμένως άνατραπή, άλλα καθ’ δλην την πλευράν ταύ- 
την έσημειοϋτο σταθερώς κα'ι βεβαίως τό κατά την νοτίαν πλευράν παρατη- 
ρηθέν μετ’ άσβεστου στρώμα, έ'κειτο όμως άμέσως κάτωθεν τής επιφάνειας 
τού εδάφους εις βάθος μόλις 0.10-0.15 μ. και 0.20 μ. άνωθεν τού τοίχου.

Τρία μέτρα πρός Α τής ΒΔ γωνίας συνήντησα τον τοίχον τής βόρειας 
πλευράς τής εκκλησίας πλ.0.55 μ, δι“ δν ό άρχαιότερος και πλατύτερος Ιχρη-

Είκ. 9. Τό πρός Ν τμήμα τής Δ πλευράς τής εκκλησίας, έν φ έντετειχισμένον 
τμήμα σπονδύλου κίονος.

σιμοποιήθη ως θεμέλιον σχηματίζον εκατέρωθεν προεξοχήν πλ. 0.15 0.25 μ. 
μη ύπερβαίνουσαν τό έδαφος. Ή ΒΑ γωνία τής τε ήρειπωμένης και τής 
ύπαρχούσης εκκλησίας είναι κοινή. Τό μήκος τής ήρειπωμένης άνέρχεται εις 
τά 13 μ. τής δε ετέρας εις τά 10 μ.

Ούτω μόλις τώρα διεφωτίσθησαν τά προβλήματα. Δεν επρόκειτο δηλ. 
περί δύο κτηρίων άλλά περ'ι τριών, άτινα έκτίσθησαν επαλλήλως τό έν Ιπ'ι 
τών ερειπίων τού προηγουμένου, δπερ, έκ τής χρησιμοποιήσεως τοϋ οικοδο
μικού αυτού υλικού έξηφανίζετο. Φαίνεται δε, δτι τό άρχαΐον ιερόν παρέμεινεν 
εν ήρειπωμένη καταστάσει επί μάκρους αιώνας, ή δε έπ’ αυτού κτισθεΐσα 
εκκλησία δεν δύναται νά άναχθή πέραν τοϋ ΙΙ0” μ.Χ. αίώνος. Είναι δμως βέ
βαιον εκ τής επιστολής τοϋ Άκομινάτου πρός τον ηγούμενον Λουκάν (πρβ. 
ΣΠ. Λαμπρογ Μιχ. Άκομινάτου τά σφζόμενα, Άθήναι 1880, τ. Β' σελ. 
160), δτι ή εκκλησία ήτο έν ενεργεία κατά τούς χρόνους τοϋ ιεράρχου. Μετά
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την καταστροφήν ταύτης συμπίπτουσαν προς τούς περί την άλωσιν χρόνους 
επί τοϋ αύτοΰ χώρου, παρέχοντος ποικίλον και αφθονον οικοδομικόν υλικόν, 
άνηγέρθη κατά τον Ιδον ή 16ον α’ιώνα ή ύπάρχουσα μονόκλιτος εκκλησία.

Παραλλήλως προς την εδώ έκτελουμένην ερευνάν άνεσκάπτετο ό έξω καί 
προς νότον τής ΝΔ γωνίας τής (ήρειπωμένης) εκκλησίας χώρος. Ενταύθα 
άπεκαλύφθη θεμέλιον προσκτίσματος τής εκκλησίας μήκους 8 μ. ευτελούς 
κατασκευής καί έτι περαιτέρω έπίμηκες τετραμερές οίκημα 16.80 μ. μήκους,

Είκ. 10. Βάσις κίονος κατά χώραν έν τή Δ πλευρά τοΰ ναοΰ κατά την ΒΔ γωνίαν.

4.20 μ. πλάτους παράλληλον προς την ύπάρχουσαν εκκλησίαν ευτελούς επίσης 
κατασκευής έ'χον διεύθυνσιν έξ ανατολών προς δυσμάς. Καί έν τούτοις μέρος 
τού λίθινου οικοδομικού υλικού καί ήμισυ σπονδύλου κίονος καθέτως κεκομ- 
μένου προήρχετο έκ τού αρχαίου. Τό αυτό παρετηρήθη καί έν έτέρφ οίκο- 
δομήματι προς δυσμάς κειμένω τής έκκλησίας καί συγχρόνω προς τά προηγού
μενα, δπερ δεν ήρευνήθη. Ταΰτα βλέπει τις έν τφ γενικώ διαγράμματι τής άνα- 
σκαφής σημειούμενα μέ τό στοιχεΐον Σ' βλ. παρένθετον πίνακα 1. Τρεις έτεραι 
τομαί γενόμεναι κατά μήκος τής βόρειας πλευράς ούδέν άπέδωκαν. Καρποφόρος 
άπέβη τετάρτη τομή παρά τήν ΒΔ γωνίαν τής ήρειπωμένης καί έξωθεν τής αυτής 
γωνίας τής ύπαρχούσης. Ενταύθα καί εις βάθος 0.80 μ. από τού εδάφους καί 
0.30 μ. από τοΰ προαυλίου άπεκαλύφθη βάσις κίονος έξ επιχωρίου λίθου ολι
κού μήκους 1.46 μ., πλάτους 0.67 μ. καί πάχους 0.40 μ. άμελώς εϊργασμένη 
κατά τά πέριξ άκρα, ανώμαλος τά κάτω, ήτις έν τώ μέσω έφερεν έξαρσιν 
τετράγωνον ύψους 0.05 μ. καί διαστάσεων 0.62x0.62 μ., ής ή έπιφάνεια ήτο
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επίπεδος και έπιμελώς είργασμένη (είκ. 10). Τοποθετηθεΐσα αμέσως επί χοΰ 
στερεού έστηρίζετο κατά μέν την μικράν προεξοχήν διά δυο μεγάλων ανωμάλων 
λίθων τοποθετημένων εις τρόπον, ώστε νά παραμένωσιν αφανείς, κατά δέ την 
επιμήκη δι’ έτέρας πλακός πλατυτέρας καί μεγαλυτέρας τό μήκος. Ή πλάξ 
καταλλήλως είργασμένη έστήριζε τό έν αυτής άκρον επί τής κατά τό έτερον 
άκρον προεξοχής τής βάσεως ΐσοϋψώς, τό δέ έτερον άκρον ήγγιζε την ΒΑ 
γωνίαν τής εκκλησίας. Ή 
διάταξις άμφοτέρων έπίτοΰ 
εδάφους είναι τοιαΰτη, ώστε 
δ άξων αυτών προεκτεινό
μενος διχοτομεί την ΒΔ γω
νίαν καί την είσέχουσαν ΝΑ 
γωνίαν τής άψΐδος τής εκ
κλησίας. Ό δέ διχοτόμων 
τάς γωνίας άξων, ών παράλ
ληλος προς τό άδιατάρακτον 
τμήμα τής νοτίας πλευράς, 
αποτελεί συγχρόνως, είναι 
απαραίτητον νά άποτελή 
καί τον άξονα τοϋ τοίχου 
τής βόρειας πλευράς τοϋ 
αρχαίου ίεροΰ. Άφ’ ετέρου Είκ. 11. Βάσις ετέρου κίονος ούχί κατά χώραν, 

δ δεύτερος άξων τής βάσεως
δ κάθετος προς τον διχοτομούντο, προεκτεινόμενος κατ’ αντίθετον διεΰθυνσιν 
θά συναντήση τον καταστραφέντα έκ μετατροπής τοίχον τής νοτίας πλευράς 
άπαραιτήτως προεκτεινομένης προς δυσμάς, μέχρις ου συναντήση κατ’ ορθήν 
γωνίαν τον από Β ερχόμενον άξονα τής βάσεως. Ή μαθηματική όμως αυτή 
άπόδειξις, καίτοι ακριβής, δέν ήδΰνατο νά βεβαιωθή διά τής άνασκαφής, διότι 
τό μέγιστον μέρος τού αρχαίου ίεροΰ καλύπτεται υπό τής εκκλησίας, δ δέ έξω 
ταύτης Απολειπόμενος χώρος προς δυσμάς, ως έλέχθη, έχει μέχρι τού στερεού 
μεταβληθή. Έτέρα όμοιας κατασκευής, αλλά διαφόρου μορφής βάσις, διαστά
σεων άνω 0.85x0.95 μ., κάτω 0.50x0.50 μ. περίπου καί ολικού ύψους 0.60 
τοποθετηθεΐσα άργότερον προ τής εισόδου τής εκκλησίας διά τάς τελετουρ
γικός άνάγκας φέρει εις τήν επιφάνειαν μικράν έξαρσιν ύψους 0.05 μ., έφ’ ής 
κατεσκευάσχψη συμφυές μικρόν τμήμα οκταπλεύρου κίονος ύψους 0.125 μ., 
ούτινος ή άνω επιφάνεια φέρει άναθύρωσιν. Εις μικράν από ταύτης άπόστα- 
σιν προς νότον μέν εύρέθη όμοιας βάσεως τό ήμισυ καθέτως άποκεκομμένης 
κατά τήν μακροτέραν πλευράν μετ’ έξάρσεως ή τμήματος κίονος κατά τήν άνω 
επιφάνειαν (είκ. 11). Εις τό σωζόμενον παρατηρεΐται καί τις επεξεργασία τού
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λίθου. Προς βορράν δέ παρετηρήθη τέταρτη βάσις φέρουσα πολλάς βλάβας, 
ολικού πλ. 0.67 μ., μεγ. μήκ. 0.47 μ., μεγ. ΰψ. 0.39 μ., ήτις είς μέν τά άνω 
όίκρα τών σφζομένων πλευρών σχηματίζει εκ τής επιμελούς εργασίας πλαίσια, 
την δέ άνω επιφάνειαν έχει τελείως είργασμένην, σχεδόν λείαν. Ή βάσις αύτη 
δεν νομίζω, δτι είναι σύγχρονος προς τάς άλλας, διότι δεικνύει έμπειρον λιθο
ξόον καί εργασίαν μη σχετιζομένην προς τάς προηγουμένας βάσεις. Φαίνεται 
δέ, δτι αντικατέστησε την βλαβεϊσαν ή άφαιρεθεΐσαν παλαιοτέραν είς μετα
γενεστέρους χρόνους.

Ή μορφή τών τριών τελευταίων βάσεων και αί διαστάσεις αυτών δει
κνύουν, δτι καί αύται εΐχον τοποθετηθή ούχί επί στυλοβάτου ή άλλης τίνος 
ασφαλούς καί καταλλήλου επιφάνειας, άλλ’ δτι τοποθετηθεΐσαι έλευθέρως 
επί τού στερεού εδάφους έστηρίζοντο διά μεγάλων λίθων ως καί ή κατά 
χώραν.

Αί τρεις αΰται βάσεις μετά τής κατά χώραν, εύρεθεΐσαι είς την δυτικήν 
πλευράν τής εκκλησίας, είναι προφανές, δτι έσχημάτιζον τήν δυτικήν τού 
ιερού κιονοστοιχίαν συγκειμένην εκ τεσσάρων κιόνων, ών αί βάσεις δεν έστη
ρίζοντο επί στυλοβάτου. “Ενεκα δέ τού μικρού ύψους αυτών δέν έτοποθέτη- 
σαν είς μέγα βάθος, ώστε νά προσδιορισθή ή ακριβής θέσις καί ή μεταξύ 
των άπόστασις, άλλ’ εις άβαθεϊς λάκκους, οϊτινες κατά τήν θεμελίωσιν εις 
μεγαλύτερον βάθος τής δυτικής πλευράς τής πρώτης εκκλησίας έξηφανί- 
σθησαν.

Κιόνων βεβλαμμένοι σπόνδυλοι εύρέθησαν πολλοί διεσκορπισμένοι τήδε 
κακεΐσε. Σπόνδυλοι ή τεμάχια αυτών συναρμολογηθέντα καί κονιάματι καλυ- 
φθέντα σχηματίζουσι νΰν τούς πεσσούς τού δυτικού τόξου τής εκκλησίας 
ύψους 2.10 μ.

Οί κίονες πάντες οκτάπλευροι, εξ επιχωρίου ασβεστόλιθου, έφερον ανι
σοϋψείς σπονδύλους μετ’ άναθυρώσεως πλ. 0.03-0.05 μ. άλλ’ άνευ γομφώ- 
σεως. Ό μεγαλύτερος τών σπονδύλων καθ’ δλα άρτιος ύψ. 1.23 μ. φέρει 
μικράς πληγάς κατά τά άκρα τών εδρών καί κατά τό μέσον τών στενών πλευ
ρών μαστούς ή διογκώσεις (είχ. 11α) άνω αριστερά. Τον αυτόν σπόνδυλον 
τοποθετηθέντα επί τής κατά χώραν βάσεως δεικνύει ή είχ. 12.

Αί έξ άμελείας ή σκοπίμως άφεθεΐσαι εξογκώσεις επί τού σπονδύλου 
τούτου δεικνύουσιν, αν μη τι άλλο, καί τον τρόπον τής κατεργασίας αυτών. 
Κατά ταύτην δηλαδή κατεσκευάζοντο οί σπόνδυλοι τετράπλευροι, είτα άπο- 
κοπτομένων τών γωνιών μετεβάλλοντο είς οκταπλεύρους μέ τέσσαρας πλευ
ράς πλατείας καί τέσσαρας, τάς κατά τάς γωνίας, στενάς πλ. 0.07 μ.

Εις πάντας τούς σπονδύλους παρατηρεΐται ελαφρά προς τά άνω μείω- 
σις. Διασωθέντος δέ τμήματος τού άνωτάτου σπονδύλου αί στεναί πλευραΐ 
κατέληγον εις τόξα ή κυρτάς γωνίας. Πάσαι αί πλευραΐ τών σπονδύλων είναι
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κατάλληλοι νά δεχθώσι κονίαμα. Όμοια σπονδύλων τεμάχια βλέπει τις έν 
τή εϊκ. 11α ένθα σημειοΰνται καί αί οριζόντιοι τομαί.

Οι σπόνδυλοι στερούμενοι αυλακιών δεν παρουσιάζουν μορφήν σπον
δύλων κιόνων, άλλα συναρμολογούμενοι όμοιάζουσι προς τούς έκ χονδρού

InONAVA^iT KIOMOC

e + t 
____ =3

ΠΛΑΓιΑ OViC ΠΡ060Ψ 1C TMtlM.

TMH/v\,4TOC CIJOrUVAOV CnONAYAON/

ΤυΜΠΑΝΟΜ ΜΕΤ'ANACYPUJCealC

Είκ. 11α. Σπόνδυλοι οκταπλεύρων κιόνων μετά οριζοντίων τομών.

ξύλου τοποθετούμενους εις ύποστέγους στύλους, οιοι καί εις τά πανάρχαια 
ποικίλα οικήματα, ΐνα ΰποβαστάσωσι τήν στέγην είναι κυρίως είπεΐν παρα- 
στάδες. "Ομοιοι είναι καί κατά τήν βάσιν καί κατά τον κορμόν καί οί έν τφ ίερφ 
παρά τον Ταξιάρχην τής Αιτωλίας άνακαλυφθέντες κίονες υπό τού κ. Κ. Ρω
μαίου (πρβ. ΑΔ 1926/10 σελ. 3 κε. είκ. 1), δπερ ανάγει εις τον 6ον π.Χ. αιώνα.

Οί άνευρεδέντες ένταΰθα σπόνδυλοι των τοιούτων κιόνων ή στύλων 
παρουσιάζουν δύο μορφάς. Οί μέν τούτων έχουν τάς έ'δρας τετραγώνους, οί
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δέ ορθογωνίους εικ. 11α καί είναι λογικόν νά δεχθώμεν, δτι εσχημάτιζον δυο 
κιονοστοιχίας, ών ή μέν εξ ορθογωνίων, ή δέ έκ τετραγώνων κιόνων. Τό 
ύψος άφ’ ετέρου τούτων δεν θά ύπερέβαινε τα δύο μέτρα, διότι οί κίονες έ'χον-

Είκ. 12. Ό μετά αγκώνων σπόνδυλος επί τής κατά χώραν βάσεως 
τής ΒΔ γωνίας τοΰ ναοϋ.

τες μικράς διαστάσεις καί στερούμενοι γομφώσεως κατά τούς αρμούς τών 
σπονδύλων δεν ήτο δυνατόν άνερχόμενοι εις μέγα ύψος νά έχωσιν ευστάθειαν 
συγκροτούμενοι μόνον διά κονιάματος μήτε νά ύποβαστάσουν τό μέγα βάρος 
τοΰ θριγκού. Καί οί εν τή εκκλησία χρησιμοποιηθέντες σπόνδυλοι, καίτοι 
στηρίζονται κατά την μίαν πλευράν εις τον τοίχον, έσχημάτισαν κίονα ύψους 
2.10 μ. καί ούχί μεγαλύτερου.

Αί δέ εκ τών τοιούτων κιόνων σχηματιζόμεναι κιονοστοιχίαι έπρεπε νά
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άποτελώνται εξ ομοιομόρφων κιόνων και εις διαφόρους πλευράς καί δή οΐ 
μέν εις την δυτικήν πλευράν, οΐ δέ εις την ανατολικήν. 'Επομένως τό άναζη- 
τούμενον ιερόν ήτο ναός άμφιπρόστυλος ώς ό τής 'Αθήνας Νίκης και ό παρά 
τον Ίλισσόν (πρβ. Π. Καββαδια 'Ιστορία τής Έλλ. Τέχνης, σελ. 280 είκ· 
296 - 298. “Αθήναι 1916) ούχί δμως καί σύγχρονος προς αυτούς, άφ’ ου ή 
έλλειψις στυλοβάτου, ή μορφή τών κιόνων καί των βάσεων ανάγει ημάς είς 
άρχαιοτέρους χρόνους.

Ώς δέ δ αριθμός τών σπονδύλων εις μήκος είναι υπέρτερος τοϋ ύψους, 
δπερ άπαιτοΰσι τέσσαρες κίονες, ούτω καί ό αριθμός τών επικράνων ανέρχεται 
είς εξ, αντί τών άπαιτουμένων τεσσάρων καί τούτο είναι ή σοβαρωτέρα τών 
άτοδείξεων, δτι δ ναός ήτο άμφιπρόστυλος.

Τά δέ επίκρανα ενταύθα έπέχουσι θέσιν κιονοκράνων ώς καί εν τφ Τα
ξιάρχη τής Αιτωλίας (πρβ. Κ. ΡΩΜΑΙ02 έ.ά.), δέχομαι δέ τούτο, διότι 
ούδέν θραύσμα έκ κιονοκράνων άνευρέθη, έν ω επίκρανα έχομεν, ώς έλέχθη, 
πλείονα τών τεσσάρων. Δύο δέ τούτων έκτίσθησαν είς θέσιν μή έχουσαν αρχι
τεκτονικόν τινα σκοπόν ώς οικοδομικόν υλικόν. Είς τά ήμέτερα δέ επίκρανα 
δέν κατώρθωσα νά εξακριβώσω, αν κάτωθεν τού άβακος ύπάρχη διόγκωσίς τις. 
'Οπωσδήποτε καί άν έ'χη τά υπάρχοντα δέν είναι δμοια κατά τάς διαστάσεις. 
Έκ τών καλύτερον διακρινομένων τό έν είναι τετράγωνον φέρον ά'βακα δια
στάσεων 0.60Χ0.60μ. ύψος 0.12 μ. Τού λοξοτμήτου τό ύψος Ο.ΙΟμ. καί έ'δρας 
διαστάσεις 0.38X0.49 (;) μ. Τό δέ έτερον φέρει άβακα ύψ. 0.09, πλευράς μήκ. 
0.49, λοξοτμήτου ύψ. 0.10 κατά δέ τήν έδραν έχει μήκ. 0.36 μ.

Άποκλειομένης πάσης έν τφ χώρφ τούτφ περαιτέρω έρεύνης έξετέλεσα 
τομήν είς τον μεταξύ τού Α αναλήμματος καί τής άψΐδος στενόν χώρον μή
κους 4 μ. καί πλάτους 1.20 μ. Ενταύθα τό μέχρις ενός μέτρου βάθους χώμα 
είχεν άφαιρεθή καί άντικατασταθή διά χονδρού χάλικος μέχρι τής στοράς 
δύο δόμοι δμοιοι προς τούς έν τή νοτία πλευρά είχον άποτεθή άνωμάλως· 
ολίγον περαιτέρω παρά τήν δεξιάν γωνίαν τής τομής έκειτο κατά χώραν άδια- 
τάρακτος δμοιος δόμος έχων κατεύθυνσιν προς τά ΒΔ καί δή προς τήν βάσιν 
τήν εύρεθεΐσαν κατά τήν ΒΔ γωνίαν, νομίζω δέ, δτι οΰτος αποτελεί μέρος 
τού τοίχου τού ιερού, έκτος έάν κατά τήν άνοικοδόμησιν τής άψΐδος μετά 
τήν χρησιμοποίησιν τών είς τήν βάσιν τού τέμπλου καί αλλαχού ίσως τής 
έκκλησίας άναγκαιούντων οΰτος άπορριφθείς έκεΐ έλαβε τυχαίως τήν ώς άνω 
κατεύθυνσιν.

Έκ τού έπιστυλίου τού ιερού τό μεγαλύτερον τεμάχιον ύψ. 0.425, μήκ. 
0.80 καί πάχ. 0.44. μ. άνευρέθη είς τήν έπίχωσιν τής νοτίας πλευράς καί άνα- 
τολικώς τής έκεΐ άποκαλυφθείσης άντηρίδος άνω άριστερά (είκ. 8), έτερον 
πολύ μικρότερον τεμάχιον είς τον έκ ξηρολιθιάς τοίχον. Άμφότερα τά τεμάχια 
έξ έπιχωρίου λίθου καί τής αυτής κατεργασίας φέρουν κατά τό άνω άκρον τήν
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Ταινίαν, άλλα στερούνται τού κάτωθεν κανόνος καί σταγόνων ως εν τφ εν 
Παιστφ ναφ τής Δήμητρος (πρβ. KOLDEWEY-PUCHSTEIN Die griech. 
Tempel in Unteritalien und Sizilien σελ. 65, ένθα έν σημειώσει άναφέ- 
ρεται καί τό έπιστύλιον τού είς Καρδάκι τής Κέρκυρας ναού στερούμενον 
επίσης κανόνος καί σταγόνων). Λόγφ δέ τής θέσεως, εν ή ταϋτα εύρέθησαν,

Είκ. 13. Τμήματα γείσων μετά εξίτηλων ανθεμίων.

υπάρχει πιθανότης να προέρχωνται έκ τού επιστυλίου τής ανατολικής 
πλευράς.

Κατά την διάρκειαν τών εργασιών παρετηρεΐτο παρά τό μέσον τής 
βόρειας πλευράς τής εκκλησίας καί ολίγον υπέρ τό έδαφος ορθογώνιος επι
χώριος λίθος προέχων 0.10 μ. καί άμελώς είργασμένος. Ή άνω επιφάνεια 
τούτου καλώς είργασμένη, σχεδόν λεία, έφερε λοξότμητον εγκοπήν πέραν τής 
οποίας ύπήρχεν ό τοίχος.

Κρημνίσας μικρόν τμήμα τούτου άπεκάλυψα ότι ήτο τρίγλυφος, ής 
τό ύψος 0.51, πάχ. 0.26 καί πλάτ. ά'δηλον. Επειδή δέ δέν άπεκαλύφθη καί
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τό έτερον άκρον τοΰ λίθου έδημιουργήθη σοβαρόν ζήτημα περί τής μορφής 
τής τρίγλυφου. Διό έπεφυλάχθην νά έξαγάγω τον λίθον έκ τοϋ τοίχου ή του
λάχιστον νά άνευρα) την αντίθετον άκραν αύτοϋ κατά χώραν.

Μετόπης ούδέν μέρος παρουσιάσθη, ούτε έκ τοΰ γείσου τεμάχιον λίθινον 
ε’ις τάς έρευνηθείσας έπιχώσεις. ’Αντί τούτου εΰρέθησαν κεράμινα τεμάχια 
ευάριθμα μέν, άλλ’ αρκετά νά δώσουν σαφή ιδέαν τής κεραμώσεως τοΰ ίεροΰ· 
Ούτω τών εύρεθέντων αί 
έπιφάνειαι έ'φερον γάνωσιν 
κιτρίνην κατά την θέσιν τής 
επί τοϋ τοίχου τοποθετήσεως 
ταινίαν στενήν έρυθράν εις τό 
πρόσθιον κυρτόν μέρος σειράν 
άνθεμίαιν συνεχομένων καί 
δηλουμένων διά πορτοκαλλο- 
χρόου χρώματος (είκ. 13 καί 
141 καί επί τοΰ μετώπου δι- 
πλοΰν μαίανδρον. Κατά τάς 
στενάς ήνοΰντο προς ά'λληλα 
διά τών εσοχών καί εξοχών, 
αΐτινες ένταΰθα είναι ορθο
γώνιοι, ενώ αί τών τοΰ Κε- 
ραμεικοΰ καί τής Άκροπό- 
λεως έχουν σχήμα μηνίσκου 
(είκ. 15) αλλά κατά τά άλλα 
ταυτίζονται (πρβ. Ε. BuSCHOR 
Die Tondacher der Akro- 
polis. II Stirnziegel. Text 
σελ. 21 κέ. είκ. 29 - 32. Ταΰτας ό συγγραφεύς ανάγει εις τό τέλος 
τοΰ 5ου π.Χ. αί. Ταΰτα έστερεοΰντο επί τής στέγης δι5 ήλων, ών αί όπαί επί 
τοΰ πεδίου (είκ. 16). Επίσης εΰρέθησαν τεμάχια στρωτήρων συνήθων καί 
καλυπτήρων έσωτερικώς κοίλων έξωτερικώς τριγωνικών καί τών ακροκεράμων 
τά κάτω. 'Έν τούτων διετήρησε καί μέρος τοΰ ανθεμίου, επί τής ό'ψεως δέ 
τούτου καί γραπτόν άνθέμιον χρώματος πορτοκαλλοχρόου, δπερ, άν καί ελλιπές, 
φαίνεται όμοιάζον προς τό υπό τοΰ BuSCHOR έ. ά. σελ. 56 είκ. 73 δημο- 
σιευόμενον, δπερ ανάγει ό συγγραφεύς εις τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 5ου π. Χ· 
αίώνος.

Μετά τών ανωτέρω κεραμίνων εΰρέθη καί μικρόν τμήμα έκ τής έπαιετί- 
δος επίσης πήλινον μήκους ως έγγιστα 0,16 μ. Ή πρόσθια επιφάνεια καί 
ταύτης φέρει ομοίως κιτρίνην γάνωσιν επίσης διακρίνεται άμυδρώς φύλλον
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Είκ. 15. Ή στενή πλευρά τών έν είκ. 13 καί 14 τμημάτων γείσου 
μετά εντομών προσαρμογής.

Είκ. 16. Ή αντίθετος πλευρά τών έν τη είκ. 13 τμημάτων γείσου.
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γραπτού ανθεμίου όμοιου προς τα προηγούμενα και συγχρόνου προς αυτά.
Έκ τών κεράμων άλλαι μέν έχουν ύψηλοτέραν τήν κατά τάς μακράς 

πλευράς έξαρσιν, ά'λλαι δέ έχουν πάχος μέν μικρότερον, τήν δέ κατά τάς 
μακράς πλευράς εξαρσιν στρογγυλουμένην κατά τό ά'νω άκρον. Φαίνεται, δ'τι 
αΰται είναι νεώτεραι αναγόμενοι εις τούς ρωμαϊκούς χρόνους.

Έκτος τών ανωτέρω, ως έν σελ. 61 έλέχθη, εύρέθησαν μεταξύ τών άλλων 
όστρακα ρωμαϊκών αγγείων φέ- 
ροντα εις τά τοιχώματα τής εξω
τερικής πλευράς εγχαράκτους κυ
ματοειδείς ή ευθείας γραμμάς έν 
συνεχεία ή κατ’ αποστάσεις, ζώνας 
κυματοειδείς ή οριζόντιας, έ'τι δέ 
πώμα πυξίδος, ποικίλαι λαβαί 
στρογγύλαι και ταινιόσχημοι ή 
κομβιόσχημοι,τεμάχιον λύχνου κτλ.

Έν τη αυτή έπιχώσει παρου- 
σιάσθησαν αρκετά όστρακα έξ αγ
γείων Βυζαντινής εποχής μετά 
λευκοκιτρίνης έσωτερικής γανώ- 
σεως ή αλοιφής, έφ’ ής κύκλοι 
ομόκεντροι, ταινίαι, δικτυωτά 
πλέγματα, σπειροειδή σχήματα 
καφεΐνφ χρώματι κ.τ.τ.

Μαρμάρινα αντικείμενα εύ
ρέθησαν δύο, έξ ών μαρμάρινη 
κνήμη και κορινθιακόν κιονόκρανου ρωμαϊκών χρόνων (είκ. 17)· Επειδή δέ 
άμφότερα είναι μικρά καί εύμετακόμιστα, καθ’ δλην δέ τήν διάρκειαν τής άνα- 
σκαφής δέν παρουσιάσθη έ'τερον μαρμάρινου αντικείμενου, τά δέ άναφερόμενα 
δεν εύρέθησαν εντός τών άνασκαπτομένων χώρων, άλλ' έν τώ προαυλίφ, 
νομίζω, δτι δέν έχουν σχέσιν προς τήν άνασκαφήν, αλλά μετεφέρθησαν έκει 
άλλοθεν.

Ή έλλειψις αρχαίων οστράκων έν τή άνασκαφή ήνάγκασέ με νά 
αναζητήσω τήν εύρεσιν αυτών αλλαχού καί εις παρθένον έδαφος. Οΰτω είς 
άπόστασιν οκτώ μέτρων άνατολικώς τού βράχου ήνοιξα τομήν μήκους έξ 
μέτρων. Έδώ τό έδαφος ήτο άδιατάρακτον μετά τά 0.30 μ., προχωρήσας δέ 
είς βάθος άνεύρον είς τά 0.70-0.80 μ. πράγματι όστρακα καί τμήματα λεπτών 
λαβών έξ αγγείων άρχαιοτέρων, φερόντων γάνωσιν μελανού στιλπνού χρώ
ματος, έπΐ ενός δέ οστράκου προερχομένου έκ τής βάσεως μεγαλυτέρου αγγείου 
ύπήρχον καί ακτίνες μέλανος χρώματος. Ταΰτα μετά τών δύο έν τή έπιχώσει

Είκ. 17. Κορινθιακόν κιονόκρανον 
ρωμαϊκής εποχής.
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εύρεθέντων, καίτοι ολίγα ειχον σχέσιν προς τό ιερόν, έπρεπε νά προέρχωνται 
εξ αγγείων έκ τών θυσιών ή τής λατρείας καί ήσαν σύγχρονα προς αυτό.

Έκ των εΐρημένων συνάγεται τό γενικόν συμπέρασμα, δτι ή κοιλάς κατά 
τούς απώτατους μυκηναϊκούς χρόνους περιεβλήθη διά μεγάλου καί ισχυρού 
περιβόλου, εντός τού οποίου οϊ περίοικοι έτέλουν τά τής λατρείας των περί τον 
εκεί υψηλόν βράχον χρησιμοποιηθέντα ως βωμόν.

Διά τήν κάθαρσιν των προσκυνητών κατεσκευάσθη παρά τον βράχον 
φρέαρ. Άργότερον κατά τον 60ν π.Χ. αιώνα έν τώ αύτφ χώρφ παρά τον προϋ- 
πάρχοντα βωμόν καί τό φρέαρ τό παρέχον τό απαραίτητον εις τήν λατρείαν 
ύδωρ ίδρΰθη μικρός ναός άμφιπρόστυλος, πρωτόγονος καί ευτελής δΤ υλικού 
ληφθέντος έκ τών πέριξ άσβεστολιθικών πετρωμάτων, πιθανών διαστάσεων 
8.20X14.80. Οί κίονες άμφοτέρων τών κιονοστοιχιών ειχον σχήμα ξύλινων 
στύλων, ειχον δέ πιθανόν ύψος 2 μ. Έπί τούτων επίκρανα αντί κιονόκρανων 
καί έπ’ αυτών τό έπιστύλιον στερούμενον κανόνος καί σταγόνων. Έπί τούτου 
ήδράζετο τό τρίγλυφον καί έπ’ αυτού τά κεράμινα γείσα, έφ’ ών ή κεράμω- 
σις φέρουσα κατά τά άκρα άνθεμωτάς ακροκεράμους. Τό εύρεθέν τεμάχιον 
τής έπαιετίδος δεικνύει ακόμη, δτι κατά τήν ανατολικήν καί δυτικήν πλευράν 
έφερεν αετόν. Ό ναός κατά τό τέλος τού 6ου ή τάς άρχάς τού 5ου αιώνος 
παθών κατά τήν στέγην βλάβας ύπέστη έπισκευάς συμπιπτούσας προς τό δεύτε
ρον ήμισυ τού 5ου αιώνος π.Χ. Όμοιας βλάβας παθών κατά τούς μετέπειτα 
χρόνους ύπέστη επανειλημμένας έπισκευάς, ών ή τελευταία έγένετο κατά τούς 
ρωμαϊκούς χρόνους, καθ’ οΰς κατεστράφη, άγνωστον ακριβώς ποιον αιώνα. Τό 
ιερόν σημειούται έν τώ παρενθέτω πίνακι 1 υπό τά στοιχεία ΑΒΓΔΕ.

Έπί τού χώρου, ένθα τό έρείπιον, ϊδρύθη βυζαντινή έκκλησία αγνώστου 
σχήματος, σημειουμένη έν τώ πίνακι I με τά στοιχεία ΖΗΘΙΚΛΒΖ, ήτις κατα- 
στραφεΐσα προ τής Τουρκοκρατίας ή κατά τούς περί τήν άλωσιν χρόνους 
παρεχώρησε τήν θέσιν της εις τήν κατά τον 15ον ή 16ον μ.Χ. αιώνα άνεγερθεΐσαν 
νέαν έκκλησίαν, τήν ύπάρχουσαν προς τιμήν τού Προφήτου Ήλία καί δηλου- 
μένην έν τώ πίνακι 1 μέ τά στοιχεία ΜΝΞΟΠΡΜ. Επειδή δέ διά τήν άνέ- 
γερσιν τών έκκλησιών έχρησιμοποιήθη ολόκληρον τό οικοδομικόν υλικόν τού 
αρχαίου ναού, ούτος έξαφανισθείς κατέλιπεν ήμΐν έλάχιστα έρείπια.

Προσεπάθησα νά αποδείξω, δτι τό ιερόν άνήκεν εις τον ΔίαΌμβριον καί 
τον ’Απόλλωνα Προόψιον, ών οί πρώτοι βωμοί έπί τού βράχου. Αι προσα- 
χθεΐσαι δμως αποδείξεις πιθανόν νά είναι αληθείς καί βάσιμοι, είναι δμως 
θεωρητικαί καί δέν έστηρίχθησαν έπί τών ευρημάτων τής άνασκαφής, άφ’ οΰ 
έκ ταύτης ούδέν νόμισμα εύρέθη ουδέ ένεπίγραφός τις λίθος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ X. ΚΟΤΖΙΑΣ
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Διάγραμμα άνασκαφής Προφήτου Ήλία 'Υμηττού.
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5. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΒΡΑΥΡΩΝΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τάς περυσινάς δοκιμαστικός άνασκαφάς έν Βραυρώνι έξηκολούθησα 
συστηματικώτερον κατά τό παρελθόν θέρος προς άκριβέστερον καθορισμόν

Εΐκ. 1. Άποψις τοϋ ναοϋ έκ τών ΒΑ μετά τοϋ έκκλησιδίου 
καί των ύπερκειμένων βράχων.

τοΰ άποκαλυφθέντος ναοϋ τής Βραυρωνίας Άρτέμιδος και γενικώτερον τοϋ 
ΐεροϋ τής θεάς (ε’ικ. 1).

'Ολόκληρος δυστυχώς δ ναός εκτός τμήματος τοϋ άνατολικοϋ καί νοτίου 
κρηπιδώματος έχει καταστροφή μέχρι τών κατωτέρων δόμων καί μόνον έκ 
τής έξερευνήσεως τής ΰποθεμελιώσεως (στοιβής), κατεσκευασμένης έκ μικρών 
ακανόνιστων λίθων, ήδυνήθημεν κατά τό δυνατόν νά άνασυστήσωμεν δπωσ- 
οΰν τό περίγραμμα τοϋ ναοϋ καί την έσωτερικήν αΰτοϋ διάταξιν (εΐκ. 2).

Ούτως δ ναός είχε, κατά τον τοιχοβάτην, οστις είναι δυνατόν νά ΰπολο- 
γισθή έκ τών δύο κατά χώραν εύρεθέντων κατά την νοτίαν πλευράν τετρα
γωνικών λίθων, έφ’ ών έστηρίζοντο οί τοίχοι τοϋ σηκοϋ, μήκος μέν 19,90, 
πλάτος δέ 10,35 (εΐκ. 3 καί 4). Άλλ’ ή θέσις τής βόρειας πλευράς τοϋ ναοϋ 
δεν είναι βεβαία, διότι κατεστράφη έξ δλοκλήρου κατά την πρό τινων έτών 
διάνοιξιν τής αμαξιτής δδοϋ, ύπολογισθεΐσα ούτως έκ τής εύρέσεως λίθων 
τινών τής ΰποθεμελιώσεως και τοΰ κατ’ αναλογίαν πλάτους τοΰ βορείου κλι
τούς τοΰ σηκοϋ, οστις διηρεΐτο διά διπλής εσωτερικής κιονοστοιχίας ή τοίχων

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:51 EEST - 54.226.8.97



76 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1949

είς τρία κλίτη έξ ών τό μέσον είχε μήκος μεν 8,95 μ. καί πλάτος 2,80 μ. τα 
δέ πλάγια to ήμισυ ακριβώς πλάτος ήτοι 1,40 μ.^ Τό μήκος τοΰ προδόμου 
είναι 2,45 περίπου μ. καί τό πλάτος§8,10, τό δέ άδυτον, δπερ χωρίζεται από τοΰ

Εϊκ. 2. Σχεδιογράφημα των άνασκαφέντιον μνημείων τοΰ ίεροΰ χώρου.

σηκού διά παχέος τοίχου 1,40 μ., έχει μήκος πολύ μεγαλΰτερον τού προδόμου, 
3,45 μ. περίπου, έξ ου συμπεραίνω δτι δεν άπετέλει τον οπισθόδομον καί δτι 
ό ναός ήτο πρόστυλος ή απλούς έν παραστάσι. Δύο σπόνδυλοι δωρικών (είπ. 5) 
κιόνων ίσχυρώς άποκεκρουμένοι, εύρέθησαν κατά τον προς άνατολάς τού ναού 
χώρον προερχόμενοι προφανώς εκ τών κιόνων τής προσόψεως, άλλ5 ελάχιστα άλλα 
αρχιτεκτονικά μέλη εύρέθησαν, ώστε νά μή δυνάμεθα άκριβέστερον νά μελετή- 
σωμεν τον αρχιτεκτονικόν ρυθμόν τοΰ ναού. Έκ τούτου δέ καί ή χρονολογική 
τοποθέτησις αυτού δέν είναι δυνατόν νά γίντ) προ τής Ιντελεστέρας άνασκα-
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φής. Τό προς βορράν ανάλημμα άνεσκάφη, καθ’ δσον έπέτρεπον τα εκεί άνα- 
βλύζοντα ΰδατα, μέχρι τής τέταρτης εις βάθος βαθμίδος, τής οποίας τό πλάτος 
είναι 0,20 κατά τι δηλαδή μεγαλύτερον τοϋ τών λοιπών (0,145 0,185 0,175) 
άπέχουσα 0,90 μ. τών άνευρεθεισών πωρίνων βάσεων, βατήρων, οϊτινες

ΕΙκ. 3. "Λποψις τοϋ ναοϋ έκ δυσμων.

φέρουν προς τα άνω αύλακα προς ένθεσιν ένεπιγράφων πιθανώς στηλών 
(πρβ. ΠΑΕ 1948 σ. 88). Προς άνατολάς άνεσκάφη τό ανάλημμα μέχρι μή
κους 27,35 μέτρων, τέρμα δμως δεν εύρέθη, διότι οί λίθοι έχουσιν άφαιρεδή 
υπό τοΰ ιδιοκτήτου τοϋ εκεί χωραφιού. Άλλ’ υποθέτω δτι ή άπόστασις τοΰ 
ανατολικού τοίχου τοϋ αναλήμματος από τοϋ άνατολικοϋ τοίχου τοΰ ναοϋ θά 
ήτο ή αυτή κατ’ άναλογίαν προς τήν μεταξύ τοϋ δυτικοΰ τοίχου τοϋ ναοϋ κα'ι 
τής δυτικής πλευράς τοΰ ετέρου ισχυροΰ εκ πώρων λίθων άναλήμματος, δπερ 
άνεσκάφη προς τα δυσμικά τοϋ ναοϋ και δπερ περιέβαλλε πιθανώς ολόκληρον 
τό τέμενος. Τοϋ άναλήμματος τούτου άνεσκάφη ή προς νότον γωνία άπέχουσα 
πλέον τών δέκα μέτρων άπό τής νοτίας πλευράς τοϋ ναοϋ και παρ’ αυτήν 
εύρέθη κλΐμαξ, ήτις θά ωδήγει προς τό άνώτερον επίπεδον τοΰ Ιεροϋ (είκ. 6).

Βαίνει δέ τό άνάλημμα τοϋτο παραλλήλως σχεδόν προς τον πλάγιον 
άξονα τοϋ ναοϋ και ή δυτική αύτοϋ πλευρά άπέχει 7 λ/2 περίπου μέτρα άπό 
τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοϋ ναοϋ. Συμπληροϋντες οϋτω κατ’ άναλογίαν τό βόρειον
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Είκ. 4. *0 νότιος τοιχοβάτης τοϋ ναοΰ.

Είκ. 5. Σπόνδυλοι δωρικού κίονος 
κατά την Α πλευράν τοϋ ναοΰ.
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παλαιότερον, καθώς φαίνεται, ανάλημμα, εύρίσκομεν μήκος αΰτοϋ εκατόν 
ποδών μέ αττικόν πόδα, 0,296. Κατά την νοτιοανατολικήν γωνίαν τοΰ ναοΰ 
εύρέθησαν μεγάλοι πώρινοι λίθοι σχηματίζοντες είδος περιφράγματος ίεροΰ

Είκ. 6. Το προς Ν τμήμα ιοϋ δυτικού αναλήμματος.

τίνος χώρου. Πράγματι δέ άνασκάψαντες εις βάθος κατά την νοτίαν πλευράν 
ευρομεν συγκεντρωμένου μέγα πλήθος οστράκων εξ αγγείων τής γεωμετρικής 
περιόδου και μικρότερα άλλα αφιερώματα, δακτυλίους χαλκούς και επίχρυσους, 
δακτυλιόλιθους κλπ., άτινα έρρίφθησαν προφανώς εκεί ουχι βεβαίως τυχαίως 
άλλ’ ως εις βόθρον παλαιοτάτου χώρου λατρείας (είκ. 7 καί 8)■

’Από τής νοτιοανατολικής ταΰτης γωνίας εις άπόστασιν 8,70 μέτρων
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Είκ. 7. Ή ΝΑ γωνία τοΰ ναοΰ, ένθα εύρέθησαν όστρακα γεωμετρικής περιόδου.

Εΐκ. 8α. Δακτυλιόλιθοι 
έξ ημιπολύτιμων λίθων.

Είκ. 8β. Μικροί δακτυλιόλιθοι
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ό κατωφερής βράχος τοΰ λόφου έ'χει λαξευθή σχηματίζων εύρεΐαν είσοδον 
κα'ι αποτελούσαν κατά τούς προϊστορικούς χρόνους τήν αρχήν τοΰ προς την 
άρχαίαν άκρόπολιν πλαγιαστού δρόμου. Διότι ή λάξευσις αυτή προχωρεί

Είκ. 8γ. Χάνδραι έκ περιδέραιων κλπ.

Εϊκ. 9. 'II Όέσις τοΰ μικρού ίεροΰ κατά τήν είσοδον τής προϊστορικής άκροπόλεως.

άνατολικώτερον άνερχομένη βαθμηδόν προς τήν κορυφήν τού λόφου (είκ. 9). 
Είχε δέ καλυφθή ολόκληρος αυτή ή είσοδος έκ των κατά καιρούς καταπεσόν- 
των άνωθεν μεγάλων βράχοον. Έχρειάσθη πολύς κόπος διά νά άφαιρεθοΰν

6
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Είκ. 10. Ή βορειοανατολική πλευρά τοΰ μικροϋ ίεροϋ.

11. Νοτιοανατολική γωνία τοΰ μικροϋ ίεροϋ.
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θησαυρός μήκους εσωτερικού 7,75 μ. καί πλάτους 4,45 μ., τοϋ οποίου οί έκ 
πώρου λίθου όρθοστάται καί τών τεσσάρων αυτοί τοίχων έχουν μήκος 1,25 μ. 
καί πλάτος 5,48 μ. (είκ. 10 καϊ 11). 'Ολόκληρον τό μικρόν αυτό ιερόν

Είκ. 12. Μαρμάρινος στυλοβάτης τής ανατολικής πλευράς 
τής στοάς.

οικοδόμημα ήτο πλήρες εκ μαλακοί ερυθρωποί χώματος προερχόμενου εκ 
τής άποσαθρώσεως τών πλίνθων τών άνωτέρων δόμων τών τοίχων. Χωρίζεται 
δέ εις δυο διαμερίσματα, εξ ών τό εσώτερον έχει μήκος 4,65 μ., τό δέ προς 
την είσοδον 2,60 μέτρων. Έν τώ κέντρω του εσωτέρου δωματίου ευρέθησαν 
εις χώρον 2,35 X 1,25 μ. μελανά έκ πυράς χώματα καί είναι πιθανόν δτι εκεί 
υπήρχεν ή εστία τής ίεράς οικίας.

Ή κατεόθυνσις του ιεροί τουτου οικοδομήματος σχηματίζει προς τον 
εγκάρσιον ά'ξονα του ναοί γωνίαν 43°, ευρίσκεται δηλαδή τούτο εις τό κέν- 
τρον περίπου τής γωνίας τής σχηματιζομένης μεταξύ του άξονος του ναοί 
καί του ετέρου λελαξευμένου έν τφ βράχφ ιεροί, επί του οποίου έκτίσθη 
ό μεταγενέστερος χριστιανικός ναός.

Περιωρισμένη λόγφ τών πολλών ύδάτων άνασκαφή έγένετο εις άπόστα- 
σιν 25 περίπου μέτρων, βορειότερον του αναλήμματος τοϋ ναοί, ένθα πέρυσιν
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υπέθεσα την ύπαρξιν οικοδομήματος έκ τής Ικεΐ κατά την εκσκαφήν φρέατος 
άνευρέσεως δωρικού κιονόκρανου και τμήματος πηλίνης σίμης καί υδρορροής. 
Πράγματι δε διεπιστώθη δτι υπάρχει εκεί κιονοστοιχία στωϊκοΰ πιθανώς 
οικοδομήματος μετά μαρμάρινου στυλοβάτου (είκ. 12) καί άνεσκάφη μάλι-

Είκ. 13. Κίων τής στοάς κατά χώραν.

στα ολόκληρος ή βορειοανατολική αυτού γωνία. Τό σπουδαΐον όμως είναι 
δτι οί κίονες σώζονται σχεδόν ανέπαφοι κατά χώραν καταχωσθέντες εκ πλημ
μύρας τοΰ Έρασίνου ποταμού ήδη από των αρχαίων χρόνων. Τού άνασκα- 
φέντος ενός κίονος ό σπόνδυλος εύρίσκεται δρθιος έπΐ τού στυλοβάτου, έχων 
διάμετρον 0,65 μ. Είναι δέ έκ πώρου λίθου καί μόνον τό κιονόκρανον, ως καί 
τό πέρυσιν έξ ετέρου κίονος άνευρεθέν, είναι μαρμάρινον τοΰ τέλους, νομίζω, 
τοΰ 5°υ π.Χ. αίώνος (είκ. 13)■

Γλυπτά εύρέθησαν πολλά μικρά κυρίως άφιερωματικά άγαλμάτια, έξ ών 
ώραιοτάτη κεφαλή γυναίκας Φειδιακών χρόνων (είκ. 14) καθώς καί μαρμά
ρινος λύχνος μετά τριών λεοντοκεφαλών ανατολικής πιθανώς προελεύσεως τοΰ 
7ου π.Χ. αίώνος (είκ. 15).

Έκ τών άνευρεθεισών επιγραφών αί πλεϊσται είναι κατάλογοι αφιερω
μάτων γυναικείων ενδυμάτων καί κοσμημάτων εις τήν ’Άρτεμιν, έξ αντιπα
ραβολής δέ διεπιστώθη κατά τρόπον άναμφισβήτητον δτι είναι αί πρωτότυ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:51 EEST - 54.226.8.97



Ί. Παπαδημητριού : Άνασκαφή έν Βραυρώνι τής ’Αττικής 85

ποι άναγραφαι τών αφιερωμάτων, άτινα μεταφερόμενα κατετίθεντο προς 
φΰλαξιν έν xrj "Ακροπόλει τών "Αθηνών καί άντεγράφοντο κατά την παρά- 
δοσιν είς Ιδιαιτέρας στήλας. Ουτω π.χ. έν τεμαχίφ όπισθογράφου στήλης έκ

Είκ. 14α. Μαρμάρινη κεφαλή γυναικός Είκ. 14β. Πλάγιά δψις τής κεφαλής 
τοΰ τελευταίου τρίτου τοΰ 5»ν π.χ. αίώνος. τής είκόνος 14α.~

Βραυρώνος άναγινώσκονται έπί τοΰ κροτάφου Β τής οπίσθιας δψεως αφιε
ρώματα συμπληροΰμενα συμφώνως ταΐς ΰπ’ άριθ. 1514 στ. 59 κέ., 1516 
στ. 35 κέ. και 1518 στ. 79 κέ. τών IG II2 2:

1. Κ[...................................................................χιτώνιον]
Ταραν[τίνον........................................................................ ή ]
μιυφές [ έπί Λυκίσκου άρχοντος..................Ξενοκράτους γυ- ]
νή κροκωτ[όν διπλοΰν’ χιτώνιον άμόργινον άνεπίγραφον']

5. Φίλη κροτωτ[όν διπλοΰν έμ πλαισίωι' Φιλουμένη Μνησιδήμ-] 
ου Λαμπρέως γ[υνή χιτώνιον άμόργινον ΐσοπτυχές’ Καλλι] 
στώ χιτώνιον άμό[ργινον διπλοΰν’ χιτώνιον ΐσοπτυχές] 
άμόργινον άνεπίγραφον’ [χιτώνιον ΐσοπτυχές διπλοΰν] 
άνεπίγραφον’ Συνωρ[ίς κατάστικτον τρΰφημα’ χιτώνιον]

10. ταραντΐνον Άγάκλεια...........................................
Ή μελέτη τών άνευρεθεισών έπιγραφών πιστεύω δτι θέλει συμβάλεΐ 

ιδιαιτέρως είς την πληρεστέραν γνώσιν τής λατρείας τήςΥΑρτέμιδος Βραυρω- 
νίας καί τών ιερών αυτής.
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Είκ. 16α. Τό εσωτερικόν τεμαχίων έκ λευκών κυλικών. 
Τό εν φέρει τήν επιγραφήν ΗΕΡΜΟΝΑΧΣ.

Είκ. 16β. Ή εξωτερική επιφάνεια των κυλικών τής είκ. 16α.
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[Είκ. 17. Τεμάχιον έρυθρομόρφου πυξίδος μετά παραστάσεως Άφροδίτης'καί Έρωτος. 
►’Αριστερά διακρίνεται ό Μενέλαος.[Ιΐερί τό 450 π·Χ· περίπου.

Είκ. 18. Πώμα πυξίδος έρυθρομόρφου μετά παραστάσεως τοϋ Περσέως 
καί τών Γραιών (;) περί τό 440 π·Χ.
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Εΐκ. 19α. Μικρά πηλίνη κεφαλή 
παρθένου-

Εΐκ. 19β. Ή πλαγία δψις τής κεφαλής 
ύπ’ άριθ. 19α.

Εΐκ. 20. Πήλιναι προτομα'ι τών μέσων τού 6ου π.Χ αϊώνος.
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'Αγγεία επίσης εύρέθησαν πολλά καί 'ιδιαιτέρως τοΰ ερυθρόμορφου τρό
που τοϋ πρώτου ήμίσεος τοΰ 5ου αίώνος μάλιστα δέ κύλικες ερυθρόμορφοι 
καί λευκαί μετ’ επιγραφών ιερόν ή ιερά, Άρτέμιδος κλπ. ’Επί οστράκου 
δέ έκ λευκής κυλικος άναγινώσκεται ή υπογραφή τοϋ άγγειογράφου Έρμώ- 
νακτος (είχ. 16, 17 καί 18). ’Ιδιαιτέρως πρέπει νά τονισθή ή εξαιρετική 
ποιότης τών άνευρεθέντων αγγείων, πυξίδων, πινακίων κλπ., άτινα δυνανται 
νά παραβληθώσι προς τά αγγεία τής Άκροπόλεως καί τής Έλευσΐνος.

Τά εΰρεθέντα πήλινα ειδώλια, έξ ών τινα χειροποίητα προερχόμενα τό 
πλείστον έκ τοΰ βόθρου, χρονολογούνται από τών αρχών τοϋ 6ου μέχρι τοΰ 
4ου π.Χ. αίώνος. Έκ τούτων χαρακτηριστικά! είναι τρεις πήλιναι προτομαί 
τών μέσων περίπου τοϋ 6ου π.Χ. αίώνος. Έκ τής ΐερας οίκίας προέρχεται 
επίσης ωραιοτάτη μικρά πηλίνη κεφαλή κορασίδος, τοΰ 1ου ήμίσεος τοϋ 4ου 
π.Χ. αίώνος, παριστώσα, πιθανώς, άρκτον1, παρθένον δηλαδή “άρκτευομέ- 
νην τή Άρτέμιδιη κατά τήν γνωστήν τών Βραυρωνίων τελετήν, «Άρκτείαν» 
λεγομένην, καθ’ ήν “άρκτον μιμούμεναι τό μυστήριον έί,ετέλουν α{ 
άρκτευόμεναι δέ τή Θεφ κροκωτόν ήμφιέννυντο καί συνετέλουν τήν 
θυσίαν τή Βραυρωνίφ Άρτέμιδι καί τή Μουνυχίφ, έπιλεγόμεναι παρ
θένοι οΰτε πρεσδυτεραι δέκα έτών οΰτ έλάττους πέντε, έπετέλουν δέ 
τήν θυσίαν αί κόραι έκμειλισσόμεναι τήν θεόν έπειδή λιμφ περιπιπτώκα- 
σιν οί ’Αθηναίοι, άρκτον ήμέραν άνηρηκότες τή θεφ„ 1 2 (είχ. 19 χαΐ 20).

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΆΤΤΑΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ

1 Ή γνώμη είναι τοϋ καθηγητοϋ κ. Οικονόμου.
2 ΣΧΟΛ. Αριςτοφαν. Λυσιστρ. 645. Σουιδας εν λ. Πλήρη βιβλιογραφίαν έν 

S. Solders Die ausserstadtische Kulte und die Einigung Atticas a. 27 κέ.
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6. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΩι ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΩ' ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Έξηκολουθησα καί κατά τό τρέχον έτος τάς πέρυσιν άρξαμένας άνα- 
σκαφάς εις τό ιερόν τοϋ Απόλλωνος Μαλεάτα εν τω Άσκληπιείφ τής 
Επίδαυρου.

Αί έφετειναί σκαφικαι έρευναι περιωρίσθησαν κυρίως εις την κατωφέ
ρειαν τοϋ λόφου κατά την βορειοανατολικήν γωνίαν τοϋ ναοϋ τοϋ Άπόλ-

Είκ. 1. "Αποψις τοΰ ναοΰ έκ ΒΔ.

λωνος, ένθα άπεκαλΰφθη πέρυσιν ή νοτιοδυτική γωνία τοϋ υπό τοϋ Καββα- 
δία σημειουμένου εν τφ σχεδίφ αναλήμματος (βλ. ΠΑΕ 1948 σ..92 κέ.).

Έκαθαρίσθη δμως προηγουμένως ολόκληρος 6 χώρος ό προς βορράν 
τοϋ ναοΰ (είκ. 1), ένθα εκτός τής βαθείας έπιχώσεως είχον ριφθή καί τά 
εκ των πρώτων άνασκαφών, εν έτει 1896, χώματα, περιλαμβάνων ολόκληρον 
τήν επιφάνειαν τοϋ λόφου από τοϋ λεγομένου αναλήμματος μέχρις άποστά- 
σεως 18 περίπου μέτρων προς δυσμάς. Εύρέθησαν δέ εν αϋτω πολλά ακόμη 
αρχιτεκτονικά μέλη τοΰ ναοϋ καί ιδιαιτέρως τοϋ επιστυλίου, τοϋ τρίγλυφου 
(είκ. 2) καί τοΰ γείσου μετά των προμόχθων, ως επίσης καί τινα γλυπτά, 
μεταξύ των οποίων κάτω μέρος μαρμάρινου γυναικείου αγάλματος μετ’ άνε- 
μιζομένου ίματίου (είκ. 3), προερχομένου πιθανώτατα έκ των ακρωτηρίων, 
τής αυτής δέ τεχνοτροπίας προς τήν πέρυσιν άνευρεθεΐσαν κεφαλήν (βλ. 
ΠΑΕ έ'.ά. σ. 96 είκ. 4), ήτις είναι πιθανόν δτι ανήκει εις τό αυτό άγαλμα. 
Τό ανάλημμα άνεσκάφη μέχρι καί τής βορειοδυτικής αύτοΰ γωνίας (είκ. 4). 
Ό τοίχος τής πλευράς ταϋτης έχει μήκος 10 μ. καί πάχος 2,30 μ. περίπου, καί
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είναι εκτισμένος κατά τον ισοδομικόν τρόπον εκ μεγάλων κυβοειδών πωρο
λίθων, έπιμελώς έπεξειργασμένων κατά την εξωτερικήν αυτών επιφάνειαν 
μετά πλαισίθ)ν κατά τούς αρμούς. Άνεσκάφη δέ τό ανάλημμα εις βάθος

Είκ. 2. Έκ τοϋ τριγλύφου οικοδομήματος παρά τον ναόν.

εξικνούμενον εις τό κατώτερον σημεΐον εις 
7 περίπου μέιρα. Εις άπόστασιν 5,30 μ. από 
τής βορειοδυτικής γωνίας και κατά τό μέσον 
περίπου τούτου υπάρχει ετερος τοίχος άντι- 
στηρίξεως τών ύπερθεν χωμάτων καί, ύψη- 
λότερον ακόμη, άναλημματικός τοίχος, άμε- 
λέστερον εκτισμένος, άποτελών πιθανώς ανά
λημμα όδοΰ, ήτις ήγεν έκ τής δυτικής πλευ
ράς τοϋ λόφου προς τήν πλατείαν τοϋ 
ίεροΰ. 'Ο επιμελέστερος τρόπος τής κατα
σκευής τοϋ άνασκαπτομένου οικοδομήματος 
και τό μέγεθος τούιου, έξικνουμένου μέχρι 
τοϋ πρύς άνατολάς τέρματος τοϋ ίεροϋ, 
προϋποθέτει υπέρογκους δαπάνας, αΐτινες 
άναφέρονται λεπτομερέστερου, εις τάς γνω
στός έπιγραφάς τάς άναφερομένας εις τά 
επί τοϋ Κυνορτίου ό'ρους οικοδομήματα και 

δή εις τάς ύπ’ άρ. 106, 108, καί 109 τών IG IV I2. Καί βεβαίως τό πάχος τών 
τοίχων αύτοϋ δεικνύει τον άναλημματικόν αύτοϋ χαρακτήρα, άλλ’ουδόλως άπο-

Είκ. 3. Κάτω μέρος μαρμάρινου 
αγάλματος έκ τών ακρωτηρίων 

τοϋ ναοΰ.
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κλείεται δτι είναι δυνατόν εις τό εσωτερικόν τούτου να άναζητήσωμεν τάς άρ- 
χαιοτέρας «σκανάς]τών Ιερέων» τοϋ 4ου δηλ. π.Χ. αίώνος, αϊτινες τοποθετούνται 
υπό τοϋ Καββαδία κατά την ανατολικήν πλευράν τοϋ ιερού, προς βορρδν 
τής μεγάλης Ρωμαϊκής δεξαμενής τοϋ Άντωνίνου. Άλλ’ είναι επίσης φανερόν 
δτι ό πρώτος αϋτοϋ προορισμός ήτο νά συγκράτηση την τέφραν τού μεγάλου

Είκ. 4. Δυτική πλευρά τοϋ αναλήμματος.

αρχαιότερου βωμοΰ τοϋ υπό τοϋ ποιητοΰ Ίσύλλου άναφερομένου (IG IV I2 
128, 28), τούτου δε πιθανώς άπετέλει ανάλημμα. Διότι τέφρα εύρέθη 
καθ’ δλην αϋτοϋ την ε'κτασιν και έσωτερικώς καί έξωτερικώς τούτου, επί 
τέφρας δέ ώς θεμελιώσεως είναι έκτισμένοι οϊ παχεΐς τοίχοι.

’Αλλά καί εντός τοϋ ναού κατά μικράν δοκιμαστικήν σκαφήν εις βάθος 
προς τήν ανατολικήν αϋτοϋ πλευράν κατά τόν πρόδομον, εύρέθη τέφρα καί 
τινα εντός αϋτής τεμάχια σιδηρών καί πήλινων αναθημάτων, εξ ου δύναταί 
τις νά συμπεράνη δτι διά τήν θεμελίωσιν τοϋ ναοΰ, δπως καί τοϋ αναλήμματος, 
έγένετο χρήσις τής τέφρας έκ τών θυσιών παλαιοτέρου τίνος βωμού, κειμένου 
προφανώς κατά τήν ανατολικήν πλευράν τοϋ ναοΰ τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος.
Η χρήσις δέ αϋτη τής τέφρας έκ τών θυσιών προς θεμελίωσιν νεωτέρου ναοΰ 

παρετηρήθη καί αλλαχού ώς π.χ. εν ’Ολυμπία καί έν Νεανδρεία1.

1 Ο. Puchstein, Jdl. II 189G σ. 68 κέ. L. Weniger, Klio VI 1906 a. 1 κέ. 
Μ. Nilsson Archiv. f. Rel. Wiss. XVI 1913 σ. 315 κέ. καί Gesch. d. griech. 
Religion I σ. 77-78. H. Schleif Jdl XLIX 1934 σ. 139-156. F. Robert Thymele 
σ. 191 κέ.
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Περί τοϋ παλαιοτέρου τοΰτου βωμοΰ έχομεν, νομίζω, σαφή μνείαν 
εν τώ υμνώ τοΰ ποιητοΰ Ίσΰλλου

27. πρώτος Μάλος έτευϊ,εν ’Απόλλωνος Μαλεάτα 
βωμόν καί θυσίαις ήγλάϊσεν τέμενος

επί τοϋ βωμοΰ δε τοΰτου εγένοντο συμφώνως προς τον ’Ίσυλλον καί την 
ύφ’ ημών ευρεθεΐσαν επιγραφήν αι προΟυσίαι των ικετών 1. Τούτον ό Καββα- 
δίας εν τώ σχεδιογραφή μάτι τώ δημοσιευομένω εν IG IV1 2 * πίν. 3 τοποθετεί 
επί τοϋ υψηλότερου σημείου τοΰ λόφου, επί τοΰ υψώματος δηλ. τοΰ κειμένου 
προς νότον τοΰ ναοΰ τοΰ ’Απόλλωνος, συμπεραίνων τούτο, ως υποθέτω, έκ τοΰ 
περιβάλλοντος τον χώρον τούτον κατά την βορείαν καί ανατολικήν πλευράν 
περιβόλου εκ πώρων λίθων. Μικρά όμως δοκιμαστική σκαφή κατά τήν εσωτε
ρικήν πλευράν τοΰ τείχους ούδέν άπέδωκεν εϊμή όστρακά τινα τών ελληνιστι
κών καί ρωμαϊκών χρόνων. Τουναντίον άπεδείχθη νΰν διά τών άνασκαφών 
ότι ό παλαιότερος βωμός εκειτο κατά τήν ανατολικήν πλευράν τοΰ ναοΰ 
τοϋ ’Απόλλωνος, μέρος τοΰ οποίου τουλάχιστον έκτίσθη έπ’ αυτού τοΰτου τοΰ 
βωμοΰ, οΰτινος ή τέφρα εξετείνετο βορειότερον μέχρι τοΰ μεγάλου αναλήμματος. 
Είναι δε εύλογον νά πιστεΰσωμεν ότι επί τών χρόνων τοΰ Ίσΰλλου, κατά 
τάς άρχάς τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος, έσώζετο, άν μή αυτός ούτος ό παλαιότερος 
βωμός, αλλά τουλάχιστον ή άνάμνησις τοΰτου ως άρχαιοτέρου μνημείου 
λατρείας, περί ου ρητώς κάμνει λόγον έν τώ ΰμνφ. Πιστεΰω λοιπόν ότι 
παλαιότερον δεν ύπήρχεν επί τοΰ λόφου ναός, αλλά μόνον εις απλούς βωμός, 
ως αυτοτελής τόπος λατρείας, όν έγνώριζε μέν ό εντόπιος ποιητής "Ισυλλος 
άλλ’ είχε λησμονηθή κατά τούς χρόνους τής περιηγήσεως τοΰ Παυσανίου, 
ότε είχον κτισθή επί τοΰ λόφου ούχί μόνον ό ναός τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος, αλλά 
καί τά νέα κτίσματα τοΰ Ρωμαίου συγκλητικού Άντωνίνου κατά τά μέσα 
τοΰ 2ου μ.Χ. αίώνος. Διότι ό Παυσανίας αναφέρει μέν τό ιερόν τοΰ ’Απόλ
λωνος Μαλεάτα ως έν τών άρχαιοτέρων 2, άλλ’ ουδόλως όμιλε! περί ιδιαιτέρου 
βωμοΰ, όστις είχε καλυφθή ήδη από τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος ύπό τοΰ ναοΰ καί 
πιθανώς τοΰ βωμοΰ τοΰ ναοΰ τοΰ ’Απόλλωνος καί τών λοιπών έπικτισμάτων. 
Ή δε έξενεχθεΐσα ύπ’ εμού κατά τό παρελθόν έτος ύπόθεσις ότι είναι δυνα
τόν νά εύρεθώσιν εις κατώτερα στρώματα λείψανα παλαιοτέρας λατρείας8 
άπεδείχθη πραγματικότης, διότι εΰρέθησαν εφέτος εκτός τών χαλκών Μυκη
ναϊκών εγχειριδίων, περί ών κατά τήν περυσινήν μου έκθεσιν διέλαβον, καί 
όστρακά τινα άγγείων καί ειδώλια τής υστεροελλαδικής ή Μυκηναϊκής περιό
δου (είκ. 5 καί 6) *, έξ ου δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τήν λατρείαν τοΰ Μα-

1 ΠΑΕ 1948 σ. 99. BCH LXXIII 1949-11 σ. 368.
2 Παυς. II, 27,7. 8 ΠΑΕ ε.ά. σ. 111.
4 Εύρέθησαν καί τινα όστρακα τής πρωτοελλαδικής καί μεσοελλαδικής εποχής.
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Είκ. 5. Όστρακα αγγείων Μυκηναϊκών χρόνων. Κάτω δεξιά όστρακον 
Κυκλαδικού αγγείου.

Είκ. 6. Μυκηναϊκά ειδώλια.
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Είκ. 7. Κορινθιακά αλάβαστρα.

Είκ. 8. Παράσταοις έκ Κορινθιακού αλαβάστρου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:51 EEST - 54.226.8.97



1. Παπαδημητρίου : Άνασκαφαί ’Ασκληπιείου Επίδαυρου 97

λεάτα ώς εξικνουμένην μέχρι των προϊστορικών χρόνων, συνδεθεΐσαν δε αργό- 
τερον μετά τής λατρείας τοΰ ’Απόλλωνος, δ'στις καϊ έλαβε την επωνυμίαν τοΰ 
παλαιοτέρου θεοΰ.

Καίτοι κατέστη αδύνατον νά παρακολουθήσω μεν την στρωματογραφίαν 
των χωμάτων λόγφ τής επανειλημμένης αναταραχής τοΰ χώρου από τών 
παλαιοτέρων ήδη χρόνων, ή άνεύρεσις τών Μυκηναϊκών γυναικείων και ζφο-

Είκ. 8· Όστρακον έκ Κορινθιακής κοτύλης.

μόρφων ειδωλίων, προτρέπει ημάς νά θεωρήσωμεν εκτός πάσης άμφισβητή- 
σεως την συνέχειαν άρχαιοτέρας εν τώ τόπφ λατρείας από τών Μυκηναϊκών 
χρόνων μέχρι τών ιστορικών Χ. Λείψανα παλαιοτέρων χτισμάτων δεν ήδυνή- 
θημεν νά διαπιστώσωμεν, άλλ’ είναι πιθανόν δτι περαιτέρω άνασκαφή προς 
νότον, προς την διεύθυνσιν δηλ. τοΰ υποτιθεμένου τών νεωτέρων χρόνων 
βωμοϋ, θέλει αποδώσει σπουδαιότερα πορίσματα. Κατά δέ την δυτικήν πλευ
ράν τοΰ ναοΰ άνεΰρον ό'στρακά τινα έξ αγγείων τής πρωτοελλαδικής περιόδου 
καί τεμάχιον τηγανοειδοϋς κυκλαδικού αγγείου (είκ. 5 κάτω δεξιάς, υπο
θέτω δέ έκ τούτου δτι εκεί που επί τοΰ λόφου πρέπει νά άναζητηθή παλαιό- 
τερος οικισμός τοΰ χώρου.

Ευρέθησαν καί εφέτος, εντός τών μελανών έκ τής πυράς χωμάτων, μέγα 
πλήθος αγγείων διαφόρων εποχών από τής πρωτοκορινθιακής μέχρι τής 1

1 Πρβ. κυρίως Μ. Nilsson The Min. Mycen. Religion and its Survival 
in gr. Religion δευτ. έκδ. σ. 457 κέ.
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Ελληνιστικής περιόδου, μεταξύ τών οποίων εκατοντάδες κορινθιακών κοτυλί- 
σκων τοϋ 7ου καί 6ου π.Χ. αίώνος καί πλεΐστα ωραιότατα αλάβαστρα κοριν
θιακά, εξ ών πολλά ακέραια (είκ. 7 καί 8)· Έκ δέ τών λοιπών αγγείων 
ωραιότατον είναι τεμάχιον κορινθιακής κοτύλης τοΰ 1ου τετάρτου τοϋ 6ου

Είκ. 10. Τεμάχιον έκ μεγάλου ερυθρόμορφου Άττικοΰ κρατήρος.

π.Χ. αίώνος (είκ. 9), καθώς καί τεμάχια έκ δύο μεγάλων ερυθρόμορφων 
αττικών κρατήρων τών μέσων περίπου τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος (είκ. 10). Εύρέ- 
θησαν επίσης πολλά πήλινα ειδώλια χειροποίητα τοϋ τέλους τοϋ 7ου καί τών 
αρχών τοϋ 6ου π.Χ. αίώνος καί τινα μεταγενέστερα τοϋ 5ου καί 4ου π.Χ. 
αίώνος (είκ. 11), ώς καί διάφορα τεμάχια χαλκών καί σιδηρών δπλων, 
εγχειριδίων κ.λ.π.
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Δύσκολος ύπήρξεν ό μερικός καθαρισμός τών τοίχων τοΰ ΰπερθεν ναοΰ, 
τοΰ οποίου ή άπόδοσις εις τον Απόλλωνα οφείλει νά θεωρηθή ασφαλής. 
Τα μέτρα είναι δύσκολον νά καθορισθώσιν ακριβώς λόγιο τής επικιν
δύνου άποσαθρώσεως τών πωρολίθων εξ ών είναι κατεσκευασμένος ό ναόςι 
παρουσιαζομένης δυστυχώς επί δλων τών μνημείων τής Επίδαυρου. Έκ 
τούτου δέ καί ό καθορισμός τών εσωτερικών διαμερισμάτων τοΰ ναοΰ είναι 
δυσκολώτατος. Άλλ’ είναι φανερά ή υπαρξις εσω
τερικών τοίχων, ΰποβασταζόντων πιθανώς κιονο- 
στοιχίας άναλόγους προς τούς τών ναών τής Άρτέ- 
μιδος, τής Θέμιδος καί τής ’Αφροδίτης (βλ. ΠΑΕ 
1906 σ. 91 κέ.). Ό ναός τοΰ ’Απόλλωνος είναι 
έξ άλλου κατά τι μεγαλύτερος τών άνω άναφε- 
ρομένων ναών, 15X8,40 μ. περίπου, άλλ’ ή τοι- 
χοδομία είναι σχεδόν όμοια καί έκ τούτου ή χρο
νολογία τής κατασκευής αύτοΰ πρέπει, νομίζω, 
νά όρισθή εις τούς χρόνους τής εξαιρετικής οικο
δομικής δραστηριότητος τοΰ ’Ασκληπιείου μεταξύ 
τών ετών 370—-330 π.Χ. περίπου.

Κατά την εκεί διαμονήν μου ήρεύνησα άνευ 
τίνος σκαφής τον λόφον, δστις ύπέρκειται τοΰ 
χωρίου Λυγουριοΰ, επί τοΰ οποίου τοποθετείται 
υπό παλαιοτέρων ερευνητών ή υπό τοΰ Παυσανίου 
άναφερομένη αρχαία «κώμη Λήσσα», έν ή υπήρχε 
ναός τής ’Αθήνας καί ξόανον τής θεάς (Παγς. II 
25, 9). Συνέλεξα δέ κατά τάς πλαγιάς τοΰ λόφου 
πλεΐστα δ'στρακα αγγείων τής κλασσικής περιό
δου καί τινα πρωτογεωμετρικά, άποδεικνύοντα 
παναρχαίαν οΐκησιν τοΰ λόφου περιβαλλομένου 
υπό τειχών, ών είναι φανερά τά λείψανα. Τοίχους πολυγωνικούς έκ τής 
αρχαϊκής περιόδου παρετήρησα καί επί τής κορυφής τοΰ λόφου, προερχομέ- 
νους έξ οικοδομήμάτων) τών οποίων επιβάλλεται, νομίζω, η εξερευνησις. 
Διότι υποθέτω δτι τό άρχαιότερον ιερόν τοΰ Απόλλωνός Μαλεατα ανήκεν 
είς την ένταΰθα ούχί πλέον τών 3 χιλιομέτρων άπέχουσαν άρχαίαν πολιν, 
καταστραφεΐσαν πιθανώς υπό τών Έπιδαυρίων, οΐτινες καί είσηγαγον την 
λατρείαν τοΰ Άσκληπιοΰ.

Είκ. 11. Πήλινον είδώλιον 
τών αρχών τοΰ 5ου π.Χ. 

αίώνος.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΤΑΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ
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7. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΒΑΘΥΠΕΤΡΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΡΗΤΗΣ)

Προ ενός ακριβώς έτους, τον Σεπτέμβριον τοϋ 1948, οπότε εύρισκόμην 
εν Κρήτη προς παράδοσιν τών έξ Αυστρίας κομισθέντων αρχαίων εις τό 
μουσεΐον Ηρακλείου, άνευρέθησαν τυχαίως αρχαία τινα πλησίον τών Άρχα- 
νών, κωμοπόλεως 15 χλμ. προς Ν τοϋ Ηρακλείου. *Ησαν τεμάχιον λίθινου 
λϋχνου, τεμάχιον γυψοκονιάματος και τμήματα πίθων, πάντα Μινωικής επο
χής. Ό έφορος κ. Ν. Πλάτων, μετά τής οικείας αΐιτώ εύγενείας και γενναιο
δωρίας, μέ παρεκίνησε νά έπισκεφθώ τον τόπον εύρέσεως τών αρχαίων και 
Ινδεχομένως νά επιχειρήσω έξερεύνησιν τοΰτου. Πράγματι, ή αυτοψία άπέ- 
δειξεν δτι έπρόκειτο περί μεγάλου Μινωικοϋ οικοδομήματος μετά πελεκητών 
πώρων λίθων. Δοκιμαστική σκάφη κατά Φεβρουάριον τοϋ αύτοϋ έ'τους, γενο- 
μένη υπό τής Άρχ. Εταιρείας διά τοϋ κ. Πλάτωνος, απέδειξε πλήρως δτι 
έπρόκειτο περί εκτεταμένου κτίσματος. Ούτως άπεφασίσθη ή άνασκαφή, ής 
τό πρώτον τμήμα έξετέλεσα από μέχρι 18^? Σ/βρίου τοϋ παρόντος έτους 
1949 καί διά 15 εργατών ήμερησίως κατά μέσον δρον.

Ή τοποθεσία καλείται Πίσω Λιβάδια, άπέχουσα 4 χλμ. προς Ν τών 
Άρχανών. “Εν χιλιόμετρον άνατολικώτερον κεΐται τό μικρόν χωρίον Βαθΰ- 
πετρο. Ή δλη τοποθεσία αποτελεί συνέχειαν τής Ν κλιτϋος τοϋ όρους 
Γιοϋχτα (άρχ. Ίυττοΰ), άφ’ ου χωρίζεται διά λαιμοϋ. Άποτόμως δέ προς Ν 
υπάρχουν αί άργιλλώδεις κατωφέρειαι, αί δποΐαι καταλήγουν εις την χαμηλό- 
τερον έκτεινομένην επαρχίαν Τεμένους. Ή περιοχή είναι εύφορος καί ύδα- 
τοβριθής, αφθονία δέ Μινωικών ερειπίων καί κεραμεικής παρατηρεΐται εις 
τάς πέριξ εκτάσεις.

Τό άποκαλυπτόμενον κτίσμα (είκ. 1) εύρίσκεται εντός άγροϋ τοϋ Γεωρ
γίου Χλεντζάκη. Μικρά κοιλάς, ής ή ζωηρά βλάστησις μαρτυρεί τήν ΰπαρξιν 
άρκετοϋ υπογείου ϋδατος, πλήρης δέ θαλερών αμπελώνων, ήτο άναμφιβόλως 
τότε ή έκμεταλλεϋσιμος τοϋ μεγάρου περιοχή. Τοΰτο κεΐται κατά τό Ν ά'κρον 
τής κοιλάδος καί επ’ αϋτοϋ τοϋ χείλους τής κατωφερείας προς τήν πεδιάδα 
τοϋ Τεμένους.

Τά άργιλλώδη στρώματα τής περιοχής εκείνης ύφίστανται διαρκώς κατο
λισθήσεις. Έντεϋθεν εξηγώ προς τό παρόν τήν κακήν κατάστασιν, εις ήν 
παρουσιάζονται οί τοίχοι τοϋ μεγάρου. Πάντως οί εξωτερικοί τοίχοι είναι έκτι- 
σμένοι διά μεγάλων πελεκητών ορθογωνίων πωρολίθων, φθανόντων μέχρι 
τοϋ ενός καί ήμίσεος μέτρου εις μήκος. Παντοϋ δμως, μέχρι καί τών κατω- 
τάτων δόμων, οί λίθοι έχουν ύποστή μετακινήσεις καί ουδείς τοίχος είναι 
πλέον εΰθΰς. Εις τινα μέρη οί ογκόλιθοι είχον κρημνισθή προς τά έξω ή εις 
τό εσωτερικόν τών δωματίων έν σοορώ (είκ. 2).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:51 EEST - 54.226.8.97



Σπυρίδωνος Μαρινάτου: ΆνασκαφαΙ Βαθυπέτρου Άρχανών (Κρήτης) 101

Εί
κ.

 1. 
Τά

 ά
πο

κα
λυ

φθ
έν

τα
 τμ

ήμ
ατ

α 
το

ΰ μ
εγ

άρ
ου

 Βα
θυ

πέ
τρ

ου
.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:51 EEST - 54.226.8.97



102 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1949

Είκ· 2. Λίθοι πεπτωκότες εντός τής δυτικής κόγχης.

Εΐκ. 3. Τό πιεστήριον. Παρ’ αυτό φαίνεται ό τοίχος τής δυτικής προσόψεως^τοΰ μεγάρου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:51 EEST - 54.226.8.97



Σπυρίδωνος Μαρινάτου : Άνασκαφα'ι Βαθυπέτρου Άρχανών (Κρήτης) 103

Κατά τάς μέχρι τοϋδε γενομένας δοκιμάς το μέγαρον φαίνεται νά έχη 
διαστάσεις τουλάχιστον 45 μ. από Δ προς Α καί 30 - 35 μ. από Β προς Ν. 
Σχεδόν το σύνολον των εξωτερικών καί τινες τών εσωτερικών τοίχων είναι 
έκτισμένοι διά πελεκητών λίθων, οι μεσότοιχοι δέ διά λογάδων λίθων και 
άνευ πολλής επιμελείας. Ύπήρχεν ίσως άνω πάτωμα, έκιισμένον εξ ωμών πλίν
θων. Οί τοίχοι έκαλύπτοντο υπό άρί- 
στου γραπτού κονιάματος τής καλυτέ- 
ρας Μινωικής τεχνοτροπίας. ’Άφθονα 
τεμάχια ανευρίσκονται παντού, φέροντα 
λαμπρόν ερυθρόν, κίτρινον, κυανοϋν, 
πράσινον, μέλαν καί λευκόν χρώμα άπο- 
χρώσεως έλεφαντόδοντος. Ταινιών τε
μάχια παρετηρήθησαν, ούχί δμως καί 
ίχνος τοιχογραφίας.

Ό κύριος προσανατολισμός τού 
μεγάρου, ως είναι ό κανών, έχει διεύ- 
θυνσιν από Β προς Ν. Πλήν τής έξα- 
κριβώσεως τής έκτάσεως τού μεγάρου 
έκαθαρίσαμεν όπωσοϋν πλήρως μόνον 
τμήμα τής δυτικής προσόψεως. Τά απο
τελέσματα ή σαν τά ακόλουθα :

Προ τής δυτικής προσόψεως φαί
νεται νά έξετείνετο πλακόστρωτος αυλή, 
ής τμήμα μικρόν άπεκαλύφθη. Έπ’αυ
τού ήτο έστερεωμένη’μία εγκατάστασις 
πιεστηρίου, προς έκθλιψιν είτε γλεύ- 
κους είτε ελαίου. Άποτελεΐται εξ έλλει- Είκ. 4. Ή δυτική κόγχη μετά
ψοειδοΰς λεκάνης μετά ταπεινού χεί- τοΰ κτιστού θρανίου,

λους καί εξ ύποκειμένης λεκανίδος προς
συλλογήν τοΰ υγρού. Μέγας ποτάμιος χάλιξ, ίσως τριπτήρ, εύρέθη εις 1 μ. άπό- 
στασιν. Ή αξία τής πρωτογόνου άλλως εγκαταστάσεως, συγκείμενης εκ λίθου 
μαλακού, έγκειται εις τό δτι άνεκαλύφθη άθικτος in situ (είκ. 3)-

Όλίγον νοτιώτερον τοΰ πιεστηρίου άνεκαλύφθη δρθογωνία κόγχη εντός 
τής προσόψεως τοΰ μεγάρου, ής τό βάθος φέρει τά λεα^ανα κτιστού θρανίου 
(είκ. 4). Ή όμοιότης προς τά οικιακά ιερά τών Μινωικών ανακτόρων είναι 
εμφανής, άλλ’ ούδέν άντικείμενον εύρέθη ΐνα στηρίξη την εικασίαν, είναι δέ 
πιθανόν νά ήτο απλή εγκατάστασις κοσμικής χρήσεως, λ.χ. θεωρεΐον τού 
έλεγκτού ή πιθανόν επόπτου τής γεωργικής συγκομιδής.

Πράγματι, αμέσως συναπτόμενον μετά τής κόγχης προς Ν εύρέθη μέγα
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δωμάτιον μετά δΰο τετραγώνων πεσσών, τό όποιον, ώς καί έν τώ τρίτφ 
μεγάρω Τυλίσου, ήτο ή αποθήκη. Ευρέθησαν κατά χώραν εντός αΰτοϋ 16 
πίθοι, ών πολλοί διατηρούνται ακέραιοι, διαστάσεων ανθρωπίνου αναστή
ματος (εικόνες 5-6). Τό γεγονός τούτο δίδει καί τό μέτρον τής σπουδαιό- 
τητος τού μεγάρου, διότι μόνον εις μεγάλα μέγαρα άπαντώμεν τόσον εύρυ- 
χώρους άποθήκας. Ύπάρχουσι δέ ενδείξεις, δτι αύτη δεν ήτο ή μόνη αποθήκη,

Είκ. 5. Ή αποθήκη των πεσσών.

διότι ευρέθησαν άφθονα τεμάχια πίθων μετά μεταλλίων, ενώ οί τής παρουσης 
αποθήκης είναι ετέρου τύπου μετά σχοινιομόρφου κοσμήματος. Επειδή ή απο
θήκη αύτη είναι ό μόνος πλήρως ανασκαφείς χώρος τού μεγάρου, βασιζόμεθα 
προς τό παρόν εις μόνα τά εξ αυτού προκύπτοντα συμπεράσματα, άτινα είναι 
τά ακόλουθα :

Τό μέγαρον είχε και άνω πάτωμα, εξ ου κατεκρημνίσθησαν αγγεία εύρε- 
θέντα εις τά υψηλότερα στρώματα τής επιχώσεως. Μετ’ αυτών άνευρίσκοντο 
μικρά τεμάχια ανθράκων έκ ραβδίων καί μικρών γενικώς ξύλων. ΔΙς άνεγνω- 
ρίσθη κλήμα αμπέλου, τού οποίου ή ύφη παρά την άπανθράκωσιν διετη- 
ρεϊτο σαφώς. ’Άλλα τεμάχια ανθράκων ήσαν έκ σκληροτάτου ξύλου, ίσως 
πρίνου. Πάντως δεν φαίνεται νά πρόκειται περί λειψάνων πυρκαϊάς.

Είς τρία μέρη τού δωματίου καί δη εις ύψος 1 - 1,20 μ. από τού δαπέ
δου ευρέθησαν παρά τούς τοίχους ομάδες εκ 5 -10 μικρών αγγείων, έν 
τεμαχίοις συνήθως, όμού μετ’ ολίγων λειψάνων ανθράκων. Επειδή κατά τά
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μέρη ακριβώς εκείνα δεν ΰπήρχον πίθοι, ενώ οΰτοι εις άλλα σημεία συνω- 
θοϋντο πυκνοί παρ’ αλλήλους, δυνάμεθα να συμπεράνωμεν δτι έπρόκειτο 
περί ξύλινων ραφίων τοΰ τοίχου, ένθα άπέκειντο τά μικρά αγγεία.

Είκ. 6. Τμήμα τοΰ δωματίου των πεσσών μετά πίθων.
’Αριστερά άνω φαίνεται ό νοτιώτερος πεσσός.

Οί ακέραιοι διασωθέντες καί δρθιοι ετι πίθοι κεΐνται κατά την ΝΑ 
γωνίαν τοΰ δωματίου τών πεσσών. Έκ τούτων ένα μόνον εκενώσαμεν, άπε- 
δείχθη δ’ δτι από τοΰ μέσου περίπου μέχρι τοΰ πυθμένος ήτο πλήρης μικρών
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αγγείων, κυρίως μονώτων κα'ι αώτων κυάθων, μετ’ αρκετών τεμαχίων ανθρά
κων (εικόνες 7-8)· “Εν εκ των αγγείων ήτο τάλαρος, μιμούμενος γραπτώς

Είκ. 7. Μικρά αγγεία εντός πίθου.

την πλεκτικήν κα'ι φέρων δύο λαβάς τρίλοβους, κατά μίμησιν ωσαύτως τής 
τεχνικής τών καλαθοπλόκων.

Τοιούτων αγγείων, πρωτοφανών μέχρι τής στιγμής, εύρέθησαν καί άλλα 
τεμάχια, άνήκοντα εις τέσσαρα τουλάχιστον παραδείγματα. Είναι δε ωραιό
τερα τοϋ ακεραίου διατηρηθέντος. “Αγνωστον, αν τα προμνησθέντα μικρά
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αγγεία κατεκρημνίσθησαν άνωθεν εντός τοΰ πίθου ή άρχικώς εΐχον άποτεθή 
εκεί. Τό πρώτον είναι πιθανώτερον, διότι έ'κειντο άτάκτως καί κατά στρώματα, 
ών μεταξύ παρενετίθετο χώμα. Μικροί άωτοι κύαθοι εύρέθησαν ανεστραμ
μένοι επί τοΰ εδάφους είς διάφορα ΰψη καί δή καί παρά τάς βάσεις τών 
πεσσών. Δεν δυνάμεθα δμως, ώς εις άλλας περιπτώσεις, νά ύποστηρίξωμεν 
δτι έπρόκειτο περί θρησκευτικού εθίμου.

Ταΰτα νοτίως τής κόγχης. Βορείως ταυτης, μεταξύ τοΰ εξωτερικού τοίχου 
καί τοΰ παχυτάτου εσωτέρου, δστις απαρτίζει έ'ν ευπρόσωπον δωμάτιον>

'Είκ. 8. Πρώτον στρώμα αγγείων εντός πίθου τοΰ δωματίου τών πεσσών.

μεσολαβεί στενόμακρος χώρος, δστις ήτο προφανώς ήλιακωτόν (βεράντα), ώς 
καί εν τώ μεγάρφ Σκλαβοκάμπου. “Ετερα δωμάτια, μετά τοΰ μόλις μνημο- 
νευθέντος, άνεσκάφησαν μόνον κατά τά ανώτατα στρώματα. Επειδή δμως 
βρίθουσι κονιαμάτων καταπεσόντων, πλακών καί άφθονου κεραμεικής, ή άνα- 
σκαφή διεκόπη, δπως συνεχισθή μετά τής δεοΰσης προσοχής κατά τό έπιόν 
έτος, διότι πρόκειται περί λεπτής εργασίας άπαιτοΰσης έργάτας ήσκημένους 
καί εις μικρόν μόνον αριθμόν.

Τά ευρήματα προς τό παρόν είναι περιωρισμένα, τό μέγαρον δμως, αν 
καί λίαν κατεστραμμένον έκ φυσικών αιτίων, φαίνεται ενδιαφέρον. “Οπως 
δήποτε, ή μνημονευθεΐσα αποθήκη τών διπλών πεσσών διατηρείται είς 
ύψος 2 μ., δπερ θά ήτο καί τό συνολικόν ύψος τοΰ ισογείου. Υπάρχει δέ
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ή βάσιμος ελπίς, δα ολόκληρον τό νότιον διαμέρισμα διατηρείται εις τό 
αυτό περίπου ΰψος.

Τα ευρήματα σΰγκεινται κυρίως εκ κεραμεικής, ήτις, αν καί εις πολύ 
μικρά τεμάχια, διότι πρόκειται περί πτώσεως έκ τών άνω πατωμάτων, ανή
κει εις την ωραιοτάτην κατηγορίαν τών Μινωικών κεραμείων τής ΥΜ 
1 εποχής. Σπεΐραι μέ ωραιότατον ερυθρόν χρώμα, ως καί άλλα διακοσμητικά 
θέματα, εμφανίζονται επί τών άνασκαφέντων τεμαχίων. 'Ωσαύτως εμφανί
ζονται άνθη κρίνων και ψυχανθών, καλαμοειδή καί άλλα γνωστά θέματα τοϋ 
ρυθμού τής χλωρίδος. Οι πίθοι, ως έλέχθη, είναι δυο διαφόρων κατηγοριών· 
Εύρέθη εν χαλκοΰν έγχειρίδιον (κατά τάς δοκιμάς τοϋ κ. Πλάτωνος), πήλιναι 
άγνΰθες καί τεμάχια διαφόρων λίθινων λύχνων. Εις έξ αυτών, καίτοι Ικ 
μαλακού πωρολίθου, φέρει γλυπτήν διακόσμησιν φύλλων κυματίου καί 
αστραγάλων μετά τοσαύτης ακρίβειας καί χάριτος, ώστε θά άποτελέση έ'να 
τών ωραιοτάτων λύχνων τής Μινωικής εποχής. Τό πλεΐστον τούτου μέρος 
άνευρέθη ήδη, υπάρχει δέ ελπίς νά άνευρεθοΰν καί τά έλλείποντα ολίγα τε
μάχια. Άνευρέθη έτι έλάχιστον φυλλάριον χρυσού.

Τό μέγαρον, κατά τά μέχρι τοϋδε αποτελέσματα, έκτίσθη καί κατεστράφη 
εντός εκατονταετοϋς περιόδου, ήτοι από τού 1600 μέχρι τού 1500 π. X. 
περίπου. ’Έχομεν επομένως τήν αυτήν καί ό Άμνισός, τό Νίρου Χάνι καί 
ό Σκλαβόκαμπος περίπτωσιν μέ τήν αυτήν συνολικήν καταστροφήν, ήτις 
ώφείλετο εις μέγα καί βίαιον αίτιον.

"Ετι σπουδαιότερα ίσως είναι τά αποτελέσματα τών τοπογραφικών ερευ
νών εις τά πέριξ. Έπί τή βάσει τής μελέτης τών βασιλικών γενεαλογιών τής 
Κρήτης κατέληξα εις τό συμπέρασμα, δτι εις τήν περιοχήν τής Λυκάστου 
δέον νά άναζητηθή έ'ν έτι άνάκτορον, διότι τινές βασιλείς τής Κρήτης, μή 
έξαιρουμένου καί τού δευτέρου Μίνωος, φέρονται ως υιοί τοϋ Λυκάστου καί 
τή; ’Ίδης· (ή σχετική μελέτη δημοσιεύεται εις τά Melanges Charles Picard). 
Ή Λύκαστος έτοποθετεΐτο πρότερον παρά τό χωρίον Χουδέτσι, δπου μάλλον 
έκειτο ή ’Έλτυνα ή Έλτυναία. Όρθότερον άνεζήτησαγ είτα τήν Λύκαστον 
δυτικώτερον, παρά τό σημερινόν Κανλί Καστέλλι. Εις θέσιν Βίσσαλα ανα
φέρει τελευταίος 6 Pendlebury εις το βιβλίον του Archaeology in Crete 
ελάχιστα ίχνη Π Μ καί ολίγον μακρότερον Γεωμετρικά.

Έγώ έπεδόθην εις συστηματικήν έρευναν παρά τούς νοτίους πρόποδας 
τοϋ Γιούχτα, μίαν περίπου ώραν από Κανλί Καστελλίου καί εις τήν αυτήν 
περίπου άπόστασιν από τοϋ άνασκαπτομένου μεγάρου. Εκεί πράγματι άνεΰ- 
ρον τά εκτεταμένα ερείπια πόλεως, εις θέσιν Καρνάρη, τά όποια απορώ πώς 
διέλαθον τήν προσοχήν τών ερευνητών. Εις έκτασιν ενός καί πλέον χιλιο
μέτρου συναντώνται έπί τής επιφάνειας κεραμεικά ευρήματα Μινωικής, Γεω
μετρικής, Άνατολιζούσης καί Έλληνορρωμαϊκής εποχής. Πελεκητοί λίθοι
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εξ άποσυνθέσεως Μινωϊκών κτισμάτων φαίνονται εντός των αμπελώνων. 
Μία ακέραια σαρκοφάγος τής ΥΜ 3 εποχής εύρέθη καί περισυνελέγη ύπ’ 
έμοΰ, κομισθεΐσα εις τό μουσειον. Τό δε σπουδαιότατον πάντων, εις μικράν 
άπόστασιν, επί τής αποτόμου κλιτύος των Γιοΰχτα άνεΰρον τό ιερόν σπή- 
λαιον τής πόλεως μέ κεραμεικήν Μινωικήν, άνατολίζουσαν καί Έλληνορρω- 
μαϊκήν. Έχομεν οΰτω εν επί πλέον σπήλαιον, δπου ή λατρεία συνεχίζεται 
από τής Μινωικής προς την Ελληνικήν εποχήν (σήμερον λέγεται Σπήλιος 
τοϋ Στραβομύτη). Ωραία καί άφθονος πηγή, στεγαζομένη διά γραφικής 
Ένετικής ή ίσως καί Βυζαντινής καμάρας, κεΐται έν τώ μέσω τών ερειπίων. 
Ουτοη πιστεύω, έ'χομεν προ ημών τήν Λΰκαστον, μίαν έκ τών 7 σπουδαίων 
πόλεων, ας δ “Ομηρος γνωρίζει ως λαβούσας μέρος εις τα Τρωικά. ’Ανοχύ
ρωτος, ως ήτο, κατεστράφη είτα έπανειλημμένως υπό τών αντιζήλων Κρητικών 
πόλεων, δεν ΰπάρχουσι δε καν νομίσματα αυτής. Προφανώς κατήντησεν απλή 
κώμη. “Ισως ή σκαπάνη αποκάλυψη τι εκ τοϋ παλαιού μεγαλείου τής Λυκάστου.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

8. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΠΑΝΟΡΜΩι ΜΥΛΟΤΤΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ή συμπληρωματική άνασκαφή, γενομένη κατά μήνα Φεβρουάριον 1949 
άποκλειστικώς διά δαπάνης τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, άπέ- 
βλεψε κυρίως εις τον καθαρισμόν τών δαπέδων τοϋ αίθριου καί τών παραρ
τημάτων του, εις τήν έκκένωσιν τής έν τώ μέσω τοϋ αίθριου άποκαλυφθεί- 
σης μεγάλης δεξαμενής, εις έργασίας στερεώσεως καί άποκαταστάσεως δαπέ
δων καί τοίχων καί εις τήν συμπλήρωσιν τής περιφράξεως τοϋ δλου μνη
μείου. Ταυτοχρόνους έδόθη ή ευκαιρία δι’ άκριβεστέραν μελέτην λεπτομερειών 
τοϋ ναοϋ καί διά τήν σχεδιογράφησίν του.

Α) Έξερεννησις τών δαπέδων τοϋ αίθριου και τών παραρτημάτων του.
Έπιμελεστέρα διερεύνησις τοϋ δαπέδου τών δυτικώς τοϋ κυρίως αίθριου 

διαμερισμάτων, πιθανώς τοϋ διακονικού, άπέδειξεν δτι τά άρχικώς έκληφθέντα 
ως τρία διαμερίσματα είναι μόνον δύο, τών οποίων τό βορειότερον είναι 
πολύ μεγαλύτερον τοϋ άλλου καί έχει υψηλότερου τό δάπεδόν του. Τοϋ δαπέ
δου τούτου διεσώθησαν δλίγαι μόνον σχιστολιθικαί πλάκες, αΐτινες έβοήθη- 
σαν διά τήν άποκατάστασίν του. Έβεβαιώθη δτι τά δυτικά ταΰτα διαμερί
σματα δεν είχον έ'ξοδον προς δυσμάς. Ούτως ή κυρία είσοδος τοϋ αίθριου 
άνεζητήθη κατά τήν νοτίαν τούτου πλευράν, μεταξύ τών γωνιακών διαμερι
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σμάτων τοϋ διακονικού καί τής συστάδος των τάφων: εκεί πράγματι υπάρχει 
μόνον θεμελίωσις καί ούχί τοίχος, ούτως ώστε ή υπόδεσις, καίτοι δεν διεσώ- 
θησαν αί εκατέρωθεν παραστάδες τής θύρας, φαίνεται έπαληθευομένη. Παρά 
την θύραν ταύτην τής εισόδου και έξω τού μικρότερου γωνιακού δωματίου 
τού διακονικού άνεσκάφη στενόν διαμέρισμα, πιθανώτατα κλιμακοστασίου 
ξυλίνου, φέροντος προς τά ά'νω τού διακονικού δωμάτια.

Τής στοάς τού αίθριου τά δάπεδα δεν διατηρούνται καλώς, επειδή, 
ως φαίνεται, άπετελέσθησαν κατά τό πλεΐστον έκ συμπιλητού χώματος μετά 
κεραμιδιών, ακριβώς δπως εις τό νότιον κλίτος τού κυρίως ναού. Άνευρέθη- 
σαν δμως έστρωμένα διά πλακών σχιστόλιθου έν τμήμα τής δυτικής στοάς 
και τό ευθύς μετά την είσοδον από τού νάρθηκος τμήμα τής βόρειας, προ
φανώς διότι κατά τά σημεία ταΰτα ή κυκλοφορία έγίνετο έντονωτέρα.

Τών προς βορράν προσκτισμάτων έστρωμένα δάπεδα δεν άνει>ρέθησαν. 
Κατέστη δμως δυνατόν νά άνευρεθούν, άφαιρεθεισών τών έπιχώσεων, τά επί
πεδα τών δαπέδων. Tcov άνατολικωτέραιν είναι βαθύτερα τών δαπέδων τής 
στοάς τού αίθριου και σχεδόν εις την στάθμην τών δαπέδων τού κυρίως 
ναού. Τού μέσου τό δάπεδον είναι εις τό αυτό επίπεδον μέ τό δάπεδον τής 
στοάς τού αίθριου, τού δυτικωτέρου τέλος είναι κατά τι ύψηλότερον. 
Τά δύο τελευταία δωμάτια έπεκοινώνουν αναμεταξύ των διά στενής θύρας, 
ακολούθως τειχισθείσης.

Β) 'Ύπαιθρος χώρος τοΰ αίθριου καί δεξαμενή.

'Ολόκληρον τον ύπαιθρον χώρον τού αίθριου, πλήν στενής σχετικώς 
ζώνης κυκλοφορίας κύκλφ, καταλαμβάνει ή μεγάλη καί βαθεΐα δεξαμειή- 
Ταύτης άνευρέθησαν καί αί τέσσαρες πλευραί καί έξεκενώθη τό μεγαλύτερον 
μέρος αυτής. Λόγω δμως τού βάθους της, έξικνουμένου τά 3 μ., από τού 
επιπέδου τής περιβαλλούσης ζώνης, ως καί λόγα> τού ύδατος τό όποιον 
έκ τών έφετινών ό'μβρων έντός αυτής άπεταμιεύθη, δεν κατωρθώθη ή ολο
κληρωτική αυτής έκκένωσις. Ιδίως ή έργασία έδυσχεράνθη έκ τού συμπαγούς 
τών έντός αυτής άποκειμένων λίθων καί καταπεσόντων τοιχωμάτων. Πρά
γματι τά τοιχώματα δεν διασώζονται πανταχού καλώς, ού'τε εις τό αυτό ύψος. 
Καλύτερον διασφζεται τό δυτικόν τοίχωμα. Τό βόρειον καί τό ανατολικόν 
κατέπεσαν κατά τό ά'νω αυτών μέρος, τού δέ νοτίου διασφζεται μικρόν μέρος 
μόνον τής έπικεχρισμένης έπιφανείας. Οΰδέν ά'ξιον λόγου άντικείμενον άνευ- 
ρέθη μέχρι τοΰδε έντός αυτής, δεν αποκλείεται δμως νά υπάρχουν γλυπτά 
εις τό βάθος, τό όποιον δεν άνεσκάφη.

Ή περί την δεξαμενήν ζώνη κυκλοφορίας ήτο έπεστρωμένη διά μεγά
λων ορθογωνίων πλίνθων, τών οποίων διεσώθη μέρος μόνον κατά τό δυτικόν 
καί βόρειον αυτής μέρος. Πολύ πιθανόν οί τοίχοι τής δεξαμενής ανήρχοντο
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κΰκλφ μέχρις ώρισμένου ύψους, άποτελούντες οΰτω περιτείχισμα, ύπεράνω τοΰ 
οποίου οί έκκλησιαζόμενοι έκυπτον διά νά αντλήσουν ύδωρ διά τό καθιερω- 
μένον νίψιμον. Κατά τάς γωνιακάς παραστάδας τής ανατολικής στοάς άνευ- 
ρέθησαν πράγματι δυο μικραί στάμναι.

Ό ύπαιθρος χώρος κλείεται πέριξ διά τών χαμηλών κρηπίδων τοΰ περί
στυλου. Αΰται είναι προχείρως φκοδομημέναι με μικρούς μάλλον λίθους καί 
ά'φθονον άσβεστον καί ούδαμοΰ διασώζουν ολόκληρον τό ύψος των. Μέρος 
μάλιστα αυτών, ιδίως τής νοτίου, έξηφανίσθη όλοκληρωτικώς. Ούτως είναι 
αδύνατον νά βεβαιωθή μετ’ ασφαλείας δ αριθμός καί ή ακριβής θέσις τών 
κιόνων. Πολύ πιθανόν ύπήρχον άνά τρεις εις τάς μακροτέρας πλευράς καί 
άνά δύο εις τάς βραχυτέρας.

Γ) Έργασίαι άποκαταστάσεως

Εις τό μέγα δωμάτιον τοΰ Διακονικού καί εις την δυτικήν στοάν άπο- 
κατεστάθησαν τά δάπεδα, αφού οί σχιστόλιθοι, καταχωσθέντες έν μέρει λόγφ 
τών καταπεσόντων λίθων, επανήχθησαν εις τήν προτέραν αυτών θέσιν. Άπο- 
κατεστάθησαν τά έκ θαλασσίων χαλίκων δάπεδα τού νάρθηκος καί τού νοτίου 
παστοφορίου. Αί παραστάδες τής θύρας επικοινωνίας νάρθηκος-αίθριου 
έστερεώθησαν καί συνεπληρώθησαν. Άποκατεστάθησαν εις τά αρχικά αυτών 
επίπεδα τά κατώφλια τών θυρών τών κλιτών. Έστερεώθησαν τά κονιάματα 
τού «χωνευτηρίου » τοΰ νοτίου παστοφορίου καί τής κρηπιδος τής άψΐδος. 
Ή περίφραξις τοΰ χώρου συνεπληρώθη καί ενιαχού ένισχύθη.

Δ) Διακριβώσεις

Διηκριβώθη δτι ό νάρθηξ εΐχεν άρχικώς δύο είσέτι θύρας, μίαν προς 
βορράν καί μίαν προς νότον, άμφοτέρας επιμελέστατα διατειχισθείσας. Επί
σης δτι κατά μήκος τοΰ δυτικού τοίχου τού νάρθηκος άφέθησαν άνευ στρώ
σεως χαλίκων ζώναι, προφανώς ποτέ καταλαμβανόμενοι υπό τών εδωλίων 
τών κατηχουμένων. Αί στρώσεις δμως συνεχίζονται κανονικώς προ τών θυρών 
(οΰτω έπιβεβαιοΰται ή ύπαρξις δευτέρας προς δυσμάς θύρας διατειχισθείσης).

Τό βορείως τοΰ νάρθηκος μικρόν δωμάτιον τών θρανίων ήτό ποτέ κλει- 
σιόν διά τοίχου άποτελοΰντος προέκτασιν τού ανατολικού τοίχου τού νάρθη
κος. Προφανώς υπήρχε καί έ'τερον διαμέρισμα έ'τι βορειότερου, αφού ό προε
κτεινόμενος προς Β τοίχος δεν έχει παράλληλον δυτικώτερον. Πολύ πιθανόν 
τό τελευταίου τούτο διαμέρισμα ήτο τό προς τον γυναικωνίτην κλιμακοστάσιου.

Τέλος διηκριβώθη δτι τό χώρισμα τού βορείου παστοφορίου είχεν άνοι
γμα καθόδου προς τον βαθύτερον χώρον, δπου ό τάφος τοΰ Θεοδώρου σχη-
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ματιζομένης εκεί μικράς βαθμίδος. Δέον νά σημειωθή οτι λόγφ τής διαβάσεως 
ταΰτης άφέθη ίσου πλάτους ζώνη τοΰ άβαθεστέρου διαμερίσματος άνευ 
πλακόστρωτου.

Ε) Φωτογράφησις και σχεδιογράφησις τοΰ ναόν

Προετοιμαζόμενης τής καθολικής δημοσιεΰσεως τής Βασιλικής έγένετο 
επιμελής καί κατά πάντα ακριβής ή σχεδιογράφησις τοΰ χώρου εις κάτοψιν 
και κυρίας τομάς' επίσης ή επιστημονική φωτογράφησις τοΰ χώρου εις γενι- 
κάς απόψεις καί λήψεις των μάλλον σημαντικών τμημάτων αΰτοϋ, ως καί 
τοΰ συνόλου σχεδόν τοΰ εις τεμάχια άνακαλυφθέντος άρχιτεκτονικοΰ καί γλυ- 
πτικοΰ διακόσμου τοΰ ναοΰ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΤΓΛΑΤΩΝ

9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΝΑΞΩι

Ή από 24 ’Οκτωβρίου μέχρι 5 Νοεμβρίου 1949 διαρκέσασα άνασκαφή, 
έκτος τοΰ ά'λλου ενδιαφέροντος περί τής νήσου, ώρμήθη είδικώτερον έκ τής 
κατά τήν βόρειον παραλίαν τής πόλεως Νάξου άνευρέσεως τοΰ γεωμετρικοΰ 
άμψορέως Άρχ. Έφ. 1945-1947 (1948) σ. 1 κέ., ως καί ά'λλων μικρών αγγείων 
καί οστράκων γεωμετρικών, έν μέρει δέ καί μυκηναϊκών χρόνων, διεσπαρμένων 
εν σχετική αφθονία επί τής περιοχής ταΰτης.

Ή ομαλή αυτή καί ήρέμα προς τήν θάλασσαν καταλήγουσα περιοχή, 
καλουμένη κοινώς Γκρόττα, βλέπουσα δέ προς βορράν (είκ. 1)} περιορίζεται 
άνατολικώς μέν υπό χειμάρρου πέραν τοΰ οποίου αρχίζει ή διαμόρφωσις τής 
έξω τής πόλεως λοφώδους έκτάσεως, δυτικώς δέ υπό τής μικρας προεκτάσεως 
γής προς τήν θάλασσαν, τής οίονεί «νησΐδος», επί τής οποίας ΐσταται ή επι
βλητική πύλη τοΰ άρχαϊκοΰ ναοΰ, τοΰ οποίου έν μέρει σώζεται καί ή θεμε- 
λίωσις (G. Welter Ath. Mitt. 1924 σ. 17 κέ. καί Arch. Anz. 45,1930,132 κε.).

Τήν άνασκαφήν ήρχισα 40 περ. μ. προς Α τοΰ σημείου, καθ’ ο αρχίζει 
ή νησίς, καί ήδυνήθην κατά τήν διάρκειαν τής έργασίας νά άποκαλΰψω, έν 
μέρει δέ μόνον, τρεις οικίας έκ τοΰ κατέχοντος τον τόπον τοΰτον προϊστορικοΰ 
συνοικισμοΰ, λεά|ιανα τοΰ οποίου ειχον άποκαλυφθή καί υπό τήν θεμελίωσιν 
τοΰ ναοΰ έπί τής νησΐδος καί έπί τής ακτής (G. Welter Arch. Anz. έ.ά.).

To άποκαλυφθέν τμήμα τοΰ συνοικισμοΰ περιορίζεται από βορρά αμέ
σως υπό τής θαλάσσης. Τμήματα τοίχων διακρίνονται ακόμη καί σήμερον
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εντός τού πλησίον αίγιαλοΰ κα'ι είναι προφανές ότι κατά τους χρόνους τοϋ 
συνοικισμού ή ξηρά κατεΐχεν αρκετόν χώρον εντός τής σημερινής θαλάσσης. 
Ή ά'μεσος αυτή προς την θάλασσαν γειτνίασις άπετέλεσε μεγίστην δυσχέ
ρειαν τής άνασκαφής διότι ευθύς μετά 
την άφαίρεσιν τής καλυπτουσης τά 
ερείπια άμμου τό θαλάσσιον ύδωρ εΐ- 
σέρρεεν άφθονον εντός αυτών.

Τό άποκαλυφθέν τμήμα τοΰ συν
οικισμού άποτελεΐται εκ τριών οικιών, 
εκ τών οποίων αί δύο μέν κεΐνται προς 
δυσμάς, μία δέ προς άνατολάς μικράς 
οδού (είκ. 2-4) κατευθυνομένης προς 
την θάλασσαν, πλάτους 1,05 - 1,55 μ., 
έκτος κατά τό σημεϊον μεταξύ τής 
προεξοχής τοΰ φρέατος τής οικίας Α, 
δεξιά, και τού καμπυλογράμμου διαμε
ρίσματος τής οικίας Γ, δπου απομένει 
στενή διάβασις 55 μόνον εκατοστών.

Αί δεξιά τής οδού οίκίαι Α καί 
Β (είκ. 5) χωρίζονται άπ’ άλλήλων 
διά στενού διαδρόμου πλάτους 0,45 0,50 μ. Πληρέστερου διατηρείται ή οικία 
Α άποτελουμένη, καθ’ δσον άνεσκάφη, έκ δύο τετραπλεύρων χώρων· διότι 
απομένουν ακόμη άγνωστοι ή δυτική καί ή νοτία αυτής πλευρά.

Ό Α τοίχος τής οικίας, ό πλαισιών τήν οδόν, άνεσκάφη εις μήκος 6,60 μ. 
"Εν φρέαρ διαμέτρου 2 περ. μ. διακόπτει τήν συνέχειαν τού τοίχου τούτου 
ολίγον προ τοΰ Ν άκρου αυτού. Σώζεται εις ύψος 0,45 (ΒΑ γωνία τής οικίας) 
μέχρι 1,10 μ. (νότιον αυτού πέρας)· τό αυτό παρατηρεΐται καί εις ολόκλη
ρον τον συνοικισμόν: οί τοίχοι τών οικιών σώζονται εις μεγαλύτερου ύψος, 
καθ’ δσον απομακρύνονται από τής θαλάσσης.

Εις μήκος 3,50 μ. από τής ΒΔ γωνίας τής οικίας ένούται προς τον ανα
τολικόν τούτον τοίχον ετερος εγκάρσιος διαχωρίζων τήν οικίαν εις δύο δωμά
τια. Ό διαχωριστικός ούτος τοίχος τής οικίας σφζόμενος εις ύψος 1,10 παρη- 
κολουθήθη προς δυσμάς επί 4 περίπου μέτρα. Μέχρι τοΰ αυτού περίπου μή
κους κατέστη δυνατόν νά άνασκαφή καί ό βόρειος εξωτερικός τοίχος τής οικίας 
σφζόμενος εις ύψος 85 μέν εκατοστών άνατολικώς τοΰ επί τούτου έπικαθη- 
μένου μεταγενεστέρου τοίχου (βλ. κατ.), 50 δέ έκ. μόνον έκείθεν τούτου.

Τό πάχος τών τοίχων είναι 50 περ. εκατοστών, είναι δέ οΰτοι έκτισμένοι 
έκ μικρών ούχί κανονικού σχήματος λίθων γρανίτου καί πηλού. Κατώφλιον 
θύρας δέν άνεφάνη έπί τών άνασκαφέντων τμημάτων τής οικίας.

Είκ. 1. Ή Β παραλία τής πόλεως 
Νάξου μετά τμήματος τών άνα- 
σκαφεισών προϊστορικών οικιών.

8
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Είκ. 2. ’Αριστερά : οίκίαι Α καί Β' δεξιά: τμήμα τής οικίας Γ.

Είκ. 3. Ό προϊστορικός συνοικισμός Νάξου από 'Ανατολών. ’Εμπρός ή οικία Γ, 
όπισθεν ή οικία Α μετά τοΰ φρέατος·
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Είκ· 4. Άποψις άπό Ν τών προϊστορικών οικιών έκατέρωθι τής όδοϋ.

Είκ. 5. Αί οΐκίαι Α καί Β χωριζόμεναι διά στενού διαδρόμου.
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Ή γωνία τοϋ πλησίον τοϋ φρέατος δωματίου είναι εντελώς ορθή. Ή 
γωνία δμως τοΰ βορείου δωματίου, ή ΒΑ δηλ. γωνία τής δλης οικίας, είναι 
ολίγον μικρότερα τής ορθής, σχηματιζομένης μιας ελαφρώς άποκλίσεως τοΰ 
Α τοίχου από τής ευθείας. Τοΰτο είναι φανερόν καί εκ τής είκόν. 5 δεικνυού- 
σης τον εξωτερικόν τοίχον με ελαφρών άπόκλισιν.

Πολύ ελλιπέστερου διατηρείται ή πλησίον τής θαλάσσης οικία Bt τής 
οποίας σώζεται μόνον ή ΝΑ γωνία (είκ. 2 καί 5)' δ νότιος αυτής τοίχος

σώζεται εις μήκος 3,90 μ., δ δέ ανατολι
κός 2,50 από τής γωνίας τής οικίας. 
Τό ύψος των δεν υπερβαίνει τά 40 εκα
τοστά. Εις τό μέσον τοΰ νοτίου τοίχου 
υπάρχει εν φρέαρ διαμέτρου 1,05 μ. 
πάχους τοιχώματος 0,20 μ. Τό φρέαρ 
ενταύθα δεν διέκοψεν εντελώς τον 
τοίχον άλλα μόνον εφάπτεται αύτοΰ 
(είκ. 6). ’Από τής βόρειας παρειάς 
τοΰ φρέατος εκκινεί μικρός τοίχος προς 
Β ελάχιστα μόνον σωζόμενος, σχεδόν 
δέ εις τό ύψος τής θαλάσσης ώστε ήτο 
αδύνατος ή λεπτομερής του έρευνα- τό 
αυτό δύναται να λεχθή καί διά μικρόν 
λιθόστρωτου κατέχον τον μεταξύ τής 
γωνίας τής οικίας καί τοΰ φρέατος 

χώρον φθάνον εις ύψος 0,30 μ. ύπέρ την θεμελίωσιν τών τοίχων.
’Από τής δυτικής παρειάς τοΰ φρέατος αρχίζει μικρός τοίχος προς Ν, 

δστις υπέρ τον μεταξύ τών οικιών Α καί Β διάδρομον καί υπέρ τον βόρειον 
τοίχον τής οικίας Α εκτείνεται εντός αυτής επί 1,50 μ. περαιτέρω, καμπτόμε
νος είτα προς δυσμάς δι’ αμβλείας γωνίας (είκ. 7, πρβ. είκ. 2). Ό τοίχος

ΕΙκ. 6. Τό φρέαρ τής οικίας Β.

οΰτος έχων ύψος 0,40 μ. έπικάθηται επί τοΰ βορείου τοίχου τής οικίας Α, 
δστις σφζεται ακόμη 0,50 μ. ύπό τοΰτον- είναι δηλαδή 0,50 μ. υψηλότερου 
τεθεμελιωμένος. Εις τό ύψος τοΰ λίθου τούτου εΰρέθη δ'στρακον εγχαράκτου 
άγγείου κατωτέρω δέ ήρχιζεν ή κανονική έπίχωσις πλήρης οστράκων, ενώ 
ανωτέρω τοΰ επιπέδου τούτου ή έπίχωσις ήτο ανάμεικτος καί μετά συγχρόνων 
έτι τεμαχίων καί άχρηστος επομένως.

’Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι ή οικία Γ (είκ. 3, 8-9) ή κειμένη 
επί τής ετέρας πλευράς τής δδοΰ, άνασκαφεΐσα πλήρως. Ελλιπής είναι μόνον 
ή προς τήν θάλασσαν βορεία στενή αυτής πλευρά.

Άποτελεΐται εκ δύο κυρίων χώραιν. Τό προς τήν θάλασσαν ορθογώνιον 
δωμάτιον έχει έξωτερικάς διαστάσεις: δυτικός τοίχος 4 μ., ανατολικός 3 μ. (αί
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προς τήν θάλασσαν απολήξεις αυτών δεν διατηρούνται), διαχωριστικός 
(νότιος) τοίχος 3,70 μ. Όλίγον προ τοϋ βορείου πέρατος τοΰ Δ τοίχου υπάρ- 
χουσιν αμφίβολα ίχνη εγκαρσίου τοίχου, ό όποιος ουτω θά ήδύνατο νά δια- 
χωρίζη πρόδομον ή τρίτον έν γένει χώρον κατά τήν βορείαν πλευράν τής 
οικίας.

“Οπισθεν τοΰ ορθογωνίου τοΰτου διαμερίσματος υπάρχει δεύτερον έχον 
άπεστρογγυλωμένας τάς γωνίας και ελαφρώς καμπύλους τούς τοίχους. Αλλά

Είκ. 7. Ό επί των οικιών Α καί Β νεώτερος τοίχος.

περισσότερον περίεργον είναι δτι ό δυτικός καί ό νότιος τοίχος τοϋ χώρου 
τούτου αντί εξ ενός αποτελούνται έκ δύο μικρών τοίχων πάχους 0,25 μ., τό 
μεταξύ τών οποίων κενόν επληροϋτο διά χωμάτων μετ’ οστράκων όμοιων προς 
τά άνευρισκόμενα έν τη δλη οικία. Ουτω τό έκ τών δύο τοιχαρίων μετά τής 
μεταξύ αυτών έπιχώσεως άποτελούμενον πλάτος φθάνει μέχρι 1 περίπου 
μέτρου. 'Απλούς είναι έκτος τοϋ διαχωριστικοϋ τών δύο χώρων τοίχου καί ό 
τής ανατολικής πλευράς, δστις δμως έχει μίαν έλαφράν κυρτότητα προς τά 
έσω. Κατά τό σημεΐον ένώσεως τών δύο τοίχων προς τήν ΝΔ γωνίαν τοϋ 
δρθογωνίου χώρου έξωτερικώς είναι φανερά ή καμπύλη κατασκευή (είκ. 8)' 
έσωτερικώς έν τή γωνία τοϋ καμπυλογράμμου χώρου σχηματίζεται κτιστόν 
καμπύλον επίσης κατασκεύασμα, αγνώστου προορισμού, άλλ’ άποτελοΰν τρό
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πον τινά την εσωτερικήν άπόληξιν τών ηνωμένων δυο μικρών τοίχων (πρβ. 
εσωτερικόν οικίας Γ, είκ. 3).

'Ως βέβαιον δύναται νά θεωρηθή δτι δ καμπυλόγραμμος χώρος είναι 
μεταγενεστέρα προσθήκη εις τον ορθογώνιον δυστυχώς δεν δύναμαι νά εϊπω 
πόσον μεταγενεστέρα, ακριβώς επειδή τα μεταξύ τών δύο τοίχων δ'στρακα τάέν 
άμφοτέροις τοΐς διαμερίσμασι καί κυρίως τα υπό τον διπλοϋν τοίχον δ'στρακα 
ανήκουν εις τήν αυτήν γενικώς περίοδον. Διότι οί δύο μικροί τοίχοι είναι

τεθεμελιωμένοι επί γης περιεχούσης 
δ'στρακα, 0,30 μ. δέ ύψηλότερον τών 
εύθυγράμμων τοίχων. Δυστυχώς ό κα
θαρισμός καί ή μελέτη τών αγγείων 
δεν έχουσιν ακόμη περατωθή καί δεν 
δύναμαι επομένως νΰν νά έπιμείνω 
περισσότερον επί τοΰ ζητήματος.

Αί μέγισται διαστάσεις τοΰ νο
τίου τούτου χώρου είναι εξωτερικώς: 
2,85 από βορρά προς νότον, 4,65 μ. 
από δυσμών προς άνατολάς, εσωτερικώς 
είναι άντιστοίχως 1,40 κατά τον ανατο
λικόν τοίχον, 0,84 δέ κατά τον δυτικόν 
(διότι ενταύθα είναι ή μεγαλυτέρα διά- 
στασις τοΰ μεταξύ τών δύο μικρών 
τοίχων κενού), καί 3,36 από Δ προς Α.

Είς τό μέσον τοΰ διαχωριστικοΰ τοίχου τών δύο χώρων υπάρχουν δύο 
μικραί πλάκες σχιστού δυνάμεναι νά θεωρηθώσιν ως προερχόμεναι εκ κατω
φλιού- δυστυχώς είναι λίαν κατεστραμμένος δ εκατέρωθι τοίχος.

’Ακριβώς είς τό μέσον τοΰ ορθογωνίου χώρου εύρίσκετο μέγα λεκανοει
δές άγγεΐον μετά δριζοντίου περιχειλώματος κοσμουμένου δι’ εγχαράκτων 
τριγώνων. “Εν ακέραιον επίσης άγγεΐον έ'κειτο κατά τήν ΝΔ γωνίαν τοΰ αύτοΰ 
διαμερίσματος.

’Έξωθι τής οικίας Γ, άνατολικώς, Ιφάνη εν μέρει σφζόμενος μικρός 
λιθόστρωτος χώρος.

Προς Ν, ήτοι προς τήν περιοχήν τής πόλεως, τό δριον τής εφετινής 
άνασκαφής άπετέλεσε μικρόν τμήμα τοίχου εκ μεγάλων λίθων γρανίτου έπι- 
καθήμενον έγκαρσίως επί τοΰ νοτίου πέρατος τοΰ Α τοίχου τής οικίας Α, ολί
γον μετά τό φρέαρ ευρισκόμενον 1,10 μ. ύψηλότερον τών τοίχων τών οικιών.

Περίεργος είναι ή ΰπαρξις τών δύο φρεάτων' εφέτος μετά μεγίστης 
δυσχερείας λόγφ τοΰ θαλασσίου ΰδατος ήρευνήθη τό φρέαρ τής οικίας Β. Τά 
εν αύτφ δ'στρακα φθάνουν από τών προϊστορικών χρόνων μέχρι τοΰ 5 π.Χ

Είκ. 8. Ή οικία Γ.
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αίώνος. Είναι δύσκολον νά παραδεχθή κανείς ότι είναι σύγχρονον προς τάς 
οικίας. Έκτος τοΰ γεγονότος δτι τό φρέαρ τής οικίας Α κόπτει την οδόν 
— πράγμα ίσως άνευ σημασίας κατά τούς προϊστορικούς χρόνους — τό 
φρέαρ τούτο, δσον σώζεται, δεν έχει βεβαίως εξωτερικήν ό'ψιν έπιμεμελημένην, 
διότι δεν ήτο ορατή, ενώ 6 ισοϋψής τοίχος τής οικίας βεβαίως ήτο κατά μέγα 
μέρος ορατός.

Περί των ευρημάτων έν τώ συνοικισμώ τοΰτω άποτελουμένων άποκλει-

Είκ. 9. Τό νότιον δωμάτιον τής οικίας Γ μέ τόν διπλοΰν τοίχον.

στικώς εκ πήλινων αγγείων - εν μόνον μικρόν τεμάχιον μαρμάρινου αγγείου 
σφαιροειδούς άνευρέθη εν τή οικία Γ —- απεικονίζω ελάχιστα δείγματα 
(είκ. 10-13). Τά αγγεία γενικώς είναι μονόχρωμα ερυθρά ή μαύρα καί εγχά
ρακτα, άνήκουσι δέ προφανώς εις την πρώτην κυκλαδικήν περίοδον, τινά δέ 
ίσως καί εις τούς ΰπονεολιθικούς χρόνους. Τεμάχιον μετάλλου ούδέν εύρέθη. Τά 
σχήματα είναι τά έν μέρει ήδη γνωστά, αλλά ίσως θά άποκατασταθοΰν καί νέα.

Μεταξύ τών δοκιμαστικών ερευνών, ας ένήργησα καθ’ άπασαν τήν έκτα- 
σιν τής παραλίας, ολίγα μέτρα άνατολικώτερον, άνεφάνη οικοδόμημα εξ ΐσχυ- 
ροτέρων τοίχων, τό οποίον όμως δεν ήδυνάμην πλέον νά άνασκάψω. Μεταξύ 
τών έν αύτώ εύρεδέντων οστράκων πλεονάζουν τά μυκηναϊκά (είκ. 14), τά 
όποια καί παρέχουσι τήν χρονολογίαν τούτου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:51 EEST - 54.226.8.97



120 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1949

Προς τό δυτικόν πέρας τής Γκρόττας άνευρέθη μεταξύ των χωμάτων 
καί μικρά μαρμάρινη κεφαλή παριστώσα γενειοφόρον μετά περικεφαλαίας 
έκ δέρματος, τοϋ 3ου ή 4ου μ.Χ. αίώνος.

Είκ. 10. "Οστρακα προϊστορικών 
εγχαράκτων αγγείων.

Είκ. 11. "Οστρακα έκ μεγάλου 
προϊστορικού εγχαράκτου αγγείου.

Είκ. 12. Άγγεΐον μελανός στιλβώματος. Είκ. 13. ΠυΟμήν προϊστορικού]
αγγείου έχων άποτετυπωμένον 
τό χαρακτηριστικόν πλέγμα.

Ή λόγφ τής γειτνιάσεως προς την θάλασσαν ελλιπέστατη διατήρησις των 
άποκαλυφθεισών προϊστορικών οικιών δεν μειώνει τό ενδιαφέρον αυτών· 
Πολλά πράγματα βεβαίως, τά όποια θά ήθέλομεν νά μάθωμεν, δεν κατωρ-
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θώθη, εφέτος τουλάχιστον, νά τά γνωρίσωμεν. Οΰτω τό ζήτημα τής εισόδου 
των οικιών μένει επί τοϋ παρόντος άλυτον παρά τάς πιθανάς ερμηνείας, αί 
όποΐαι ευκόλως θά ήδΰναντο νά δοθούν. Πώς ήτο τό δάπεδον τών οικιών 
άγνοοΰμεν επίσης. Είναι αληθές δτι έν τή οικία Α συνέλεξα αρκετά τεμάχια 
πλακών σχιστού, μίαν μάλιστα ακριβώς κατά την ΝΑ γωνίαν τοΰ Β διαμερί
σματος αυτής καί ήτις ασφαλώς θά ήδΰνατο νά θεωρηθή ως άνήκουσα εις 
την πλακόστρωσιν τοΰ δωματίου' άλλ’ αΰτη εύρίσκετο εις ύψος 0,65 μ. υπέρ 
την αρχήν τοΰ τοίχου καί επομένως άνήκεν εις δευτέραν περίοδον, ίσως την 
αυτήν προς τον μεταγενέστερον τοίχον.
Καί βαθΰτερον δμως ΰπήρχον τεμά
χια όμοια πλακών. Ό αείμνηστος 
Τσοΰντας διεπίστωσεν επίσης εις κυ
κλαδικά οικήματα πλακόστρωτα δά
πεδα. Περί τής στέγης επίσης ουδέν 
δυνάμεθα νά εϊπωμεν. Ή συνέχεια τής 
άνασκαφής έλπίζομεν νά είναι διδακτι- 
κωτέρα περί τών προβλημάτων τούτων 
καί ήδη τό κέρδος είναι αρκετόν.

Διά πρώτην φοράν άποκτώμεν 
σαφή έννοιαν περί τών προϊστορικών 
οικιών τής Νάξου. Δυστυχώς αί προϊ
στορικοί έρευναι τοΰ Κλώνος Στεφάνου 
έγνώσθησαν διά τών συντόμων μόνον 
αυτοΰ εκθέσεων, έκ δέ τών άνασκα- 
φέντων ύπ’ αυτοΰ συνοικισμών ουδέν έδημοσιεΰθη. ’Αλλά καί έκ τών άλλων 
Κυκλάδων (έκτος τής Μήλου) δέν έ'χομεν σημαντικούς συνοικισμούς. Πρβ. X. 
TsorNTAN, Άρχ. Έφ. 1898, 195 κέ., (λείψανα αμφίβολα έν Άμοργφ), αυτ. 
σ. 168 (ολίγα έν Πάρω) καί αυτ. 1899 σ. 120 κέ. (λείψανα τής Άκροπόλεοτς 
τής Χαλανδριανής). Περί τοΰ συνοικισμοΰ τής πόλεως Πάρου βλ. Ath. Mitt. 
1917 σ. 1 κέ. Αί προϊστορικοί καλύβαι τοΰ Κΰνθου τής Δήλου (Delos XI) δέν 
διδάσκουσι πολλά, ένώ ό προϊστορικός συνοικισμός υπό τό ιερόν τοΰ ’Απόλ
λωνος τώρα μόνον ήρχισε νά έρευνάται συστηματικώτερον.

Οΰτω ό άποκαλυφθείς έν τή πόλει τής Νάξου προϊστορικός οικισμός είναι 
ό πληρέστερον διατηρούμενος καί γνωριζόμενος έκ τών Κυκλάδων μετά τήν 
Μήλον.

Ή παρά τήν θάλασσαν ΰπαρξις αυτοΰ καί ουχί ή επί τής Άκροπόλεως 
βεβαίως δέν έκπλήσσει. Ό συνοικισμός τής Φυλακωπής είναι παρά τήν θάλασ
σαν έπίσης, καθώς καί οι πλεΐστοι τών κυκλαδικών συνοικισμών, κυρίως δέ θά 
ήθελον νά έξάρω τήν άνάλογον ΰπαρξιν τοΰ προϊστορικοΰ συνοικισμοΰ παρά

Είκ. 14. Μυκηναϊκά όστρακα έκ Νάξου.
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τον “Αγιον Κοσμαν τής ’Αττικής, τον άνασκαφέντα υπό τοΰ κ. Γ. Μυλωνά, 
τοϋ οποίου είναι μεγάλη ή προς τάς Κυκλάδας σχέσις.

Έν τή πρώτη ταΰτη ανακοινώσει δεν δύναμαι να ομιλήσω διεξοδικώ- 
τερον περί τής άνασκαφής. ’Αναφέρω μόνον δτι το ιδιαίτερον γνώρισμα τής 
οικίας Γ άποτελουμένης έκ δυο χώρων, ών 6 έτερος έχει άπεστρογγυλωμένας 
τάς γωνίας, άπαντα και έν οικία άνασκαφείση υπό τοΰ Τσοΰντα έν Πάρο), Έφ. 
Άρχ. 1898, 168 εικ. 10 και ά'λλη υπό τούς πρόποδας τής προϊστορικής άκρο- 
πόλεως τής Πάρου, Ath. Mitt. 1917 σ. 10 είκ. 6. Επίσης πολλαί οικίαι τής 
Χαλανδριανής έχουσι καμπυλογράμμους τοίχους, Έψ. Άρχ. 1899 σ. 121. Ή 
συνυπαρξις εύθυγράμμων και καμπυλογράμμων δωματίων ενθυμίζει αμέσως 
τά ελλειψοειδή και γενικώς καμπυλόγραμμα προϊστορικά οικήματα άλλα βε
βαίως τό περί αυτών πρόβλημα δεν δύναται νά έξετασθή ένταΰθοι.

Την ύπαρξιν προϊστορικού συνοικισμού κατά την περιοχήν ταύτην τής 
Νάξου είχεν έξακριβώσει ήδη κατά τό 1930 δ G. Welter άνασκάψας επί 
τής νησϊδος, ένθα ό άρχαϊκός ναός καί έπί τής Γκρόττας ολίγον δυτικώτερον 
τής ήμετέρας άνασκαφής, περί τής οποίας δμως δεν υπάρχει είμή ή σύντομος 
έκθεσις έν A A 1930, 134 κέ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΤΗΝΩι

Ή έφετινή άνασκαφή έν Τήνφ, διαρκέσασα άπό τής 12ης μέχρι τής 
30ής Σεπτεμβρίου (1949), υπήρξε συνέχεια τής μικράς δοκιμαστικής σκαψής 
τού 1938 (πρβ. Άρχ. Έφ. 1939 41 (1948), Χρονικά σ. 23 κε.)1 έχουσα ως

1 Έκεΐ εξέθεσα τό ιστορικόν τής ένάρξεως τής έν τφ τόπφ τούτφ άνασκαφής.
Μολονότι δέν είχενάποδοθή προηγουμένως μεγαλυτέρα σημασία εις τήν περιοχήν 

ταυτην, άλλ’ δμως δέν έ'λειπον εντεύθεν ευρήματα καί ενδείξεις περί τής σημασίας 
τοΰ τόπου. Ό Ρ. Graindor Musee Beige 11,1907,42 περιγράφει επτά γεωμετρικά 
αγγεία προερχόμενα έκ τάφων εύρεθέντων παρά τό Ξώμπουργο (πρβ. καί D. Lbvi έν 
Annuario 8-9 σ. 226 κέ.).

Έν τφ αότφ άρθρορ ό Ρ. GRAINDOR αναφέρει δτι έν τή αυτή περιοχή ευρέθησαν 
καίάλλα αντικείμενα άνήκοντα εις τήνέλληνιστικήνπερίοδον'ίσως έννοει τήν μέχρι καί 
σήμερον άναφερομένην ύπό των χωρικών διήγησιν περί άνευρέσεως τάφων μέ « πολλά 
χρυσά». ’Επίσης τό ώραΐον έλλιπές έπιτύμβιον άνάγλυφον αύστηροΰ ρυθμοΰ τό δημο- 
σιευθέν ύπό τοΰ Ρ. Graindor Rev. Et. Anc. 20,1918, 33 κέ. (πρβ. Kapoyzon, BCH 
62,1938, 103 σημ. 2) άνευρέθη εις τήν περιοχήν' ό Ρ. Graindor σημειώνει έ.ά. « σύμ
φωνος πρός αξιόπιστους πληροφορίας φαίνεται δτι προέρχεται έκ των ένετικών έρει-
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σκοπόν την πληρεστέροιν ερευνάν τών εν μέρει άναφανέντων τότε οικοδο
μημάτων.

Ό ακριβής τόπος τής άνασκαφής είναι ό σημερινός αγρός τοϋ Ίωάν- 
νου Δ. Σιώτη εις τό μέσον ύψος τής άνωφερικής έκτάσεως από τοΰ χωρίου 
Τριπόταμος προς τον γρανίτινον λόφον τοϋ Ξώμπουργου, έφ’ οϋ σώζεται 
τό ένετικόν κάστρον τής Τήνου (είκ. 1).

Δεν κατέστη δμως δυνατόν οϋδ’ έφέτος να άποκαλυφθή εντελώς τό έν 
τφ άγρω τούτω ευρισκόμενον συγκρό
τημα αρχαίων οικοδομημάτων, ήρχισεν 
δμως ήδη νά αποκτάται σαφεστέρα 
ιδέα περί τών ερειπίων τούτων, έκ τών 
οποίων διακρίνονται δύο τουλάχιστον 
οικοδομήματα.

Τοϋ μεγαλυτέρου εκ τούτων, τοϋ 
δυτικωτέρου, παρηκολουθήθη εις έκτα- 
σιν 15,25 μ. δ ανατολικός τοίχος, ό 
όποιος εκτείνεται από Β προς Ν ακο
λουθών ακριβώς την κλίσιν τοϋ λόφου 
(είκ. 2-3). Ό ένεκα τής καλλιέργειας 
σχηματισμός τής δλης άνωφερείας εις 
ίσοπέδους αγρούς δι’ άναλημματικών 
τοίχων κλιμακοειδώς και ή διά τοϋ τρόπου τούτου συγκράτησις τών έκ τής 
κορυφής κατερχομένων χωμάτων ΰπήρξεν ή αιτία τοΰ σχηματισμοϋ ισχυρών 
έπιχώσεων εις τρόπον ώστε διά την παρακολούθησιν τοϋ τοίχου τούτου 
κατέστη αναγκαία ή σκάφη εις βάθος μέχρι 5 μέτρων, ΐνα άποκαλυφθή τό 
φυσικόν έδαφος. Οΰτω δμως ήτο αδύνατος ή μεγαλυτέρα έ'κτασις τής έργα. 
σίας κατά πλάτος, δτε δέ διεπιστώθη ή έκτασις τοϋ οικοδομήματος δεν εΐχο- 
μεν την δυνατότητα τής περαιτέρω αύτοϋ έρεύνης. Έκ τούτου δεν κατέστη 
δυνατόν νά άνασκάψωμεν ακόμη ουδέ τάς προς Β και Ν απολήξεις τοϋ μεγά
λου τούτου ανατολικού τοίχου τοϋ οικοδομήματος.

Ό τοίχος ούτος (τοίχος Σ) σώζεται εις ύψος 0,30 μ. μέχρι 1,20 μ., άνε- 
φάνη δέ είς βάθος 2-3 μέτρων υπό την επιφάνειαν τοϋ σημερινού εδάφους.

πίων τοΰ Ξώμπουργου». Πλησίον τοΰ τόπου τής ήμετέρας άνασκαφής σώζεται είς 
Ικανήν έκτασιν Ισχυρός αρχαϊκός τοίχος, σήμερον ανάλημμα άγροΰ, τό όποιον δέν έμε- 
λέτησα ακόμη.

Είναι δλως άπίθανον δτι ό φύσει οχυρός λόφος τοΰ Ξώμπουργου, έκ τοΰ οποίου 
είναι όρατή ολόκληρος ή πέριξ τής νήσου θάλασσα, δέν ήτο καί κατά τήν αρχαιότητα 
άκρόπολις ώς καί κατά τήν ενετοκρατίαν. Ή άνασκαφή ακριβώς άποδεικνύειτήν σημα
σίαν τής περιοχής καί κατά τήν αρχαιότητα.
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Είκ. 3· "Αποψις των ερειπίων. Ό μέγας ανατολικός τοίχος Σ 
και οί εγκάρσιοι τοίχοι Β καί Γ.
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Εις τούτον καταλήγουν δυο εγκάρσιοι τοίχοι από δυσμών, εις άπόστα- 
σιν 7 μέν μέτρων από τής βόρειας του άπολήξεως δ πρώτος (τοίχος Β), είς 
άπόστασιν δε 3,22 μ. από τής νοτίας του άπολήξεως 6 δεύτερος (τοίχος Γ)
(είκ. 4).

Ό τοίχος Β, 6 βόρειος, είναι (είκ. 5) δμοιος κατά την κατασκευήν 
προς τον ανατολικόν τοίχον (τοίχον Σ), άμφότεροι δέ, καθ’ ό'σον σο'ιζονται, 
είναι άναλημματικοί τού υπό τούτων περιεχομένου βορειοτέρου διαμερίσμα
τος μή σφζομένου υπέρ τό φυσικόν έδα
φος. Τούτο είναι σαφές έκ τής εσωτε
ρικής αυτών δψεως κατά την γωνίαν 
τής ένώσεως αυτών (είκ. 6). Έκ 
τούτου καί τό πάχος τών δύο τούτων 
τοίχων είναι 0,80 ± μ., ενώ προφανώς 
θά ήτο μικρότερον υπέρ τό δάπεδον, 
ως δεικνύει ή μετά τον τοίχον Β συνέ
χεια τού τοίχου Σ, ήτις έχει πάχος 0,50 μ. 
διότι τό ακολουθούν νοτιώτερον διαμέ
ρισμα τού οικοδομήματος ήτο χαμηλό- 
τερον.

Έπί τής έκ τού φυσικού εδάφους 
σημερινής επιφάνειας τού βορειοτέρου 
διαμερίσματος ύπήρχεν, άγνωστον ακό
μη κατά ποιον τρόπον έσχηματισμένον, 
τό άρχαΐον δάπεδον. Έν τή μελλοντική 
έρεύντ) τού χώρου θά φανή ίσως τούτο.

Ή νοτία δψις τού τοίχου Β καί ή συνέχεια τού ανατολικού τοίχου Σ 
(είκ. 7) περιορίζουν τό δεύτερον, νοτιώτερον διαμέρισμα τού οικοδομή
ματος, τού οποίου τό δάπεδον ήτο χαμηλότερον τουλάχιστον κατά 1,20 μ. 
τού βορειοτέρου, ήτοι δσον είναι τό ύψος τού τοίχου Β. Είς άπόστασιν 
4,50 μέτρων από τού τοίχου Β υπάρχει δ τοίχος Γ (είκ. 8) εκ τού δποίου 
σώζονται μία ή δύο σειραί έκ κυανοπρασίνων λίθων σχιστού, σφζομένου 
πάχους 0,60μ. καί μήκους 1,66 μ. Ή μετά τούτον έπί 2 ακόμη μέτρα άνα- 
σκαφεΐσα προέκτασις τού τοίχου Σ, (Σ") ακολουθούσα πάντοτε την κατω
φέρειαν, παρουσιάζει έσωτερικώς ανώμαλον ό'ψιν πράγμα δπερ άποδεικνύει 
δτι τό νοτιώτατον τούτο, υπό τών τοίχων Γ καί Σ" περιεχόμενον διαμέρι
σμα δ τ’ έπιχώσεως έφθανεν είς τό ύψος τού δαπέδου τού προ αυτού χώ
ρου άποτελουμένου έκ τού φυσικού εδάφους. Τούτο είναι φανερόν καί έκ

Είκ. 4. Ό τοίχος Σ καί οί δύο εγκάρσιοι 
τοίχοιΒ καί Γ.

τής διαφόρου κατασκευής τών τοίχων Β καί Γ. Ό τελευταίος οΰτος πιθα- 
νώτατα ήτο διαχωριστικός τοίχος δευτερευούσης μάλλον σημασίας.
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Ούτω τό οικοδόμημα τούτο, τοΰ οποίου γνωρίζομεν την ανατολικήν 
πλευράν και έν μέρει την εσωτερικήν διαίρεσιν λόγω τής επί τοΰ ανωφε
ρούς εδάφους υπάρξεως αυτού διαιρείται εις δύο τουλάχιστον χώρους εκ των 
οποίων ο βορειότερος κεΐται επί δαπέδου υψηλότερου τουλάχιστον κατά 1,20 μ. 
Έπι τοΰ τοίχου Β καθέτως υπάρχει εις μικρός τοίχος κα'ι οΰτος ούχι εντε
λώς ανασκαφείς (τοίχος Δ), έχων δψιν ομαλήν μόνον κατά τήν ανατολικήν

Είκ. 5. Ό τοίχος Β.

αυτού πλευράν δεν δύναμαι ακόμη νά βεβαιώσω δτι πρόκειται περ'ι τοίχου 
ύποστηρίζοντος άνάβασιν έκ τοΰ νοτίου προς τό βόρειον διαμέρισμα.

Κατά τό σημεΐον τής ένώσεως τών τοίχων Β καί Σ προεξέχουσι λίθοι 
τινές (είκ. 2) τοΰ τοίχου Σ, ένω είναι μάλλον κανονική ή ό'ψις τούτου. Είναι 
πιθανόν δτι καί έξωτερικώς ή ύπάρχουσα έπίχωσις εκάλυπτε τό χαμηλότερον 
μέρος τοΰ τοίχου Σ" ώστε νά διακρίνεται τό ανισοϋψές δάπεδον τών δύο 
χώρων καί έξωτερικώς.

Κατά τήν προέκτασιν τοΰ τοίχου Γ είχον φανή κατά τήν άνασκαφήν 
τοΰ 1938 τμήματά τινα τοίχων μέ κατεύθυνσιν Δ-Α αλλά δεν έ'σχον τήν δυ
νατότητα νά ϊδω κατά τήν εφετινήν άνασκαφήν τήν σχέσιν αυτών προς τό 
οικοδόμημα. Οί τοίχοι Σ καί Β (είκ. 9 καί 10) αποτελούνται έκ μέτριων
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Είκ. 6. Ή εσωτερική δψις τής γωνίας 
των τοίχων Β καί 2.

Είκ. 8. *0 τοίχος Γ καί ή μετά τούτον 
προέκτασις τού τοίχου 2.

μέχρι μεγάλων λίθων γρανίτου, τών οποίων αι άκμαί, ουχι κανονικού σχή
ματος δεν εφάπτονται αμέσως προς τάς τών γειτονικών λίθων άλλ’ αφήνουν 
κενά πληροΰμενα συνήθως δι’ επαλλήλων κανονικών πλακιδίων ή καί άκα-

Είκ. 7. Ό τοίχος Β καί ή μετά τούτον 
προέκτασις τού τοίχου 2.

νονίστων μικρών λίθων. Ό τρόπος 
ουτος τής τοιχοδομίας, τοΰ οποίου ή 
θεμελιώδης αρχή είναι έν χρήσει ακόμη 
καί σήμερον εις τάς Κυκλάδας, αποτελεί 
χαρακτηριστικόν συχνόν οικοδομικόν 
τρόπον αρχαίων οικοδομημάτων ιδίως 
είναι γνωστός εις την Δήλον εκ τών 
αρχαϊκών αλλά καί έκ τών έπειτα 
χρόνων. Εις τον Οίκον τών Ναξίων έν 
Δήλω είναι ήδη έν χρήσει, ένω εις τό 
«Θεσμοφόριον» (α' ήμισυ 5ου αί.) απο
τελεί σχεδόν έπιτετηδευμένην τεχνικήν.

Κατά την Ν άπόληξιν τοΰ τοίχου 
Σ παρετηρήθη μικρός τοίχος λοξός 
έψαπτόμενος προς τον τοίχον Σ, υπό 
τοΰ οποίου φαίνεται έχει καταστραφή
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και είναι επομένως παλαιότερος. ’Αλλά κατά τό τμήμα τοΰτο δεν έχει άπο- 
περατωθή ή έρευνα.

Είς την αυτήν περιοχήν, ανατολικούς δηλ. τοϋ νοτίου πέρατος τοϋ τοί
χου Σ, εϋρέθησαν κείμενοι αρκετοί μεγάλοι λίθοι γρανίτου άδρομερώς είργα- 
σμένοι, τινές των οποίων παρέχουν την έντύπωσιν μόνον δτι αποτελούν υπό
λειμμα καμπύλου τοίχου (είκ. 3 καί 11). Θεωρώ δμως πιθανώτερον δτι πρό-

Είκ. 9. Τό βόρειον τμήμα τοϋ τοίχου Σ.

κειται περί τυχαίως παρακειμένων λίθων, διότι κατ’ ουδέν σύστημα συνδέονται 
μεταξύ των, κατακυλισθέντων έν μέρει έκ τοϋ τοίχου Σ, εν μέρει δ” ίσως καί 
εξ ύψηλότερον ευρισκομένων κτιρίων. Την ύπόθεσιν ταυτην καθιστά πιθα
νήν τό γεγονός δτι αμέσως προς Α τοϋ τοίχου Σ καί σχεδόν παραλλή- 
λως προς αυτόν τό έδαφος κατέρχεται άποτόμως προς τα κάτω σχηματιζομέ- 
νου ένταϋθα χειμάρρου κατά την αρχαιότητα, διότι ή έν τώ βαθυτέρω τοΰτω 
στρώματι έπίχωσις ήτο έκ χαλικίων καί άμμου αρκετά ΰγράς. Μικρά πηγή 
εΰρισκομένη έν τώ άγρώ ολίγον ΰψηλότερον, αντλεί πιθανώς τό ύδωρ έκ τής 
υπογείου ταΰτης διαβάσεως ϋδατος.

Θά αναφέρω ακόμη έκ τών οικοδομικών λειψάνων τής περιοχής τμήμα 
τοίχου ανήκοντας άσφαλαις είς δεύτερον οικοδόμημα κείμενον ολίγον χαμη-
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Εικ. 10. Τμήμα τοΰ τοίχου Σ.

λότερον και άνατολικώτερον τοϋ μεγαλύτερου οικοδομήματος, εις άπόστασιν 
8 περίπου μέτρων από τής άπολή- 
ξεως τοΰ τοίχου Σ.

Ό τοίχος οΰτος (εικ. 12) ανα
σκαφείς εις μήκος 2 μόνον μέτρων 
από τοΰ δυτικού του τέρματος θε
μελιωμένος επίσης επι τού φυσι
κού βράχου σφζεται εις μικρόν 
ύψος (0,35 μ.) και είναι έκτισμένος 
εκ γρανίτου κα'ι σχιστόλιθου. ’Ιδιαι
τέρως ενδιαφέρον όμως είναι δτι ή 
δυτική του άπόληξις είναι εύρυτέρα 
ή ό υπόλοιπος τοίχος. Ή δυτική 
αΰτη ό'ψις έχει πλάτος 1,25 μ., τό 
οποίον συνεχώς έλαττοΰμενον βο- 
ρείως μέν μετά 1,60 μ., νοτίως δέ 
μετά 0,65 μ. φθάνει εις τό πλάτος 
τών 0,65 μ. δπερ έχει δ υπόλοιπος 
τοίχος. Είναι πιθανόν δτι πρόκειται 
περί τοίχου καταλήγοντος εις πα- 
ραστάδα, δι3 ήν υπάρχει ή εύρυ
τέρα αύτη θεμελίωσις. Νοτίως καί 
εις την αυτήν γραμμήν προς τήν 
ύποτιθεμένην παραστάδα υπάρχει 
μικρά ανεξάρτητος θεμελίωσις μή
κους 1,15 μ. καί πλ. 0,70 μ., σω- 
ζομένη δ’ εις ύψος μόνον 0,20 μ.- 
κατά τό τέρμα τής Α πλευράς 
ταύτης υπάρχει μικρά κατακόρυφος 
πλάξ σχιστού (είκ. 13). Πρό
κειται αρά γε περί τής θεμελιώ- 
σεως τού ετέρου τών στηριγμάτων, 
τά οποία ύπήρχον μεταξύ τών εις 
παραστάδας απολήξεων τών δύο 
μακρών τοίχων; Τό μεταξύ τής πα-
ραστάδος τού τοίχου καί τής ιδιαιτέρας ταύτης θεμελιώσεως άνοιγμα είναι 
0,90 μ., αλλά βεβαίως ενταύθα πρόκειται μόνον περί τών θεμελίων καί έπομέ-

Εικ. 11. Μεγάλοι λίθοι άνατολικώς 
τοϋ τοίχου Σ·

9
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νως δυνάμεθα τά φαντασθώμεν τό άνοιγμά τοΰτο μεγαλυτερον εν τή άνωδομία.
Ελπίζω ή συνέχεια τής άνασκαφής νά μας διδάξη περισσότερα περί χοΰ 

διαγράμματος και τοΰ προορισμού επομένως τών οικοδομημάτων τούτων, 
των οποίων ή καταστροφή έξετάθη κυριολεκτικώς μέχρι τοΰ εδάφους.

Ή τοιαύτη καταστροφή, εις ήν οΰκ ολίγον συνήργησε καί ή από τής

Είκ. 12. Τοίχος ανατολικού τμήματος. Είκ. 13. Τοίχος τοΰ ανατολικού τμήματος
μετά τής νοτίως αυτού θεμελιώσεως.

άρχαιότητος καλλιέργεια τής περιοχής, έπέφερε καί την μεΐξιν τών κινητών 
ευρημάτων.

Ταΰτα συνίστανται κυρίως εις πήλινα αγγεία καί έξαιρετικώς πολλά τε
μάχια πηλίνης κεραμώσεως.

Τουλάχιστον έν τή έρευνηθείση περιοχή, έκτος ελάχιστων αμφιβόλου χρο
νολογίας οστράκων, τό μέγα αυτών πλήθος χρονολογείται από τών γεωμε
τρικών χρόνων μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος. Τά έκ τών ύστερωτέ- 
ρων χρόνων τής άρχαιότητος ό'στρακα, είναι ελάχιστα, μεταξύ δ5 αυτών έν 
μικρόν άκέφαλον είδώλιον.

Όλίγα μέχρι τοΰδε είναι τά άνευρεθέντα γεωμετρικά ή άνατολιζοΰσης 
περιόδου γραπτά ό'στρακα, ακόμη δλιγώτερα τά μελανόμορφα, ενώ σχετικώς 
πολλά είναι τά ερυθρόμορφα όστρακα (είκ. 14).
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Άλλα τά άξιολογώτερα μεταξύ τών ευρημάτων είναι, ώς και κατά τό 
1938, τά τεμάχια εκ τών μεγάλων αναγλύφων πίθων τοϋ 7ου κυρίως αίώνος, 
τών οποίων δμως παρακολουθεϊται ενταύθα καί ή ύστερογεωμετρική προ- 
βαθμίς. Δυστυχώς |ούδ’
εφέτος κατωρθώθη νά 
εύρεθή ολόκληρον η σχε
δόν ολόκληρον άγγεΐον.
Δύο ή τρεις μόνον 
περιπτώσεις άνευρέσεως 
συνανηκόντων τεμαχίων,
3 Λ Λ 9 3 C ~ 3 5 5Μ /αλλ εν ικανή απ αλλη- 
λων άποστάσει, δικαιο- 
λογοϋσι την ελπίδα τής 
μελλοντικής άνευρέσεως 
πληρεστέρων τεμαχίων 
ή της συμπληρώσεως 
ήδη ηύρημένων.

Αί παραστάσεις εί
ναι εκτάκτως ένδιαφέ- 
ρουσαι. Εις ζώνην εκ 
μεγάλου πίθου ανήκει 
τό τεμάχιον τής είκ. 15 
μέ την παράστασιν τού 
δουρείου ίππου. Την ερ
μηνείαν βεβαιοΰν οί τρο
χοί οί παριστανόμενοι 
πέριξ τών οπλών, ενφ 
ή παράστασις ενός μό
νον προσθίου καί ενός 
οπισθίου σκέλους αποτε
λούν την περαιτέρω προσπάθειαν διά την άπόδοσιν ενός ξυλίνου ίππου, 
εάν δεν πρόκειται περί μόνον τών δύο προσθίων σκελών ή άσπίς μεταξύ 
τών σκελών τού ίππου εδείκνυε κατερχόμενον εκ τού ίππου ήρωα. Ού'τω ή 
κλασσική παράδοσις τής παραστάσεως τού δουρείου ίππου δεν είναι πολύ 
άπομεμακρυσμένη τής άντιλήψεως τού πρωίμου 7ου αίώνος.

Έκ τού λαιμού μεγάλου πίθου προέρχεται τό θραύσμα τό κοσμούμενου 
διά τού γνωστού θέματος τού «δένδρου τής ζωής» μέ άναρριχώμενον αίγα
γρον (;) εκατέρωθεν (είκ 16). Την συχνήν έμφάνισιν τού θέματος εν τή 
πρωίμω τέχνη τών Κυκλάδων έσημείωσα ήδη εν τή Άρχ. Έφημ. 1945-47

Είκ. 14. ’Ερυθρόμορφα όστρακα.

Είκ. 15. Θραύσμα αναγλύφου πίθου μέ την 
παράστασιν δουρείου ίππου.
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(1949) σ. 16 ή δέ εκ Τήνου προέλευσις τοΰ τεμαχίου είναι εΰπρόσδεκτος 
πλουτισμός των κυκλαδικών παραδειγμάτων.

Διά την συστηματικήν δημοσίευσιν τών ευρημάτων θά άναμείνω βε
βαίως τον τερματισμόν 
τής άνασκαφής. ’Απει
κονίζω μόνον ενταύθα 
καί τρίτον θραύσμα εκ 
διακόσμου ζώνης όμοιου 
πίθου παριστώσης άν- 
δρα γυμνόν έξηπλωμέ- 
νον καί κρατούντα πτη- 
νόν επί τής τεταμένης 
δεξιάς· δεύτερον πτηνόν 
φεύγει προς τά αριστερά 
(είκ. 17). Ή μορφή 
αυτή δεν ήτο βεβαίως με
μονωμένη. Ή ερμηνεία 
δεν είναι προφανής. Δι
στάζω νά δεχθώ δτι πρό
κειται περί Προμηθέως 
ή Διός μέ τον αετόν, διότι 
εκτός τού πτηνού ούδέν 
άλλο συνηγορεί υπέρ τής 
τοιαύτης ερμηνείας — 
άντιθέτως έχει τις μάλ
λον τήν έντύπωσιν οτι 
πρόκειται περί παραστά- 
σεως άναγομένης εις τον 
ανθρώπινον βίον, αγνώ
στου οπωσδήποτε μέχρι 
σήμερον έκ τής τέχνης 
τών χρόνων εκείνων.

Σημαντικοί διά τήν 
χρονολόγησιν είναι αί έν 
μεγάλφ πλήθει εΰρεθεΐ- 
σαι κέραμοι καί τά τεμά
χια τής κεραμικής διακο- 
σμήσεως τής στέγης. Οί

καλυπτήρες είναι τού καλουμένου κορινθιακού τύπου (τριγωνικοί), οί δέ άκρο-

Είκ. 16. Θραύσμα αναγλύφου πίθου μέ τήν παρά- 
στασιν αίγαγρου άναρριχωμένου επί δένδρου.

Είκ. 17. Όμοιον θραύσμα.
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κέραμοι, εις οΰς καΐέληγον, ήσαν κεκοσμημένοι εναλλάξ διά προτομών Σιλη- 
νών και δι° ανθεμίων. Τό μέγα πλήθος τούτων εύρέθη νοτίως καί άνατολι- 
κώς τοϋ οικοδομήματος. Ή προτομή τοΰ Σιληνοϋ, την οποίαν απεικονίζω 
(είκ. 18) άνευρέθη μετ3 άλλων όμοιων προς άνατολάς κα'ι πλησίον τοϋ 
τοίχου Σ. Νομίζω δτι ήδη από τοΰδε δυνάμεθα να άποδώσωμεν ίσως την 
κεράμωσιν ταϋτην εις τό μεγαλΰτερον τοϋτο οικοδόμημα κα'ι να τάξωμεν αυτό 
εις τό 2ον ήμισυ τοΰ 6ου π.Χ. αιώνος, τους χρόνους δηλαδή τούς οποίους μάς 
δίδει ή προτομή τοϋ Σιληνοϋ. Ή χρονολογία αϋτη συμβιβαζόμενη απολύτως 
προς τήν τοιχοδομίαν ένισχύεται καί 
υπό μιας άλλης παρατηρήσεως: εις τήν 
γωνίαν μεταξύ των τοίχων Β και Σ, 
ένθα τό φυσικόν έδαφος ειχεν άνα
σκαφή διά τήν θεμελίωσιν τών δύο 
τούτων τοίχων (είκ. 6), συνέλεξα δλον 
τό ύπαρχον χώμα μετά τών εν αύτώ 
υπαρχόντων ολίγων οστράκων, τά όποια 
προφανώς ήσαν παλαιότερα τοϋ οικο
δομήματος· ήσαν δε ταΰτα τεμάχια έκ 
μεγάλων πίθων τοϋ 7ου αί. καί έν μό
νον μελαμβαφές μικρόν δ'στρακον — 
τό νεώτατον πάντων, ούχί απολύτως
χρονολογήσιμόν αλλά δυνάμενον νά άνήκη εις μελανόμορφον άγγεϊον.

Διά τό έν «παραστάσι» (;) οικοδόμημα ή χρονολόγησις δεν είναι επίσης 
ακόμη εύ'κολος, εντός τών πρωίμων χρόνων, εις οΰς ανήκει. 'Ως εΐπον δεν 
είναι δυνατή ή διάκρισις τών στρωμάτων, αλλά, μολονότι πλησίον εύρέθησαν 
καί ερυθρόμορφα υ'στρακα, τά πλεϊστα ήσαν ύστερογεωμετρικά καί άνατολί- 
ζοντα. 'Η υποθετική δμως ακόμη άναπαράστασις αύτοϋ εμποδίζει τον επί τοϋ 
παρόντος σχηματισμόν περαιτέρω υποθέσεων, καί θεωροΰμεν προτιμότερον νά 
άναμείνωμεν τήν έκ τής συνεχίσεως τής άνασκαφής πληρεστέραν γνώσιν τοϋ 
σημαντικοΰ τούτου τόπου τοΰ πρωίμου έλληνικοΰ πολιτισμοΰ τών Κυκλάδων λ 1

Είκ. 18. ‘Ακροκέραμος

1 Θεωρώ έν τελεί σκόπιμον, 'ίνα δημοσιεύσω ενταύθα καί αρχαϊκήν επιγραφήν— 
τήν πρώτην γνωστήν πλήρη πως αρχαϊκήν επιγραφήν τής Τήνου—αν καί δέν εύρέθη έν 
τή άνασκαφή. Άπέκειτο αΰτη έν οικία τοϋ χωρίου Τριποτάμου καί νομίζω οτι προέρ
χεται έκ τής περιοχής τής άνασκαφής.

Είναι θραύσμα «μαρμαρόπετρας» είς σχήμα νΰν τεταρτημόριου σχεδόν δίσκου, 
προερχόμενον ούχί έκ λαξεύσεως, άλλ’ έκ τής φυσικής διαμορφώσεως τοϋ λίθου' φαί
νεται δτι έθραΰσθη αριστερά τμήμα αύτής (είκ. 19).

‘Έχει ύψος 0,14 μ., μήκος δέ τών οίονεί χορδών αύτής, τής μέν μικροτέρας 0,18, 
τής δέ μεγαλυτέρας 0,32. ’Επί τής κυκλοτερούς έπιφανείας άναγινώσκεται:
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Είκ. 19. ’Αρχαϊκή'επιγραφή.

Πνρίης Άκήστο- 
οίφόλης ρος

(ή)·&ρησα, καταπνγων.

Τό ϋψος των γραμμάτων είναι 2,5 μέχρι 3,5 έκατ., είναι δέ και εκ τής είκόνος 
φανερά ή αμέλεια τής χαράξεως. Ή τελευταία συλλαβή τοΰ Άκήστορος είναι έπί τής 
αυτής γραμμής μετά τής επομένης λέξεως. Τά γράμματα ανήκουν προφανώς εις τήν 
παράδοσιν τοΰ 6ου αίώνος.

Ή γραμμή υπό τήν επιγραφήν είναι φυσική και οΰχί γλυπτή διακόσμησις.
Ή επιγραφή ανήκει εις κατηγορίαν γνωστήν έν ταΐς νήσοις, ώς εκ τής Νάξου (IG 

XII 5,97), τής Σύρου (W. Peek Ath. Mitt. 59,1934 σ. 64 κέ., άρ. 21) και κυρίως τής 
Θήρας (IG XII 3 κέ. καί αύτ. IG XII Suppl. 307).

Ή γραφή Πνρίης, δι’ ενός ρ, είναι ασυνήθης. Εύχρηστον είναι τό Πυρρίης 
(Θάσου, IG XII 8,277, 6ου αί.) ή (δωριστί) ΠυρΡίας (Μυκηνών IG IV 492 , 6ου αί.) 
καί μεταγενεστέρως Πνρρίας, τά όποια ανάγονται εις τό πνρρός, Bechtel Hist. Per- 
sonn. σ. 392 κέ. Είναι πιθανότερα, ή ΰπόθεσις ότι πρόκειται περί απλογραφίας αντί 
Πυρρίης ή ή αναγωγή τοΰ Πυρίης είς τό πνρ.

Τά ϋ·ρηβα τοΰ 3ου στίχου είναι δυσερμήνευτον μετ’ έπιφυλάξεως υποθέτω είτε ότι 
έγράφη αντί τοΰ ή&ρησα—εΐδον, ή ’ίσως ότι τό αρχικόν Η έθραύσθη μετά τμήματος 
τής επιγραφής. 'Εάν ή ύπόθεσις αυτή είναι ορθή, τότε τό (ή)θρησα τοΰτο έχει τήν 
έννοιαν τής έπιβεβαιώσεως υπό τοΰ έγκολάψαντος τό χάραγμα τοΰ περιεχομένου αΰτοΰ, 
καθ’ δν ακριβώς τρόπον είς τάς όμοιας επιγραφάς τής Θήρας προς έπιβεβαίωσιν παρα
τίθεται ώς όρκος ύπό τοΰ χαράσσοντος IG XII 3,536 + Suppl. 307 .... φώρ. 
χ/ιε(ΐ)το μα. τον Άπόλ(λ)ω, αύτ. 537 .... ναι μα/ τον Δελπ h ίνιον,

Τό οίφόλης από τοΰ οίφω=δπνίω, είναι γνωστόν έκ τής ανωτέρω σημειωθείσης 
επιγραφής τής Νάξου καί ερμηνεύεται παρ’ ΕΥ2ΤΑΘΙΩΙ 1597,29 καί ΗΣΥΧΙΩι έν. λ. 
(δ μη εγκρατής, άλλα καταφερής προς γυναΐχα καί θηλ. οίφόλις). Δέν φαίνεται έκ 
τής επιγραφής κατά ποιον τρόπον συνάπτονται τά έπίθετα οίφόλης καί χαταπνγων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ
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Είκ. 1. Άνευρεθέν έπίκρανον παραστάδος.

11. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΗι ΒΑΣΙΛΙΚΗι ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αί εφετινοί μου έρευναι εν τή βασιλική τοΰ άγ. Δη μητριού Θεσσαλο
νίκης, αί ένεργηιΊεΐσαι δαπάναις τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, ήσαν συνέ- 
χισις των από τής πυρκαϊάς τοΰ 1917 άνατεθεισών εις εμέ υπό τοΰ Υπουρ
γείου Παιδείας σκαφικών εργασιών, αιτινες συνεβάδιζον πάντοτε με τό έ'ργον 
τής άναστηλώσεως τοΰ μνημείου, άνατεθέν εν αρχή εις τον αρχιτέκτονα Ά· 
Ζάχον και μετά τον θάνατον αΰτοΰ εις τον συσταθέντα διά τοΰ Α.Ν. 396/1945 
Αυτόνομον ’Οργανισμόν καί τήν παρ’ αυτόν συσταθεΐσαν Επιστημονικήν 
’Επιτροπήν Άναστηλώσεως.

’Αφορμήν διά τάς έφετινάς έρευνας έ'δωκεν ή μετά τήν άποπεράτωσιν 
τής άναστηλώσεως επικείμενη πλακόστρωσις τοΰ δαπέδου τοΰ ναοΰ, έκκαθα- 
ρισθέντος από των έπι έτη άποκειμένων έν αΰτω ό'γκων έκ τοΰ καταπεσόντος 
ύλικοΰ, ήτις έδωκεν αφορμήν νά γίνη έπισταμένη άνασκαφική έρευνα τοΰ 
δαπέδου. Αυτή έπεξετάθη καί εις τά πέντε κλίτη τής βασιλικής, εις τό 'Ιερόν 
Βήμα, εις τά πτερύγια καί τήν Κρυπτήν, υπήρξε δέ κατ’ εξοχήν καρποφόρος 
διαφωτίσασα κυρία προβλήματα τής αρχιτεκτονικής ιστορίας τοΰ μνημείου' 
άφ’ ετέρου περαιτέρω έρευνα τοΰ υπεδάφους προσδιώρισεν έν γενικαις γραμ- 
μαΐς τά προχριστιανικά κτίσματα τοΰ δημοσίου λουτροΰ έπί τών έρειπίων 
τοΰ οποίου είχε κτισθή, συμφώνως προς τάς πηγάς, ή βασιλική. Άνασκα- 
φαί ένηργήθησαν καί έξωθεν τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοΰ προς έξακρί-
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βωσιν των κατά τούς παλαιοχριστιανικούς κα'ι βυζαντινούς χρόνους προστε- 
θέντων εκεί ναϊδρίων καί προσκτισμάτων.

Α'.

1. 'Έρεννα τών δαπέδων των κλιτών καί των πτερυγίων. Ή άφαί- 
ρεσις τοϋ μεταγενεστέρου δαπέδου είς πλεΐστα σημεία τοΰ μέσου κλιτούς και 
των διπλών πλαγίων κλιτών εφερεν εις φώς μεγάλα τμήματα τής έπί παχέος 
στρώματος κορασανίου αρχικής έπιστρώσεως διά μαρμάρινων πλακών είς 
τό μέσον κλιτός και μαρμαροθετήματος εξ αν ίσων έγχρωμων πλακιδίων 
εις τά διπλά πλάγια κλίτη. Ή μελέτη τοϋ αρχικού δαπέδου πλήν άλλων 
λεπτομερειακών προσδιορισμών (ύψους, κλίσεως κλπ.) διεπίστωσεν δτι τό 
αρχικόν μαρμαροθέτημα τών πρώτων πλαγίων κλιτών εισχωρεί κάτωθεν τών 
κιονοστοιχιών τοϋ κεντρικού κλιτούς κατά 0,13 μ., εξ ου συνάγεται μετά βε- 
βαιότητος δτι αί κεντρικά! κιονοστοιχίαι προέρχονται έκ τής άναστηλώσεως 
τοΰ 7ου αίώνος καί ούχί έκ τοΰ άρχικοΰ ναού.

Ή περαιτέρω έρευνα εις βαθύτερα στρώματα εφερεν είς φώς υδαταγω
γούς τοϋ προγενεστέρου ρωμαϊκοΰ λουτρού καί τοίχους αύτοΰ χρησιμοποιη- 
θέντας έν μέρει ως στυλοβάτας τής βασιλικής καί άλλους καταχωσθέντας· έξ 
δλων αυτών διευκρινίζεται πρώτον τό σχήμα τοΰ λουτρού έν γενικαις γραμ- 
μαΐς καί δεύτερον δτι τό υπό την βασιλικήν σώμα τοϋ λουτρού άπετέλει 
συνέχειαν τής Κρύπτης, ήτις ήτο ό κατώτερος όροφος τοϋ διορόφου προς τό 
ανατολικόν μέρος λουτρού έ'νεκα τής μεγάλης κλίσεως τοΰ έδάφους.

Είς τά πτερύγια τής βασιλικής ή άνεύρεσις είς βάθος 0,57 μ. τοΰ αρχικού 
μαρμαροστρώτου δαπέδου διηυκρίνησε την μορφήν τών πτερυγίων κατά τύν 
5ον αιώνα καί τάς μετατροπάς, ας ύπέστησαν κατά τήν άναστήλωσιν τοϋ 7ου 
αίώνος δι’ άνυψώσεως μέρους τού δαπέδου αυτών καί χρησιμοποιήσεως τοϋ 
υπολοίπου εις είδος παρεκκλησίων, τών οποίων άνευρέθησαν αί χαμηλού 
ύψους αψίδες.

2. 'Έρευνα τοϋ δαπέδου τον "Ιερού Βήματος. Ή σκαφική έρευνα 
υπό τό μαρμάρινου δάπεδον τοϋ 'Ιερού Βήματος άπεκάλυψεν αμέσως ύπ’ 
αυτό τό δάπεδον τοϋ 7ου αίώνος καί μέρος τών βάσεων τοϋ Τέμπλου. Άφαί- 
ρεσις δέ τοϋ παχέος στρώματος κορασανίου έφερεν εις φώς τό δάπεδον τοϋ 
δ™ αίώνος καί τήν διάταξιν τοΰ άρχικοΰ σύνθρονού έχοντος τούς θρόνους 
τών ιερέων εκατέρωθεν τής 'Αγίας Τραπέζης (είκ. 3).

Περαιτέρω έρευνα κάτωθεν τοΰ δαπέδου τοΰ 5ου αίώνος άπεκάλυψε τό 
σημαντικώτερον εύρημα ήτοι τό θεμέλιον μεγάλης άψΐδος, ίσης διαμέτρου 
προς τήν αψίδα τής βασιλικής, καί εις άπόστασιν πέντε μ. δυτικώς αυτής, 
έχούσης δέ εις τό κέντρον πλησίον τοΰ τοίχου αυτής τό σταυρικόν όρυγμα 
τοΰ τάφου, δπερ είχεν άνακαλυφθή κατά τάς άνασκαφάς τοΰ 1917 καί είχε
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τότε θεωρηθή ώς έγκαίνιον κάτωθεν τής 'Αγ. Τραπέζης (πρβ. ΑΔ 1918, 
παράρτημα σ. 40 κέ.). Πρόκειται προφανώς περί τοϋ «οΐκίσκου» ήτοι τοϋ 
αρχικού μαρτυρίου τοΰ ευρισκομένου κατά τάς πηγάς έν μέσφ τών έρειπω-

ο 1 J 1 4 5 6 7 8 9 μ.
Τ....Ι.Μ.Ι I I ----------Γ I ι ' -4—------ 1

Είκ· 2. Άνασκαφαί υπό τό Ιερόν Βήμα τής βασιλικής τοϋ άγ. Δημητρίου (τό 
άναφανέν Σύνθρονον τοϋ 5°» αί. καί κάτωθεν μέρη τοΰ «οίκίσκου» ή τοϋ 

Μαρτυρίου τοΰ άγιου τοϋ 4°” αί.).

μενών στοών τοΰ ρωμαϊκού λουτρού και κατεδαφισθέντος κατά τήν ΐδρυσιν 
τής βασιλικής, οπότε ή άψις αυτής μετετέθη άνατολικώτερον άλλ’ ό τάφος 
έμεινεν αμετακίνητος εις τό μέσον τού 'Αγ. Βήματος καλυφθείς υπό τής 'Αγ. 
Τραπέζης (είκ. 2 σχέδιον τών άνασκαφών τοΰ 'Ιερού Βήματος).
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3. Άνασκαφή τοϋ δαπέδου τής Κρύπτης. Ή άνασκαφή τοΰ δαπέδου
τής Κρυπτής άπεκάλυψε διαδοχικός άρχαιοτέρας έποχάς τοϋ ρωμαϊκού λου
τρού, υδαταγωγούς και μεγάλην υπόγειον σήραγγά. Ή σκαφική δέ έρευνα

Είκ. 4. Πρόπυλον τοΰ βορείου πτερυγίου.

εις την μαρμαρίνην εξέδραν τής Κρυπτής καί τάς εκατέρωθεν δεξαμενή 
διεπίστωσε δυο χριστιανικός έποχάς, έρριψε δέ φως καί εις τό πρόβλημα 
τής τελουμένης εκεί ιεροτελεστίας.

4. Αναοκαψαι εξω&εν τοϋ βορείου τοίχου τής βασιλικής. Ή κατά
μήκος τοΰ βορείου τοίχου τής βασιλικής καί έξωθεν αύτοϋ άνασκαφή διηυ- 
κρίνησε πρώτον την αρχικήν διάταξιν τής βαρείας προσόψεως μέ δύο πρό
πυλα, εξ ών τό έν έκ πεσσών έξωθεν τής βόρειας πύλης τής βασιλικής τό δέ 
έ'τερον έκ κιόνων έξωθεν τής βόρειας πύλης τοΰ Πτερυγίου (είκ. 4) και 
δεύτερον τήν μετατροπήν τοΰ πρώτου προπύλου εις θολωτόν παρεκκλησίου
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καί προσθήκην δευτέρου προς δυσμάς, εις δ άνευρέθησαν δυο τάφοι μετά 
αγγείων τοΰ 12-13 αίώνος (είκ. 5).

Τρίτον εν συνεχεία πρόσκτισμα μέ υψηλόν δάπεδον διεπιστώθη προς

Εΐκ. 5. Πρόπυλον τής βόρειας πλευράς τοΰ ναοϋ.

δυσμάς συνεχόμενον προς τό διπλοΰν ρωμαϊκόν διαμέρισμα τοΰ σημερινού 
τάφου συγκοινωνούν προς αυτό διά θύρας άνακαλυφθείσης κατά τάς εργα
σίας τής επισκευής τού τάφου τούτου.

Έτερα δύο προσκτίσματα άπεκαλύφθησαν προς άνατολάς θεμελιωμένα 
επί ισχυρών τοίχων διαμερισμάτων τοΰ ρωμαϊκού λουτρού, άτινα έξετείνοντο 
προς βορράν πέραν τής βασιλικής.

Ή ανωτέρω βραχεία έκθεσις τών εφετινών άνασκαφών αναπτύσσεται 
μετά τών λοιπών πορισμάτων τής επί μακρά έτη μελέτης τού μνημείου εις 
τό προσεχώς έκδιδόμενον υπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας έργον μου περί 
τής βασιλικής τοΰ αγίου Δημητρίου έν Θεσσαλονίκη.
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Β\ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

1. Γλυπτά. Ή περισυλλογή τα>ν γλυπτών τεμαχίων εκ τών έρευνηθέντων 
δαπέδων, κατά καιρούς επ5 εύκαιρίαις γενομένη, άπέδωκε πλήθος αρχιτεκτο
νικών καί προ πάντων διακοσμητικών γλυπτικών μελών εκ θωρακίων, επι
στυλίων, γείσων, επικράνων κ.λ.π., δι’ ών κατά την τελευταίαν δι’ άνασκαφάς 
παραμονήν μου εν Θεσσαλονίκη κατήρτισα άξιόλογον συλλογήν εις τήν Κρύ
πτην τοΰ ναοΰ υπό τό 'Ιερόν Βήμα, ταξινομήσας τό υλικόν τοΰτο κατά επο- 
χάς καί διακοσμητικά θέματα. Πλειστα εκ τούτων έχουν ανάγκην συγκολλή
σεων, ϊνα καταλληλότερον τοποθετηθώσιν. ’Ιδιαίτερον επιγραφικόν τμήμα 
(lapidarium) κατήρτισα εις τον προ τής ανατολικής στοάς τής Κρύπτης χώ
ρον, δπου έτοποθέτησα 30 έπιγραψάς, κατά τό πλεΐστον ρωμαϊκών χρόνων 
(δύο μόνον άνεΰρον χριστιανικά?), εύρεθείσας επί τοΰ δαπέδου ή έξωθεν τοΰ 
ναοΰ, ανέθεσα δέ τήν μελέτην τών μή χριστιανικών επιγραφών εις τον επιμε
λητήν κ. Καλλιπολίτην.

Ένταΰθα αναφέρω μόνον τά κατά τάς τελευταίας άνασκαφάς άνευρεθέντα. 

α') Τμήματα μαρμάρινων τόξων τοΰ βυζαντινόν Κιβωρίου τής άγιας Τραπέζης.

Κατά τήν ερευνάν τής προ τοΰ ναοΰ Φιάλης προς προσδιορισμόν τών 
γενομένων έν αυτή τουρκικών μετατροπών, άνέσυρα έκ τοΰ δαπέδου της 
μαρμάρινά τινα τεμάχια. Άνεφάνησαν ανεστραμμένα μεγάλα τμήματα μαρ
μάρινων τόξων (πάχ. 0,10 μ.) μετά γλυφών, τό μεγαλύτερον τών οποίων εις 
δύο τεμάχια έχει ακτίνα 1,60 μ. καί ύψος 1,40 μ. κοσμούμενον δι’ υψηλού 
(λατινικού) σταυρού επί σφαίρας καί ισοσκελών εντός εγκολπίων σταυρών 
(διασώζεται έκ τοΰ τόξου τό δεξιόν τμήμα μετά τοΰ υψηλού σταυρού, ολό
κληρον τό έγκόλπιον μετά τοΰ ίσοσκελοΰς σταυρού αριστερά, καί τεθραυ- 
σμένον τό έγκόλπιον τοΰ μέσου). Άνευρέθη τεμάχιον τοΰ ετέρου σκέλους 
(1,00 μ. X0,45 μ.) μετά τοΰ ΰψηλοΰ σταυρού. "Ετερον τεμάχιον (1,35 μ.) μέ 
άποκεκρουμένον τό άνω μέρος (βλ.ε’ίκ.6) έχει εις σχήμα μεταλλίου τήν 
εξής έγχάρακτον έπιγραφήν:

[Προε]ΔΡΟΥ ΠΑΓΚΛΕ 
OYC ΘβοΔΟϋΡΟΥ 
ΗΛβΙΦΘ ΤβΡΓΤΝΟ 
ΤΗΤΑ ΤΗΝ βΚ MAP 

ΜΑΡΟΥ 

+

Προέ]δρου παγκλεοΰς 
Θεοδώρου 

ήλειφε τερπνότητα 

τήν έκ μαρμάρου

Ή έπιγραφή θά ήδύνατο νά συμπληρωθή έν αρχή: Επιστασία ή χορη
γία... ίσως δέ προετάσσετο καί ή χρονολογία. Παλαιογραφικώς είνε γραφή
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τοΰ 13ου αίώνος, καθ’ δσον δμοίου σχήματος γράμματα έχει και ή άνευρε- 
θεΐσα επί τοΰ άνω μέρους τοΰ ΒΔ ποδαρικοΰ τοΰ μεγάλου τόξου τοΰ Τεροΰ

Είκ. 6. Τμήμα τοΰ μαρμάρινου Κιβωρίου τής άγ. Τραπέζης μετά τής επιγραφής.

Βήματος γραπτή επιγραφή τοΰ άνακαινιστοΰ τής στέγης τοΰ ναοΰ Μιχαήλ Η' 
Παλαιολόγου (1261 - 1282).

Τα τόξα προέρχονται έκ τοΰ βυζαντινόν Κιβωρίου τής άγιας Τραπέζης, 
προς τάς διαστάσεις τοΰ οποίου συμφωνοΰν ακριβώς.
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Περί τοϋ αναγραφόμενου προσώπου τοΰ Θεοδώρου δεν έ'χομεν θετικάς 
πληροφορίας. Πάντως ήτο αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (ό τίτλος τοϋ Προ
έδρου αποδίδεται, ως γνωστόν, εις Τεράρχας, πρβ. επιγραφήν Μυστρα : «Τον 
θειον οίκον τόνδε καινουργει πόθω Κρήτης πρόεδρος ευτελής Νικηφόρος

Είκ. 7. Έκ τό5ν τόξων τοΰ «πρός τοϊς λαιοΐς πλευροϊς» Κιβωρίου.

κ.λ.π.») άκμάσας μεταξύ των ετών 1261-1282, δτε υπάρχει χάσμα εις τούς 
επισκοπικούς Καταλόγους Θεσσαλονίκης (πρβ. Tafrali Tliess. des ori- 

gines au XIV s. σ. 290).

β') Τόξα τον έξαγωνικοΰ Κιβωρίον.

"Ετερα τεμάχια μαρμάρινων τόξων περισυνέλεξα εκ τοϋ δαπέδου τοϋ 
ναοΰ, δμοια των οποίων εΐχον άνεΰρει εις παλαιοτέρας άνασκαφάς. Συνεπλτ']- 
ρωσα εν τών τόξων τούτων (διαστ. 1,20x0,88 μ., πάχ. 0,10 μ.), κοσμοΰμενον 
δι’ ισοσκελών σταυρών εις εγκόλπια μεταξύ πενταφύλλων ανθεμίων καί κατά 
τάς βάσεις διά φοινικοειδών δενδρυλλίων (είκ. 7). Ταϋτα παρουσιάζουν 
κατά τό πάχος τμήσιν λοξήν, δυναμένην νά προσαρμοσθή εις σχήμα εξαγω- 
νικόν, προέρχονται δε προφανώς έκ τοΰ έξαγωνικοΰ «πρός τοϊς λαιοΐς πλευ- 
ροΐς» Κιβωρίου τής δευτέρας εποχής.

γ') Θωράκια, επίκρανα, κ.α.

Τέλος έκ τοϋ πλήθους τα>ν θωρακίων, έπικράνων, γείσων κ.λπ., ά'τινα 
περισυνέλεξα έκ τοΰ τουρκικοϋ δαπέδου κα'ι τά όποια έταξινόμησα κατά έπο- r 
χάς εις τήν Κρύπτην, αναφέρω μόνον τά έφέτος άνευρεθέντα.
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Είκ. 8. Φιαλίδιον ύάλινον άνευρεθέν 
είς τάς άνασκαφάς τής Β πλευράς.

Έπίκρανον παραστάδος μετ’ ανάγλυ
φου διακόσμου τοϋ 5ου αΐώνος όμοιάζον 
προς επίκρανα παραστάδων τοϋ Τριβήλου, 
παραλλάσσοντα όμως είς την διάταξιν τών 
ραμφιζόντων ταώνων, εντός τρίφυλλων δια- 
κλαδουμένων διακοσμήσεων (είκ. 1 εν αρχη^.

Θωράκια ρομβοειδή μετά ποικίλων 
διακοσμητικών θεμάτων, χρονολογούμενων 
τον 5ον αιώνα και προερχόμενων εκ τοΰ 
διακόσμου τοΰ αρχικού ναοΰ. Λεπτομερή 
άνάλυσιν ποιούμαι είς τό έκδοδησόμενον 
έργον μου.

δ') Μικροτεχνήματα, αγγεϊα.

Κατά τάς άνασκαφάς τοϋ χώρου εξωτε
ρικούς τής βόρειας πλευράς άνεΰρον άξιόλογον 
ύάλινον φιαλίδιον είς σχήμα περιρραντη
ρίου' είνε κομψόν προχοΐδιον, πιθανώς τών 
περί τον Ιουστινιανόν χρόνων (είκ. 8).

Είκ. 9. Βυζαντινά αγγεία άνευρεθέντα είς τούς τάφους τής Β πλευράς.

Είς τούς άναφανέντας τέλος τάφους άνευρέθησαν τεμάχια βυζαντινών 
αγγείων μετά κίτρινης γανώσεως έκ τών γνωστών βυζαντινών αγγείων τών 
αναγόμενων είς τόν 13ον αιώνα (εικ, 9).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
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12. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΕΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Κατά τό έτος 1940 άνασκαπτομένης τής ενταύθα Λεωφόρου Στρατού 
παρά την αφετηρίαν της, περί τά 100 μέτρα νοτίως τής Πλατείας Συντριβα- 
νίου, άνευρέθησαν δυο μαρμάριναι σαρκοφάγοι, αΐ όποιαι ήρευνήθησαν υπό 
τού προκατόχου μου κ. Νικ. Κοτζιά (Arch. Anzeiger 1942 στ. 160- 163, 
εϊκ. 32), συγχρόνως δέ ένεφανίσθησαν ενδείξεις ύπάρξεως κα'ι άλλων.

Έν τφ μεταξύ, κατά την διάρκειαν τής Κατοχής καί κατόπιν, γενομένων 
άποχωματώσεων διά τήν ίσοπέδωσιν τών βορείως τής οδού πεζοδρομίων—και 
έν συνεχεία τού χώρου ένθα έξετείνετο παλαιότερα ό συνοικισμός τής 'Αγίας 
Φωτεινής— έπεσημάνθησαν καί άλλαι σαρκοφάγοι, άποκαλυφθέντων τών 
καλυμμάτων των ή τών χειλέων των, ό'σων έλειπον τά καλύμματα. Τούτων 
τήν άνασκαφικήν έρευναν έπεχείρησα κατά τό θέρος τού 1949 διά μικρδς 
δαπάνης τής Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας. Κατά ταύτην άπεκαλύφθησαν 
έν ό'λφ δώδεκα νέαι σαρκοφάγοι, έξ ών αί εξ έφερον έπιτυμβίους έπιγραφάς, 
μία — έκ γρανίτου αυτή—έφερε διακόσμησιν έκ γιρλανδών άδρώς εΐργα- 
σμένων, τών δέ λοιπών τά άνω σώματα ήσαν κατεστραμμένα τόσον ώστε νά 
μή σώζεται επιγραφή ή διάκοσμος. "Ολαι ήσαν σεσυλημέναι. Έν τούτοις 
εύρέθησαν κτερίσματά τινα, ύπολειφθέντα υπό τών συλητών, ών σπουδαιό
τερα ήσαν: ένώτιον χρυσούν μετά σμαραγδίνων λίθων, χρυσούς δακτύλιος 
καί άλλα, τά όποια θέλω περιγράφει κατά τήν τελικήν δημοσίευσιν.

Έκ τών έργασιών έκείνων προέκυψεν ή διαπίστωσις, δτι ή περιοχή τών 
σαρκοφάγων περιελαμβάνετο έντός λίαν έκτεταμένης νεκροπόλεως ρωμαϊκών 
χρόνων.1 Παρακείμενοι τάφοι τινές, έρευνηθέντες τότε, παρέσχον ένδιαφέ- 
ρουσαν ποικιλίαν. Τό ένδιαφέρον κατέστη έτι ζωηρότερον έκ τής άποκαλύ- 
ψεως ενός έπιταφίου μνημείου—θά τό χαρακτηρίσωμεν ως μικρόν μαυσω- 
λεΐον ή «ήρώον» —φέροντος πρωτότυπον κατασκευήν διά τήν διοχέτευσιν 
τών χοών εις τήν ΰποκειμένην δστοθήκην.

Είναι γνωστόν τό παλαιόν εκείνο—έκ Θεσσαλονίκης επίσης—εύρημα 
τού Καθηγητού κ. Γ. Π. Οικονόμου, τό όποιον έδωκεν εις αυτόν αφορμήν διά 
τήν συγγραφήν τής πολυτίμου πραγματείας του De profusionum recepta- 
culis sepulcralibus (Άθήναι 1921). ’Ήδη ή προσδοκία τής προεκτάσεως 
τών γνώσεών μας έπί τού θέματος τούτου διά νέων τύπων ή παραλλαγών

1 Ή νεκρόπολις αΰτη φαίνεται δτι περιελάμβανε καί τον χώρον ένθα τώρα αί 
νέαι εγκαταστάσεις τής Διεθνούς Έκθέσεως Θεσσαλονίκης. Έκεΐ είχον άνευρεθή πρό 
τοΰ πολέμου πολλοί τάφοι, τούς όποιους είχεν ερευνήσει ό Κοτζιάς. Ουτοι άνήκον εις 
τούς ρωμαϊκούς χρόνους, αλλά μεταξύ αυτών άνευρέθησαν καί τινες παλαιοχριστιανικοί 
(Arch. Anzeiger 1942 στ. 163-164).

10
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κατέστησαν την συστηματικήν άνασκαφήν τής νεκροπόλεως ταΰτης ιδιαιτέρως 
ελκυστικήν. Τό γεγονός μάλιστα δτι ή ώς άνω περιοχή περιλαμβάνεται εντός 
τοϋ γηπέδου τοϋ παραχωρηθέντος διά τήν άνοικοδόμησιν τοΰ νέου Άρχαιο-

Είκ. 1. Τάφος τύπου (α).

ΕΙκ. 2. Τάφος τύπου (α) μετ’ άκαύστου νεκρού.

λογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης μέ παρώθησεν έ'τι μάλλον να ζητήσω παρά 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τήν άνάληψιν τής δαπάνης, ώστε ή άνασκαφή 
αυτή νά ενεργηθή τό ταχύτερου, προτού δηλαδή αρχίσουν αΐ οίκοδομικαΐ 
εργασίαι. Ή ευμενής άνταπόκρισις τοΰ Συμβουλίου τής Εταιρείας — εις
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τον Γενικόν Γραμματέα κ. Οίκονόμον διά τό ιδιαίτερον ενδιαφέρον του 
οφείλω πολλάς χάριτας— μοΰ παρέσχε την δυνατότητα να ενεργήσω εκεί 
κατά τούς μήνας Νοέμβριον καί Δεκέμβριον 1949 συστηματικάς πλέον άνα-

Είκ. 3. Τάψος τύπου (β).

σκαφικάς έρευνας, των οποίων τά πορίσματα θά εκθέσω συνοπτικώς κατω
τέρω, επιφυλασσόμενος αργότερα νά προβώ εις πλήρη μελέτην καί δημο- 
σίευσιν τοϋ ύλικοΰ. Εννοείται δτι ή παρούσα βραχεία έκθεσις θά άναφέ- 
ρεται καί εις τά μνημεία τά άποκαλυφθέντα κατά τάς προκαταρκτικός έρευνας, 
τάς γενομένας κατά τό θέρος τοϋ 1949 δαπάνη τής Γενικής Διοικήσεως 
Μακεδονίας, έφ’ δσον περί αυτών δεν έγινε λόγος αλλαχού.
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Εις δυο γενικάς κατηγορίας θά κατατάξωμεν τα άποκαλυφθέντα μνημεία: 
εις τούς κυρίως τάφους και εις τα επιτάφια κτίσματα.

Α'. ΤΑΦΟΙ

Ό πλέον συνήθης τύπος (α) είναι σαμαροειδοϋς μορφής. Έκάστη επι
κλινής πλευρά άποτελεΐται εκ δύο μεγάλων επιμήκων κεράμων ελαφρώς

Είκ. 4. Καμαρωτός τάφος τόπου (δ).

κυρτών, εϊδικώς διά τον σκοπόν τούτον κατεσκευασμένων. Ή ράχις συνήθως 
καλύπτεται διά καλυπτήρων ή διά τεθραυσμένων καί ανωμάλων κεράμων 
(είκ. 1). Δι’δμοίων κεράμων ή λίθινων πλακών εκλείοντο τά πέρατα. ’Ενίοτε 
εγίνετο καί χρήσις κονιάματος κατά τούς αρμούς. Κατά κανόνα οί νεκροί 
ήσαν κεκαυμένοι. Εις τινας όμως περιπτώσεις είχε γίνει απλούς ενταφιασμός 
χωρίς νά προηγηθή καύσις (είκ. 2). Τό έδαφος εφ’ ου άπετίθεντο τά οστά 
μετά τής τέφρας—ή 6 νεκρός εις περίπτωσιν inhumatio—ήτο κεκαλυμμένον 
διά πλακών ή πλίνθων οπτών ή απλώς ήτο εστρωμένον δια κονιάματος 
συμπήκτου μετά χαλίκων καί μικρών λίθων.

Ό τύπος (β), συνήθης καί ούτος, άποτελεΐται από τάφους κιβωτιοσχή- 
μους, στενούς καί μάλλον άβαθείς, ών αί παρειαί ήσαν εκτισμέναι δι’ οπτό
πλινθων καί έπικεχρισμέναι διά κονιάματος λευκού. Τό δάπεδον ήτο
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έστρωμένον διά μεγάλων οπτόπλινθων. Διά την κάλυψιν έχρησιμοποιούντο 
ανεπεξέργαστοι πλάκες έκ σχιστόλιθου (είκ. 3). Κατά κανόνα προηγείτο 
καΰσις τοϋ νεκροΰ.

Ό τύπος (γ), όμοιάζων] προς τον προηγούμενον, διαφέρει κυρίως ως 
προς τάς διαστάσεις. Οι άποκαλυφθέντες 
τάφοι τοϋ τύπου τούτου είναι βαθύτεροι και 
ευρύτεροι. Αί πλευρά! είναι κτιστά! δι* οπτό
πλινθων κα! φέρουν όρθομαρμάρωσιν έκ 
λεπτών μαρμάρινων πλακών, καλώς ειργα- 
σμένων, ή είναι έπικεχρισμέναι διά λευκοϋ 
(Ασβεστοκονιάματος. Τό δάπεδον καλύπτεται 
επίσης διά μαρμάρινων πλακών. Έδώ άπο- 
τίθενται οί νεκρό! χωρίς νά προηγηθή καϋ- 
σις. Κατά τό ά'κρον τής στενής πλευράς, 
δπου άπετίθετο ή κεφαλή τοϋ νεκρού, τοπο
θετείται συνήθως επικλινής πλάξ δίκην 
προσκεφαλαίου. Ή κάλυψις τοϋ τάφου έγί- 
νετο διά πλακών έκ μαρμάρου ή ασβεστό
λιθου, ένίοτε δέ κα! δι’ ΰλικοΰ προερχομένου 
έκ παλαιοτέρων τάφων.

Ό τύπος (δ) χαρακτηρίζεται έκ καμά
ρας, έκτισμένης δι’ οπτόπλινθων κα! καλυ- 
πτούσης εύρύτερον θάλαμον (είκ. 4). Εις 
μίαν τών μακρών πλευρών υπάρχει τετρά
γωνον άνοιγμα, δπερ έκλείετο διά μαρμά
ρινης πλακάς, δρθίως διατεταγμένης. Αί πα
ρειά! έσωτερικώς έκαλύπτοντο διά λευκοϋ 
ασβεστοκονιάματος. Τοϋ τύπου τούτου έση- 
μειώθησαν δύο παραδείγματα, ών τό έ'τε- 
ρον ήμικατεστραμμένον.

Έσημειώθησαν τέλος άρκετα! ταφαί — 
τύπος (ε)—έντός μεγάλων αγγείων διώτων, συνήθως δξυπυθμένων. Ταΰτα 
ήσαν αποτεθειμένα πλαγίως κα! στερεωμένα διά λίθων. Έκ τών εύρεθέντων 
τό μεγαλύτερον μετρεί εις ύψος 1,10 μ. "Ολα περιεΐχον τέφραν μετά οστών 
παιδικών, ήσαν δέ τεθραυσμένα πλήν ενός (εικ. 5).
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θ
0 ,50___________1_____________ 50 2_____________ W 3μ

ΤΟΜΜ Γ-Δ

ΤΟ Μ Μ Η-β
Είκ. 6. Κάτοψις καί τθ[ΐαί «ήρφου».
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Β*. ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΠΙΤΑΦΙΑ

Τό μεγαλύτερον ενδιαφέρον της άνασκαφής συγκεντρώνεται εις τα άπο- 
καλυφθέντα επιτάφια μνημεία. Ταϋτα δύνανται να διαιρεθούν εις δυο κατη
γορίας: εις τά μικρά μαυσωλεία ή «ηρώα», ώς τά έχαρακτηρίσαμεν, καί τούς 
κτιστούς βωμούς.

α. Ηρώα.
Εις τό σχέδιον της (είκ. 6) (πρβ. καί φωτογραφίαν είκ. 7) παρέχεται 

κάτοψις καί τομή ενός τοιούτου μνημείου. Πρόκειται περί τετραγώνων κτι-

Είκ. 7. «Ήρφον».

σμάτων—τοϋ μεγαλυτέρου έκαστη πλευρά μετρεϊ 3,50 μ. περίπου—Ικτισμένων 
δι’αργών λίθων μετ’ ασβεστοκονιάματος. Τό εξωτερικόν κονίαμα δεικνύει ότι 
τά κτίσματα ταϋτα έξεϊχον τοϋ εδάφους ώστε νά είναι ορατά. Πώς έστεγά- 
ζοντο δεν είναι δυνατόν νά βεβαιωθή, έφ’δσον οί τοίχοι δεν σώζονται εις 
ολόκληρον τό ύψος των. Τό γεγονός ό'μως, οτι πλησίον ενός εύρέθησαν θραύ
σματα πήλινων ακροκεράμων μετ’ ανθεμίων, εμβάλλει την υπόνοιαν δ'τι ή 
στέγη των ήτο αμφικλινής μετά κεραμώσεως. Οί τοίχοι τοϋ θαλάμου έσωτε- 
ρικώς ήσαν έπικεχρισμένοι διά κονιάματος. Κάτωθι τοϋ δαπέδου υπήρχε 
κτιστός τάφος, δστις έκαλύπτετο διά σχιστολιθικών πλακών άνεπεξεργάστων, 
έφ’ών υπήρχε παχύ κονίαμα, κανονικώς έστρωμένον, ώστε νά διαμορφοϋται 
ομαλόν δάπεδον διά τον ύπερκείμενον θάλαμον. Αί παρειαί τοϋ τάφου 
ήσαν κεκονιαμέναι. Εις τον τάφον ενός «ηρώου» υπάρχει καί γραπτή 
δήλωσις δρθομαρμαρώσεως. Είναι περίεργον διατί εις τινας περιπτώσεις δεν 
υπάρχει ά'νοιγμα εισόδου προς τον ύπερκείμενον τοϋ τάφου θάλαμον, τον
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ΤΟΜΗ Δ-β

lUUJiuuBi.ΡΜ7'k 'Op,

Είκ· 8· «Ήρφον» μετά παραστάδων.
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χρησιμεύοντα προφανώς διά τάς λατρευτικός πράξεις των συγγενών καί φίλων 
των νεκρών, ενώ εις άλλας, περί ών θά γίνη λόγος κατωτέρω, εΐχομεν σαφείς 
καί αναμφισβήτητους ενδείξεις ΰπάρξεως θυρών.

Τό εν τφ σχεδίφ τής είκ. 8 (πρβ. καί φωτογραφίαν είκ. 9) εΐκονιζό-

Είκ. 9. Φωτογραφία τοϋ «ήρφου» μετά παραστάδων τής είκ. 8.

μενον « ήρώον » φέρει θύραν μετά κτιστών παραστάδων, αλλά υπό τό έδαφος 
δεν υπήρχε τάφος. “Ισως νά άνήκεν εις αυτό 6 παρά την άριστεράν παραστάδα 
τάφος τοϋ τΰπου (β).

'Ως παραλλαγή τοϋ τύπου δύναται νά θεωρηθή τό μνημεΐον, τό εϊκονι- 
ζόμενον εις τό σχέδιον τής είκ. 10, φέρον έσωτερικώς τετραγώνους κόγχας. 
Κάτωθι τοϋ δαπέδου δεν έγένετο σκαφική έρευνα.

Τό πλέον ενδιαφέρον κτίσμα τής κατηγορίας τών αποκαλυφθέντων 
«ηρώων» είναι άναμφισβητήτως τό εις τάς είκ. 11-13 είκονιζόμενον. Είς 
τό δάπεδον τοϋ θαλάμου, παρά τήν θύραν, υπήρχεν οπή τετράγωνος, καλυ- 
πτομένη διά κινητής πλακός. Κάτωθι τής δπής ταύτης υπήρχε κτιστός αγω
γός τετραγώνου τομής, δστις εις βάθος 0,35 μ. διεκόπτετο δύ ά'λλης μαρμάρι
νης πλακός, όριζοντίως διατεταγμένης καί φερούσης είς τό μέσον μικράν 
οπήν. Κάτωθι τής δευτέρας ταύτης πλακός έσυνεχίζετο ό τετράγωνος αγωγός 
είς βάθος 0,42 μ, καί έφθανε μέχρι τών ανωμάλων σχιστολιθικών πλακών.
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τών καλυπτουσών δστοθήκην, εντός τής οποίας εύρέθησαν δστα καί τέφρα 
κεκαυμένου νεκρού, όμοϋ μετά τών κτερισμάτων. Ή πρωτότυπος αύτη κατα
σκευή έχρησίμευε προφανώς διά την διοχέτευσιν τών χοών έκ τού λατρευτικού

0 ___________ 50_______________  I__________________Μ________________ 2 Μ.

Είκ. 10. «Ήρώον» μετά κογχών.

θαλάμου προς την ύποκειμένην δστοθήκην. Σημειωτέον οτι εις τον θάλαμον 
τούτον έτάφησαν μεταγενεστέρως τρεις νεκροί, ών τά δστα εύρέθησαν μετά 
δυο επιγραφών καί ενός αναγλύφου, τοποθετημένων δρθίως επί τών τοίχων·

β. Βωμοί.
Οί άνευρεθέντες βωμοί είναι κτιστοί καί, μολονότι δεν διεσώθησαν καθ’ 

δλον τό ύψος των, φαίνεται νά είναι δμοιοι κατά την μορφήν προς τούς μαρ-
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μαρίνους τοιοΰτους—τιμητικούς ή επιτύμβιους—οι όποιοι ήσαν συνήθεις εν 
Μακεδονία κατά τον τρίτον ιδία μ.Χ. αιώνα. Έξωτερικώςήσαν έπικεχρισμένοι

A

Β

ΤΟΜΗ Α-Β

Είκ. 11. «Ήρφον» μετ’ άγωγοΰ διά τάς χοάς. Κάτοψις καί τομή.

διά δυο συνήθως στρωμάτων χονδρού καί λεπτού κονιάματος. ’Αγωγός εκ 
πήλινων σωλήνων κυκλικής καί εις μίαν περίπτωσιν τετραγώνου τομής, 
τεταγμένος εϊτε καθέτως είτε πλαγίως εντός τού συμπαγούς σώματος τού
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Εΐκ. 12. Ίσομετρική τομή τοϋ «ηρώου» τής είκ. 11.

Είκ. 13. Τό εσωτερικόν τοϋ «ηρώου» τής είκ. 11. Παρά την είσοδον ή πλάξ 
ή καλύπτουσα τον αγωγόν των χοών.
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βωμού καί ςρθάνων μέχρι τής υπό την βάσιν αυτού δστοθήκης, έχρησίμευε διά 
τάς χοάς. Τό σχέδιον καί ή φωτογραφία τίϋν είκ. 14-15 δεικνύουν την 
εσωτερικήν διάταξιν ενός τοιούτου βωμού, κατόπιν τής γενομένης καθέτου 
τομής εις τό μέσον αυτού.

Παραλλαγήν τού τύπου τούτου αποτελεί τό βωμοειδές μνημεΐον τής

Εϊκ. 14. Κάτσψις και τομαί βωμοϋ μετ’ άγιογοΰ χοών.

είκ. 16. Πρόκειται περί κυβοσχήμου κτίσματος, φέροντος κατά τήν πρόσοψιν 
μικρόν αναβαθμόν, ύπεράνω δ’αυτού μικράν τεράγωνον κόγχην. Εις τό βάθος 
ταύτης υπάρχει δπή, χρησιμεύουσα προς εισδοχήν τών χοών, αΐτινες δια καθέ
του σωλήνος κατεχέοντο προς τήν ύποκειμένην δστοθήκην. Τό μνημεΐον τούτο 
είναι τό μόνον τό όποιον εύρέθη διασώζον ολόκληρον τό ύψος του.

’Αξιοσημείωτος καί ενδιαφέρουσα είναι ή όμοιότης τών ήμετέρων επι
τύμβιων βωμών προς εκείνους τούς οποίους ό Πατήρ A. L. Delattre ειχεν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:51 EEST - 54.226.8.97



158 Πρακτικά της ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1949

ανακαλύψει κατά τον παρελθόντα αιώνα εις την Καρχηδόνα (A. L. Delattre 

Fouilles d’une cimetiere romaine en Carthage en 1888, Rev. Archeol. 
Ser. Ill, τόμ. XII (1888), 2 σ. 152 κε. Πρβ. Γ. Οικονομον De profusionum

Είκ. 15. Φωτογραφία τοΰ βωμοϋ τής είκ. 14 τμηθέντος 
καθέτως κατά τό μέσον.

receptaculis sepulcralibus σ. 38 κε., είκ. 9 καί 10. Καί εγώ δεν ήδυνήθην 
νά ΐδω τάς εργασίας τοΰ Delattre Les tombeaux puniques de Carthage 
καί Carthage necropole voisine de Sto Monique). Διαφέρουν μόνον εκεί
νοι τών ήμετέρων ως προς την όστοθήκην. Έκεΐ δηλαδή ό αγωγός κατέληγεν
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εις δσιεοδόχον άγγεΐον διάτρητον, δι’ ου αί χοαί διωχετεύοντο προς ύποκει-
μένην κοιλότητα, εντός τής οποίας εΐχον 
τής ταφής (Delattre έ'.ά. σ. 154).

Πολλά θραύσματα λεπτών μαρ
μάρινων πλακών μετ’ επιγραφών, εύ- 
ρεθέντα πέριξ τών βωμών τούτων, 
αποτελούν ενδείξεις, δτι και εδώ, όπως 
καί εις την Καρχηδόνα, ήσαν έντετει- 
χισμέναι κατά την κυρίαν δ'ψιν ενε
πίγραφοι πλάκες, άναγράφουσαι τό 
δνομα κλπ. τού ταφέντος νεκρού 
(Delattre ε.ά. σ. 155).

άποτεθή ή τέφρα καί τά κτερίσματα

ΚΙΝΗΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ταύτα ήσαν πολλά καί ποικίλα, 
αλλά μάλλον πτωχά. ’Αξίζει εδώ νά 
σημειωθούν: έν άνάγλυφον μέ παρά- 
στασιν νέου κατ’ ενώπιον τού 2ου ημί- 
σεος τού 3ου αίώνος μ.Χ. μετ’ αετώ
ματος κεκοσμημένου δι’ ακρωτηρίων, 
είκονιζόντων λεοντιδεΐς* 1 (είκ. 17), 

χαλκούνείδώλιονΉρακλέους^εΐχ. 18), 
δύο ά'λλα χαλκά ειδώλια, παριστώντα 
Έρμήν (είκ. 19-20), δύο χρυσαΐ δ

ο SO I__________ 50 2μ.

Εΐκ. 16. Βωμοειδές κτίσμα μετά 
κόγχης καί αγωγού χοών.

ΐ'άκαι καί πολλά χαλκά νομίσματα.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ

Τά εκ τής άνασκαφής νομίσματα, καθαρισθέντα, έμελετήθησαν υπό τής 
Διευθυντρίας τού Νομισματικού Μουσείου κ. Ειρήνης Βαρούχα-Χριστοδουλο- 
πούλου.2 Ή μία χρυσή δανάκη φέρει προτομήν τού Κομμόδου ή δέ έτέρα

1 Είχε τεμαχισθή εις δΰο ϊσα μέρη καί είχε χρησιμοποιηθή ώς κάλυμμα μεταγε
νεστέρου τάφου, άφοϋ άπεξέσθη προηγουμένως ή υπό τήν παράστασιν επιγραφή. Έν 
τή είκ. 17 είκονίζεται τό άνω ήμίτομον.

1 Ό λεπτομερής κατάλογος τής Κυρίας Βαρούχα - Χριστοδουλοπούλου, διά τόν 
όποιον τής εκφράζω καί εντεύθεν τάς απείρους μου ευχαριστίας, θέλει περιληφθή εις 
τήν τελικήν δημοσίευσιν, τήν γενησομένην μετά τήν επεξεργασίαν καί μελέτην ολου τοϋ 
ΰλικοΰ τής άνασκαφής.
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τοΰ Σεπτιμίου Σευήρου. Εις τον Σεπτίμιον Σευήρον επίσης ανάγονται τα 
περισσότερα νομίσματα, τά εύρεθέντα εντός τών τάφων, αυτά δε φαίνονται 
νά είναι τά παλαιότερα. Τά ά'λλα καλύπτουν δλον τον 3ον αιώνα, φθά-

Είκ. 17. Έπιτύμβιον άνάγλυφον.

νουν εις την εποχήν τής τετραρχίας καί εκτείνονται πολύ πλέον αυτής, 
διότι άνεγνωρίσ&ησάν τινα σαφώς τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ II, τοΰ Ούάλεντος, 
τοΰ Ούαλεντινιανοϋ, έν δέ πιθανώ; τοΰ Άρκαδίου. Μολονότι τά νομίσματα 
δεν άποτελοΰν πάντοτε ασφαλή κριτήρια διά μίαν ακριβή χρονολόγησιν, τής 
αξίας των περιοριζομένης εις τον παρεχόμενον έκάστοτε terminus post quem^ 
έν τούτοις, εν συναφεία προς άλλας αρχαιολογικός ενδείξεις, δυνάμεθα νά
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συμπεράνωμεν μέ πιθανότητα ότι αί ταφαί τής άνασκαφείσης νεκροπόλεως— 
ή μάλλον τοΰ μικροΰ μέρους αυτής — εκτείνονται εις μίαν χρονικήν περίοδον 
άρχομένην από τοΰ τέλους τοΰ 2ου αίώνος, καλύπτουσαν όλον τον 3ον καί

Είκ. 18. Χαλκοΰν ειδώλων Είκ. 19-20. Χαλκά ειδώλια Έρμου.
Ήρακλέους.

φθάνουσαν μέχρι τοΰ 2ου ήμίσεος τοΰ 4ου. Άλλα παρά τούς μεταγενεστέρους 
τούτους χρόνους εις ούδένα τών άνασκαφέντων τάφων έσημειώθη ένδειξις 
χριστιανικής λατρείας.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ I. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

11
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ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1949

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Έν Άθήναις tfj 2α Ιουλίου τοΰ 1949 ήμερα Σαββάτφ και ωρα 12*ι 
μεσημβρινή ακριβώς συνήλθον εν τφ Μεγάρφ τής "Αρχαιολογικής Εταιρείας 
οι Εταίροι εις τακτικήν συνέλευσιν, ΐνα συμφώνως προς τό άρθρον 32 τοΰ 
"Οργανισμού έκλέξωσι τό τε Προεδρεΐον τής Συνελεύσεως και την πενταμελή 
επί τοΰ Προϋπολογισμοΰ "Επιτροπείαν διά τό έτος 1950, άκοΰσωσι δέ την 
εκθεσιν τής "Εξελεγκτικής "Επιτροπείας περ'ι τής οικονομικής διαχειρίσεως 
τοΰ έτους 1948 ως καί την έκθεσιν τοΰ Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου περί 
τών πεπραγμένων τοΰ 1948.

Παρήσαν εταίροι τεσσαράκοντα τέσσαρες. Γενομένης φανεράς ψηφο
φορίας εξελέγησαν Πρόεδρος τής Συνελεύσεως δ κ. Κωνταντΐνος Μελάς, 
"Αντιπρόεδρος δ κ. "Επαμεινώνδας Δηλιγιάννης, Α' Γραμματεΰς δ κ. "Ιωάν
νης Παπαδημητρίου καί Β' Γραμματεΰς δ κ. "Εμμανουήλ Χατζηδάκης.

Ό Γραμματεΰς τής Συνελεύσεως κ. Ιωάννης Παπαδημητρίου άνέγνωσε 
τήν έ'κθεσιν τής "Εξελεγκτικής "Επιτροπείας περί τής οικονομικής διαχειρίσεως 
κατά τό έτος 1948 ή δέ Συνέλευσις δμοφώνως ενέκρινε τήν διαχείρισιν 
ταύτην. Εΐτα διά μυστικής ψηφοφορίας εξελέγησαν μέλη τής "Εξελεγκτικής καί 
επί τοΰ Προϋπολογισμοΰ "Επιτροπείας διά τό έτος 1949 οι κκ. Β. Αίγι- 
νήτης, "Ιωάν. Καψάλης, Κ. Δ. Παπακωνσταντίνου, "Αριστ. Πέππας καί 
Μιλτ. Πουρής.

Είτα δ Γραμματεΰς τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τής Εταιρείας κ. Γεώρ
γιος Π. Οικονόμος, άνεκοίνωσε τήν ΰπ’ αΰτοΰ συνταχθεΐσαν εκθεσιν περί 
τών πεπραγμένων τής Εταιρείας κατά τό λήξαν έτος 1948 μετά προβολών 
φωτεινών εικόνων έκ τών υπό τής Εταιρείας γενομένων άνασκαφών.
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Ε Κ Θ Ε Σ I Σ

ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1949 

ΤΤΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ 

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Οί υπογεγραμμένοι άποτελοΰντες την Εξελεγκτικήν Επιτροπείαν τής 
Εταιρείας διά τό έτος 1949, προσκληθέντες διά τοϋ ύπ’ άριθ. 26 τής 12 
Μαρτίου 1950 εγγράφου τοϋ κ. Προέδρου, έπελήφθημεν τοΰ ελέγχου τής 
οικονομικής διαχειρίσεως τής Εταιρείας τοΰ λήξαντος έτους 1949, έκ των 
λογιστικών καί ταμιακών βιβλίων τής οποίας εξάγονται τά εξής αποτελέσματα:

ΜΕΡΟΣ Α'

Α' Χρηματικόν.

Ταμεϊον.

α) Χρέωσις :

1) ’Από Υπόλοιπον μετρητών εΰρεθέν έν τώ Ταμείφ
κατά την 31/12/48, άνερχόμενον εις . . δρχ. 47.835.662.—

2) » ’Έσοδα επί τή βάσει Γ. Προϋπολογισμού από
1/1/-31/12/49  » 3.312.040.752.—

3) » Προκαταβολάς...................................................... » 747.850.000.—
4) » ’Αναλήψεις έκ καταθέσεων παρά τή Εθνική

Τραπέζη..................................................... *. > 54.101.553—
5) » Κρατήσεις Φόρου Καθ. Προσόδου .... » 207.750.—
6) » ’Έξοδα προϋπολογισμού έπιστραφέντα ... » 1.481.700.—

Σύνολον . . . δρχ. 4.163.517.417.
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β) Πίστωσις :

1) Εις ’Έξοδα έπ'ι τή βάσει Γ. Προϋπολογισμού από
1/1-31/12/49  δρχ. 210.667.189.—

2) » Προκαταβολάς......................................................... » 747.850.000.—
3) » Καταθέσεις παρά τή Εθνική Τραπέζι ... » 3.099.424.990.—
4) » Κρατήσεις Φόρου Καθ. Προσόδου..................... * 207.750.—
5) » ’Έξοδα προϋπολογισμού τα έπιστρεψόμενα εις

οίκείαν πίστωσιν................................................ » 1.481.700.—
6) » ‘Υπόλοιπον μετρητών έν τώ Ταμείω 31/12/49 » 103.885.788.—

Σΰνολον . . . δρχ. 4.163.517.417.—

Β' Άνάλυσις ’Εσόδων καΙβΕξόδων τού Προϋπολογισμού.

α) "Εσοδα:

1) Άπό μερίσματα καί τόκους....................................δρχ. 74.280.390.—
2) » μισθώματα αιθουσών τού μεγάρου .... » 4 860.000.—
3) » άντίτιμον δημοσιευμάτων................................. » 9.638.000.—
4) » » » ’Αρχαιολογικοί Τόποι

καί Μουσεία................................................. » 37.500.—
5) » συνδρομάς τών εταίρων..................................... » 525.400.—
6) » δικαίωμα τής Εταιρείας έπ'ι τών κ. κερδών

τών Κρατικών Λαχείων............................... » 2.480.289.000.—
7) » έκτακτα καί απρόβλεπτα έσοδα........................ » 700.—
8) » κεκλεισμένας χρήσεις......................................... » 742.409.762.—

Σΰνολον . . . δρχ. 3.312.040 752.—

β) ”Εξοδα :
1) Εις μισθούς καί επιδόματα....................................δρχ. 48.623.000.—
2) » έξοδα γραφείων.......................................... » 22.762.571.—-
3) » έξοδα βιβλιοθήκης..................................... » 17.128.245.—
4) » έπισκευάς καί επιπλώσεις τού μεγάρου ... » 2.954.500.—
5) » άνασκαφάς καί μελετάς................................ .... » 68.984.300.—
6) » δημοσιεύματα τής Εταιρείας ...........................» 33.227.000.—
7) » συνδρομάς εις περιοδικά καί βιβλία άρχαιολ. » 1.000.000.—
8) » διάφορα καί έκτακτα έξοδα................... » 12.612.150.—

εις μεταφοράν δρχ. 207.291 766 —
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εκ μεταφοράς δρχ. 207.291.766.—
9) Εις ποσοστόν Κοινών.’Ασφαλίσεων τών υπαλλήλων » 2.668.870.—

10) » έκτακτα δημοσιεύματα τής Εταιρείας (ΙΟΟρίδος) » 509.400.—
11) » έξοδα κεκλεισμένων χρήσεων.............................. » 197.153.—

Σΰνολον . . . δρχ. 210.667.189.— 
Περίσσευμα Εσόδων και Εξόδων χρήσεως 1949 . . » 3.101.373.563.—

Σΰνολον . . . δρχ. 3 312.040.752.—

Γ Γενικός ‘Ισολογισμός τής χρήσεως 1949.

A' ’Ενεργητικόν.

Τό ’Ενεργητικόν τής Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου
1949 άνήρχετο εις.......................................................... ί δρχ. 5.117.885.054.45

άποτελοΰμενον εκ τών έξης :

ΐ) !Άπό μετρητά έν τά> Ταμείω 31/12/49.................. δρχ· 103.885.788.—
2) » τό μέγαρον τής Εταιρείας........................... » 259.863.80
3) » τα ακίνητα κτήματα τής Εταιρείας . . . » 17.847.50
4) » 249 μετοχάς ’Εθνικής Τραπέζης (εξ ών 10

δωρεάς Ρώμα)............................................ » 779.252.317.25
5) 510 μετοχάς Τραπέζης Ελλάδος.................. » 149.722 543.70
6) » 180 » Κτηματικής Τραπέζης . . . 40.356.—
7) » 405 ομολογίας Έθν. Δαν. 1889, 4%, Πάγιον 88.154.25
8) * 75 » » » 1890,5 %, Σιδ. Λαρ. » 20.193.75
9) » 121 » » » 1907,5%, Άμΰνης * 8.315.20

10) » 235 » » » 1914,5% 500 Ικ. » 243.037.—
11) » 1 » » » 1893,5% Κεφαλ.

και άπόδ. φ. γ. 140 » 640.—
12) » 25 » » » 1924,7%, Προσφ. » 25.760.—
13) 155 » » » 1930, Κτημ. πίστ. λ. » 205.685.—
14) » 95 » » » 1927, » » » » 126.065.—
15) 150 » » » 1923, Έλλ/βουλγ.

Μεταναστευσεως » 150—
16) » :1000 » » » 1919,29,31, Άπαλλ., » 1.000 —
17) 30 » » » Πατριωτικού . . » 30.—
18) 250 μετοχάς Έλλην. Ήλεκτρ. Σιδηροδρόμων » 12.556.720.—
19) » Εγγυοδοσίας................................................. » 1.—

20) » Ληξιπρόθεσμα τοκομερίδια........................... » 50.000.—
21) Διαφόρους Λ/σμούς-Κληρονομία Φ. Φαρμά » 348.410.—
22) » Κατ/σεις επ’ ανοικτά) λ/σμω παρά τή Έθν. Τρ. 4.071.032.177.—

Σΰνολον . . . δρχ. 5.117.885.054.45
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Β' Παθητικόν :

Τό δέ Παθητικόν τής Εταιρείας την 31 Δεκεμ
βρίου 1949, άνήρχετο εις τό ποσόν τών...................... δρχ. 5.117.885.054.45

άποτελοΰμενον εκ τών εξής:
1) Τό Κεφάλαιον.............................................................. » 9.096.067.35
2) Την κεφαλαιοποίησιν αντιτίμου πωλήσ. ακινήτων » 1.290.153.20
3) Την μερίδα υπέρ τών Μουσείων................................ » 1.—
4) Τάς προκαταβολάς...................................................... » 1.—
δ) Τα κέρδη καί ζημίας................................................ » 1.—
6) Τους έγγυοδότας.......................................................... » 1.—
7) Τά εισπρακτέα τοκομερίδια........................................ » 50.000.—
8) Περιουσίαν τής Εταιρείας........................................ » 5.107.448.829.90

Σΰνολον . . . δρχ. 5.117.885.054.45

Δ' Περιουσία τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας.

Ή περιουσία τής Εταιρείας τή 31/12/49 ανήρ
χετο εις................................................................................ δρχ. 5.117.885.054.45

άποτελουμένη έκ τών εξής:
1) ’Από μετρητά έν τφ Ταμείφ.............................. » 103.885 788.—
2) » τό μέγαρον τής Εταιρείας..................... » 259.863.80
3) » τα ακίνητα κτήματα τής Εταιρείας .... » 17.847.50
4) » 249 μετοχάς Εθνικής Τραπέζης (έξ ών 10

δωρεάς Ί. Ρώμα).................................. » 779.252.317.25
5) » 510 μετοχάς Τραπέζης Ελλάδος............ » 149.722.543.70
6) » 180 » Κτηματικής Τραπέζης .... » 40.356.—
7) » 405ομολογίας Έθν. Δαν. 1889,4%, Πάγιον » 88.154.25
8) » 75 » » » 1890,5%, Σιδ. Λαρ. » 20.193.75
9) » 121 » » » 1907,5%, Άμύνης s 8.315.20

10) » 235 » » » 1914,5%, 500 έκ. » 243.037 —
11) » 1 » » » 1893,5%,Κεφ. καί

άπόδ. φρ. γαλλ. 140 » 640.—
12) » 25 » » » 1924,7%. Προσφ. » 25.760.—
13) » 155 » » » 1930, Κτημ. πίστ. λ. » 205.685.—
14) » 95 » » » 1927, » » » » 126.065.—

εις μεταφοράν δρχ. 1.033.896.566.45
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έκ μεταφοράς δρχ. 1.033.896.566.45
15) » 150 όμολ. Έθν. Δαν. 1923, Έλλ/βουλγ.

Μεταναστεϋσεως » 150.—
16) » 1000 » » » 1919,29,31, Άπαλλ. » 1.000 —
17) » 30 » » » Πατριωτικού . . » 30.—
18) » 250 μετοχάς Έλλην. Ήλεκτρικ. Σιδ/δρόμων » 12.556.720.—
19) » Εγγυοδοσίας........................................................» 1.—
20) » ληξιπρόθεσμα τοκομερίδια..................................» 50.000.—
21) » κατ/σεις επ’ άνοικτώ λ/σμώ παρά τη Έθν. Τρ. » 4.071.032.177.—
22) » διαφόρους λ/σμούς-Κληρονομιά Φ. Φαρμα » 348.410.—

Σΰνολον . . . δρχ. 5.117.885.054.45

Διά την ανωτέρω διαχείρισιν ή Επιτροπεία προτείνει εις την Συνέλευ- 
σιν, όπως έγκρίνη ταυτην, ώς όρθώς έχουσαν και επικύρωση τόν τε ’Ισολογι
σμόν και ’Απολογισμόν τοϋ λήξαντος έτους 1949.

"Οσον αφορά τον έλεγχον τής διαχειρίσεως Δωρεών, Κληρονομιών, Κλη
ροδοτημάτων προκΰπτουσι τα εξής έκ τών τηρούμενων βιβλίων:

ΜΕΡΟΣ Β'

1. Κληροδότημα Ίωαν. Μαρκοπούλου.

Τοϋτο παραμένει από τοϋ 1944 ά'νευ εσόδων, 
άποτελεΐται έκ τών έξης:
1) Καταθέσεις έν ό'ψει παρά τή Εθνική Τραπέζη .
2) »· Κεφαλαίου » » » »
3) Όμολογίαι Έθν. Δαν. 1922, 6.ι/2 °/0 τεμ. 4083 .
4) Ειδικός λ/σμός προσωρινής ’Αναγωγής . . .

Σΰνολον . .

ή δέ JIEQIOVOLOL 0UKOi3

. δρχ. 1 —
. » 1.—
. » 4.083.—
. » 672.917.20

. δρχ. 677.002.20

2. Κληρονομιά Φοίβον Φαρμα.

Ή κληρονομιά αυτή το πρώτον έμφανίζεται μέ συντεταγμένον προϋπο
λογισμόν, ή χρήσις τοΰ οποίου άρχεται από 1/4/49 καί λήγει 31/3/50. Διά 
τοϋτο τά ’Έσοδα καί Έξοδα ταΰτης ά'ρχονται από 1/4 καί λήγουσι 31/12/49, 
θά συνεχισθώσι δέ μέχρι 31/3/50, οπότε καί θά συνταχθή νέος απολογισμός, 
δστις καί θά άποσταλή εις το Ύπ. Οικονομικών, Δ/σιν Έθν. Κληροδοτημά
των. Ή διαχείρισις αυτή παρουσιάζει εις το Κεφ. Α'-Δ' Τακτικά ’Έσοδα
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είσπραχθέντα κα'ι Τακτικά ’Έξοδα δαπανηθέντα ελάχιστα. Εις δέ τό Κεφ. 
Αδίς- Δδίς ’Έκτακτα (ή καθυστεροϋμενα) ’Έσοδα καί "Εξοδα τοΰ προϋπολο
γισμού πολλά, καί τοΰτο διότι εις ταΰτα συμπεριελήφθησαν τα από τοΰ 1943 
είσπραχθέντα ή δαπανηθέντα υπό τής Τραπέζης ’Αθηνών εν Άλεξανδρεία 
ένθα ήσαν παρ’ αυτή κατατεθειμένα χρεόγραφα καί γρόσια διατιμήσεως, 
Επειδή δέ τό μεγαλϋτερον μέρος τής κληρονομιάς άποτελεΐται από Αιγυ
πτιακά χρεόγραφα 6 προϋπολογισμός καί ό απολογισμός ταϋτης εμφανίζονται, 
εις γρόσια διατιμήσεως καί είς αντιστοίχους έλλην. δραχμάς (τιμή γροσ. διατιμ- 
δρχ. 200 κατά τήν διάρκειαν τής χρήσεως).

Τά αποτελέσματα τής διαχειρίσεως ταϋτης τής κληρονομιάς Φ. Φαρμά, 
ώς εξάγεται εκ τών ιδίων αυτής βιβλίων, έχουσιν ως εξής:

Α' Χρηματικόν.

Ταμεΐον.
α) Χρέωσις :

Γροσ. Διατιμ. Δραχμαΐ
1) Όσα τό ταμεΐον είσέπραξεν από ’Έσοδα

Γ. προϋπολογισμού από 1/4-31/12/49 . 377.724.70 75.544.940.—
2) Άπό ’Αναλήψεις παρά τή Τραπέζι) Άθηνών-

Άλεξανδρείας............................................. 7.064.20 1.412.840.—
Σϋνολον . . . 384.788.90 76.957.780.—

β) Πίστωαις :

1) Όσα τό ταμεΐον κατέβαλεν είς ’Έξοδα Γ.
προϋπολογισμού άπό 1/4/-31/12/49 . . 7.064.20

2) Είς Καταθέσεις παρά τή Τραπέζη Άθηνών-
Άλεξανδρείας............................................ 377.724.70

Σϋνολον . . . 384.788.90

1.412.840.—

75.544.940.—
76.957.780.—

Β Άνάλυαις ’Εσόδων καί Εξόδων τον Προϋπολογισμού-
α) ’Έσοδα:

Τακτικά ’Έσοδα Κεφ. Α' άρθ. 1-9 Μερίσματα 
καί τοκομερίδια

Γρόσ. Διατιμ.

6.840.60

Δραχμαΐ

1.368.120.-
» » » Β' » 1-2 Τόκοι . . . — —

’Έκτακτα » Αδίς » 1 -5 Μερίσματα 
καί τοκομρ. καθ. 344.034.80 68.806 960.—

» » 2> Βδίς » 1-2 Τόκοι καθ. 188.50 37.700.—
Άπρ/πτα » Δδίς » 1 απρόβλεπτα έσ. 26 660.80 5.332.160.—

Σϋνολον . . . 377.724.70 75.544.940.—
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β) ’Έξοδα :

Τακτικά ’Έξοδα Κεφ. Β' άρθ. 1-3 . . . . 
Έκτακτα » » Βδίς » 1-6 . . . .

Τό δλον . . .
Περίσσευμα Εσόδων και Εξόδων 1/4 31-12/49

Σΰνολον . . .

Γροσ. Διατιμ. Δραχμαι
950 60 190.120.—

6413.60 1.222.720.—

7.064.20 1.412.840.—
370.660.50 74.132.100.—

377.724.70 75544.940.—

Γ Γενικός Ισολογισμός τής χρήσεως 1949150.

(Χρ. περ. 1/4-31/12/49) 

α) ’Ενεργητικόν :

Τό ’Ενεργητικόν τής Κληρονομιάς Φ. Φαρμά την 31/12/49 άνήρχετο εις
Γρόσια διατιμ. 1.813.051.30 δραχ. 432.641.900 —

άποτελοΰμενον έκ των εξής:

1)’Από 390 Μέτοχός « Alexandrie Pres
sing C°*...................................................

Γρόσια διατιμ.

741.000.—

δραχμα'ι

151.201.050 —
2) » 532 Μέτοχός «Set6 an. de Net- 

toyage et Pressage de cotton» 656.488.— 133.956.375 —
3) » 6 ομολογίας «Gredit Foncier Egy- 

ptien»................................................. 10.524.- 2.147.422.—
4) » 49 δ μολογ. 1925, Ύδρεΰσ. ’Αθηνών — 63.700.000.—
5) » Καταθέσ. παρά τή Τραπ. Άθηνών- 

Άλεξανδρείας . . . 30955.30 6.316.368.—
6) » » » τή Τραπ. Άθηνών-

Άλεξον. ύπ. 31/12/49 6.175.80 1.235.160.—
7) » » » τή Τραπ. Άθηνών-

Άθήνας.................. 222.236.— 44.447.200.—
8) » » » τή Τραπ. Άθηνών-

Άθήναςλ. Άγ. 1.457.9.4 142.248.70 28.449740.-
9) » Ληξιπρόθεσμα Τοκομερίδια . . . — 490.000.—

10) » Καταθ. παρά τή Τραπέζη Άίΐηνών- 
Άλεξανδρείας. Κλ/μα εις συγγενή τοΰ 
διαθέτου............................................. 3.423.60 698.585 —

Σΰνολον . . . 1.813 051.40 ς 432 641.900.—
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β) Παθητικόν :

Τό δέ Παθητικόν τής Κληρονομιάς την 31/12/49 άνήρχετο εις τό ποσόν 
τών γροσ. διατιμ. 1.813.651.30 δρχ. 432.641.900.—

άποτελοΰμενον εκ τών εξής:
Γρόσια διατιμ. Δραχμα'ι

1) Κεφάλαιον................................................ 1.438.967.30 357.321.215.—
2) Κληροδότημα εις συγγενή τοΰ διαθέτου . 3.423.60 698.585.—
3) Εισπρακτέα Τοκομερίδια........................... — 490.000.—
4) Περίσσευμαχρήσ. 1949/50/(1/4-31/12/49) 370.660.50 74.132.100.—

Συνολον . . . 1.813.051.40 432.641.900.—

Δ' Περιουσία της Κληρονομιάς Φ. Φαρμα.

Ή περιουσία τής Κληρονομιάς τήν 31/12/49 άνήρχετο εις Γρόσια διατ. 
1.813.051.30 δρχ. 432.641.900.—

άποτελουμένη έκ τών εξής:
Γρόσια διατιμ. Δραχμα'ι

1) Από 390 μέτοχος « Alexandrie Pres-
sing Ο»........................................ 741.000.— 151.201.050.—

2) » 532 μετοχάς «Seti an. de Net- 
toyage et Pressage de cotton» 656.488.— 133.956,375.—

3) » 6 όμολογ. Gredit Foncier Egy- 
ptien * ................................ 10.524.— 2.147.422.—

4) » 49 όμολογ. 1925, Ύδρεΰσ. ’Αθηνών — 63.700000.—
5) » Καταθέσ. παρά τή Τραπ. ’Αθηνών-

’Αλεξάνδρειάς . . . 30.955.30 6.316.368.—
3) * » » τή Τραπ. Άθηνών-

’Αλεξαν. ΰπ. 31/12/49 6.175.80 1.235.160.—
7) » » » τή Τραπ. ’Αθηνών-

’Αθήνας .................. 222.236.— 44.447.200.—
8) » » » τή Τραπ. Άθηνών-

Άθήναςλ. Άγγ. 1.457.9.4 142.248.70 28.449.740.—
9) Ληξιπρόθεσμα Τοκομερίδια . . . — 490.000.—

10) » Κληροδότ. εις συγγενή τοΰ διαθέτου 3.423.60 698.585.—

Συνολον . . . 1.813.051.40 432.641.900.—

Επίσης και διά τήν διαχείρισιν τής κληρονομιάς Φαρμα ή Επιτροπεία 
προτείνει εις τήν Συνέλευσιν, δπως έγκρίνη ταΰτην, ως όρθώς έχουσαν και 
έπικυρώση τον ’Ισολογισμόν και τον ’Απολογισμόν τής χρονικής περιόδου 
1/4-31/12/49 τής χρήσεως 1949/50.

Έν Άθήναις τη 16 Μαρτίου 1950
Ή Εξελεγκτική *Επιτροπεία

Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
I. ΚΑΨΑΛΗΣ 
ΑΡ. ΠΕΠΠΑΣ 
Β ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ
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ΜΕΡΟΣ I ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟΥ

Είδος έσόδων
Ο

2
1
a aQj Μ

Διαφορά

Κε
φ. Qj

<^>
Οι

λ

Κ Α:=> 'fo 
ο ®

^ 'CO
Έπι

πλέον
* Επι 

ελαττον

Α' 1-1-16 Μερίσματα καί τόκοι .... 10000000 74280390 64280390 —

* 2 1 Μισθώματα................................. 2000G00 4860000 2860000 —

> 3-1 Άντίτιμον δημοσιευμάτων . . 500000 9638000 9138000 —

» 3-2 » δημοσ. «Άρχαιολ. τό
ποι καί Μουσεία τής Ελλάδος» 10000 37500 27500 —

Β' 1-1 Είσφοραί εταίρων............................ 500000 525400 25400 —

5» 2-1 Δικαίωμα τής Εταιρείας έκ τών 
Κρατικών Λαχείων .... 1000000000 2480289000 1480289000 —

Γ' 1-1 Έκ πωλήσ. άχρηστου ΰλικοΟ κλπ. 40000 — — 40000

1-2 Έξ απροβλέπτων έσόδων . . 100000 700 - 99300

1-3 Έξ έσόδων κεκλεισμένων χρή
σεων ........................................................ 2000000 742409762 740409762 —

Σύνολον δρχ......................... 1015150000 3312040752 2297030052 139300

Άνάλυσις τοΰ Κεφαλαίου Α', άρθρου 3.
Άντίτιμον δημοσιευμάτων.

1) 'Αρχαιολογική Έφημερίς.................................................................. δρχ. 7800000
2) Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας................................. » 948000
0) Χρ. Τσοΰντα. Αί Προϊστορικοί Άκροπόλεις Διμηνίου καί

Σέσκλου. 1908 ................................................................................. » 460000
4) Γ. Παπαβασιλείου. Περί τών έν Εύβοια αρχαίων τάφων. 1910 » 46000
5) Βαλ. Σταη. Τό Σούνιον κλπ. 1920............................................ » 22500
6) Άντ. Κεραμοποΰλλου. Ό άποτυμπανισμός. 1923................ » 16000
7) Γ. Ε. Μυλωνά. Ή Νεολιθική ’Εποχή έν Έλλάδι. 1928. . . » 37500
8) Γ. Σωτηρίου. Χριστιανικοί Θήβαι. 1931................................. » 150000
9) Γ. Π. Οικονόμου. Τό Έργον τής έν Άθήναις Άρχ. Έτ. 1938 » 30000

10) Ν. Κοντολέοντος. Τό Έρέχθειον. 1949 .......................................... » 140000
11) Άντ. Κεραμοποΰλλου. Όδηγός τών Δελφών. 1935................. » 37500

Έν Άθήναις τϋ 31 Δεκεμβρίου 1950 Σύνολον δρχ. 9675500

Ο 'ΤΑΜ I ΑΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ πΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΤΑΝΤΑΖΟΤΤΟΥΛΟΥ
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ΤΗΪ APXAlOAOrikHi ΕΤΑΙΡΕΙΑ^ ΤΟΫ ΕΫΟΥΣ 1940

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟΥ

Είδος έξόδων

i g

:|t 
t! *■

r *Q ►» fc* ^
c ^

ΙΊρ
αγ

μα
το

-
πο

ιη
θέ

ντ
α

Δι
αφ

ορ
ά 

επ
ι ελ

ατ
το

ν

8».«ο
ΟιQbQj

&

Α’ 1-1-10 Μισθοί και έπιδόματα . . . 60942000 48623000 48623000 12319000
» 2-1 "Έξοδα γραφείων...................... 50000000 22762571 22762571 27237429
» 3-1 “Εξοδα βιβλιοθήκης .... 80000000 17128245 17128245 62871755
» 4-1 Έπισκευαί καί επιπλώσεις τοΰ

μεγάρου ........ 50000000 3108500 2954500 47045500
Β' 1-1 Άνασκαφαί καί μελέται . . . 110000000 70466000 68984300 41015700
» 2 1 Δημοσιεύματα............................ 160000000 33227000 33227000 126773000
» 2-2-3 » Άρχαιολ. τόποι

καί μουσεία τής Ελλάδος . 32000000 — — 32000000
» 3-1 Συνδρομαί εις περιοδικά καί

βιβλία αρχαιολογικά. . . . 10000000 1000000 1000000 9000000
» 4 1 Διδασκαλία................................. 5000000 — — 5000000

Γ 1-1 Διάφορα έξοδα............................ 15000000 12612150 12612150 2387850
» 12 Άναλογοΰν ιή Έταιρ. άσφάλι-

στρον Κοιν. Ασφαλίσεων. . 4000000 26C8870 2668870 1331130
> 2-1 Διά τά έκτακτα δημοσιεΰμ. τής

ΙΟΟρίδος....................................... 40000000 509400 509400 39490600

» 3-1 Διάφορα έξοδα κεκλεισμένων
χρήσεων....................................... 10208000 197153 197153 10010847

Δ' 1 “Εκτακτον άποθεματικόν. . . 23000000 — — 230000000

» 2 Τακτικόν » ... 158000000 — — 158000000

Συνολον δρχ.................... 1015150000 212302889 210667189 804482811

Άνάλυσις τοΰ κεφ. Β' άρθρου 1.

Άνασκαφαί.

1) ’Αθηνών Βασιλικής τοΰ Ίλισ.
2) » τοΰ Περιβόλου τοΰ

Όλυμπιείου..................
3) ’Αττικής Βραυρώνος . ■
4) » Κορωπίου · ·
δ) Επίδαυρου...........................
6) .Θεσ/νίκης τοΰ Ναοΰ τοΰ Άγ

Δημητρίου · ■
7) » τοΰ Ναοΰ τής Άγ

Σοφίας ....
8) » τής παρά τήν Λ

Στρατού νεκροπόλ
9) Θερμού ...........................

10) Κρήτης Άρχανών ■ · ·
11) » Πανόρμου Μυλοποτάμ
12) Τήνου...............................
13) Νάξου...............................

Π ι ο τ ώ ο ε ι s
Διατεθεΐσαι ’Αδιάθετοι

2645000 —

2000000 ___

15076000 —
5600000 —
8030000 —

10000000 -

1000000 1000000

5000000 14000
2489000 —
6000000 418700
3127000 49000
6500000 —

3000000 —

70466000 1481700

Σΰγκρισις πραγματοποιη- 
θέντων εσόδων και εξόδων

Α'
Β'

"Εσοδα
Έξοδα

Δρχ. 3312040752 
» 210667189

Περίσσευμα Δρχ. 3101373563
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ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΧΡΗΣΙΣ 1949

Α.' ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

1) Τό Έρέχθειον........................................................................... » 460
2) Ή Άσπίς τής 1 Αθήνας Παρθένου................................... » 505

Β'. ΠΩΛΗΘΕΝΤ A

1) ’Αρχαιολογική Έφημερϊς 2) Πρακτικά Άρχαιολ. 'Εταιρείας

Σειρά

τόμων

-S SQSR* g 
3si 10 sj

Τιμή

τόμον

Είοπρα-

χ#έν
ποοόν

Σειρά

τόμων

Πωλη-

θέντες

τόμοι

Τιμή

τόμου

Είοπρα-
χθεν

ποοόν

1942/44 18 150000 2700000 1941/44 7 12000 84000
1939/41 16 150000 2400000 1940 6 12000 72000

1938 4 150000 600000 1939 2 12000 24000
1937 β' 3 300000 900000 1938 2 12000 24000
1937 α' 1 300000 300000 1937 3 12000 36000
1936 1 150000 150000 1936 3 12000 36000

1934/35 1 150000 150000 1935 4 12000 48000
1933 1 150000 150000 1934 3 12000 36000
1932 1 150000 150000 1933 3 12000 36000
1931 1 150000 150000 1932 3 12000 36000
1930 1 150000 150000 1931 3 12000 36000

1930 3 12000 36000
1929 2 12000 24000
1928 2 12000 24000
1927 2 12000 24000

1925/26 2 12000 24000
1922/24 2 12000 24000

1921 2 12000 24000
1920 2 12000 24000

1916/19 1 12000 12000
1915 1 12000 12000
1892 1 12000 12000
1891 1 12000 12000
1890 1 12000 12000
1889 1 12000 12000
1888 1 12000 12000

1881/82 1 12000 12000
1880/81 1 12000 12000
1879/80 1 12000 12000
1878/79 1 12000 12000
1877/78 1 12000 12000
1876/77 1 12000 12000
1873/74 1 12000 12000

1870 1 12000 12000
1869 1 12000 12000
1868 1 12000 12000
1866 1 12000 12000
1863 1 12000 12000
1862 1 12000 12000
1861 1 12000 12000
1860 1 12000 12000

1859/60 1 12000 12000

48 7800000 79 948000
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3) Διάφορα δημοσιεύματα τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας

7ε
3'§_ ’Επιγραφή Συγγράμματος

Πωληθέντα

σώματα

Τιμή

οώματος

Είοπραχθεν

ποοον

1 Χρ. Τσούντα· At προϊστορικοί Άκρο- 
πόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου. 1908 3 150000 450000

2 Γειοργ. Παπαβασιλείου. Περί των έν 
Εύβοια αρχαίων τάφων. 1910 .. .. 1 45000 45000

3 Βαλ. Στάη. Τό Σούνιον καί ο! ναοί 11ο- 
σειδώνος καί Άθηνάς. 1920 ............. 3 7500 22500

4 Άντ. Κεραμοπούλλου. Ό Άποτυμπα- 
νισμός. 1923 ........................................ 1 15000 15000

5 Γεωργ. Μυλωνά. Ή νεολιθική εποχή 
έν Έλλάδι. 1923 ................................... 1 37500 37500

6 Γεωργ. Σωτηρίου Χριστιανικοί Θήβαι. 
1931 .. .................................................... 1 150000 150000

7 (Γεωργ. Π. Οικονόμου) Τό έργον τής 
έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής 'Εται
ρείας. 1938 ............................................ 2 15000 30000

8 Νικολ. Κοντολέοντος. Τό Έρέχθειον ως 
οικοδόμημα χθονίας λατρείας. 1949 7 20000 140000

9

"Αθροισμα .. .. 
Άντ. Κεραμοπούλλου. 'Οδηγός των 

Δελφών. 1935 .........................................

19

1 37500

890000

37500
Άθροισμα .. ·. 20 927500

Ά ν α κ ε φ α λ α ί ω σ ι ς
’Αρχαιολογική Έφημερίς.................................................................... Δρ 7800000
Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας................................... » 948000
Διάφορα δημοσιεύματα τής 'Εταιρείας........................................ » 927500

Σύνολον ............. Δρ. 9675500

Γ'. διανεμηθεντα

1) Αρχαιολογική Έφημερίς

Σειρά ετών 3Αριϋ·. τόμων

1937 β' . ... 22

1938 . . .................. 27

1939/41 .................. 31

1942/44 .... 33

Σύνολον 113

2) Πρακτικά ’Αρχαιολ. 'Εταιρείας

Σειρά ετών Άριΰ·. τόμων

1935 ...................... 1

1938 .... 2

1939 ........................... 25

1940 ........................... 27

1941/44 .................. 32

Σύνολον 87
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3) Διάφορα δημοσιεύματα της 'Εταιρείας

°1
3'§_

c-i
Επιγραφή Συγγράμματος

lx
ι to Τ*« ^ 9

X

1 Π. Καββαδία. Τό 'Ιερόν τοΰ ’Ασκληπιού έν Έπιδαΰρφ. 1900 .. .. 1

2 Γ. Π. Οικονόμου. Έπιγραφαΐ Μακεδονίαο 1915............................. 1

3 (Γ. Π. Οικονόμου). Τό έργον τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής

'Εταιρείας. 1938......................................................................................... 1

4 Γ. Π. Οικονόμου. Τά 100 έτη τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής

Εταιρείας. 1942......................................................................................... 4
5 Ν. Κοντολέοντος. Τό Έρέχθειον. 1949 ................................................... 48

Συνολον ........................ 55

Έν Άθήναις τη 31 Δεκεμβρίου 1949.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΤΑΝΤΑΖΟΤΓΟΥΛΟΥ

12
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Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(1949)

Δωρεαί. Ευχαρίστως αναγράφοντας κατωτέρω τά προς την Βιβλιοθήκην 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας είτε ύπ’ αυτών των συγγραφέων ε’ίτε ύπ’ άλλων 
φίλων αυτής άποσταλέντα κατά τό έτος 1949 βιβλία, καθήκον ημών θεω- 
ροΰμεν να έκφράσωμεν καί ένταΰθα προς πάντας τούς φιλόφρονας δωρητάς 
την ευγνωμοσύνην ημών.

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

1. Ancient Alexandria: Discoveries in the Serapeum of the Ptolemaic
Kings. ’Ait.: «Times» 29 Aug. 1949 (Greek Govern. Department of Infor
mation).

2. Άλεξιάδου, 23τ. I. : Ή ευτυχία εις τήν μητέρα γήν καί εις τό καθήκον.
Άθήναι: 1949.

3. Άρχεΐον των Βυζαντινήν Μνημείων τής 'Ελλάδος ... υπό Ά. Όρλάνδου.
Τ. 6, 1948, τχ. 1. (Ά. Όρλάνδος).

4. Άρχεΐον Πόντου. Τ. 13: 1948. (’Επιτροπή Ποντ. Μελετών).
5. ΆΘηνά : Τ. 52 : Έν Άθ. 1948. (Έπιστημ. Εταιρεία).
6. Αύλωνίτου, Β. Γ. : 'Ιστορία τής μουσικής. Κέρκυρα: 1949.
7. Άξενίδου, ©. Δ.: Ή Πελασγις Λάρισα καί ή αρχαία Θεσσαλία. Β', Άθήναι:

1949.
8. Βαλαωρα, Β. Γ.: Ή λαογραφία τοϋ χωρίου μου Περίστα Ναυπακτίας. Έν Θεσ

σαλονίκη : 1939 (Λαογραφική "Εταιρεία).
9. Bibliothfeque des Ecoles Francaises d’Athfenes et de Rome.: Fasc.

163, 164, 166. (Ec. Fr. Ath. Rome).
10. Brown, F. E.: The House in Block E4, Block F3, the Roman Baths, Disco

veries in the Temple of Artemis Nanaia, Arms and Armor, New and 
revised Material from the Temple of Azzanathkona. New Haven: 1936. 
Άπ.: «Excavations at Dura - Europos» Report of 6th Season (1932-1933) 
(Amer. Book Center).

11. Bulletin of the Amer. Schools of Oriental Research. Nr 61 - 68:
Jerusalem : 1936- 1937 (Amer. Book Center).

12. Burzio, H. F. : La ceca della villa Petosi y la moneda colonial. Buenos
Aires : 1945 (Πρεσβεία Άργεντ. Δημοκρ.).

13. Χαλκιοπούλου, F.: ΑΙ Ήνωμέναι Πολιτεΐαι τής ’Αμερικής. Άπ.: «Τεχν. Χρον.»
Τχ. 288 - 289 : 1948.
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Ή βιβλιοθήκη τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 179

14. Du Mensil du Buisson, Cte R.: Inscriptions from the Room of the
Murals, Block M7, the Persian Mines. New Haven; 1936. ’Ait.: «Excava
tions at Dura - Europos» Report of 6th Season (1932 - 33) (Amer. Book 
Genter).

15. The Elgin Marbles. Άπ. : «The Times» 5th Sept. 1949 (Greek Govern-
Department of Information).

16. Έιτετηρΐξ (Ένώσεως ’Αποφοίτων Ριζαρείου Σχολής). Έπετηρίς 1948 (Ένωσις
Άποφ. Ριζ. Σχ.).

17. Furlong, G.: Naturalistas Argentinos durante la dominacion Hispanica.
Buenos Aires : 1948 (Πρεσβεία Άργεντ. Δημοκρ.).

18. Ghali, Mirrit Boutros: Note sur la decouverte du Monastere de Phoe-
bammon dans la Montagne Thebaine. Le Caire: 1948.

19. Hopkins. C. - Baur, P. V. C.: Christian Church at Dura - Europos. New
Haven. London: 1934. Άπ. : «Excavations at Dura - Europos». Prelimi. 
nary Report of 5th Season of Work, Oct. 1931 - March 1932 (Amer. Book 
Center).

20. Hrozny, B.: Les inscriptions Cretoises. Praha: 1949 (Institut Orient).
21. The Journal of Aesthetics and Art Criticism. V. 7,4 & V. 8;1: 1949

(Amer. Soc. Aesth.).
22. Journal of Egyptian Archeology. V. 11-16: London: 1925-30 (Amer.

Book Center).
23. Καρούζου, Xp. I.: Ρόδος. Άθήναι: 1949.
24. Κόλλα, Π.: A Concise Guide to the Acropolis of Athens. Athens [1949]
25. Κοντολέοντος, N. Μ.: Γεωμετρικός άμφορεΰς έκ Νάξου. 1949. Άπ. : ΑΕ

1945/47.
26. » » : Τό Έρέχθειον ώς οικοδόμημα χθονίας λατρείας : 1949

: (Άρχαιολ. Έταιρ.).
27. » » : Inscriptions de Chios. Άπ.: Revue de Phil. XXIII,

: 1949.
28. Κβτζιά, X. N.: Έπιγραφαί Αττικής. Έν Άθ. 1948 Άπ. : «Πολέμων» Γ'.
29. » » : Έπιγραφαί Αττικής. Έν Άθ. 1949. Άπ. :«Πολέμων» Δ .
30. Κβυκβϋλέ, Φαίδ. : Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός. Τ. 2, 1-2: Athenes: 1948.

(Γαλλ. ’Ivor. Άθ.).
31. Κουρμούλη, Γ. I.: Φωνητικά ζητήματα. Έν Άθήναις : 1948. Άπ.: «Έπετ· Έτ.

Βυζ. Σπουδών» Τ. 18.
32. » > : Καί πάλιν περί τοΰ τοπωνυμίου Χαννιά. Έν Άθήναις: 1949.

Άπ·: « Λεξικογρ. Δελτ. Άκαδ. Αθηνών »■ Τ. 4, 1942 - 48, 
σ. 137 - 148.

33. » » : Σύγχρονοι μέθοδοι γλωσσολ. ερευνών. Έν Άθ. 1949. Άπ. :
«Παιδαγ. Έπιθεωρ.». Τ· 3, τχ. 1.

34. Κτιστοπούλου, Κ. Δ.: L’enigme minoenne. Άπ.: « Archiv Orientalni ».
Vol. 17, 1949, σ. 420 - 24.

35. Κυττκρίααη, Β.: Τραγούδια τής Χαλκιδικής. Θεσσαλονίκη 1940. (Λαογραφική
Εταιρεία).

36. Λαμψίδου, Όδ. : Ή ποινή τής τυφλώσεως παρά Βυζαντινοΐς. Άθ. 1949 (Δια
τριβή έπί διδακτ.).
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180 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1949

37. Lehmann - Hartleben, Κ.,-Olsen, Ε. C.: Dionysiac Sarcophagi in
Baltimore: 1942 (Amer. Book Center).

38. Levi, D.: A Late - Roman Water Cult at San Salvatore near Cabras in
Sardinia. ’An.: «Gazette des Beaux - Arts [1949].

39. Λαβοιδέως, Κ. I, : Μελέτη τοΰ σιδήρου γόμφων καί συνδέσμων τής Στοάς τοΰ
Άττάλου. Άθήναι: 1948.

40. » » : Ό δομικός σίδηρος τοΰ Παρθενώνος. Άθήναι: 1949.
41. Mocyyiva, Σιτυρ. X.: Οί «Επτά επί Θήβας» τοΰ Αίσχΰλου ώς πρότυπον τής

’Αντιγόνης τοΰ Σοφοκλέους. Άθήναι: 1947.
42. » » : *0 Πλατωνικός Φαιδρός καί ή έκδοσις Ί. Θεοδωρακο-

ποΰλου. Άθήναι: 1948.
43. Martin, R.: Sur quelques particularites du temple d’Asclepios a Epi-

daure. Άπ.: «BCH» 70, 1946.
44. Μελετοπο όλου, I. A.: Δικαστικά πινάκια καί «χαλκία». Άπ.: «Πολέμων» Γ', 1947.
45. » » : Πράσις επί λύσει. Άπ.: «Πολέμων» Δ' (1949) σ. 41 - 72.
46. Meritt, Β. D. [κ.α.]: The Athenian Tribute Lists. V. 2. Princeton : 1949

(Άμερ· Άρχαιολ. Σχολή).
47. Μιτσοΰ Μ. ©.: Έπιγραφαί έξ Αθηνών. Έν Άθ. 1949. Άπ.: « Πολέμων > Τ. 4,

σ. 17 - 35.
48. » » : Inscriptions οί the Eastern Peloponnesus. Άπ.: Hesp.

18, 1949.
49. Musdes de France: 1948- 49 (Ή διεύθυνσις).
50. Οικονόμου, Γ. Π. : Τά Εκατόν Έτη τής έν Άθήναις Άρχαιολ. Εταιρείας. Έν

Άθ. [1942] (Αρχαιολογική Εταιρεία).
51. » » : Miroir grec de la Collection Helene A. Stathatos

d’Athenes [Paris]: 1949. Άπ.: « Melanges Ch. Picard » 
σελ. 770 - 786.

52. «Oxyrhynchus Papyri»: P. 17. 1927 (Amer. Book Center).
53. Pagliaro, A. : Preliminary Note on the Pehlevi dipinti in the Dura Syna

gogue: 1936. Άπ·: «Excavations at Dura - Europos» Report of 6th Sea
son (1932 - 33) (Amer. Book Center).

54. n«v«you, Xp. ©.: Ό Πειραιεύς. Άθ. 1949.
55. Παπανούτσου, Ε. Π.: La catharsis Aristotelicienne. Gotoburgi: 1948. Άπ.:

«Eranos» vol. 46, σ. 77 - 93.
56. Παπαβπυρίδη-Καρούζου, Σεμνής: Αί επτά θυγατέρες τοΰ Άτλαντος. 1949.

Άπ.: ΑΕ 1945 - 47.
57. Supplementary Papers of the Amer. School of Class. Studies in

Rome. V. 1. N. York: 1905 (Amer. Book Center).
58. Paton, D.: Early Egyptian Records of Travel. V. 2-3: Princeton : 1916-1918

(Amer. Book Center).
59. » » : Animals of Ancient Egypt. Princeton : 1925 (Amer. Book

Center).
60. Πεζοποώλου, Έμμ. A.: Ή έπίδρασις τοΰ Αισχύλου επί τον Σοφοκλέα καί τόν

Εύριπίδην καί ή γνησιότης τοΰ τέλους των «'Επτά έπί Θήβας» τοΰ Αισχύλου. 
Άθήναι: 1948 (Μαγγίνας Σπυρ. X.).
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61 ■ Πινακοθήκη της Τέχνης τού Έλλ. λαού: 1,1: ’Αρχοντικά τής Καστοριάς. 
Άθήναι: 1948 (’Εθνικόν "Ιδρυμα).

62. Πλάτωνος, Ν. Έ.: Γεωμετρικός τάφος Άγ. Παρασκιών Ηρακλείου : 1949. Άπ.
ΑΕ 1945 - 47.

63. «Πολέμων». Τ. 4, 1949 (Ά. Α. Παπαγιαννόπουλος - Παλαιός).
64. Πρακτικά (Ελληνικής Άνθρωπολογικής Εταιρείας). Έτ. 1948.
65. Ρωμαίου, Κ. A.: Cultes populaires de la Thrace. Athenes 1949 (Ρωμαΐος-

Merlier).
66. Rubensohn, O.: Die gefliigelte Gottin von Delos. Άπ.: «Mitt, des

D. A. Inst.» 1, 1948.
67. Σαλβάνου, Γ. I.-Σαλβάνου, Βάσως Γ.: Ή Ίόνιος ’Ακαδημία. Άθ. 1949.

Άπ. : Πανηγ. τεύχος τής 'Ελλ. Δημιουργίας.
68. Σχέδιον Μάρσαλ και Μινωϊσμος. Κρήτη : 1949 (Ν. Πλάτων).
69. Σκανδαλάκη, I. Ν.; Hannibal ad Portas. Άθήναι: 1948.
70. Σοφοκλέους, ©. : Ή Εθνική συνείδησις των Κυπρίων επί Φραγκοκρατίας (Έν

Λευκωσία Κύπρου: 1949).
71. Κυπριακαί Σπουδαί. Τ. 10, 1946 καί 12, 1948. Έν Λευκωσίρ Κύπρου : 1948 -

1949 (Εταιρεία Κυπρ. Σπουδών).
72. ΣταΘάκη, Ν. Γ.: Δοκίμιον τής ιστορίας τού άρχ. Έλλ. δικαίου. Τ. Α*, Τχ. 1 :

Έν Άθήναις: 1947.
73. Στεφανίδου, Μ. Κ.: Ιστορία τής Φυσικομαθ. Σχολής. Τ. 1. Έν Άθήναις: 1948

(Έκατοντ. Έθν. Πανεπ·, 5).
74. Symbolae Osloenses. Fasc. 27 : Osloae 1949 (Γ. Π. Οικονόμος).
75. Ταρσούλη, ΆΘηνάς: Δωδεκάνησα. Τ. 1-2 (Άθήναι: 1947- 1948 (’Εθνικόν

"Ιδρυμα).
76. ©εοχάρη, Ρήγα Δ.: Πατριωτικοί λόγοι. Άθήναι: 1949.
77. ©εοχαρίδου, Γ. I.: Beitrage ζ. Geschichte des byzant. Profantheaters.

Thessaloniki: 1940 (Λαογραφική Εταιρεία).
78. ©εοφανείδου, Β. Δ. : ψηφιδωτόν. Έν Χανίοις : 1949. Άπ.: ΑΕ 1945 - 1947.
79. Τραυλού, I.: The Topography of Eleusis. Άπ.: « Hesperia » V. 18, 1949,

σ. 138 -147.
80. » » The West Side of the Athenian Agora Restored. Άπ.: «Hes

peria». Suppl. 8: 1949.
81. Τσαμίση, Π.: Ή Καστόρια καί τα μνημεία της. Άθήναι: 1949.
82. Τζαννετάτου, ©no. Στεφ.: Σύμμικτα Φιλολογικά. Έν Άθήναις : 1949.
83. » » » : Σύμμικτα εις τήν Ποιητικήν τοΰ Άριστοτέλους.

Άθήναι: 1949.
84. Unesko Bulletin for Libraries. Vol. Ill: 1949 (Unesko).
85. Wace, A. J. Mycenae. Princeton : 1949.
86. Yavis, Const. G.: Greek Altars. Saint Louis, Miss.: 1949.

’Ayopai και άνταλλαγαι: Είσήχθησαν εις τήν Βιβλιοθήκην τής Εταιρείας 
κατά τό 1949 έξ αγοράς 154 νέοι τόμοι καί έξ ανταλλαγής 194.
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(1837- -I 9 5-1)

Λραχιιαΐ
1. ’Αρχαιολογική Έφημερις 1837-1949 (ΑΕ 1-88: πβ. πινάκιον παρά

(Β. Λεονάρδφ), ’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- 
δόΟη), ιζ'- κθ'· 8-16 (1852-1860): τεύχη λ'-νέ· πωλοϋνται τάδε τά 
τεύχη: α, β', γ', δ'· έκαστον τεύχος..................................................................

Περίοδος Β’: τόμος 17-21 (1862-1874).

17 (1862): τεύχη α'-ιβ' (τά τεύχη θ'-ιβ' έξεδόθησαν τφ 1863)· έκαστον τεύχος
18-21 (1869): τεύχος ιγ'· 19(1870): τεύχος ιδ'· 20(1872): τεύχη ιε'καί iF'

(τό iF’ έξεδόΟη τφ 1873)· 21 (1874): τεύχος ιζ'· έκαστον τεύχος . . .

Περίοδος Γ': τόμος 22-62 (1883-1923).

22-62 (1883-1923): εις τόμος κατ’ έτος (έκ τεσσάρων τευχών συγκείμενος)·
έκαστος τόμος........................................................................................................... 150.000

Περίοδος Δ': τόμος 63 κέ. (1924 κέ.).

63-75 (1924-1936): 1924, 1925-1926 (εις ένα τόμον), 1927-1928 (εις ένα 
τόμον), 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934-1935 (εις ένα τόμον), 1936,
εΤς τόμος κατ’ έτος· έκαστος τόμος.............................................................. 150.000

76 (1937): πανηγυρικός τόμος τής έκατονταετηρίδος είς δύο μέρη εκατόν
είκοσι περίπου τυπογραφικών φύλλων έκαστον μέρος........................... 300.000

77 - 88 (1938 -1949): 1938,1939 - 1941 (είς ένα τόμον), 1942 -1944 (είς ένα τό
μον), 1945-1947 (είς ένα τόμον) 1948-1949 (είς ένα τόμον). Σχήμα 4»ν·
έκαστος τόμος..................................................................................................... 150.000

2. Ενρετήριον τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος της τρίτης περιόδου υπό ’Αλε
ξάνδρου Λαμπροπονλον τόμος l°s: 1883-1887. Σχήμα 4°ν, σελίδες 
η στήλαι 550. 1902 ........................................................................................ 120.000

3. Πρακτικά ’Αρχαιολογικής εταιρείας 1837 - 1949 (ΠΑΕ 1-105: πβ. πινά- 
κιον έν ΠΑΕ 1921, σ. 77-79).

(Περίοδος Α'): τόμος 1 -13 (1837 -1848 9).

1-3 (1837,1837j8, 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 16ον, σελίδες 31. 1842. (Δέν πωλείται)...........................

7.000

7.000

7.000
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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 των ’Αθηνών. (Έκδοσις 2«). 
Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8°ν, σελίδες 325, πίναξ 1. 1846 
(1847). (Δέν πωλείται).........................................................................................

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

13 (1848/9): Πρακτικά τής ΙΓ’ Γενικής συνεδρίας τής Ελληνικής ’Αρχαιο
λογικής εταιρείας. Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8ον, σελίδες 37.1849. 
(Δέν πωλείται)...........................................................................................................

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

14 (1858/9): Συνοπτική έκθεσις τών πράξεων τής ’Αρχαιολογικής
εταιρείας. Σχήμα 80ν, σελίδες α' + 43. 1859. (Δέν πωλείται)..................

15-25 (1859/60-1869/70): Γενικαί συνελεύσεις τών εταίρων τής’Αρχαιο
λογικής εταιρείας, 1859/60, 1860/1, 1861/2, 1862/3 (έξεδόΰη τφ 1864), 
1863/4, (δέν πωλείται), 1864/5 (δέν πωλείται), 1865/6, 1866/7 (δέν 
πωλείται), 1867/8, 1868/9,1869/70. Σχήμα 8°ν· έ'καστον τεύχος . . . .

(Περίοδος Γ): τόμος 26 κέ. (1870/1 κέ.).

26-74 (1870/1-1919): Πρακτικά’Αρχαιολογικής εταιρείας 1870/1 (δέν πω
λείται), 1871/2, 1872/3, 1873/4, 1874 5, 1876, 1877 κέ.—1902, 1903 κέ. 
—1909 (δέν πωλοϋνται), 1907 κέ.—1915, 1916—1919 (εις έ'να τόμον). 
Σχήμα 8°ν· έκαστος τόμος................................................................................

75-105 (1920-1949): Πρακτικά’Αρχαιολογικής εταιρείας 1920,1921,1922-1924 
(εις ένα τόμον), 1925-1926 (εϊς ένα τόμον), 1927,1928, 1929, 1930, 1931, 
1932,1933, 1934, 1935, 1936,1937, 1938, 1939, 1940,1941-1944 (εις ένα 
τόμον), 1945-1948 (είς ένα τόμον), 1949. Σχήμα 8ον· έκαστος τόμος . .

3Α. ’Οργανισμός τής εν Άθήναις ’Αρχαιολογικής εταιρείας. (Τεύχος 1ον), σχήμα 
16°ν,σελίδες 16.1848. (Τεύχος 2°ν), σχήμα Ιβον, σελίδες 8. 1876. (Τεύχος 
3ον), σχήμα 8°ν, σελίδες 24.1894. (Τεύχος 4°ν), σχήμα 8ον, σελίδες 48. 
1896. (Τεύχος 50ν), σχήμα 80ν, σελίδες 24. 1899. (Τεύχος 60ν), σχήμα 
8°ν, σελίδες 41. 1912. (Δέν πωλοϋνται).............................................................

4. Έπιγραφα'ι 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), 3ον : 1855 (σελί
δες 60, πίνακες 4). Σχήμα 4ον' τό φυλλάδιον έκάτερον...........................

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

6· Έπιγραφα'ι ’Ελληνικοί, κατά τό πλεΐστον ανέκδοτοι. Φυλλάδιον α'(άλλο δέν 
έξεδόθη). Σχήμα 4ον, σελίδες β’+ 34, πίνακες 9. 1860 ...........................

6Α. Ό περί αρχαιοτήτων νόμος καί αί σχετικοί προς αυτόν εγκύκλιοι υπουργικοί 

καί αλλα τινά, έκδιδόμενα υπό τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εται
ρείας πρός χρήσιν τών κατά τό Βασίλειον αρχών καί αυτών τών 
πολιτών. Σχήμα 8ον, σελίδες 43. 1872. (Δέν πωλείται)...........................

ΔραχμαΙ
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7. Ευθύμιος Καστόρχης· Ιστορική έ'κθεαις των πράξεων τής εν Ά&ήναις

’Αρχαιολογικής εταιρείας άπο τής ίδρύοεως αυτής τφ 1837 μέχρι τον 1879

τελευτώντας. Σχήμα 8°ν, σελίδες F' + 180. 1879 ........................................
7Α · Κατάλογος τής Βιβλιοθήκης τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας. (Τεΰχος Ιον), σχήμα 

8»ν, σελίδες 124, 1887. (Τεΰχος 2»ν), σχήμα 8»ν, σελίδες 126. 1906. (Δέν 
πωλοΰνται)...............................................................................................................

8. Η. Ο. Lolling Κατάλογος του εν Ά&ήναις ’Επιγραφικού μουσείου' τόμος 1°5:
Έπιγραφαί έκ τής Άκροπόλεως, τεΰχος α': ’Αρχαϊκοί αναθηματικοί 
έπιγραφαί. Σχήμα 4°ν, σελίδες η'+στήλαι 152+η', πίναξ 1. 1899 . .

9. Π. Καββαδίας' Το ιερόν του 3Ασκληπιού εν 3Επιδανρω και ή θεραπεία των

άοθενών. Σχήμα 8ον, σελίδες 304, εικόνες 9, πίνακες 10, ών εΤς τοπο
γραφικός. 1900. (Δέν πωλείται).......................................................................

10. Π. Καββαδίας· ’Ιστορία της ’Αρχαιολογικής εταιρείας άπο τής έν έ'τει 1837

ίδρύοεως αυτής μέχρι τον 1900. Σχήμα 8°ν, σελίδες 115. 1900 .... 
10Λ. (Βαλέριος Στάης)· Τα ευρήματα τον ναυαγίου των ’Αντικυθήρων (=ΑΕ 

1902, στήλη 145-173/4), εικόνες 21, πίνακες 8 (παρένθετοι) + 11 . . .
11. Comptes rendus du Congres international d’archeologie, I^re session: Athenes

1905. Σχήμα 8°v, σελίδες 400, μετ’ εικόνων. 1905 ....................................
12. Μνημεία τής Ελλάδος· τόμος 1°5: Γλυπτά έκ τοϋ Μουσείου τής Άκροπό-

λεως (συντάκται: Καββαδίας, Καστριώτης, Κουρουνιώτης, Lechat, 

Λεονάρδος, Schrader, Schroeder, Στάης, Σωτηριάδης, Wolters). 

Σχήμα 40ν, σελίδες β' + στήλαι 118, πίνακες 36 (άρ. 1-33). 1906 . . .
13. Ρ- Cavvadias -[- Ο. Kawerau· Die Ausgrabung der Akropolis vom Jahre 1885

bis zum Jahre 1890. — Π. Καββαδίας + Γ. Καβεράον Άναακαψή τής 

Άκροπόλεως άπο τον 1885 μέχρι τοϋ 1890. Ελληνιστί καί γερμανιστί. 
Σχήμα φύλλου, στήλαι 150+ σελίδες 2, εικόνες 14, πίνακες 13. 1906/7

14. Χρηστός Τσοΰντας· Αί προϊστορικοί άκροπόλεις Διμηνίον καί Σέσκλου.
Σχήμα 4»ν; στήλαι iF’ +432, εικόνες 312, πίνακες 47. 1908 ..................

15. Γεώργιος A. 1 la π α β α σι λείου' Περί των έν Εύβοια αρχαίων τάφων μετά

παραρτήματος Εύβοϊκών επιγραφών. Σχήμα 40ν, στήλαι β'+ 108, εικό
νες 53, πίνακες 21. 1910....................................................................................

16. Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης· Κατάλογος τοϋ Μουσείου Λυκοσούρας. Σχήμα
8ον, σελίδες 72, εικόνες 74. 1911.......................................................................

16Α. (Βασίλειος Λεονάρδος)· ’Αρχαιολογικής έφημερίδος 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· τεΰχος 10ν· Σχήμα
4ον, σελίδες 40, εικόνες 29. 1915...................................................................

18. Γεώργιος Κ. Γαρδίκας' Μελετήματα αρχαιολογικά. Σχήμα 8ον, σελίδες
48. 1915....................................................................................................................

19. 'Αντώνιος Δ. Κεραμόπουλλος· Τοπογραφία των Δελφών τεΰχος 1°ν. Σχήμα
8°ν; σελίδες 113, εικόνες (παρένθετοι) 11, πίνακες 3. 1912-1917 . . .

20. Βαλέριος Στάης· Το Σοννιον καί οι ναοί Ποσειδώνος καί ’Αθήνας. Σχήμα
8ον, σελίδες 55, εικόνες 14, πίνακες 5. 1920 .................................................

ΔραχμαΙ
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Δραχμαί
21. Georgius Ρ. Oeconomus· De profusionum receptaculis scpulcralibus inde ab

antiquissimis temporibus usque ad nostram fere aetatem usitatis. Σχήμα
8°v, σελίδες 63, εικόνες 17. 1921 ....................................................................... 9.000

22. ’Αντώνιος Δ. Κεραμόπουλλος' Ό άποτυμπανισμός, συμβολή αρχαιολογική
εις τήν Ιστορίαν τοϋ ποινικού δικαίου καί τήν λαογραφίαν. Σχήμα 8°ν, 
σελίδες 144, εικόνες 21, ών 7 παρένθετοι. 1923 ........................................ 15.000

23. ’Απόστολος Σ. Άρβανιτόπουλος· Γραπταί οτήλαι Δημητριάδος—Παγαοών.

Σχήμα 2ον, σελίδες 179, εικόνες 203, πίνακες παρένθετοι 7, πίνακες έν 
τελεί έγχρωμοι 10. 1928 ..................................................................................... 225.000

24. Γεώργιος Ε. Μυλωνάς· Ή νεολιθική εποχή εν Έλλάδι. Σχήμα 8ον, σελίδες
174, ε’ικόνες 86, πίνακες 2, γεωγραφικοί χάρται 3. 1928 ........................... 37.500

25. ’Ιωάννης Γ. Γεννάδιος· Ό Λόρδος ’Έλγιν και οι προ αυτόν άνά τήν ’Ελλάδα
και τάς ’Αθήνας ιδίως άρχαιολογήσαντες επιδρομείς 1440 -1837. Σχήμα
8°ν, σελίδες κΡ'+ 257, πίνακες 5. 1930 .......................................................... 37.500

26. ’Ιωσήφ Χατζιδάκης· ’Ιστορία τοϋ Κρητικού Μουσείου καί των αρχαιολογι

κών ερευνών εν Κρήτη. Σχήμα 8°ν, σελίδες 74. 1931 ............................... 9.000

26Α. Γεώργιος Σωτηρίου· Χριστιανικοί Θήβαι (=ΑΕ 1929). Σχήμα 4»ν,
σελίδες 256, εικόνες 270, πίνακες 5. 1931 ..................................................... 150.000

27. (Γεώργιος Π. Οικονόμος)· Τό έργον τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εται
ρείας κατά τήν πρώτην αυτής εκατονταετίαν 1837-1937, έν αλφαβητική 
διατάξει. Σχήμα 8»ν, σελίδες 104. 1938 ......................................................... 20.000

28. Γεώργιος Π. Οικονόμος’ Τά εκατόν έτη τής έν ’Αθήναις ’Αρχαιολογικής

’Εταιρείας. Λόγος πανηγυρικός τοΰ Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου, ρη- 
θείς τή 23η ’Οκτωβρίου 1938 έν τω Παρθενώνι κατά τήν πανηγυρι
κήν συνεδρίαν τής Έκατονταετηρίδος. Σχήμα 4°ν, σελίδες 14 . . . 5.000

29. Νικόλαος Μ. Κοντολέων' Τό ’Ερέ/Θειον ώς οικοδόμημα χθονίας λατρείας.
Σχήμα 8»ν, σελίδες δ'—)—102. 1949 .................................................................. 25.000

30. Φοίβος Δ. Σταυρόπουλλος" ’Η άσπίς τής ’Αθήνας Παρθένου τοϋ Φειδίου.
Σχήμα 80ν, σελίδες η' + 84. 1950 .................................................................. 25.000

31. Άνδρέας Ξυγγύπουλος- Συλλογή ’Ελένης Ά. Σταθάτου. Κατάλογος
περιγραφικός των εικόνων, των ξυλόγλυπτων καί των μετάλλινων 
έργων τών Βυζαντινών καί τών μετά τήν αλωσιν χρόνων. Σχήμα 
4ον, σελίδες η'+ 47, πίνακες 27. 1950 (υπό έκτύπωσιν)...................... —

Νέα σειρά εκδόσεων τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας ΰπό τον τίτλον: 

'Αρχαίοι τόποι καί Μουσεία τής Ελλάδος.

1. 'Αντώνιος Δ. Κεραμόηουλλος· ’Οδηγός τών Δελφών. Σχήμα 16°ν, σελίδες
144, εικόνες 100, χάρται 3. 1935 .................................................................. 37 500

2. Κ· Kourouniotes· Eteusis. A Guide to the Excavations and the Museum
Σχήμα 16°v, σελίδες 127, εικόνες 71, χάρτης 1. 1936 ........................... 37.500

3. Νικόλαος Μ. Κοντολέων 'Οδηγός τής Δήλου. Σχήμα 16ον, σελίδες 185,
εικόνες 109, χάρτης 1. 1950 ............................................................................ 30.000
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Ύιτό τής Αρχαιολογικής Εταιρείας πωλοΰνται και τά εξής συγγράμματα:

Δραχμαι
1. Βασίλειος Λεονάρδος* Ή *Ολυμπία. Σχήμα 8°ν, σελίδες 352, πίνακες 2.

1901 ............................................................................................................................ 37.500

Αί ανωτέρω τιμαι των δημοσιευμάτων τής * Εταιρείας Ισχύονσι διά τήν πώλησιν 
αυτών εν τφ μεγάρω αυτής (Λεωφόρος Πανεπιστημίου 22)' περί τής έκτος του 

μεγάρου τής Εταιρείας αποστολής των αγοραζόμενων παρακαλοϋνται να φροντίζωσιν 

ot ενδιαφερόμενοι.

Έξεδόθη ό παρών (105°s) τόμος τη 17ώ Φεβρουάριου 1951.
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